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HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

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

evaluation with no obligation.

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

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

Sign
up  
for 
English 

or  
French 
Classes 
today!

PROFESSIONAL AUTO BODY 
REPAIR & PAINTING

Centre de Collision

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

514 476-4565
1385, Boul. des Laurentides, 

Local 103, Vimont, Laval
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Τα όπλα είναι περισσότερα  Τα όπλα είναι περισσότερα  
από τους… πολίτες!από τους… πολίτες!  
Ανάλυση: Δύσκολη η απεξάρτηση  
των Αμερικάνων από τον εθισμό  
στα όπλα 

ΚΕΜΠΕΚ: ΟΞΥΜΩΡΟ  ΚΕΜΠΕΚ: ΟΞΥΜΩΡΟ  
ΚΑΙ ΟΜΩΣ… ΑΛΗΘΙΝΟΚΑΙ ΟΜΩΣ… ΑΛΗΘΙΝΟ  

Στο «κόκκινο»  Στο «κόκκινο»  
η διαφθορά της…  η διαφθορά της…  

αδιάφθορης UPACαδιάφθορης UPAC

ΚΕΜΠΕΚ ΚΕΜΠΕΚ 

Νομοσχέδιο  Νομοσχέδιο  
με πήλινα πόδια!με πήλινα πόδια!  
Δικηγόροι και Συνταγματολόγοι θεωρούν ότι  Δικηγόροι και Συνταγματολόγοι θεωρούν ότι  
το Νομοσχέδιο 96 δε θα αντέξει το νομικό έλεγχοτο Νομοσχέδιο 96 δε θα αντέξει το νομικό έλεγχο
► Άρθρο του M. Barry: «Λαϊκιστής και…  
κρυφός αυτονομιστής ο Φρανσουά Λεγκό»

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ 
Αιχμηρή απάντηση της Ελλάδας  Αιχμηρή απάντηση της Ελλάδας  

στις τουρκικές απειλές στις τουρκικές απειλές 
Ν. Δένδιας: «Η Ελλάδα αντιδρά με ψυχραιμία Ν. Δένδιας: «Η Ελλάδα αντιδρά με ψυχραιμία 

στις προκλήσεις της Τουρκίας – Σεβόμαστε  στις προκλήσεις της Τουρκίας – Σεβόμαστε  
και εφαρμόζουμε το Διεθνές Δίκαιο»και εφαρμόζουμε το Διεθνές Δίκαιο»

ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Τα «θερμά» Τα «θερμά» 
κυβερνητικά  κυβερνητικά  
καλοκαιρινά καλοκαιρινά 
μέτωπαμέτωπα
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Είμαστε μια ομάδα 
Ατόμων με κοινοτική συνείδηση που προχωρούν μαζί με 
ένα σαφές όραμα για την πρόοδο, την ανάπτυξη και τη 
συνέχεια της ΕΚΜΜ.

Βασιζόμενοι σε  προηγούμενες επιτυχίες, οικοδομούμε μια 
ισχυρότερη Κοινότητα για τις μελλοντικές γενιές.

Να διατηρήσουμε και να προωθήσουμε την ελληνική 
γλώσσα και τον πολιτισμό μας,

Να παροχή φιλανθρωπικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
προς όφελος του πληθυσμού ελληνικής καταγωγής,

Να διατήρηση και διαιώνιση της Ελληνορθόδοξης πίστης 
και παράδοσης

Η αποστολή μας 

Η υπόσχεσή μας 
Να παρέχουμε στα μέλη της ελληνικής παροικίας υπηρεσίες, 
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, βοήθεια και υποστήριξη για 
όλες τις φάσεις και τα στάδια της ζωής τους.

Δουλεύοντας μαζί, θα:
Διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του οργανισμού

Επεκτείνουμε τα προγράμματα στήριξης 
υπηρεσιών της Κοινότητάς μας (εκκλησίες, 
σχολεία, πολιτισμός, κοινωνικές υπηρεσίες)

Συνεχίσουμε να καλλιεργούμε την επόμενη γενιά 
Ελλήνων

Οικοδομήσουμε το μέλλον μας

1

2

3

4

20- John Tsinas  
4- Alex Vasilogianis   
5- Greg Vasilogianis

19- George Stroubakis 
5- Evangelia Theologitis
21- Evangelia Tsiolis

Catherine Stephanou 
Stavros Vassilopoulos 
George Xynogalas 
  
 

2- Maria Agrapidou  
1- Dennis Angelopoulos
22- Kosta Christoudoulakis 

10- Demetre Costopoulos   
4- Bill Dimopoulos
6- Chris Kazanas   

Vicky Bablekis 
Maria Lambrinakos 
Vikki Londos  

8- Angelo Eleftheriotis
11- John Kremastiotis
15- Pandelis Palioudakis  
  

9- Jerry Korogiannis  
16- George Paraskevopoulos
18- Panagiotis Rizis

Sevasti Mucaco 
Tony Neocleous  
Aphrodite Stathopoulos   

Για τα Περιφερειακά Συμβούλια

ΜΟΝΤΡΕΑΛ

ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗ (εκλέγεται δια βοής)

ΛΑΒΑΛ

Voula 
Neofotistos 

George 
Alexopoulos  

Anna
Dimitrokalis 

Nicholas
Zaharakis 

George
Theophanous  

Kosta
Kalyvas  

Constance
Karvelas

Maria
Magafourakis 

Aphrodite
Mourelatos

Apostolos
Bakalis 

Harry
Babaroutsis

Dimitris 
Berti 

John
Bombakos

Ulysses 
Pamel

James 
Papadimitriou 

Costa 
Papadopoulos  

George 
Roumeliotis 

Jason
Scoufaras 

John 
Tourlas 

Zacharias
Tourlas 

Tassia 
Tsaousis

Maria 
Zimalis-Probonas 

Andreas
Crilis

Barbara
Kotsoros 
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ΚΕΜΠΕΚ

Οι διεφθαρμένοι 
πολεμιστές τής 
διαφθοράς
Ψυχρολουσία για τους  
«αδιάφθορους» της UPAC

Ακούγεται οξύμωρο αλλά δεν παύει 
να είναι αληθινό. Χρόνια διαρροών 

απορρήτων στα ΜΜΕ από την αστυνομι-
κή ομάδα καταπολέμησης της διαφθοράς 
του Κεμπέκ προήλθαν από το διευθυντή 
της, συμπεραίνει η υπηρεσία ελέγχου 
της αστυνομίας του Κεμπέκ. Το έκανε, πι-
στεύουν, για να προωθήσει τη δική του 
καριέρα ως επικεφαλής της αστυνομικής 
ομάδας υψηλού προφίλ κατά της δια-
φθοράς της επαρχίας, που ονομάζεται 
UPAC.

«Η θεωρία είναι ότι ο Robert Lafrenière 
ενορχήστρωσε ένα σύστημα ελεγχόμε-
νων διαρροών σχετικά με τις συνεχιζό-
μενες έρευνες στη UPAC με στόχο την 
ανανέωση της πρόσληψής του ως επί-
τροπος της UPAC και τη δημιουργία της 
UPAC ως εξειδικευμένης αστυνομικής 
δύναμης», ανέφερε μια δικαστική από-
φαση που αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα 30 
Μαΐου 2022, περιγράφοντας μαρτυρία 
από το BEI, το πρακτορείο που ερευνά τις 
παραβάσεις της αστυνομίας στο Κεμπέκ. 
Το συμπέρασμα του BEI συμμερίστηκαν 
και άλλοι, συμπεριλαμβανομένου του 
γραφείου του εισαγγελέα του Στέμματος, 
έγραψε ο δικαστής Andre Perreault στην 
απόφασή του.

Η θεωρία έχει επίσης δημοσιοποιηθεί 
στο παρελθόν, αλλά ποτέ δε διατυπώθη-
κε με τόση λεπτομέρεια ή από μια τόσο 
αξιόπιστη πηγή, όπως ο ντετέκτιβ της BEI, 
Michel Doyon, ο οποίος είχε επιφορτιστεί 
να ερευνήσει τη μακρά ιστορία των διαρ-
ροών. Σε κατάθεση ενόρκως, είπε ότι η 
ομάδα του μπόρεσε να εντοπίσει ορισμέ-
νες διαρροές σε συγκεκριμένα άτομα που 
πίστευε ότι ενεργούσαν σε συνεννόηση 
με τον προϊστάμενό τους, Lafrenière – ο 
οποίος συμπέρανε ότι η BEI ήταν προσω-
πικά συνδεδεμένη με έξι διαρροές.

Ένας από τους αναπληρωτές του 
Lafrenière στο UPAC ήταν συνδεδεμένος 
με οκτώ, ένας άλλος με τρεις διαρροές 
και ένα τρίτο άτομο με δύο. Ο Doyon κα-
τέθεσε επίσης, ότι οι διαρροές φαινόταν 
να συγχρονίζονται με μεγάλες πολιτικές 
στιγμές στην πόλη του Κεμπέκ, όταν επα-
νήλθαν στο χρονοδιάγραμμά τους.
«Ο Doyon δήλωσε ότι η έρευνά του απο-

καλύπτει ότι ορισμένες διαρροές ή ερευ-
νητικές στρατηγικές του UPAC συγχρο-
νίζονται με κομβικές ημερομηνίες στην 
πολιτική ατζέντα της Εθνοσυνέλευσης», 
ανέφερε η απόφαση. Ο Lafrenière είπε 
στα ΜΜΕ ότι βρίσκει τους ισχυρισμούς 
«παράλογους» και ότι «αμαυρώνουν τη 
φήμη του», υποστηρίζοντας ότι οι διαρ-
ροές έπληξαν ορισμένες από τις βασικές 
υποθέσεις του.
Το UPAC είναι η αστυνομική ομάδα που 

ερεύνησε τον Jean Charest καθώς και 
ορισμένους άλλους φιλελεύθερους πο-
λιτικούς υψηλού προφίλ, συμπεριλαμ-
βανομένης της πρώην αναπληρώτριας 

πρωθυπουργού Nathalie Normandeau, η 
οποία αντιμετώπισε σοβαρές κατηγορίες 
για ένα υποτιθέμενο σχέδιο δημοσίων 
έργων βόρεια του Μόντρεαλ, σε μια μο-
νάδα επεξεργασίας νερού στο Boisbriand.

Η Normandeau συνελήφθη για πρώτη 
φορά το 2016, αλλά μέχρι το φθινόπωρο 
του 2020, όλες οι κατηγορίες της είχαν 
αποσυρθεί ή πάγωσαν – οι υπόλοιπες 
παρέμειναν απλώς και μόνο επειδή η 
διαδικασία είχε πάρει τόσο πολύ χρόνο, 
που περιπλέκεται από τις διαρροές των 
μέσων ενημέρωσης γύρω από την υπό-
θεση.
Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, ένας συ-

νασπισμός μέσων ενημέρωσης του Κε-
μπέκ, συμπεριλαμβανομένης της Bell 
Media, παρενέβη, σε μια προσπάθεια 
να δημοσιοποιήσει πλήρως την απόφα-
ση του δικαστηρίου, ένα αίτημα που τε-
λικά έγινε δεκτό. Οι διαρροές κατέληξαν 
να αλλάξουν την πορεία της δίκης της 
Normandeau, αλλά υπήρξαν και άλλες 
διαρροές που αφορούσαν άλλες έρευ-
νες, συμπεριλαμβανομένης αυτής για το 
Charest.
Ο Lafrenière είπε στη La Presse ότι οι 

διαρροές έπληξαν σημαντικά την έρευ-
να του Charest. Κάποτε αξιωματικός της 
Sureté du Quèbec, ο Lafrenière πέρα-
σε δύο χρόνια στο υπουργείο δημόσιας 
ασφάλειας του Κεμπέκ, προτού διοριστεί 
επικεφαλής του ολοκαίνουργιου UPAC το 
2011, μία μη μόνιμη μονάδα.
Το 2016 – περίπου τέσσερα χρόνια μέσα 

στη δίνη των συνεχιζόμενων διαρροών 
σχετικά με το έργο της μονάδας – διορί-
στηκε για δεύτερη πενταετή θητεία. Αλλά 
αφού υπηρέτησε μόνο το μισό, παραιτή-
θηκε ξαφνικά το 2018 και έκτοτε διατηρεί 
χαμηλό προφίλ. Διαμαρτυρήθηκε στη La 
Presse ότι ποτέ δεν του ζήτησαν από το 
BEI να υπερασπιστεί τη δική του θέση ή 
να εξηγήσει γιατί θα εξασκούσε τις δικές 
του έρευνες με τον τρόπο που ισχυρίστη-
καν στο δικαστήριο.
«Η οικογένειά μου υποφέρει, οι φίλοι 

μου υποφέρουν. Είχα μεγάλη φήμη και 
τώρα, επειδή έκανα τη δουλειά μου, με 
περιθωριοποιούν», είπε στα ΜΜΕ. Στην 
απόφαση που κυκλοφόρησε πρόσφατα, 
ο δικαστής Perreault αφιερώνει ιδιαίτερη 
προσοχή στην ανίχνευση των διαφόρων 
ερευνών που προσπάθησαν να φτάσουν 
σε βάθος για το ποιος έκανε τις διαρρο-
ές, γράφοντας ότι ορισμένες από αυτές 
φαινόταν να είναι καταδικασμένες από 
την αρχή.

Για παράδειγμα, η UPAC διεξήγαγε τη 
δική της εσωτερική έρευνα για τις διαρ-
ροές, αλλά «ξεκίνησε ενώ ο κ. Lafreniere 
γνώριζε ότι ήταν η διοίκηση της UPAC που 
ήταν υπεύθυνη γι αυτό», κατέθεσε η BEI.
Ο Perreault έκρινε ότι οι διαρροές κατέ-

στησαν αναγκαία την αναστολή της δια-
δικασίας κατά της Normandeau και ότι, 
ενώ δεν ήταν δουλειά του να καθορίσει 
πέρα   από εύλογη αμφιβολία ποιος ήταν 
ακριβώς ο υπεύθυνος, οποιοσδήποτε 
αστυνομικός θα έπρεπε να γνωρίζει κα-
λύτερα.

Ειδικότερα, επεσήμανε το παράλογο της 
ιδέας ότι μια ψευδής εσωτερική έρευνα 
θα διενεργηθεί από την UPAC, για διαρ-
ροές από την UPAC και θα υπονομευόταν 
από άτομα που βρίσκονταν επικεφαλής 
της UPAC – γνωρίζοντας πολύ καλά ότι 
μια άλλη, ανεξάρτητη έρευνα θα έπρεπε 
αργότερα να διεξαγόταν, καθυστερώντας 
ακόμη περισσότερο τα πράγματα. 

Θα έπρεπε να ήταν προφανές ότι αυτού 
του είδους η καθυστέρηση θα έθετε σε 
κίνδυνο την ίδια τη δίκη, έγραψε ο δικα-
στής.

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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

Έρμαιο των παραγοντίσκων;
Μία σχεδόν εβδομάδα πριν τις κοινοτικές εκλογές και οι υπό 

εξέλιξη αντιπαραθέσεις μεταξύ των υποψηφίων ομάδων 
προεξοφλούν, ότι η πορεία σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται 
να είναι ομαλή... Ενόψει λοιπόν της κλιμακούμενης έντασης, βρή-
καν την ευκαιρία ορισμένοι που θέλουν να το παίζουν παραγοντί-
σκοι, να ξαναβγούν στο μεϊντάνι και να διεκδικήσουν εκ νέου ρόλο. 
Κυκλοφορούν λοιπόν διάφορα μηνύματα στο διαδίκτυο που προ-
καλούν το γέλωτα, όπως: «ευρισκόμεθα προ των πυλών της εξου-
σίας…», η οποία εξουσία μπορεί να είναι κάποιοι αθεράπευτοι 
εξουσιομανείς… Ακολουθούν: «εκπροσωπώ τους τάδε…», χωρίς 
ωστόσο οι τάδε να έχουν ιδέα πως χρησιμοποιούν το όνομά τους. 
Και από τα πιο αστεία: «αποφασίζω και διατάσσω…». Πρόκειται 
κυρίως για αποκομμένους, που κατηγορούν δεξιά και αριστερά τον 
τάδε ή τον δείνα, για να επιτύχουν τον οποιονδήποτε σκοπό. Επι-
μένουν δε να πλασάρουν εαυτούς ως «ρυθμιστές» και πιστεύουν 
ότι απέκτησαν πρωταγωνιστικό ρόλο, επειδή κάνουν προεκλογικό 
θόρυβο! 

Είναι οι κατά φαντασία «ηγήτορες», που έχουν όλες τις λύσεις 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ήμερα ο ταλαίπωρος οργανι-
σμός και προσπαθούν να περάσουν τα «σωτήρια» μηνύματα μέσα 
από τα κοινωνικά δίκτυα των μετρημένων στα δάκτυλα  «φίλων»... 
Βέβαια, δε λείπουν και οι πιστοί «ιπποκόμοι». Πρόκειται για τους 
«ακόλουθους», που δίχως δεύτερη ματιά, δε χάνουν ούτε δευτε-
ρόλεπτο να κάνουν like στην κάθε ανούσια ανάρτηση... 
Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι και σε αυτές τις εκλογές, δεν απου-

σιάζουν οι γνωστοί -και μη εξαιρετέοι- τύποι που το παίζουν πα-
ραγοντίσκοι και ρυθμιστές των εκάστοτε εκλογικών διαδικασιών. 
Τους παρακολουθούμε με «ιδιαίτερο ενδιαφέρον» όλο αυτό το 
διάστημα, σε χρόνο που θέλουμε να… σκοτώσουμε και όντως έχει 
αρκετή πλάκα. Τόσο τα γελοία επιχειρήματά τους όσο και αυτά 
που σκαρφίζονται, τους αφήνουν ανεπανόρθωτα εκτεθειμένους 
στα μάτια της τοπικής κοινωνίας, χωρίς μάλλον οι ίδιοι να το έχουν 
αντιληφθεί. 
Τώρα θα μου πείτε, εκλογές χωρίς αυτούς δεν υπάρχουν. Συμ-

φωνώ και το θεωρώ ως η χιουμοριστική πτυχή της προεκλογικής 
περιόδου. Από την άλλη όμως, έχουμε υποχρέωση να τα επιση-
μαίνουμε, γιατί κάνουν ζημιά στον οργανισμό αλλά και στους επί-
δοξους υποψηφίους. Η κοινότητά μας, στους δύσκολους καιρούς 
που διανύουμε, περισσότερο από άλλοτε, χρειάζεται σύμπνοια 
και συνεργασία, ώστε να αποφύγει το επερχόμενο «τσουνάμι» της 
ηθικής και οικονομικής αβεβαιότητας. 

Στις επικείμενες εκλογές της 12ης Ιουνίου 2022, αρκετοί πρόθυμοι 
συμπάροικοι επέλεξαν οικειοθελώς να διαθέσουν τον πολύτιμο 
χρόνο τους, για να υπηρετήσουν εθελοντικά τον πολύπαθο οργα-
νισμό της παροικίας μας.

Νέοι, ως επί τω πλείστων, αξιόλογοι, καταξιωμένοι επαγγελματί-
ες και επιχειρηματίες από όλα τα κοινωνικά στρώματα, καθώς και 
παλαίμαχοι που αφιέρωσαν τη ζωή τους για την προάσπιση της 
γλώσσας και την προστασία της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας 
κληρονομιάς. 

Η κοινότητά μας διέρχεται κρίση ταυτότητας και περισσότερο 
από ποτέ άλλοτε χρειάζεται σωστή υποδομή, προγραμματισμό και 
προπαντός διαφάνεια, ώστε να επανακτηθεί η χαμένη αξιοπιστία 
και εμπιστοσύνη. Οι… φεϊσμπουκικές υστερίες δεν επιτυγχάνουν 
τίποτε άλλο, από τον πλήρη ευτελισμό των αυτοδιορισμένων πα-
ραγοντίσκων… 

Το Νομοσχέδιο 96 του Κεμπέκ  
«βρωμάει» από το λαϊκισμό  

του Πρωθυπουργού  
Φρανσουά Λεγκώ

Πείτε ό,τι θέλετε για το νομοσχέδιο 96 
της κυβέρνησης του CAQ (Συνασπισμός 

για το Μέλλον του Κεμπέκ): Εάν είστε μετα-
ξύ των σχεδόν 6,25 εκατομμυρίων ανθρώπων 
σε αυτή την επαρχία που είναι γαλλόφωνοι, 
τότε πιθανότατα σας αρέσει. Αλλά αν είστε 
ένα από τα 20 τοις εκατό των κατοίκων του 
Κεμπέκ που μιλούν αγγλικά ή κάποια άλλη 
γλώσσα, οι πιθανότητες είναι ότι βλέπετε το 
Bill 96 ως δυσοίωνη απειλή.

Έτσι, εάν το νομοσχέδιο 96 και η γραφειοκρα-
τία που αναπόφευκτα θα δημιουργήσει, έχει 
γίνει η καλύτερη δικαιολογία, ωστόσο ορισμέ-
νοι άνθρωποι έχουν αποφασίσει να εγκαταλεί-
ψουν το Κεμπέκ για τον αγγλόφωνο Καναδά ή 
τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

Απλά, σκεφτείτε τα εξής: Θα προτιμούσατε 
να ζείτε στις Η.Π.Α. όπου η βία με όπλα έχει 
φτάσει σε ένα επίπεδο τόσο σοβαρό που τα 
παιδιά δεν είναι πλέον ασφαλή στο σχολείο; 
Ή θα προτιμούσατε να ρισκάρετε με την ανα-
νεωμένη γλωσσική αστυνομία του Κεμπέκ, η 
οποία μπορεί σύντομα να χτυπήσει την πόρτα 
της επιχείρησής σας για να κατασχέσει υπολο-
γιστές ή το περιεχόμενό τους – όπως απαιτεί-
ται από το νομοσχέδιο 96 – επειδή δε «συμ-
μορφώνονται» με τη νέα γλωσσική νομοθεσία;
Μερικά χρήσιμα στατιστικά στοιχεία: Από το 

2011, τα αγγλικά ήταν η μητρική γλώσσα σχε-
δόν 650.000 Κεμπεκιωτών (8 τοις εκατό του 
πληθυσμού), αποτελώντας τη δεύτερη μεγα-
λύτερη γλωσσική ομάδα στην επαρχία.
Αν και το μεγαλύτερο μέρος της μη γαλλικής 

μειονότητας αποτελείται από αλλόφωνα άτο-
μα που μιλούν μια σειρά διεθνών γλωσσών, η 
αυξανόμενη παρουσία τους στο Κεμπέκ – σε 
συνδυασμό με το μειωμένο αριθμό ιστορικά 
ριζωμένων γαλλόφωνων Québécois – είναι 
από μόνη της ο σημαντικότερος λόγος που η 
κυβέρνηση CAQ θέσπισε το νομοσχέδιο 96 
– ως απεγνωσμένο μέτρο για την τεχνητή ενί-
σχυση της άμυνας της πλειονότητας, ενάντια 
σε έναν εξωτερικό «εισβολέα».
Αλλά επιτρέψτε μας για μια στιγμή να δώσου-

με στον ηγέτη της κυβέρνησης CAQ, πρωθυ-
πουργό François Legault, τα εύσημα που οφεί-

λονται σε αυτόν. Ενώ οι κυβερνήσεις σε αυτή 
την επαρχία στο παρελθόν, έχουν «πέσει» συ-
χνά, όταν προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με 
σύνεση το ζήτημα της γλώσσας, ο Legault έχει 
τετραγωνίσει τον κύκλο.

Έχει καταφέρει να περάσει ένα τεράστιο 
νομοσχέδιο που ασχολείται με κάτι τόσο ευ-
αίσθητο στο Κεμπέκ όσο η γλώσσα, ενώ συμ-
βιβάζεται – μέσω της έξυπνης και επιδέξιας 
εφαρμογής του λαϊκισμού – αρκετή υποστήρι-
ξη για να ευχαριστήσει τη συντριπτική πλειο-
νότητα των γαλλόφωνων πολιτών του Κεμπέκ.

Και το έκανε αυτό χωρίς να χρειάζεται να 
επικαλεστεί, όπως έκαναν τόσο συχνά το Parti 
Québécois όταν ήταν στην εξουσία, την απει-
λή της κυριαρχίας του Κεμπέκ ή του αυτονομι-
σμού. Το CAQ είναι, εξάλλου, ένα κόμμα που ο 
Πρωθυπουργός Legault κατασκεύασε από την 
αρχή με τις δικές του προδιαγραφές, καθιστώ-
ντας τον ουσιαστικά την ενσάρκωση της εξου-
σίας σε αυτή την επαρχία.
Αλλά σε όλα αυτά, και σύμφωνα με την ελατ-

τωματική λαϊκίστικη προσέγγιση του Legault 
στην πολιτική, οι αγγλόφωνες και αλλόφωνες 
μειονότητες έχουν παραλειφθεί εντελώς. Ως 
εκ τούτου, μένει να δούμε αν η μαγική φόρ-
μουλα του Πρωθυπουργού μπορεί να διατη-
ρηθεί από το CAQ, όταν κάποτε στο μέλλον ο 
Legault αναπόφευκτα πρέπει να παραιτηθεί 
από την ηγετική της θέση.

Εν τω μεταξύ, ριζοσπάστες και από τις δύο 
πλευρές του γλωσσικού χάσματος διαμαρτύ-
ρονται ότι το νομοσχέδιο 96 είτε δεν έχει προ-
χωρήσει αρκετά, είτε δε θα αντέξει τον έλεγχο 
του Ανώτατου Δικαστηρίου του Καναδά, επει-
δή παραβιάζει το Καναδικό Σύνταγμα.

Μέχρι να φτάσει το νομοσχέδιο Bill 96 στο 
Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά, όπου τα βα-
σικά τμήματα του νομοσχεδίου πιθανότατα θα 
καταρριφθούν, ο Legault μπορεί να αλλάξει τη 
μελωδία του και να επιβεβαιώσει σε όσους 
υποπτεύθηκαν από καιρό, ότι ήταν πράγματι 
από την αρχή αυτονομιστής και απλά περίμενε 
την κατάλληλη στιγμή για να αποκαλύψει την 
αλήθεια, όταν θα εξυπηρετήσει περισσότερο 
τους πολιτικούς του σκοπούς.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην ψηφοφορία για 
την τελική έγκριση του Νομοσχεδίου 96 στην 
Εθνοσυνέλευση του Κεμπέκ στις 24 Μαΐου, ο 
ανεξάρτητος βουλευτής του Chomedey, Guy 
Ouellette, ήταν μεταξύ των 29 εκλεγμένων με-
λών που καταψήφισαν το νομοσχέδιο.

Του Martin C. Barry
marty@newsfirst.ca
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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!

Από τη στιγμή που το νομοσχέδιο 96 
της κυβέρνησης CAQ του «Συνασπι-

σμού Μέλλον του Κεμπέκ» ψηφίστηκε σε 
νόμο την Τρίτη 24 Μαΐου, ο δικηγόρος συ-
νταγματικών δικαιωμάτων του Μόντρεαλ, 
Julius Grey (φωτ.), γνωστός για τις πολ-
λαπλές νίκες του σε υποθέσεις καταπά-
τησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 
Συντάγματος, ανακοίνωσε τη δημιουργία 
νομικής ομάδας για να αμφισβητήσει τη 
νομοθεσία που επικυρώνει το 45χρονο 
γλωσσικό νόμο bill 101 της επαρχίας.

ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕΤΡΑ
Τα σαρωτικά μέτρα που περιέχονται στο 

νομοσχέδιο 96 πρόκειται να επηρεάσουν 
τα πάντα που υπάγονται στην επαρχιακή 
δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένης της 
μετανάστευσης, της εκπαίδευσης, της 
υγειονομικής περίθαλψης, των επιχειρή-
σεων, των δήμων και του νομικού συστή-
ματος. 

Ίσως το πιο αμφιλεγόμενο στο νομοσχέ-
διο, είναι ότι η νομοθεσία παρέχει στο 
Γραφείο Québécois de la langue française 
(OQLF) εξουσίες έρευνας και κατάσχεσης, 
χωρίς την ανάγκη εντάλματος για τη δια-
σφάλιση και συμμόρφωσης των μέτρων.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΥΣ 
Σε συνεντεύξεις που παρεχώρησε στα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης από την πρώ-
τη ημέρα που ανακοίνωσε ότι θα ηγηθεί 
της ομάδας δικηγόρων, ο Grey δήλωσε ότι 
αναμένει μακρά και «τραβηγμένη» μάχη 
για τη συνταγματικότητα του Νομοσχεδί-
ου 96, η οποία ενδέχεται να υπερβαίνει 
το Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά και 
να καταλήξει σε διεθνή δικαστήρια. Δύο 
ημέρες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου 
στην Εθνοσυνέλευση, το Αγγλικό Σχολικό 
Συμβούλιο του Μόντρεαλ ανακοίνωσε ότι 
θα ξεκινήσει ένα δικό του νομικό αγώνα, 
ενώ το Δίκτυο Κοινοτικών Ομάδων του Κε-
μπέκ (QCGN) το οποίο εκπροσωπεί δεκά-
δες αγγλόφωνες ομάδες σε ολόκληρο το 
Κεμπέκ, συμμετέχει επίσης στη μάχη.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ QCGN
«Θα στηρίξουμε επίσης τις επερχόμενες 

νομικές προκλήσεις στο νόμο, διασφαλί-
ζοντας παράλληλα ότι οι φαύλες επιπτώ-
σεις του στους πολίτες του Κεμπέκ θα 
γνωστοποιηθούν στο κοινό και θα συζη-
τηθούν στην επερχόμενη προεκλογική εκ-
στρατεία», ανέφερε η οργάνωση, υπό την 
ηγεσία της Μαρλίν Τζένινγκς σε δήλωσή 
της.

Αν και η ακριβής φύση των νομικών 
προκλήσεων για το Νομοσχέδιο 96 δεν 
έχει ακόμη αποκαλυφθεί, την περασμένη 

εβδομάδα ο Τζούλιους Γκρέι τόνισε αρκε-
τούς σημαντικούς τομείς του Νομοσχεδί-
ου 96 στους οποίους πιθανότατα θα επι-
κεντρωθεί η νομική του ομάδα. Εδώ είναι 
δύο από αυτά:

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 96 ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ 
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ  

ΓΙΑ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ  
ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

Σύμφωνα με τον Γκρέι, το βασικό δικαί-
ωμα στη δικαιοσύνη στον Καναδά δεν 
μπορεί να απορριφθεί από τη ρήτρα πα-
ρέκκλισης, στην οποία βασίζεται η κυβέρ-
νηση του Λεγκώ για να υπερασπιστεί προ-
ληπτικά το νομοσχέδιο 96 ενάντια στις 
συνταγματικές προκλήσεις. Ως εκ τούτου, 
πιστεύει ότι ο εξαναγκασμός των ανθρώ-
πων να πληρώσουν για να μεταφράσουν 
ορισμένα έγγραφα που υποβάλλονται σε 
δικαστήρια στο Κεμπέκ, δε θα περάσει 
από το δικαστήριο.

ΤΟ OQLF ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΨΑΞΕΙ  
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ  

ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Από την ίδρυση του, το OQLF που είναι το 

ειδικό γραφείο – υπηρεσία  για τη συντή-
ρηση της Γαλλικής γλώσσας στο Κεμπέκ, 
παρακολουθεί τη χρήση των γαλλικών στο 
Κεμπέκ σε χώρους εργασίας και σε δημό-
σιους χώρους, όπως τις επιγραφές των 

επιχειρήσεων. Αρκεί ένα παράπονο από 
κάποιο άτομο για παράβαση του γλωσσι-
κού νόμου, για να επισκεφτούν την επι-
χείρηση οι «στρατονόμοι»  του γραφείου. 
Ως τώρα, το φόβητρο είχαν επιχειρήσεις 
με 50 άτομα προσωπικό και άνω. Με το 
νομοσχέδιο 96, το «χτυποκάρδι» θα έχουν 
τώρα και επιχειρήσεις με 25 υπαλλήλους 
και άνω. 
Αν και οι εξουσίες του γίνονται μεγαλύ-

τερες στο νομοσχέδιο 96, συμπεριλαμβα-
νομένης της αναζήτησης επιχειρηματικών 
υπολογιστών για υλικά που παραβιάζουν 
το γλωσσικό δίκαιο, ο Γκρέι πιστεύει ότι 
ορισμένα πράγματα στο έργο των δικηγό-
ρων και των συμβολαιογράφων πρέπει να 
παραμείνουν ανέγγιχτα – συμπεριλαμβα-
νομένων των φακέλων συμβολαιογράφων 
ή δικηγόρων – και η κατάργηση αυτού δε 
θα αντέξει μια νομική πρόκληση.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ασκούν τις 

δραστηριότητες τους στα γαλλικά, καθώς 
όλες οι γραπτές και ηλεκτρονικές επικοι-
νωνίες πρέπει να είναι στα γαλλικά. Θα 
πρέπει να έχετε αξιολογήσει αν χρειάζεται 
άλλη γλώσσα στις επικοινωνίες και είναι 
ανεπαρκείς η γαλλική για την εκτέλεση 
των εν λόγω καθηκόντων. Τέλος, είναι δι-
καίωμα των καταναλωτών να ενημερώνο-
νται και να εξυπηρετούνται στα γαλλικά. 

Του Martin C. Barry
marty@newsfirst.ca

ΚΕΜΠΕΚ | ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 96
Ο δικηγόρος του Μόντρεαλ Julius Grey θα ηγηθεί της 
νομικής ομάδας που αμφισβητεί το Νομοσχέδιο 96 
Συνταγματικός εμπειρογνώμονας βλέπει βασικούς 
τομείς που πιστεύει ότι δε θα αντέξουν το νομικό έλεγχο
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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 

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

H Ελλάδα απαντά H Ελλάδα απαντά 
στον Τσαβούσογλου: στον Τσαβούσογλου: 
«Ανιστόρητες «Ανιστόρητες 
προκλήσεις που δεν προκλήσεις που δεν 
εδράζονται πουθενά»εδράζονται πουθενά»

Άμεση ήταν η απάντηση της Ελ-
λάδας στην τελευταία πρόκλη-

ση του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποί-
ος έφτασε στο σημείο να απειλήσει με 
αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχί-
ας στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, πα-
ρουσιάζοντας μέχρι και χάρτη στη συνέ-
ντευξη που παραχώρησε στο τουρκικό 
πρακτορείο Anadolu.

Μάριος Καλογερόπουλος 
© Newsbomb.gr

«Η ελληνική πολιτεία αντιμετωπίζει 
άμεσα τις απαράδεκτες αυτές δηλώσεις. 
Πρόκειται για απειλές που έρχονται σε 
απευθείας σύγκρουση με διεθνείς συνθή-
κες, είναι ανιστόρητες και δεν εδράζονται 
πουθενά» είπε χαρακτηριστικά ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονό-
μου, μιλώντας στον Real FM (Τρίτη 31/5).
Ο κ. Οικονόμου διεμήνυσε, επίσης, ότι 

«η χώρα δε θα κάνει κανένα βήμα πίσω σε 
θέματα εθνικής κυριαρχίας και είναι ανα-
φαίρετο δικαίωμά της η αμυντική θωρά-
κιση των νησιών».
«Όλα αυτά αντανακλούν τα πολλαπλά 

εσωτερικά προβλήματα του Ερντογάν, 
τη νευρικότητα και τη δυσαρέσκεια που 
υπάρχει, εξαιτίας των αλλεπάλληλων επι-
τυχιών του πρωθυπουργού στη διεθνή 
σκηνή» συμπλήρωσε ο Γιάννης Οικονό-
μου.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε, 

τέλος, ότι «υβριδικές απειλές» μπορεί να 
είναι απειλές όπως στον Έβρο το 2020, ή 
στην κυβερνοασφάλεια, και προσέθεσε 
ότι η κυβέρνηση διαχειρίστηκε επιτυχώς 
τέτοιες απειλές, που δεν είδαν το φως της 
δημοσιότητας. «Κάθε χώρα που αντιλαμ-
βάνεται το διεθνές περιβάλλον οφείλει να 
παίρνει τα μέτρα της να τις αντιμετωπίσει. 
Στο παρελθόν διαχειριστήκαμε επιτυχώς 
τέτοιες απειλές που δεν είδαν το φως της 
δημοσιότητας όπως στο χώρο της κυβερ-
νοασφάλειας» είπε ο Γιάννης Οικονόμου.

ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

Λίγο νωρίτερα, το πρωί της Τρίτης 
31/5, η Τουρκία προχώρησε σε νέα πρό-
κληση δια του υπουργού Εξωτερικών 
της, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος 
δε δίστασε να επανέλθει στο αβάσιμο 
αίτημα της Άγκυρας για αποστρατικο-
ποίηση των νησιών του ανατολικού Αι-
γαίου, εκτοξεύοντας και απειλές όσον 
αφορά την ελληνική κυριαρχία επί των 
νησιών αυτών. Συγκεκριμένα, μιλώντας 
στο Αnadolu, o Τσαβούσογλου είπε ότι 
«αν η Ελλάδα δεν υποχωρήσει από αυτές 
τις παραβάσεις θα ανοίξουμε τη συζήτηση 
για την κυριαρχία των νησιών αυτών» επι-
βεβαιώνοντας πλήρως όσα έλεγε νωρίτε-
ρα στην αποκλειστική συνέντευξή του στο 
Newsbomb.gr ο υπουργός Εξωτερικών Νί-
κος Δένδιας, ότι η Τουρκία είναι αυτή που 
με τη στάση της αποτελεί κίνδυνο για την 
ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής της 
νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκί-
ας σχολίασε και το ταξίδι του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι «έκα-
ναν lobbying στις ΗΠΑ κατά ενός κράτους 
– μέλους του ΝΑΤΟ. Βάζουμε τέλος στο μη-
χανισμό συνομιλιών με την Ελλάδα».
Ο Τσαβούσογλου με ειρωνικό ύφος πρό-

σθεσε, μάλιστα, πως «οι Έλληνες πολιτι-
κοί πιστεύουν ότι αν δεν επιτεθούν στην 
Τουρκία 5-10 φορές την ημέρα δεν μπο-
ρούν να ικανοποιήσουν το κοινό τους».
Ο ίδιος δε δίστασε, μάλιστα, σε μια συ-

νέντευξη που μεταδόθηκε από κρατικό 
πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας και 
αναπαράγεται από όλα τα τουρκικά μέσα 
ενημέρωσης, να παρουσιάσει και ένα 
χάρτη με όλα τα ελληνικά νησιά, για τα 
οποία η Άγκυρα ζητά με προκλητικό τρό-
πο να προχωρήσει η αποστρατικοποίηση.

ΔΕΝΔΙΑΣ ΣΤΟ NEWSBOMB.GR:  
H ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

Η πρόκληση Τσαβούσογλου έρχεται λίγες 
ώρες μετά τη συνέντευξη του υπουργού 
Εξωτερικών Νίκου Δένδια στο Newsbomb.
gr στην οποία τόνισε, ότι η ειρήνη και η 
ασφάλεια στην περιοχή της νοτιοανατο-
λικής Μεσογείου είναι σε κίνδυνο από τις 
ενέργειες της Τουρκίας.

Ερώτηση: Μετά τη χαραμάδα αισιοδο-
ξίας την Κυριακή της Ορθοδοξίας και τη 
συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, εί-
χαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού 
στην Ουάσιγκτον και τη λεκτική επίθεση 
από τον Τούρκο Πρόεδρο. Την ίδια ώρα 
έχουμε μπαράζ υπέρ-πτήσεων και αύξη-
ση των ροών μεταναστών προς τα νησιά. 
Με το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί 
υπάρχει γυρισμός στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις; Ανησυχείτε, και δε λέω φοβάστε, 
θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο και ίσως νέα 
εργαλειοποίηση των μεταναστών από την 
Τουρκία;

Απάντηση: «Καταρχάς, θα ήθελα να 
υπογραμμίσω για μία ακόμη φορά ότι, 
όσον αφορά τις σχέσεις της χώρας μας με 
τη γείτονα, η Ελλάδα δεν αντιπαρατίθεται 
με την Τουρκία, δεν επιθυμεί να εισέλθει 
σε μια τέτοια διαδικασία. Η Ελλάδα δεν 
ετεροκαθορίζεται όσον αφορά την εξωτε-
ρική της πολιτική, έχει τις δικές της θέσεις 
που διέπονται από το σεβασμό και την 
εφαρμογή των αρχών του Διεθνούς Δικαί-
ου. Και αυτό νομίζω, όπως κατέδειξε και 
η πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουρ-
γού στις ΗΠΑ, έχει πλέον εδραιωθεί ως 
αντίληψη στο σύνολο της Διεθνούς Κοινό-
τητας. Οι θέσεις της Ελλάδας, απολύτως 
καθαρές, επαναλαμβάνονται κάθε φορά 
σε όλα τα διεθνή φόρα. Δυστυχώς, η τουρ-
κική παραβατικότητα στην οποία ανα-
φερθήκατε και η οποία εντάσσεται στο 
γενικότερο πνεύμα αναθεωρητισμού και 
να προσθέσω νέο-οθωμανισμού που χα-
ρακτηρίζει την τουρκική στάση το τελευ-
ταίο διάστημα, τεκμηριώνει απόλυτα τα 
ελληνικά επιχειρήματα. Αποδεικνύει στην 
πράξη ότι το casus belli κατά της Ελλάδας 

δεν είναι κενό περιεχόμενου, καθώς η 
χώρα μας αντιμετωπίζει υπαρκτή απειλή 
από την Τουρκία, η οποία δεν περιορίζε-
ται απλώς σε ρητορικό επίπεδο. Και αυτό 
εκθέτει ανεπανόρθωτα την ίδια την Τουρ-
κία διεθνώς. Απέναντι στις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει, η Ελλάδα αντιδρά με 
ψυχραιμία. Δεν υποκύπτει στον πειρασμό 
να απαντά με τον ίδιο τρόπο. Αντιθέτως, 
εμείς αποφασίζουμε πότε και με ποιον 
τρόπο απαντάμε στις τουρκικές προκλή-
σεις. Δεν παρασυρόμαστε σε μια ρητορική 
αντιπαράθεση, παρά τις συνεχείς τουρκι-
κές προκλήσεις, οι οποίες σε πλείστες πε-
ριπτώσεις έχουν και προσωπική διάσταση. 
Εμείς δεν αναφερόμαστε σε πρόσωπα. 

Η πρόσφατη απαντητική επιστολή της 
Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας 
στον ΟΗΕ προς το Γενικό Γραμματέα του 
Οργανισμού, σχετικά με δήθεν υποχρέ-
ωση αποστρατικοποίησης νησιών του 
Αιγαίου, αποτελεί παράδειγμα νηφάλιας 
αντίδρασης. Στην επιστολή αυτή τεκμη-
ριώνεται το αβάσιμο των ισχυρισμών της 
τουρκικής πλευράς, νομικά, ιστορικά και 
επί των πραγματικών γεγονότων. Παράλ-
ληλα, τονίζεται ο κίνδυνος που συνιστούν 
οι τουρκικές μονομερείς αιτιάσεις, όχι 
μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για την 
περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια. 
Όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει, εί-

ναι συνειδητή και υπεύθυνη επιλογή μας 
να συνομιλούμε με την Τουρκία, καθώς 
θεωρούμε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με 
τη γείτονα πρέπει να παραμένουν ανοι-
κτοί. Αυτό βέβαια προϋποθέτει εκ μέρους 
της Τουρκίας μία ριζική αναθεώρηση της 
συμπεριφοράς της και την πλήρη εναρ-
μόνισή της με τις θεμελιώδεις αρχές του 
Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου 
του Δικαίου της Θάλασσας. 

Και σε αυτό είμαστε πλέον πεπεισμένοι 
ότι προσβλέπει όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά 
και το σύνολο της Διεθνούς Κοινότητας, 
καθώς και η μεγάλη πλειοψηφία της τουρ-
κικής κοινωνίας».
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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!

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέντε «θερμά» 
κυβερνητικά μέτωπα 
για το καλοκαίρι  
του 2022
Μπορεί οι νέες δημοσκοπήσεις να 

δημιούργησαν ένα κύμα αισιοδο-
ξίας αλλά και αναβλητικότητας κρίσιμων 
πολιτικών πρωτοβουλιών του Πρωθυ-
πουργού αλλά είναι ξεκάθαρο, ότι τα 
μέτωπα της κυβερνητικής ατζέντας είναι 
ανοικτά, και είναι πολλά και θερμά.

Η τουριστική κίνηση και οι θετικές προ-
βλέψεις αλλά και η μεγάλη ύφεση του 
κορωνοϊού μέσα στο καλοκαίρι, είναι θε-
τικά στοιχεία που, όμως, περνάνε πλέον 
σε δεύτερη μοίρα.

Η πορεία των μετώπων θα κρίνουν -με-
ταξύ άλλων- και τις περαιτέρω πρωτο-
βουλίες που θα πάρει ο Πρωθυπουργός 
για αλλαγές στο σχήμα ή για εκλογές.

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ: ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Η ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Στην ατζέντα των εθνικών θεμάτων 

υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και εκφρά-
ζεται πλέον η πεποίθηση ότι θα έχουμε 
ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, που ενδε-
χομένως να οδηγήσει και σε θερμό επει-
σόδιο. Μετά την επίδοση της επιστολής 
προς τον ΟΗΕ για τα ελληνικά νησιά και 
τις νέες απειλές Τσαβούσογλου, ελληνι-
κές διπλωματικές πηγές εκφράζουν τη 
βεβαιότητα, ότι οι προκλήσεις θα συ-
νεχιστούν τόσο στο Αιγαίο όσο και στην 
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Μεσογείου, με την επανάληψη όσων εί-
δαμε το καλοκαίρι του 2020. 
Ο φόβος που εκφράζεται, πλέον, από 

αρμόδια χείλη, είναι μην υπάρξει ατύ-
χημα στην περιοχή γύρω από την Αλε-
ξανδρούπολη, καθώς από εκεί περνάνε 
στρατιωτικά οχήματα του ΝΑΤΟ. Το «κόκ-
κινο» τηλέφωνο, αυτή η έκτακτη γραμμή 
επικοινωνίας Ελλάδας – Τουρκίας που 
λειτουργούσε πολλές φορές εκτονωτι-
κά μεταξύ Καλίν – Σουρανή, πλέον δεν 

υπάρχει. Πάντως, η βασική εκτίμηση εί-
ναι, ότι όσο υπάρχει ανοικτό εθνικό ζή-
τημα, υπάρχει και μεγάλη συσπείρωση 
γύρω από την κυβέρνηση.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ  
ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ  
ΡΟΕΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Παράλληλα, με την ατζέντα των ελληνο-

τουρκικών θεμάτων υπάρχει και η αύξη-
ση των μεταναστευτικών ροών, κυρίως 
από τα τουρκικά παράλια. Όπως γνωρί-
ζουμε, από πηγές του Λιμενικού Σώματος, 
το 2022 έχουν τριπλασιαστεί οι προσπά-
θειες παράνομης εισόδου στα ελληνικά 
νησιά. Ο λόγος είναι, αφενός η θέληση 
της Τουρκίας να προκαλέσει τετελεσμένα 
στο Αιγαίο, δηλαδή εργαλειοποιεί τους 
μετανάστες για να δημιουργήσει πρό-
βλημα. Παράλληλα, όμως, τα δίκτυα της 
παράνομης μετανάστευσης έχουν ανα-
θαρρήσει από τον έλεγχο της ΟLAF προς 
τη Frontex και τον πρώην επικεφαλής 
Λεζέρι. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρί-
ζουμε, οι διάφορες ΜΚΟ που δραστηρι-
οποιούνται στον τομέα μετανάστευσης 
έχουν κάνει δυναμικές παρεμβάσεις στην 
Κομισιόν για το θέμα. Ωστόσο, παρά τις 
αντίξοες συνθήκες, το Λιμενικό Σώμα έχει 
την ίδια αποτελεσματικότητα όπως είχε 
το 2021. Ακόμα και έτσι, περιμένουμε 
νέες ροές στα νησιά, παρόλο που είχαν 
αδειάσει.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ:  
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ,  
ΕΠΙΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Παρόλα τα μέτρα που έχουν παρθεί 

για τα ζητήματα της ενεργειακής κρίσης, 
υπάρχει ακόμα μεγάλη δυσαρέσκεια και 
αυτό φαίνεται και από τις δημοσκοπή-
σεις. Μπορεί να δείχνουν μία τόνωση πο-

σοστών, είναι συγκυριακή και σημαίνει 
ότι δεν εμπιστεύονται τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή 
τη φάση. Αλλά η πλειοψηφία των ερωτη-
θέντων θεωρεί τα μέτρα ανεπαρκή και 
περιμένει να γίνουν παραπάνω κινήσεις. 
Έτσι η κυβέρνηση μελετάει, πλέον, την 
παράταση του Fuel Pass για ένα τρίμηνο 
με αύξηση της επιδότησης, αφού πλέον 
τα καύσιμα έχουν φτάσει σε πολύ υψη-
λές τιμές – οι υψηλότερες στην Ευρώπη. 
Παράλληλα, στις 14-15 Ιουνίου θα ξεκι-

νήσουν οι αιτήσεις για το Power Pass και 
η πληρωμή του θα γίνουν τις πρώτες μέ-
ρες του Ιουλίου. Πέρα από αυτά, όμως, 
υπάρχει και η ακρίβεια σε αρκετά προ-
ϊόντα και για πρώτη φορά η κυβέρνη-
ση μιλάει για μείωση ΦΠΑ σε ορισμένα 
προϊόντα. Το θέμα της ακρίβειας και του 
πληθωρισμού, ενδεχομένως, να συνεχι-
στεί για καιρό, αφού δε φαίνεται να τε-
λειώνουν γρήγορα οι συρράξεις μεταξύ 
Ρωσίας και Ουκρανίας. Η κυβέρνηση δεν 
περιμένει, πλέον, κάποια δραματική εξέ-
λιξη στη Σύνοδο Κορυφής, αφού υπάρχει 
πλήρη διαφωνία και αναβλητικότητα. 
Όλα θα λυθούν μέσω της διατήρησης της 
ρήτρας διαφυγής και για το 2023.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΝΑ ΜΕΤΩΠΟ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Πλέον, με το νομοσχέδιο της Νίκης Κε-

ραμέως για τα πανεπιστήμια, ανοίγει ο 
δρόμος για τη σύγκρουση της κυβέρνη-
σης με το ακαδημαϊκό και το φοιτητικό 
κατεστημένο στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας. Στις 
αρχές της εβδομάδας, οι συγκρούσεις 
έξω από το ΑΠΘ είναι το πρόγευμα αυ-
τών που θα ακολουθήσουν, όταν θα 
εγκατασταθούν σε κάποια πανεπιστήμια 
τα πρώτα σώματα της πανεπιστημιακής 
αστυνομίας. Ωστόσο, στο φοιτητικό κίνη-
μα που περισσότερο εκπροσωπείται από 

αριστερές δυνάμεις, έχουν αποφασίσει 
να έρθουν σε σύγκρουση και λόγω της 
διάταξης του Υπουργείου Παιδείας, που 
ουσιαστικά καταργεί τις φοιτητικές παρα-
τάξεις, αφού πλέον τα ψηφοδέλτια στις 
σχολές θα είναι ενιαία και θα ψηφίζονται 
μόνο πρόσωπα. Κρίσιμο στοιχείο θα εί-
ναι πως θα αντιδράσει και η ΔΑΠ/ΝΔΦΚ 
η οποία είναι η μεγάλη δύναμη στα πα-
νεπιστήμια και που αποτελεί το βραχίονα 
της Νέας Δημοκρατίας. Εκφράζεται και σε 
αυτό το μέτωπο, ότι ενδεχομένως αν η 
κατάσταση γενικευτεί να υπάρξει και εδώ 
«θερμό επεισόδιο».

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ  
ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε, ότι στην 
κυβέρνηση συζητούν πολύ έντονα και το 
μεγάλο στοίχημα με τις πυρκαγιές φέτος. 
Διότι η κυβέρνηση εγκαινίασε και ένα 

νέο υπουργείο, Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας, υπό τον Χρήστο 
Στυλιανίδη. Ο υπουργός είχε χρόνο για να 
μελετήσει κάποια πράγματα, παρόλο που 
είναι αλήθεια ότι εκφράζεται προβλημα-
τισμός για την ετοιμότητα των Σωμάτων 
μετά τις περσυνές πυρκαγιές αλλά και 
την ανεπαρκή αντίδραση του κρατικού 
μηχανισμού στην κακοκαιρία «Ελπίδα» 
του περασμένου Ιανουαρίου. 

Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, που ο Πρω-
θυπουργός επισκέφτηκε προ ημερών το 
υπουργείο, για να ελέγξει την ετοιμότητα 
στη νέα αντιπυρική περίοδο αλλά και τις 
αλλαγές που έχουν γίνει σε υπηρεσιακό 
και επιχειρησιακό επίπεδο. Είναι σίγουρο, 
όμως, ότι εάν επαναληφθούν οι περσινές 
εικόνες, τότε το κόστος θα το επωμιστεί 
όλο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που επέλεξε 
προσωπικά τον κ. Στυλιανίδη.

© Primenews.press
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Οι Ευρωπαίοι συμφωνούν σε εμπάργκο 
των «26» κατά της Ρωσίας
Η συμφωνία πάντως υπολείπεται της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  
η οποία προέβλεπε την απαγόρευση όλων των εισαγωγών πετρελαίου

Έπειτα από αρκετές εβδομάδες παρα-
τεταμένων διαπραγματεύσεων, οι 

οποίες είχαν ως επί το πλείστων καθυστε-
ρήσει από την Ουγγαρία, οι ηγέτες της ΕΕ 
κατέληξαν τη Δευτέρα 30 Μαΐου σε έναν 
πολιτικό συμβιβασμό για την απαγόρευ-
ση των θαλάσσιων εισαγωγών ρωσικού 
πετρελαίου έως το τέλος του έτους, αλλά 
δεν κατέληξαν σε πλήρες εμπάργκο.

Σύμφωνα με το συμβιβασμό που συμ-
φωνήθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ, το με-
ρικό εμπάργκο θα περιλαμβάνει πετρέ-
λαιο και προϊόντα πετρελαίου, αλλά θα 
επιτρέψει, καθοριστικά, μια προσωρινή 
εξαίρεση για το αργό που παραδίδεται 
μέσω αγωγών.
«Αυτό καλύπτει άμεσα περισσότερα από 

τα 2/3 των εισαγωγών πετρελαίου από τη 
Ρωσία, κόβοντας μια τεράστια πηγή χρη-
ματοδότησης της πολεμικής της μηχανής. 
Μέγιστη πίεση στη Ρωσία για να τερματί-
σει τον πόλεμο», δήλωσε ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η 
κίνηση αυτή «θα μειώσει ουσιαστικά πε-
ρίπου το 90% των εισαγωγών πετρελαίου 
από τη Ρωσία στην ΕΕ μέχρι το τέλος του 
έτους», καθώς η Γερμανία και η Πολωνία 
είχαν δεσμευτεί να παραιτηθούν από τις 
παραδόσεις μέσω αγωγού στο έδαφός 
τους. Από την έναρξη του πολέμου της 
Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η ΕΕ έχει 
στείλει συνολικά 56,5 δισεκατομμύρια 
ευρώ στη Ρωσία σε αντάλλαγμα για προ-
μήθειες ορυκτών καυσίμων, με τις πλη-
ρωμές για πετρέλαιο να φτάνουν σχεδόν 
τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, χρήματα 
που χρησιμοποιούνται για τη χρηματο-
δότηση της εισβολής της Μόσχας.

Παρ’ όλα αυτά, η συμφωνία υπολεί-
πεται της αρχικής πρότασης της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, η οποία προέβλεπε 
την απαγόρευση όλων των εισαγωγών 
πετρελαίου. Αυτό δε συμφωνήθηκε, 
λόγω της σφοδρής αντίδρασης πολλών 
χωρών της ΕΕ, οι οποίες εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τις προμήθειες ρω-
σικού πετρελαίου μέσω αγωγών.

Η διατήρηση των αγωγών, εκτός από 
οποιουδήποτε εμπάργκο ρωσικού πετρε-
λαίου ήταν βασικό αίτημα της Ουγγαρίας, 
η οποία φοβόταν ότι μια απαγόρευση θα 
έθετε σε κίνδυνο την οικονομία της, δε-
δομένης της εξάρτησής της από το πετρέ-
λαιο που παραδίδεται μέσω του αγωγού 
Druzhba από τη Ρωσία.

Η περίκλειστη Ουγγαρία, η οποία εισά-
γει το 65% του πετρελαίου της από τη Ρω-
σία μέσω του αγωγού Druzhba, συνέχισε 
να αντιτίθεται στις κυρώσεις μέχρι και τη 
Δευτέρα 30/5 και, μαζί με τη Σλοβακία και 
την Τσεχική Δημοκρατία, ζήτησαν εξαίρε-
ση από την απαγόρευση εισαγωγών. Το 
βέτο της Ουγγαρίας προκάλεσε πολλές 
επικρίσεις από άλλες χώρες της ΕΕ, ιδίως 
την Πολωνία, τις Σκανδιναβικές χώρες και 
τις χώρες της Βαλτικής.

Οι ηγέτες της ΕΕ δε συμφώνησαν για 
το πόσο θα διαρκέσει η όποια εξαίρεση 
για το πετρέλαιο που παραδίδεται μέσω 
αγωγού, με το τελικό ανακοινωθέν της 
συνόδου κορυφής να αναφέρει ότι «θα 
επανέλθουν στο θέμα της προσωρινής 
εξαίρεσης για το αργό πετρέλαιο που πα-
ραδίδεται μέσω αγωγού το συντομότερο 
δυνατό».

Αναμένεται τώρα να αναθέσουν στους 
διπλωμάτες και τους υπουργούς της ΕΕ 
την εξεύρεση μιας λύσης, που θα εξα-
σφαλίζει επίσης δίκαιο ανταγωνισμό, 
μεταξύ εκείνων που εξακολουθούν να 
προμηθεύονται ρωσικό πετρέλαιο και 
εκείνων που θα αποκοπούν.

Εξάλλου, ο πρωθυπουργός της Ουγγα-
ρίας, Βίκτορ Όρμπαν, είχε δηλώσει στους 
δημοσιογράφους προσερχόμενος στη 
σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, ότι θα 
ζητήσει επίσης εγγυήσεις ότι θα μπορού-
σε να αγοράζει πετρέλαιο από τη θάλασ-
σα, εάν οι ρωσικές αποστολές πετρελαί-
ου σταματήσουν να έρχονται μέσω του 
αγωγού Druzhba, της κύριας πηγής εισα-
γωγών αργού της χώρας.
«Σε περίπτωση ξαφνικών διακοπών 

του εφοδιασμού, θα θεσπιστούν μέτρα 
έκτακτης ανάγκης για να διασφαλιστεί 

η ασφάλεια του εφοδιασμού», δήλωσαν 
οι ηγέτες της ΕΕ, σε μια συγκαλυμμένη 
χειρονομία προς τις ανησυχίες της Βου-
δαπέστης.

Η Γερμανία και η Πολωνία, οι οποίες θα 
μπορούσαν να επωφεληθούν από την 
εξαίρεση του αγωγού, έχουν δεσμευτεί 
να κλείσουν de facto το βόρειο αγωγό 
Druzhba μέχρι το τέλος του έτους, δήλω-
σαν διπλωμάτες της ΕΕ στους δημοσιο-
γράφους.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε, ότι 
η Τσεχική Δημοκρατία εξασφάλισε εξαί-
ρεση από την απαγόρευση για 18 μήνες, 
η οποία θα καλύπτει τη μεταπώληση πε-
τρελαιοειδών.

Άλλα μέτρα που προτείνονται στο 
πλαίσιο της έκτης δέσμης κυρώσεων 
περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό της 
μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας, της 
Sberbank, από το διεθνές σύστημα πλη-
ρωμών SWIFT, την απαγόρευση τριών 
ακόμη ρωσικών κρατικών ραδιοτηλεο-
πτικών οργανισμών και την καταγραφή 
προσώπων που έχουν διαπράξει εγκλή-
ματα πολέμου στην Ουκρανία.
Η τελική συμφωνία για το έκτο πακέτο 

κυρώσεων θα πρέπει να συμφωνηθεί και 
από τα 27 κράτη – μέλη.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση, ο Ου-
κρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι 
είχε χαρακτηρίσει την ΕΕ πολύ ήπια απέ-
ναντι στη Μόσχα, όταν φάνηκε ότι οι ηγέ-
τες δε θα καταλήξουν σε συμφωνία για 
την απαγόρευση του πετρελαίου.
«Γιατί εξαρτάστε από τη Ρωσία, από την 

πίεσή της, και όχι το αντίστροφο; Η Ρω-
σία πρέπει να εξαρτάται από εσάς. Γιατί 
μπορεί η Ρωσία να κερδίζει ακόμα σχε-
δόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ την ημέρα 

πουλώντας ενέργεια;» ρώτησε ο Ζελένσκι 
τους ηγέτες της ΕΕ κατά τη διάρκεια της 
εικονικής ομιλίας του. «Γιατί οι τρομο-
κρατικές τράπεζες εξακολουθούν να συ-
νεργάζονται με την Ευρώπη και το παγκό-
σμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα; Είναι 
σοβαρά ερωτήματα», πρόσθεσε.

Αρκετοί διπλωμάτες της ΕΕ άφησαν να 
εννοηθεί, ότι το έβδομο πακέτο κυρώσε-
ων της ΕΕ θα μπορούσε να περιλαμβάνει 
τα επόμενα βήματα προς την πλήρη απα-
γόρευση του πετρελαίου και να περιλαμ-
βάνει το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέ-
ρεται με αγωγούς.

ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΟΡΜΠΑΝ
Οι Ευρωπαίοι εταίροι πάντως, εκφρά-

ζουν έντονο εκνευρισμό για τη στάση 
του Ούγγρου Πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρ-
μπαν, ισχυριζόμενοι ότι πλέον το παιχνίδι 
του είναι ξεκάθαρο.
«Οι εταίροι της ΕΕ είναι πλέον πεπεισμέ-

νοι ότι τα τεχνικά ζητήματα που σχετίζο-
νται με το ρωσικό πετρέλαιο που έθεσε 
η Βουδαπέστη δεν είναι τεχνικά αλλά κα-
θαρά πολιτικά […] είναι σαφές σε όλους 
ότι η Ουγγαρία παίζει το παιχνίδι του 
Πούτιν, δεν παίζουν δίκαια οι Ούγγροι, 
τώρα ο Όρμπαν είναι πολιτικά απομονω-
μένος», είπε στη EURACTIV Ευρωπαίος 
διπλωμάτης διατηρώντας την ανωνυμία 
του.
«Με αυτή τη συμφωνία και το απροσδι-

όριστο διάστημα για το οποίο θα ισχύσει 
η εξαίρεση της Ουγγαρίας, ουσιαστικά 
και σταδιακά θα μας οδηγήσει de facto 
σε ένα εμπάργκο των 26», πρόσθεσε.

© Euractiv.com
Alexandra Brzozowski & Kira Taylor  

Μετάφραση: Σπύρος Σιδέρης
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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.

Η επανεκκίνηση των κοσμο-εξουσιαστών
Ένας Κράτος πάσχει από πολύ-οργανι-

κή ανεπάρκεια όταν κυβερνάται από 
διεφθαρμένους χαρακτήρες, βεβαίως 
τούτο προκύπτει αιτιωδώς εκ του απο-
τελέσματος της διακυβέρνησης του εκά-
στοτε κόμματος, διότι θα ήτο κατάφωρα 
άδικο και μεροληπτικά εν προκειμένω να 
μην συμπεριλάβω άπαντα τα υφιστάμενα 
κοινοβουλευτικά κόμματα, στρεφόμενος 
απλώς κατά της παρούσης θνησιγενούς 
θητείας της κυβερνήσεως.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς 
[Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω]
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Η θεσμική κοινο-
βουλευτική ελίτ, 
υπό την επίφαση 
του ετερόκλητου 
ιδεολογικού χρω-
ματισμού, ανή-
κουσα εις την ίδια 
καθολικώς κηδε-
μονευόμενη και 
πλήρως ελεγχό-
μενη υπερεθνική 

ελίτ, συνιστά εκ των ων ουκ άνευ οργανι-
κό συστατικό στοιχείο της εγκαθιδρυθη-
σόμενης παγκοσμιοποιήσεως.

Η ελίτ, δηλαδή, καθίσταται πλήρως ελεγ-
χόμενη, εξ ου και οι πολιτικοί άρχοντες 
δρουν υποτελώς, ως εντολοδόχοι και έμ-
μισθα μίσθαρνα όργανα των ιθυνόντων 
νόων, υπό των οποίων εντέλλονται ανα-
φορικώς προς την διοίκηση της Πατρίδας 
μας.
Η εν  Ελλάδι διαφθορά καθίσταται μεί-

ζονα αλλά ιδίως επί των ημερών μας, τα 
δοτά ανθελληνικά κόμματα μετά των Ελ-
ληνόφωνων πολιτικών υποζυγίων τους, 
επιδιώκουν παντί τρόπω να επιβάλλουν 
δια πυρός και σιδήρου και πάση δυνάμει, 
τον κοινωνιολογικό και πολιτισμικό εκ-
μαυλισμό της Ελλαδικής κοινωνίας.

Δηλονότι την αποστολή αυτή την εκ πλη-
ρούν, αντί τριάκοντα αργυρίων, τα εξω-
νημένα μέσα μαζικής εξαπατήσεως, τα 
οποία ενεργούν αποκλειστικά και ανεπαί-
σχυντα ως όργανα αισχρής και χυδαίας 
προπαγάνδας, προς την υδαρή κακοποιη-
μένη Ελλαδική κοινωνία πολιτών, η οποία 
αποδέχεται αδιαμαρτύρητα τον εμπαιγμό 
και την λοιδορία εκ της κυβερνήσεως, καί-
τοι η στάση αυτή της πολιτικής ηγεσίας, 
υποτιμά, απαξιώνει και καταφρονεί δεό-
ντως τους  Έλληνας πολίτας παντί τρόπω.

Ο αγεληδόν τρόπος σκέψεως της διανο-
ητικά λοβοτομημένης Ελλαδικής μάζας, η 
οποία αποδέχεται άκριτα και άκρατα την 
ποδηγέτηση του υπό των συστημικών 
μέσων μαζικής εξαπατήσεως, καθίσταται 
μνημειώδης, για το λόγο ότι θα έπρεπε ο 
Έλληνας πολίτης να τελούσε εν εγρηγόρ-
σει, δοθέντος ότι έχει υποστεί αλλεπάλ-
ληλα πλήγματα εις το φρόνημά του με τη 
διασπορά ψευδών ειδήσεων, εκ των τότε 
«μνημονιακών» κυβερνήσεων, οι οποίες 
ήγαγαν την Ελλάδα χαιρέκακα εις το στε-
νό εναγκαλισμό των Δανειστών, ουχ ήττον 
όμως, ενδημεί αφιονισμένος και εμπι-
στεύεται τους βιαστές τής συνειδήσεως 
του επί μακρόν.
Τούτο κατεδείχθη και εκ της παγίας πλέον 

πανδημίας, όπου η κυβέρνηση μέσω των 
προσφιλών διαύλων της προπαγάνδας 
διέσπειρε δια της προσφιλούς πρακτι-
κής του «το διαίρειν και βασίλευε», ήτοι 
τον Εθνικό διχασμό, εκπυρσοκροτώντας 
μία εμφυλιακή πολεμική, διαχωρίζοντας  
ακολούθως τους πολίτες, ασφαλώς κατά 
κατάφωρη παράβαση της Συνταγματικής 
νομιμότητας, εις νομιμόφρονες – υπάκου-
ους εμβολιασμένους και εις αντιφρονού-
ντες – ανυπάκουους – μη εμβολιασμέ-
νους.

Η στρατηγική αυτή του κοινωνικού 
«Απαρτχάιντ» επιδρούσε εις το συλλογικό 
ψυχολογικό υποσυνείδητο, επικουρώντας 
τον εξαναγκαστικό κρατικό πατερναλισμό 
προς τον στανικό – υποχρεωτικό εμβολια-

σμό, ούτως ώστε μία μερίδα πολιτών, υπό 
την δαμόκλειο σπάθη των απειλών, των 
υποτιμητικών ύβρεων αλλά και εν γένει 
των περιοριστικών μέτρων, μονομερώς 
επιστρατευομένων εις βάρος των μη εμ-
βολιασμένων, να ωθηθούν αμελλητί εξα-
ναγκασθέντες προς την συγκατάθεση του 
εμβολιασμού, προς τυχόν αποφυγή της 
κοινωνικής κατακραυγής.

Η προπαγάνδα, αποτελεί δηλαδή το κυ-
ρίαρχο εργαλείο άσκησης πειθούς και 
φορτικότητας προς την ετεροκατευθυνό-
μενη μάζα, η οποία ευθυγραμμίζεται άνευ 
αντιλογίας, φειδούς και κριτικής σκέψεως 
προς την κατά συρροή διασπορά ψευδών 
ειδήσεων των μέσων μαζικής ενημερώ-
σεως, παρακινούμενα υπό την ηθική αυ-
τουργία της πολιτικής ορθότητας της εκά-
στοτε κυβερνήσεως.

Άρα η ίδια η καθόλα αντιδημοκρατική 
πολιτεία μεριμνά εξ αρχής να φαλκιδεύ-
σει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολι-
τών ελέγχοντας βέβαια και τη Δικαιοσύ-
νη, η οποία ιδίως δια ζητήματα τα οποία 
άπτονται της δημόσιας σφαίρας δρα, εκ 
των ων ουκ άνευ, ως παράρτημα της (σας 
υπομιμνήσκω ενώ η Εισαγγελία παρενέ-
βαινε δια ζητήματα δήθεν υγείας, για το 
ασύλληπτο σκάνδαλο, συγκεντρώσεως 
των Πακιστανών εν τω κέντρω της Αθή-
νας παραμονής Πρωτοχρονιάς, ποιήθηκε 
την νήσσαν), άρα μιλάμε δια μία επιδη-
μιολογική κρίση προς τους θεσμούς αλλά 
και δια μία υπερεκχειλίζουσα διαφθορά, 
εγκάθετων έμμισθων πολιτικών με πολιτι-
κό ανάστημα νάνου, ολίγιστους και υπο-
δεέστερους των περιστάσεων.

Επιπροσθέτως, μία επιπλέον πτυχή δι-
αφθοράς, ασφαλές τεκμήριο δηλαδή 
περί της έλλειψης Δημοκρατίας, παρά 
τις όποιες εξ αντιθέτους εκπεφρασμένες 
αντιλήψεις, συνιστά η παθογόνος νόσος 
της πολυνομίας, η οποία δεν αρύεται εκ 
της αειρόου πηγής δικαίου, αλλά όλως 
τουναντίον προέρχεται από τη βούληση 
των πολιτικών δήθεν δια των αλλεπάλ-

ληλων θεσπίσεων νόμων, να εξυπηρετή-
σουν ιδιοτελείς σκοπιμότητες και βλέψεις 
μεταξύ των ημετέρων, παρελκύοντας την 
κοινή γνώμη περί της λυσιτέλειάς τους.

Σήμερον, όπου κατισχύει η διαφθορά, η 
συλλογική κατάθλιψη, η πτωχοποίηση και 
η πλήρης υποτέλεια προς τη σήψη και τον 
εκμαυλισμό, η Ελλαδική κοινωνία, ούσα 
πλήρως αλλοτριωμένη και ανήμπορη να 
αντισταθεί, πλήττεται από την επιβολή 
νοσηρών προτύπων αμαύρωσης του αν-
θρώπινου προσώπου, βασιζόμενες εις 
την, κατά το σύστημα, επιβεβλημένη «αυ-
θεντία» του πολιτισμικού Μαρξισμού, με 
αποτέλεσμα να συγχίζεται έτι περαιτέρω, 
άνευ δυνατότητας της παραμικράς αντι-
στάσεως.

Η μεγάλη επανεκκίνηση των παγκοσμιο-
ποιητών θέτει εις την ατζέντα του πέραν 
της νοθεύσεως των εθνών δια του εποι-
κισμού τους με μετανάστες, ούτως ώστε 
να καταλυθεί αυτόχρημα η εθνική κυριαρ-
χία, υποστηρίζει, την ήδη υπάρχουσα, εν 
Ελλάδι, χρόνια πτωχοποίηση, καθώς και 
την ύπαρξη πλήρους συγχύσεως προς την 
υπόσταση των πολιτών, μία δηλαδή πρα-
κτική η οποία ήδη δρομολογείται, με την 
επελαύνουσα «ρευστότητας του φύλου» 
της ιδιότυπης ταύτης δικτατορίας.

Η αναδυόμενη παγκόσμια διακυβέρνηση 
κείται εγγύς, πλην όμως, προς την επικυρι-
αρχία και πρωτοκαθεδρία της, επιβάλλει 
την κατάλυση των εθνών και των λαών και 
τη διάλυση της ανθρώπινης διανοίας και 
ψυχής με την επιβολή κατασκευασμένων 
και παρά φύση θεωριών, οι οποίες υπό το 
μανδύα του προοδευτισμού, θα ανάγουν 
νομοτελειακά την κοινωνία σε παροξυσμό 
και παράκρουση.

Εν κατακλείδι, το μείζον ζητούμενο καθί-
σταται η ελευθερία, καθότι, έστιν ότε, ο 
καθημαγμένος Έλλην, δέον όπως ανανή-
ψει και ανακτήσει την αξιοπρέπεια του, 
την οποία εκών άκων έχει απεμπολήσει 
ή άλλως έχει εκχωρήσει εις τους σύγχρο-
νους προβατόσχημους λυκοποιμένες.
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LOCKDOWN ΚΑΙ ΜΑΣΚΕΣ LOCKDOWN ΚΑΙ ΜΑΣΚΕΣ 

Η μεγάλη απάτη!Η μεγάλη απάτη!
Το σουηδικό μοντέλο απέδειξε ότι  

οι μάσκες και τα lockdown ήταν αχρείαστα…

Το Σουηδικό μοντέλο απέδειξε ότι 
οι μάσκες και τα lockdown ήταν μια 

μεγάλη απάτη αναφέρει το Brownstone 
Institute [brownstone.org/articles/
swedens-strategy-once-again-proven-
correct/].
Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας του 

Covid-19, η Σουηδία αντιμετώπισε τερά-
στια κριτική και διεθνή πίεση, λόγω της 
προθυμίας της να τηρήσει τις καθιερω-
μένες αρχές της δημόσιας υγείας και τον 
υγειονομικό σχεδιασμό προ της πανδημί-
ας.

Αντί να ακολουθεί την αντιεπιστημονική 
ομαδική σκέψη, που έγινε μέρος μιας πο-
λιτικής θρησκείας, η Σουηδία επέλεξε να 
μην επιβάλει τα αυστηρά lockdown.
Η Σουηδία δεν επέβαλλε ποτέ τη χρήση 

μάσκας σε εσωτερικούς δημόσιους χώ-
ρους, εντοπίζοντας σωστά την έλλειψη 
στοιχείων που να υποστηρίζουν τη χρήση 
τους. Κράτησαν τα σχολεία ανοιχτά, σε 
πείσμα των συνδικάτων δασκάλων και 
των «ειδικών» με πολιτικά κίνητρα στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, που υποστήριζαν 
μια πολιτική με μηδενικά οφέλη και τερά-
στιες παρενέργειες.

Ουσιαστικά, η Σουηδία ακολούθησε την 
πραγματική επιστήμη και όχι την υστερία 
για τον Covid-19. Σκόπιμα προκλήθηκε 
πανικός, τα μοντέλα ήταν ανακριβή, τα 
πολιτικά κίνητρα εξόφθαλμα και η εμμο-
νική κρίση πρωτοφανής.

Ακόμη και το 2021 έγινε εύκολα προφα-
νές, ότι κανείς στα μέσα ενημέρωσης ή 
στα ιδρύματα δημόσιας υγείας δεν ήταν 
διατεθειμένος να συζητήσει την αδιαμφι-
σβήτητη πραγματικότητα, ότι τα αποτελέ-
σματα της Σουηδίας ήταν καλύτερα από 
πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο – και πολύ 
καλύτερα από πολλές-πολλές άλλες.

Σε γενικές γραμμές, οι συγκρίσεις επι-
κεντρώθηκαν κυρίως σε συγκεκριμένα 
αποτελέσματα για τον COVID, αλλά τώρα 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που ζη-
τούσε πολλές εξουσίες, δημοσίευσε μια 
νέα έκθεση σχετικά με τις εκτιμήσεις του 
για υπερβολική θνησιμότητα.
Η υπερβολική θνησιμότητα είναι απλώς 

ο αριθμός των θανάτων πάνω από το ανα-
μενόμενο ποσοστό σε μια δεδομένη χώρα, 
σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Η 
υπερβολική θνησιμότητα καταγράφει όλα 
τα αποτελέσματα σε μια χώρα — δεν πε-
ριορίζεται σε μετρήσεις που σχετίζονται 
με τον COVID ή σε οποιαδήποτε άλλη συ-
γκεκριμένη αιτία.

Γι’ αυτό το λόγο, μπορεί συχνά να είναι 
ένας καλύτερος δείκτης του πραγματικού 
κόστους της πανδημίας, είτε πρόκειται για 
θνησιμότητα από COVID είτε για τις συνέ-
πειες των lockdown, για νοσοκομειακή 
πολιτική ή επιπτώσεις στην ψυχική υγεία.
Η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας περιέχει πολλά διαφωτιστικά στα-
τιστικά στοιχεία από τα δύο πρώτα χρόνια 
της πανδημίας, τα οποία δείχνουν ότι η 
προσέγγιση της Σουηδίας ήταν αναμφί-
βολα η σωστή, για άλλη μια φορά έρχεται 
σε αντίθεση με τη «συναίνεση» που προ-
έκυψε από ειδικούς, που πρότειναν ατέρ-
μονους περιορισμούς στην κανονική ζωή.
Η σχετική επιτυχία της Σουηδίας είναι 

εύκολα ορατή, όταν συγκρίνει κανείς τρι-
άντα ευρωπαϊκές χώρες σε εκτιμώμενο 
υπερβολικό ποσοστό θνησιμότητας ανά 
100.000 κατοίκων: Η Σουηδία κατατάσ-
σεται στην 25η θέση από τις 30 χώρες. 
Αυτό απλά σημαίνει, ότι 24 χώρες είχαν 
υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από 
τη Σουηδία, ανά 100.000 κατοίκους. 

Συνοπτικά, η Σουηδία, η χώρα που απέ-
φυγε τα αυστηρά lockdown, είχε μερικά 
από τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης μά-
σκας οπουδήποτε στον κόσμο, κράτησε τα 
σχολεία ανοιχτά και την κοινωνία λειτουρ-
γική, είχε ένα από τα χαμηλότερα ποσο-
στά συνολικής θνησιμότητας από οποια-
δήποτε χώρα.

Εάν τα lockdown, οι μάσκες και άλλοι 
περιορισμοί ήταν τόσο σημαντικοί, όσο 
οι ειδικοί και οι πολιτικοί υποστηρίζουν, 
γιατί η Σουηδία απέδειξε το αντίθετο;
Χώρες όπως η Γερμανία, η Πορτογαλία 

και η Τσεχική Δημοκρατία, υποστήριξαν 

όλες τις «επιστημονικές» απαντήσεις που 
περιλάμβαναν αυστηρά lockdown και 
εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιβολής χρή-
σης μάσκας. Ένα από τα επιχειρήματα 
των υποστηρικτών της μάσκας είναι, ότι 
οι πολιτείες των ΗΠΑ όπως η Νέα Υόρκη, 
το Νιου Τζέρσεϋ και άλλες, είχαν φτωχά 
αποτελέσματα επειδή δε γνώριζαν νωρίς 
ότι οι μάσκες «δουλεύουν», επομένως 
οι πολιτικές τους προσαρμόστηκαν και 
η εξάπλωση του Covid-19 αντιστράφηκε 
επιτυχώς, με εντολές μάσκας και άλλους 
περιορισμούς μετά το πρώτο κύμα.
Ωστόσο, η Σουηδία δείχνει το ακριβώς 

αντίθετο. Οι περιορισμοί στη Σουηδία για 
ολόκληρο το 2020 και το 2021 ήταν στα-
θερά μεταξύ των λιγότερο αυταρχικών και 
επεμβατικών, σε σύγκριση με άλλες δυτι-
κές χώρες.

Για άλλη μια φορά, εάν οι εντολές για 
μάσκες, τα lockdown και οι αυστηρές πο-
λιτικές που βασίζονται στα εμβόλια, ήταν 
τόσο σημαντικές και αποτελεσματικές, θα 
περιμέναμε ότι τα αποτελέσματα το 2021 
θα ήταν χειρότερα στη Σουηδία, καθώς το 
μεγαλύτερο μέρος του κόσμου παρουσία-
σε αυξημένη εξάπλωση με περισσότερες 
μεταδοτικές παραλλαγές.

Όμως βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο: 
Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η υπερβο-
λική θνησιμότητα επιδεινώθηκε σημαντι-
κά το 2021 παρά την άφιξη των εμβολίων, 
την εδραιωμένη εφαρμογή στις μάσκες 
χωρίς στοιχεία και τα ευρέως πιστοποι-
ητικά εμβολιασμού εμβολίων που εισά-
γουν διακρίσεις. Η Σουηδία είχε τα ακρι-
βώς αντίθετα αποτελέσματα, με σημα-
ντικά χαμηλότερα ποσοστά το 2021 παρά 

τους «χαλαρούς» κανόνες της.
Η αποκλειστική σύγκριση των αριθ-

μών του 2021 υπογραμμίζει επίσης την 
επιτυχία της Σουηδίας: Αν και η απο-
φασιστικότητα των φανατικών υπέρ της 
εντολής να συγκρίνουν αποκλειστικά τη 
Σουηδία με άλλες σκανδιναβικές χώρες 
είναι ανόητη, τα υπερβολικά ποσοστά 
θνησιμότητας του 2021 δείχνουν τη Σου-
ηδία να σημειώνει χαμηλότερους αριθ-
μούς από τη Φινλανδία και τη Δανία. 
Επανεξετάζοντας το συνολικό διάγραμ-
μα για την περίοδο 2020-2021, είναι ση-
μαντικό να επισημάνουμε πολλές άλλες 
χώρες που είχαν πολύ αυστηρότερους 
κανόνες από τη Σουηδία: Η Γαλλία, η Αυ-
στρία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο, η Ισπανία και η Ιταλία είχαν 
όλες lockdown, διαφορετικά επίπεδα 
διάκρισης εμβολίων, εντολές μάσκας και 
αυστηρές απαιτήσεις εισόδου στις χώρες. 
Όλες όμως τα πήγαν χειρότερα από τη 
Σουηδία.
Οι εισηγητές του lockdown και της μά-

σκας… δεν έδωσαν καμία εξήγηση γι’ 
αυτό. Σίγουρα υπάρχουν δικαιολογίες 
και λανθασμένες κατευθύνσεις, αλλά όχι 
πραγματικές εξηγήσεις.
Ναι, η Σουηδία είχε υψηλότερα σωρευτι-

κά ποσοστά από τις άλλες σκανδιναβικές 
χώρες, αλλά η θέασή τους στο πλαίσιο 
δείχνει πόσο όμοια ήταν στην πραγμα-
τικότητα, εκτός της Νορβηγίας, η οποία 
ήταν ουσιαστικά μια παγκόσμια εξαίρεση. 

Σε γενικές γραμμές, οι Σκανδιναβικές χώ-
ρες ήταν πιο χαλαρές από τις περισσότε-
ρες χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Ακολουθούν ορισμένες χώρες  
και τα ποσοστά θνησιμότητας 
συγκριτικά με το 2020-2021:

-Τσεχία 229% 
-Ηνωμένες Πολιτείες 163% 
-Ιταλία 147% 
-Ισπανία 106% 
-Ηνωμένο Βασίλειο 100% 
-Γερμανία 96% 
-Πορτογαλία 71% 
-Ελλάδα 63% 
-Ολλανδία 57% 
-Βέλγιο 35%

Όλες αυτές οι χώρες είχαν πολύ σκληρό-
τερους περιορισμούς από τη Σουηδία με 
σημαντικά χειρότερα αποτελέσματα.

© primenews.press.gr
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ΚΕΜΠΕΚ

Κίνδυνος για τα σχολεία μας  
το École ensemble   
«Θα ήταν η αρχή του τέλους των ιδιωτικών  
σχολείων στο Κεμπέκ» λέει ο Χρίστος Αδαμόπουλος

Σε πρόσφατο άρθρο μας, όσον αφο-
ρά για τις προτάσεις του École 

ensemble, είχαμε μιλήσει με το γενικό 
διευθυντή του σχολείου Σωκράτης – Δη-
μοσθένης, Χρίστο Αδαμόπουλο, ο οποί-
ος αρχικά είχε εκφράσει τη σύμφωνη 
γνώμη του για τις προτάσεις αυτού του 
κινήματος, μέσα στις οποίες συμπερι-
λαμβανόταν επιδότηση 100% των Ελλη-
νικών σχολείων.

Την περασμένη όμως εβδομάδα, τα 
πράγματα άλλαξαν. Σε μία συνάντηση 
της Ομοσπονδίας ιδιωτικών σχολείων του 
Κεμπέκ (La Fédération des établissements 
d’enseignement privés) με το École 
ensemble, διαπιστώθηκε πλήρης αντίθε-
ση στις προτάσεις τους:
-Για λόγους δικαιοσύνης, το École 
ensemble ελπίζει ότι, με εξαίρεση τα μη 
επιδοτούμενα ιδιωτικά σχολεία, δε θα 
υπάρχει πλέον επιλογή για μαθητές και 
γονείς. Η ιδέα είναι ότι όσο το δυνατόν 
περισσότεροι μαθητές, με εξαίρεση τους 
πολύ πλούσιους, να μπορούν να φοιτούν 
σε ένα γενικό σχολείο για χάρη των ίσων 
ευκαιριών, υποθέτοντας ότι μια τέτοια 
προσέγγιση θα ωφελούσε μαθητές από 
μειονεκτικά υπόβαθρα, χωρίς να βλάψει 
τους άλλους. 
-Κάθε παιδί θα πρέπει να φοιτά στο σχο-

λείο στο οποίο θα του ανατεθεί με λο-
γισμικό που σχεδιάζει σχολικούς χάρτες 
στοχεύοντας σε μια ισορροπία σύμφωνα 
με κοινωνικό-δημογραφικές μεταβλητές, 
όπως το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέ-
ων. Θα είναι ο ταχυδρομικός τομέας, που 
θα καθόριζε το σχολείο στο οποίο πρέπει 
να πάει κάθε παιδί, και όχι ο γονέας.
-Όλα τα εξωσχολικά προγράμματα να 

είναι δωρεάν και μη επιλεκτικά, άρα θα 
καταργηθούν τα συγκεκριμένα προγράμ-
ματα, το Διεθνές Πρόγραμμα και όλα τα 
άλλα προγράμματα που συνεπάγονται 

πρόσθετο κόστος (Αθλητισμός-σπουδές, 
Τέχνες-σπουδές).
-Οι νέοι που θα ήθελαν να ασχοληθούν 
με τον αθλητισμό υψηλού επιπέδου θα 
πρέπει να το κάνουν εκτός σχολικών 
ωρών. Δε θα υπήρχαν άλλα αθλήματα 
που να συνδέονται με αθλητικές ομο-
σπονδίες στα σχολεία. 
-Τα σχολεία θα μπορούσαν να προσφέ-
ρουν επιλογές για λίγες ώρες την εβδο-
μάδα, χωρίς επιπλέον κόστος και χωρίς 
επιλογή. Οι μαθητές θα επέλεγαν δύο ή 
τρεις δραστηριότητες ανά έτος, για να δο-
κιμάσουν μια ποικιλία δραστηριοτήτων 
και να εξασφαλίσουν δίκαιη πρόσβαση. 
-Τα ιδιωτικά σχολεία που επιθυμούν να 

συνεχίσουν να επιδοτούνται μπορούν 
να διατηρήσουν τον ανεξάρτητο τρόπο 
λειτουργίας τους, σύμφωνα με τους κα-
νόνες που αναφέρονται παραπάνω. Θα 
καλωσόριζαν τους μαθητές που τους εί-
χαν ανατεθεί. Θα μπορούσαν να βρουν 
ένα «χρώμα», για παράδειγμα, θα μπο-
ρούσαν να επιλέξουν να επικεντρώσουν 
το εκπαιδευτικό τους έργο στο δάσος, εάν 
υπάρχει δάσος κοντά.
-Τα θρησκευτικά ή πολιτιστικά σχολεία 
(όπως τα Ελληνικά ή τα Αρμενικά σχο-
λεία) δε θα μπορούσαν πλέον να επιδο-
τούνται.
-Τα ιδιωτικά σχολεία που ειδικεύονται 

στην ειδική αγωγή για άτομα με ειδικές 
ανάγκες θα διατηρηθούν ως έχουν.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία ιδιωτικών 
σχολείων του Κεμπέκ, οι συζητήσεις για 
το οικονομικό μοντέλο που παρουσίασε 
η Σχολή αποκάλυψαν από κοινού ση-
μαντικές ελλείψεις. Μεταξύ άλλων, δε 
λαμβάνει υπόψη τις δαπάνες που πραγ-
ματοποιούν τα επιδοτούμενα ιδιωτικά 
σχολεία για την πληρωμή των μισθών 
ορισμένου προσωπικού και τα έξοδα που 
σχετίζονται με κτίρια ή χρέη. Επιπλέον, η 
εκτίμηση του αριθμού των γονέων που 
θα επέλεγαν μη επιδοτούμενα ιδιωτικά 
σχολεία έγινε χωρίς να ληφθούν υπόψη 
οι διάφορες μελέτες του Κεμπέκ για την 
ελαστικότητα των τιμών και ο αριθμός 

αυτός είναι σαφώς υπερεκτιμημένος. 
Επίσης, το FEEP πιστεύει ότι η επιλογή 

σχολείου και προγράμματος από οικο-
γένειες και νέους αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα, επιπλέον κατοχυρωμένο από 
το νόμο και το Χάρτη, και ότι αυτό συμ-
βάλλει στην ποιότητα της εκπαίδευσης, 
στα κίνητρα, στην επιμονή και στην επι-
τυχία του μαθητή. Είναι της γνώμης ότι 
η γενίκευση του συνηθισμένου σχολικού 

μοντέλου δεν είναι καλός τρόπος για με-
γαλύτερη ισότητα και επιτυχία στην εκ-
παίδευση. Είναι πεπεισμένη, ότι το ίδιο 
σχολείο για όλους μπορεί να μην είναι 
το κατάλληλο σχολείο για τους περισσό-
τερους. Η FEEP συναντήθηκε επίσης με 
το γραφείο του Υπουργού Παιδείας και 
ξεκίνησε την περιοδεία της στα πολιτι-
κά κόμματα, για να μοιραστεί μαζί τους 
τη γνώμη της για την πρόταση αυτή. Το 
École ensemble μια εκστρατεία υπογρα-
φών για την υποστήριξη του κινήματος, 
που έχει φτάσει όμως μόνο τις 1600.
Ο Χρίστος Αδαμόπουλος επίσης εξέφρα-

σε την πλήρη αντίθεσή του στις προτά-
σεις του κινήματος École ensemble απο-
καλώντας αυτές «την αρχή του τέλους 
της ιδιωτικής εκπαίδευσης στο Κεμπέκ» 
προσθέτοντας την ελπίδα του να μην 
επηρεαστεί η κυβέρνηση από το κίνημα 
αυτό.

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

Problems with pests, 
insects or rodents???

• Free Estimate 
• Written Guarantee

All kinds of insects 
and rodents

• Residential  
• Commercial  
• Industrial

EExxtteerrmmiinnaattiinngg  
SSeerrvviiccee  IInncc..

Serving 
the 

community 
for over 
50 

years
C550279
Membre of  
Canadian Association

www.sdextermination.com

Why suffer  
with infestation!infestation!

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

Ο Χρίστος Αδαμόπουλος εξέφρασε 
την πλήρη αντίθεσή του στις προτά-
σεις του κινήματος École ensemble 
αποκαλώντας αυτές «την αρχή του 
τέλους της ιδιωτικής εκπαίδευσης 
στο Κεμπέκ»

DON’T WAIT LAST MINUTE!
PLAN AHEAD!

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

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

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED  
SEALER PROTECTION

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE AFTERAFTER

AFTERAFTER

AFTERAFTER
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Υγεία και Διατροφή
Άσκηση: Σε ποιες περιπτώσεις βοηθά και  
πότε είναι καλύτερα να την παραλείπουμε
Θέλετε να γυμναστείτε. Το πρόβλημα είναι ότι το σώμα σας δε συμφωνεί με αυτό, και σε κάποιες περιπτώσεις, η άσκηση μπορεί να έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέ-

λεσμα και στο τέλος να σας κάνει να νιώσετε χειρότερα. Δεν είναι πάντα εύκολο να πάρετε την απόφαση, για το αν πρέπει να γυμναστείτε ή να παραλείψετε αυτή τη 
φορά. Δείτε λοιπόν τι μας συμβουλεύουν οι ειδικοί να κάνουμε σε κάποια συχνά σενάρια. Σε ποιες περιπτώσεις βοηθά η άσκηση και πότε είναι καλύτερα να την παραλεί-
πουμε:
1| Εμφανίζετε τα συμπτώματα του κρυολογήματος: Όσο δεν εμφανίζετε πυρετό και νιώθετε ότι θέλετε, μπορείτε να ασκηθείτε. Αλλά κρατήστε την άσκηση ήπια έως μέ-

τρια και βεβαιωθείτε ότι μένετε ενυδατωμένοι. Όμως, αν έχετε πυρετό ή βήχετε έντονα, μείνετε σπίτι μέχρι να νιώσετε καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση, αν είστε άρρωστοι, 
κάντε ό,τι σας λέει το σώμα σας, σε αντίθετη περίπτωση, θέτετε το ανοσοποιητικό σας σε κίνδυνο.

2| Ξενυχτήσατε το προηγούμενο βράδυ και έχετε hangover: Αν νιώθετε κούραση, η άσκηση θα επιδεινώσει τα πράγματα, ειδικά αν εμφανίζετε επίσης ζαλάδα ή ναυτία. 
Όσο προχωρά η μέρα και μόνο σε περίπτωση που νιώσετε καλύτερα, μπορείτε να δοκιμάσετε ήπια άσκηση, όπως περπάτημα ή γιόγκα. Έχετε πάντα μαζί σας ένα μπουκάλι 
νερό.

3| Δεν κοιμηθήκατε το βράδυ – Αϋπνία: Αν το να πάτε στο γυμναστήριο, σημαίνει ότι πρέπει να παραλείψετε ώρες ύπνου, είναι καλύτερα να μείνετε στο κρεβάτι.  
Ο ύπνος είναι πάντα προτεραιότητα. Αντί να γυμναστείτε, μείνετε στο κρεβάτι για λίγο περισσότερο ή πηγαίνετε νωρίτερα για ύπνο.

4| Ξυπνήσατε με μια ενόχληση στη μέση: Αυτό εξαρτάται από το αν αντιμετωπίζετε μυϊκό πρόβλη-
μα ή αν σχετίζεται με τα νεύρα. Επειδή δε θα το γνωρίζετε, εκτός κι αν αρχίσετε να κινείστε, δοκι-
μάστε μια ήπια δραστηριότητα. Αν αρχίζετε να νιώθετε καλύτερα καθώς κινείστε, σημαίνει ότι 
το ζήτημα είναι μυϊκό. Αν όμως ο πόνος συνεχίζεται, σταματήστε και παραλείψτε μία ημέρα 
άσκησης. Αν ακόμα σας ενοχλεί, επισκεφθείτε ένα γιατρό.

5| Κάνατε ένα νέο τύπο άσκησης την προηγούμενη μέρα και τώρα πονάτε: Αν είναι 
απλά μια μυϊκή δυσκαμψία από την προηγούμενη μέρα, δεν πειράζει η άσκηση, αν 
και είναι καλύτερα να μην κάνετε τις ίδιες ασκήσεις. Κάντε μια δραστηριότητα με την 
οποία οι μύες σας είναι ήδη οικείοι ή λιγότερο έντονη. Το μπάνιο με άλατα Epsom, το 
μασάζ και η γιόγκα, μπορούν επίσης να ανακουφίσουν.

6| Είστε πολύ στρεσαρισμένοι: Η άσκηση είναι μία από τις καλύτερες συμμάχους σας 
στον αγώνα σας για αντιμετώπιση του στρες. Οι ενδορφίνες που απελευθερώνονται στο 
σώμα σας μέσω της γυμναστικής, βοηθούν πολύ. Επιλέξτε μια δραστηριότητα, όπως το περ-
πάτημα ή το κολύμπι, και κάντε τη για 20-30 λεπτά. Η επαναλαμβανόμενη κίνηση θα ανακου-
φίσει τον εγκέφαλο.

7| Ήπιατε ένα ποτήρι κρασί μετά την εργασία αλλά δε θέλετε να χάσετε και το μάθημα ποδη-
λασίας: Αυτή είναι μια δύσκολη απόφαση, γιατί χρειάζεται να λάβουμε υπόψη διάφορες μετα-
βλητές, όπως το πόσο ήπιατε και αν είστε ενυδατωμένοι. Αν ήπιατε μόνο ένα ποτήρι κρασί και 
παράλληλα καταναλώνατε και νερό, μπορείτε να γυμναστείτε. Όμως, είναι καλύτερα να περι-
μένετε 1-2 ώρες. Όμως, αν έχετε καταναλώσει από 2 ποτήρια και πάνω, αφήστε την άσκηση 
για αύριο.

© Εναλλακτική Δράση 
(με πληροφορίες από everydayhealth.com)

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 6 juin au dimanche 12 juin 2022 · from monday june 6th to sunday june 12th 2022

FROMAGE FETA ILIOSFROMAGE FETA ILIOS
CheeseCheese

800g800g

BAR MÉDITERRANÉEN BAR MÉDITERRANÉEN 
FRAIS NETTOYÉFRAIS NETTOYÉ

Fresh Cleaned Fresh Cleaned 
Mediterranean BassMediterranean Bass

19.82/kg19.82/kg

CÔTELETTES D’AGNEAU MARINÉESCÔTELETTES D’AGNEAU MARINÉES
Marinated Lamb ChopsMarinated Lamb Chops
33.05/kg33.05/kg

AUBERGINES STYLE GRECQUE, AUBERGINES STYLE GRECQUE, 
POIS CHICHES DES ÎLES POIS CHICHES DES ÎLES 

GRECQUES, DOLMAS DOUX ET GRECQUES, DOLMAS DOUX ET 
ÉPICÉS OU HARICOTS GÉANTS ÉPICÉS OU HARICOTS GÉANTS 

GRECS PALIRRIAGRECS PALIRRIA
400g400g

PEPPERONCINI OU GIARDINIERA PEPPERONCINI OU GIARDINIERA 
MEZEMEZE
1L1L

MINI FILLO ROLLSMINI FILLO ROLLS
( FROMAGE, ÉPINARDS  OU ( FROMAGE, ÉPINARDS  OU 

POIVRONS ROUGES)POIVRONS ROUGES)
KRINOSKRINOS

454g454g

OLIVES NOIRES OU VERTES LIBANAISESOLIVES NOIRES OU VERTES LIBANAISES
Green or Black Lebanese OlivesGreen or Black Lebanese Olives

5.93/kg5.93/kg

CREVETTES DECORTIQUÉES ET CREVETTES DECORTIQUÉES ET 
DÉVEINÉES AQUA SEADÉVEINÉES AQUA SEA
Peeled and Deveined ShrimpsPeeled and Deveined Shrimps
21/25 - 454g21/25 - 454g

BIFTECK D’ALOYAU BIFTECK D’ALOYAU 
FRAISFRAIS

Fresh T-Bone SteakFresh T-Bone Steak
22.02/kg22.02/kg

CANADA AA

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

*Dessert Glacé non-laitier exclu*Dessert Glacé non-laitier exclu

CRÈME GLACÉECRÈME GLACÉE
BEN & JERRY’SBEN & JERRY’S

Ice CreamIce Cream
473ml*473ml*

FROMAGE CHEDDARFROMAGE CHEDDAR
EXTRA-FORTEXTRA-FORT

Extra Strong Cheddar Extra Strong Cheddar 
CheeseCheese

15.41/kg15.41/kg

THON PÂLE ENTIER DANS L’HUILE THON PÂLE ENTIER DANS L’HUILE 
D’OLIVE RIO MARED’OLIVE RIO MARE

Solid Light Tuna in Olive OilSolid Light Tuna in Olive Oil
3x80g*3x80g*

*Limite 4 par client*Limite 4 par client
Piment Italien ou Piment Italien ou 

citron et poivre noir citron et poivre noir 
exclusexclus

CHOU-FLEURCHOU-FLEUR
CauliflowerCauliflower

BLEUETSBLEUETS
BlueberriesBlueberries

1 chopine/pint1 chopine/pint

ASPERGESASPERGES
AsparagusAsparagus

1lb1lb

LENTILLES (LAIRD LENTILLES (LAIRD 
VERTES, ROUGES OU VERTES, ROUGES OU 

BRUNES) CEDARBRUNES) CEDAR
LentilsLentils

907g907g
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Μακελειό στο Τέξας: Στις ΗΠΑ ο δολοφόνος αγόρασε 
όπλα αλλά απαγορεύεται να αγοράσει «αυγό Kinder»
Αυτά που συμβαίνουν στις ΗΠΑ με την οπλοκατοχή είναι εξοργιστικά

Δεν ξέρει κανείς εάν πρέπει να εξορ-
γιστεί ή εάν πρέπει απλά να… γελά-

σει, με αυτό που συμβαίνει στις ΗΠΑ. 
Η οπλοκατοχή είναι ένα θέμα ταμπού, 

που κανείς Πρόεδρος δεν έχει αγγίξει (αν 
και κάποιοι όπως ο Τραμπ την προωθού-
σαν απροκάλυπτα), ενώ την ίδια στιγμή, 
από το 2012, η Αμερική έχει υποστεί πε-
ρισσότερους από 900 πυροβολισμούς σε 
σχολεία και οι 27 έγιναν μόνο φέτος.
Ο 18χρονος μακελάρης που δολοφόνη-

σε 19 παιδιά δημοτικού και 2 δασκάλες 
αγόρασε εύκολα τα πυροβόλα όπλα του, 
επειδή συμπλήρωσε τα 18 του χρόνια. 
Έτσι απλά, χωρίς κανείς να τον ελέγξει 

εάν έχει την ψυχική ισορροπία να φέρει 
όπλο! 
Μάλιστα, μπορείς να αγοράσεις όπλο 

όταν συμπληρώσεις τα 18 σου χρόνια 
αλλά δεν μπορείς να αγοράσεις μια… 
μπύρα από το σούπερ μάρκετ, επειδή 
πρέπει να είσαι 21!!! 
Και από την άλλη, όσοι υποστηρίζουν 

την οπλοκατοχή έχουν πάντα το ανόητο 
επιχείρημα, ότι εάν καταργηθεί αυτή, 
οι εγκληματίες θα συνεχίζουν όμως να 
έχουν όπλα.
Και ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Piers 

Morgan έθεσε το ερώτημα προς όλους 
αυτούς που υπερασπίζονται την οπλο-
κατοχή: «Τότε τι στο διάβολο υπάρχουν 
νόμοι; Έχουμε νόμους κατά του φόνου, 
παρόλο που γνωρίζουμε ότι δε θα στα-
ματήσουν όλους τους φόνους».

ΤΑ ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
Ο μακελάρης και ο κάθε μακελάρης 

στις ΗΠΑ μπορεί να αγοράσει πυροβόλα 
όπλα αλλά δεν μπορεί να αγοράσει σο-

κολατένιο «αυγό Kinder έκπληξη» γιατί 
μπορεί να… πνιγεί, επειδή έχει μέσα μι-
κροσκοπικά παιχνίδια!
Μόνο στο Τέξας τα εγγεγραμμένα (χω-

ρίς τα παράνομα) όπλα που υπάρχουν 
είναι τα διπλάσια από κάθε άλλη πολι-
τεία των ΗΠΑ. 
Διαβάστε τώρα τα ευτράπελα – παρά-

ξενα που ισχύουν στις Πολιτείες:
-Στο  Κάνσας  απαγορεύονται  τα  όπλα 
– παιχνίδια αλλά τα κανονικά επιτρέπο-
νται!
-Στο Αρκάνσας απαγορεύεται να κορνά-
ρεις με το αυτοκίνητο σου μπροστά από 
μαγαζί  που  πουλάει  σάντουιτς  ή  που 
σερβίρει κρύα ποτά.
-Στη Τζόρτζια απαγορεύεται να αγορά-
σεις sex toys γιατί είναι άσεμνα.
-Στο  Τενεσί  είναι  παράνομο  να  μοιρα-

στείς με τους φίλους σου τους κωδικούς 
για  το  Netflix,  iTunes,  Spotify,  μπορείς 
όμως να ανταλλάξεις το… όπλο σου άνε-
τα  και  να πάρεις  του φίλου σου  και  να 
σου δώσει εκείνος το δικό του. χωρίς να 
ενημερώσεις τις αρχές!
-Στο  Κάρμελ  της  Καλιφόρνια  είναι  πα-
ράνομο  μια  γυναίκα  να  φοράει… ψηλά 
τακούνια.  Χρειάζεται  ειδική  άδεια  για 
να κυκλοφορήσει έτσι. Ο λόγος είναι ότι 
μπορεί να… παραπατήσει και να χτυπή-
σει. Τα όπλα όμως και εκεί είναι νόμιμα!
-Στο Άρκανσο  είναι  παράνομο  να προ-
φέρεις  λανθασμένα  το όνομα  της Πολι-
τείας.
-Στη  Χαβάη  απαγορεύεται  να  βάζεις 
κέρματα στο… αυτί σου.
-Στην  Αλαμπάμα  είναι  παράνομο  να 
φοράς ψεύτικο μουστάκι στην εκκλησία, 

καθώς μπορεί να προκαλέσει γέλια.
-Στη  Λουϊζιάνα,  αν  στείλεις  πίτσα  σε 
κάποιον χωρίς να  το  ξέρει,  το πρόστιμο 
είναι 500 δολάρια.
-Στο  Κεντάκι  δεν  μπορείς  να  βάψεις 
μπλε μόνο… μία πάπια, εκτός και αν εί-
ναι… έξι και θες να τις πουλήσεις.
-Στο Μέριλαντ,  αν  κυκλοφορείς  με  κο-
ντομάνικο μπλουζάκι σε δημόσιο πάρκο, 
το πρόστιμο είναι 10 δολάρια.
-Στο Μέιν, μετά τις 14 Ιανουαρίου, είναι 
παράνομο να διατηρείς Χριστουγεννιάτι-
κη διακόσμηση στο σπίτι σου.
-Στο Μίσιγκαν οι  γυναίκες απαγορεύε-
ται να κόψουν τα μαλλιά τους χωρίς τη… 
συναίνεση του συζύγου.
-Στη  Μινεσότα  απαγορεύεται  να  δια-
σχίσεις τα σύνορα της Πολιτείας με μια… 
πάπια στο κεφάλι.
-Στο  Μισισίπι,  αν  βρίσεις  σε  δημόσιο 
χώρο, πληρώνεις 100 δολάρια πρόστιμο.
-Στο Νιου Τζέρσεϋ, οι άντρες απαγορεύ-
εται  να… πλέκουν  την περίοδο  του ψα-
ρέματος.
-Στο  Νέο  Χάμσαϊρ,  από  το  1973  είναι 
παράνομο  να  μαζεύεις  ή  να  μεταφέ-
ρεις… φύκια το βράδυ.
-Στη  Νέα  Υόρκη  απαγορεύεται  να  φο-
ράς παντόφλες μετά τις 10 το πρωί!
-Στη βόρεια Ντακότα απαγορεύεται να 
κοιμάσαι με τα… παπούτσια.
-Στην  Οκλαχόμα  είναι  παράνομο  να… 
παλέψεις με αρκούδα.
-Στο  Όρεγκον  απαγορεύεται  το  κυνήγι 
στα νεκροταφεία!
-Στο Βερμόντ, οι γυναίκες πριν βάλουν 
τεχνητή οδοντοστοιχία πρέπει να έχουν… 
γραπτή άδεια του συζύγου!

© in.gr

Έτοιμο να κυκλοφορήσει το πρώτο ιπτάμενο όχημα πόλης
Δόθηκε στη δημοσιότητα το βίντεο 

της πετυχημένης δοκιμής από 
ένα μονοθέσιο ιπτάμενο όχημα πό-
λης βγαλμένο κυριολεκτικά από σελίδες 
κόμικ και πιο συγκεκριμένα από τη δη-
μοφιλή σειρά κινουμένων σχεδίων The 
Jetsons.
Η σειρά παρουσίαζε τη ζωή μιας οικο-

γένειας που ζούσε στο κοντινό μέλλον. Η 
οικογένεια μετακινούνταν με ένα χαρα-
κτηριστικό ιπτάμενο όχημα, το οποίο μια 
νεοφυής εταιρεία στη Σουηδία θεώρησε 
ως ιδανικό για γρήγορες μετακινήσεις 

μέσα στις πόλεις και αποφάσισε 
να το κατασκευάσει. 
Οι ιδρυτές της εταιρείας 

αποφάσισαν μάλιστα να 
την ονομάσουν Jetson και 
το σκάφος Jetson One.
Πρόκειται για ένα σκά-

φος που ανήκει στην κα-
τηγορία των ηλεκτροκίνη-
των e-VTOL, μπορεί δηλαδή 
να απογειώνεται και να προ-
σγειώνεται κάθετα, γεγονός που το 
καθιστά ιδανικό για μετακινήσεις εντός 

των αστικών περιοχών. Πρόκει-
ται για ένα μονοθέσιο σκάφος 

εύκολο στον χειρισμό, με το 
οποίο όπως αναφέρουν 
τα στελέχη της εταιρείας 
θέλουν να μετατρέψουν 
όλους τους κατοίκους των 
πόλεων σε πιλότους.
Το σκάφος είναι έτσι σχε-

διασμένο, ώστε να μπορεί 
κάποιος να το συναρμολογήσει 

ακόμη και στην αυλή του σπιτιού 
του. Είναι πολύ ελαφρύ, αποτελούμε-

νο από ένα σκελετό αλουμινίου και αν-
θρακονημάτων. Το σκάφος διαθέτει μια 
μηχανή 118 ίππων με την οποία μπορεί 
ο κάτοχος του να κινείται με ταχύτητες 
κοντά στα 100 χλμ./ώρα.
Το κόστος του σκάφους είναι 92 χιλιά-

δες δολάρια και η εταιρεία έχει δεχθεί 
τις πρώτες παραγγελίες γι’ αυτό. Το πρώ-
το μοντέλο έχει αυτονομία περίπου 20 
χλμ. κάτι που σημαίνει ότι οι κάτοχοι του 
θα μπορούν να το χρησιμοποιούν σε κο-
ντινές αποστάσεις εντός των πόλεων.

© primenews.press
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40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού 
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Στις 12 Ιουνίου ας δείξουμε στην ΠΡΑΞΗ
ότι επιθυμούμε πραγματική ΑΛΛΑΓΗ στην Κοινότητά μας 

Ψηφίστε τον Χρήστο Σύρρο και την Ομάδα ΠΡΑΞΙΣ
για μια καλύτερη Κοινότητα, καλύτερα Σχολεία και καλύτερες Εκκλησίες  

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ - ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

TRANSPARENCY - ACCOUNTABILITY - TRUST

On June 12, 2022, let's show through ACTION
that we deserve real CHANGE for our Community

Vote for Christos Sirros & Team Praxis
for a BETTER Community, BETTER Schools & BETTER Churches
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Αναλυτής: Γιατί δε στέλνει απευθείας 
τα όπλα στην Ουκρανία η Γερμανία;

«Γιατί να μην παραδώσει απευθείας 
στην Ουκρανία; Επειδή η παράδοση 

στην Ελλάδα θεωρείται λιγότερο επιζήμια 
για τις σχέσεις της με τη Ρωσία, στην οποία 
εξακολουθεί να στηρίζεται;» διερωτήθηκε 
ο αναλυτής Ούλριχ Σπεκ στο Twitter μετά 
την ανακοίνωση του Γερμανού Καγκελά-
ριου για τη συμφωνία ανταλλαγής με την 
Ελλάδα.
Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς 

(φωτ.) ανακοίνωσε μια συμφωνία ανταλ-
λαγής με την Ελλάδα, προκειμένου να πα-
ραδώσει όπλα στην Ουκρανία, όμως το 
Βερολίνο φέρεται να μην έχει εκπληρώσει 
αντίστοιχες συμφωνίες που είχε συνάψει 
προηγουμένως.
Ο Σολτς είχε διμερείς συνομιλίες με τον 

Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτά-
κη στο περιθώριο της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Τρίτη 31 Μαΐου στις Βρυξέλλες.
«[Η Ελλάδα] θα προμηθεύσει την Ουκρανία και εμείς θα την προμηθεύσουμε με γερμανικά 

τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού», δήλωσε ο Σολτς σε συνέντευξη Τύπου.
«Οι τελικές λεπτομέρειες θα πρέπει τώρα να διευθετηθούν μεταξύ των υπουργών Άμυνας των 

δύο χωρών πριν από την «ταχεία» εφαρμογή τους», πρόσθεσε.
Η υποστήριξη της Ουκρανίας με όπλα περιλαμβάνει «να δοθεί η δυνατότητα σε χώρες με όπλα 

από την εποχή του Συμφώνου της Βαρσοβίας» να παραδώσουν τα δικά τους στην Ουκρανία, 
όπως η συμφωνία αλυσίδας ανταλλαγών με την Τσεχία, εξήγησε ο Σολτς.
«Τώρα έχω συμφωνήσει με τον Έλληνα πρωθυπουργό να κάνουμε το ίδιο και με την Ελλάδα».
Το ελληνικό υπουργείο Άμυνας σημείωσε, ότι η Αθήνα θα παράσχει τεθωρακισμένα οχήματα 

μεταφοράς προσωπικού BMP-1 που αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν από τη Σοβιετική Ένω-
ση τη δεκαετία του 1960.

Η Γερμανία είχε αρχικά πουλήσει 500 από αυτά στην Ελλάδα το 1994. Τότε, οι Έλληνες πλήρω-
σαν περίπου 50.000 γερμανικά μάρκα (περίπου 25.000 ευρώ) το κομμάτι. Τώρα, έχουν απομεί-
νει λιγότερα από 200, καθώς τα υπόλοιπα έχουν πωληθεί ή καταστραφεί.
Το εντυπωσιακό είναι, ότι τα άρματα που θα λάβει η Ελλάδα ως αντάλλαγμα φέρονται να είναι 

άρματα μάχης τύπου «Marder», για τα οποία η κατασκευάστρια εταιρεία όπλων Rheinmetall 
είχε ζητήσει ανεπιτυχώς άδεια να τα πουλήσει στην Ουκρανία πριν από εβδομάδες, σύμφωνα 
με το Business Insider.

ΠΟΛΩΝΙΑ: Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ  
ΑΘΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ

Επιπλέον, αυτές οι αλυσίδες ανταλλαγών που ευνοούνται από τη γερμανική κυβέρνηση έχουν 
μέχρι τώρα βυθισθεί σε διαμάχες.
Την Τρίτη 24 Μαΐου, ο Πολωνός Πρόεδρος Αντρέι Ντούντα είχε κατηγορήσει τη Γερμανία ότι 

αθέτησε τις υποσχέσεις της να παραδώσει άρματα μάχης στη χώρα σε αντάλλαγμα για τις απο-
στολές όπλων από τη Βαρσοβία στην Ουκρανία.
«Δεν τήρησαν αυτή την υπόσχεση. Και ειλικρινά: είμαστε πολύ απογοητευμένοι γι’ αυτό», δή-

λωσε ο Ντούντα στη γερμανική εφημερίδα Welt.
Ο Σολτς δήλωσε ότι μίλησε επίσης με τον Πολωνό ομόλογό του, τον πρωθυπουργό Ματέους 

Μοραβιέτσκι, για το πώς θα διασφαλιστεί ότι η ανταλλαγή αλυσίδων με την Πολωνία θα προχω-
ρήσει ομαλά. «Και οι δύο θέλουμε να το πετύχουμε αυτό με την καλύτερη, καλή, συνεργασία», 
πρόσθεσε.
Στην περίπτωση παρόμοιας συμφωνίας που συνήφθη με την Τσεχία το Μάιο, επίσης, δεν 

έχει ακόμη ανακοινωθεί ημερομηνία παράδοσης των υποσχόμενων όπλων. Αυτές οι αλυσίδες 
ανταλλαγών θεωρείται γενικά ότι ωφελούν την Ουκρανία, καθώς είναι πιο εξοικειωμένη με τον 
εξοπλισμό της σοβιετικής εποχής.
Το BMP θα μπορούσε να είναι ένα είδος «τεθωρακισμένου οχήματος μεταφοράς προσωπικού 

για να πάει» για τις ουκρανικές δυνάμεις, σχολίασε στρατιωτικός εμπειρογνώμονας. Ωστόσο, ο 
Ουκρανός πρέσβης στο Βερολίνο, Αντρίι Μέλνικ, τόνισε ότι «κανείς δεν είχε την ιδέα να ρωτήσει 
τους Ουκρανούς αν χρειαζόμαστε καθόλου το παλιό υλικό».

Και οι ανησυχίες σχετικά με τη Γερμανία που παρακάμπτει τις ευθύνες της παραμένουν. «Πρώ-
τα απ’ όλα, είναι η ίδια η Γερμανία που πρέπει να βοηθήσει την Ουκρανία», σημείωσε ο Ντούντα.

-Niko Kurmayer | EURACTIV.de 
-Sarantis Michalopoulos | Euractiv Greece 

-Μετάφραση: Σπύρος Σιδέρης

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ «ΩΣ ΤΑ ΜΠΟΥΝΙΑ» ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Περισσότερα τα όπλα  
από τους πολίτες!
Υπάρχουν 120 όπλα  
για κάθε 100 Αμερικανούς!

Οι ΗΠΑ είναι η μόνη χώρα στον 
κόσμο, όπου τα όπλα των πο-

λιτών ξεπερνούν τους ανθρώπους, 
σύμφωνα με την έρευνα του Small 
Arms Survey (SAS) με έδρα την Ελ-
βετία. Είναι επίσης η μόνη χώρα, 
όπου συμβαίνει τουλάχιστον 
ένας μαζικός πυροβολισμός κάθε 
χρόνο, ανέφερε το CNN επικαλού-
μενο την έρευνα. Υπάρχουν 120,5 
όπλα για κάθε 100 Αμερικανούς, 
ανέφερε η έκθεση, στοιχεία τα 
οποία είναι σοκαριστικά, υπό τη 
σκιά της μαζικής επίθεσης στο Δη-
μοτικό Σχολείο Ρομπ στο Τέξας την 
Τρίτη 24/5, που στοίχισε τη ζωή 
σε 21 ανθρώπους, 19 εκ των οποί-
ων παιδιά. [διάγραμμα σελ. 17]

Οι νήσοι Φώκλαντ έρχονται μετά 
τις ΗΠΑ, με εκτιμώμενα 62 όπλα 
ανά 100 άτομα και η διαλυμένη 
από τον πόλεμο Υεμένη, έχει το 
τρίτο υψηλότερο ποσοστό κατοχής 
όπλων, με 53 όπλα ανά 100 άτο-
μα. Αντίθετα, σε ορισμένες χώρες, 
όπως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, 
το ποσοστό αυτό κυμάνθηκε γύρω 
στο 0,2 – σχεδόν μηδενικό.

Η έρευνα της SAS εκτιμά, ότι οι 
Αμερικανοί κατέχουν 393 εκατομ-
μύρια από τα 857 εκατομμύρια 
πολιτικά όπλα που είναι διαθέσιμα 
και αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί 
στο 46% της παγκόσμιας ιδιοκτη-
σίας πολιτικών όπλων.

«ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ  
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ»

Η έρευνα εφιστά επίσης την προ-

σοχή στο θέμα, ότι οι τακτικοί μαζι-
κοί πυροβολισμοί (mass shootings) 
είναι «ένα μοναδικά αμερικανικό 
φαινόμενο». Ο μαζικός πυροβολι-
σμός αναφέρεται σε γεγονότα στα 
οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 
τέσσερα άτομα, εξαιρουμένου του 
δράστη και ο ορισμός δεν περιλαμ-
βάνει εγκληματική δραστηριότητα 
που βασίζεται στο κέρδος, ενδο-
οικογενειακές δολοφονίες και βία 
που επιχορηγείται από το κράτος.
Η έκθεση του CNN σημείωσε, 

ότι τέσσερις στους 100.000 αν-
θρώπους στις ΗΠΑ ήταν θύματα 
ένοπλης βίας το 2019, που είναι 18 
φορές το μέσο ποσοστό σε άλλες 
ανεπτυγμένες χώρες. Ενώ ο πλη-
θυσμός των ΗΠΑ αντιστοιχούσε 
στο 4% του παγκόσμιου πληθυ-
σμού, οι αυτοκτονίες με πυρο-
βόλα όπλα στις ΗΠΑ ανέρχονται 
στο 44% των παγκόσμιων αυτοκτο-
νιών με πυροβόλο όπλο το 2019, 
ανέφερε ακόμα.
Τουλάχιστον ένας μαζικός πυροβο-

λισμός έλαβε χώρα στις μισές ανε-
πτυγμένες χώρες του κόσμου, με-
ταξύ 1998 και 2009, αλλά δε συ-
νέβησαν περισσότερα από οκτώ 
περιστατικά σε καμία ανεπτυγμένη 
χώρα κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου.
Μέσα σε αυτά τα 22 χρόνια (στοι-

χεία για 1998-2020), περισσότεροι 
από 100 μαζικοί πυροβολισμοί 
σημειώθηκαν στις ΗΠΑ και πάνω 
από 2.000 άνθρωποι έπεσαν θύμα-
τα αυτών των πυροβολισμών.

ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 44%  
ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  
ΖΕΙ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ ΟΠΛΟ

Η έκθεση ανέφερε, επικαλούμενη 
έρευνα που διεξήχθη τον Οκτώβριο 
του 2020, ότι περίπου το 44% των 
ενηλίκων των ΗΠΑ ζει σε ένα σπί-
τι με όπλο και περίπου το ένα τρί-
το κατέχει ένα όπλο. Οι ΗΠΑ εί-
ναι μία από τις τρεις χώρες, όπου 
οι πολίτες τους έχουν συνταγματι-
κό δικαίωμα να φέρουν ή να έχουν 
όπλο, ενώ στο Μεξικό και τη Γουα-
τεμάλα (οι άλλες δύο χώρες) το πο-
σοστό κατοχής όπλων είναι σχεδόν 
το ένα δέκατο του αντίστοιχου των 
ΗΠΑ.

© Newsbreak.gr
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FRUITS ET LÉGUMES

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

Reserve yours TODAY

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

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

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

Pickup Thursday, Friday or Saturday. 
Delivery available2

1

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

Η Αμερική δεν πρόκειται 
να απαλλαγεί από τη 
θανατηφόρα αγάπη  

για τα όπλα

Για όποιον είναι εξοικειωμένος με την 
ευρωπαϊκή συζήτηση για την οπλο-

κατοχή – που αντιμετωπίζει την κατοχή 
όπλου από κάποιον που δεν εκπροσωπεί 
δημόσια ένοπλη αρχή ως εξαίρεση και 
όπου υπάρχει ζήτημα ακόμη και για την 
αυστηροποίηση της κατοχής των κυνηγε-
τικών όπλων – η αμερικανική συζήτηση 
είναι σχετικά ακατανόητη.

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Γιατί δεν είναι μια συζήτηση που αφο-
ρά στο πώς δε θα έχουν πρόσβαση σε 
θανατηφόρα όπλα οι ιδιώτες, αλλά σε 
ζητήματα όπως το εάν θα επιτρέπεται 
η κατοχή τυφεκίων διαμετρήματος .50 
(12,7Χ99mm), δηλαδή τυφεκίων ελεύθε-
ρου σκοπευτή με βεληνεκές 1800 μέτρα 

και ικανότητα να διαπεράσουν τοίχους, 
ή το περίβλημα ενός κινητήρα αυτοκι-
νήτου για να το ακινητοποιήσουν. Ή ζη-
τήματα όπως το εάν θα είναι νόμιμοι οι 
γεμιστήρες των 100 σφαιρών για ημιαυ-
τόματα τυφέκια. Ή το εάν και κατά πόσο 
πολεμικής χρήσης ημιαυτόματα τυφέκια 
θα μπορούν να συνεχίσουν να αγοράζο-
νται σχετικά εύκολα. Ή για το εάν και σε 
ποιους χώρους θα μπορεί κανείς να βρί-
σκεται με εμφανές όπλο ή εάν αυτό θα 
πρέπει να είναι μη εμφανές.
Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει κανένας 

ομοσπονδιακός νόμος που να απαγο-
ρεύει τα τυφέκια με διαμέτρημα .50, τα 
πιστόλια ή τα περίστροφα οποιουδήποτε 
είδους, ή τους μεγάλους γεμιστήρες. Ακό-
μη και οι περιορισμοί που είχαν επιβλη-
θεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο σε προη-
γούμενες φάσεις για τα τυφέκια εφόδου, 

δεν ισχύουν πια. Οι μόνοι περιορισμοί 
που ισχύουν, είναι αυτοί που ισχύουν σε 
ορισμένες Πολιτείες και όχι σε όλες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λιγότερο 
από το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού. 
Έχουν όμως, το 46% των όπλων που κα-
τέχονται από ιδιώτες. Έχουν ταυτόχρονα 
το υψηλότερο ποσοστό ανθρωποκτονιών 
από πυροβόλα όπλα στον αναπτυγμένο 
κόσμο. Το 2020 περίπου 20.000 Αμερικα-
νοί σκοτώθηκαν από πυροβόλα όπλα. 

Οι υποστηρικτές της οπλοκατοχής υπο-
στηρίζουν ότι δεν υπάρχει κανείς αιτιώ-
δης δεσμός ανάμεσα στο ποσοστό οπλο-
κατοχής και τη συχνότητα των ανθρω-
ποκτονιών με χρήση πυροβόλων όπλων, 
όμως οι στατιστικές δείχνουν ότι χώρες 
με αυστηρότερη νομοθεσία και μικρό-
τερα ποσοστά οπλοκατοχής έχουν και 
μικρότερες στατιστικές ανθρωποκτονιών 
με χρήση πυροβόλων όπλων. 

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ
Όλα αυτά πηγάζουν από τον τρόπο που 

η Δεύτερη Τροποποίηση του Αμερικανι-
κού Συντάγματος αναγνωρίζει το δικαίω-
μα των Πολιτειών να έχουν πολιτοφυλα-
κές και το δικαίωμα των πολιτών να φέ-
ρουν όπλα. Μικρή σημασία έχει ότι όλα 
αυτά ανήκουν σε μια εποχή που ήταν ένα 
ομοσπονδιακό κράτος εν τη γενέσει, σε 
διαρκή – αποικιακή – εδαφική επέκταση, 
που προσπαθούσε να εκδιώξει (και συ-
χνά να εξοντώσει) τους ιθαγενείς πληθυ-
σμούς. Αυτό πέρασε και κατοχυρώθηκε 
ως τμήμα μιας ορισμένης αντίληψης της 
αμερικανικής ταυτότητας και συνδέθη-
κε με μια ολόκληρη πολιτική κουλτούρα, 
που συνδυάζει το βαθύ συντηρητισμό 
και έναν εξίσου βαθύ ατομικισμό.

Και βέβαια, σε πείσμα όλων των περί 
του αντιθέτου διακηρύξεων, αποτυπώνει 
και μια βαθιά ριζωμένη κουλτούρα βίας, 
μια αντίληψη ότι υπό ορισμένες προϋ-
ποθέσεις, ακόμη και οι ιδιώτες έχουν το 
δικαίωμα να καταφύγουν στη βία.

Η συνταγματική αναγνώριση της οπλο-
κατοχής ως δικαιώματος, έρχεται να συ-
μπληρωθεί με μια άλλη κρίσιμη πλευρά 
της συζήτησης περί συνταγματικών θεμά-
των στις ΗΠΑ: αυτή που αφορά τα «δικαι-
ώματα των Πολιτειών». 

Παρότι τείνουμε να αντιμετωπίζουμε 
τις ΗΠΑ ως ένα ενιαίο κράτος, δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε ότι η ομοσπονδιακή δομή 
σημαίνει, ότι πάρα πολλά ζητήματα που 
αφορούν την έννομη τάξη ρυθμίζονται σε 

πολιτειακό επίπεδο. Το ίδιο αφορά και τη 
ρύθμιση ζητημάτων, όπως η οπλοκατοχή. 
Αυτό βάζει περιορισμούς στη δυνατότη-
τα να υπάρξουν μεγάλες οριζόντιες απα-
γορεύσεις στην οπλοκατοχή με ομοσπον-
διακούς νόμους. 

«ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ»
Αν κανείς κοιτάξει, το πώς αντιδρούν 

οι συντηρητικοί σχολιαστές σε περιστα-
τικά ακραίας βίας με χρήση πυροβόλων 
όπλων, όπως το πρόσφατο στο Τέξας, θα 
διαπιστώσει ότι απουσιάζει οποιαδήπο-
τε συζήτηση για το τι προκαλεί τέτοια ξε-
σπάσματα βίας ή για το εάν και σε ποιο 
βαθμό η εύκολη πρόσβαση σε όπλα διευ-
κολύνει τέτοια περιστατικά. 

Όλη η συζήτηση είναι ότι στον κόσμο 
«υπάρχει το κακό» και κατά συνέπεια 
αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει 
αποτελεσματική αστυνόμευση και ταχεία 
και αυστηρή απονομή δικαιοσύνης (που 
συχνά στα μάτια τους σημαίνει ταχεία 
εκτέλεση των θανατικών ποινών). 

ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ  

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗ
Σε αυτό το φόντο έχει ιδιαίτερο ενδια-

φέρον, ότι το Ανώτατο Δικαστήριο ετοι-
μάζεται να πάρει μια σημαντική απόφα-
ση για ζητήματα που αφορούν την οπλο-
κατοχή. Και όλα δείχνουν ότι θα πάρει 
μια απόφαση που θα επεκτείνει το δικαί-
ωμα αυτό.

Η απόφαση θα βασιστεί σε ένα νόμο 
της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, που 
απαιτεί από όσους ζητούν την άδεια να 
φέρουν ένα μη εμφανές όπλο, να απο-
δεικνύουν ότι έχουν έναν ειδικό λόγο 
να φέρουν όπλο εκτός οικίας, πέραν του 
γενικού δικαιώματος στην αυτοάμυνα. Η 
Νέα Υόρκη είναι από τις Πολιτείες με πε-
ριοριστική νομοθεσία για τα όπλα.
Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου 

δεν έχει ακόμη εκδοθεί, όμως κατά τη 
συζήτηση της προσφυγής τον περασμένο 
Νοέμβριο η συντηρητική πλειοψηφία του 
Δικαστηρίου φάνηκε ιδιαίτερα επιφυλα-
κτική απέναντι στο νόμο της Νέας Υόρκης 
και οι περισσότεροι παρατηρητές συγκλί-
νουν στο ότι, η απόφαση του δικαστηρί-
ου θα είναι τελικά να κρίνει το νόμο αυτό 
αντισυνταγματικό. 

Αυτό θα σημαίνει μικρότερα περιθώρια 
για τις Πολιτείες να κινούνται στην κατεύ-
θυνση του περιορισμού της οπλοκατοχής.
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Πάρος: Η καρδιά των Κυκλάδων 
Νησί με φιλόξενους κατοίκους και 

άρτια τουριστική υποδομή, η Πά-
ρος, η καρδιά των Κυκλάδων, αποτελεί 
έναν από τους σημαντικότερους τουρι-
στικούς προορισμούς της χώρας μας.

Χρυσαφένιες αμμουδιές με γαλαζο-
πράσινα νερά, γραφικές ακρογιαλιές και 
εύφορες πεδινές εκτάσεις γύρω από το 
ορεινό συγκρότημα των Αγίων Πάντων, 
στο κέντρο του νησιού, συνθέτουν την 
ταυτότητα της Πάρου σε ό,τι αφορά το 
φυσικό περιβάλλον της.
Τη μακραίωνη ανθρώπινη δημιουργία 

φανερώνουν οι αξιόλογοι αρχαιολογι-
κοί χώροι, τα βυζαντινά και μεσαιωνικά 
μνημεία, οι παλαιές μονές, που συνυ-
πάρχουν αρμονικά με τους παραδοσι-
ακούς οικισμούς και τα παραθαλάσσια 
θέρετρα. Το νησί, με ίχνη ανθρώπινης 
εγκατάστασης ήδη από τα τέλη της 4ης 
χιλιετίας π.Χ., υπήρξε ένα από τα σπου-
δαιότερα κέντρα του πρωτοκυκλαδικού 
πολιτισμού (3η χιλιετία π.Χ.). Η αρχαία 
πόλη της Πάρου, στη θέση της σύγχρο-
νης πρωτεύουσας, εξελίχθηκε σε αξιόλο-
γο εμπορικό λιμάνι κατά τη Μέση και την 
Ύστερη Εποχή του Χαλκού (2η χιλιετία 
π.Χ.).
Η πατρίδα του Αρχίλοχου (7ος αιώνας 

π.Χ.), αρχηγέτη της ελληνικής λυρικής 
ποίησης και διαμορφωτή της ιαμβικής 

ποίησης, γνώρισε κατά τους Ιστορικούς 
Χρόνους (ειδικότερα, από τους Αρχαϊ-
κούς έως τους Ρωμαϊκούς Χρόνους) με-
γάλη οικονομική και πολιτιστική ακμή, 
αποτέλεσμα της κεντρικής θέσης της 
στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλά-
δων, της γεωργικής, βιοτεχνικής και 
ναυτικής δραστηριότητας των κατοίκων 
της, της ίδρυσης αποικιών (Θάσος κ.ά.) 
και της εκμετάλλευσης των λατομείων 
μαρμάρου που διέθετε. Περιζήτητο σε 
όλον τον ελλαδικό κόσμο, το μοναδικής 

υφής και καθαρότητας λευκό παριανό 
μάρμαρο (λυχνίτης) χρησιμοποιήθηκε 
τόσο στη γλυπτική όσο και στην αρχιτε-
κτονική. Μάλιστα, από τον 6ο αιώνα π.Χ. 
αναπτύχθηκε στο νησί σπουδαία σχολή 
πλαστικής, που παρουσίασε πανελλήνια 
δραστηριότητα και ανέδειξε στους κατο-
πινούς αιώνες σημαντικούς καλλιτέχνες 
(Σκόπας, Αγοράκριτος, Θρασυμήδης 
κ.ά.).
Από το ξακουστό παριανό μάρμαρο (τα 

σημαντικότερα λατομεία του νησιού λει-
τούργησαν στο Μαράθι επί πέντε χιλιε-
τίες περίπου) φιλοτεχνήθηκαν, μεταξύ 
άλλων αριστουργημάτων της αρχαιότη-
τας, η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της 
Σαμοθράκης, η Νίκη του Παιωνίου και ο 
Ερμής του Πραξιτέλη.
Σημείο αναφοράς στους κατοπινούς αι-

ώνες, μετά την επικράτηση του χριστια-
νισμού, υπήρξε η κατασκευή του ναού 
της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής ή 
Καταπολιανής (μέσα του 6ου αιώνα).
Το 1207 η Πάρος ενσωματώθηκε στο 

Δουκάτο του Αιγαίου ή του Αρχιπελά-
γους, υπό τον ενετό Μάρκο Σανούδο. 
Η Ενετοκρατία (οικογένειες Σομμαρίπα, 
Βενιέρη και Σαγρέδου) διήρκεσε έως το 
1537, όταν το νησί έπεσε στα χέρια των 
Τούρκων και οι κάτοικοί του εξανδραπο-
δίστηκαν. Κατά τη διάρκεια των Ορλω-
φικών το λιμάνι της Νάουσας αποτέλε-
σε ορμητήριο του ρωσικού στόλου. Οι 
κάτοικοι της Πάρου έλαβαν μέρος στην 
Επανάσταση του 1821.

Τους επισκέπτες της σύγχρονης Πάρου, 
που σέβεται και τιμά τις παραδόσεις της, 
προσελκύουν οικισμοί και παραλίες με 
γνήσιο κυκλαδίτικο χρώμα:

-η Παροικιά, πρωτεύουσα και λιμάνι 
του νησιού, με αξιόλογα μνημεία (μαρ-
τυρούν το σημαντικό ρόλο που δια-
δραμάτισε στη διαδρομή των αιώνων), 
μεγάλη τουριστική κίνηση (προπάντων, 
στα καφέ, τις ταβέρνες και τα εστιατόρια 
κατά μήκος της παραλίας) και έντονη νυ-
χτερινή ζωή.
-η Νάουσα (φωτ. αριστερά), λιμάνι και 

σημαντικό τουριστικό κέντρο στο βόρειο 
τμήμα του νησιού, όπου τα ψαροκάικα 
«αγγίζουν» με τις πλώρες τους τα τραπε-
ζάκια των εστιατορίων, των παραδοσια-
κών μεζεδοπωλείων και των καφέ μπαρ.
-η Αλυκή, ο Αμπελάς, ο Δρυός, ο Λογα-

ράς, ο Μώλος και το Πίσω Λιβάδι, παρα-
θαλάσσιοι τουριστικοί οικισμοί.
-οι Κολυμπήθρες, ακρογιαλιά με ξεχω-

ριστή φυσική ομορφιά (κοντά της, η μυ-
κηναϊκή ακρόπολη στη θέση «Κουκουνα-
ριές» και η μονή του Αγίου Ιωάννη του 
Δέτη).
-η Πούντα, η Χρυσή Ακτή και η Νέα 

Χρυσή Ακτή (Τσερδάκια), παραλίες ιδα-
νικές για τους λάτρεις του γουίντ σέρ-
φινγκ.
-οι Λεύκες, η Μάρπησσα και ο Πρόδρο-

μος, παραδοσιακά χωριά της ενδοχώρας 
με ιδιαίτερα αξιόλογα θρησκευτικά μνη-
μεία.

Ο όρμος της Αγίας Ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή της Παροικιάς (πηγή: Γιάννης Τούντας)Ο όρμος της Αγίας Ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή της Παροικιάς (πηγή: Γιάννης Τούντας)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΚΑΝΑΔΑΣ

«Κοκτέιλ» ακραίων καιρικών 
φαινομένων το καλοκαίρι 
Καυτές καλοκαιρινές θερμοκρασίες και μεγάλες καταιγίδες  
θα σαρώσουν μεγάλο μέρος του Καναδά,  
προβλέπει το Weather Network

Εποχιακές ή υψηλότερες από τις κανονικές θερμο-
κρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας, θα προσφέρει 

στους Καναδούς την ευκαιρία να απολαύσουν το καλο-
καίρι, αλλά οι προβλέψεις ενός εξέχοντος εθνικού μετεω-
ρολόγου προειδοποιούν, ότι η υγρασία θα μπορούσε να 
καλωσορίσει μάλλον θυελλώδεις μήνες.

Ο Chris Scott, επικεφαλής μετεωρολόγος στο The 
Weather Network, λέει ότι η ζέστη σε συνδυασμό με ένα 
ενεργό jet stream θα οδηγήσει σε αφύσικη βροχόπτωση 
που θα διασχίσει τα λιβάδια μέχρι το Οντάριο και το Κε-
μπέκ. Ενώ το καλοκαίρι «δε σημαίνει ότι κάθε μέρα θα 
είναι μια μεγάλη νεροποντή», ο Scott λέει ότι περιμένει 
κάπου… κάπου «κάποιες μάλλον έντονες καταιγίδες».
Ο Scott λέει ότι ο καιρός του Δυτικού Καναδά δε δια-

μορφώνεται για να αντιμετωπίσει τις ίδιες συνθήκες που 
οδήγησαν στο καταστροφικό κύμα καύσωνα και τις πυρ-
καγιές του περασμένου έτους στη Βρετανική Κολομβία. 
Η δυτικότερη επαρχία αναμένεται να αναδυθεί σταδιακά 
από μια δροσερή άνοιξη και σε σχεδόν κανονικές θερμο-
κρασίες ξεκινώντας τον Ιούνιο, κάτι που, όπως λέει, θα 
παρασύρει το λιώσιμο του χιονιού και θα επιβραδύνει 
την έναρξη της εποχής των πυρκαγιών.

Στα Βραχώδη Όρη, η ακραία ξηρασία την άνοιξη στην 
Αλμπέρτα και οι πλημμύρες στη Μανιτόμπα θα αρχίσουν 
να εξομαλύνονται, είπε, καθώς η βροχόπτωση στα λιβά-
δια επιστρέφει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Ωστόσο, ση-
μείωσε ότι η απειλή των συνθηκών ξηρασίας παραμένει 
στη νότια Αλμπέρτα, η οποία θα μπορούσε να επηρεα-
στεί από την «επική ζέστη» που αναμένεται να κυριεύσει 
περιοχές ακριβώς νότια των συνόρων.
«Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε ακριβώς πού στή-

νεται αυτός ο μεγάλος θόλος θερμότητας», είπε. «Αυτό 
θέτει το σκηνικό για καταιγίδες... Μπορούμε να έχουμε 
μεγάλο χαλάζι, δυνατό αέρα στα Λιβάδια και πιστεύουμε 
ότι αυτό το καλοκαίρι έχει πραγματικά μια πολύ καλή πι-
θανότητα να έχουμε μερικές περισσότερες από αυτές τις 
μεγάλες καταιγίδες από το συνηθισμένο».
Στο Οντάριο και το Κεμπέκ, το μεγαλύτερο μέρος της 

περιοχής είναι πιθανό να βιώσει ένα «πολύ ζεστό και 
υγρό καλοκαίρι» που δεν αγγίζει τα επίπεδα του περυ-
σινού καταιγιστικού Ιουνίου. «Θα δούμε πολύ ζεστό και-
ρό, πολλές ξηρές μέρες», είπε, ενόψει της έναρξης του 
μετεωρολογικού καλοκαιριού την 1η Ιουνίου. Η επίσημη 
έναρξη του καλοκαιριού είναι στις 21 Ιουνίου.
Ο μετεωρολόγος λέει ότι «πιστεύουμε ότι αυτές οι κα-

ταιγίδες μπορούν πραγματικά να χτυπήσουν δυνατά». 
Ο Scott δεν αναμένει επανάληψη του «εξαιρετικά σπά-
νιου» ισχυρού ανέμου και καταιγίδας που σάρωσε το 
Οντάριο και το Κεμπέκ στις 21 Μαΐου, αλλά προτρέπει 
τους Καναδούς – ιδιαίτερα τους κατασκηνωτές – να είναι 
προσεκτικοί όταν πρόκειται για ταχέως μεταβαλλόμενα 
καιρικά φαινόμενα.
Οι επαρχίες του Ατλαντικού μπορούν να αναμένουν 

βροχοπτώσεις πάνω από τις κανονικές και θερμοκρασίες 
πάνω από τις κανονικές. Αυτοί οι παράγοντες υποδηλώ-
νουν μια πολύ ενεργή περίοδο τυφώνων στην περιοχή, 
είπε.
«Δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς τι κάνουν οι καται-

γίδες. Οι εποχικές προβλέψεις είναι δύσκολες», είπε. 
«Αλλά να είστε ενήμεροι και προσεκτικοί αν βρίσκεστε 
στο Χάλιφαξ ή στο Γιάρμουθ – όπου κι αν βρίσκεστε στον 
Ατλαντικό Καναδά και ειλικρινά πίσω στο Κεμπέκ και στο 
Οντάριο. Να γνωρίζετε την κατάσταση, ειδικά τον Ιούλιο 
και τον Αύγουστο με την τάση για τροπικές καταιγίδες και 
τυφώνες».

Οι θερμοκρασίες θα πρέπει να είναι κάτω από τις κα-
νονικές στο Yukon και το Nunavut, ενώ η βροχόπτωση 
παραμένει κοντά στην κανονική. Γύρω από τον κόλπο 
Hudson, είπε ότι περίμενε βροχόπτωση πάνω από την 

κανονική. Ο Scott σημείωσε ότι ενώ τα σενάρια ακραίας 
ζέστης αυξάνονται και θα συνεχιστούν προς αυτή την κα-
τεύθυνση, ορισμένα από τα πρόσφατα φαινόμενα γύρω 
από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι έντονες καταιγί-
δες, είναι πιο δύσκολο να προβλεφθούν.
«Έχουμε περισσότερα κύματα καύσωνα, απολύτως 100 

τοις εκατό. Επίσης, έχουμε λιγότερο σοβαρά κρύα», ση-
μείωσε. «Ενδιάμεσα, έχετε αυτό το μείγμα ισχυρότερων 
βροχοπτώσεων, αλλά μετά τι συμβαίνει με ισχυρούς ανέ-
μους, χαλάζι και ανεμοστρόβιλους; Δεν ξέρουμε πραγμα-
τικά σε αυτήν την περιοχή. Μπορεί να μην το μάθουμε 
ποτέ επειδή είναι ένα πολύ περίπλοκο μέρος του και-
ρού».

© The Canadian Press, CTV
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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
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GOSS!P

Corrie Yee: 
Καμπύλες που ανεβάζουν 

τη… θερμοκρασία!

Η μελαχρινή καλλονή Corrie Yee, 
η οποία πλέον μένει μόνιμα 

στο Λος Άντζελες, διαθέτει απί-
στευτες καμπύλες και ένα πλη-

θωρικό μπούστο που δεν αφήνει 
κανέναν ασυγκίνητο. 

Είναι ένα από τα πιο 
καυτά κορίτσια στο 

Instagram, κάτι που 
αποδεικνύουν και οι 1,2 εκατομμύριο 
ακόλουθοι της, οι οποίοι μένουν με το 
στόμα ανοιχτό κάθε φορά που κάνει 

μια ανάρτηση. 
Η 29χρονη είναι από τα πιο δημοφιλή μο-

ντέλα αυτή τη στιγμή, κυρίως για εσώρουχα 
και μαγιό. 
Έχει κάνει αρκετά εξώφυλλα σε περιοδι-

κά, όπως τα Fashion Couture Magazine και 
FHM, ενώ αποτελεί το κύριο πρόσωπο δια-
φόρων επωνυμιών εσωρούχων (Wish, 
Dolcessa, TeenyB, Bikinis).

Το «Ιντιάνα Τζόουνς 5» 
στη μεγάλη οθόνη το 2023
Μετά από πολλές δυσκολίες 

και καθυστερήσεις, η ταινία 
«Ιντιάνα Τζόουνς 5» θα κάνει πρε-
μιέρα στις κινηματογραφικές αίθου-
σες το 2023. Στον πρωταγωνιστικό 
ρόλο επιστρέφει για μια ακόμη 
φορά ο Χάρισον Φορντ, υπό τις σκη-
νοθετικές οδηγίες του Τζέιμς Μάν-
γκολντ και με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ 
σε καθήκοντα παραγωγού. Παράλ-
ληλα, πρωταγωνιστούν οι Μαντς 
Μίκελσεν, Φίμπι Ουόλερ – Μπριτζ 
και Αντόνιο Μπαντέρας. 
Ο αγαπημένος ηθοποιός εμφα-

νίστηκε στο πάνελ της Lucasfilm 
κατά τη διάρκεια του «Star Wars 
Celebration» και ανακοίνωσε ότι η 
ταινία θα βγει στις αίθουσες στις 
30 Ιουνίου 2023, επιβεβαιώνοντας 
ότι η ταινία είναι σχεδόν έτοιμη, 
με μουσική του πολυβραβευμένου 
με Όσκαρ συνθέτη Τζον Γουίλιαμς 
(John Williams) ο οποίος ήταν πα-
ρών στην εκδήλωση. 
Ο Τζέιμς Μάνγκολντ (James 

Mangold) σκηνοθετεί την πέ-

μπτη συνέχεια του Indiana Jones, 
παίρνοντας τη σκυτάλη από 
τον Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven 
Spielberg) με τους Τζεζ Μπα-
τεργουόρθ (Jez Butterworth), 
Τζον-Χένρι Μπατεργουόρθ (John-
Henry Butterworth) και τον ίδιο 
να συνυπογράφουν το σενάριο. 
Η πολυαναμενόμενη πέμπτη ταινία 
της σειράς έχει πληγεί από ατυχί-
ες, δυσκολίες και διακοπές στα γυ-
ρίσματα, λόγω της πανδημίας, τον 
τραγικό θάνατο του κασκαντέρ Nic 
Cupac, των υποχρεώσεων του Σπίλ-

μπεργκ για την ολοκλήρωση του 
«West Side Story» και τον τραυμα-
τισμό του Χάρισον Φορντ. Η αρχι-
κή πρεμιέρα της ταινίας ήταν στις 
10 Ιουλίου 2020 και αργότερα στις 
29 Ιουλίου του τρέχοντος έτους. 
Οι τέσσερις ταινίες έχουν αποφέρει 
κέρδος σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων στο παγκόσμιο box office. 
Το «Indiana Jones 5» φαίνεται πως 
θα είναι και η τελευταία ταινία του 
79χρονου Χάρισον Φορντ στο συ-
γκεκριμένο ρόλο.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Mel Gibson: Στα 66 του χρόνια 
παραμένει «φονικό όπλο» 

Ο Mel Gibson 
πέρασε το 

Σαββατοκύριακο 
28-29 Μαΐου στη 
Σκωτία, την οποία 
επισκέφθηκε για 
πρώτη φορά έπει-
τα από 28 χρόνια. 
Τότε είχε γυρίσει 
την επική ταινία 
«Braveheart» και 
είχε γίνει, ως ένα 
σημείο, εθνικός 
ήρωας.

Αυτή τη φορά, ο διάσημος ηθοποιός βρέθηκε στη 
Γλασκόβη για μια εμφάνιση σε ένα live event. Η τιμή 
τού εισιτηρίου για τους θεατές ήταν 100 λίρες, ενώ 
όποιος ήθελε να βγάλει φωτογραφίες με τον αστέρα 
του Hollywood έπρεπε να πληρώσει 300 λίρες.
Ο Mel Gibson δεν έχασε την ευκαιρία κατά την παρα-

μονή του στη Γλασκόβη να πάει σε ένα γυμναστήριο 
για να προπονηθεί. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης του δημοσί-
ευσε στο λογαριασμό τού γυμναστηρίου στο Instagram 
μια φωτογραφία, με τον 66χρονο ηθοποιό να δείχνει 
σε εξαιρετική κατάσταση. Φορούσε ένα μαύρο αθλητι-
κό φανελάκι που τόνιζε τα καλογυμνασμένα του μπρά-
τσα. Πόζαρε χαμογελαστός με τον ιδιοκτήτη του γυμνα-
στηρίου και ηθοποιό Patrick O’ Brien και το γυμναστή 
Tommy Young.

© instyle.gr

Tom Cruise: Τα… σπάει  
στο box office

Ο star του 
H o l l y w o o d 

μετά από μια μα-
κρά περίοδο που 
τα σινεμά ήταν 
κλειστά, ανέβηκε 
στο μαχητικό αε-
ροπλάνο του και 
έκανε το κοινό να 
πάει στους κινη-
ματογράφους, για 

κάτι που δεν περιλαμβάνει υπέρ-ήρωες.
Το «Top Gun: Maverick» σημείωσε μεγάλες πωλήσεις 

εισιτηρίων το πρώτο Σαββατοκύριακο του, συγκεντρώ-
νοντας 134 εκατομμύρια δολάρια από το ρεκόρ 4.732 
κινηματογράφων της Βόρειας Αμερικής. Η περιπέτεια 
δράσης της Paramount και της Skydance αναμένεται 
να συγκεντρώσει 151 εκατομμύρια δολάρια μέχρι σή-
μερα. Οι διθυραμβικές κριτικές και τα ακροβατικά του 
Tom ως «Maverick» Mitchell, οδήγησαν σε αυτό το 
αποτέλεσμα.
Στο διεθνές box office, η συνέχεια του «Top Gun» έχει 

συγκεντρώσει 124 εκατομμύρια δολάρια, ένα εντυ-
πωσιακό ποσό, αφού η ταινία δεν παίζεται στην Κίνα 
και τη Ρωσία. Συνολικά, το «Top Gun: Maverick» έχει 
εισπράξει 248 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και 
έχει τις υψηλότερες εισπράξεις στη 40χρονη καριέρα 
του Cruise.

© instyle.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

*

Α-Έλα Μάγδα, Καλημέρα.
Μ- Καλημέρα, Αλέκα μου.
Α-Τι νέα από το Ουκρανικό μέτωπο;
Μ-Αυτά που βλέπουμε στα κανάλια. Τι 

άλλα νέα να σου πω; Ο πόλεμος συνεχίζε-
ται και ο απλός κόσμος, όπως πάντα, πλη-
ρώνει τα σπασμένα.

Α-Αυτό το ξέρω. Τα βλέπω κι εγώ. Για το 
άλλο… μέτωπο σε ρωτώ. Της Καίτης, που 
η ουκρανέζα Λουτσάρ της έφαγε τον Αγη-
σίλαο.

Μ- Λουτσέζαρ τη λένε...
Α-Ναι, αυτή. Έχεις τίποτα νέα;
Μ-Ναι.
Α-Λέγε λοιπόν και με έσκασες!
Μ-Ήρθε και μου είπε ότι προσπάθησε 

να του μιλήσει να τα ξαναφτιάξουν. Αλλά 
αυτός τυφλωμένος από το πάθος που έχει 
για τη μικρή, της είπε ότι τελείωσαν οι δυο 
τους και ότι η μικρή θέλει να κάνει τουλά-
χιστον ένα παιδί μαζί του.
Α-Καλά, τόσο καρπερός είναι;
Μ-Δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι, ότι 

η Καίτη είναι απαρηγόρητη, και έχει βάλει 
γνωστούς και κολλητούς φίλους του να του 
μιλήσουν για να αλλάξει γνώμη και να γυ-
ρίσει πίσω στην Καίτη. Αλλά με το να επιδι-
ώκει να κάνει η λεγάμενη παιδί μαζί του, η 
Καίτη μάλλον έχασε τον πόλεμο.
Α-Μην είσαι και τόσο απόλυτη. Δε νομί-

ζω να μη συνεχίσει να διεκδικεί τον άνδρα 
της και να σηκώσει άσπρη σημαία. Εσύ στη 
θέση της τι θα έκανες; Θα άφηνες οποια-
δήποτε τσούπρα να σου έπαιρνε τον Αγα-
μέμνονα σου;

Μ-Πρώτα θα έπρεπε να περάσει από το 
πτώμα μου. Άσε που θα την είχα ξεμαλλιά-
σει και τουλουμιάσει στο ξύλο. Φυσικά και 
όχι. 

Α-Γι’ αυτό σου λέω, η Καίτη αν πραγματι-
κά αγαπάει και θέλει πίσω τον δικό της θα 
κάνει τα πάντα.

Μ-Μόνο να μην πέσει στα δίκτυα δικηγό-
ρων και της πιούν το «ζουμί».

Α-Ένα είναι αυτό… 
Μ-Υπάρχει κι άλλο;
Α-Ναι. Να μην μπλεχτεί όπως είπες με δι-

κηγόρους και τη συμβουλέψουν να κάνει 
ενέργειες – τύπου ψευδομαρτυρίες – ότι 
ήταν άγριος, μέθυσος, τη κτυπούσε κ.λπ.…

Μ-Τώρα μου θύμισες την υπόθεση που 
έχασε η Αμπέρ, που ψευδομαρτύρησε σχε-
δόν για όλα αυτά που είπες κατά του Τζόνι 
Ντεπ.
Α-Ακριβώς κάτι τέτοιο.
Μ-Πάλι καλά που το δικαστήριο κατάλα-

βε ότι ο Ντεπ ήταν καλό παιδί.
Α-Καλά, το περίμενα αυτό από σένα.
Μ-Τι πράγμα;
Α-Αφού ξέρω πόσο λιώνεις για τη γοητεία 

που σου εμπνέει ο Ντεπ. Αν ήσουν δικαστί-
να θα την είχες στείλει σε ισόβια.

Μ-Και τρις ζωές μάλιστα.
A-Όμως αυτό δε θα ίσχυε στον Καναδά.
Μ-Γιατί;
Α-Δεν άκουσες την απόφαση του ανώτα-

του δικαστηρίου ότι απαγορεύεται η πρό-
σθεση ποινών;

Μ-Όχι, δεν την άκουσα.
Α-Για να ξέρεις, οι δικηγόροι του μακελά-

ρη που σκότωσε μουσουλμάνους σε τζαμί 
στην πόλη του Κεμπέκ, έκαναν ένσταση των 
πρόσθετων ποινών και πήγαν την υπόθεση 
στο ανώτατο δικαστήριο, που αποφάσισε 
ότι κάτι τέτοιο είναι κατά του συντάγματος 
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μ-Δεν το βρίσκεις παράλογο, ότι ένα 
μακελάρης έχει περισσότερα δικαιώματα 
από εκατομμύρια Καναδών, όπως εγώ και 
ο Αγαμέμνων μου, που δεν μπορούμε να 
ταξιδέψουμε λόγω του ότι δεν έχουμε εμ-
βολιαστεί;
Α-Κάπως…
Μ-Γι’ αυτό σου λέω, η δικαιοσύνη υπάρ-

χει μόνο για λίγους και εκλεκτούς…

Α-Φτάνει να έχεις άφθονο χρήμα για να 
προσλάβεις τους καλύτερους δικηγόρους.

Μ-Εύχομαι ο Μπερνιέ να διάλεξε καλή 
ομάδα δικηγόρων για να κερδίσει την υπό-
θεση στο ανώτατο δικαστήριο, για τους μη 
εμβολιασμένους, που ανέρχονται στο 15% 
του καναδικού πληθυσμού, και να μπορέ-
σουμε να κάνουμε κάνα, δύο, τρία… ταξί-
δια.

Α-Γιατί κάνα… δύο και τρία; Ένα δε σου 
φτάνει;

Μ-Φιλενάδα, να ξέρεις μόλις βγει θετι-
κή απόφαση και θα έχουμε το δικαίωμα 
να ταξιδέψουμε, κάθε τόσο και λιγάκι θα 
το σκάμε με όσα ταξίδια θα μπορούμε να 
κάνουμε, πριν αποφασίσουν ξανά να μας 
κλείσουν μέσα.

Α-Καλή ιδέα. Σε ορισμένα να οργανωθού-
με να πάμε μαζί!

Μ-Με μεγάλη χαρά. Έχω τώρα μια απορία 
που θα ήθελα να μου λύσεις, αν μπορείς.
Α-Ακούω.
Μ-Πως εξηγείται το γεγονός, ότι ένας νεα-

ρός 18 ετών μπορεί να αγοράσει όπλο στην 
Αμερική, ενώ του απαγορεύεται να κατα-
ναλώσει ποτό πριν κλείσει τα 21 χρόνια;

Α-Θα σου απαντήσω με κάτι πιο παράλο-
γο.

Μ-Για λέγε.
Α-Εσύ ήξερες, ότι τα μικρά αυγά από 

σοκολάτα που κρύβουν μικρά πλαστικά 
παιχνίδια στο εσωτερικό τους, τα γνωστά 
Kinder, απαγορεύονται στην Αμερική; Και 
ακόμα, είναι ποινικό μέλημα αν προσπα-
θήσεις να τα εισαγάγεις ή ακόμα να τα πε-
ράσεις μέσα στα αμερικανικά σύνορα.

Μ-Δηλαδή, όταν περνάς τα σύνορα Κα-
ναδά προς Αμερική, θα πρέπει να μην κα-
τέχεις πάνω σου τα αυγά αυτά αλλιώς σε 
στέλνουν στη φυλακή; Είναι με τα καλά 
τους;

Α-Η απαγόρευση προέρχεται από τον Ορ-
γανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Μ-Αυτός που έκανε και την εποπτεία των 
εμβολίων για τον ιό… Τώρα μάλιστα!

Α-Για να ξέρεις, το 2011 οι αρχές κατά-
σχεσαν από τα τελωνεία πάνω από 60.000 
αυγά Kinder.

Μ-Τα αυγά ξέρουν να τα εντοπίζουν. 
Όμως δεν μπορούν να σταματήσουν τα χι-
λιάδες όπλα που περνούν από τα δικά τους 
σύνορα προς τα δικά μας και οι γειτονίες 
μας έχουν γίνει πεδίο μάχης των διάφορων 
συμμοριών.

Α-Αυτό να λέγεται. Να, μόλις τις προάλ-
λες το απόγευμα, σε βιετναμέζικο εστια-
τόριο στο Λαβάλ, άγνωστοι πυροβόλησαν 
και σκότωσαν επί τόπου μπρος στα μάτια 
μικρών παιδιών ένα στέλεχος του οργανω-
μένου εγκλήματος.

Μ-Και έχεις τώρα το Κεμπέκ, αντί να προ-
σπαθεί να βάλει τέλος στα πιστολίδια που 
γίνονται γύρω μας, να μας «καπελώνει» με 
αυστηρό γλωσσικό νόμο, για τη διατήρηση 
της γαλλικής γλώσσας. 

Α-Έννοια σου και δε θα τους περάσει. 
Μ-Είσαι σίγουρη γι’ αυτό;
Α-Αρκετά. Διότι αμέσως δημιουργήθηκε 

ομάδα υπό την ηγεσία του συνταγματο-
λόγου Julius Grey, για να κάνει την ανάλο-
γη ένσταση του νόμου. Σου υπενθυμίζω, 
ήταν αυτός ο δικηγόρος που κέρδισε στο 
δικαστήριο το δικαίωμα του πελάτη του 
-ηλικίας 10 ετών- να έχει στο δημοτικό του 
σχολείο, στη ζώνη του σε θήκη, το παραδο-
σιακό ινδικό μικρό του μαχαίρι. Μιλάμε ότι 
ο άνθρωπος δεν παίζεται.

Μ-Το εύχομαι, διότι αν συνεχίσουν έτσι 
τα πράγματα, μόλις ανοίξουν τα ταξίδια 
φύγαμε για πάντα στην Ελλαδίτσα μας.

Α-Είπες φύγε, και πρέπει να σ’ αφήσω, 
διότι περιμένω επίσκεψη κάτι φίλους του 
Μενέλαου. Τα λέμε.

Μ-Δεν θα πούμε τα Κοινοτικά;
Α-Την άλλη εβδομάδα!
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«Τρένο» ο Ολυμπιακός,  
ένα βήμα από τον τελικό 
Προβληματίζει ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο τη Λάρισα

Με το... ενάμιση πόδι στον τελικό 
του πρωταθλήματος της ελληνι-

κής λίγκας του μπάσκετ βρίσκεται ο Ολυ-
μπιακός, μετά τις δύο άνετες νίκες που 
σημείωσε με αντίπαλο τον Προμηθέα 
Πατρών. 
Μετά το 116-73 του ΣΕΦ (30/5) οι 

«ερυθρόλευκοι» επικράτησαν και στην 
Πάτρα, με το επίσης επιβλητικό 72-102 
(1/6) και πλέον χρειάζονται ακόμα μία 
νίκη για να προκριθούν στον τελικό, η 
οποία (εκτός συγκλονιστικής... έκπληξης) 
θα έρθει στο παιχνίδι του Σαββάτου 4/6 
στο ΣΕΦ.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός τα έχει 
βρει... μπαστούνια κόντρα στην εκ-

πληκτική Λάρισα του κόουτς Φώτη Τα-
κιανού! 

Οι «πράσινοι» μετά τη δύσκολη νίκη 
τους στο ΟΑΚΑ (29/5) με 87-77, στο 2ο 
παιχνίδι στη Λάρισα (31/5) ηττήθηκαν 
με 84-77, με τη θεσσαλική ομάδα να ισο-
φαρίζει τη σειρά, η οποία πλέον αποκτά 
μεγάλο ενδιαφέρον. 
Στο 3ο παιχνίδι της σειράς (3/6) ο Πα-

ναθηναϊκός θέλει τη νίκη για να μην μπει 
σε... περιπέτειες.
Ήδη πάντως, από τις έως τώρα εμφανί-

σεις των δύο «αιωνίων» έχει φανεί ξεκά-
θαρα, ότι ο φετινός Ολυμπιακός είναι το 
φαβορί για την κατάκτηση του φετινού 
πρωταθλήματος και αν οι «πράσινοι» θέ-
λουν να υπερασπιστούν τον τίτλο τους, 
θα πρέπει να βελτιωθούν κατά πολύ, σε 
σχέση με τα δύο τελευταία παιχνίδια κό-
ντρα στη Λάρισα...

NΒΑ: Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝNΒΑ: Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ

Βοστώνη και Γκόλντεν Στέιτ  
πρώτη φορά αντίπαλοι σε τελικούς
Η ώρα των Τελικών του ΝΒΑ έφτασε. Η 

75η επετειακή σεζόν του NBA περι-
λαμβάνει μια... αναδρομική αναμέτρηση 
με τους Μπόστον Σέλτικς να αντιμετω-
πίζουν τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Οι 
δύο ομάδες ήταν συχνοί αντίπαλοι στα 
playoffs τις δεκαετίες του 1950 και του 
1960 προτού οι Ουόριορς μετακομίσουν 
στην Καλιφόρνια και συναντηθούν στους 
Τελικούς του NBA το 1964.
Οι Ουόριορς, με επικεφαλής τον MVP 

των τελικών της Δυτικής Περιφέρειας, 
Στέφεν Κάρι, βρίσκονται στους τελικούς 
για έκτη φορά μέσα σε οκτώ χρόνια, προ-
σπαθώντας να κερδίσουν τον τέταρτο 
τίτλο τους από το 2015. Οι Σέλτικς και ο 
MVP των τελικών της Ανατολής, Τζέισον 
Τέιτουμ, κάνουν την πρώτη τους εμφάνι-
ση σε Τελικούς από το 2010, όταν έχασαν 
από τον Κόμπι Μπράιαντ και τους Λος 

Άντζελες Λέικερς σε επτά αγώνες. Η Βο-
στώνη δεν έχει κερδίσει τον τίτλο από το 
2008 και κανένας στο ρόστερ των Σέλτικς 
δεν έχει παίξει ποτέ σε αγώνα Τελικών.
Παρά τις επιθετικές δυνάμεις κάθε ομά-

δας, σε αυτή τη σειρά οι άμυνες θα παί-
ξουν τεράστιο ρόλο. Αυτός είναι ο πρώ-
τος Τελικός που περιλαμβάνει τις δύο 
κορυφαίες ομάδες σε αμυντική αποτελε-
σματικότητα (defensive efficiency) μετά 
το 1996, όταν οι Σικάγο Μπουλς νίκησαν 
τους Σιάτλ Σουπερσόνικς.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ:
1| Ουόριορς – Σέλτικς (3/6, 04:00)
2| Ουόριορς – Σέλτικς (6/6, 03:00)
3| Σέλτικς – Ουόριορς (9/6, 04:00)
4| Σέλτικς – Ουόριορς (11/6 04:00)
5| Ουόριορς – Σέλτικς (14/6, 04:00)
6| Σέλτικς – Ουόριορς (17/6, 04:00)
7| Ουόριορς – Σέλτικς (20/6, 03:00)

MLS | MONTREAL - CINCINNATI 4-3MLS | MONTREAL - CINCINNATI 4-3

Νικητής το Montreal στο θρίλερ με το CincinnatiΝικητής το Montreal στο θρίλερ με το Cincinnati
Σε παιχνίδι-θρίλερ στο «Saputo 

Stadium» το Σάββατο 28/5, το Μό-
ντρεαλ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώ-
ντας του Cincinnati με το «χορταστικό» 
4-3!
Με τη νίκη τους αυτή οι γηπεδούχοι 

αναρριχήθηκαν στην 3η θέση της Ανατο-
λικής Περιφέρειας, σε απόσταση... τρίπο-
ντου από την κορυφή.
Το Cincinnati κατάφερε να πάρει... κε-

φάλι στο σκορ στο 12’ με τον Μορένο, 
όμως ο Γουότερμαν πολύ γρήγορα (21΄) 
έφερε το παιχνίδι στα ίσια.
Στην τελευταία φάση των καθυστερήσε-

ων του πρώτου ημιχρόνου, οι γηπεδού-
χοι κατάφεραν την ολική ανατροπή, με 
τον Κιότο να κάνει το 2-1.
Με το ξεκίνημα της επανάληψης το Μό-

ντρεαλ πήρε «αέρα» δύο τερμάτων με το 
γκολ του Σουανιέρ (46’), όμως 7 λεπτά 
αργότερα ο Μπαρέαλ (52΄) μείωσε το 
σκορ (3-2). 
Το εύστοχο κτύπημα πέναλτι του Κιότο 

στο 59’ που έκανε το 4-2 ήταν αυτό που 
έδωσε τη νίκη στο Μόντρεαλ, έστω και 
αν οι φιλοξενούμενοι στο 63’ μείωσαν εκ 
νέου σε 4-3 με τον σκόρερ του πρώτου 
τέρματος Μορένο. 
Στο υπόλοιπο του παιχνιδιού η αγωνία 

κτύπησε... κόκκινο, με τις δύο ομάδες να 
χάνουν ευκαιρίες αλλά το σκορ να μην 
αλλάζει προς όφελος των γηπεδούχων... 
 Να σημειωθεί εξάλλου, ότι στην κορυφή 
είχαμε αλλαγή, εφόσον η Νέα Υόρκη με 
τη νίκη της προσπέρασε τη Φιλαδέλφεια, 
που έμεινε στο 1-1 με το New England.

Στον όμιλο της Δύσης, την... κούρσα 
οδηγεί το Λος Άντζελες, ενώ στο -4 βρί-
σκονται Ντάλας και Ρεάλ.
Στο πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας 

υπάρχει μόνο ένα παιχνίδι (το Βανκούβερ 
υποδέχεται τη Ρεάλ Σολτ Λέικ)  λόγω των 
δύο διεθνών φιλικών αγώνων των ΗΠΑ 
(1/6 με Μαρόκο και 5/6 με Ουρουγουάη). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
LAFC-San Jose 3-2, Atlanta-Columbus 
1-2, NY Red Bulls-DC United 4-1, Toronto-
Chicago 3-2, Montreal-Cincinnati 4-3, 
New England-Philadelphia 1-1, Orlando-
Dallas 1-3, Inter Miami-Portland 2-1, 
Minnesota-NY City 0-1, Colorado-
Nashville 1-3, Kansas City-Vancouver 0-1, 
Salt Lake-Houston 3-0, LA Galaxy-Austin 

4-1, Seattle-Charlotte 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:ΔΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: LAFC 29, Dallas 
25, Real Salt Lake 25, Austin 24, LA Galaxy 
23, Nashville 22, Houston 18, Minnesota 
18, Colorado 18, Seattle 16, Portland 15, 
Vancouver 14, San Jose 14, Kansas City 13 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: NY City 
26, Philadelphia 25, Montreal 23, NY 
Red Bulls 23, Orlando 21, Cincinnati 19, 
Miami 18, Charlotte 16, Columbus 16, 
Atlanta 16, New England 16, Toronto 15, 
DC United 14, Chicago 11 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/6 
Vancouver Whitecaps-Real Salt Lake 

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για 14η φορά η Ρεάλ Μαδρίτης! 
Ο Τιμπό Κουρτουά κράτησε το μηδέν με απίστευτες αποκρούσεις και η ομάδα τού Κάρλο Αντσελότι 
έφυγε θριαμβεύτρια από το «Σταντ ντε Φρανς» επικρατώντας της Λίβερπουλ που έπεσε μαχόμενη 

Κάποτε είχε γραφεί ότι το Τσάμπιονς 
Λιγκ είναι ένας ποδοσφαιρικός θε-

σμός που παίζεται επί 10 μήνες, συμμε-
τέχουν δεκάδες σύλλογοι και στο τέλος 
κερδίζει η Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι συνέβη 
και στο Παρίσι το βράδυ του Σαββάτου 
28/5: η ισπανική ομάδα, που τόσες φο-
ρές στην πορεία της βρέθηκε με την πλά-
τη στον τοίχο, κέρδισε τη Λίβερπουλ με 
1-0, χάρη στο γκολ του Βινίσιους Τζούνι-
ορ στο 59′ και πανηγύρισε το 14ο κορυ-
φαίο τρόπαιο. 
Βέβαια, το «χάρη» στο γκολ του Βινί-

σιους Τζούνιορ είναι η μισή αλήθεια. Η 
άλλη μισή είναι ο Τιμπό Κουρτουά, ο κα-
ταπληκτικός Βέλγος τερματοφύλακας της 
Ρεάλ, που τουλάχιστον τρεις φορές απέ-
κρουσε και κράτησε το μηδέν στην εστία, 
χαρίζοντας και αυτός την επικράτηση στη 
Βασίλισσα. 
Μια ομάδα που στήθηκε αριστοτεχνικά 

από τον Κάρλο Αντσελότι, τον άνθρωπο 
που έχει πανηγυρίσει τέσσερις κατακτή-
σεις Τσάμπιονς Λιγκ ως προπονητής (δύο 
με τη Μίλαν και δύο πια με τη Ρεάλ Μα-
δρίτης). 

Ο Ιταλός τεχνικός πιστώνεται με το μέ-
ταλλο που επέδειξε η Ρεάλ σε όλη αυτήν 
την πορεία προς το θρίαμβο, ιδίως το 
πώς κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, 
βγάζοντας από τη μέση Παρί Σεν Ζερμέν, 
Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι. 
Για να μη φλυαρούμε, σε έναν τελικό 

που ξεκίνησε και με καθυστέρηση μισής 
ώρας, λόγω καθυστερημένης προσέλευ-
σης θεατών, η Λίβερπουλ των 63 αγώ-
νων φέτος φάνηκε κουρασμένη, είχε 23 
τελικές, εννέα προς την εστία (του Κουρ-
τουά), αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η Ρεάλ 
Μαδρίτης είχε μόλις τρεις τελικές προ-

σπάθειες, μία προς το τέρμα (και ήταν το 
γκολ). Ήταν ξεκούραστη και πήρε το ματς. 
Όμως πλέον, μιλάμε για απίστευτα ρε-

κόρ. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κερδίσει και 
τους οκτώ τελικούς στους οποίους έχει 
βρεθεί στο φορμά του Τσάμπιονς Λιγκ 
– τελευταία της ήττα σε τελικό ήταν το 
1981, στο Παρίσι, από τη Λίβερπουλ. 
Ο Καρίμ Μπενζεμά, κορυφαίος φορ στη 

διοργάνωση αλλά εκτός Εθνικής Γαλλίας 
λόγω χαρακτήρα, έχει πια κερδίσει πέντε 
τρόπαια. Άλλα τόσα έχει κερδίσει ο Κρο-
άτης Λούκα Μόντριτς, ή ο Βραζιλιάνος 
Μαρσέλο, που ως αρχηγός σήκωσε το 
τρόπαιο προς τον ουρανό της γαλλικής 
πρωτεύουσας. 
Έχουν πια περάσει 67 χρόνια από εκείνη 

τη βραδιά του 1955 που πάλι στον ίδιο 
ουρανό, η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύριζε 
το πρώτο της Κύπελλο Πρωταθλητριών, 
στην παρθενική διοργάνωση. Κύπελλο 
Πρωταθλητριών τότε, Τσάμπιονς Λιγκ 
τώρα. Όπως και να το λένε, στο τέλος το 
κερδίζει η Ρεάλ… 

© Protagon.gr
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Η Νότιγχαμ (του Μαρινάκη)  
κέρδισε στο… κυνήγι του θησαυρού 
Παρά τις μεγάλες επιτυχίες του Ολυμπιακού του, η επιστροφή της Νότιγχαμ Φόρεστ 
στην Πρέμιερ Λιγκ έπειτα από 23 χρόνια απουσίας είναι, ίσως, η κορυφαία στιγμή του 
Βαγγέλη Μαρινάκη ως ποδοσφαιρικού παράγοντα | Κατάφερε να «αναστήσει» μια ομάδα 
– σύμβολο για το αγγλικό ποδόσφαιρο, που, χάρη στο «θαύμα» που Μπράιαν Κλαφ, έχει 
υποστηρικτές σε όλο τον Κόσμο 

Το ματς είχε πάθος, φοβερές μονομα-
χίες, νεύρα, μα ελάχιστη ποιότητα. 

Στο πρώτο του 45λεπτο δεν καταγράφηκε 
ούτε μια τελική προσπάθεια προς τις δυο 
εστίες. Είχε και λάθη. Πολλά λάθη. Ένα 
από αυτά (αυτογκόλ στο 43’) έκρινε το 
αποτέλεσμα. Το άγχος των δύο ομάδων 
ήταν, απολύτως, δικαιολογημένο. Γιατί ο 
τελικός των πλέι-οφ της Τσάμπιονσιπ, της 
Β’ Κατηγορίας του αγγλικού πρωταθλή-
ματος, είναι το παιχνίδι με το μεγαλύτερο 
οικονομικό έπαθλο στο παγκόσμιο ποδό-
σφαιρο. 

Sportscaster  
© Protagon.gr

Διαφημίζεται ως «ο αγώνας των 200 
εκατομμυρίων». Σε βάθος χρόνου, το 
κέρδος για το νικητή μπορεί να ξεπερά-
σει τα 300 εκατ. ευρώ. Αδιανόητο ποσό. 
Μια μέρα νωρίτερα, οι θριαμβευτές στον 
τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ (Ρεάλ Μαδρί-
της) εισέπραξαν 20,1 εκατ. ευρώ. Μόλις 
5 εκατομμύρια περισσότερα από τους 
φιναλίστ (Λίβερπουλ). 
Κυριακή βράδυ στο «Γουέμπλεϊ», 80.019 

θεατές και 162 χώρες σε απευθείας τηλε-
οπτική μετάδοση παρακολούθησαν τη 
«μονομαχία» της Νότιγχαμ Φόρεστ, του 
Βαγγέλη Μαρινάκη, με τη Χάντερσφιλντ, 
για μια θέση στην Πρέμιερ Λιγκ της προ-
σεχούς σεζόν. Το highlight της αγωνίας 
που επικρατούσε στις εξέδρες, το έδω-
σε ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού, 
όταν ο φακός τον συνέλαβε να κάνει το 
σταυρό του, λίγα λεπτά πριν από τη λήξη 
της αναμέτρησης. Ήταν πολλά τα λεφτά. 
Αλλά και οι στιγμές, ιστορικές. 
Η Φόρεστ, που βρισκόταν «μια ανά-

σα» από την επιστροφή της στην Πρέμι-
ερ Λιγκ έπειτα από 23 χρόνια απουσίας, 
δεν είναι όποια κι όποια. Είναι η πρώτη 
αγγλική ομάδα που έφτασε στην κατά-
κτηση δύο Κυπέλλων Πρωταθλητριών, 
το 1979 και το 1980, μετά τη Λίβερπουλ 
του Σάνκλι και του Πέισλι. Τα δυο αστέ-
ρια που έραψε στη φανέλα της τη σεζόν 
2008-2009, 30 χρόνια μετά την πρώτη 
κατάκτηση, τα φοράει ακόμη. Σε ανά-
μνηση εκείνων των θριάμβων, που είχαν 
καταπλήξει την ποδοσφαιρική Ευρώπη, 
και των πρωταγωνιστών τους: του εμβλη-
ματικού προπονητή, Μπράιαν Κλαφ, του 

θρυλικού γκολκίπερ, Πίτερ Σίλτον, του 
πρώτου μαύρου παίκτη που αγωνίστηκε 
στο αγγλικό πρωτάθλημα, Βιβ Άντερσον, 
του Τρέβορ Φράνσις, του Τζον Ρόμπερ-
τσον, του Αρτσι Γκέμιλ, του Μάρτιν Ο’ 
Νιλ… Είναι, επίσης, ένας από τους συλλό-
γους που έχουν υπογράψει την ιδρυτική 
διακήρυξη της Πρέμιερ Λιγκ. Αλλά από 
το 1999 μέχρι το βράδυ της Κυριακής 29 
Μαΐου 2022, περιπλανιόταν μεταξύ Τσά-
μπιονσιπ και Λιγκ Ουάν (Γ’ Κατηγορία). 
Όχι, πια! Το σφύριγμα της λήξης τη λύ-

τρωσε από αυτή την περιπέτεια, που 
έμοιαζε ατελείωτη. Ο 42χρονος Ουαλός 
προπονητής της, Στιβ Κούπερ, ένας από 
τους πρωταγωνιστές τής μεγάλης επι-
στροφής, χρειάστηκε χρόνο για να συ-
νειδητοποιήσει τι είχε συμβεί. Έμεινε για 
λίγο καθισμένος στον πάγκο, με τα χέρια 
του να κρύβουν το πρόσωπό του. Ύστε-
ρα σηκώθηκε, πλησίασε την κάμερα και 
προσπάθησε να πει δυο λόγια, όμως οι 
παίκτες του τον διέκοψαν. Όρμησαν προς 
το μέρος του και τον σήκωσαν στα χέρια. 
Μαζί με τον κόουτς και τους παίκτες, οι 
36.475 οπαδοί της Φόρεστ που είχαν κα-
ταφέρει να βρουν εισιτήριο (οι αιτήσεις 
ξεπέρασαν τις 100.000) αποθέωναν και 
τον Μαρινάκη. 
Παρά τις μεγάλες επιτυχίες του Ολυ-

μπιακού του, αυτή είναι, ίσως, η κορυ-
φαία του στιγμή ως ποδοσφαιρικού πα-
ράγοντα. 
Πριν εξαγοράσει τον αγγλικό σύλλογο, 

το Μάιο του 2017, πολλοί είχαν επιχειρή-
σει να τον «αναστήσουν». Κάποιοι είπαν 
μεγάλα λόγια, όμως χρήματα δεν έβαλαν 
αρκετά. Κάποιοι άλλοι έβαλαν χρήματα, 
και τα έχασαν. Στις προγραμματικές του 
δηλώσεις, στο BBC, ο έλληνας εφοπλι-
στής είχε τονίσει: «Εγώ δε δίνω υποσχέ-
σεις, μόνο πραγματοποιώ». Πέντε χρόνια 
μετά, δικαιούται να υπερηφανεύεται ότι 
έσωσε μια ομάδα – σύμβολο για το αγ-
γλικό ποδόσφαιρο, χωρίς αλόγιστες σπα-
τάλες, αλλά με μεθοδικότητα, οργάνωση 
και υπομονή. Αξιοποιώντας τις εμπειρίες 
του από τον Ολυμπιακό, ακόμη και στε-
νούς του συνεργάτες που υπηρέτησαν 
στον Πειραιά, όπως τον Σωκράτη Κομινά-
κη και τον Γιάννη Βρέντζο. 
Εξυγίανε τα οικονομικά του club, κατα-

σκεύασε υποδομές, μείωσε τις τιμές των 
εισιτηρίων για να γεμίζει το «Σίτι Γκρά-

ουντ», και άρχισε να αγοράζει παίκτες 
που δεν ήταν «ονόματα», αλλά άξιζαν 
πραγματικά. Ακόμη και κάποιους που 
βρίσκονταν… στα αζήτητα της παρακάτω 
Κατηγορίας, όπως ο Μπρέναν Τζόνσον, 
που σήμερα τον ζητούν ομάδες της Πρέ-
μιερ για 10-15 εκατ. ευρώ. Δεν απογοη-
τεύτηκε ούτε όταν, έπειτα από τέσσερις 
σεζόν στο τιμόνι της, στην αρχή τής σε-
ζόν, είδε τη Φόρεστ στην τελευταία θέση 
της κατάταξης στην Τσάμπιονσιπ. 
Είχε, ήδη, δρομολογήσει μεγάλες αλλα-

γές. Τον Ιούλιο του 2021 προσέλαβε για 
μάνατζερ τον 36χρονο, άλλοτε παίκτη 
του MLS, Ντέιν Μέρφι, που φέτος ψη-
φίστηκε ως ο κορυφαίος CEO στην Τσά-
μπιονσιπ. Κι εκείνος έφερε τον Κούπερ, 
για να αντικαταστήσει τον Κρις Χάου-
τον. Πάει κι αυτός για «προπονητής της 
χρονιάς». Όταν ανέλαβε, το Σεπτέμβριο 
του 2021, η ομάδα μετρούσε έξι ήττες 
στα οκτώ πρώτα ματς της σεζόν, και μό-
λις τέσσερις βαθμούς. Οκτώ μήνες μετά, 
έπειτα από έναν καταπληκτικό δεύτερο 
γύρο, κάνει τα σχέδιά της για την Πρέμι-
ερ Λιγκ. Το είχε πει και ο Γιούργκεν Κλοπ, 
όταν η Λίβερπουλ απέκλεισε τη Φόρεστ 
στους «8» του Κυπέλλου Αγγλίας: «Ο Στιβ 
Κούπερ κάνει σπουδαία δουλειά εδώ». 
Και δεν ήταν μια φιλοφρόνηση για ένα 
συνάδελφό του που έχει δηλώσει «φαν» 

της Λίβερπουλ. Ο Γερμανός το είπε, επει-
δή το πίστευε. 
Ακολουθώντας τη Φούλαμ τού Μάρκο 

Σίλβα (πρώην προπονητή του Ολυμπια-
κού) και την Μπόρνμουθ, που είχαν προ-
βιβαστεί απευθείας στη μεγάλη κατηγο-
ρία, η Φόρεστ μπορεί να καρπωθεί από 
200 εκατ. ευρώ (σε βάθος τριετίας) έως 
350 εκατ. ευρώ (σε βάθος πενταετίας). 
Σύμφωνα με το Sports Business Group 
της Deloitte, το ακριβές ποσό θα εξαρτη-
θεί από το αν ο σύλλογος θα διατηρηθεί 
στην Πρέμιερ Λιγκ και τη μεθεπόμενη 
σεζόν (2023-2024), αλλά και από τη θέση 
που θα καταλάβει του χρόνου. Οι οικονο-
μικές προοπτικές της Φόρεστ είναι ιδιαι-
τέρως θετικές, επειδή, χάρη στον Κλαφ, 
εξακολουθεί να είναι μια ομάδα που έχει 
υποστηρικτές σε όλο τον Κόσμο. 
Βεβαίως, ένα μεγάλο μέρος των εσόδων 

θα επενδυθεί, ώστε η ομάδα να εμφα-
νιστεί ανταγωνιστική και να… επιβιώσει 
απέναντι στα «θηρία» που θα κληθεί να 
αντιμετωπίσει, για πρώτη φορά στον 21ο 
αιώνα. Επίσης, για ένα «λίφτινγκ» στο 
«Σίτι Γκράουντ» των 30.000 θέσεων, το 
οποίο στο προσεχές αγγλικό πρωτάθλη-
μα θα είναι το πιο παλιό γήπεδο της Πρέ-
μιερ Λιγκ. Άνοιξε τις πύλες του το 1898, 
και ανακαινίστηκε για τελευταία φορά το 
1996. Αρχαίο, αλλά γεμάτο Ιστορία. 

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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ΑποφοίτησηΑποφοίτηση
στα Σαββατιανά Σχολείαστα Σαββατιανά Σχολεία

Το Σάββατο, 28 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε η 
αποφοίτηση των μαθητών της σχολικής χρονιάς 

2021-2022 στα Δημοτικά σχολεία της Συμπληρω-
ματικής Εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ “Άγιος Νικόλαος”, 
“Πλάτων Όμηρος” καθώς και στο Γ/Λ “Αριστοτέλης”. 
Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου, παράρτημα Μόντρεαλ, 
αποχαιρέτησαν το σαββατιανό ελληνικό σχολείο 
γεμάτοι γνώσεις, εμπειρίες, δυνατές φιλίες και πολ-
λές αναμνήσεις, που θα τους συντροφεύουν σε όλη 
τους τη ζωή. Την τελετή αποφοίτησής τους τίμησαν 
με την παρουσία τους, ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ Ανδρέας Κριλής και 
η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της ΕΚΜΜ, Γραμματέας 
Μάρκετινγκ, αλλά και υπερήφανη γονέας Κωνσταντί-
να Καρβελά, οι οποίοι συνεχάρησαν τους μαθητές 
και συγκινημένοι, τους ευχήθηκαν καλή σταδιοδρο-
μία στη ζωή τους και να πραγματοποιηθούν όλα τα 
όνειρά τους. 

Στο ίδιο κλίμα χαράς και συγκίνησης έλαβε χώρα η 
τελετή αποφοίτησης των μαθητών της Γ΄ Λυκείου 
του Γ/Λ “Αριστοτέλης”, στο Λαβάλ, καθώς και των 
μαθητών της ΣΤ΄ του Δημοτικού σχολείου “Άγιος Νι-
κόλαος”, παρουσία γονέων και εκλεκτών προσκεκλη-
μένων. Ανάμεσα τους ξεχώρισαν η Γραμματέας Συ-
μπληρωματικής Εκπαίδευσης και Αντιπρόεδρος του 
ΔΣ της ΕΚΜΜ Τασία Τσαούση, ο Πρόεδρος του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου του Λαβάλ Ντένης Μαρίνος 

και ο Ταμίας Δημήτρης Κωστόπουλος. Το πρόγραμ-
μα της εκδήλωσης ξεκίνησε με καλωσόρισμα από τη 
δασκάλα της ΣΤ΄ Δημοτικού Μαρία Μανέκα. Ακολού-
θησαν χαιρετισμοί, ποιήματα και ομιλίες. Ιδιαίτερα ξε-
χωριστός υπήρξε ο λόγος της Γενικής Διευθύντριας 
Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης Καίτης Κυριακίδου, 
η οποία, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, διέκρινε 
μεταξύ των παρευρισκομένων έναν δικό της μαθητή 
των Σαββατιανών σχολείων, γονέα -σήμερα- ενός εκ 
των αποφοιτούντων μαθητών του Λυκείου. Η συναι-
σθηματική φόρτιση ήταν έντονα συγκινητική. 

Ανάλογη συγκίνηση επικράτησε και κατά την τελετή 
αποφοίτησης του Νηπιαγωγείου και της ΣΤ΄ Δημο-
τικού του σχολείου “Πλάτων-Όμηρος” στα παραρτή-
ματα του  Μόντρεαλ και της Νότιας Ακτής. Στο πα-
ράρτημα του σχολείου Νότιας Ακτής τη γιορτή τίμησε 
με την παρουσία της η Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Νότιας Ακτής Αφροδίτη Σταθοπούλου, η 
οποία και συνεχάρη εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθη-
τές.  Στο παράρτημα του Μόντρεαλ, η Υπεύθυνη Σο-
φία Δαλκυριάδου, καλωσορίζοντας υπογράμμισε το 
φετινό υψηλό μαθησιακό επίπεδο των μαθητών και 
ευχαρίστησε τους γονείς για τη συνεργασία και την 
υπομονή που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της σχολι-
κής χρονιάς, λόγω των περιορισμών της πανδημίας.  
Ενθουσιασμένοι οι γονείς παρακολούθησαν μια ανα-
σκόπηση των εορτασμών του φετινού σχολικού έτους 

από τους μικρούς απόφοιτους του Νηπιαγωγείου, με 
επετειακά αλλά και Χριστουγεννιάτικα ποιήματα και 
τραγούδια, σε γρήγορες εναλλαγές σκηνικού των 4 
εποχών. Οι απόφοιτοι του Δημοτικού αποχαιρέτησαν 
το σχολείου τους, μιλώντας για τις εμπειρίες και τις 
όμορφες στιγμές που έζησαν, και καταχειροκροτήθη-
καν από τους συγκινημένους γονείς.

Η ημέρα της αποφοίτησης έκλεισε σε όλα τα σχολεία 
με απονομή απολυτήριων, ενθυμίων και αναμνηστι-
κών φωτογραφιών καθώς και διασκεδαστικών δρα-
στηριοτήτων για όλους τους μαθητές. 

Το τέλος της σχολικής χρονιάς αποτελεί μια ξεχωρι-
στή στιγμή για τη Συμπληρωματική Εκπαίδευση κα-
θώς τιμά και υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της 
στην εξέλιξη των Ελλήνων της διασποράς. Η Γενι-
κή Διευθύντρια Καίτη Κυριακίδου συγχαίρει όλους 
τους μαθητές για την πρόοδό τους, ευχαριστεί θερμά 
όλους τους εκπαιδευτικούς και τις Επιτροπές Γονέων 
και Κηδεμόνων για τη σκληρή δουλειά και την αγάπη 
τους για τα Σαββατιανά Σχολεία μας και προσκαλεί 
τους συμπάροικους να γράψουν τα παιδιά τους στα 
σχολεία, συμμετέχοντας έτσι στον αγώνα του Ελλη-
νισμού να διατηρήσει τη γλώσσα και τον πολιτισμό 
μας, τα πιο πολύτιμα όπλα, που ανοίγουν τους ορίζο-
ντες για μια λαμπρή καριέρα των νέων μας.
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                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
             ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

 
 

ANNUAL GENERAL ASSEMBLY 
Ετήσια Γενική Συνέλευση 

 
 

Sunday, June 5, 2022, at 3:00 pm 
Κυριακή, 5 Ιουνίου 2022, στις 3:00 μ.μ 

 
St-Martin Oasis 

1446 Boulevard Saint-Martin O, Laval, QC H7S 0A3 
 

AGENDA - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

1. Meeting called to order - Έναρξη συνεδρίασης 
2. Declaration of Quorum - Διαπίστωση απαρτίας 
3. Election of G.A.President and Secretary - Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ 
4. Reading and approval of the minutes of the previous Annual Assembly  

Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης 
5. Adoption of new By-laws - Έγκριση Νέου Καταστατικού 
6. Election of Elections Committee - Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 
7. Election of Board of Directors - Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου (2022-2024) 
8. President’s Report - Αναφορά Προέδρου 
9. Treasurer’s Report - Αναφορά Ταμία 
10. Member’s question period - Περίοδος ερωτήσεων μελών 
11. Varia – Διάφορα 
12. Adjournment - Λήξη Συνέλευσης 

 
On behalf of the Board of Directors - Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Vicky Kaliotzakis 
Βίκυ Καλιοτζάκη 
President - Πρόεδρος 

Helen Bligouras 
Ελένη Μπλιγούρα 
Secretary – Γραμματέας 
 

Coffee will be served - Θα σερβιριστεί καφές 
 

�

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εκλογές Κυριακής, 12 Ιουνίου 2022

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

•Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο «Αδριανός Μαρής», 5757 Wilderton Avenue Montreal 
Quebec, H3S 2K8
•Ιερός Ναός Τιµίου Σταυρού, 4865 du Souvenir, Laval, Québec, H7W 1E1
•Κοινοτικό Κέντρο Νότιας Ακτής, 5220 Grande Allée, St-Hubert (South Shore), 
Québec, J3Y 1A1

Δικαίωμα Ψήφου
Σας κάνουµε γνωστό ότι σύµφωνα µε τους Εσωτερικούς Κανονισµούς (Άρθρα 5.9, 5.10 
και 5.11) όσοι συµπάροικοι επιθυµούν να ψηφίσουν στις εκλογές της 12ης Ιουνίου 2022 
πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•Να είναι ηλικίας 18 (δέκα οκτώ) ετών και άνω.
•Να είναι ενεργά µέλη (να έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις).
•Τα µη ενεργά µέλη που η συνδροµή τους θα έχει λήξει για λιγότερο από ένα χρόνο, κατά 
την ηµέρα των εκλογών, θα µπορούν να πληρώσουν την συνδροµή τους, πριν ή κατά 
την ηµέρα των εκλογών µόνο σε µετρητά ή επιβεβαιωµένη τραπεζική επιταγή (certified 
cheque).
•Τα µη ενεργά µέλη που η συνδροµή τους θα έχει λήξει για περισσότερο από ένα χρόνο, 
θα πρέπει να έχουν ήδη πληρώσει τη συνδροµή τους 30 ηµέρες πριν τις εκλογές, µέχρι 
13 Μαΐου 2022 για να γίνουν ενεργά µέλη.
•Τα µη ενεργά µέλη για περισσότερο από ένα χρόνο, µπορούν, κατά την ηµέρα των 
εκλογών να πληρώσουν 2 (δύο) συνδροµές, τους 12 µήνες πριν και τους 12 µήνες µετά, 
για να γίνουν ενεργά µέλη. Η πληρωµές των συνδροµών κατά την ηµέρα των εκλογών, 
πρέπει να είναι µόνο σε µετρητά ή µε επιβεβαιωµένη τραπεζική επιταγή (certified 
cheque)
•Τα νέα µέλη πρέπει να έχουν ήδη πληρώσει τη συνδροµή τους µέχρι και τη 13η Μαΐου 
2022.
•Καµία συνδροµή δεν θα εισπράττεται από την 2η Ιουνίου έως και την 11η Ιουνίου
2022, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 17.5.3
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. Ο ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΗ)  ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (5777 WILDERTON) ΣΤΙΣ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022.

Τελικός Κατάλογος Υποψηφίων
Ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της 
E.K.M.M. στις 2 Ιουνίου 2022. Έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (www.hcgm.org) 
και στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της κοινότητας.
Συνολικά έχουν εγκριθεί 69 υποψηφιότητες για το Κεντρικό Διοικητικό Συµβούλιο. 
Επιπλέον, 22 υποψηφιότητες για το περιφερειακό συµβούλιο του Λαβάλ και 22 για το 
περιφερειακό συµβούλιο του Μόντρεαλ. Εννέα (9) υποψηφιότητες για το περιφερειακό 
συµβούλιο της Νότιας Ακτής και µια (1) υποψηφιότητα για την Εξελεγκτική Επιτροπή 
έγιναν δεκτές δια βοής.
 Δυστυχώς, συνολικά 10 αιτήσεις υποψηφίων απορρίφθηκαν, οµόφωνα, κατά την 
εξέταση των αιτήσεων από την Εφορευτική Επιτροπή, στις 28 Μαΐου, για τους εξής 
λόγους:
•Τρεις (3) αιτούντες απορρίφθηκαν επειδή δεν ήταν ενεργά µέλη της E.K.M.M. τη στιγµή 
που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους, όπως προβλέπεται από τους Εσωτερικούς Κανονισµούς 
της E.K.M.M. (7.5)
•Ένας (1) αιτών απορρίφθηκε επειδή δεν υπέγραψε την αίτησή, όπως ορίζουν οι 
Εσωτερικοί Κανονισµοί της E.K.M.M. (17.9)
•Έξι (6) αιτούντες απορρίφθηκαν επειδή στις αιτήσεις που υπέβαλαν, ο ένας εκ των 
δύο µαρτύρων δεν ήταν ενεργό µέλος της Ε.Κ.Μ.Μ. τη στιγµή της κατάθεσης, όπως 
προβλέπεται από τους Εσωτερικούς Κανονισµούς της E.K.M.M. (17.9)
Η Εφορευτική Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει όσους υπέβαλλαν αίτηση για το 
ενδιαφέρον που έδειξαν για την Ε.Κ.Μ.Μ.
Η Εφορευτική Επιτροπή θα ήθελε να ευχηθεί σε όλους τους επιτυχόντες υποψηφίους τα 
καλύτερα στη φετινή εκλογική διαδικασία.
Για τις φετινές εκλογές, θα υπάρχουν έξι σταθµοί καταµέτρησης ψηφοδελτίων στο 
Μόντρεαλ, τέσσερις στο Λαβάλ και δύο στη Νότια Ακτή. Εποµένως, παρακαλούµε να 
προγραµµατίσετε ανάλογα. Δεν θα παραχωρηθεί πρόσβαση χωρίς κάρτα αναγνώρισης 
και τα Μέλη της Εκλογικής Επιτροπής θα είναι σε ετοιµότητα για να βοηθήσουν τους 
Υποψηφίους Αντιπροσώπους όπως απαιτείται.
Η χρήση κινητών τηλεφώνων για οποιοδήποτε λόγο απαγορεύεται. Λέξεις ή ενέργειες 
που κάνουν τους άλλους να αισθάνονται ότι απειλούνται ή υποτιµούνται δεν θα γίνουν 
ανεκτές και θα ληφθούν αυστηρά µέτρα για την προστασία των µελών, των εθελοντών 
και του προσωπικού.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον Δήµητρα Γεωργαντά, 
Διευθυντή µελών Ε.Κ.Μ.Μ. στο 514-738-2421, εσωτ.231

___________________________________________________ 
5777, avenue Wilderton, Montréal, QC H3S 2V7 

Tél.: 514-738-2421 • Fax: 514-738-5466 • www.hcgm.org 

1 Ιουνίου, 2022 

Για άµεση δηµοσίευση/µετάδοση 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Εκλογές Κυριακής, 12 Ιουνίου 2022 

Αγαπητοί συµπάροικοι. 

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

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

● Ιερός Ναός Τιµίου Σταυρού, 4865 du Souvenir, Laval, Québec, H7W 1E1 

● Κοινοτικό Κέντρο Νότιας Ακτής, 5220 Grande Allée, St-Hubert (South Shore), 
Québec, J3Y 1A1 

Η Περιοχή Μόντρεαλ, περιλαµβάνει τους εξής δήµους: Ahuntsic-Cartierville, Anjou, Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Lachine, Lasalle, Le Plateau-Mont-Royal, Le Sud-Ouest, L'Île-
Bizard-Sainte-Geneviève, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Outremont, 
Pierrefonds-Roxboro, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Rosemont-La Petite Patrie, 
Saint-Laurent, Saint-Léonard, Verdun, Ville-Marie, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, and 
(ii) τους ακόλουθους δήµους: Baie d'Urfé, Beaconsfield, Côte-St-Luc, Dollard-des-Ormeaux, 
Dorval, Hampstead, Kirkland; L'Île-Dorval, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Pointe-
Claire, Ste-Anne-de-Bellevue, Senneville, και Westmount. Οι κάτοικοι της Περιοχής του 
Μόντρεαλ, θα πρέπει να ψηφίσουν µόνο  στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο «Αδριανός 
Μαρής», 5757 Wilderton Avenue, Montreal Quebec, H3S 2K8 

Η Περιοχή του Λαβάλ, περιλαµβάνει τον Δήµο του  Laval και τους εξής δήµους: στην Περιοχή 
North Shore του Montreal: Rosemère, Boisbriand, Saint-Eustache, Lorraine, Deux Montagnes, 
Saint-Jérôme, Terrebonne, and Sainte Thérèse. Οι κάτοικοι της Περιοχής του Λαβάλ, θα 
πρέπει να ψηφίσουν µόνο στον Ιερό Ναό του Τιµίου Σταυρού, 4865 du Souvenir, Laval, 
Québec, H7W 1E1 

Η Περιοχή της Νότιας Ακτής, περιλαµβάνει τους δήµους του South Shore. Οι κάτοικοι της 
Περιοχής της Νότιας Ακτής, θα πρέπει να ψηφίσουν µόνο στο Κοινοτικό Κέντρο Νότιας 
Ακτής, 5220 Grande Allée, St-Hubert (South Shore), Quebec, J3Y 1A1 

Δικαίωµα Ψήφου 



26  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  3 Ιουνιου, 2022 / June 3, 2022

Το Σάββατο 28 Μαΐου 2022 απονεμήθηκαν τα Μετάλλια 
της Επαρχίας του Κεμπέκ όπου τιμήθηκαν οι Ελληνικές 

Προσκοπικές Ομάδες Παυλίδη της Ε.Κ.Μ.Μ.

Στη φωτογραφία εξ αριστερών: Ο Γιώργος Πάππας, πρώ-
ην Έφορος, έλαβε το Medal of Merit, ο Μενέλαος Παυλίδης 
ονομασθεί ο Αρχαιότερος Βαθμοφόρος του Καναδά, ο Κυ-
βερνήτης του Κεμπέκ  J. Michel Doyon και ο Χάρης Λάττας 
νυν Έφορος.

Το κόμμα, η σταθερότητα και η πατρίδα
Μέτρο σε αυτή τη δύσκολη και πα-

ράξενη πατρίδα δεν υπάρχει. Έχει 
χαθεί προ πολλού. Όλοι όσοι σχολίαζαν 
με περιφρόνηση τα σενάρια των πρόω-
ρων εκλογών, για τα οποία «μιλούσαμε» 
εμείς όλο το χειμώνα, σήμερα πρωταγω-
νιστούν στη σκυταλοδρομία των διαδό-
σεων για τις αιφνίδιες κάλπες του φθινο-
πώρου.

Μανώλης Κοττάκης 
© Newsbreak.gr

«Αράζουν» στο διάσημο Πιτ της οδού 
Μηλιώνη, στο Κολωνάκι, και αναλύουν 
τους λόγους για τους οποίους μετά πά-
σης βεβαιότητας ο πρωθυπουργός θα 
αλλάξει τον εκλογικό νόμο (που ο ίδιος 
ψήφισε) και θα προσφύγει αμέσως μετά 
το Δεκαπενταύγουστο στη λαϊκή ετυμη-
γορία. Καλώς τους! Η σκέψη τους δεν 
απέχει πολύ από την πραγματικότητα. 
Αυτό είναι το βασικό σενάριο σήμερα.

Επειδή η απόφαση για τις πρόωρες 
εκλογές όμως δεν είναι «παίξε-γέλασε», 
αλλά απαιτεί να μετρηθούν και πράγμα-
τα που δε βλέπουμε εμείς οι κοινοί θνη-
τοί, θα δεχθώ αυτό που υποστηρίζει η 
κυρία Μπακογιάννη, πως «ούτε ο Κυριά-
κος ξέρει πότε θα κάνει εκλογές», και θα 
βάλω έναν αστερίσκο προς προβληματι-
σμό όλων μας.

Η νεότερη συνταγματική και πολιτική 
ιστορία μάς υπενθυμίζει με ένταση, κάτι 
που θέλουμε να ξεχνάμε: Οι Τούρκοι προ-
καλούν επεισόδια με τετελεσμένα στην 
Ελλάδα σε δύο περιπτώσεις:
– Όταν επικρατούν συνθήκες πολιτικής 

αστάθειας μεταξύ αλλεπάλληλων εκλογι-
κών αναμετρήσεων.
– Όταν ένας πρωθυπουργός έχει μόλις 

ορκιστεί και είναι απροετοίμαστος. Καμιά 
φορά και όταν δεν έχει ορκιστεί καν. 

Σταχυολογώ:
– Η κρίση των Ιμίων άρχισε να εξελίσ-

σεται μόλις έκαναν την εμφάνισή τους 
τα σενάρια παραίτησης του Ανδρέα Πα-
πανδρέου από την πρωθυπουργία (τότε 
προσάραξε, χριστουγεννιάτικα, το τουρ-
κικό πλοίο στη βραχονησίδα) και κορυ-
φώθηκε πριν προλάβει να λάβει ψήφο 
εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο η κυ-
βέρνηση Σημίτη. Είχε ορκιστεί, αλλά δεν 
είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης.

Ο πρώην πρωθυπουργός είπε το «ευχα-
ριστώ τους Αμερικανούς», ενώ ήταν στον 
αέρα. Σαράντα βουλευτές του ΠΑΣΟΚ 
ήθελαν να τον ρίξουν κατά τη διάρκεια 
της ψηφοφορίας, αλλά τους απέτρε-
ψε, όπως μου έχει διηγηθεί, ο αείμνη-
στος Αντώνης Λιβάνης με ένα καταλυτικό 
επιχείρημα: Εάν έπεφτε ο Σημίτης και 
οδηγείτο η χώρα στο χάος, οι Τούρκοι θα 
το εκμεταλλεύονταν και θα κατελάμβα-
ναν βραχονησίδα.
Ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός παρα-

πονέθηκε για τη δράση των 40 βουλευ-
τών του ΠΑΣΟΚ εναντίον του (όπως προ-
κύπτει από το non paper στο οποίο κατα-
γράφεται το πρακτικό της συνάντησης) 
στον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ 
Κλίντον, τον Απρίλιο του 1996. Μέσα στο 
Λευκό Οίκο! Παρά την εθνική υπηρεσία 
που προσέφερε ο Λιβάνης στο έθνος, 
όμως, η ζημιά έγινε. Πάνω στα τετελε-
σμένα των Ιμίων υπεγράφη η επαίσχυντη 
Συμφωνία της Μαδρίτης, με την οποία 
η Ελλάς αναγνώρισε «ζωτικά και νόμιμα 
συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο».

– Η δεύτερη φορά που η Τουρκία επι-
χείρησε και παραλίγο να εκμεταλλευτεί 
την πολιτική αστάθεια στην πατρίδα μας, 
ήταν την άνοιξη του 2012, μεταξύ των 
πρώτων και των δεύτερων εκλογών Μα-
ΐου και Ιουνίου. Επί υπηρεσιακής κυβέρ-
νησης Πικραμμένου.

Η αγωνία που κυριαρχούσε στην Αθή-
να για την επικράτηση των ευρωπαϊκών 
δυνάμεων και την παραμονή στο σκλη-
ρό πυρήνα της ευρωζώνης, ατόνησε τα 
ανακλαστικά υπηρεσιών του υπουργείου 
Εξωτερικών στην αλλοδαπή, εις τρόπον 
ώστε να μην αντιληφθούν το μεγάλο κόλ-
πο των Τούρκων: Εξέδωσαν και δημοσί-
ευσαν εν κρυπτώ μέσα στην καρδιά της 
ελληνικής προεκλογικής εκστρατείας, 
στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερ-
νήσεώς τους, απόφαση του υπουργεί-
ου Ενέργειας με την οποία προκήρυσ-
σαν άδειες έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων εντός της ελληνικής 
και της κυπριακής ΑΟΖ. Εντός των υφα-
λοκρηπίδων του Καστελόριζου, της Ρό-
δου και της Καρπάθου. Αμερικανική 
πολυεθνική – κολοσσός ήταν μάλιστα 
έτοιμη να λάβει τις άδειες, που προκη-
ρύχθηκαν σε νεκρό πολιτικό χρόνο για 
την Ελλάδα.

Όλα σταμάτησαν, όταν η νέα κυβέρνηση 
του Αντώνη Σαμαρά ενημέρωσε, αμέσως 
μόλις αντελήφθη την «απάτη», τον ΟΗΕ 
(ο οποίος είναι ο θεματοφύλακας της 
Συνθήκης για το Δίκαιο της Θάλασσας) 
πως η περιοχή αυτή βρίσκεται εντός της 
ελληνικής ΑΟΖ. Η επιστολή δεν περιείχε 
τις απαραίτητες συντεταγμένες, γιατί κά-
ποιοι Έλληνες αξιωματούχοι τότε «φοβή-
θηκαν» (κατόπιν έξωθεν υποδείξεων) ότι 
οι Τούρκοι θα κάνουν πόλεμο, αλλά, εν 
πάση περιπτώσει, η παρτίδα σώθηκε την 
τελευταία στιγμή.

Αυτό είναι το δεύτερο παράδειγμα 
που μας δείχνει πώς συμπεριφέρονται 
οι Τούρκοι όταν υπάρχει πολιτική αστά-
θεια στην Ελλάδα.

– Υπάρχει και τρίτο, ο Έβρος, το Φεβρου-
άριο του 2020, όταν ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης ήταν πρωθυπουργός ολίγων μη-
νών. Για την κρίση αυτή δεν έχει ειπωθεί 
όλη η αλήθεια. Κέντρα και παράκεντρα 
που λειτουργούν στην Τουρκία επεδίω-
ξαν την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτά-
κη με την εισβολή χιλιάδων παράνομων 
μεταναστών στα σύνορα του ποταμού 
Έβρου.
Το σχέδιο απέτυχε λόγω της ηρωικής 

στάσης που επέδειξαν τα πρώτα δύο ει-
κοσιτετράωρα, πριν φθάσουν οι ενισχύ-
σεις, οι εθνοφύλακες και οι λιγοστές δυ-
νάμεις του Στρατού και της Αστυνομίας. 

Παρά όσα υποστηρίχθηκαν αργότερα, 
αυτοί που όφειλαν να γνωρίζουν και να 
σημάνουν συναγερμό δε γνώριζαν. Το 
κράτος πιάστηκε στον ύπνο. 
Ο λαός του Έβρου διέσωσε την εδαφι-

κή ακεραιότητα της Ελλάδας με πολιτικά 
ρούχα. 
Τι μας «λένε» όλα αυτά; Μα, ότι πρέπει 

να μετρήσει πάρα πολύ την απόφασή του 
ο πρωθυπουργός για το πότε πρέπει να 
στήσει κάλπες: πριν ή μετά τις τουρκικές 
προεδρικές εκλογές; Οι πρόωρες εκλογές 
το φθινόπωρο μοιάζουν μονόδρομος για 
το κόμμα, με βάση τις παρούσες δημο-
σκοπήσεις και την τρέχουσα κατάσταση 
μέσα και έξω. Δείχνουν να συμφέρουν τη 
Ν.Δ.
Τον τόπο, όμως, τον συμφέρουν; Υπάρ-

χουν ενδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες 
η πρόσκληση του Ερντογάν στον Έλληνα 
πρωθυπουργό στην Κωνσταντινούπολη 
αποτελεί μέρος της πολιτικής του στρα-

τηγικής και για το εσωτερικό αλλά και 
για το εξωτερικό. Άλλοθι. Έγινε, ενώ ήταν 
προαποφασισμένο ότι ο Ερντογάν θα κλι-
μακώσει τη ρητορική κατά της Ελλάδας 
μέσα στο «ιστορικό» 2022. 
Φάνηκε και από τη συγκέντρωση μισού 

εκατομμυρίου οπαδών που διοργάνωσε 
για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, 
την οποία ο δικός μας politically correct 
πρωθυπουργός επιμένει να ονομάζει 
«Istanbul» στα διεθνή fora.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ
Τι γίνεται, άραγε, αν ο Ερντογάν κλιμα-

κώσει σταδιακά μέσα στο καλοκαίρι και 
κορυφώσει με ένα ταυτόχρονο τριπλό 
χτύπημα σε Έβρο, Αιγαίο και Κύπρο το 
βαθύ φθινόπωρο, που θα περιλαμβάνει 
και αποκλεισμούς νησιών μεταξύ πρώ-
των και δεύτερων εκλογών στην Ελλάδα; 
Όταν λογικά θα επικρατεί πολιτική αστά-
θεια; 
Το 2012 απαιτήθηκαν δύο μήνες για τη 

συγκρότηση κυβέρνησης – 66 ημέρες 
για την ακρίβεια. 
Θα είναι τότε σωστή τυχόν απόφαση 

του πρωθυπουργού για προκήρυξη πρό-
ωρων εκλογών στην Ελλάδα, πριν από 
την πραγματοποίηση των προεδρικών 
εκλογών στην Τουρκία; 

Για να πάρει λοιπόν την κρίσιμη απόφα-
ση ο κύριος Μητσοτάκης θα βασανιστεί 
πολλές νύχτες.
Θα χρειαστεί σωστές πληροφορίες, συμ-

μαχικές εγγυήσεις, ισχυρή βεβαιότητα, 
ότι ο πολιτειακός παράγων θα ανταπε-
ξέλθει με επάρκεια σε τυχόν κρίση, στην 
οποία θα είναι καταλυτικός ο ρόλος του 
αρχηγού του κράτους, και άλλα πολλά. 
Δεν είναι εύκολη εξίσωση αυτή. Η επίλυ-
σή της προσδιορίζει υστεροφημίες.

Κρατάμε λοιπόν το βασικό σενάριο του 
φθινοπώρου, για το οποίο όλοι ετοιμά-
ζονται, αλλά να μην ξεχνάμε ποτέ ότι το 
αξίωμα του πρωθυπουργού είναι από τη 
φύση του μοναχικό. Εμείς είμαστε στις 
πλαγιές του βουνού και από εκεί ατενί-
ζουμε τον ορίζοντα, εκείνος κάθεται προ-
νομιακώς στην κορυφή και έχει καλύτερη 
θέα.
Από εκεί βλέπεις ακόμη και σύννεφα 

που δεν είναι ορατά σε εμάς. Και λαμ-
βάνεις αποφάσεις, που καμιά φορά δεν 
καταλαβαίνουν οι πολλοί – εθνικώς ανα-
γκαίες.
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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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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...

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΙΩΑΝΝΗ 
ΠΕΤΡΙΔΗ 

(από Λειβάδια Πιτσιλιάς, Κύπρου)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
ΓΚΙΩΝΗ 
(από Συκιά Λακωνίας)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 5 Ιουνί ου 2022 

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΓΙΑΝΝΗ 
ΤΡΑΜΠΑ

(από Παρθένι Τριπόλεως Αρκαδίας)

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)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 

(από Μάννα Κορινθίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΦΩΤΕΙΝΟΣ 

(από Παλαμάρι Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας)
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Custom made printing
1000 Post Cards ....$104
4’’ x 6’’, Full colour, 2 sided

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

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

Lowest Price in 
Coroplast Signs !

Great for Real Estate Agents !

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

better service | better quality | better value
FOR YOUR MONEY

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Μία από τις ελληνικές πόλεις του Εύ-
ξεινου Πόντου, που πλήρωσε βαρύ 

φόρο αίματος κατά τη διάρκεια της Γε-
νοκτονίας των Ποντίων, ήταν η Σαμψού-
ντα (Αμισός), η οποία ήδη από το 1914 
βρέθηκε στο στόχαστρο, με προγραφές 
των εμπόρων της πόλης – κυκλοφόρησαν 
αφίσες με απειλητικό περιεχόμενο – αλλά 
και με μετεγκαταστάσεις Τουρκαλβανών 
από το Κοσσυφοπέδιο και Τούρκων από 
τα Βαλκάνια σε ελληνικά χωριά.
Oι κεμαλικοί είχαν ιδιαίτερους λόγους 

να τιμωρήσουν την Αμισό, γιατί στα απά-
τητα βουνά της περιοχής της αναπτύχθη-
κε το ηρωικό αντάρτικο των Ελλήνων του 
Πόντου.
Οι εξορίες των κατοίκων στα βάθη της 

Ανατολίας, οι συλλήψεις και οι λεηλασίες 
των σπιτιών που εγκαταλείφθηκαν άρον 
– άρον, ήταν ήδη κοινή πρακτική από το 
τέλος του 1916 – μάλιστα, καταρτίστηκαν 
κατάλογοι ανά συνοικίες, ώστε η εξόντω-
ση να πάρει πιο συστηματική μορφή. 
Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 1918, οπότε η 

Τουρκία υπέγραψε ανακωχή μαζί με τους 
άλλους ηττημένους του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, τα δύο τρίτα των εξορισθέντων 
κατοίκων της Αμισού είχαν χάσει τη ζωή 
τους από τις κακουχίες και την πείνα. Ιδι-
αιτέρως σκληρός, όμως, θεωρείται ο Ιού-
νιος του 1921, χωρίς στο μεταξύ να έχουν 
σταματήσει οι διώξεις. 
Το Μάιο διατάχθηκε η απομάκρυνση 

όλων των κατοίκων, απόφαση που έμεινε 
στα χαρτιά εξαιτίας της παρέμβασης των 
Ευρωπαίων αρμοστών στην Κωνσταντι-
νούπολη και του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου. Στις 3 Ιουνίου 1921, όμως, αστυνο-
μικοί περικύκλωσαν την αγορά της Αμι-
σού και συνέλαβαν 1.300 Έλληνες. Από 
αυτούς, οι 1.040 οδηγήθηκαν στο Καβάκ 
– επέζησαν οι 700 και άλλοι 340 έφεραν 
σοβαρά τραύματα. Στις 5 Ιουνίου συνε-
λήφθησαν άλλοι 420 και εξορίστηκαν στο 
εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Ακολούθη-
σε νέα αποστολή 1.085 Ελλήνων στις 7 
Ιουνίου. Οι 700 εκτελέστηκαν στη θέση 
Τζουμπούς και άλλοι 120 στο Μαχμούτ 

Νταγ – όσοι επέζησαν συνέχισαν την πο-
ρεία προς τη Μαλάτεια.
Στις 12 Ιουνίου ένα νέο καραβάνι ξεκι-

νά από την Αμισό: 580 άτομα αφήνουν 
αναγκαστικά τα σπίτια τους. Στην Κάβζα 
χωρίζονται σε δύο ομάδες, οι 350 στέλ-
νονται στην Αμάσεια και οι 230 στο Τσό-
ρουμ. Οι τελευταίοι Αμισηνοί, μαζί με 
άλλους 400 Έλληνες από άλλα μέρη του 
Πόντου, οδηγούνται στην κοιλάδα Σεϊτάν 
Ντερεσί όπου σφάζονται.
Στις 15 Ιουνίου νέα αποστολή με 365 άν-

δρες φεύγει από την Αμισό. Τα μέλη της 
οδηγούνται στην Τοκάτη, μαζί με 1.000 

Οινοείς και 600 Κερασούντιους. Έκτη 
αποστολή φεύγει από την πόλη, στις 11 
Αυγούστου, με 265 άνδρες. Τα μέλη των 
δύο τελευταίων εξορίστηκαν στο Ντιαρ-
μπακίρ, τη Μαλάτεια, το Χαρπούτ, κ.α.
Άλλη αποστολή, στις 17 Σεπτεμβρίου, 

περιλάμβανε 206 άνδρες. Από αυτούς, 
166 πέθαναν από την πείνα καθ’ οδόν 
προς το Βιτλίς και 40 από το κρύο, όταν 
διανυκτέρευσαν στο ύπαιθρο στο Ντελίκ 
Τας.

© Pontosnews.gr
(με πληροφορίες από την Εγκυκλοπαίδεια  

του ποντιακού ελληνισμού / Θ. Ελισαίος)

Η Άλωση της Αθήνας από τους Οθωμανούς Τούρκους

Η Άλωση της Πόλης από τους Οθω-
μανούς Τούρκους (29 Μαΐου 1453), 

βρήκε την Αθήνα υπό την κυριαρχία των 
Φράγκων και φόρου υποτελή στο Σουλ-
τάνο. Η άλλοτε κραταιά πόλη ήταν πρω-
τεύουσα του Δουκάτου των Αθηνών, με 
επικεφαλής το νεαρό Φλωρεντίνο Φρά-

γκο Ατζαγιώλη (Francesco Acciaiuoli), τον 
οποίο επιτρόπευε η φιλόδοξη μητέρα 
του Κιάρα Τζώρτζη (Chiara Zorzi).
Η Τζώρτζη, με σουλτανική έγκριση, σφε-

τερίστηκε την εξουσία έως το 1455, οπό-
τε ο Μωάμεθ Β’ διέταξε την απομάκρυν-
σή της από την Αθήνα μαζί με το βενετσι-

άνο σύζυγό της Βαρθολομαίο Κονταρίνη 
(Bartolomeo Contarini). 
Ο Φράγκος επανήλθε στην εξουσία, φυ-

λάκισε τη μητέρα του στα Μέγαρα και αρ-
γότερα τη φόνευσε. Η αποτρόπαια πράξη 
του έδωσε το πρόσχημα στο Μωάμεθ να 
καταλύσει το Δουκάτο των Αθηνών, που 
περιλάμβανε χοντρικά τη σημερινή Ατ-
τική. Ο Τουραχάνογλου Ομέρ Μπέης, με 
διαταγή του Πορθητή, κινήθηκε εναντίον 
της Αθήνας και στις 4 Ιουνίου του 1456 
την κατέλαβε, εκτός από την Ακρόπολη, 
την οποία υπεράσπισε απεγνωσμένα ο 
νεαρός Ατζαγιώλης. Όμως, τον Ιούλιο του 
1458 αναγκάστηκε να παραδοθεί και να 
καταφύγει στη Θήβα.
Οι κάτοικοι της Αθήνας, που είχαν δει-

νοπαθήσει επί δύο αιώνες από την 
πολιτική, οικονομική και θρησκευτική 
καταπίεση των Φράγκων, δέχθηκαν με 
ανακούφιση στην αρχή το νέο δυνάστη, 
που υποσχόταν παροχή πολιτικών και εκ-
κλησιαστικών προνομίων στον ελληνορ-
θόδοξο πληθυσμό της πόλης.
Τον Αύγουστο του 1458, επιστρέφοντας 

από την Πελοπόννησο, ο Μωάμεθ επι-

σκέφθηκε για τέσσερις μέρες την Αθήνα. 
Αρχικά παρέλαβε τα κλειδιά της πόλης 
από τον ηγούμενο της Μονής Καισαρια-
νής και στη συνέχεια ο αρχαιολάτρης 
σουλτάνος, σύμφωνα με τον ιστορικό 
Κριτόβουλο, ανέβηκε στην Ακρόπολη, 
όπου θαύμασε τα αρχαία μνημεία και 
έδωσε εντολή να γίνει τζαμί.
Ο Μωάμεθ, επηρεασμένος από το πα-

λαιό μεγαλείο της Αθήνας, φέρθηκε με 
ευμένεια προς τους κατοίκους της, τους 
παραχώρησε πολλά προνόμια κι έκανε 
δεκτά πολλά αιτήματά τους. Ένα από τα 
πρώτα μέτρα που έλαβε η οθωμανική δι-
οίκηση ήταν η απομάκρυνση του Λατίνου 
αρχιεπισκόπου Νικολάου Πρόθυμου και 
η προοδευτική εκδίωξη των φράγκικων 
οικογενειών της Αθήνας.
Με την άλωση της Ακρόπολης, τον Ιούλιο 

του 1458, η Αθήνα πέρασε στη σκοτεινή 
εποχή της Τουρκοκρατίας. Απελευθερώ-
θηκε στις 31 Μαΐου του 1833 και στις 18 
Σεπτεμβρίου του 1834 ανακηρύχτηκε 
πρωτεύουσα της ελεύθερης Ελλάδας. 

© SanSimera.gr

Ο μαρτυρικός Ιούνιος  
του 1921 στην Αμισό
• Οι εξορίες των Ελλήνων στο πλαίσιο  
   του σχεδίου γενοκτονίας 
• Oι κεμαλικοί είχαν ιδιαίτερους  
   λόγους να την τιμωρήσουν
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
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Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
846

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 845

Ακόμα κι αν εργάζεστε σκληρά, 
μια μικρή απόδραση αρκεί για να διο-
χετεύσετε όλη αυτή την ενέργεια που 
έχετε. Θα μπορούσατε επίσης να ταξιδέ-
ψετε στο εξωτερικό ή να διασκεδάσετε 
με άτομα εκτός της πόλης σας. Χωρίς να 
το καταλάβετε, θα ζήσετε μια απίστευτη 
εμπειρία, ίσως ακόμη και να ξεχάσετε ότι 
σας περιμένουν υποχρεώσεις.

Ήρθε η ώρα να κάνετε νέους 
φίλους και σχέδια για δείπνο με όλους 
τους γνωστούς σας, που περίμεναν με 
ανυπομονησία την επιστροφή σας. Ευ-
καιρίες για συνεργασία αφθονούν, τόσο 
στο διαδίκτυο όσο και πρόσωπο με πρό-
σωπο. Κάντε εκκαθάριση από τις συναι-
σθηματικές, σωματικές και πνευματικές 
τοξίνες σας μια για πάντα. 

Είτε πρόκειται για την εξεύρε-
ση μιας ρομαντικής αδερφής ψυχής, 
είτε για ένα συνεργάτη ή ακόμα και για 
τον έξυπνο λογιστή σας, διαισθάνεστε 
ότι υπάρχει κάτι αόρατο που σας ενώ-
νει. Θα μπορούσατε να ανακαλύψετε 
μια νέα επένδυση ή μια νέα πηγή εισο-
δήματος, που σας βοηθά να κερδίζετε 
χρήματα χωρίς να κοπιάσετε και πολύ. 

Δώστε προσοχή στη στρατηγική 
των πωλήσεών σας, ίσως ακόμη και να 
εμποτίσετε τις πωλήσεις σας βασιζόμε-
νοι σε κοινωνικά ή οικογενειακά ζητή-
ματα τα οποία θα πιάσουν τόπο. Αν σας 
δοθεί η ευκαιρία να μιλήσετε δημόσια ή 
να διδάξετε, αδράξτε την! Θα μπορού-
σατε να ξεκινήσετε μια εντελώς νέα (και 
εμπνευσμένη) επαγγελματική πορεία.

Ο προηγούμενος μήνας ήταν 
ένας πολυάσχολος και εργατικός μήνας, 
που πιθανότατα τον περάσατε σε μεγάλο 
βαθμό με σκληρή δουλειά. Τώρα, ήρθε η 
ώρα να απογειωθείτε, να συναντήσετε 
τους φίλους σας, να πάτε μαζί για δείπνο 
ή μια βόλτα στην ύπαιθρο ή στην παρα-
λία. Συνδυάσετε τις δουλειές σας με την 
ευχαρίστηση και τη διασκέδαση.

Έχετε περάσει από πολλές αλ-
λαγές πρόσφατα, αλλά είστε πολύ πιο 
σοφοί στις σχέσεις σας με τους άλλους. 
Θέλετε να δώσετε στο άλλο μέρος την 
ευκαιρία να ανέβει, αντί να έχετε εσείς 
τα ηνία. Γνωρίζετε ότι η διπλωματία και 
ο συμβιβασμός, όπου αυτός απαιτεί-
ται, είναι σημαντικά για τη διατήρηση 
οποιασδήποτε σχέσης.

Μην ξεχνάτε ότι το εισόδημά 
σας είναι κατά πολύ συνδεδεμένο με 
το πόσο εκτιμάτε τον εαυτό σας. Η αυ-
τοεκτίμηση που έχετε εξαρτάται από 
το πόσο καλά μπορείτε να πληρωθείτε. 
Μπορεί βέβαια όλοι μας να διανύουμε 
μια δύσκολη οικονομικά χρονική περίο-
δο, αλλά η αποστολή σας είναι να πιστέ-
ψετε στην αξία σας.

Ένας πελάτης ή ο προϊστάμε-
νός σας μπορεί να είναι ιδιαίτερα απαι-
τητικός και οι προθεσμίες που τρέχουν 
να σας αναγκάσουν να δουλέψετε πιο 
σκληρά. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και 
δύναμη, σε έξι μήνες από τώρα η σκλη-
ρή δουλειά σας θα αποδώσει καρπούς. 
Αγωνιστείτε για τον εαυτό σας!

Μήπως ήρθε η ώρα να βρείτε 
έναν προπονητή, που ναι μεν είναι πιο 
ακριβός, αλλά πιο κοντά στο σπίτι σας; 
Η άνεση και η ικανοποίηση είναι το κλει-
δί όταν πρόκειται να ενισχύσετε τη ζωτι-
κότητά σας. Το να έχετε έναν προκαθο-
ρισμένο αριθμό ημερών για γυμναστι-
κή, μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να 
κατευνάσετε το καθημερινό άγχος σας.

Θα κάνετε μια νέα οικονομική 
συμφωνία ή θα ξεκινήσετε μια νέα σχέ-
ση ή ένα νέο επαγγελματικό εγχείρημα; 
Ένα έργο ή ένα θέμα το οποίο συλλογί-
ζεστε καιρό, πραγματοποιείται τώρα με 
ένα μαγικό τρόπο. Αυτή είναι μια εξαι-
ρετική στιγμή για να κάνετε το ντεμπού-
το ενός νέου έργου.

Ο αυθορμητισμός σας μπορεί 
να σας οδηγήσει σε μερικές συγκλονι-
στικές νέες εμπειρίες, που πραγματικά 
διευρύνουν τους ορίζοντές σας. Εάν 
δεν μπορείτε να φύγετε για ένα ταξίδι, 
μελετήστε κάτι που διευρύνει το μυαλό 
σας ή διαβάστε βιβλία από παγκόσμι-
ους συγγραφείς. 

Ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα 
έντονο πάθος ή να προβάλετε τα τα-
λέντα σας που αξίζει να τα κάνετε επι-
τέλους γνωστά. Ή, ξεκινάτε κάτι νέο με 
τον αγαπημένο σας ή καλλιεργείτε τη 
δημιουργική σπίθα σας. Έρχεται ένας 
εξάμηνος κύκλος ανάπτυξης, να είστε 
σε αναμονή για να πετύχετε τους στό-
χους σας!
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1789: Ο Λάμπρος Κατσώνης νικά τον τουρκικό 
στόλο έξω από την Τήνο.

1906: Διακόπτονται επισήμως οι διπλωματι-
κές σχέσεις Ελλάδας – Ρουμανίας, εξαιτίας της 
αδιάλλακτης στάσης της τελευταίας στο ζήτημα 
των Κουτσοβλάχων.

1941: Οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδα-
νος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους 
του, σε αντίποινα για το φόνο 25 Γερμανών 
στρατιωτών.

1961: Έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφι-
λου εκτίθενται στο Λούβρο. Ενθουσιώδης υπο-
δοχή.

1967: Καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκο-
τέστ, με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διά-
ταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1972: Ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος κα-
ταρρίπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μ. στη 
Μπρατισλάβα με επίδοση 10’’ με χρονόμετρο 
χειρός. Με την επίδοσή του αυτή, ο «φτερωτός 
γιατρός» ισοφαρίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ 
του αγωνίσματος.

3 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΟΎΝΙΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ

Ο γιος του παπά της ενορίας μόλις 
πήρε την άδεια οδήγησής του 

και ρώτησε τον πατέρα του αν θα μπο-
ρούσε πλέον να οδηγεί το αμάξι της 
οικογένειας. Ο παπάς μόλις το ακούει 
αυτό του λέει: -Άκου γιε μου, θα κάνου-
με μια συμφωνία: Όταν περάσεις όλα 
τα μαθήματα που χρωστάς στη σχολή 

σου, βγάλεις το σκουλαρίκι και κόψεις 
τα μαλλιά σου, θα σου δώσω το αμά-
ξι. Περνάει λοιπόν κανένα δίμηνο και ο 
γιος ξαναρωτάει τον πατέρα του για το 
αμάξι, οπότε ο πατέρας του τού λέει: 
-Ξέρεις γιε μου, είμαι πολύ περήφα-
νος για σένα! Στην εξεταστική πέρασες 
όλα τα μαθήματα, έβγαλες το σκουλα-

ρίκι αλλά δεν έκοψες τα μαλλιά σου! 
-Ξέρεις μπαμπά... απαντάει ο γιος, το 
ξανασκέφτηκα αυτό με τα μαλλιά και 
είδα, ότι και ο ίδιος ο Χριστός και οι 
μαθητές του είχαν μακριά μαλλιά... Και 
συμπληρώνει ο πατέρας του: 
-...Ναι, και όπου πήγαιναν, πήγαιναν 

με τα πόδια!

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ένας μηχανικός αυτοκινήτων άλλα-

ζε ένα πιστόνι, όταν ένας περίφη-
μος μεγαλογιατρός, ειδικός στον τομέα 
μεταμοσχεύσεων καρδιάς, πάτησε 
πόδι στο συνεργείο. -Γιατρέ, να σου 
κάνω μια ερώτηση; λέει ο μηχανικός. 
Ο περίφημος καρδιολόγος παραξε-

νευμένος περπάτησε προς τη μεριά 
όπου βρισκόταν ο μηχανικός. 
-Γιατρέ, βλέπεις αυτή εδώ τη μηχανή, 

την άνοιξα, της άλλαξα μπιέλες, κυλίν-
δρους, πιστόνια, δακτυλίδια, βαλβίδες 
και όταν τελειώσω το δέσιμο θα είναι 
καλύτερη από καινούργια. 

Εγώ και εσύ κάνουμε περίπου την ίδια 
δουλειά, πως γίνεται η αμοιβή μου να 
είναι ψίχουλα, ενώ εσύ να αμείβεσαι 
πολλά χρήματα; 
Ο γιατρός σκέφτηκε λίγο και με κρυφό 

χαμόγελο του απαντάει: -Προσπάθησε 
να το κάνεις, ενώ η μηχανή δουλεύει...!

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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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 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΕ ΣΠΙΤΙ

Ζητείται κυρία να φροντίζει και 
να μαγειρεύει για ευχάριστη 
ηλικιωμένη κυρία.

Δίδεται πολύ καλή αμοιβή.

Πληροφορίες κυρία Διονυσία:

450 686-8351



Toronto • Montreal • Vancouver

Καινούριο προϊόν!
Κρίνος Τζατζίκι σε
ατομική συσκευασία.
Πρακτικό, Εύκολο 
και Νοστιμότατο!
krinos.ca

Τζατζίκι με 
και χωρίς 
σκόρδο.


