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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

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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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
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Mourelatos
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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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VOTEJUNE 12

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ 2022

ΣΕΛΙΔΕΣ 3-4, 17-29

Ιστορικές εκλογές  Ιστορικές εκλογές  
ΜΕ ΤΡΕΙΣΜΕ ΤΡΕΙΣ    

υποψήφιες ομάδες υποψήφιες ομάδες 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
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Epic Galaxy. Epic Network.

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

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

MONTREAL

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

9012, l’Acadie Blvd.
514-387-9999

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

Complexe Desjardins
5 Complexe Desjardins
514-842-0288

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

NORTH SHORE

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

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

SOUTH SHORE

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

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit planetemobile.ca 
to see all current o� ers

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



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  10 Ιουνιου, 2022 / June 10, 2022  3

Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου, στα εκλογικά 
γραφεία της, η ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗ-

ΣΗΣ κάλεσε σε ενημερωτική συνέντευξη 
τα παροικιακά μέσα ενημέρωσης, με κύ-
ριο θέμα τα επτά άτομα υποψηφίους της 
ομάδας που «έκοψε» η εφορευτική επι-
τροπή, σύμφωνα με το άρθρο των εσωτε-
ρικών κανονισμών 17.9.

Πριν ακόμα αρχίσει η συνέντευξη με 
πλησίασε η κα Βούλα Δημοπούλου, ένα 
από τα μέλη υποστήριξης της ΟΜΑΔΑΣ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, για τη συμπεριφορά της 
εφορευτικής επιτροπής. Μεταξύ άλλων, 
η κα Δημοπούλου μου ανέφερε ότι η κα 
Μαρία Tawadross μέλος της εφορευτικής, 
της είπε ότι για να παραστεί ως παρατη-
ρητής της ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ στην 
καταμέτρηση των ψήφων μετά τις 12 τα 
μεσάνυκτα, θα πρέπει να είναι παρούσα 
πριν τις 8 το βράδυ προτού κλείσουν οι 
κάλπες.
«Το βρίσκω παράλογο να αναγκάζουν να 

είσαι εκεί από τις 8 το βράδυ, ενώ εσύ θέ-
λεις να βρίσκεσαι από τα μεσάνυκτα μέχρι 
τις 4 το πρωί…», μας είπε. «Τα κάνουν όλα 
αυτά γιατί δε μας θέλουν να είμαστε στις 
κρίσιμες ώρες καταμέτρησης των ψήφων 
μετά τα μεσάνυκτα», τόνισε.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αν και το θέμα που καλεστήκαμε ήταν 

το «κόψιμο» των μελών της κοινοτικής 
ομάδας, ο Δρ. Τσούκας αναφέρθηκε στις 
κατηγορίες προς το πρόσωπο του από τις 
άλλες ομάδες. «Εμείς διαφέρουμε από τις 
άλλες ομάδες», είπε. «Θα κάνουμε LEAP 
FORWARD ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΛΜΑ για να 
πάμε μπροστά», συνέχισε.
«Με κατηγορούν ότι είμαι ηλικιωμένος 

όμως δε διαφέρω σε ηλικία από τους 
Trump, Biden και άλλους πολιτικούς», δι-
ευκρίνισε.

Όσο αν έχει πείρα στα παροικιακά, ο αρ-
χηγός της ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ είπε, 
ότι από πολύ μικρό παιδί ήταν αναμιγ-
μένος στα κοινά και στα εθνικά θέματα. 
Το 1950, μαθητής του ΣΩΚΡΑΤΗ, μοίραζε 
φυλλάδια κατά των Άγγλων και υπέρ της 
Κύπρου. «Παρόλο που ανέβηκα μια μέρα 
στο καμπαναριό της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, με 
πιάσανε αλλά είδαν ότι ήμουν μικρό παι-
δί και με άφησαν», ανάφερε. Ως απόδει-
ξη για τη συμμετοχή του στην παροικία, 
ανάφερε τη δημιουργία της Βιβλιοθήκης 
«Ελληνικών Χριστιανικών Πολιτισμών» με 
τον κ. Παναγιώτη Τζίμα, τη δημιουργία 
της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων 
το 1969, με τον αείμνηστο Ευάγγελο Χα-
τζή απ’ όπου έμαθαν Ελληνικά δεκάδες χι-
λιάδες παιδιά, την ενεργή συμμετοχή του 
από το 1974 στη διοργάνωση των συλ-
λαλητηρίων κατά του ΑΤΙΛΛΑ με την επι-
τροπή Αλληλεγγύης για την Κύπρο, όπου 
υπηρέτησε και πρόεδρος της, και τη συν-
ίδρυση του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου 
το 1986.
«Έχουμε την καλύτερη ομάδα και ήδη με 

τον Κώστα Κυρέ διαπραγματευόμαστε με 
τράπεζες, διότι δεν έχουμε πρόβλημα να 
φέρουμε λεφτά, εφόσον μας έχουν εμπι-
στοσύνη», τόνισε. Εκτός από τον κ. Κυρέ, 
ο Δρ. Τσούκας αναφέρθηκε στα προσόντα 
των υποψηφίων της ομάδας του. 

ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ
Στη συνέχεια μίλησε ο κ. Γιώργος Πλέσ-

σας, που είναι ένα από τα άτομα που κό-
πηκαν από το ψηφοδέλτιο. 
Αυτό που αναρωτιέται είναι, γιατί δεν 

άνοιξαν εγκαίρως τα φάκελα των υποψή-
φιων, για να τους δώσουν την ευκαιρία να 
υποβάλουν σωστά την αίτηση τους όπως 
προβλέπουν οι εσωτερικοί κανονισμοί. 
Όπως έχει συμβεί σε προηγούμενες εκλο-
γές και συγκεκριμένα το 2016. «Γιατί 122 
αιτήσεις ελέγχτηκαν την τελευταία μέρα;», 
αναρωτήθηκε.
«Τα άρθρα των εσωτερικών κανονισμών 

δεν είναι ξεκάθαρα και η εφορευτική επι-
τροπή δεν είναι καθόλου αντικειμενική, 
είναι προκατειλημμένη», είπε.

Σύμφωνα με το στέλεχος της ΟΜΑΔΑΣ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Κυριάκο Πολυμενάκο, που 
διετέλεσε μέλος της εφορευτικής επιτρο-
πής στις εκλογές του 2016, διδόταν ευκαι-
ρία στους υποψηφίους να διορθώσουν 
εγκαίρως τις αιτήσεις τους. «Αν βλέπαμε 
κάποιο λάθος, τους το λέγαμε αμέσως να 
το διορθώσουν», διευκρίνισε.

ΣΜΥΡΝΙΟΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΑΘΗ  
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
Ο δικηγόρος Δημήτρης Σμυρνιός, υπο-

ψήφιος της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, ανάφερε ότι 
στον κατάλογο των ψηφοφόρων υπάρ-
χουν τρομερά λάθη. 
«Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ονόματα 

όπως ο Θεόδωρος Σεργκάνης και η Μα-
ρίκα Κουλουρίδη, που δεν είναι  εν ζωή. 
Επίσης, υπάρχουν μη ορθόδοξα ονόματα 
στον κατάλογο των μελών» τόνισε.

Συγκεκριμένα, τα άρθρα 5.1 και 5.2 των 
εσωτερικών κανονισμών (που συνταχτή-
καν από τον αείμνηστο πατέρα μου Στυ-
λιανό Γκιούσμα για τη διασφάλιση της 
Ορθοδοξίας στην Κοινότητα), διευκρι-
νίζουν ότι μόνο Έλληνες ορθόδοξοι που 
έχουν βαπτιστεί σύμφωνα  με τους κανό-
νες της Ανατολικής Ελληνικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας μπορούν να είναι ενεργά μέλη 
και να έχουν δικαίωμα ψήφου. 
Ακόμα, εξαιρούνται και όσοι έχουν βα-

πτιστεί από άλλες εκκλησίες που δεν 
ανήκουν στο Πατριαρχείο Κωνσταντινου-
πόλεως, όπως αυτές του Παλαιού Ημερο-
λογίου. Αν και είμαι σίγουρος ότι ποτέ δεν 
έγινε έλεγχος ποια μέλη έχουν βαπτιστεί 
σε εκκλησίες του Παλαιού Ημερολογίου…

Εδώ πρέπει να προσθέσω, ότι ένας μη 
ορθόδοξος μπορεί να είναι κανονικό μέ-
λος και να έχει δικαίωμα ψήφου στις κοι-
νοτικές εκλογές εφόσον έχει πάρει το Ορ-
θόδοξο Χρίσμα.
Αναρωτιέμαι τι μέτρα θα πάρουν τα 

μέλη της εφορευτικής επιτροπής όταν μη 
ορθόδοξοι έρχονται να ψηφίσουν.

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ
Σε ερώτηση αν θα γίνει αγωγή ακόμα και 

INJUCTION κατά της εφορευτικής επιτρο-
πής, ο Δρ. Τσούκας απάντησε ότι θα συμ-

βουλευτούν τη γνώμη δικαστή και μετά 
θα αποφασίσουν τι θα πράξουν νομικά. 

Έπεται συνέχεια…

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com
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Guy Ouellette
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Δικαίωμα ιδιότητας μέλους 
5.1 | Κάθε πρόσωπο ελληνικής καταγωγής, από πατρική και/ή μητρική ή γραμμή, 
που έχει βαπτισθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ανατολικής Ελληνικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας και έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, έχει δι-
καίωμα να υποβάλει αίτηση για απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στην Κοινότητα.  
5.2 | Κάθε πρόσωπο που έχει συνάψει γάμο με πρόσωπο ελληνικής καταγωγής, 
από πατρική και/ή μητρική γραμμή, που έχει βαπτισθεί σύμφωνα με τους κανόνες 
της Ανατολικής Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και έχει συμπληρώσει το δέκατο 
όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για απόκτηση 
της ιδιότητας του μέλους στην Κοινότητα.

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

Τα άρθρα  5.1 και 5.2 των εσωτερικών κανονισμών 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Δρ. Τσούκας: Η Εφορευτική  Δρ. Τσούκας: Η Εφορευτική  
επιτροπή κάνει διακρίσεις  επιτροπή κάνει διακρίσεις  

και οι εκλογές είναι μια  και οι εκλογές είναι μια  
μεγάλη παρωδίαμεγάλη παρωδία
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Ουτοπικές υποσχέσεις  
με ανεφάρμοστες δεσμεύσεις…

Κατ’ αρχήν, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους 
Κοινοτικούς Συμβούλους στις επερχόμενες κοινοτικές εκλογές 

της 12ης Απριλίου 2022. Η ικανοποιητική συμμετοχή υποψηφίων 
εθελοντών θεωρείται από πολλούς καλός οιωνός για την πορεία 
και το μέλλον της Μεγαλώνυμης. Ας ελπίσουμε η προσέλευση των 
ψηφοφόρων να είναι εξίσου υψηλή, τη δύσκολη αυτή περίοδο που 
διάγει η Κοινότητά μας. 

Ωστόσο, στη μακρόχρονη πορεία της η Κοινότητα πέρασε από πολ-
λά και ποικίλα στάδια έως την ενοποίησή της με τις περιφερειακές 
διοικήσεις, οπότε και κατέστη ένας διευρυμένος οργανισμός με ση-
μαντικά περιουσιακά στοιχεία. 

Πάραυτα, εάν εξαιρέσουμε τις πρόσφατες αμφιλεγόμενες κυβερ-
νητικές παροχές λόγω  πανδημίας, στην ουσία εξακολουθεί να εμφα-
νίζει σημαντικά ελλείμματα σε όλα τα τμήματά της και ένα καθόλου 
ευκαταφρόνητο χρέος προς το ελληνικό δημόσιο, σημαντικά εμπό-
δια για μελλοντικές αναχρηματοδοτήσεις και εκπληρώσεις ανειλημ-
μένων υποχρεώσεων. Τα περιορισμένα έσοδά της προέρχονται κυρί-
ως από τα σχολεία. 

Σύμφωνα με τους αληθινούς – αδημοσίευτους – οικονομικούς απο-
λογισμούς, η κοινότητα βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσμενή οικονομι-
κή θέση, με αποτέλεσμα η ηγεσία της απερχόμενης  διοίκησης να 
εξακολουθεί να θεωρεί ως μοναδική διέξοδο από την κρίση τη δα-
νειοδότηση ή και την πώληση αξιόλογων περιουσιακών στοιχείων. 
Η ιδιαίτερα ασύμφορη οικονομική διευθέτηση με την Αρχιεπισκοπή 
εξ’ άλλου, απέβη εις βάρος ουσιωδών υπηρεσιών του οργανισμού, 
όπως π.χ. την υπολειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της. Και 
αν προσθέσουμε τους μισθούς των ιερέων, του ιερατικού προσωπι-
κού και την αποκατάσταση κατεστραμμένων ναών – όχι ασυνήθιστο 
φαινόμενο τα τελευταία χρόνια – τα έξοδα είναι αναλογικά τεράστια. 

Οι προκλήσεις όμως δεν περιορίζονται στον οικονομικό τομέα. Η 
κοινότητα πάσχει από χρόνια έλλειψη έμψυχου υλικού. Τα μέλη, για 
ευνόητους λόγους, απομακρύνθηκαν, ενώ τα εναπομείναντα (τρίτης 
κυρίως ηλικίας) είναι ανεπαρκή για να υπάρχει απαρτία σε Συμβού-
λια και Γενικές Συνελεύσεις. Επί πλέον, οι ακατανόητες ανταγωνιστι-
κές συμπεριφορές προς τους διαφόρους οργανισμούς, επηρεάζουν 
δυσμενώς κάθε ενδεχόμενο ομαλής συνεργασίας και αποτρέπουν 
οποιαδήποτε κοινή δράση.

Η νέα Διοίκηση που θα εκλεγεί στις 12 Ιουνίου 2022, θα κληθεί να 
λάβει δραστικές αποφάσεις και εκ των πραγμάτων θα υποχρεωθεί 
να προβεί άμεσα σε περικοπές εξόδων, με τη μείωση ενδεχομένως 
υπαλληλικού προσωπικού. Θα πρέπει κάποτε η «αστική» Κοινότητα, 
να απαλλαγεί από το δογματικό της μανδύα και να αγκαλιάσει όλους 
τους Έλληνες, ανεξαρτήτου θρησκεύματος, προέλευσης και πολιτι-
κών πεποιθήσεων. Για να επιτευχθούν όμως όλα αυτά χρειάζεται 
αταλάντευτη βούληση, καθαρό όραμα, σκληρές αποφάσεις και πάνω 
από όλα ισχυρή ηγεσία. Διαπιστώνουμε, χωρίς ιδιαίτερη έκπληξη, 
ότι οι προγραμματικές δηλώσεις των υποψηφίων στο σύνολό τους 
περιορίζονται σε ουτοπικές υποσχέσεις με ανεφάρμοστες δεσμεύ-
σεις. Παρήγορη ωστόσο η συμμετοχή αξιόλογων νέων ενθουσιωδών 
ανθρώπων. Ας ελπίσουμε ότι τα υψηλά προσόντα, η επαγγελματική 
κατάρτιση και οι «φρέσκιες» ιδέες των επίδοξων Συμβούλων να συμ-
βάλλουν θετικά, ώστε η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ να 
οδηγηθεί επιτέλους στο σωστό δρόμο της προόδου και της πολυπό-
θητης ανάπτυξης.  Μόνο ο χρόνος θα δείξει… 

Η αναγέννηση της Κοινότητας  
θα κάνει την ενότητα πράξη

Το λογοπαίγνιο του τίτλου του σημερινού μου 
άρθρου, έχει ως βάση -όπως καταλάβατε- τους 

τίτλους των κοινοτικών ομάδων που διεκδικούν τη 
διοίκηση της κοινότητας, στις εκλογές της Κυριακής 
12 Ιουνίου. Κάθε ομάδα απέδειξε ότι μπορεί να πλαι-
σιωθεί με στελέχη που θα βοηθήσουν τον κοινοτικό 
οργανισμό, να πάει καλύτερα σε όλους τους τομείς 
την επόμενη τριετία που έρχεται.

Φανταστείτε να έβγαινε ένα συμβούλιο με την 
αφρόκρεμά των υποψηφίων των τριών ομάδων. Θα 
τους παρακαλούσαμε όλοι, να μη φύγουν ποτέ, λόγω 
της καλής δουλειάς που θα έκαναν. Αλλά αυτό είναι 
«όνειρο θερινής νυκτός». Από την άλλη, υπάρχουν 
υποψήφιοι και υποψήφιες με τρομερή αλαζονεία, 
που αν τυχόν εκλεγούν θα δημιουργήσουν πονοκε-
φάλους στον κοινοτικό οργανισμό, που δεν τους χρει-
άζεται.

ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Ο ζήλος και οι προεκλογικές εκστρατείες των τριών 

ομάδων, θυμίζει εποχές των δεκαετιών 70, 80 και 90, 
όπου τίποτα δεν είχαν να ζηλέψουν οι κοινοτικές ομά-
δες από δημοτικές και επαρχιακές εκλογές. Πανό, δι-
αφημίσεις σε εφημερίδες και ραδιόφωνα, δημόσιες 
συναντήσεις και άνοιγμα γραφείων (βλέπε σελίδα 22, 
το άνοιγμα των γραφείων το 1992 της ομάδας Γεωρ-
γουλή). Ακόμα και παρελάσεις πομπής αυτοκινήτων 
είδαν τα μάτια μου. Δε θα εκπλαγώ αν και φέτος δω 
αυτοκίνητα των ομάδων με σημαίες να περνούν από 
περιοχές που μένουν Έλληνες και από τα μεγάφωνα 
να… σκούζουν τα συνθήματα τους.

Φυσικά πρέπει να αναρωτηθούμε, γιατί φέτος τό-
σος… ζήλος για τις εκλογές, ενώ έχουν γίνει εκλογές 
χωρίς να υπάρχει ένας επιπλέον υποψήφιος, από τον 
απαιτούμενο αριθμό που χρειάζεται να λειτουργήσει 
η κοινότητα. Κι έτσι έβγαινε μια διοίκηση χωρίς την 
ψήφο των μελών. Φέτος όμως δεν είναι το ίδιο. Οι 
αρχηγοί των δύο αντιπολιτευόμενων ομάδων μπήκαν 
στο «χορό» των εκλογών διότι δυσαρεστήθηκαν από 
τη διοίκηση της Κοινότητας.

Ο πρώτος που δυσαρεστήθηκε ήταν ο κ. Χρήστος 
Σύρρος. Ως πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ δε βρήκε ανταπόκριση 
όπως την περίμενε. Δημιούργησε αργότερα μια κί-
νηση, πλαισιωμένη από εξαίρετους συμπάροικους, 
όπως επιστήμονες, οικονομολόγους κλπ. με σκοπό να 
φέρει νέες προτάσεις για την καλυτέρευση της διαχεί-
ρισης της κοινότητας και όχι μόνο, υπό την ονομασία 
ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ονομασία που κατέκρινα αυστηρά 
ως «βλασφημία» προς τη ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο κ. Σύρ-
ρος και η ομάδα των εμπειρογνωμόνων, απαιτούσαν 
να δουν οικονομικά έγγραφα και άλλα στοιχεία, που 
η διοίκηση δεν τα έδωσε να τα αναλύσουν διότι δεν 
είναι αναγκασμένη να το κάνει με το νόμο. Στις 18 Ια-
νουαρίου 2022, το κίνημα «Φιλική Εταιρεία» μετονο-
μάστηκε σε Ομάδα ΠΡΑΞΙΣ.
Αυτή την αλλαγή την επικρότησα στις Ελευθεροστο-

μίες, 28 Ιανουαρίου 2022:  «…από τη στιγμή που ο κ. 
Σύρρος και η ομάδα του αποφάσισαν να αλλάξουν 
την ονομασία της κοινοτικής κίνησης τους από «ΦΙ-
ΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε «ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΞΙΣ», αυτό και μόνο 
δείχνει ότι τα μέλη της «ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΙΣ» δέχονται 
εποικοδομητική κριτική, ακόμα και στην αλλαγή του 
ονόματος...».

Η ομάδα του Χρήστου Σύρρου, άρχισε από τον Ια-

νουάριο την προεκλογική της εκστρατεία, με κύριο 
συντονιστή το Μιχάλη Πατσατζή.

Και ερχόμαστε στον αγαπητό σε όλους ιατρό, Γιώργο 
Τσούκα. Τι τον ώθησε να δημιουργήσει τη δικιά του 
ομάδα; Στις αρχές με γνώμονες ορισμένους επιχειρη-
ματίες θα υπήρχε πλήρη συνεργασία μεταξύ του Δρ. 
Τσούκα και του κ. Χρήστου Σύρρου. Αλλά κάτι έγινε 
που δεν το γνωρίζω. Για μήνες σε συνεντεύξεις στα 
ραδιόφωνα, ο Δρ. Τσούκας τόνιζε ότι δεν ενδιαφέρε-
ται να κατεβεί στις  εκλογές. Ήταν αφοσιωμένος στο 
έργο που ανέλαβε ως πρόεδρος της Ερανικής Επιτρο-
πής να μαζέψει όσο περισσότερα χρήματα μπορούσε, 
για να καλλωπίσει και να επιδιορθώσει τα σχολεία 
μας και να τα εμπλουτίσει με νέα εκπαιδευτικά συ-
στήματα SMART TVs.

Απ’ ότι δήλωσε επανειλημμένα, οι εργασίες που έγι-
ναν στα σχολεία τους τελευταίους μήνες, κόστισαν 
σχεδόν το ήμισυ και ακόμα λιγότερο σε ορισμένες 
περιπτώσεις, απ’ ότι είχε υπολογίσει και εγκρίνει η 
διοίκηση της κοινότητας. 

Ως παράδειγμα: «το βάψιμο στο Σχολείο Δημοσθέ-
νης θα κόστιζε 70 με 80 χιλιάδες δολάρια και εμείς το 
κάναμε για $8.500» έχει τονίσει ο Δρ. Τσούκας. Εδώ 
πρέπει να αναφέρω, ότι έχω ζητήσει απολογισμό της 
Ερανικής επιτροπής και αποδείξεις των εξόδων που 
έγιναν από τον Δρ. Τσούκα και από τη διοίκηση. Ακό-
μα περιμένω… Πάμε παρακάτω. 

Με την πρόσληψη του εκτελεστικού διευθυντή κ. 
Κότσορου – τουλάχιστον ο πέμπτος στην ιστορία της 
κοινότητας –  ο Δρ. Τσούκας ένιωσε ότι πλέον η διοί-
κηση της κοινότητας – απ’ ότι λέει ο ίδιος – δεν ήταν 
συνεργάσιμη στα έργα που ήθελε να ολοκληρώσει 
και έβαζε όρους απαράβατους για τον Δρ. Τσούκα.

Έτσι, και μια και έχει πείρα από τα κοινά, την οποία 
καλλιέργησε περισσότερο ως συνιδρυτής και πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας Γονέων και κηδεμόνων, ο Δρ. 
Τσούκας αποφάσισε να ηγηθεί δικιάς του ομάδας 
υπό την ονομασία ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ.

Όπως βλέπεται και στις δύο περιπτώσεις, ο κ. Σύρ-
ρος και ο Δρ. Τσούκας, συμπέραναν ότι η διοίκηση 
της κοινότητας δεν είναι συνεργάσιμη. Στα δύο προ-
γράμματα των ομάδων που ηγούνται κατηγορούν τη 
διοίκηση για «έλλειψη εμπιστοσύνης λόγω μη διαφά-
νειας και κακοδιαχείριση». Από αυτό και μόνο, έπρε-
πε να ένωναν τις δυνάμεις τους. Διότι μόνοι τους έπε-
σαν στο Μακιαβελισμό τού «διαίρει και βασίλευε». 
Αν δεν έχεις αντίπαλο δημιούργησε τον για να τον 
ελέγχεις…

Αυτό δίνει περισσότερες ελπίδες στην ΟΜΑΔΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ που ηγείται η κα Βούλα Νεοφωτίστου, να 
κερδίσει τις περισσότερες θέσεις στο συμβούλιο της 
κοινότητας.

Απ’ αυτά που ακούω, πολλοί θα είναι επιλεκτικοί και 
θα ψηφίσουν άτομα. Όπως σας είπα στην αρχή και οι 
τρεις ομάδες έχουν στελέχη που αν ψηφίζονταν όλα, 
και αν έκαναν εξαιρετική δουλειά, την επόμενη τριε-
τία τα μέλη της κοινότητας θα τους κρατούσαν όσο 
περισσότερο γίνεται και δε θα πηγαίναμε σε εκλογές 
το 2025.
Τέλος, η ομάδα που θα νικήσει τις εκλογές είναι αυτή 

που θα καταφέρει να βγάλει τους περισσότερους 
υποστηρικτές της να ψηφίσουν. Σήμερα, Πέμπτη 9 
Ιουνίου, έχουν το δικαίωμα ψήφου 3.750 μέλη. Άρα-
γε πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν; Καλές Εκλογές με 
ψυχραιμία και σύνεση. Θα τη χρειαστούμε.
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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!

Η μισγάγκεια* της θείας  
με την ανθρώπινη δικαιοσύνη

Ο αγών δια τα αυτονόητα, ορισμένες 
φορές αποδεικνύουν το γεγονός, 

ότι το εποικοδόμημα της Δικαιοσύνης 
καθίσταται ατελές, ακριβώς δια το λόγο 
ότι αντανακλά προδήλως την υφιστάμε-
νη πραγματικότητα, δοθέντος ότι εκ της 
φύσεως μας καθιστάμεθα διαρκώς εξε-
λίξιμα όντα, εγκλωβισμένα εις τη φυσική 
αναγκαιότητα της φύσεως μας.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς* 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Η φθορά του  αδυ-
σώπητου χρόνου 
επιδρά αναποδρά-
στως εις τη θνησιγε-
νή φύση μας ούτως 
ώστε, προϊόντος του 
χρόνου, να εξελισ-
σόμαστε, άγοντας 
τη ζωή μας εκόντες 
άκοντες προς τη μία 

άγνωστη κατεύθυνση, προς μία σκοτεινή 
άβυσσο.

Ουδείς ασφαλώς γνωρίζει το πέρας και 
την έξοδο της πορείας αυτής προς το 
ακατάληπτο άγνωστο, όμως οφείλει να 
συνειδητοποιήσει με πιστότητα, συνέ-
πεια, λυσιτέλεια και ενάργεια την υφι-
στάμενη αντικειμενική πραγματικότητα, 
διότι μόνο τοιουτοτρόπως θα αποκτήσει 
άμεσα επίγνωση της κοινωνικής του απο-
στολής.

Ο καθείς εξ ημών, συνειδητά ή τυχαία, 
καθίσταται ταγμένος προς την εκπλήρω-

ση ενός ορισμένου στόχου, αρκεί να τον 
εντοπίσει, να τον αφουγκραστεί και να 
τον καλλιεργήσει ενόψει της εκπληρώσε-
ώς του.

Η διαδρομή αυτή της αέναης αυτογνω-
σίας καθίσταται ανυπερθέτως λίαν δυ-
σχερής και περίπλοκη, διότι αδιαλείπτως 
ακροβατείς εις την κόψη του επισφα-
λούς και υπόκεισαι εθελουσίως, εν είδει 
άσκησης ψυχής, εις τη μέγγενη, ή αλλέ-
ως ειπείν, εις την κλίνη του προκρούστη 
του ιδικού σου εαυτού, ίνα ελέγξεις και 
επαληθεύεις τη δυναμική σου ή τη δυνα-
τότητα πραγμάτωσης των σκέψεων και 
αποφάσεων σου.

Η διελκυστίνδα αυτή του ύπατου διακυ-
βεύματος, σφυρηλατεί ένα τρόπο ζωής, ο 
οποίος μετουσιώνει εμπράκτως τη Χρι-
στιανικά Ορθόδοξη παράδοση, διότι διά 
μέσου αυτής, ο άνθρωπος ευρίσκεται εις 
μία διηνεκή στάθμιση περί των επιλογών 
του και αναγκάζεται, εκών άκων, ίνα δι-
ατηρήσει την ακεραιότητά του και να δι-
ασφαλίσει τις αρχές και τις αξίες του, να 
περιάγεται εις διαρκείς αξιολογικές σκέ-
ψεις, σταθμίσεις, αποτιμήσεις και ενέρ-
γειες, εξ αυτού του λόγου, εν περιπτώσει, 
όπου κάποιος εξ ημών, ανθρωπίνως διο-
λισθήσει εις ένα επιλήψιμο παράπτωμα, 
το οποίο στοιχειοθετεί μία τρόπον τινά 
αξιοκατάκριτη συμπεριφορά, σπεύδει 
ευθέως να προσφύγει εις το Ιερό Μυστή-
ριο της εξομολογήσεως, αφενός δια να 
δηλώσει την ανομία και να εξωτερικεύ-
σει εκ βαθέων τα ελατήρια της πράξης 
του, καταδεικνύοντας τις προκληθείσες 
συνέπειες των ενεργουμένων πράξεων  

του ως προς τους τρίτους αλλά εν ταυτώ, 
αφού αποδεχθεί την πράξη του αυτή καθ’ 
αυτή, εξ ετέρου να επανορθώσει, έχο-
ντας αποκρυσταλλώσει βαθιά μέσα του 
διάθεση εντίμου, ειλικρινούς και βαθείας 
εμπράκτου μετανοίας.

Η κορύφωση αυτή της εξ ορισμού ατε-
λής ανθρώπινης φύσεως συνιστά μία 
τραγική στιγμή, διότι μέσω των διαρκών 
εσωτερικών συγκρούσεων, οι οποίες με 
καθαρότητα ψυχής τον βασανίζουν και 
αφότου αντιληφθεί ύστερα το σφάλμα 
του προβαίνει, προς την καθαρτική και 
λυτρωτική διαδικασία της εξομολογή-
σεως, αιτούμενος από τον Τριαδικό Θεό 
τη συγχώρεση, δίδοντας υπόσχεση μη 
επανάληψης της πράξεως αυτής καθώς 
και παράλειψη της, εις το παρελθόν, εξο-
βελίζοντας δηλαδή την προοπτική τυχόν 
υποτροπής του.

Εντούτοις ενταύθα, ο συνειδητός αυτός 
άνθρωπος απογυμνώνεται ενώπιον του 
θεού, ανοίγει την καρδιά του και ζητά το 
έλεος του Θεού, να τους δώσει δύναμη 
δια να συνεχίσει ανορθωτικά τη ζωή του, 
αποκαθιστώντας την αδικία την οποία 
δημιούργησε.

Η ιερότητα αυτής της στιγμής, της μετά-
νοιας και της συγχώρησης, συνιστά μία 
θεμελιώδη πυξίδα ζωής και για το Δικα-
στικό σύστημα, διότι βεβαίως οι κανόνες 
είναι διαφορετικοί αλλά και ημείς ως άν-
θρωποι, προκειμένου να διευκολύνουμε 
το έργο της Δικαιοσύνης, οφείλουμε του-
λάχιστον ηθικά και πνευματικά να δικά-
σουμε αντικειμενικά τον εαυτό μας, να 
τον κηρύξουμε ένοχο ή αθώο, αναγνωρί-

ζοντας του απροσωπόληπτα και αντικει-
μενικά τυχόν ελαφρυντικές περιστάσεις 
ή αναγνωρίζοντας του, το «άλλως δύνα-
σθαι πράττειν» και ούτω καθ’ εξής.

*η μίξη, η ανάμιξη, το σημείο συνάντησης 
πολιτισμών, ανάμιξης ιδεών

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς 
είναι δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω. 
Σπούδασε Νομικά στη Νομική Αθη-
νών Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιογραφία 
στο Εργαστήρι Επαγγελματικής 
Δημοσιογραφίας και έκανε το πρώ-
το μεταπτυχιακό του στην Πάντειο 
Σχολή, στο Τμήμα Δημόσιας Διοί-
κησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμ-
μα με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» 
(Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο 
και η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μετα-
πτυχιακό του, στη Νομική Σχολή 
Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφο-
ρικής, Κοινωνιολογία του Δικαίου 
και Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). 
Εκπαιδευθείς ως διαμεσολαβητής 
στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως 
διαφορών, αστικού και εμπορικού 
δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 κατ’ 
εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 
2008/52/ΕΚ, Διαπιστευμένος Δι-
αμεσολαβητής στο Υπουργείο Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων σε εφαρμογή 
του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Ν. 
3898/2010 (Α’211).
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Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
N O TA I R E S   -  N O TA R I E S

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

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

Fintikakis & Makrigiannis
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

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

Στα «Ποσειδώνια» την παράστα-
ση των εγκαινίων συνηθίζεται 

να «κλέβει» ο πρωθυπουργός που 
εγκαινιάζει την έκθεση. Εκεί στρέφο-
νται τα φλας, εκεί επικεντρώνεται το 
ενδιαφέρον των φακών και των μι-
κροφώνων της τηλεόρασης. Φυσικά, 
πολύ δύσκολα «θα βγει είδηση» από 
τους λόγους των εγκαινίων.

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Καπράνος
© dimokratia.gr

Τη Δευτέρα 6/6, ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τα μεγα-
λύτερα μέχρι σήμερα «Ποσειδώνια» (σ.σ.: 
Διεθνής Ναυτιλιακή Έκθεση), αναφέρθη-
κε στη νέα κατάσταση που δημιουργείται 
στο χώρο της μεταφοράς καυσίμων με τις 
κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά προχώ-
ρησε και στο μέλλον, με αναφορές στην 
«καθαρή» από τύπους «πράσινη» ναυτι-

λία, αλλά και στα νέα καύσιμα, τα οποία 
θα κληθούν πλέον να μεταφέρουν τα 
σκάφη. Εξήρε τη συμβολή της ναυτιλίας 
μας στο παγκόσμιο εμπόριο, μίλησε για 
την επαναλειτουργία των Ναυπηγείων, 
ζήτησε από τον Γ. Προκοπίου «να μιμηθεί 
το Σταύρο Νιάρχο και να δούμε ναυπη-
γήσεις νέων πλοίων», αλλά και από τους 
εφοπλιστές να προτιμήσουν Έλληνες κα-
πεταναίους και μηχανικούς στα βαπόρια 
τους.

Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφο-
πλιστών, κα Μελίνα Τραυλού, μίλησε 
ευθέως για την ανάγκη λήψης «λογικών 
και εφικτών» μέτρων από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σχετικά με τη ρύπανση και επα-
νέλαβε τη σημασία της ναυτιλίας για τη 
διατήρηση της λειτουργίας της παγκόσμι-
ας εφοδιαστικής αλυσίδας. Στη δική της 
ομιλία, η επίτροπος Μεταφορών της Ε.Ε. 
Αντίνα Βαλεάν (Ρουμανία) εξήρε την ελ-
ληνική ναυτιλία η οποία ηγείται διεθνώς 

και επανέλαβε τα γνωστά περί της λήψης 
μέτρων για την «απανθρακοποίηση», ζη-
τώντας και τη συμβολή της πλοιοκτησίας.

Οι «ειδήσεις», όμως, βγήκαν από το συ-
νέδριο της Capital Link, κατά το οποίο με-
γάλοι Έλληνες πλοιοκτήτες αναφέρθηκαν 
στα μέτρα και στις κυρώσεις της Ε.Ε. κατά 
της Ρωσίας και ανέφεραν ότι «η Ευρώπη 
πυροβολεί τα πόδια της»! 
Το συμπέρασμα που βγαίνει από τις δη-

λώσεις των εφοπλιστών (Γ. Προκοπίου, 
Ν. Τσάκος, Ι. Κούστας, Π. Παππάς) ήταν 
ότι τόσο οι κυρώσεις όσο και η προσπά-
θεια απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό 
αέριο έγιναν βιαστικά και χωρίς προετοι-
μασία. Αναφέρθηκαν και στο γεγονός ότι 
η Ε.Ε. έχει αφοσιωθεί στις κυρώσεις, ενώ 
την ίδια στιγμή η Ρωσία πουλά πετρέλαιο 
σε Ινδία και Κίνα με μεγάλη έκπτωση και 
εκείνες οι χώρες πωλούν στην Ευρώπη πε-
τρελαϊκά προϊόντα σε πολύ υψηλότερες 
τιμές! 

«Μήπως, αντί να τιμωρήσουμε τη Ρω-
σία, τιμωρούμε τον εαυτό μας;» ήταν ένα 
από τα ερωτήματα που τέθηκαν. 

Ειπώθηκε, επίσης, ότι «οι κυρώσεις ποτέ 
δε λειτούργησαν. 

Από κάποιες άλλες κυρώσεις το Ιράν βγή-
κε δυνατότερο και στη Βενεζουέλα πείνα-
σε ο κόσμος, ενώ η ελίτ περνούσε καλά»…

Σε ερώτηση σχετικά με την αγορά των 
Ναυπηγείων, ο Γ. Προκοπίου απάντησε: 
«Ο λόγος που επένδυσα στα Ναυπηγεία 

είναι πατριωτικός και όχι επενδυτικός. 
Ήμουν απογοητευμένος να βλέπω τα 
Ναυπηγεία, αυτός ο γίγαντας να μαραζώ-
νει… Μου αρέσουν οι προκλήσεις. 

Γνωρίζω την ικανότητα των Ελλήνων για 
σκληρή δουλειά και καινοτομία. Πιστεύω 
ότι πρέπει να μπορείς να ξυστείς μόνος 
σου. 

Θέλω να κάνω την Ελλάδα ανεξάρτητη σε 
θέματα πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού 
και υποβρυχίων».

Στα ύψη οι εισαγωγές από Ρωσία ξεπέρασαν το 1,69 δις €ξεπέρασαν το 1,69 δις €
Το α’ τρίμηνο του έτους σημείωσαν άνοδο της τάξης του 130,55% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν

Σε σημαντικό βαθμό διατηρείται η 
εξάρτηση της Ελλάδας από τη Ρωσία, 

όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του Γρα-
φείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέ-
σεων της ελληνικής πρεσβείας στη Μόσχα. 
Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 
έτους, οι ελληνικές εισαγωγές από τη Ρω-
σία ξεπέρασαν σε αξία το 1,69 δισ. ευρώ, 
καταγράφοντας άνοδο κατά 130,55% σε 
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα ένα χρό-
νο πριν. Αυτή η εξέλιξη αποδίδεται στην 
τεράστια αύξηση των τιμών, που οδηγούν 
σε αντίστοιχη άνοδο και των στοιχείων για 
τις εισαγωγές της Ελλάδας από τη Ρωσία.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο λιθάνθρακας 
από 64,43 ευρώ που τον αγόραζε η Ελλά-

δα από τη Ρωσία το πρώτο τρίμηνο του 
2020 και 64,07 ευρώ το πρώτο τρίμηνο 
του 2021, φέτος το αντίστοιχο διάστημα 
έφτασε στα 173,35 ευρώ ο τόνος. Η τιμή 
για ακατέργαστα ορυκτέλαια ανήλθε φέ-
τος στα 525,57 ευρώ ο τόνος, από 422,019 
ευρώ πέρυσι και 376,6 ευρώ το 2020.

Στην τιμή των 647,32 ευρώ τον τόνο αγό-
ρασε φέτος το πρώτο τρίμηνο του έτους 
η Ελλάδα κατεργασμένα ορυκτέλαια, από 
379,16 ευρώ που είχε πληρώσει πέρυσι 
και 416,15 ευρώ το 2020. 

Ενώ η τιμή για το φυσικό αέριο «εκτοξεύ-
τηκε» το πρώτο τρίμηνο στα 1.164 ευρώ ο 
τόνος, από 246,82 ευρώ το πρώτο τρίμηνο 
του 2021 και 211,46 ευρώ το 2020.

Οι κύριες ελληνικές εισαγωγές από τη 
Ρωσία αφορούσαν το πρώτο τρίμηνο ορυ-
κτέλαια κατεργασμένα (41,5%), φυσικό 
αέριο (35,3%), ακατέργαστα ορυκτέλαια 
(10,2%), αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 
(5,3%), σύρματα χαλκού (2,4%), χαλκό κα-
θαρισμένο και κράματα (1%), σιτάρι – σμι-
γάδι (0,7%), καλαμπόκι (0,5%), λιθάνθρα-
κες (0,3%). Το Μάρτιο -ουσιαστικά πρώτο 
μήνα με εμφανείς συνέπειες της ουκρα-
νικής κρίσης- οι ελληνικές εισαγωγές 
από τη Ρωσία ανήλθαν στα 532.840.000 
ευρώ, από 315.100.000 ευρώ το Μάρ-
τιο 2021, καταγράφοντας άνοδο 69,1%, 
η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
αγορά ενεργειακών προϊόντων.

Σε αντίθεση με τις ελληνικές εισαγωγές 
από τη Ρωσία, οι εξαγωγές της χώρας μας 
προς τη Μόσχα υποχώρησαν κατά 15,77%, 
στα 34.230.000 ευρώ.

© dimokratia.gr
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Οι μεγάλοι Έλληνες Οι μεγάλοι Έλληνες 
εφοπλιστές θεωρούν εφοπλιστές θεωρούν 

επιζήμιες τις κυρώσεις που επιζήμιες τις κυρώσεις που 
επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίαςεπιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας
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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 | ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Ο Σολτς απαιτεί από τον Μητσοτάκη  
σκληρή υπαναχώρηση στο Μεταναστευτικό
Σκληρές απαιτήσεις αναμένεται να 

εγείρει, στη συνάντησή τους στη 
Θεσσαλονίκη (σ.σ.: Παρασκευή 10/6), ο 
καγκελάριος Όλαφ Σολτς στον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αποδίδο-
ντας έμφαση, αφενός, στην ανάγκη πε-
ραιτέρω ανοχής στις τουρκικές προκλή-
σεις και, αφετέρου, στο Μεταναστευτικό, 
για την επιστροφή δεκάδων χιλιάδων 
δικαιούμενων άσυλο από τη Γερμανία 
στην Ελλάδα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΡΚΑΣ* 
© dimokratia.gr

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ο κ. Σολτς 
θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει την πολιτι-
κή, ηθική και νομική υποχρέωση, βάσει 
του «Κανονισμού του Δουβλίνου 3», να 
δεχθεί την επιστροφή στην επικράτειά 
της άνω των 30.000 (!) προσφύγων και 
μεταναστών. Το σκεπτικό του Βερολίνου 
είναι ότι, μολονότι βρίσκονται νομίμως 
στο γερμανικό έδαφος, βάσει αιτήσεων 
χορήγησης ασύλου και πιστοποιητικών 
μακράς διαμονής στην Ε.Ε., κάνουν κα-
τάχρηση των δικαιωμάτων τους, επιβα-
ρύνοντας υπέρμετρα τον προϋπολογι-
σμό της χώρας. Με βάση το ίδιο σκεπτι-
κό, η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα πρέπει 
να συμφωνήσει στην επιστροφή τους, 
επειδή η Ελλάδα ήταν η χώρα «πρώτης 
υποδοχής» στο έδαφος της Ε.Ε., κυρίως 
την περίοδο 2015-2018.
Το μείζον πρόβλημα φέρει, ασφαλώς, 

τα ονοματεπώνυμα των ηγετών των 
δύο χωρών εκείνη την εποχή, Άνγκελα 
Μέρκελ και Αλέξη Τσίπρα, με τη σωρεία 
λαθών τους στο Μεταναστευτικό, αλλά 
τώρα βρίσκεται στα χέρια του κ. Μη-
τσοτάκη σαν ωρολογιακή βόμβα στις 
ελληνογερμανικές σχέσεις. Ενδεχόμενη 
αποδοχή της απαίτησης του κ. Σολτς θα 
ανατρέψει όλες τις κοινωνικές, οικονομι-
κές και γραφειοκρατικές πτυχές της ελ-
ληνικής μεταναστευτικής πολιτικής, με 
προφανές κόστος εν όψει των προσεχών 
εκλογών. 

Από την άλλη πλευρά, η απόρριψη του 
αιτήματος του καγκελάριου θα προκαλέ-
σει σοβαρότατες τριβές μεταξύ Αθήνας 
και Βερολίνου σε μία κρίσιμη περίοδο 
για τις εξελίξεις στο Αιγαίο, στη ΝΑ Με-
σόγειο και την ενεργειακή πολιτική της 
Ε.Ε.
Το Μέγαρο Μαξίμου αιφνιδιάστηκε 

από τις πρώτες πληροφορίες για το γερ-
μανικό αίτημα, καθώς ο υπουργός Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μητα-
ράκης, δεν αντελήφθη κάτι ανησυχητικό 
κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο 
Βερολίνο. Οι συνομιλίες τού κ. Μηταρά-
κη με τους αρμόδιους αξιωματούχους 
είχαν αναλωθεί σε γενικόλογες θεωρίες 
περί του Συμφώνου Μετανάστευσης της 
Ε.Ε. και της στήριξης στους Ουκρανούς 
πρόσφυγες, χωρίς να προβλεφθεί προ-
σωπική ανάμειξη του κ. Σολτς. Παράλλη-
λα, στο μέτωπο των Ελληνοτουρκικών, η 
κυρίαρχη εκτίμηση έμπειρων διπλωμα-
τών είναι, ότι ο κ. Σολτς θα αποφύγει την 
ανάληψη σοβαρής διαμεσολαβητικής 
πρωτοβουλίας προς τον Τούρκο πρόεδρο 
Ρ.Τ. Ερντογάν.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε αντίθετες προσ-
δοκίες, βασιζόμενος στην αρμονική συ-
νεργασία Αθήνας – Βερολίνου και στις 
παραδοσιακές οικογενειακές σχέσεις 
του με στελέχη όχι μόνο του Χριστιανο-
δημοκρατικού Κόμματος, αλλά και του 
Σοσιαλδημοκρατικού. Όπως ο πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Φ.-Β. Στάινμαγερ και 
-το σημαντικότερο- διπλωμάτες άμε-
σης επιρροής του σε κορυφαίες θέσεις 
του γερμανικού υπουργείου Εξωτερι-
κών. Όμως ο πρωθυπουργός υποτίμησε 
το γεγονός ότι o καγκελάριος σχημάτισε, 
εγκαίρως, προσωπική αντίληψη (ορθό-
τερη συγκριτικά με την αντίστοιχη του κ. 
Μητσοτάκη) για τις προθέσεις Ερντογάν. 
Γιατί ο κ. Σολτς συναντήθηκε με τον Τούρ-
κο πρόεδρο στην Άγκυρα τη Δευτέρα 14 
Μαρτίου 2022, δηλαδή την επομένη των 
συνομιλιών Ερντογάν – Μητσοτάκη στην 
Κωνσταντινούπολη. Ο καγκελάριος δια-
πίστωσε την απόλυτη αδιαλλαξία του κ. 
Ερντογάν, όπως και τον κίνδυνο οποια-
δήποτε πρωτοβουλία παρέμβασης μετα-
ξύ Αθήνας και Άγκυρας να κοστίσει πρώ-
τιστα στις γερμανοτουρκικές σχέσεις. 

Αντίθετα, ο κ. Μητσοτάκης είχε ανακα-
λύψει, μετά τη δική του συνάντηση με 
τον κ. Ερντογάν, τουρκική βούληση για 
ήπιο καλοκαίρι και απουσία προκλήσε-
ων, η οποία θα οδηγούσε στην ανέφελη 
σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συ-
νεργασίας.

Επίσης, στις συνομιλίες με τον Αμερικα-
νό πρόεδρο Τζ. Μπάιντεν ο κ. Μητσοτά-
κης φέρεται ότι χαρακτήρισε ικανοποιη-
τική τη συνάντηση της Κωνσταντινούπο-
λης. Και μόλις την Τρίτη 7/6 πρόσθεσε 
δημόσια, πως είχε «την εντύπωση ότι, 
μετά τη συνάντηση με τον Ερντογάν, 
υπήρχε πλαίσιο συνεννόησης και δε θα 
γίνουν ενέργειες που θα προκαλέσουν».
Σε κάθε περίπτωση, η Γερμανίδα 

υπουργός Εξωτερικών Αν. Μπέρμποκ 
αναμενόταν κατά τις (αναβληθείσες 
λόγω Covid) επισκέψεις της στην Αθήνα 
και την Άγκυρα, να ζητούσε ελληνοτουρ-
κικό διάλογο χωρίς εντάσεις, εκφράζο-
ντας -αόριστα- την πρόθεση να δράσει 
επιβοηθητικά. 

Ωστόσο, η ελληνική διπλωματία έχει 
γνώση της μικρής αξίας τέτοιων δηλώ-
σεων, λαμβάνοντας υπόψη και τα εσω-
τερικά παίγνια στην κυβέρνηση συνα-
σπισμού της Γερμανίας. Ο σοσιαλδημο-
κράτης Σολτς προτιμά να αποτύχει και να 
εκτεθεί η «πράσινη» Μπέρμποκ, ώστε ο 
ίδιος να δράσει, ενδεχομένως, αργότερα.

Μιμείται άλλωστε την προκάτοχό του, 
χριστιανοδημοκράτη κυρία Μέρκελ, η 
οποία τον Αύγουστο του 2020 εξευτέλι-
σε το σοσιαλδημοκράτη υπουργό Εξωτε-
ρικών Χ. Μάας. Αφού άφησε τον κ. Μάας 
και την πρωτοβουλία του να «πνιγούν» 
στα ύδατα του Αιγαίου, η τότε καγκελά-
ριος αναμείχθηκε προσωπικά μόνο τον 
Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, οικοδομώ-
ντας πάνω στην ενεργό ανάμειξη των 
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Κοινώς, «έχουμε δει 
το έργο» μόλις προ διετίας.
* Εκδότης του περιοδικού «Άμυνα & Δι-
πλωματία» και σύμβουλος ξένων εταιριών 
μελέτης επιχειρηματικού ρίσκου για τη ΝΑ 
Ευρώπη
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Ο καθορισμός της διάρκειας της προ-
στατευτικής ανοσίας μετά τη μόλυν-

ση από SARS-CoV-2 είναι ζωτικής σημασί-
ας για την κατανόηση και την πρόβλεψη 
της πορείας της πανδημίας COVID-19. Ένα 
βασικό ερώτημα είναι, πόσο διαρκεί αυτή 
η ανοσία;
Οι ιατροί της Γ’ Πανεπιστημιακής Πα-

θολογικής κλινικής του Νοσοκομείου «Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ», ενός από τα νοσοκομεία που 
δέχτηκε το μεγαλύτερο όγκο ασθενών 
της πανδημίας και ξεκίνησε τους εμβο-
λιασμούς στην Ελλάδα, με επιβλέποντα 
τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Συρίγο, κα-
ταγράφουν τα νεότερα δεδομένα όπως 
αναλύονται σε πρόσφατη δημοσίευση 
στο Nature από τους Turner et al και 
Wang et al οι οποίοι περιγράφουν την 
ανθρώπινη ανοσοαπόκριση στη λοίμωξη 
SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια ενός έτους.
Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΩ: www.nature.com/

articles/d41586-021-01557-z
Υπάρχει συνεχής συζήτηση σχετικά με το 

ποιες ανοσιακές απαντήσεις έναντι του 
SARS-CoV-2 παρέχουν ανοσία έναντι του 
ιού. 

Ωστόσο, υπάρχει συμφωνία ότι οι δύο κύ-
ριοι πυλώνες της αντι-ικής απόκρισης είναι: 
1. Τα ανοσοκύτταρα που ονομάζο-
νται κυτταροτοξικά Τ κύτταρα, και 
μπορούν επιλεκτικά να εξαλεί-
ψουν τα μολυσμένα κύτταρα και 
2. Τα εξουδετερωτικά αντισώματα, τα 
οποία εμποδίζουν έναν ιό στο να μολύνει 
τα κύτταρα. Αυτά εκκρίνονται από ανο-
σοκύτταρα, που ονομάζονται πλασματο-
κύτταρα.

Ένας τρίτος πυλώνας μιας αποτελεσμα-
τικής ανοσοαπόκρισης θα ήταν η δημι-
ουργία Τ βοηθητικών κυττάρων, τα οποία 
θα είναι ειδικά για τον ιό και θα συντονί-
ζουν την ανοσολογική αντίδραση. Βασικά, 
αυτά τα τελευταία κύτταρα απαιτούνται 
για τη δημιουργία ανοσολογικής μνήμης, 
ως πλασματοκύτταρα πλέον, τα οποία συ-
νεχίζουν να εκκρίνουν αντι-ικά αντισώμα-
τα ακόμη και όταν ο ιός έχει φύγει.
Τα Β και Τ κύτταρα που είναι ειδικά για 

έναν ιό και αποτελούν κύτταρα μνήμης, 
διατηρούνται σε κατάσταση αδράνειας 

και είναι έτοιμα να ενεργοποιηθούν εάν 
συναντήσουν ξανά τον ιό ή ένα εμβόλιο 
που τον αντιπροσωπεύει. Αυτά τα κύττα-
ρα μνήμης, τα Β και τα Τ, προκύπτουν από 
ενεργοποιημένα κύτταρα κατά την αρχική 
ανοσολογική αντίδραση. Τα αρχικά κύττα-
ρα υφίστανται αλλαγές στο χρωμοσωμικό 
τους DNA, που ονομάζονται επιγενετικές 
τροποποιήσεις, και τους επιτρέπουν να 
αντιδρούν γρήγορα σε μολύνσεις, με απα-
ντήσεις που σκοπό έχουν την εξάλειψη 
του παράγοντα που προκαλεί την ασθέ-
νεια. Τα Β κύτταρα έχουν διπλό ρόλο στην 
ανοσία, αφενός παράγουν αντισώματα 
τα οποία αναγνωρίζουν τις ιικές πρωτε-
ΐνες και παρουσιάζουν μέρος αυτών των 
πρωτεϊνών σε συγκεκριμένα Τ κύτταρα 
και αφετέρου μπορούν να εξελιχθούν σε 
πλασματοκύτταρα, τα οποία εκκρίνουν 
αντισώματα σε μεγάλες ποσότητες. Πριν 
από περίπου 25 χρόνια, έγινε φανερό ότι 
τα πλασματοκύτταρα μπορούν να μετα-
τραπούν τα ίδια σε κύτταρα μνήμης εκ-
κρίνοντας αντισώματα για μακροχρόνια 
προστασία και διατηρούμενα στο μυελό 
των οστών για δεκαετίες και ίσως και για 
ολόκληρη τη ζωή.

Η παρουσία στο μυελό των οστών πλα-
σματοκυττάρων μνήμης που εκκρίνουν 
αντισώματα ίσως είναι πιθανά ο καλύ-
τερος διαθέσιμος προγνωστικός παρά-
γοντας για μακροχρόνια ανοσία. Για το 
SARS-CoV-2, οι περισσότερες μελέτες 
μέχρι στιγμής έχουν αναλύσει την οξεία 
φάση της ανοσολογικής απόκρισης, η 
οποία εκτείνεται σε λίγους μήνες μετά τη 
μόλυνση, και έχουν παρακολουθήσει Τ 
κύτταρα, Β κύτταρα και εκκρινόμενα αντι-
σώματα. Παραμένει ασαφές, εάν η αυτή η 
απάντηση δημιουργεί πλασματοκύτταρα 
μνήμης που εκκρίνουν αντισώματα κατά 
του SARS-CoV-2.

Ο Τέρνερ και οι συνεργάτες του ανέ-
λαβαν την πρόκληση να εντοπίσουν τα 
πλασματοκύτταρα μνήμης που εκκρί-
νουν αντισώματα στο μυελό των οστών, 
σε άτομα που έχουν αναρρώσει από το 
COVID-19. Τα πλασματοκύτταρα μνήμης 
γενικά είναι σπάνια και αυτά που είναι ει-
δικά για ένα συγκεκριμένο παράγοντα θα 

είναι προφανώς εξαιρετικά σπάνια.
Παρ’ όλα αυτά, ο Turner και οι συνερ-

γάτες του εντόπισαν πλασματοκύτταρα 
μνήμης που εκκρίνουν αντισώματα ειδικά 
για την ακίδα πρωτεΐνη που κωδικοποι-
είται από τον SARS-CoV-2 σε 15 από 19 
άτομα, περίπου 7 μήνες μετά τη μόλυνση. 
Ακολούθησε εκ νέου ανάλυση δειγμάτων 
από τα ίδια άτομα 4 μήνες αργότερα (δη-
λαδή 11 μήνες μετά την αρχική μόλυνση 
με SARSCoV-2).
Βρέθηκε ότι αριθμός αυτών των πλα-

σματοκυττάρων παρέμεινε σταθερός σε 
όλους εκτός από έναν. Αυτά τα πλασμα-
τοκύτταρα δεν πολλαπλασιάστηκαν, γε-
γονός που τα κατατάσσει σε κύτταρα μνή-
μης, ενώ οι αριθμοί τους ήταν ίσοι με αυ-
τούς των πλασματοκυττάρων μνήμης που 
βρέθηκαν σε άτομα μετά τον εμβολιασμό 
κατά του τετάνου ή της διφθερίτιδας.

Όταν ο Turner και οι συνεργάτες του πα-
ρακολούθησαν τις συγκεντρώσεις αντισω-
μάτων κατά του SARS-CoV-2 στον ορό του 
αίματος των ατόμων για έως και ένα έτος, 
παρατήρησαν ένα διφασικό σχήμα. Στην 
οξεία ανοσοαπόκριση γύρω από το χρόνο 
της αρχικής λοίμωξης, οι συγκεντρώσεις 
αντισωμάτων ήταν υψηλές, στη συνέχεια 
μειώθηκαν και μετά από μερικούς μήνες 
παρέμειναν λίγο πολύ σταθερές στο πε-
ρίπου 10-20% της αρχικής μέγιστης. Αυτό 
συνάδει με την προσδοκία ότι το 10-20% 
των πλασματοκυττάρων της οξείας ανο-
σολογικής αντίδρασης γίνονται κύτταρα 
μνήμης, και είναι μια σαφής ένδειξη της 
αλλαγής, από βραχύβια πλασματοκύττα-
ρα που παράγουν αντισώματα, σε πλα-
σματοκύτταρα μνήμης με τον ίδιο ρόλο. 
Αυτό δεν είναι απροσδόκητο, δεδομένου 
ότι η ανοσολογική μνήμη σε πολλούς ιούς 
και εμβόλια είναι σταθερή για δεκαετίες, 
αν όχι για μια ζωή.

Για τον SARS-CoV {αίτιο του οξέος ανα-
πνευστικού συνδρόμου (SARS)}, έναν κο-
ρωνοϊό που μοιάζει με τον SARS-CoV-2 και 
εντοπίστηκε αρχικά το 2003, αναφέρθηκε 
το 2020, δηλαδή για περισσότερα από 17 
χρόνια, η συνεχιζόμενη παρουσία υψη-
λών τίτλων εξουδετερωτικών αντισωμά-
των στον ορό του αίματος. 

Τα αποτελέσματα του Wang και των συ-
ναδέλφων του δείχνουν ότι αναμένεται 
ανάλογη μακροπρόθεσμη ανοσία για το 
SARS-CoV-2. Οι συγγραφείς αναφέρουν 
την έρευνα παρακολούθησης των αντισω-
μάτων του ορού και των κυττάρων μνήμης 
Β ειδικά για το SARS-CoV-2 περίπου ένα 
χρόνο μετά τη μόλυνση.
Τα άτομα που εξετάσθηκαν είχαν προ-

ηγουμένως ελεγχθεί από την ομάδα του 
Wang μετά από έξι μήνες από τη νόσηση. 
Τώρα, μετά από ένα χρόνο, έχει γίνει εμ-
φανής η μετάβαση από μια οξεία ανοσο-
λογική αντίδραση στη δημιουργία ανοσο-
λογικής μνήμης, με τη συγκέντρωση των 
εξουδετερωτικών αντισωμάτων να παρα-
μένει αμετάβλητη.
Το ότι η οξεία ανοσολογική αντίδραση 

επεκτείνεται ακόμη και πέραν των έξι 
μηνών, προτείνεται από την ανάλυση των 
συγγραφέων για την παρουσία των Β κυτ-
τάρων μνήμης, έναντι του SAR-CoV-2, στο 
αίμα των ατόμων που ανάρρωσαν κατά 
τη διάρκεια του έτους. Οι συγγραφείς το 
απέδειξαν με τις in vitro μετρήσεις εξου-
δετερωτικών αντισωμάτων για πολλά με-
ταλλαγμένα στελέχη του SARS-CoV-2.
Τέλος, ο Wang και οι συνάδελφοί του 

έδειξαν ότι η ανοσία μπορεί να ενισχυθεί 
ακόμη περισσότερο σε άτομα που αναρ-
ρώνουν, εμβολιάζοντάς τα μετά από 
ένα χρόνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία περισσότερων πλασματοκυτ-
τάρων, μαζί με αύξηση του επιπέδου των 
αντισωμάτων SARS-CoV-2 που ήταν έως 
και 50 φορές μεγαλύτερο από ό,τι πριν 
από τον εμβολιασμό. Μερικά από αυτά τα 
πλασματοκύτταρα, που παρουσιάζονται 
μετά από εμβολιασμό, πιθανά θα μετα-
τραπούν σε κύτταρα μνήμης, αλλά είναι 
κάτι που δεν έχει ακόμη αποδειχθεί.
Συμπερασματικά, τα στοιχεία μέχρι στιγ-

μής δείχνουν ότι η μόλυνση με SARS-
CoV-2 προκαλεί μακροχρόνια ανοσία 
στα περισσότερα άτομα. Αυτό αποτελεί 
μια ευπρόσδεκτη θετική σημείωση, ενώ 
αναμένονται περαιτέρω δεδομένα σχε-
τικά με τις ανοσιακές απαντήσεις και την 
ανοσιακή μνήμη μετά τον εμβολιασμό.
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Κλείστε το τραπέζι σας εγκαίρως.
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«Σκληρό πόκερ» με τα ρωσικά και 
ουκρανικά σιτάρια βρίσκεται 

σε εξέλιξη πολλές εβδομάδες και πλέ-
ον εμπλέκεται μια σειρά χωρών, χωρίς 
ωστόσο να διαφαίνεται βιώσιμη συμφω-
νία το επόμενο διάστημα. Οι Ουκρανοί, 
με την αιτιολογία της ασφάλειας των θα-
λασσίων οδών για την εξαγωγή των σιτη-
ρών τους, ζητούν αντιπλοϊκά όπλα από 
τη Δύση.

Προφανώς, κάτι τέτοιο θα ήταν «κόκκι-
νο πανί» για τους Ρώσους, που από την 
πλευρά τους ζητούν άρση των ναρκοπε-
δίων στα ανοικτά της Οδησσού για την 
προσέγγιση δικών τους εμπορικών πλοί-
ων. Για Δούρειο Ίππο μιλούν οι Ουκρανοί, 
που φοβούνται ότι η άρση των ναρκοπε-
δίων θα «ανοίξει δρόμο» για αποβατική 
επέμβαση των Ρώσων στο σημαντικότερο 
λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, που παρα-
μένει βεβαίως υπό ουκρανικό έλεγχο.
Στο παιχνίδι μπαίνουν οι Τούρκοι, που 

φέρονται να έχουν εξασφαλίσει την ει-
σαγωγή ρωσικών σιτηρών για τις ανάγκες 
της οικονομίας και του πληθυσμού τους. 
Την ίδια στιγμή συζητούν την παροχή ναυ-
τικής προστασίας στα ουκρανικά εμπο-
ρεύματα και κυρίως τρόφιμα που θα φύ-
γουν από την Οδησσό.
Το ίδιο και οι Βρετανοί, που στα πλαίσια 

της δυτικής βοήθειας προς την Ουκρανία 
θα μπορούσαν επίσης να προσπαθήσουν 
να εξασφαλίσουν τις εξαγωγές σιτηρών. 
Βεβαίως, μια τόσο ενεργή εμπλοκή των 
Βρετανών θα είχε άλλες πολύ σοβαρές 
και ίσως ανεξέλεγκτες συνέπειες. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο Ουκρανός πρόεδρος Βο-
λοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, ότι ενδέχεται 
έως και 75 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών να 
παραμείνουν εγκλωβισμένοι στην Ουκρα-
νία μέχρι το ερχόμενο φθινόπωρο, προ-
σθέτοντας, ακριβώς, ότι το Κίεβο θέλει 
αντιπλοϊκά όπλα που θα μπορούσαν να 
εξασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση των 
εξαγωγών του.

Η Ουκρανία, τόνισε ο Ζελένσκι, σε μια 
ενημέρωση δημοσιογράφων στο Κίεβο, 
έχει συζητήσει με τη Βρετανία και την 
Τουρκία την ιδέα του Πολεμικού Ναυτικού 
μιας τρίτης χώρας, που θα εγγυάται τη 
διέλευση των ουκρανικών εξαγωγών σιτη-
ρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Ωστό-
σο, η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφα-

λή τους διέλευση θα ήταν τα ουκρανικά 
όπλα, είπε σε δημοσιογράφους.

NYT: ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΛΗΜΜΑ  
ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΜΜΕΝΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
Προειδοποίηση ότι η Ρωσία επιχειρεί να 

πουλήσει κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά σε 
χώρες που πλήττονται από ξηρασία στην 
Αφρική απηύθυναν οι Ηνωμένες Πολιτεί-
ες, σύμφωνα με δημοσίευμα των New 
York Times, που αναδημοσίευσε η «Κα-
θημερινή».

Κατά το δημοσίευμα, το οποίο επικαλεί-
ται τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
στα μέσα Μαΐου, οι Ηνωμένες Πολιτείες 
έστειλαν προειδοποίηση σε 14 χώρες, κυ-
ρίως στην Αφρική, ότι τρία ρωσικά φορ-
τηγά πλοία έφυγαν από λιμάνια κοντά 
στην Ουκρανία φορτωμένα με «κλεμμέ-
να ουκρανικά σιτηρά». Η αμερικανική 
προειδοποίηση όξυνε το δίλημμα για τις 
αφρικανικές χώρες, πολλές από τις οποί-
ες αισθάνονται ήδη παγιδευμένες μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης.
Ο συναγερμός που σήμανε η Ουάσιγκτον 

ενίσχυσε τις κατηγορίες της ουκρανικής 
κυβέρνησης ότι η Ρωσία έχει κλέψει έως 
και 500.000 τόνους ουκρανικών σιτηρών, 
αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων (περί-
που 93 εκατ. ευρώ), από την έναρξη του 
πολέμου το Φεβρουάριο. Μεγάλο μέρος 
τους μεταφέρθηκε με φορτηγά σε λιμά-
νια της Κριμαίας που ελέγχεται από τη 
Ρωσία και στη συνέχεια φορτώθηκε σε 
πλοία, ορισμένα από τα οποία έχουν βρε-
θεί στο στόχαστρο κυρώσεων της Δύσης, 
σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. 
Την Παρασκευή 3 Ιουνίου, ο επικεφαλής 
της Αφρικανικής Ένωσης και πρόεδρος 
της Σενεγάλης, Μακί Σαλ, συναντήθηκε 
στη Ρωσία με το Ρώσο πρόεδρο Βλαντι-
μίρ Πούτιν, σε μια προσπάθεια να εξα-
σφαλίσει προμήθειες σιτηρών. Αναλυτές 
ανέφεραν ότι το ταξίδι, κατά το οποίο ο κ. 
Σαλ αναφέρθηκε στον «αγαπητό του φίλο 
Βλαντιμίρ», προσέφερε στο Ρώσο πρόε-
δρο ένα ακόμη εργαλείο, στην προσπά-
θειά του να υπονομεύσει τη διεθνή απά-
ντηση στη ρωσική εισβολή. Ωστόσο, πολ-
λά αφρικανικά κράτη είναι ήδη αμφίθυμα 
σχετικά με την εκστρατεία κυρώσεων της 
Δύσης κατά της Ρωσίας, για λόγους που 
περιλαμβάνουν -μεταξύ άλλων- την εξάρ-

τησή τους από ρωσικά όπλα. Επιπλέον, η 
Αφρική είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην επι-
σιτιστική κρίση.

Σε ό,τι αφορά τα σιτηρά, η Ρωσία και η 
Ουκρανία συνήθως παρέχουν περίπου 
το 40% των αναγκών της Αφρικής, στην 
οποία οι τιμές του σιταριού έχουν αυξη-
θεί κατά 23% τον τελευταίο χρόνο, σύμ-
φωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Κατά τον ΟΗΕ, 
στο Κέρας της Αφρικής περισσότεροι από 
17 εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από 
την επισιτιστική κρίση. Στη Σομαλία, δε, 
πάνω από 200.000 άνθρωποι βρίσκονται 
στα πρόθυρα του λιμού.

Αντιμέτωπες με ένα τόσο μεγάλο ζήτημα, 
πολλές αφρικανικές χώρες είναι πιθανό 
να αγοράσουν σιτηρά που προμηθεύει η 
Ρωσία, ανεξάρτητα από το πού προέρχο-
νται, δήλωσε ο Χασάν Κανένγιε, διευθυ-
ντής του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγι-
κών Μελετών HORN, ενός ερευνητικού 
φορέα στην Κένυα. «Αυτό δεν είναι δί-
λημμα» είπε και πρόσθεσε, ότι η ανάγκη 
για φαγητό είναι τόσο σοβαρή που δεν 
τίθεται θέμα συζήτησης. Ουκρανοί αξιω-
ματούχοι δήλωσαν ότι η λύση στην επισι-
τιστική κρίση της Αφρικής είναι να ασκη-
θεί μεγαλύτερη πίεση παγκοσμίως για 
τον τερματισμό του πολέμου. Υπάρχει μια 
«απλή απάντηση», είπε ο Τάρας Βισότσκι, 
αναπληρωτής υπουργός Γεωργίας της Ου-
κρανίας: «Σταματήστε τον πόλεμο».
Ο κ. Βισότσκι και άλλοι Ουκρανοί υπουρ-

γοί κατηγορούν τη Ρωσία εδώ και μήνες, 
ότι κλέβει σιτηρά από τα εδάφη που κατέ-
χει στο νότο της Ουκρανίας. Όπως καταγ-
γέλλουν, μεγάλο μέρος των σιτηρών έχει 
κλαπεί από αποθηκευτικούς χώρους σε 
κατεχόμενα τμήματα των περιοχών Ζαπο-
ρίζια, Χερσώνα, Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.
Οι πρώτες αναφορές για κλοπές σιτηρών 

εμφανίστηκαν στα μέσα Μαρτίου. Όπως 
τονίζουν οι ΝΥΤ, σχολιαστές ρωσικών κρα-
τικών τηλεοπτικών σταθμών κομπάζουν 
δημόσια για τις κατασχέσεις, λέγοντας 
ότι η Ρωσία σκοπεύει να συνεχίσει αυτήν 
την τακτική. Οι Ρώσοι έκλεψαν επίσης 
γεωργικά μηχανήματα αξίας 15 έως 20 
εκατομμυρίων δολαρίων, κατήγγειλε ο κ. 
Βισότσκι. Μεγάλο μέρος των κλεμμένων 
σιτηρών, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιω-
ματούχους, καταλήγει σε λιμάνια όπως 
της Σεβαστούπολης, στη χερσόνησο της 

Κριμαίας, την οποία η Ρωσία έχει καταλά-
βει από το 2014. Στα τέλη Απριλίου, Ου-
κρανοί αξιωματούχοι δημοσίευσαν βίντεο 
με φορτηγά, τα οποία -κατά την ουκρανι-
κή πλευρά- ήταν γεμάτα σιτηρά. Σε μια 
ανάλυση του βίντεο, οι New York Times 
επιβεβαίωσαν ότι προέρχεται από την 
-κατεχόμενη από τη Ρωσία- Μελιτόπολη, 
με την οχηματοπομπή να κατευθύνεται 
νοτιοδυτικά, σε έναν κεντρικό δρόμο προς 
την Κριμαία.
Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 10 πλοία 

έχουν εξάγει κλεμμένα σιτηρά μέσω του 
λιμανιού της Σεβαστούπολης από τα τέλη 
Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την ουκρανι-
κή πλευρά. Τον περασμένο μήνα, τρία ρω-
σικά πλοία που χαρακτηρίστηκαν από το 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ ως ύποπτα για μεταφο-
ρά κλεμμένων σιτηρών -τα Matros Koshka, 
Matros Pozynich και Mikhail Nenashev- 
πέρασαν από τα Στενά του Κερτς, που χω-
ρίζουν την Κριμαία από τη Ρωσία, και διά-
φορα λιμάνια στην ανατολική Μεσόγειο.

Κάποιες φορές ελλιμενίστηκαν στην 
Τουρκία ή τη Συρία, σύμφωνα με τους ΝΥΤ. 
Άλλες φορές, σύμφωνα με ιστοσελίδες 
που παρακολουθούν τη θαλάσσια κυκλο-
φορία, έκλεισαν τους αναμεταδότες τους 
ενώ διέσχιζαν τη Μεσόγειο, πιθανώς για 
να κρύψουν τον τελικό προορισμό τους.

Ο προσδιορισμός της προέλευσης μιας 
αποστολής σιτηρών δεν είναι εύκολος, 
αλλά μια ένδειξη θα μπορούσε να είναι 
εάν η Ρωσία πουλά σε πολύ χαμηλή τιμή, 
δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. 
Αρκετοί ξένοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο 
μεταξύ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τούς 
ζήτησαν -σε πνεύμα συνεργασίας- να δια-
σφαλίσουν ότι η χώρα τους δε θα αγορά-
σει κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά.

Η Τουρκία, όπως τονίζουν οι ΝΥΤ, βρί-
σκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών 
για τον εντοπισμό κλεμμένων ουκρανι-
κών σιτηρών, επειδή τα ρωσικά πλοία που 
φεύγουν από την Κριμαία, συνήθως διέρ-
χονται από τα τουρκικά ύδατα. Την Παρα-
σκευή 3/6, ο πρέσβης της Ουκρανίας στην 
Τουρκία κάλεσε τις Αρχές να ερευνήσουν 
την προέλευση των σιτηρών που μετα-
φέρθηκαν από τη Ρωσία. Εκπρόσωπος του 
υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας δεν 
απάντησε σε αίτημα των ΝΥΤ για σχόλιο.

© zougla.gr
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Σε ομηρία η παγκόσμια  Σε ομηρία η παγκόσμια  
αγορά σιτηρώναγορά σιτηρών
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ΚΕΜΠΕΚ
Οι πίθηκοι και τα τσιμπούρια μετά το Covid-19
Ξεκίνησε ο εμβολιασμός κατά της ευλογιάς των πιθήκων

Τώρα που τελειώνει η πανδημία του 
Covid-19, φαίνεται ότι και άλλες ασθέ-

νειες θα αρχίσουν να εξαπλώνονται εξαι-
τίας πολλών παραγόντων, κυρίως λόγω 
της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με 
τους επιστήμονες.   

Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ
Ένα πρώτο κέντρο εμβολιασμού κατά της 

ευλογιάς των πιθήκων άνοιξε στο Μόντρε-
αλ, όπου η επιδημία βρίσκεται σε έξαρση. 
Πάνω από 500 άτομα έχουν ήδη λάβει 
μια δόση εμβολίου, ενώ το Κεμπέκ έχει 71 
επισήμως δηλωμένα κρούσματα.
Το κέντρο εμβολιασμού Berri/Centre-

Sud χορηγεί δόσεις εμβολίου κατά της ευ-
λογιάς των πιθήκων από την Παρασκευή 
3 Ιουνίου. Οι εισαγωγές γίνονται χωρίς 
ραντεβού καθημερινά, από τις 8 π.μ. έως 
τις 7:30 μ.μ., σύμφωνα με μια διαδικασία 
παρόμοια με τον εμβολιασμό κατά του 
COVID-19. 

Έτσι, 516 άτομα έχουν ήδη λάβει μια 
δόση εμβολίου κατά της ευλογιάς των 
πιθήκων από τις 30 Μαΐου, αναφέρει το 
CUISS du Centre-Sud-de-l›Île-de-Montréal. 
Τα περισσότερα από τα άτομα που επηρε-
άζονται είναι ομοφυλόφιλοι άνδρες που 
κατοικούν στο Μόντρεαλ.

Επιφυλακτικοί παραμένουν οι υποψή-
φιοι για εμβολιασμό μπροστά στην έξαρ-
ση της επιδημίας. Πολλοί πηγαίνουν στις 
κλινικές για πρόληψη, ιδίως με την προ-
τροπή της κοινοτικής οργάνωσης RÉZO, η 
οποία συνεργάζεται με ομοφυλόφιλους ή 
αμφιφυλόφιλους άνδρες.

200 ΕΝΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
Πριν από τη λήψη της δόσης του εμβο-

λίου, οι ασθενείς υποβάλλονται σε ερω-
τηματολόγιο, που αποσκοπεί στην αξιολό-
γηση τού βαθμού επαφής τους με τη νόσο. 
Σύμφωνα με τη Lise Maurice, νοσοκόμα 

στο CIUSSS du Centre-Sud-de-l›Île-de-
Montréal, «αυτοί είναι κυρίως άνθρωποι 
που έχουν έρθει σε επαφή με άλλα άτομα 
που έχουν προσβληθεί από την ασθένεια. 
Οι μόνοι άνθρωποι που απομακρύναμε 
ήταν επειδή δεν ήταν σεξουαλικά ενεργοί 
και έτσι ο κίνδυνος ήταν πολύ χαμηλός».

Η ευλογιά των πιθήκων μπορεί να με-
ταδοθεί μέσω της σεξουαλικής επαφής, 
αλλά και κατά τη διάρκεια στενής σωματι-
κής επαφής με ένα μολυσμένο άτομο, τα 
ρούχα ή τα σεντόνια του.
Το κέντρο εμβολιασμού Berri/Centre-Sud 

εκτελεί περίπου 200 ενέσεις την ημέρα. 
Αντιμέτωποι με την αυξανόμενη ζήτη-
ση, ορισμένοι ασθενείς χρειάστηκε να 
επιστρέψουν αρκετές φορές για να τους 
χορηγηθεί μια δόση. Η πλειοψηφία των 
ασθενών είναι άνδρες κάτω των 50 ετών 
που δεν έχουν εμβολιαστεί ποτέ κατά της 
ευλογιάς. Προτεραιότητα στον εμβολια-
σμό έχουν και οι φροντιστές.

Οι εμβολιασμένοι αρνούνται προς το πα-
ρόν να ενδώσουν στον πανικό. «Δεν ανη-
συχώ πολύ, γιατί ξέρω ότι δεν μπορείς να 
πεθάνεις από αυτό», καταθέτει ο Robert 
Girard μετά την ένεση του. Είναι λίγο ανη-
συχητικό, αλλά φαντάζομαι ότι κάποια 
στιγμή θα τεθεί υπό έλεγχο.

Η ασθένεια θεραπεύεται μόνη της σε 
δύο έως τέσσερις εβδομάδες, απειλητικές 
για τη ζωή επιπλοκές μπορεί να εμφανι-

στούν σε περίπου 1% των περιπτώσεων, 
ιδιαίτερα επηρεάζοντας άτομα με ανοσο-
καταστολή.
Ο αριθμός των κρουσμάτων της ευλογιάς 

των πιθήκων στο Κεμπέκ τριπλασιάστηκε 
σε λιγότερο από μία εβδομάδα, καθιστώ-
ντας την επαρχία μία από τις περιοχές 
που πλήττονται περισσότερο από την επι-
δημία. Την Παρασκευή 3 Ιουνίου, η Υπη-
ρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά θε-
ώρησε την κατάσταση της επιδημίας στο 
Κεμπέκ «ανησυχητική». 
Πυρετός, νυχτερινές εφιδρώσεις, πο-

νοκέφαλοι, πρησμένοι αδένες και μυϊκοί 
πόνοι, είναι τα κύρια προειδοποιητικά 
σημάδια της νόσου. Τα άτομα με αυτά τα 
συμπτώματα συνιστάται να επισκεφθούν 
αμέσως το γιατρό τους για αξιολόγηση, 
να φορέσουν μάσκα και να καλύπτουν τις 
πληγές τους.

ΤΑ ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΑ ΚΑΙ 
Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ LYME
Με το καλοκαίρι να πλησιάζει, περισ-

σότεροι Κεμπεκιώτες κατευθύνονται σε 
εξωτερικούς χώρους – αλλά οι υγειονο-
μικές αρχές εκδίδουν προειδοποίηση για 
τη νόσο του Lyme λόγω της αύξησης των 
τσιμπουριών. 

Στην περιοχή Montérégie, η δημόσια 
υπηρεσία υγείας λέει ότι υπήρξε αύξηση 
50% στα κρούσματα. «Αν μιλάμε για το 
Montérégie, τα τσιμπούρια υπάρχουν σε 
ολόκληρη την περιοχή», είπε ο Δρ Φραν-
σουά Μίλορντ, ειδικός στη νόσο του Lyme 
και σύμβουλος του τμήματος.

Η ασθένεια μεταφέρεται από αυτά τα 
τσιμπούρια. Όταν δαγκώνουν ανθρώπους, 

μεταδίδουν ένα βακτήριο στην κυκλοφο-
ρία τού αίματος, το οποίο μπορεί να προ-
καλέσει κόπωση, πόνους και πονόλαιμο. 
Οι ειδικοί αναμένουν κακή χρονιά για τα 
τσιμπούρια, καθώς τα ζωύφια που μετα-
φέρουν ασθένειες πολλαπλασιάζονται 
και επεκτείνονται λόγω των καυσώνων.
Αν αφεθεί χωρίς θεραπεία, η νόσος του 

Lyme μπορεί να οδηγήσει σε πιο σοβαρά 
προβλήματα που επηρεάζουν το νευρικό 
σύστημα. Εάν νομίζετε ότι σας έχει τσί-
μπησε ένα τσιμπούρι, οι γιατροί λένε ότι 
το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε 
είναι να το αφαιρέσετε πριν επισκεφτείτε 
ένα φαρμακοποιό που μπορεί να συντα-
γογραφήσει το αντιβιοτικό Doxycycline. 
Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση του 

Κεμπέκ ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει 15 
εξειδικευμένες κλινικές που θα επικε-
ντρωθούν στη μακροχρόνια Covid και τη 
νόσο του Lyme. Οι ειδικοί έχουν επίσης 
επισημάνει τη σχέση μεταξύ της κλιματι-
κής αλλαγής και των τσιμπουριών, καθώς 
ο θερμότερος καιρός τα βοηθά να επιβιώ-
σουν και να αναπαραχθούν.
«Μεγαλύτερα καλοκαίρια σημαίνει ότι 

έχουμε μεγαλύτερη χρονική περίοδο 

όπου τα τσιμπούρια είναι ενεργά και οι 
άνθρωποι είναι σε εξωτερικούς χώρους. 
Επομένως, αυξάνει το παράθυρο ευκαιρί-
ας όπου αυτοί οι δύο θα έρθουν σε επαφή 
μεταξύ τους», δήλωσε η Jill Baumgartner, 
καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο McGill στο 
επιδημιολογικό τμήμα. 
Ζώα όπως τα πουλιά, τα ποντίκια και τα 

ελάφια, μπορούν να μεταφέρουν τα τσι-
μπούρια και η απώλεια του ενδιαιτήματος 
τους μπορεί επίσης να οδηγήσει στην εξά-
πλωση. «Αυτό αυξάνει τόσο τη μεταφορά 
αυτών των τσιμπουριών, έτσι ώστε αυτά 
τα ζώα να μπορούν να μετακινούν αυτά 
τα τσιμπούρια σε μεγάλες αποστάσεις και 
αυτό θέτει τους ανθρώπους σε κίνδυνο», 
είπε η Baumgartner.
Υπάρχουν βήματα για να προστατευτείτε 

από τη νόσο του Lyme: φορέστε μακριά, 
ανοιχτόχρωμα ρούχα, να προτιμάτε τα 
μονοπάτια κατά την πεζοπορία, ελέγξτε 
τον εαυτό σας και τους άλλους για τσι-
μπούρια και κάντε ένα ζεστό ντους αφού 
περάσετε χρόνο σε δασώδεις περιοχές.

© Public Health Agency Of Canada,  
Gouvernement Du Québec, CTV
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Υγεία και Διατροφή
Η σχέση ανάμεσα στο μεταβολισμό και το ανοσοποιητικό 
σύστημα και πώς αυτή επηρεάζει την υγεία μας
Γιατί οι διαφορετικές ασθένειες απαι-

τούν και διαφορετικές προσεγγίσεις 
στη διατροφή; Αυτό είναι ευκολότερο να 
το απαντήσουμε, μόλις καταλάβουμε τη 
σύνδεση ανάμεσα στο μεταβολισμό και 
στο ανοσοποιητικό μας.

Γράφει ο  
Jeffrey Bland* 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ  
ΙΑΤΡΟΣ

Αν ενώσουμε αυ-
τές τις δύο λέξεις, 

παίρνουμε τον ανοσο-
μεταβολισμό, μια επαναστατική έννοια, 
η οποία τα τελευταία χρόνια ερευνάται. 
Η ιδέα εδώ είναι βασική, αλλά ισχυρή: 
Διαφορετικά σημεία του ανοσοποιητι-
κού συστήματος θέλουν διαφορετικές 
διατροφές. Και αν τα θρέψουμε καταλ-
λήλως, μπορούμε να διασφαλίσουμε και 
καλύτερη υγεία.

ΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
Ο ΑΝΟΣΟΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ;
Ο ανοσομεταβολισμός είναι μία πλευ-

ρά μιας μεγαλύτερης ιστορίας, που ξεδι-
πλώνεται σε σχέση με το ανοσοποιητικό 
σύστημα. Έχουν ειπωθεί πολλά για τη 
σημασία του ανοσοποιητικού, η οποία 
ξεπερνά τα ζητήματα του κρυολογήμα-
τος και της γρίπης. Το νέο σκεπτικό γύρω 
από αυτό το ζήτημα έχει να κάνει με την 
αναζωογόνηση, την ισορροπία και την 
ανθεκτικότητα, και όχι απλώς με μια σύ-
ντομη ανάταση.
Ο μεταβολισμός είναι ο τρόπος που 

επεξεργαζόμαστε τα καύσιμα και παρά-
γουμε ενέργεια και συνδέεται με το ανο-
σοποιητικό σύστημα. Η επιστήμη μάς 
δείχνει, ότι διαφορετικά ανοσοκύτταρα 
ζητούν διαφορετικά θρεπτικά συστατι-
κά.
Κάποια κύτταρα ενεργοποιούνται σε 

σήμα κινδύνου – από έναν ιό που έχει 
εισβάλει, μέχρι ένα στραμπουληγμένο 
αστράγαλο – και προτιμούν τα σάκχαρα 
ως γρήγορο καύσιμο. Αυτή η μετατρο-
πή της γλυκόζης σε καύσιμο είναι μια 
διαδικασία που ονομάζεται γλυκόλυση. 
Είναι σημαντική εκείνη τη στιγμή, αλλά 
δεν ταιριάζει στο μακροπρόθεσμο στόχο 
ισορροπίας. Όταν αυτή η οδός ενεργο-
ποιείται από λάθος ανοσοκύτταρα για 

πολύ καιρό, αυτό μπορεί να σημαίνει 
φλεγμονή και μπορεί να οδηγήσει σε 
πολλά προβλήματα στο σώμα σας.
Από την άλλη, όταν τα πράγματα χρει-

άζεται να ηρεμήσουν, στρεφόμαστε στα 
λιπαρά. Η οξείδωση λιπαρών οξέων πα-
ρέχει καύσιμο στα ανοσοκύτταρα που 
έχουν σχεδιαστεί για να ηρεμήσουν την 
ανοσολογική σας απόκριση και να μει-
ώσουν τη φλεγμονή. Μπορείτε να κα-
ταλάβετε πού οδηγεί αυτό. Δεδομένου 
ότι ο ανοσομεταβολισμός μάς λέει, ότι 
διαφορετικά ανοσοκύτταρα προτιμούν 
διαφορετικά θρεπτικά συστατικά για 
καύσιμο, η διατροφή μας, μέσω του με-
ταβολισμού, μπορεί να επηρεάσει την 
ανοσολογική μας απόκριση.

ΠΩΣ ΝΑ ΘΡΕΨΟΥΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ 
ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Εάν ορισμένα από τα ανοσοποιητικά 

σας κύτταρα προτιμούν λιπαρά και άλλα 
σάκχαρα, τότε η διατροφή έχει σημα-
σία. Η τροφή που τρώτε παίζει σημαντι-

κό ρόλο στην ικανότητα του ανοσοποιη-
τικού  σας συστήματος να καταπολεμά 
τη μόλυνση και να καθαρίζει τα κύτταρα 
σας από υπολείμματα που σχετίζονται 
με την ηλικία.
Αυτή είναι η πραγματική υπόσχεση της 

διατροφικής εξατομίκευσης. Πιστεύω 
ότι μια μέρα σύντομα, θα είμαστε σε 
θέση να προσαρμόσουμε τη διατροφή 
ενός ατόμου για να διαμορφώσουμε τα 
σήματα ενός ανοσοποιητικού συστή-
ματος που βρίσκεται σε αταξία, όπως 
μετράται από απλούς μεταβολικούς δεί-
κτες που χρησιμοποιούμε σε σχέση με 
την αρτηριακή πίεση και το σάκχαρο του 
αίματος.
Για την ακρίβεια, νομίζω ότι φτάνουμε 

ήδη εκεί. Η μετατροπή των θρεπτικών 
ουσιών σε ενέργεια για τα ανοσοκύττα-
ρα συμβαίνει στα μιτοχόνδρια, και για 
άλλη μια φορά, διαφορετικά θρεπτικά 
συστατικά επηρεάζουν μια διαφορετική 
απόκριση. Εάν τροφοδοτείτε τα μιτο-
χόνδρια σας με τα σωστά φυτοθρεπτικά 

συστατικά, μπορείτε να βοηθήσετε στην 
εξισορρόπηση της ανοσίας σας.
Αναζητήστε βασικά φλαβονοειδή, 

όπως η ρουτίνη, η κουερσετίνη, η διο-
σμίνη, η λουτεολίνη και η εσπεριδίνη, 
για να στηρίξετε τις λειτουργίες. Η ισορ-
ροπία μεταξύ προ – και αντιοξειδωτικών, 
είναι επίσης βασική, η οποία επιτυγχά-
νεται με θρεπτικά συστατικά όπως κουρ-
κουμίνη, βιταμίνη Ε και Ginkgo biloba.

© ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

*Ο Jeffrey S. Bland, PhD, FACN, CNS, είναι 
ένας διεθνώς αναγνωρισμένος ηγέτης στον 
τομέα της διατροφικής ιατρικής. Συνίδρυ-
σε το Ινστιτούτο για τη Λειτουργική Ιατρική 
το 1991 και είναι γνωστός σε πολλούς ως ο 
«πατέρας της Λειτουργικής Ιατρικής». Τα 
τελευταία 35 χρόνια, ο Δρ. Bland έχει διανύ-
σει περισσότερα από έξι εκατομμύρια μίλια 
διδάσκοντας περισσότερους από 100.000 
επαγγελματίες υγείας στις ΗΠΑ, τον Καναδά 
και 50 άλλες χώρες, σχετικά με τη Λειτουρ-
γική Ιατρική.

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 13 juin au dimanche 19 juin 2022 · from monday june 13th to sunday june 19th 2022

OEUFS BLANCS EXTRA GROS OEUFS BLANCS EXTRA GROS 
ULTRA NUTRI ULTRA NUTRI 

Ultra Extra Large Eggs Ultra Extra Large Eggs 
dzdz

FÈVES GOURGANESFÈVES GOURGANES
CEDARCEDAR

Fava BeansFava Beans
540ml540ml

CAFÉ GLACÉ CAFÉ GLACÉ 
FRAPPÉ FRAPPÉ 

NESCAFÉNESCAFÉ
Iced CoffeeIced Coffee

200g200g

BISCUITS KOURABIE FAITS À LA MAIN BISCUITS KOURABIE FAITS À LA MAIN 
CHRISANTHIDISCHRISANTHIDIS

Handmade KourabieHandmade Kourabie
450g450g

JAMBON FUMÉ À L’ANCIENNEJAMBON FUMÉ À L’ANCIENNE
Old Fashioned Smoked HamOld Fashioned Smoked Ham

FROMAGE KASSERI FROMAGE KASSERI 
AU LAIT DE BREBIS ET AU LAIT DE BREBIS ET 
CHÈVRE ÂGÉ 12 MOISCHÈVRE ÂGÉ 12 MOIS
CheeseCheese

GRÈCE

HOMARDS CUITSHOMARDS CUITS
Cooked LobstersCooked Lobsters

BISCUITS AVEC CHOCOLAT CHOCOBISCUITS AVEC CHOCOLAT CHOCO
BISCUIT ILIOSBISCUIT ILIOS

Cookies with ChocolateCookies with Chocolate
102 à 106g102 à 106g

FROMAGE CHEDDAR MARBRÉ FROMAGE CHEDDAR MARBRÉ 
BLACK DIAMONDBLACK DIAMOND

CheeseCheese
400g400g

CRÈME CRÈME 
GLACÉE GLACÉE 
CHAPMAN’S CHAPMAN’S 
COLLECTIONCOLLECTION
Ice CreamIce Cream
8x55ml ou 8x55ml ou 
6x125ml6x125ml

FILET MIGNON DE BOEUF FRAISFILET MIGNON DE BOEUF FRAIS
Fresh Beef TenderloinFresh Beef Tenderloin

26.43/kg26.43/kg

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

8.80/kg8.80/kg

SAUMON FRAIS DE L’ATLANTIQUESAUMON FRAIS DE L’ATLANTIQUE
(DEMI OU ENTIER)(DEMI OU ENTIER)

Fresh Atlantic SalmonFresh Atlantic Salmon
(Half or Whole)(Half or Whole)

11.00/kg11.00/kg

CONCOMBRES ANGLAISCONCOMBRES ANGLAIS
English CucumbersEnglish Cucumbers

PÊCHES À CHAIR BLANCHEPÊCHES À CHAIR BLANCHE
White Flesh PeachesWhite Flesh Peaches
2.18/kg2.18/kg

ANANASANANAS
GOLDEN RIPEGOLDEN RIPE
PineapplesPineapples

BROCOLI-RAVEBROCOLI-RAVE
RapiniRapini
bottebotte

JUMBO
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Ινδία: Ηλεκτρολόγος έκοβε το ρεύμα στο χωριό 
για να συνάντα κρυφά την αγαπημένη του
Υπάρχει πάντα κάποια τρέλα 

στην αγάπη, αλλά υπάρχει πά-
ντα και κάποια λογική στην τρέ-
λα. Ένας Ινδός εκδιώχθηκε πρόσφα-
τα από το χωριό του, καθώς έκοβε 
το ρεύμα σε ολόκληρο τον οικι-
σμό όποτε ήθελε να δει την κοπέλα 
του.
Για εβδομάδες, οι κάτοικοι του Γκανε-

σπούρ, ενός μικρού χωριού στην περι-
οχή Πούρνια του ανατολικού Μπιχάρ, 
έπρεπε να ανέχονται συχνές διακοπές 
ρεύματος, που έμοιαζαν να συμβαίνουν 
μόνο λίγες ώρες μετά τη δύση του ηλίου. 
Κανείς δε φαινόταν να γνωρίζει τι προκα-
λούσε τα προβλήματα, καθώς η εταιρεία 
ηλεκτρισμού δεν είχε αναφέρει καμία 
δυσλειτουργία του δικτύου ηλεκτροδό-
τησης και κανένα από τα γειτονικά χωριά 
δεν αντιμετώπιζε παρόμοια θέματα.
Εξοργισμένοι, πολλοί στα χωριά άρχι-

σαν να προσέχουν την ώρα που σημειώ-
θηκαν οι διακοπές και κατέληξαν στο συ-
μπέρασμα, ότι το ρεύμα έπεφτε πάντα 

μετά το σκοτάδι. Άρχισαν να υποψιάζο-
νται τι γινόταν και κατέληξαν σε ένα σχέ-
διο για να διερευνήσουν.
Ένα βράδυ, αφού έσβησε το ηλεκτρι-

κό ρεύμα όπως συνήθως τις τελευταίες 

εβδομάδες, αρκετοί κάτοικοι του Γκανε-
σπούρ δημιούργησαν μια ομάδα ανα-
ζήτησης και αποφάσισαν να ψάξουν 
στο χωριό για απαντήσεις. Αφού χτένι-
σαν τους δρόμους, έφτασαν στην αυλή 

του σχολείου του χωριού, όπου ανακά-
λυψαν δύο εραστές που προσπαθούσαν 
να κρατήσουν μυστική τη σχέση τους.
Όπως αποδεικνύεται, ο άντρας, που 

ήταν ηλεκτρολόγος, ήθελε τόσο απελ-
πισμένα να κρατήσει τον έρωτά τους 
μυστικό, που έκοβε το… ρεύμα για 2-3 
ώρες τη νύχτα, κάθε φορά που συνα-
ντιόντουσαν, μόνο και μόνο για να μην 
τους βλέπουν! Αφού παραδέχτηκε ότι 
είχε σαμποτάρει ολόκληρο το χωριό για 
εβδομάδες, ο ηλεκτρολόγος φέρεται να 
ξυλοκοπήθηκε ως τιμωρία. Ευτυχώς, η 
ιστορία έχει αίσιο τέλος. Αφού έμαθαν 
για το κρυφό ειδύλλιό τους, οι γέροντες 
του χωριού ανάγκασαν τους δύο ερα-
στές να παντρευτούν.
Ο γάμος φέρεται να έσωσε τον ηλεκτρο-

λόγο από νομικές επιπτώσεις, καθώς δεν 
απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον του, 
σύμφωνα με τοπικό αστυνομικό, ο οποί-
ος είπε: «Έχουμε μάθει για το περιστατι-
κό, αλλά θα ενεργήσουμε μόλις λάβουμε 
καταγγελία».

© ekriti.gr

Γνωρίστηκαν, παντρεύτηκαν, πήραν 
διαζύγιο και όμως δε βρέθηκαν ποτέ!
Η πρώτη νύφη του Zoom έγινε πλέον και η... πρώτη διαζευγμένη από το Zoom

Η Βρετανίδα Ayse Reeves, 26 
ετών, αποκάλυψε ότι χώρι-

σε από τον Αμερικανό σύζυγό της 
Darrin Martin, 24 ετών, τρεις μήνες 
μετά το γάμο της μέσω webcam, και 
ακόμη δεν έχουν συναντηθεί προ-
σωπικά.
«Προσπάθησα ξανά να κάνω τα πράγ-

ματα να λειτουργήσουν, καθώς δεν 
ήθελα να είμαι μια γυναίκα 26 ετών με 
διαζύγιο (!!), αλλά δεν μπορούσα να τον 
εμπιστευτώ», αποκάλυψε η Ayse στη 

Sun, κατηγορώντας τον εξ αποστάσεως 
σύζυγό της ότι είχε εξωσυζυγική σχέση. 
«Δεν ήταν το τέλος του παραμυθιού που 
ήλπιζα».
Η Ayse και ο Darrin, ένας εργάτης σε 

εργοστάσιο με έδρα το Ντιτρόιτ, συνδέ-
θηκαν για πρώτη φορά μέσω Διαδικτύου 
τον Ιούλιο του 2020, κατά τη διάρκεια της 
κορύφωσης της πανδημίας COVID-19.
Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω μιας ομά-

δας στο Facebook που συνδέει άτομα 
από όλο τον κόσμο και οι δυο τους σύ-
ντομα πέρασαν, από την ανταλλαγή μη-
νυμάτων, στη συνομιλία μέσω βίντεο. 
Το Νοέμβριο του 2020, ο Darrin ζήτησε 
επίσημα από την Ayse να γίνει η κοπέλα 
του. 
Λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών 

που επιβλήθηκαν εν μέσω της πανδημί-
ας, το ζευγάρι δεν μπόρεσε να συναντη-
θεί προσωπικά. 
Αλλά ο έρωτάς τους έγινε μόνο πιο δυ-

νατός, με τoν... Darrin να γονατίζει μέσω 
βίντεο τον Ιούλιο του 2021 για να κάνει 
πρόταση γάμου στην Ayse.

Με τις ευλογίες των οικογενειών τους, 
επωφελήθηκαν από ένα νέο νόμο στη 
Γιούτα που νομιμοποιεί τις διεθνείς ει-
κονικές γαμήλιες τελετές και παντρεύτη-
καν μέσω του Zoom στις 19 Αυγούστου. 
Ωστόσο, η χαρά της κράτησε λίγο, με 

τη νεόνυμφη να γίνεται καχύποπτη με 
το σύζυγό της λίγες εβδομάδες μετά τον 
εικονικό τους γάμο.
«Ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και 

όποτε τον ρωτούσα αρνιόταν ότι συνέ-
βαινε κάτι», είπε. 
«Τότε θυμήθηκα πως μου είχε πει για 

μια πρώην σύντροφό του, τη Liz. Και, 
αφού ήρθα σε επαφή μαζί της, μου 
έστειλε μήνυμα στο Facebook λέγοντας: 
«Ναι, κοιμάμαι με τον άντρα σου και εί-
μαστε μαζί».
«Ξέρω ότι θα συναντήσω κάποιον που 

είναι κατάλληλος για μένα, αλλά αυτή τη 
φορά θα είναι σίγουρα στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο», υποσχέθηκε. «Δε θα ξαναβρεθώ 
με κανέναν διαδικτυακά».

© e-daily.gr

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού 
σ’όλον τον Καναδά 

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS4400
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OUR FÊTE  
NATIONALE IN LAVAL 
June 24 / Centre de la nature
10 : 00 a.m.  –  Entertainment, inflatable play structures, face  

painting food and activities for the whole family

5 : 30 p.m.  –  Opening of the main site

8 : 30 p.m.  – Big show

11 : 00 p.m.  – Fireworks

  fetenationale.laval.ca

FOUKI | HIGH KLASSIFIED | HUBERT LENOIR |  
ISABELLE BOULAY | KLÔ PELGAG |   
LES LOUANGES | LISA LEBLANC |   
PATRICE MICHAUD | SAMIAN | SARAHMÉE | 
PATRIOTIC TEXT WRITTEN BY  
MICHEL-MARC BOUCHARD AND  
CAROLINE DAWSON

Brand Floating Lockup

2 Colour Small Application 1 Colour Small Application: Greyscale 1 Colour Small Application: B/W 1 Colour Small Application: White1 Colour Small Application: Yellow 1 Colour Small Application: Yellow
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Το «παιχνίδι με τη φωτιά» της Τουρκίας  
και η κινητοποίηση της Αθήνας
Την κινητοποίηση της Αθήνας και σε 

στρατιωτικό αλλά κυρίως σε διπλω-
ματικό επίπεδο, προκαλεί η κλιμακού-
μενη επιθετική ρητορική της Άγκυρας, 
με αιχμή την αποστρατικοποίηση των 
νησιών, καθώς εκτιμάται ότι η τουρκική 
ηγεσία πιθανότατα θεωρεί ότι μόνο με 
πρόκληση επί του πεδίου θα μπορέσει 
να ανοίξει η συζήτηση αυτή.

Νίκος Μελέτης* 
© Liberal.gr

Και η Τουρκία δείχνει να ετοιμάζεται 
συστηματικά για μια τέτοια συζήτηση, 
όχι μόνο παρουσιάζοντας νομικά επιχει-
ρήματα (τα οποία έχουν αποκρουσθεί 
από την Αθήνα) αλλά και ανοίγοντας μια 
σειρά ακόμη θέματα, τα οποία θα μπο-
ρούσαν να συνθέσουν την ατζέντα ενός 
διαλόγου μετά από ένα επεισόδιο.

Η Αθήνα έχει αποδυθεί σε έναν αγώ-
να δρόμου, θέλοντας να ενισχύσει και 
να ανανεώσει συμμαχίες και κυρίως να 
πείσει για την ανάγκη να δοθεί όταν 
χρειασθεί συλλογική απάντηση από τις 
δυνάμεις που σέβονται τη διεθνή νομι-
μότητα και το status quo στον επικίνδυνο 
αναθεωρητισμό της Τουρκίας. 

Εξηγώντας ότι ο κατευνασμός ποτέ δε 
λειτούργησε ως μέθοδος αντιμετώπι-
σης αναθεωρητικών δυνάμεων όπως η 
Τουρκία, η οποία πλέον είναι σαφές ότι 
δε στρέφεται μόνο εναντίον της Ελλάδας 
ή της Κύπρου, αλλά προκειμένου να εξυ-
πηρετήσει τις δικές της επιδιώξεις, θέτει 
σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθε-
ρότητα στην ευρύτερη περιοχή.
Η επίσκεψη του Κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, 

η συνάντηση με τον πρόεδρο Μπάιντεν 
και η ομιλία στο Κογκρέσο, αποκατέ-
στησαν έναν κώδικα επικοινωνίας και 
επαναβεβαίωσαν μια όλο και πιο ισχυ-

ρή στρατηγική σχέση, η οποία πάντως 
απέχει ακόμη από το σημείο τού να θεω-
ρηθεί ότι συμπεριλαμβάνει και εγγύηση 
ασφαλείας για τη χώρα μας. 

Όμως η θέση των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την 
κυριαρχία των νησιών είναι καθαρή και 
οι Τούρκοι θα ήθελαν να εγκλωβίσουν 
τους Αμερικανούς, σε μια συζήτηση που 
θα ανοίξει και στο ζήτημα της αποστρα-
τικοποίησης και του εναέριου χώρου, 
ώστε να αποδυναμωθεί συνολικά η δια-
πραγματευτική θέση της Ελλάδας.
Στην Ε.Ε. το κλίμα είναι πολύ πιο ευ-

νοϊκό, καθώς ακόμη και οι φιλικά προς 
την Τουρκία διακείμενες χώρες καταγρά-
φουν την προβληματική στάση της στο 

Ουκρανικό, τη διατήρηση των σχέσεων 
με τον Πούτιν αλλά και τη συνεχιζόμενη 
προσβλητική για την Ευρώπη αγνόηση 
όλων των συστάσεων για την κατάσταση 
του Κράτους Δικαίου στην Τουρκία και 
της επεκτατικής πολιτικής, που την απο-
μακρύνουν ακόμη περισσότερο από τις 
ευρωπαϊκές αξίες και αρχές.

Για την Αθήνα είναι προβληματική η σι-
ωπή το τελευταίο διάστημα του Γάλλου 
Προέδρου Εμ. Μακρόν που λόγω και των 
εσωτερικών προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζει ενόψει των βουλευτικών εκλο-
γών και καθώς στο Ουκρανικό έχει υπο-
χρεωθεί σε πλήρη συμπόρευση με τους 
Αμερικανούς, έχει αποφύγει κάποια 
δυναμική παρέμβαση για την κατάστα-
ση στην Ανατολική Μεσόγειο, παρά την 
καταδικαστική ανακοίνωση του γαλλικού 
ΥΠΕΞ για την αμφισβήτηση της ελληνικής 
κυριαρχίας. 

Και η αντικατάσταση τού μέχρι πριν 
λίγο καιρό υπουργού εξωτερικών Λε 
Ντριάν, έχει στερήσει την Αθήνα από 
ένα σημαντικό υποστηρικτή των θέσεων 
της στο Παρίσι.
Το στοίχημα της κυβέρνησης είναι στο 

Βερολίνο, που καθόλου δεν κρύβει την 
πολιτική ισορροπιών που τηρεί έναντι 
της Τουρκίας, για λόγους που είναι γνω-
στοί. Καθώς η επίσκεψη της Γερμανίδας 
ΥΠΕΞ κ. Μπέρμποκ αναβλήθηκε λόγω 
της ασθένειας της από κορωνοϊό, όλο 
το ενδιαφέρον στρέφεται στη Σύνοδο 
Κορυφής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
στη Θεσσαλονίκη, όπου ο καγκελάριος 
Σολτς θα συμμετάσχει στο δείπνο που 
θα παραθέσει προς τιμήν των ηγετών 
των χωρών της περιοχής ο Κ. Μητσοτά-
κης (Παρασκευή 10/6).
Ο Γερμανός καγκελάριος θέλει να επα-

ναφέρει τη Γερμανία στα Δυτικά Βαλκά-
νια, όπου τα εμπόδια που προκύπτουν 
στην Ευρωπαϊκή προοπτική τούς δημι-
ουργούν όχι μόνο εστίες αποσταθερο-
ποίησης αλλά και ευνοϊκό πεδίο για ρω-
σική διείσδυση, αλλά εκ των πραγμάτων 
θα πρέπει να τοποθετηθεί και απέναντι 
στην τουρκική επιθετικότητα, μετά το 
επεισόδιο που χρειάσθηκε η παρέμβαση 
του Κ. Μητσοτάκη προς τον ίδιο, για να 
υποχρεωθεί η Καγκελαρία να καταδικά-
σει τουλάχιστον την αμφισβήτηση της 
ελληνικής κυριαρχίας.

Η Αθήνα, σε αυτό το πλαίσιο, ετοιμά-
ζεται για τις δύο κρίσιμες ημερομηνίες 

της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. και στο 
τέλος του μήνα στη Σύνοδο Κορυφής του 
ΝΑΤΟ, που θα θέσει το θέμα του τουρ-
κικού αναθεωρητισμού και των απει-
λών ασφαλείας που συνιστά για την Ε.Ε. 
αλλά και για τη Νοτιοανατολική πτέρυγα 
του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, η Αθήνα επιχειρεί με συ-
στηματικό τρόπο να διατηρήσει όσο 
μπορεί ανέπαφες τις σχέσεις με το Ισ-
ραήλ, την Αίγυπτο, τα ΗΑΕ και τη Σ. Αρα-
βία, χώρες στις οποίες κάνει ανοίγματα 
η Τουρκία, θέλοντας να κλείσει παλιούς 
λογαριασμούς, ώστε όχι μόνο να εξα-
σφαλίσει επενδύσεις που είναι ζωτικής 
σημασίας για το καθεστώς Ερντογάν 
αλλά και για να ανατρέψει ένα ευρύτε-
ρο τόξο που είχε διαμορφωθεί και είχε 
σαφή αντιτουρκικό αποτύπωμα.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο 
Αμπού Ντάμπι, η σύγκληση του κοινού 
Επιχειρηματικού Συμβουλίου με τη Σ. 
Αραβία, η ανοικτή γραμμή με Κάιρο και 
Τελ Αβίβ (οι υπουργοί των χωρών που 
είχαν επαφές με την Τουρκία αμέσως 
μετά επικοινώνησαν και ενημέρωσαν 
τον Ν. Δένδια για τις επαφές αυτές) ήταν 
μηνύματα καθησυχαστικά, ότι δε θα θυ-
σιαστούν οι σχέσεις με την Ελλάδα και 
την Κύπρο προκειμένου να προχωρήσει 
η εξομάλυνση των σχέσεων τους με την 
Τουρκία.
Το πιο δύσκολο εγχείρημα για την ελλη-

νική κυβέρνηση παραμένει όμως, η στοι-
χειώδης αποκατάσταση διαύλων επικοι-
νωνίας με την Άγκυρα, καθώς η έλλειψη 
τής οποιασδήποτε επαφής αυτή τη στιγ-
μή στερεί κανάλια, που θα μπορούσαν 
να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην κλι-
μάκωση σε περίπτωση ακόμη και ενός 
μικρού επεισοδίου, αλλά και στην ύπαρ-
ξη μηχανισμού εκτόνωσης εντάσεων. 
Αλλά αυτό είναι κάτι που έχει γίνει με 

επιλογή της ίδιας της Τουρκίας και προς 
το παρόν δε διαφαίνεται δυνατότητα 
αποκατάστασης των επαφών.

*Ο Νίκος Μελέτης γεννήθηκε στην Κεφαλ-
λονιά το 1962. Είναι απόφοιτος του Τμήμα-
τος Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχο-
λής Αθηνών. Άρχισε να εργάζεται ως δημο-
σιογράφος το 1987. Από το 1990 καλύπτει 
το διπλωματικό ρεπορτάζ, αρχικά στην ΕΡΤ 
και κατόπιν και στην εφημερίδα «Έθνος». 
Αρθρογραφεί στο liberal.gr και στην εφημε-
ρίδα «Φιλελεύθερος». 

450-686-4333
3950 Notre-Dame Blvd., Chomedey, Laval, QC  H7W 1S7

Association amicale des jeunes et parents “AGAPE” Inc.
The Youth and Parents “AGAPE” Association Inc.

You are invited to the  
Agape Annual  

General Meeting (AGM)  
on Tuesday, June 28th 2022 @ 10am.

To stop the spread of the COVID-19 we will be  
holding this years AGM virtually through Zoom.

Please confirm your presence by calling  
Agape at 450-686-4333 or  

emailing us at info@agapeassociationinc.com

We will provide you with the meeting ID and passcode. 
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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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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)
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John
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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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ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ 2022

PROFESSIONAL AUTO BODY REPAIR & PAINTING
1385, Boul. des Laurentides, Local 103, Vimont, Laval

514 476-4565
Insurance Work Accepted • All Work Guaranteed
Expert Color Matching • Factory Genuine Parts
Import Car Specialists • Major & Minor Repairs

Μετά από πολλές διαβουλεύσεις, 
έγινε την Τρίτη 7 Ιουνίου στο 

PALACE, η αντιπαράθεση-debate-των 
αρχηγών των κοινοτικών ομάδων, που 
διεκδικούν να αναλάβουν τη διοίκη-
ση της Ελληνικής Κοινότητας Μείζο-
νος Μόντρεαλ. Την όλη διοργάνωση 
ανέλαβε το Ελληνικό Κογκρέσο του 
Κεμπέκ, με συντονίστρια τη δημοσιο-
γράφο και συγγραφέα, Ιουστίνη Φρα-
γκούλη. 

Ήταν μεγάλη μου τιμή, που οι διορ-
γανωτές και οι εκπρόσωποι των Κοι-
νοτικών Ομάδων, έδειξαν την εμπιστο-
σύνη τους στο πρόσωπο μου, να ανα-
λάβω το συντονισμό / moderator, ήτοι 
να συντάξω τις ερωτήσεις και να τις 
υποβάλω στους αρχηγούς, οι οποίοι 
είχαν μόνο δύο λεπτά να απαντήσουν, 
χωρίς τις «κοκορομαχίες» που βλέ-
πουμε συχνά στις τηλεοπτικές αντι-
παραθέσεις, που συχνά δημιουργεί ο 
αντίλογος. Οι ερωτήσεις ακούστηκαν 
για πρώτη φορά όταν τις υπέβαλα. 
Θα ήταν παράλειψη μου να μην ευ-

χαριστήσω το Δημήτρη Παπαδόπουλο 
που για άλλη μια φορά απέδειξε τις 
ικανότητες του στον... πολύπλοκο τε-
χνικό τομέα. 
Επειδή υπάρχουν πολλοί και πολ-

λές  που επιδίδονται στη συκοφαντία, 
θέλω να διευκρινήσω ότι δεν πήρα κα-
μία αμοιβή για τη δουλειά που έκανα.
Για όσους δεν είχατε την ευκαιρία να 

δείτε ή να ακούσετε την ΑΝΤΙΠΑΡΑ-
ΘΕΣΗ από τα παροικιακά ραδιόφω-
να, παραθέτω το πλήρες κείμενο της 
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ. 

Δυστυχώς, ο Αρχηγός της Κοινοτι-
κής Αναγέννησης δε συμμετείχε, το-
νίζοντας στη συνέντευξη Τύπου της 
Δευτέρας 6 Ιουνίου, ως κύριο λόγο το 
γεγονός ότι "παράνομα η εφορευτική 
επιτροπή έκοψε 7 υποψήφιους τής 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ από το ψηφοδέλτιο".
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την κα 

Βούλα Νεοφωτίστου και τον κ. Χρήστο 
Σύρρο για την κοσμιωτάτη συμπερι-
φορά τους, καθώς και όλους που βρί-
σκόντουσαν στην αίθουσα του PALACE, 
που για άλη μια φορά παραχωρήθηκε 
δωρεάν από την διεύθυνση και τον      
κ. Νίκο Τσατά.

Γιώργος Στυλ. Γκιούσμας
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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
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Crilis

Barbara
Kotsoros 
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VOTEJUNE 12

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ 2022

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΡΟΣ

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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ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ 2022

ΒΟΥΛΑ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ
Καλησπέρα, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαρι-

στήσω το Κογκρέσο που οργάνωσε αυτό το debate που μας 
δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε στον κόσμο και να μπορούμε 
να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύ-
ριο Γκιούσμα και τον κύριο Παπαδόπουλο για όλη την εργασία 
που έχουν βάλει, γιατί ξέρω ότι αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα 
να στήσουμε. Ονομάζομαι Βούλα Νεοφώτιστος για όποιον δε με 
γνωρίζει. Έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτή την Κοινότητα και έχω 
την τιμή να ηγηθώ την Ομάδα Ενότητα. Και λέω ότι έχω την τιμή, 
γιατί ένα μέρος αυτής της ομάδας με διάλεξε να γίνω εγώ ηγέ-
της της Ομάδας και να πάμε μπροστά μαζί ενωμένοι και γι αυτό, 
αλλά διαλέξαμε και το όνομα ΕΝΟΤΗΤΑ ενωμένοι να δουλέψου-
με, να καλυτερεύσουμε την Κοινότητά μας και να μεγαλουργή-
σουμε. 

Είμαστε μια ομάδα, από ανθρώπους οι οποίοι σεβόμαστε αυτό 
τον οργανισμό, τον αγαπάμε. Δε ντρεπόμαστε γι αυτό τον ορ-
γανισμό. Δεν πιστεύουμε ότι ο κόσμος δεν αγαπάει αυτό τον 
οργανισμό. Και as we say in English 'the proof is in the puding'. 
Έχουμε παιδιά στη δικιά μας την ομάδα τα οποία έχουν απο-
φοιτήσει από το σχολείο Σωκράτη, τον Αριστοτέλη. Είναι μέλη 
του λαογραφικού. Είναι παιδιά τα οποία κάποια δεν έχουν ποτέ 
συμμετάσχει στην Κοινότητα και σήμερα έρχονται μαζί γιατί θέ-
λουν και πιστεύουν σε αυτό τον οργανισμό και ξέρουν ότι αυτός 
ο οργανισμός έχει πολλά να προσφέρει. Έχουν αναγνωρίσει ότι 
πολλά έχουν γίνει. Εγώ θα πω εκ μέρος μας, τον εαυτό μου και 
τη δικιά μας ομάδα, ότι χρωστάμε ευγνωμοσύνη σε όλους που 
πέρασαν πριν από μας. Σε αυτό που χτίσαμε τα τελευταία εκα-
τόν δεκαέξι χρόνια. Σε αυτό τον οργανισμό που μας δώσανε ως 
περιουσία που μας έχουν αφήσει οι παλαιότεροι...

Έχουμε κρατήσει την ταυτότητά μας γιατί κάποιοι άνθρωποι 
βάλανε την ψυχή τους, την αγάπη τους, την πίστη τους και τα 
χρήματά τους, να μας δώσουν εμάς σήμερα αυτό τον οργανισμό 
που έχουμε και εμείς από τη δικιά μας πλευρά πιστεύουμε ότι 
έχει έρθει η ώρα να μπούμε μπροστά, να μπορούμε να καλυ-
τερεύσουμε ότι υπάρχουν πράγματα πολλά που μπορούμε να 
κάνουμε και θέλουμε να κάνουμε. Ελπίζουμε να μπορούμε να 
συζητήσουμε σήμερα τα διάφορα προγράμματα που θέλουμε 
να φέρουμε σε πέρας. 

Έχουμε μια ομάδα με ανθρώπους που δεν έχουν πλησιάσει την 
Κοινότητα στο παρελθόν, όχι από την άποψη ότι δεν αγαπάνε 
την Κοινότητα. Δεν είχαν χρόνο να δώσουν για τον οργανισμό 
και έχουν υπηρετήσει σε άλλους οργανισμούς και σήμερα απο-
φάσισαν ότι ήρθε η ώρα να ρθούνε πίσω στο δικό τους το σπίτι, 
να δώσουν πίσω στη δικιά τους παροικία. 

Γι αυτό εμείς σήμερα είμαστε εδώ. Σαν ομάδα ενωμένη. Να με-
γαλώσουμε την Κοινότητα αυτή που έχουμε. Τις εκκλησίες μας, 
τα σχολεία μας, τις κοινωνικές μας υπηρεσίες και όλες τις υπηρε-
σίες που προσφέρουμε στα αθλητικά μας. Αυτή η Κοινότητα χτί-
στηκε από μια εκκλησία και από ένα σχολείο. Αυτά παραμένουν 
ένα και αυτά θα παραμείνουν μαζί. 

Θέλω να καλωσορίσω όλους που ήρθατε απόψε εδώ από τις 
δύο Ομάδες σας που οργανώνεται κύριε Γκιούσμα, τον Δη-

μήτρη που είναι ο άψογος τεχνικός σε όλα αυτά και να πω απλώς 
το ακροατήριο που μας ακούει. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία 
να είμαι εδώ. Δεν ξέρω αν θα το αλλάξουμε, γιατί δεν είμαι σί-
γουρος για τους κανόνες από ότι κατάλαβα. Δεν έχουμε δικαί-
ωμα να αντιμιλάμε, αλλά σίγουρα θα πούμε μερικά πράγματα 
ο ένας στον άλλον, γιατί έχουν ειπωθεί πολλά τα οποία πρέπει 
και να απαντηθούν. Από κει και πέρα εγώ θα ήθελα απλώς να 
ξεκινήσω λέγοντας γιατί; Γιατί αποφάσισα να κατέβω και να ανα-
κατευτούμε με όλα αυτά; 
Θα ξεκινήσω από την αρχή, θα ξεκινήσω από το μικρό τσολιαδά-

κι που ήμουνα πέντε χρονών που έκανε την παρέλαση της 25ης 
Μαρτίου στην Αγία Τριάδα το 1952 για να προχωρήσω μέχρι που 
έγινα ο πρώτος Έλληνας αντιπρόσωπος στη βουλή του Κεμπέκ 
και υπουργός μετά, και αυτό το λέω απλώς και μόνο για να μπο-
ρέσω να επισημάνω ότι η παροικία αυτή είναι κάτι που την έχω 
βαθιά μες στην καρδιά μου και εμπλέω παροικία και κοινότη-
τα. Τα δύο πράγματα αυτά με τον καιρό έχουν απομακρυνθεί. 
Η παροικία τότε ήταν σχεδόν η Κοινότητα. Μιλάμε για την Αγία 
Τριάδα, μιλάμε για όλο τον κόσμο που ήταν μαζί. Και θυμάμαι να 
πηγαίνω σχολείο στο Σωκράτη, στο υπόγειο της Αγίας Τριάδας 
με το Χρήστο τον Τσούκα που ήτανε στην πρώτη τάξη μαζί μου. 
Θυμάμαι εικόνες να κρατάω το όπλο αυτό που έλεγα σαν τσολια-
δάκι, που ήταν ψηλότερο από το μπόι μου. Και θυμάμαι να έχω 
ζήσει όλη αυτή την περίοδο όπου έζησα και έβλεπα από κοντά 
το μόχθο των μεταναστών που είχαν έρθει τότε. Ο πατέρας μου 
ήρθε εδώ το 1949 υπήρχαν ίσως δύο τρεις χιλιάδες Έλληνες. Από 
το 1949 μέχρι το 1965 μαζεύτηκαν και άλλοι εξήντα χιλιάδες, σα-
ράντα χιλιάδες, δεν ξέρω πόσοι μεγάλη μάζα... 

Άνθρωποι, οι οποίοι ήρθαν εδώ με τίποτα, με μια βαλίτσα στο 
χέρι, χωρίς γλώσσα, χωρίς γνώσεις, και το μόνο που κάνανε ήταν 
να δουλέψουν για να φτιάξουν ένα μέλλον για τα παιδιά τους. 
Μαζευτήκανε τότε γύρω από την κοινότητα η οποία ήταν και η 
παροικία. Με το χρόνο όπως είπα πριν, αυτά τα δύο πράγματα 
απομακρύνθηκαν και φτάνουμε σήμερα να είμαστε ογδόντα χι-
λιάδες Έλληνες και το πολύ πολύ και με το ζόρι και σε εκλογές 
που κατεβαίνουν τρεις ομάδες, να είμαστε το πολύ πολύ 3.500 
άντε 3.700 μέλη. Και να ζούμε μια κατάσταση όπου υπάρχει μια 
απόλυτη έλλειψη εμπιστοσύνης από ένα τρομερό κομμάτι της 
παροικίας και αυτό είναι που με έκανε να αισθάνομαι ότι πρέπει 
οπωσδήποτε αυτό να διορθωθεί. Έχοντας ζήσει αυτά που έχω 
ζήσει στην επαγγελματική μου ζωή, σαν βουλευτής, σαν υπουρ-
γός, σαν διπλωμάτης και έχοντας πάρει σύνταξη, σκέφτηκα ότι 
θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να το προσέξουν αυτό. Δυστυχώς 
δεν έγινε αυτό και αναγκαστήκαμε να κατέβουμε στις εκλογές. ► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  26
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Είμαστε μια ομάδα 
Απο άτομα 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 παρέχουμε φιλανθρωπικές και εκπαιδευτικές υπηρεσιες 
προς όφελος του πληθυσμού ελληνικής καταγωγής,

Να διατηρήσουμε και να διαιωνίσουμε της Ελληνορθόδοξης 
πίστης και παράδοσης.

Η αποστολή μας 

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

ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ 
ΒΟΥΛΑ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ
ΑΝΝΑ

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 
ΝΙΚΟΣ

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΥΒΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΒΕΛΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΚΡΙΛΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΤΣΟΡΟΥ 
ΒΑΡΒΑΡΑ

ΜΑΓΚΑΦΟΥΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΜΠΑΚΑΛΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΠΕΡΤΙ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΟΜΠΑΚΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΜΕΛ 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ 
ΙΑΣΩΝ

ΤΟΥΡΛΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΥΡΛΑΣ 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΤΣΑΟΥΣΗΣ
ΤΑΣΙΑ

ΖΥΜΑΛΗ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ 
ΜΑΡΙΑ

Δουλεύοντας μαζί, να:
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

3

2

4
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ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ

Συγχαρητήρια στα μέλη της ομάδας μας για 
την εκλογή τους δια βοής. Ανυπομονούμε να 
συνεργαστούμε με αυτή την υπέροχη ομάδα, για 
να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις υπηρεσίες
που προσφέρουμε στη Νότια Ακτή και να 
στηρίξουμε τα σχολεία και την εκκλησία μας.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΣΙΟΛΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΖΑΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΒΑΛ

Μαίρη Βλαχάκη Γιώργος Κανελλάκης

Αντρέας Καραμπάτσος Δωροθέα Νικολάου
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Παναγιωτα Τσιούτρα Δρ Μιχάλης Τσούκας

Αντώνης Παπαγιαννάκης

32
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13

61 35
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Ευδοκία Νικολάου

Ανδρέας Αθηαινίτις Δημήτριος Σμυρνιός Πολυχρόνης Ρεκατσίνας

Δρ Γιώργος Τσούκας

Νικόλαος Φούντας Ηλίας Χονδρονικόλας

Νικόλαος Ρούσσος

Κυριάκος Πολυμενάκος

37

1 55

18

64 66

19

50

ΨΗΦΙΣΤΕ
12 ΙΟΥΝΙΟΥ

Δρ Ορέστης Τσούκας

63
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Παρόλο την προσπάθεια που έκαναν και οι τρεις κοινοτικές ομάδες, ο αριθμός των 
ψηφοφόρων δεν ήταν τόσο μεγάλος από ότι περίμεναν οι διοργανωτές και των 

τριών συνδυασμών. 
Εκείνο που πρέπει να σημειωθεί είναι, ότι δυστυχώς δεν υπήρχε καλή οργάνωση από 

την εφορευτική επιτροπή για να διευκολύνουν τους ψηφοφόρους. Θυμάμαι ότι χρειά-
στηκα δύο ώρες και... εννέα λεπτά, πριν φτάσω στην κάλπη για να ψηφίσω!

ΣΧΟΛΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Ο Κωνσταντίνος Γεωργουλής που τότε ήταν δημοτικός σύμβουλος του Μόντρεαλ, ως 

ηγέτης Κοινοτικής Ενωτικής Δράσης ήταν δυσαρεστημένος από την όλη διαδικασία:  
«Θα πρέπει να πάω τρεις βδομάδες πριν, όταν ο συνδυασμός μας κατήγγειλε την Εφο-
ρευτική Επιτροπή για τις παρανομίες, τις οποίες ενήργησε σε βάρος των υποψηφίων 
μας και είχαμε καταγγείλει επίσης ότι θα έπρεπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής να παραι-
τηθεί για να διεξαχθούν ομαλές εκλογές στην Ελληνική Κοινότητα του Μόντρεαλ. 

Δυστυχώς, οι άλλοι δύο συνδυασμοί όχι μόνο δεν έπραξαν το ίδιο, όχι μόνο δεν προ-
σπάθησαν να διορθώσουν την κατάσταση, αλλά αντίθετα μας κατηγόρησαν ότι κατη-
γορούμε αυθαίρετα την Εφορευτική Επιτροπή. Σήμερα και οι άλλοι δύο συνδυασμοί 
καταλαβαίνουν το μεγάλο τους λάθος, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ αργά για να διορθω-
θεί. Υπάρχουν αρκετά μέλη, εκατοντάδες μέλη της Ελληνικής Κοινότητας του Μόντρεαλ 
που δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν για την καθυστέρηση, την οποία ίσως εσκεμμένα να 
δημιουργεί η εφορευτική επιτροπή. 
Τέτοια γεγονότα και πράξεις δεν πρέπει να ξανασυμβούν στην Ελληνική Κοινότητα 

του Μόντρεαλ. Θα πρέπει πραγματικά να ανοίξουν οι πόρτες της Ελληνικής κοινότητας. 
Πραγματικά διαπιστώνουμε σήμερα ότι οι πόρτες της Ελληνικής Κοινότητας είναι κλει-
στές, γιατί έχουμε φτάσει στο πάρα πέντε και ο κόσμος είναι υποχρεωμένος να περιμέ-
νει τρεις ώρες για να ψηφίσει. Ούτε στις Φιλιππίνες δε συμβαίνουν αυτά...». 

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Ο γνωστός επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Κατσούλης, ο οποίος ήταν από τους μεγά-

λους δωρητές όταν η κοινότητα είχε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ήταν αρχηγός 
του συνδυασμού Κοινοτική Ενωτική Κίνηση. Στην ερώτηση που κάναμε τότε -το 1992- 
πως βλέπει τη διοργάνωση των εκλογών, απάντησε τα εξής: «Νομίζω είναι τέλεια, αλλά 
ήταν πάρα πολλά τα άτομα που ήρθαν. Επομένως, δημιούργησε πρόβλημα για να ψη-
φίσει ο κόσμος γρήγορα. Αυτό νομίζω, αλλιώς η οργάνωση ήταν καλή». 

Αναδρομή στο Παρελθόν: Κοινοτικές εκλογές 1992

Στη φωτογραφία από αριστερά διακρίνουμε, μεταξύ άλλων, τους: Θεοδόση Κυρέ, Νίκο Τσατά, Ανδρέα Κυρέ, το ζεύγος Μανώλη Ροκάκη, Γιώργο Νικολόπουλο, 
Στέφανο Τζουάνη, Ηλία Θεοδωρακόπουλο, τον αρχηγό της ομάδας Κοινοτική Ενωτική Δράση, Κωσταντίνο Γεωργουλή, τους ιερείς Γεώργιο Σαϊτάνη και Λεύκιο 
Χριστοδουλίδη, Σωτήρη Κισκύρα, Νίκο Μαύρο και Βασίλη Σιούλα.

Στην... ουρά, με αναμόνη δύο ωρών(!) για την ψηφοφορία...

Η φετινή προεκλογική εκστρατεία για τη διεκδίκηση 
της διοίκησης της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος 

Μόντρεαλ ήταν πολύ έντονη. Θύμιζε για όσους συμμε-
τείχαν, τις εκλογές του 1992 που διεξήχθησαν στις 14 
Ιουνίου 1992. Όπως και τότε, έτσι και φέτος οι τρεις κοι-

νοτικές ομάδες είχαν οργανωθεί λες και διεκδικούσαν τις 
εκλογές του δήμου. 

Όπως και φέτος έτσι και το 1992 οι ομάδες είχαν προβεί 
σε: Ανακοινώσεις και συνεντεύξεις από τα ραδιοτηλεο-
πτικά Παροικιακά προγράμματα, προεκλογικά φυλλάδια 
με προγραμματισμένες δηλώσεις, πολλαπλές  παρουσιά-
σεις σε δημόσιους χώρους και ολοσέλιδες διαφημιστικές 
καταχωρήσεις στις παροικιακές εφημερίδες. Μόνο φέτος 
προστέθηκαν  τα κοινωνικά δίκτυα, όπου οι αλληλοκα-

τηγορίες ξεπερνούσαν συχνά τα όρια της ηθικής. Η δι-
αφορά των κοινωνικών δικτύων και των ενημερωτικών 
μέσων είναι ότι δεν έχουν -ακόμα- κυρώσεις όπως έχουν 
τα ενημερωτικά μέσα. Όλα σχεδόν επιτρέπονται. Από συ-
κοφαντίες έως και ύβρεις. Κάτι παρόμοιο στα ενημερω-
τικά μέσα  θα είχε νομικές συνέπειες. Επίσης, όπως θα 
διαβάσετε πιο κάτω, και τότε η εφορευτική επιτροπή κα-
τηγορήθηκε ότι δεν ήταν αμερόληπτη και έκοψε αδίκως 
υποψηφίους από το ψηφοδέλτιο...

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

Όπως προανάφερα, οι κοινοτικές ομάδες έκαναν με-
γάλη προεκλογική εκστρατεία. 

Πλαισιώθηκαν από ικανά στελέχη και χορηγήθηκαν από 
πολλούς επιχειρηματίες. 
Στις 2 Ιουνίου 1992, πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στα 

εγκαίνια των γραφείων της Κοινοτικής Ενωτικής Δράσης. 
Τον Αγιασμό έκαναν οι μακαριστοί ιερείς Γεώργιος Σαϊτά-
νης και Λεύκιος Χριστοδουλίδης.

Η ατμόσφαιρα πρόδιδε ότι ο Κωνσταντίνος Γεωργουλής 
και η ομάδα του θα κέρδιζαν τις εκλογές. 

Αλλά όπως θα διαβάσετε στη συνέχεια, η μέρα των 
εκλογών ήταν χαώδης και σχεδόν όλοι οι συμπάροικοι 
θυμούνται την αγανάκτηση που γνώρισαν για τις δυσκο-
λίες που αντιμετώπισαν για να ψηφίσουν.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
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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

ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΓΩΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Το 1992 ο Νικόλαος Παγώνης, πρώην ταμίας και ένα από τα κύρια στελέχη της δι-

οίκησης Ανδριανού Μαρή, κατέβηκε στις εκλογές ως αρχηγός της ομάδας Κοινοτική 
Ανανέωση. Είχαμε θέση και στον κ. Παγώνη την ίδια ερώτηση, όσον αφορά τη διοργά-
νωση των εκλογών, στην οποία απάντησε τα εξής: «Αυτό το οποίο είδα και ήταν μεγάλη 
ευχαρίστηση, ήρθε πολύς κόσμος να ψηφίσει. Δημιουργήθηκε μια σχετική ταλαιπωρία, 
καθυστέρησαν λιγάκι, έμαθα ότι μάλλον ήταν γιατί ήρθαν αρκετά άτομα, τα οποία δεν 
ήτανε μέλη το έτος 1992. Πρέπει να ψάξουν να δουν αν ήταν παλιά μέλη. Είναι όλα ευ-
χάριστα, τελείωσαν όλα ωραία χωρίς επεισόδια. Φυσικά δημιουργήθηκε όπως είπαμε 
μια σχετική ταλαιπωρία των ψηφοφόρων, αλλά ας τα ξεχάσουμε και ας είμαστε όλοι 
ευχαριστημένοι».

Η ΠΟΛΥΩΡΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
Ήταν δώδεκα και τέταρτο τα μεσάνυκτα.  Δεν είχε ακόμα τελειώσει ο διαχωρισμός των 

έγκυρων και άκυρων ψηφοδελτίων. Υπήρχαν άκυρα ψηφοδέλτια. Οι ψηφοφόροι δεν 
είχαν ψηφίσει στην περιοχή της νότιας ακτής. 

Στις δύο παρά τέταρτο το πρωί της Δευτέρας 13 Ιουνίου, άρχισαν να ανοίγουν οι κάλ-
πες και όλοι περίμεναν να αρχίσει το μέτρημα. 
Σε κάθε τραπέζι καθόντουσαν εθελοντές που έκαναν την καταμέτρηση: Δύο άτομα της 

εφορευτικής Επιτροπής και δύο αντιπρόσωποι του κάθε συνδυασμού. Ο κόσμος που 
ήταν εκεί από τις 8 το βράδυ όταν έκλεισαν οι κάλπες, περίμενε να ακούσει κάποια 
αποτελέσματα. 

Η ώρα ήταν πέντε το πρωί ξημερώματα Δευτέρας και ακόμα δεν είχαν καταμετρηθεί  
οι κάλπες του Μόντρεαλ. ΟΙ εθελοντές ήταν εξουθενωμένοι. Συντροφιά όλων ήταν ο 
καφές. Είχαν πιεί τουλάχιστον από... δέκα καφέδες ο καθένας, για να μπορούν να ανοί-
ξουν τα μάτια τους. Τέτοιου είδους καθυστέρηση δεν είχε σημειωθεί ως τότε στην Ιστο-
ρία της Κοινότητας. Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι έφταιγε. Όλοι κατηγορούσαν 
την οργάνωση της εφορευτικής επιτροπής.  Έλεγαν ότι τα αποτελέσματα θα έβγαιναν 

στις 9 το πρωί. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1986, όπου ψήφισαν 2.300 άτομα, τα αποτε-
λέσματα βγήκαν μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δίνοντας την ευκαιρία στους νικητές να 
το γιορτάσουν σε κάποιο ελληνικό εστιατόριο τρώγοντας μεζεδάκια. Το 1992 οι νικητές 
ούτε για πρωινό δεν πήγαν…

Απλούστατα, διότι η εφορευτική επιτροπή έβγαλε τα αποτελέσματα στις 1:36 το από-
γευμα της Δευτέρας όπου όλοι ήμασταν κατακουρασμένοι και άυπνοι.

ΝΙΚΗΤΡΙΑ Η ΟΜΑΔΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ
Αν και η εφορευτική επιτροπή είχε κόψει υποψηφίους από την ομάδα, ο Κωνσταντίνος 

Γεωργουλής και η ομάδα του κέρδισαν την πλειοψηφία των υποψηφίων.
Συγκεκριμένα, η Κοινοτική Ενωτική Δράση του κ. Κωνσταντίνου Γεωργουλή έβγαλε 

δέκα τέσσερις υποψηφίους, η Κοινοτική Ενωτική Κίνηση του κ. Κωνσταντίνου Κατσού-
λη έβγαλε πέντε υποψηφίους και η Κοινοτική Ανανέωση του κ. Νίκου Παγώνη έβγαλε 
πέντε υποψηφίους. Πολλοί πιστεύουν -ακόμα και σήμερα- ότι η υποψηφιότητα του 
πρώην προέδρου Ανδριανού Μαρή και ορισμένων ατόμων, έκοψε ψήφους από την 
ομάδα του Νίκου Παγώνη. Ποιος ξέρει άραγε τι πραγματικά έγινε…

ΜΙΑ ΕΥΧΗ
Εύχομαι να μην επαναληφθούν τα λάθη της εφορευτικής επιτροπής του 1992, στις 

εκλογές της Κυριακής 12 Ιουνίου 2022 από τη σημερινή εφορευτική επιτροπή. Εύχομαι 
να έχουν παρθεί όλα τα μέτρα, ώστε η διεξαγωγή των εκλογών να γίνει σε ήπιους τό-
νους χωρίς τραμπουκισμούς και φασαρίες.

Ας μην ξεχνάμε ότι ψηφίζουμε για να βγει ένα συμβούλιο εθελοντών που 

θα επενδύσει ώρες ατελείωτες για το καλό του οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙ-
ΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ. Εντούτοις, ας δείξουμε όλοι ηρεμία και 
πάνω απ’ όλα υπομονή την Κυριακή 12 Ιουνίου 2022 στις κοινοτικές εκλογές.                           

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΡΧΕΙΟ-ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛ. ΓΚΙΟΥΣΜΑΣ)

Οι καταμετρητές των ψήφων ήταν τρομερά κουρασμένοι και όλοι θέλανε  
δε θέλανε χασμουριόντουσαν κι άλλοι κοιμόντουσαν στα τραπέζια

Το νικητή των εκλογών Κωνσταντίνο Γεωργουλή, πλαισιώνουν οι κύριοι Βασίλης 
Κατσαμπάνης, που τέλεσε αργότερα πρόεδρος, και Γιάννης Πιτσικούλης
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Η ΟΜΑΔΑ για την Κοινότητά μας
«Για την επαναφορά της εμπιστοσύνης και της συμμετοχής, για την πρόοδο της ΕΚΜΜ»

Στις 12 Ιουνίου 2022, εσείς αποφασίζετε το μέλλον της ΕΚΜΜ. Ψηφίστε τον Χρήστο Σύρρο και τα μέλη της Ομάδας Πράξις.

Γεράσιμος Κολαΐτης

Δημήτριος Λέκας

Κωστία Πανταζή

Γιώργος Πέτσικας

Σπύρος Χαλιώτης Μαρία Χριστοδουλάκη

Αθανάσιος Αποστόλης

Μιχάλης Πατσατζής Γιώργος Ρήγας

Νίκος Δ. Παπαπάνος

Νίκος Π. Παπαπάνος

Χρήστος Σύρρος

Βίκυ Καλιοτζάκη

Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Σπύρος Γκουλάκος

Γιώργος Καρύδης

Μαρία Μακρή Κουνάδη

Στυλιανός Χούλης

Δημήτριος ΜανίκηςΑντωνία Μακρή

Χρυσάνθη (Σάντυ) Νικολοπούλου

Λώρη Κέζα

Σοφία Κακουράτου

Βασίλειος Χριστοδουλόπουλος

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – CENTRAL BOARD OF DIRECTORS
11
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Η ΟΜΑΔΑ για την Κοινότητά μας
Οι αξίες μας: ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ - ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Στις 12 Ιουνίου 2022, εσείς αποφασίζετε το μέλλον της ΕΚΜΜ. Ψηφίστε τον Χρήστο Σύρρο και τα μέλη της Ομάδας Πράξις.

Χρήστος Πετσίνης

Αναστάσιος Τσολάκος

Διονύσης Καρασταμάτης

Κατερίνα Παπαχρήστου Γεράσιμος Τουλιάτος

Γιώργος Γκουλάκος

Άννα Γεωργαντά Κώστας ΜαργαρίτηςΣπήλιος Βασιλόπουλος

Μαρία Βαρβαρίγου

Δημήτρης Κατσαούνης

Κωνσταντίνος Δουράνος

Γιώργος Λαζαρίδης

Χρήστος Παπαχρήστου

Γιώργος Μανούσος

Φαίδρα Ντανιέλλ Εφραιμίδου

Κατερίνα Χούλη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ – MONTREAL REGIONAL BOARD

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΒΑΛ – LAVAL REGIONAL BOARD

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ: 
• Μια ενωμένη και δυνατή Κοινότητα για όλους
• Επαγγελματικές και ποιοτικές υπηρεσίες για τις ανάγκες της παροικίας μας
• Οικονομική ανάπτυξη μέσω σωστής διακυβέρνησης
• Καλλιέργεια των μελλοντικών πρεσβευτών του Ελληνισμού 
• Αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών της Κοινότητάς μας:

• Αριστεία στην Εκπαίδευση
• Ενδυνάμωση των Εκκλησιών
• Δημιουργία δυναμικού Ελληνικού Πολιτιστικού Ιδρύματος και Αθλητικού Κέντρου

• Βελτίωση της υποστήριξης που διατίθενται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες

3 6 7 9
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Καθ όλη την ιστορία της ελλη-

νικής Κοινότητας Μείζονος 
Μόντρεαλ, υπήρχαν περίοδοι δια-
μάχης μεταξύ της εκκλησιαστικής 
αρχής και της κοινοτικής διοίκησης. 
Υπήρχε μάλιστα και μια περίοδος 

όπου η κοινοτική διοίκηση σταμά-
τησε τις οικονομικές εισφορές της 
στην τότε μητρόπολη και αργότερα 
αρχιεπισκοπή, με αποτέλεσμα οι 
πιστοί να πληρώνουν για τη διε-
ξαγωγή των μυστηρίων τους, όπως 
γάμοι και βαφτίσια, ακόμα και κη-
δείες, σχεδόν δίπλα στους ιερούς 
ναούς της Κοινότητας και στην εκ-
κλησιαστική αρχή. Η Κοινότητα 
εκείνη την περίοδο έχασε πολλά 
έσοδα από μυστήρια, τα οποία 
έκαναν οι πιστοί σε εκκλησίες άλ-
λων ορθόδοξων κοινοτήτων της 
Παροικίας μας. Το 2015, επί Κοι-
νοτικής Διοίκησης Νικόλαου Πα-
γώνη, υπεγράφη συμφωνία με την 
Αρχιεπισκοπή, όπου η Κοινότητα 
θα πληρώνει ετησίως μία εισφορά 
του ύψους 240.000$, ήτοι 40.000$ 
για κάθε ιερό ναό. Εάν εκλεγείτε 
ως κοινοτική διοίκηση, θα συνεχί-
σετε ατόφια τη συμφωνία με την 
Αρχιεπισκοπή και πώς βλέπετε τη 
διατήρηση των έξι εκκλησιών της 
Κοινότητας; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Αν και γίνονται πολλές προ-

σπάθειες, παρατηρείται μια 
μείωση των εγγραφών στα ελλη-
νικά μας σχολεία. Τι πιστεύετε ότι 
φταίει σε αυτό και πώς βλέπετε τη 
διαχείριση και ανάπτυξη των ελλη-
νικών σχολείων της Κοινότητας; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Αν και πάντοτε οι εκάστοτε 

κοινοτικές διοικήσεις δεν το 
παραδέχονται, υπάρχει μεγάλη 
ανάγκη για βελτίωση όλων των 
τμημάτων των κοινωνικών υπηρε-
σιών. Πώς θα ανταποκριθείτε στις 
αυξανόμενες ανάγκες των κοινω-
νικών υπηρεσιών της Κοινότητας; 
Προπαντός για τα άτομα τρίτης 
ηλικίας; 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2022: Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ
[1] ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ της Κοινότητας 
είναι μέρος της, όπως είπαμε, είναι 
μέρος της Κοινότητας. Δε διαχωρίζε-
ται το ένα με το άλλο, ότι υπάρχουν 
και έχουν υποστεί αυτές οι κουβέντες 
σε αυτή την προεκλογική καμπάνια, 

ότι οι εκκλησίες χάνουν λεφτά και επειδή είχανε λεφτά δεν είναι κάτι 
που πρέπει η κοινότητα να το διατηρεί και ότι ακούμε κουβέντες, ότι 
παίρνουμε λεφτά από τα σχολεία για τις εκκλησίες, που δεν υπάρχει 
καθόλου και δεν είναι αληθές αυτή η κουβέντα. Οι εκκλησίες, εμείς 
έχουμε αποδείξει ότι τα τελευταία δύο χρόνια, εάν δουλέψουμε μαζί με 
την εκκλησία, αν δουλέψουμε μαζί με τους ιερείς από την πλευρά της 
Κοινότητας και τις υπηρεσίες που μπορούμε εμείς να προσφέρουμε. Και 
τι δουλειά μπορεί να κάνουμε μαζί; Αυτό το έλλειμμα που υπάρχει στις 
εκκλησίες, αυτό το έλλειμμα μπορεί να μειωθεί και το έχουμε αποδεί-
ξει ότι το έλλειμμα μειώθηκε, από 480.000$ που ήταν στις 250.000$ αν 
κάνω λάθος και αυτό το έλλειμμα θα συνεχίζει να μειώνεται, υπάρχουν 
τρόποι. Δεν υπάρχει σκοπός ότι εμείς θα αποχωρήσουμε την εκκλησία 
από την Κοινότητα. Πρέπει όλοι να δουλέψουμε μαζί. Η συμφωνία είναι 
κάτι που υπάρχει σήμερα με την αρχιεπισκοπή. Η συμφωνία είναι αυτή 
με την οποία εμείς πορευόμαστε. Δηλαδή αυτή είναι η συμφωνία που 
έχουμε σήμερα. Αυτή είναι η συμφωνία που αυτή τη στιγμή οι εκκλη-
σίες, τα λεφτά που πληρώνουμε έρχονται από τις εκκλησίες, γι αυτή τη 
στάση, γι αυτή τη συμφωνία. Αν κάποια στιγμή κάτι διαπραγματευτεί 
σε αυτό το σημείο θα το δούμε τη στιγμή που θα έρθει αυτή η συμφω-
νία εις πέρας. Για να ξανα διαπραγματευτεί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει 
θέμα να αλλάξουμε κάτι που σήμερα δουλεύει. Από την άλλη πλευρά, 
το πιο σημαντικό είναι να κοιτάξουμε τις εκκλησίες μας αν μπορούν οι 
εκκλησίες, όπως είπα, να διατηρηθούν και αυτό το έχουμε αποδείξει ότι 
μπορεί να γίνει. Υπάρχει αυτός ο ζήλος από τους ιερείς. Υπάρχει το εν-
διαφέρον από ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν στην εκκλησία. 
Το παράδειγμα που έχουμε πρόσφατα είναι στην εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου.

[2] ΠΡΩΤΟΝ, θέλω να πω ότι σε αυτές τις εκλογές υπάρχουν, όπως είπα, 
πολλές αναλήθειες που έχουν πει και κουβέντες που παραπλανούμε 
τους γονείς. Δεν έχουν μειωθεί οι εγγραφές στο σχολείο από οκτακό-
σιους μαθητές. Το 2011 υπήρχαν 1.336 μαθητές. Φτάσαμε το 2014 τους 
1.400 μαθητές. Το 2015 κόπηκε το transport grant από την κυβέρνηση 
που υπήρξε μια μεγάλη μείωση στο σχολείο και πήγαμε στους 1.275 
μαθητές. Και φτάσαμε ως το 2020, που είμαστε όπως το 2019,  περίπου 
1.275, 1.273, 1.255 και το 2020 πέσαμε σε COVID March, είχαμε 1.255. 
Ωραία θα ήτανε να είχαμε 2.000 αλλά εσείς λέτε ότι χάσαμε οκτακό-
σιους μαθητές. Ήταν 1.255 μαθητές το 2020 και πήγαμε 1.172. Τα τελευ-
ταία δύο χρόνια υπήρξε μείωση λόγω COVID. Για τη φετινή χρονιά είχα-
με άνοδο στους μαθητές. Και τη χρονιά που περιμένουμε, πάλι έχουμε 
άνοδο στους μαθητές. Δεν είναι ωραίο πράγμα να μιλάμε σε negative 
tones για το σχολείο μας, τη στιγμή που κοιτάμε πώς να το αναβαθμί-
σουμε. Υπάρχουν τρόποι, μπορούμε να το αναβαθμίσουμε. Υπάρχουν 
προγράμματα που μπορούμε να προσφέρουμε, εμείς ήδη έχουμε βάλει 
τα χρήματα μέσα στο budget για να γίνουν αυτά τα πρότζεκτς. Καινούρ-
για προγράμματα για τους γονείς και για τους μαθητές. 

[3] ΤΑ ΑΤΟΜΑ τρίτης ηλικίας για μας είναι ένα κομμάτι σημαντικό για 
την παροικία μας και για την κοινότητά μας. Έχουμε ήδη κάνει καινούρ-
για προγράμματα που αφορούν τους ηλικιωμένους και δεν είναι μόνο 
η βοήθεια που χρειάζονται. Συγκεκριμένα, είναι και knowledge based. 
Έχουμε κάνει προγράμματα να τους βοηθήσουμε. Πώς μπορούν να χρη-
σιμοποιήσουν υπολογιστές; Έχουμε κάνει προγράμματα, πώς μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν cellphones, να επικοινωνούν με τα εγγόνια τους. 
Αρχίσαμε αυτό που θέλαμε πάρα πολύ να το κάνουμε και το αρχίσα-
με την περασμένη εβδομάδα. Adopt a senior program, υιοθετούμε ένα 
πρόγραμμα, που πιστεύουμε ότι είναι κάτι σημαντικό και για τους ηλικι-
ωμένους αλλά και για τα νέα παιδιά, προσφέρεται κάτι σημαντικό εδώ 
που μπορούν τα νέα παιδιά να μάθουν από τους ηλικιωμένους και οι 
δύο γενεές να μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτό που είναι, την αγάπη, 
τη στοργή, τις γνώσεις που έχει ένας ηλικιωμένος και αυτά μπορούν να 
μάθουν και τα παιδιά. 

Και στα παιδιά μαθαίνουμε ένα τρόπο, ότι χρωστάμε υποχρέωση. Ότι 
πρέπει να δίνουμε πίσω και να αναγνωρίζουμε τι μας έχουν δώσει οι 
ηλικιωμένοι. Για μας είναι σημαντικό και για τους ηλικιωμένους. Αλλά 
οι κοινωνικές υπηρεσίες, μιλάμε και για θέματα τι μπορούμε να κάνου-
με και για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Είναι μια μερίδα της παροικίας 
μας που δεν μπορεί να συμμετέχει ούτε και στα σχολεία μας, ούτε στα 
προγράμματα του Λαογραφικού. Και είναι παιδιά που είναι Έλληνες και 
θέλουν να συμμετέχουν σαν Έλληνες. Και πρέπει να είναι υποχρέωσή 
μας να βρούμε τρόπους και αυτά τα παιδιά να τα ενσωματώσουμε στην 
Κοινότητά μας. Και αυτό είναι μέρος στις κοινωνικές υπηρεσίες και αυτό 
το έχουμε πάρει πολύ σοβαρά και είναι κάτι που το έχουμε βάλει και στο 
δικό μας πρόγραμμα και θέλουμε να το υλοποιήσουμε και πιστεύουμε 
ότι έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους που έχουν και την πείρα και 
τη γνώση πάνω σε αυτό το θέμα και έχουν την αγάπη για να δουλέψουν 
αυτό το θέμα. Τις κοινωνικές υπηρεσίες μπορούμε να τις μεγαλώσουμε, 
έχουμε ανθρώπους με γνώσεις που έχουν δουλέψει σε άλλους μικρο-
σκοπικούς οργανισμούς και θα μας φέρουν γνώσεις και θα μπορούμε 
να εξοικονομήσουμε και τους πόρους για τα προγράμματα που χρεια-
ζόμαστε. 

[1] ΚΟΙΤΑΞΤΕ, υπάρχει μια συμφω-
νία που υπεγράφη και δεν ξέρω πως 
υπογράφτηκε, αν έγινε κανονικά η 
Γενική Συνέλευση, όπως έπρεπε να 
είχε γίνει. Εάν υπήρχαν οι διαβου-
λεύσεις που έπρεπε να είχαν γίνει με 

όλη την παροικία για να συζητηθεί και να καταλάβει η Κοινότητα και η 
παροικία ακριβώς τι υπογράφουμε. Έτσι; Έχω την εντύπωση ότι έγιναν 
διαβουλεύσεις... Έτσι τουλάχιστον έχω ακούσει εφόσον ζητήθηκαν ορι-
σμένα πράγματα στη Γενική Συνέλευση και κανονίστηκαν με μια κλειστή 
ομάδα ανθρώπων, όπως συνηθίζεται να γίνεται επί χρόνια τώρα στην 
κοινότητα αυτή. Υπάρχει μια συμφωνία υπογεγραμμένη, δεν υπάρχει 
περίπτωση να την αναθεωρήσουμε χωρίς να έχει έρθει σε λήξη. 
Οπότε σίγουρα θα συνεχίσει η Κοινότητα να σέβεται αυτό που έχει 

υπογράψει οποιοσδήποτε προηγούμενος πρόεδρος, είναι θέμα μιας 
συνέχειας του ιδρύματος. Έτσι; Από κει και πέρα το όλο θέμα των εκ-
κλησιών είναι ένα πάρα πολύ βασικό θέμα. Λάθος και πολύ λανθασμέ-
να και εσκεμμένα λέγεται, ότι θέλουμε να ξεχωρίσουμε τις εκκλησίες. 
Επαναλαμβάνω ρητά. Οι εκκλησίες είναι αναπόσπαστο μέρος της Ελ-
ληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ και δε θα δοθούν και δε θα ξε-
χωριστούν από την Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ. Παρόλο το 
γεγονός ότι η εκκλησιαστική αρχή, ο επίσκοπος πιο συγκεκριμένα λέει, 
δώστε μου τις εκκλησίες σαν περιουσία προς την Αρχιεπισκοπή και θα 
τις λειτουργώ σωστά και κερδοφόρα. Λέξεις του quote un quote: "Give 
me the churches and I will operate them properly and successfuly". 

Η ερώτηση είναι απλή και αυτό λέμε εμείς, ότι αν μπορεί οι ιερείς και 
οι επίσκοποι να τις λειτουργούν "properly and successfuly if they own 
the buidings", γιατί δεν μπορούνε να της κάνουνε το ίδιο πράγμα από τη 
στιγμή που εμείς διατιθόμεθα να τις προσφέρουμε για ένα δολάριο το 
χρόνο, δωρεάν αν θέλετε, από ενοίκιο και χρέος στην εκκλησία και στο 
ενοριακό συμβούλιο που θέλουμε να δούμε. 

[2] ΚΟΙΤΑΞΤΕ στα δέκα τελευταία χρόνια. Εάν κοιτάξουμε τις εγγραφές, 
τόσο στα ημερήσια σχολεία όσο και στη σαββατιανή εκπαίδευση, στη 
συμπληρωματική εκπαίδευση, έχουν μειωθεί οι εγγραφές κατά οκτακό-
σια άτομα. Οκτακόσια άτομα! Έτσι; Εάν συνεχίσει αυτό το πράγμα, στα 
επόμενα δέκα χρόνια και χάσουμε άλλα οκτακόσια παιδιά, δε μιλάμε για 
την επιβίωση των σχολείων. Γιατί γίνεται αυτό; Γιατί για χρόνια, παρόλο 
αυτό που λέγεται, τα σχολεία έχουν παραμεληθεί. Έχουν παραμεληθεί 
τα κτήρια. Χρειάζονται εκατομμύρια δολάρια αυτή τη στιγμή από ανα-
καινήσεις που πρέπει να γίνουν. Συνεχώς το χέρι είναι έξω. Και εγώ δεν 
ξέρω ένα σχολείο ιδιωτικό, όπως είναι το ΣΩΚΡΑΤΗΣ που παίρνει τα ίδια 
λεφτά που παίρνει ένα Breubeuf. Δεν ξέρω κανένα Breubeuf να βγαίνει 
κάθε χρόνο και να λέει, δώστε μου λεφτά για να φτιάξω τις τουαλέτες. 
Δώστε μου λεφτά να κάνω τούτο, για να κάνω εκείνο. Κανένα σχολείο. 
Οπότε ένα πράγμα είναι, ότι οι γονείς δεν αισθάνονται ότι έχουν αυτό 
που για το οποίο πληρώνουν. Και έχουν επιλογές οι γονείς.Και αν δεν 
προσέξουμε, οι επιλογές αυτές θα συνεχίσουν να πηγαίνουν προς τα 
άλλα τα σχολεία. Έχουμε υποχρέωση να βάλουμε στόχο, το Σωκράτης-
Δημοσθένης να είναι ένα από τα δέκα καλύτερα σχολεία του Κεμπέκ 
και να μετριέται it should be ranked. Έχουμε υποχρέωση να δώσουμε 
στους γονείς το αίσθημα ότι κοντρολάρουν επίσης το επίπεδο της εκ-
παίδευσής τους. Γι' αυτό λέω ότι το θέμα της Κοινότητας δεν είναι μόνο 
τα πρόσωπα που διοικούν. Είναι και η δομή της Κοινότητας. Δεν είναι 
λογικό να υπάρχει ένα άτομο στο συμβούλιο, το οποίο είναι υπεύθυνο 
για τη διοίκηση των σχολείων. Εμείς θέλουμε να δούμε την ίδρυση ενός 
υπηρεσιακού συμβουλίου κάτω από την Κοινότητα, μια ενιαία κοινό-
τητα, το οποίο συμβούλιο θα έχει την υπευθυνότητα για τη διαχείριση 
των σχολείων με γονείς και επαγγελματίες, οι οποίοι θα κανονίζουν την 
πορεία των σχολείων. 

[3] ΠΡΟΠΑΝΤΟΣ για τα άτομα τρίτης ηλικίας, σίγουρα όχι με το να τις 
κλείνουμε τη στιγμή που ξεσπά η πανδημία. Γιατί υπενθυμίζω ότι το 
πρώτο πράγμα που έγινε όταν ξέσπασε η πανδημία, διωχτήκανε όλα 
τα άτομα από τις κοινωνικές υπηρεσίες και κλείστηκε το τμήμα. Αυτό δε 
θα γινότανε. Δεύτερον, το θέμα είναι, τι εννοούμε κοινωνικές υπηρεσί-
ες; Είμαστε μια παροικία ογδόντα χιλιάδων ατόμων και έχουμε μια κοι-
νότητα που είναι η ναυαρχίδα του ελληνισμού εδώ πέρα και παίζουμε 
το ίδιο παιχνίδι που κάνουν και τόσοι άλλοι. Είναι τόσοι σύλλογοι που 
ασχολούνται με τους ηλικιωμένους. Ο ρόλος της Κοινότητας δεν πρέπει 
να είναι να συναγωνίζεται σε αυτό το επίπεδο. Ο ρόλος της Κοινότητας 
είναι να έχει μια θεσμική, πώς να το πει κανείς, σύμβαση με ιδρύματα 
του δημοσίου, για να μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε άτο-
μα που βρίσκονται ενσωματωμένα μέσα σε ιδρύματα, είτε ηλικιωμένοι 
είναι αυτοί που είναι μέσα σε CHLD και δεν ξέρουν τα ιδρύματα πως να 
τους χειριστούν και τι να κάνουνε και δεν ξέρουν που να απευθυνθούν 
για να βρουν τέτοια βοήθεια. Θα μπορούσε να υπάρχει, και εκεί στοχεύ-
ουμε εμείς, συμβάσεις μεταξύ Κοινότητας, επίσημες συμβάσεις μεταξύ 
Κοινότητας και κυβέρνησης. Τουλάχιστον τα ιδρύματα της κυβέρνησης 
για να μπορέσουν να δοθούν συμπληρωματικές υπηρεσίες στα άτομα 
αυτά. Πιο μακροπρόθεσμα, πολύ ευχάριστο θα ήταν και σωστό, να δού-
με πιο προσαρμοσμένες υπηρεσίες οικιακής στήριξης, assisting living for 
people of the Greek community by the Greek Community. Ίσως ένα από 
τα πράγματα που μπορούσαμε να δούμε είναι αν γίνεται να κάνουμε τη 
στέγη, κάτι το οποίο θα ανταπεξέλθει στο ουσιαστικό νόημα που είχε 
η Στέγη Ηλικιωμένων, για να μπορέσει να προσφέρει ουσιαστικές πα-
ροχές βοήθειας, σε άτομα που είναι σιγά-σιγά σε μειωμένη αυτονομία, 
μέσα σε ένα ίδρυμα της Κοινότητας της ίδιας. Μην ξεχνάμε ότι λείπει 
κάποιος εδώ πέρα, ο οποίος αρνήθηκε να έρθει. Αρνήθηκε να έρθει, 
γιατί αυτά που λέγονται δε γίνονται.

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  
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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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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 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Κάποτε, επί προηγούμενων 

διοικήσεων, το πολιτιστικό 
της ελληνικής Κοινότητας ήταν 
πολύ πιο δραστήριο σε όλους 
τους τομείς, από παραδοσιακούς 
χορούς, θέατρο και λογοτεχνία. 
Χάρις στο πολιτιστικό, αγκάλια-

σαν και συμμετείχαν εκατοντά-
δες νέοι και νέες και μπήκαν στην 
Κοινότητα. Ήταν το βάπτισμα 
τους στον κοινοτικό οργανισμό. 

Πώς βλέπετε εσείς την ανάπτυ-
ξη του πολιτιστικού τμήματος της 
Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Πολλοί πιστεύουν, ότι η Ελ-

ληνική Κοινότητα Μείζονος 
Μόντρεαλ δεν έχει πια την αίγλη 
που είχε κάποτε στην παροικία, 
με το ζόρι γράφονται μέλη πε-
ρισσότερο λόγω εκλογών και στις 
εκδηλώσεις της Κοινότητας συμ-
μετέχουν σχεδόν τα ίδια άτομα, 
που λιγοστεύουν κάθε χρόνο που 
περνάει. 
Τι θα κάνετε για να κεντρίσετε 

το ενδιαφέρον της παροικίας και 
να αυξηθεί η συμμετοχή, αν όχι 
σε μέλη, αλλά τουλάχιστον συμ-
μετοχή στις κοινοτικές δραστηρι-
ότητες; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Τι αλλαγές σκοπεύετε να κάνε-

τε στο άμεσο μέλλον για την 
καλύτερη ανάπτυξη και διαχείρι-
ση της Ελληνικής Κοινότητας Μεί-
ζονος Μόντρεαλ; Και ποια είναι 
τα οράματα σας για τον Οργανι-
σμό για τα επόμενα χρόνια;

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2022: Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ
[4] ΛΥΠΑΜΑΙ που ακούω ότι μιλάμε 
για το λαογραφικό, ότι είναι χορός και 
όπα, προπαντός γιατί υπάρχουν παιδιά 
μέσα σε αυτή την αίθουσα τα οποία 
έχουν υπηρετήσει αυτό τον οργανισμό 
και αυτό το λαογραφικό της Κοινότητας 

τόσα χρόνια. Το λαογραφικό της Κοινότητας δεν είναι μόνο χορός. Έίναι 
λαογραφικό, είναι η ιστορία, είναι η κουλτούρα μας. Αυτό που διδάσκουν 
στα παιδιά δεν είναι μόνο να χορεύουνε και το λαογραφικό της Κοινότητας 
έχουν συμμετέχει σε διαφορετικά φεστιβάλ και σε conferences εδώ στο 
Κεμπέκ, στον Καναδά και στην Αμερική. Το να μη λέμε ότι δεν έχουμε βγει 
προς τα έξω είναι κάτι που με λυπεί τρομερά. Αν γνωρίζουμε την Κοινότητά 
μας, αν ξέρουμε ότι άνω από επτακόσια παιδιά το χρόνο πηγαίνουν στο 
λαογραφικό, δεν πρέπει να λέμε τέτοια πράγματα. Η κοινότητα με το 
λαογραφικό είναι κάτι που είναι σημαντικό για μας, γι αυτό και έχουμε και 
παιδιά που είναι στην ομάδα μας που είναι στο τμήμα το οποίο θέλω να 
το μεγαλώσουν. Θέλω να το επεκτείνουμε. Η Κοινότητα είναι ανοιχτή σε 
όλους. Δε χρειάζεται νά' ναι Έλληνας, να πάει να γραφτεί στο λαογραφικό. 
Και perfect example είναι το Hellenic Cultural Institute. Διδάσκουμε 
ελληνικά. Ο κύριος Χατζηνικολάου και η ομάδα του διδάσκει για χρόνια 
τώρα ελληνικά σε μη Έλληνες. Έχουν περάσει πάνω από δέκα χιλιάδες 
άνθρωποι, πιο πολλοί μη Έλληνες, να μάθουν ελληνικά. Αυτός ο οργανισμός 
είναι ανοιχτός και το ξαναλέω σε οποιονδήποτε θέλει τις υπηρεσίες του, 
δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι Έλληνας. Ούτε να πας, να πάει το παιδί 
σου στο σχολείο, ούτε να πάει να γραφτεί ένα παιδί στο λαολογραφικό. 
Για μας πρέπει αυτά τα τμήματα και ξέρω ότι το έχουμε στο πρόγραμμα 
μας θέλουμε να ξανά επαναφέρουμε το θεατρικό, να φέρουμε τη μουσική 
μεριά που ήταν του λαογραφικού, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν όρεξη και 
το έχω ξαναπεί, ότι αυτά είναι τα παιδιά που θα μας πούνε τι θέλουν, πώς 
βλέπουν αυτοί τον οργανισμό, τι θέλουν οι δικοί τους, η δικιά τους γενναία. 

[5] ΞΕΡΕΤΕ; Αναρωτιέμαι όταν λέμε αυτή την κουβέντα ότι δε συμμετέχει 
ο κόσμος, πως κάνουν αυτή την κατανομή; Όταν κοιτάμε τα σχολεία μας 
και σας λέω και σας απέδειξα και το ίδιο είναι και για το σαββατιανό ότι 
ανεβαίνουν οι εγγραφές στα σχολεία. Παρόλα που μπορώ να πω ότι στη 
φετινή χρονιά υπήρξε μια διαμάχη τα τελευταία δύο χρόνια, να λέμε ότι 
δεν αξίζουν τα σχολεία, ότι η Κοινότητα είναι από διάφορους, δε λέω 
διάφορες κουβέντες που έχουν ακουστεί. Και παρόλα αυτά το σχολείο 
ανεβαίνει. Έχουμε τους γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, 
έχουμε τους ανθρώπους που πηγαίνουν, που χρησιμοποιούν τις κοινωνικές 
υπηρεσίες, που αυξάνεται το νούμερο με κάθε πρόγραμμα που κάνουμε. 
Έχουμε τα αθλητικά τμήματα, έχουμε our Summer Camps φέτος. Όταν τα 
νούμερα έχουν ανέβει σημαντικά φέτος από τα παιδιά που θα πάνε στα 
δικά μας our Summer Camps της Κοινότητας. Σε όλα τα τμήματα βλέπουμε 
μία άνοδο και όταν βλέπουμε, ναι μεν μπορεί να μην έχουμε άτομα όσο 
αφορά να είναι μέλη της Κοινότητας. Πρέπει να ξανακοιτάξουμε πώς το 
κάνουμε. Δηλαδή αν κάποιος έρθει και πάρει μια υπηρεσία, μπορεί και να 
είναι ιδέα ότι πρέπει να τον κάνουμε αμέσως μέλος στην Κοινότητα αυτό το 
άτομο. Αυτά μπορεί να τα κοιτάξουμε. Αλλά η συμμετοχή στην Κοινότητα, 
τη βλέπουμε αν είναι ζωντανή και αν όλα τα τμήματα λειτουργούν εκεί 
είναι ζωντανά και όλα τα τμήματα της Κοινότητας είναι ζωντανά Εμάς η 
ευχή μας είναι ότι αυτή η Κοινότητα θα είναι εκεί για τις επόμενες γενεές 
και αυτό εμένα που με χαροποιεί τεράστια είναι ότι έχουμε νέα παιδιά στη 
δικιά μας ομάδα, τα οποία ζητάμε από αυτούς να μας πούνε τι χρειάζονται 
αυτοί. Τι χρειάζονται για αυτή τη γενεά να έρθει προς την Κοινότητα. Τι 
πρέπει εμείς να τους δώσουμε από την πείρα, τις γνώσεις μας και από τον 
οργανισμό και να τους δώσουμε όλα αυτά που χρειάζονται για να μπορούν 
οι ίδιοι, να μπορούν να κάνουν τα έργα και αυτά που χρειάζονται για να 
έρθουν πάλι μέσα στην Κοινότητα. 

[6] ΠΡΩΤΑ να μου δοθεί η ευκαιρία να συμπληρώσω κάτι. Να διορθώσω 
κάτι που είπε ο κύριος Σύρος, στις οκτακόσιες πάλι που είπε ότι είναι, 
οκτακόσιες στο ημερήσιο σχολείο που μειώθηκαν οι μαθητές και 
στη συμπληρωματική εκπαίδευση. Ούτε και με τα δύο δεν υπάρχουν 
οκτακόσια παιδιά που έχουν μειωθεί τα τελευταία δέκα χρόνια, για να 
λέμε τα πράγματα όπως είναι. Εγώ τα νούμερα που έδωσα έχουν έρθει 
από τη διεύθυνση του σχολείου. Αν θέλουμε τώρα να μην εμπιστευόμαστε 
και τη διεύθυνση του σχολείου, αυτή είναι άλλη ιστορία. Το αφήνω στην 
κρίση του καθένα. Όσον αφορά τις αλλαγές που θέλουμε εμείς να δούμε 
στην Κοινότητα. Εμείς χτίζουμε πάνω στις επιτυχίες που έχουμε, όπως είπα, 
που έχουμε σήμερα. Μία από αυτές είναι που έχουμε προσλάβει γενικό 
διευθυντή της Κοινότητας. Έναν άνθρωπο που έχει γνώσεις. Και έχει, από 
την ημέρα που έχει μπει μέσα στον οργανισμό, έχει κάνει μεγάλες αλλαγές 
και έχει προχωρήσει τον οργανισμό μπροστά. Αποκέντρωση δεν είναι 
αναγκαία για να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε τον οργανισμό, 
έχουν γνώση σε ένα τομέα και θέλουν να δουλέψουν και να υπηρετήσουν 
ένα συγκεκριμένο μέρος του οργανισμού. Πιστεύουμε ότι όλοι μαζί, αν ο 
οργανισμός είναι υγιής, δηλαδή αν ένα μέρος του οργανισμού έχει κάποιο 
έλλειμμα, δεν το ξεχωρίζουμε, δε λέμε ότι είναι προβληματικό. Σαν μια 
οικογένεια που έχει ένα παιδί που έχει μια δυσκολία ή το χέρι μας, δεν 
κόβουμε το δάχτυλό μας, αν το κόψουμε θα πονέσουμε όλοι... Είμαστε 
μια οικογένεια. Αυτή η κοινότητα είναι μια οικογένεια. Παραμένουμε όλοι 
μαζί και δουλεύουμε μαζί να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Τη στιγμή που 
έχουμε πλεόνασμα. Και δε χρεώνεται το σχολείο $1.100.000. Δεν πληρώνει 
το σχολείο ένα εκατομμύριο σε νοίκι και το σχολείο δεν έχει τα χρήματα 
να πληρωθούν. Και κοιτάξτε στα Financial Statements κύριε Σύρρο, να 
μου πείτε αν έχουν πληρωθεί. Γιατί δε θα υπάρχει ένα συσσωρευμένο 
έλλειμμα του σχολείου, κοντά σε πέντε εκατομμύρια, αν πληρωνόταν ένα 
εκατομμύριο.

[4] ΕΧΩ πει πολλές φορές ότι ο πολι-
τισμός, ο ελληνικός, είναι αυτός που 
είναι στη βάση, αν θέλετε του δυτικού 
πολιτισμού. Έχουμε μια πλούσια ιστο-
ρία και ένα πλούσιο πολιτισμό και το 
έχουμε αφήσει να σημαίνει απλώς και 

μόνο αυτή τη στιγμή, χορό και παραδοσιακούς  χορούς. Καλό οι παραδοσι-
ακοί χοροί, είναι μια παράδοση. Πρέπει να την κρατήσουμε ζωντανή, αλλά 
δεν είναι μόνο αυτό που έχουμε σαν παροικία να δείξουμε και έχουμε την 
ανάγκη όχι μόνο να δείξουμε. Θέλω να πω ότι εμείς στο πρόγραμμά μας, 
βασικός στόχος είναι να δούμε ένα ελληνικό πολιτιστικό ίδρυμα, το οποίο 
θα λάμψει, το οποίο θα δώσει όχι μόνο την ευκαιρία στα ελληνόπουλα να 
ζήσουν τον πολιτισμό τον ελληνικό και να δημιουργήσουν και θέατρο και 
μουσική και όλα αυτά. Αλλά επίσης ένα ίδρυμα, το οποίο θα μπορέσει να 
λάμψει έξω από την παροικία μας, το οποίο θα μπορέσει να φέρει πιο κο-
ντά τους εδώ συμπολίτες μας. Να δημιουργήσουμε φιλέλληνες, να δείξου-
με ότι δεν είμαστε μια κλειστή παροικία που τη νοιάζει απλώς και μόνο να 
μαζεύεται μεταξύ μας και να λέμε μπράβο στον εαυτό μας. Που θέλουμε να 
δείξουμε αυτό που είμαστε και αυτό που έχουμε, γιατί έχουμε μεγαλώσει 
εδώ πέρα και είμαστε καναδοί ελληνικής καταγωγής και είμαστε περήφα-
νοι γι αυτό και κεμπεκιώτες ελληνικής καταγωγής και θέλουμε να το μοιρα-
στούμε με όσους μπορούμε. Και είναι ένα από τα σημεία που θέλουμε να 
εξασφαλίσουμε, να αγκαλιάσουμε όλους τους Έλληνες και τις οικογένειές 
τους, βάζοντας μέσα και φέρνοντας πιο κοντά, όλους αυτούς που έχουν πα-
ντρευτεί έξω από την ελληνική παροικία. 

Με την έννοια ότι έχουν μικτούς γάμους και είμαστε στα εξήντα τοις εκατό 
περίπου των γάμων που γίνονται που είναι μικτοί. Όλους αυτούς εμείς θέ-
λουμε να τους φέρουμε μέσα και να τους αγκαλιάσουμε. Να τους δώσουμε 
το στίγμα ότι τους θέλουμε στην οικογένειά μας και να τους φέρουμε κοντά 
για να μπορέσουν να κρατήσουν και τη γλώσσα και την παράδοση και τον 
πολιτισμό μας ζωντανό και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι είναι ευ-
πρόσδεκτοι, όχι έξω. 

[5] ΕΓΩ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι συμφωνώ απόλυτα με τη διάγνωση αυτή, 
νομίζω είναι η σωστή διάγνωση. Η διάγνωση είναι ότι πράγματι δεν υπάρ-
χει αρκετό ενδιαφέρον από την παροικία. Τώρα το πώς μπορεί να αντιμε-
τωπιστεί αυτό και το βλέπουμε αυτό από τους αριθμούς που έλεγα. Είμα-
στε ογδόντα χιλιάδες έλληνες, με το ζόρι γράφονται όταν γίνονται εκλογές 
και τρεις χιλιάδες και κάτι ή περισσότερα από τα μέλη, είναι υποχρεωτικά 
μέλη. Είναι γιατί πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Είναι γιατί παντρεύονται. 
Οσοι νέοι βαφτίζουν και τα λοιπά. Λίγοι είναι αυτοί που από μόνοι τους το 
κάνουν. Όσο για τα νέα παιδιά που λέει η κυρία Νεοφωτίστου, εγώ ήθελα 
μια απλή ερώτηση. Όλα τα νέα παιδιά που ξεκίνησαν εδώ και τρία χρόνια 
με αυτή την ομάδα πως και έτσι δεν παρουσιάστηκαν ξανά; Πως έπρεπε να 
βρούμε καινούργιους νέους. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, 
ότι ουσιαστικά για χρόνια τώρα υπάρχει μια κατάσταση και μια νοοτροπία 
διοίκησης, η οποία είναι κλειστή, εσωστρεφής και διοικείται από λίγα άτο-
μα που δε βάζουν τη συμμετοχή των ατόμων. Βασικός στόχος της δικής μας 
ομάδας και τα παιδιά που είναι εδώ πέρα είναι και γονείς. Είναι και άτομα 
τα οποία έχουν ζήσει και στο λαογραφικό και στα χορευτικά και στις εκκλη-
σίες και στις ενορίες έχουν προσφέρει, έχουν δώσει, και μην κοιτάτε έτσι, 
γιατί υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που έχουν μαζέψει χιλιάδες και χιλιάδες 
δολάρια για τις εκκλησίες και εκεί που θέλουμε εμείς να στοχεύσουμε είναι 
στην αποκέντρωση. Η αποκέντρωση τι σημαίνει; Δε σημαίνει διαμελισμός, 
Δε σημαίνει σαλαμοποίηση, όπως της αρέσει να λέει κάποια που είναι εδώ 
πέρα. Σημαίνει ότι δίνεις ευθύνη και εξουσία στα άτομα που αφορούν και 
που έχουν στην καρδιά τους αυτό που τους αφορά. Είτε εκκλησία λέγεται 
αυτό, είτε σχολεία λέγεται αυτό, είτε κοινωνικές υπηρεσίες, είτε πολιτισμός 
θα είναι τα άτομα τα οποία θα έχουν την ευθύνη για την αναζωογόνηση των 
τμημάτων αυτών. Δε λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργούν τα τμήματα 
αυτά και δεν προσφέρουμε στην παροικία ουσιαστικούς λόγους να προσεγ-
γίσουν την κοινότητα. Αυτό θέλουμε να φτιάξουμε. 

[6] ΤΡΕΙΣ στόχους έχουμε. Αποκέντρωση. Η δημιουργία, όπως είπαν, να 
δώσουμε εξουσίες και ευθύνες σε άτομα που αφορούνται άμεσα από τα 
τμήματα που τους αφορούν. Θέλουμε να δούμε τη δημιουργία τριών ή 
μάλλον δύο, για το ένα ήδη υπάρχει υπηρεσιακό συμβούλιο. Υπηρεσιακό 
συμβούλιο για την εκπαίδευση και τα ημερήσια σχολεία δηλαδή και τη σαβ-
βατιανή. Όταν πριν προσπαθούσα να πω για τα οκτακόσια άτομα δεν είπα 
εγώ ποτέ ότι μειώθηκαν οκτακόσια άτομα από τα ημερήσια σχολεία είπα 
και τα δύο μαζί οκτακόσια. Και αυτή η διαστρέβλωση που γίνεται συνεχώς, 
μου δόθηκε η ευκαιρία να τη διορθώσω εδώ πέρα. Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
για τις κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσιακό Συμβούλιο για τις πολιτιστικές 
υπηρεσίες. Αυτά θα απαρτίζονται από άτομα τα οποία θα είναι κάτω από 
την αιγίδα του Κεντρικού Συμβουλίου, αλλά από άτομα που έχουν αυτό το 
στόχο σαν επαγγελματικό στόχο με τις γνώσεις τους. Οι εκκλησίες. Το ίδιο 
πράγμα θέλουμε να κάνουμε και εκεί. Να δώσουμε αντί να είναι διορισμέ-
νες ενοριακές επιτροπές, να βρούμε μέσα από τους ενορίτες στα άτομα που 
θέλουν να δούνε την εξουσιοδότηση των εκκλησιών και τη μεγαλύτερη δύ-
ναμη the empowerement of the churches για να μπορέσουν να δουλέψουν 
μαζί με την Κοινότητα, να εξασφαλίσουμε ότι η βιωσιμότητα των εκκλησιών 
δε θα παίζετε όπως παίζεται τώρα. Γιατί τώρα, από κάπου έρχονται τα λε-
φτά, αυτά που καλύπτουν τα ελλείμματα. Γιατί υπάρχουν ελλείμματα χρό-
νια στις εκκλησίες. Λοιπόν, από πού έρχονται; Το μόνο κερδοφόρος μέρος 
είναι τα σχολεία που πληρώνουν $1.100.000 νοίκι στην κοινότητα. Καμία 
άλλη υπηρεσία, καμία εκκλησία δεν πληρώνει ενοίκιο. Και δεν πρέπει να 
πληρώνουν, γιατί εμείς είπαμε θα είναι χωρίς νοίκι. Εντάξει, αλλά από κά-
που έρχονται αυτά τα λεφτά, τουλάχιστον για μια φορά ας αναγνωρίσουμε 
ότι υπάρχει θέμα και ας το κοιτάξουμε αυτό το θέμα μαζί με τους ενορίτες, 
μαζί με τους ιερείς, μαζί με την αρχιεπισκοπή, για να πούμε τι είναι το θέμα. 
Μπορούμε να το διορθώσουμε. 

Στις 12 Ιουνίου ας δείξουμε στην ΠΡΑΞΗ
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Πολλοί λένε ότι η παροικία 

έχασε την εμπιστοσύνη της 
προς τον κοινοτικό οργανισμό, 
διότι υπάρχει πρόβλημα διαφά-
νειας. Εσείς τι πιστεύετε γι αυτό; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Στις 14 Οκτωβρίου του 2018, η 

τότε κοινοτική διοίκηση Νικο-
λάου Παγώνη έφερε μια πρόταση 
στα μέλη της κοινότητας, που στο 
τέλος την απέσυρε, όπως που-
ληθεί για δέκα εκατομμύρια δο-
λάρια το εμφυτευτικό μίσθωμα 
του οικοπέδου της Αγίας Τριάδος 
στους ιδιοκτήτες του ξενοδοχεί-
ου που κτίστηκε πάνω στο οικό-
πεδο. Σκοπός της τότε διοίκησης 
ήταν η εξυγίανση των οικονομι-
κών της κοινότητας γλιτώνοντας, 
όπως δήλωσε η τότε διοίκηση, 
οκτακόσιες χιλιάδες σε τοκοχρε-
ολύσια ετησίως, με αποτέλεσμα 
να υπάρχει ένα πλεόνασμα $2,7 
εκατομμυρίων δολαρίων, που θα 
μπορούσε να επενδυθεί σε ένα 
κτιριακό σχολικό συγκρότημα 
στο οικόπεδο του Ιερού Ναού του 
Τιμίου Σταυρού στο Λαβάλ. Και 
αυτή, όπως ξέρετε, είναι η τελευ-
ταία μου ερώτηση. 

Εάν εκλεγείτε πρόεδρος, έχετε 
σκοπό να ξαναφέρετε την πούλη-
ση του οικοπέδου στα μέλη της 
Γενικής Συνέλευσης και τι άλλα 
περιουσιακά στοιχεία πιστεύε-
τε ότι πρέπει να πουληθούν στο 
μέλλον; 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2022: Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ
[7] ΠΑΛΙ θα σας κάνω την ερώτηση, 
δε θα πάρω απάντηση βέβαια, πώς 
αποφασίζουμε ότι έχει χάσει η παροικία 
την εμπιστοσύνη της, όταν συνεχίζουμε 
και βλέπουμε άνοδο σε όλα τα 
τμήματα της Κοινότητας; Βλέπουμε 

ότι ο κόσμος επανέρχεται στις εκκλησίες, ανεβαίνουν τα εισοδήματα στις 
εκκλησίες, ανεβαίνουν οι εγγραφές στα σχολεία, ανεβαίνουν οι εγγραφές 
σε όλα τα τμήματα που έχουμε. Όταν βλέπουμε αυτή την άνοδο, πως λέμε 
ότι ο κόσμος έχει χάσει την εμπιστοσύνη; Και από τη λέξη διαφάνεια δεν 
καταλαβαίνω από αυτό τι εννοούμε διαφάνεια. Σε τι δεν είναι διαφανής 
ο οργανισμός, τη στιγμή που έχουμε Audited Financial Statements από 
μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμια εταιρείες. Ζητάμε από κει και πέρα 
και λέμε ότι αυτά δεν τα εμπιστευόμαστε. Γιατί αυτό λέμε αυτή τη στιγμή. 
Όταν τα εισοδήματα της Κοινότητας, στα έξοδα της Κοινότητας, τα έξοδα 
του σχολείου και τα έξω από τα εισοδήματα, όλα αυτά ελέγχονται. Από 
πού δεν υπάρχει transparency? Αυτή τη στιγμή με το να λέμε και να 
συνεχίζουμε να λέμε αυτές τις κουβέντες, δεν έχω καταλάβει πώς βοηθάμε 
τον οργανισμό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε, να 
μπορούμε να προσφέρουμε πιο πολλές υπηρεσίες, να μπορούμε να 
δώσουμε στον κόσμο αυτό που χρειιάζεται. Και όταν είπα εγώ ότι τα νέα 
παιδιά, γιατί φύγανε κάποιοι; Ο καθένας έχει τη ζωή του και ο καθένας 
αλλάζει, έχει άλλες υποχρεώσεις, έχει άλλες προσωπικές υποχρεώσεις, 
έχει άλλες υποχρεώσεις επαγγελματικές. Δηλαδή από τη μια μεριά λέμε 
δεν υπάρχει αλλαγή και όταν υπάρχει αλλαγή λέμε γιατί υπάρχει αλλαγή; 
Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι, μπορεί να φύγανε κάποια άτομα ήρθαν 
κάποια καινούργια άτομα που έχουν ενδιαφέρον σήμερα και όπως είπα, 
είναι σε αυτούς, θα αυτά τα άτομα που είναι νέα. Δεν αισθάνθηκαν ότι δεν 
υπάρχει διαφάνεια, ούτε δεν έχουν εμπιστοσύνη στον οργανισμό και αυτά 
τα άτομα θέλουν να δουλέψουν, να φέρουν τη δικιά τους πείρα, το δικό 
τους πυρήνα μέσα σε αυτό τον οργανισμό. 

[8] Η ΔΙΚΙΑ μας ομάδα, θα κοιτάξει να αξιοποιήσει, όπως αξιοποίησε, 
όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Κοινότητας. Αλλά όταν λέμε να 
αξιοποιήσουμε τα περιουσιακά στοιχεία, πρέπει να κοιτάξουμε ποιές είναι 
οι ανάγκες μας και που είναι οι ανάγκες μας. Αν ειλικρινά πιστεύουμε ότι 
ήρθε η ώρα στην περιοχή του Λαβάλ να υπάρξει ένα Cultural Centre με 
ένα καινούργιο σχολείο. Δεν μπορώ να καταλάβω πως μπορούμε να πούμε 
ότι δε θα πουλήσουμε τίποτα ή τουλάχιστον τα σχολεία αυτά που είναι 
εδώ στο Λαβάλ. Άμα ειλικρινά λέμε δε θέλουμε να χτίσουμε στον αέρα και 
θέλουμε να χτίσουμε κάτι που θα μπορούμε να έχουμε τα χρήματα και δε 
θα επιβάλλουμε πάλι μεγάλα δάνεια ή χρέος στον οργανισμό, θα πρέπει 
να κοιτάξουμε τι ανάγκες έχει ο οργανισμός. 
Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε 
αυτά που έχουμε και από κει και πέρα, όταν αυτά θα έχουν όλα αναλυθεί 
θα παρθεί μια απόφαση. Να σταθούμε τώρα εδώ και να πούμε ΟΧΙ ή ΝΑΙ 
για μένα ειναι irrisponsible. Αυτό θέλει μεγάλη μελέτη, μεγάλη ανάλυση, 
για να μπορούμε να κοιτάξουμε τις ανάγκες μας, το μέλλον μας, που 
θέλουμε να πάμε. Πώς θέλουμε να πάμε και πώς θα μπορούμε να τα 
υλοποιήσουμε αυτά. 
Όσον αφορά το φουαγιέ, για όποιον δεν του αρέσει ότι πάρθηκε ένα 
εκατομμύριο δάνειο, τα λεφτά υπάρχουν σήμερα στο λογαριασμό και 
όποιος γίνει διοίκηση στις 12 Ιουνίου θα μπορεί, αν δε θέλει το εκατομμύριο, 
κάλλιστα να πάει και να το πληρώσει στην τράπεζα αυτό το εκατομμύριο. 
Αλλά για μας αυτό που είναι σημαντικό, είναι πρώτα να αναλύσουμε τι 
είναι οι ανάγκες του οργανισμού. Και τι χρειαζόμαστε στο μέλλον. Αν 
ειλικρινά, όπως είπα, πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα εδώ τουλάχιστον στο 
Λαβάλ να υπάρξει αυτό το Cultural Centre πρέπει σοβαρά να κοιτάξουμε 
πως μπορούμε να το υλοποιήσουμε. 

[7] ΕΙΝΑΙ αρκετά φανερό ότι είναι 
ένα βασικό πρόβλημα που έχει η 
Κοινότητα αυτή εδώ και χρόνια. Ένα 
μικρό παράδειγμα η διαφάνεια γύρω 
από το θέμα της Στέγης. Γιατί πήρε 
ένα χρόνο να πάρουμε τη στέγη πίσω; 

Γιατί έγινε όλη αυτή η μανούβρα; Γιατί περί μανούβρας επρόκειτο για να 
παρθεί ένα δάνειο ενός εκατομμυρίου με το να αποφύγει η διοίκηση να 
πάει σε Γενική Συνέλευση, να εξηγήσει απλώς και το γιατί το χρειάζεται; 
Και μας είπαν, ας πούμε διάφορες ιστορίες για αγρίους, θα έλεγα, οι 
οποίες ας πούμε δεν ήταν απίστευτες και ουσιαστικά έγινε κάτι το οποίο 
ο νόμος, οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν το επιτρέπουν, αλλά έγινε πλαγίως 
και βασικός κανόνας της διαφάνειας είναι ότι λες την αλήθεια. Βασικός 
άλλος κανόνας της διαφάνειας είναι ότι εξηγείς στον κόσμο γιατί θέλεις να 
κάνεις κάτι. Διαβουλεύεται you consult, you listen to people, you try to tell 
them what you need so theu can follow you in what you need to do. You 
don't try to trick them by doing indirectly what you trying to do directly. 
Αυτό έγινε ακριβώς. Παράδειγμα, το δίνω για τη διαφάνεια γύρω από τη 
στέγη. Εδώ, παραδείγματος χάρη, πρακτικά. Πούντα. Γιατί δεν υπάρχουν 
όλα στη διαφάνεια. Μιλούσαμε πριν για τη συμφωνία με την Αρχιεπισκοπή 
που μπορώ να τη δω; Δεν την έχω δει. Να τη βάλουμε στο site ότι έχει 
υπογραφεί επισήμως από την Κοινότητα να είναι διαφανές, να φαίνεται, να 
ξέρουν όλοι πού πάμε, τι κάνουμε. Ποιός πήρε, ποιός πήρε την άδεια για 
να χτιστεί ετούτο; Τι έλεγε ετούτη η προσφορά; Τι έλεγε η άλλη προσφορά; 
Όλα αυτά δημιουργούν το πρόβλημα της εμπιστοσύνης που υπάρχει στην 
Κοινότητα εδώ και χρόνια και έχει συσσωρευτεί αυτό το πρόβλημα και έχει 
φτάσει στο σημείο που ο κόσμος λέει «κοινότητα, άσε με ήσυχο». Ξέρετε 
πόσο δύσκολο ήταν να βρεθούν άτομα να κατέβουν με αυτό το ενδιαφέρον;

[8] ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ είναι η απάντηση καθαρή, Όχι! Δεύτερον, είναι επίσης 
ένα καλό παράδειγμα της έλλειψης διαφάνειας. Ο κύριος Παγώνης ήξερε 
καλά ότι δεν είχε το δικαίωμα να το πουλήσει, γιατί ήδη το Περιφερειακό 
Συμβούλιο είχε αρνηθεί την πώληση και οι κανονισμοί λένε ότι έχει δει 
βέτο. Παρόλα αυτά προσπάθησε, για λόγους δικούς του, προσπάθησε 
να «βιάσει» μία Γενική Συνέλευση, η οποία στο τέλος έγινε χαώδης και 
διαλύθηκε και δεν την απέσυρε. Απλώς διαλύθηκε η Συνέλευση. Όχι, δεν 
θα είχα σκοπό να πουλήσω το οικόπεδο αυτό. Αυτό το οικόπεδο πρέπει 
να είναι η κληρονομιά για τις επόμενες γενιές, γιατί σε τριάντα χρόνια 
που θα τελειώσει η εμφυτευτική λίστα, δεν ξέρουμε τι αξία θα έχει, 
πάντως είναι μέσα στο κέντρο του Μόντρεαλ και νομίζω ότι θα είναι κάτι 
το οποίο θα μπορέσει να χρησιμεύσει. Όσο για τις άλλες περιουσίες που 
έχει η Κοινότητα. Είναι ένα από τους βασικούς μας στόχους να δούμε πώς 
μπορούμε να αξιοποιήσουμε, όχι να ξεπουλήσουμε, η εύκολη λύση, να 
αξιοποιήσουμε αυτά που έχουμε. Είτε δίνοντας σε αντιπαροχή ορισμένα 
πράγματα τα οποία μπορούν να χτιστούν για να φέρουν εισόδημα στην 
Κοινότητα, είτε να τα μετατρέψουμε σε πράγματα τα οποία χρειάζεται 
κοινωνικά η Κοινότητα και θα μπορούν επίσης να φέρουν ένα εισόδημα, 
να δούμε. Παραδείγματος χάρη τη στέγη. Τι μπορούμε να κάνουμε για 
να γίνει καλύτερη; Γιατί αυτή τη στιγμή είναι απλώς ένα κτίριο το οποίο 
νοικιάζεται κατά ογδόντα τοις εκατό σε μη Έλληνες. Και εντάξει, φέρνει ένα 
εισόδημα και το πιο ευπρόσδεκτο και ευχαριστώ, και παρόλο το γεγονός ότι 
φορτώθηκε ένα εκατομμύριο πλαγίως χρέος, είναι εκεί. Από κει και πέρα, 
αυτό που θέλουμε να δούμε, είναι πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά 
που έχουμε και όχι να τα ξεπουλήσουμε. Λοιπόν, εάν χρειάζεται, και στόχος 
μας είναι να δούμε την ανάρτηση ενός σχολικού κτιρίου, ας το πούμε και 
ίσως και κοινοτικού κέντρου εδώ στο Λάβαλ. Θα δούμε πώς μπορούμε να 
μεταποιήσουμε τα σχολεία που ήδη υπάρχουν, σε σχολείο πιο μοντέρνο, σε 
καινούργια βάση. Γιατί θέλουμε να βάλουμε την Κοινότητα σε γερά θεμέλια. 
Και ότι είναι να χτιστεί, να μη χτιστεί με τον αέρα, να μη χτιστεί με το... 
θα, όπως έγινε το κοινοτικό κέντρο το 80 τόσο, και ακόμα κοιτάμε να το 
ξεπληρώσουμε. 
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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 

 

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 

 

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 

CENTRAL BOARD OF DIRECTORS

MONTREAL REGIONAL BOARD

LAVAL REGIONAL BOARD

John Vathis Mary Vlahakis George Kanellakis

Andreas Karabatsos Dorothy Nicolaou

4 5 14

7 12Eleni Karteris Apostolis Komvopoulos Constantine Kyres

Gerassimos Xenos Panagiotis Pliakas

16 20 23

13 17Dr Vicky Baffi s

John Roumeliotis

Pantelis Magiafi s

Konstantinos Niassoulis

Panagiota Tsioutra Dr Michael Tsoukas

Andonis Papagianakis

32

53

13

61 35

60 62

16

Kia Nicolaou

Dr Orestes Tsoukas

Andreas Athienitis Demetrios Smirnios Polihronis Rekatsinas

Dr George Tsoukas

Nicolaos  Fudas Ilias Hondronicolas

Nicolas Roussos

Kyriakos Polymenakos

37

63

1 55

18

64 66

19

50

VOTEJUNE 12

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ 2022

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΡΟΣ

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

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

 

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 

 

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 

 

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 

CENTRAL BOARD OF DIRECTORS

MONTREAL REGIONAL BOARD

LAVAL REGIONAL BOARD

John Vathis Mary Vlahakis George Kanellakis

Andreas Karabatsos Dorothy Nicolaou

4 5 14

7 12Eleni Karteris Apostolis Komvopoulos Constantine Kyres

Gerassimos Xenos Panagiotis Pliakas

16 20 23

13 17Dr Vicky Baffi s

John Roumeliotis

Pantelis Magiafi s

Konstantinos Niassoulis

Panagiota Tsioutra Dr Michael Tsoukas

Andonis Papagianakis

32

53

13

61 35

60 62

16

Kia Nicolaou

Dr Orestes Tsoukas

Andreas Athienitis Demetrios Smirnios Polihronis Rekatsinas

Dr George Tsoukas

Nicolaos  Fudas Ilias Hondronicolas

Nicolas Roussos

Kyriakos Polymenakos

37

63

1 55

18

64 66

19

50

VOTEJUNE 12

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ 2022

ΒΟΥΛΑ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ

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 Thinking ofof  Selling Selling oror  Downsizing?Downsizing?
I CAN HELP!I CAN HELP!

Call me todayCall me today
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2022: Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ
ΕΜΕΙΣ αποφασίσαμε να κατε-
βούμε και μπορώ να πω ότι δεν 
είχαμε δυσκολία να βρούμε άτο-
μα να κατέβουν μαζί μας ή με 
ένα όραμα. Το όραμα αυτό ήταν 
αυτός ο οργανισμός που υπη-
ρετούμε μερικοί από μας για τα 
τελευταία χρόνια. Αυτός ο οργα-
νισμός που χτίστηκε εδώ και 116 
χρόνια και βασίζεται απάνω στη 

γλώσσα μας, τη θρησκεία μας και στην ανάγκη να μπορούμε να προσφέρουμε στο συ-
νάνθρωπό μας. 
Αυτή είναι η βάση στην οποία εμείς θέλουμε να χτίσουμε και να μεγαλώσουμε αυτή 
την κοινότητα. Η αποκέντρωση φέρνει σε κάποια στιγμή αδυναμία στον οργανισμό. Η 
αποκέντρωση, δεν έχουμε δει από όλους αυτούς που μιλάνε για αποκέντρωση, πως 
αυτό θα φέρει πιο πολλά άτομα στην Κοινότητα; Πως αυτό θα φέρει πιο πολλούς μα-
θητές στο σχολείο μας; Ο οργανισμός μας χτίστηκε, όπως είπα και νωρίτερα, από μια 
εκκλησία και από ένα σχολείο, και έτσι αυτός ο οργανισμός από εκεί μεγάλωσε και έτσι 
θα συνεχίσουμε να το μεγαλώνουμε τον οργανισμό μας. Στο πρόγραμμά μας. Έχουμε 
και, όπως είπα, βασιζόμαστε και χτίζουμε πάνω στις επιτυχίες που είχαμε. Φέραμε στον 
Οργανισμό $6,2 εκατομμύρια. Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα πήραμε κι άλλα χρή-
ματα και έχουμε φέρει $6,8 εκατομμύρια στον οργανισμό. Και αυτό δεν ήταν τυχαίο, 
άσχετα ότι μερικοί θέλουν να λένε ότι ήταν τυχαίο. Τυχαίο δεν ήταν. Πήρε πάρα πολύ 
σκληρή δουλειά για να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. 
Και από κει και πέρα φέραμε τον οργανισμό σε ένα βαθμό, που οικονομικά μπορεί να 
σταθεί αυτή τη στιγμή. Είναι σε μια θέση σήμερα να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τη 
δυνατότητα να μπορούμε να επενδύσουμε στα διάφορα τμήματα της Κοινότητας. Στο 
δικό μας πρόγραμμα εμείς δε μιλάμε με το θα. Ήδη έχουμε βάλει μπροστά. Έχουμε βά-
λει μέσα στον προϋπολογισμό για τα σχολεία μας τα δύο pilot projects που θα κάνουμε 
φέτος. 
Τα χρήματα αυτά έρχονται απ' το πλεόνασμα που έχουμε, το οποίο το έχουμε αυτή τη 
στιγμή. Έχουμε κλείσει το μήνα του Απρίλη και ξέρουμε ότι μπαίνουμε μέσα στη γραμ-
μή να έχουμε πάνω από 400 χιλιάδες δολάρια πλεόνασμα φέτος. Αυτά τα χρήματα θα 
τα πάρουμε και θα τα επενδύσουμε στο σχολείο μας. Τα προγράμματα αυτά είναι ήδη 
έτοιμα να αρχίσουν το Σεπτέμβρη. Ήδη έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα μπροστά. Πώς τις 
αλλαγές που θα κάνουμε όσο αφορά τη διαφήμιση του σχολείου. Όσον αφορά το Open 
House. Αυτά δεν είναι θα, δεν έχουμε θα. Έχουμε προγράμματα τα οποία μπορούμε, 
είναι μετρημένα και μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. 
Οι εκκλησίες μας είναι μέρος της οικογένειας της Κοινότητας. Όποιος γνωρίζει τις εκ-

κλησίες ξέρει ότι οι ενοριακές επιτροπές είναι οι άνθρωποι που είναι εκεί. Είναι οι ενο-
ρίτες της κάθε περιοχής. Αυτοί είναι οι ανθρώποι. Δεν είναι διορισμένοι από ένα Συμ-
βούλιο, άγνωστοι άνθρωποι. Είναι οι ενορίτες που μένουν δίπλα στην Εκκλησία τους, 
που την αγαπάνε, την εκκλησία τους και την υπηρετούν χρόνια, όπως ήταν και ο δικός 
μου ο πατέρας, που για δεκαπέντε χρόνια υπηρετούσε στον Ευαγγελισμό και εκεί μεγά-
λωσα και γνώρισα αυτό τον οργανισμό. Αυτή η Κοινότητα ή οργανισμός, η διοίκηση της 
Κοινότητας και οι Εκκλησίες, μαζί μπορούνε να κάνουνε όλα αυτά που λέμε. Συζητούμε 
και λέμε να δώσουμε πιο πολλές ευθύνες στις εκκλησίες και να έχουν πιο πολύ, να είναι 
ανεξάρτητοι. Για ποιο λόγο να είναι ανεξάρτητοι; Αυτή τη στιγμή, για ποιο λόγο υπάρχει 
ένα πρόγραμμα εδώ που μιλάει ότι οι εκκλησίες θα είναι autonomous. Για ποιο λόγο να 
είναι ανεξάρτητες οι εκκλησίες; 
Έχουμε αποδείξει ότι αν δουλέψουμε μαζί με τους ιερείς, μπορούμε να μειώσουμε τα 
ελλείμματα, τα μειώσαμε και θα συνεχίσουμε να τα μειώνουμε αυτά τα ελλείμματα. 
Υπάρχει τρόπος, υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχει θέληση. Ήδη υπάρχει ένα καινούργιο 
πρόγραμμα που θα μπει σε εφαρμογή το Σεπτέμβρη. Όσο αφορά fundraising για τις εκ-
κλησίες. Και σαν μια οικογένεια μαζί θα δουλέψουμε όλοι να κρατήσουμε όλα αυτά που 
μας δώσανε οι γονείς μας και οι παππούδες μας και θα τα προσφέρουμε στα παιδιά 
μας. Δε θα διαχωρίσουμε τον οργανισμό, δε θα αφήσουμε έναν οργανισμό, ο οποίος 
θα είναι μόνο κάποια μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο που λέμε θα έχει τη διοίκηση. Δε 
θα έχει τη διοίκηση. 
Τα σχολεία μας θα πάνε σε Service Boards. Αυτοί που θα είναι διορισμένοι θα διοικούν 
τα σχολεία μας. Διορισμένοι άνθρωποι, μη δημοκρατική αρχή, άνθρωποι που θα μπο-
ρούν να αυτοδιορίζονται και οι γονείς δε θα μπορούν πλέον να εκλέξουν ένα συμβούλιο.  
Στις 12 Ιουνίου ζητάμε την ψήφο σας. Ζητάμε για μια κοινότητα ενωμένη, αγαπημένη 
και να μην περάσουμε τα επόμενα τρία χρόνια να μαλώνουμε σε γενικές συνελεύσεις 
για να αλλάξουμε εσωτερικούς κανονισμούς, για να αλλάξουμε τη δομή του οργανι-
σμού. 

ΚΟΙΤΑΞΤΕ, εγώ θέλω να πω, ότι 
νομίζω όλοι μας αγαπάμε την Κοι-
νότητα. Δεν αμφιβάλλω για την 
αγάπη που έχει η κυρία Νεοφω-
τίστου για την Κοινότητα, ούτε ο 
κύριος Κριλής, ούτε οι άλλοι που 
είναι εδώ πέρα, ούτε από αυτή 
την πλευρά. Δεν ξέρω γιατί αμ-
φιβάλλουν ορισμένοι για τη δική 
μου αγάπη απέναντι στην Κοινό-

τητα; Γιατί ορισμένοι πιστεύουν, ας πούμε, ότι θέλω κάτι κακό να γίνει στην Κοινότητα. 
Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα. Θέλουμε να δούμε μια νέα αρχή 
στην Κοινότητα. Θέλουμε να δούμε το γεφύρωμα αυτό της εμπιστοσύνης μεταξύ της 
παροικίας και της Κοινότητας, και είναι λάθος να προσπαθούν συνεχώς να αφομοιώ-
σουν την αποκέντρωση με ανεξαρτησία και διαμέλισμα. Η αποκέντρωση είναι ένα πάρα 
πολύ σωστό, διακυβερνητικό σχήμα, για οργανισμούς, πολύπλοκους, οι οποίοι έχουν 
πολλαπλά τμήματα. Είναι απλώς να φέρεις πιο κοντά στις υπηρεσίες, στα άτομα τα 
οποία ασχολούνται με τις υπηρεσίες. Μια κοινότητα θα υπάρχει ενιαία. Ένα διοικητικό 
συμβούλιο που θα έχει την εξουσία πάνω σε όλα αυτά και όλα τα τμήματα θα μπο-
ρούν να λειτουργούν πιο άμεσα απ' ευθείας με άτομα που αγαπάνε αυτό το τμήμα, το 
οποίο θέλουν να υπηρετήσουν. Εγώ δεν αμφιβάλλω για την αγάπη κανενός απέναντι 
στην Κοινότητα. Και ειλικρινά το θεωρώ, μη παραδεκτό να τίθεται υπό υποψίες η δική 
μας αγάπη για την Κοινότητα. Δεν είναι τρόπος αυτός να μιλάμε για ενότητα. Δεν είναι 
τρόπος αυτός να λέμε ότι θέλουμε ενότητα και να λέμε ότι οι άλλοι είναι ύπουλοι και 
καχύποπτοι και θα κάνουν κάτι κακό στην Κοινότητα. Όχι, αυτό που θέλουμε είναι το 
καλό της Κοινότητας. Θέλουμε να δούμε μια κοινότητα να προοδεύει. Θέλουμε να δού-
με σχολεία άριστα. Θέλουμε να δούμε πολιτιστικό τμήμα της Κοινότητας, το οποίο θα 
έχει μια προσφορά πέρα από τα λαογραφικά, τα οποία είναι άξια κάθε επαίνου. Αλλά 
θα συμφωνήσουμε. Πιστεύω ότι δεν είναι το μόνο πράγμα που έχει ο Ελληνισμός να 
προσφέρει ούτε στα δικά του τα παιδιά, ούτε στην πλατύτερη κοινωνία. Νομίζω ότι 
εκεί δεν πρέπει να υπάρχει διαφωνία και όμως γίνεται συνέχεια αυτή η προσπάθεια 
να μειώσουμε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Έχουμε όραμα, έχουμε το όραμα του 
αγκαλιάσματος όλων των Ελλήνων και των οικογενειών τους, να μπορούν να γίνουν, όχι 
μόνο να παίρνουν τις υπηρεσίες, να είναι μέλη, να αισθάνονται ας πούμε ότι μπορούν 
να έρθουν σε μια Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν όλοι. Και ας μην είναι ορθόδοξοι. 

Για να προστατεύσουμε τις εκκλησίες μας με το να σιγουρευτούμε ότι όποιος ψηφί-
ζει σε συμβούλιο που τυχαίνει να μην είναι ορθόδοξος, δε θα έχει δικαίωμα ψήφου 
για τα εκκλησιαστικά θέματα, είτε για τις εκκλησίες είτε για τα θρησκευτικά, όπως γί-
νεται σε όλα τα λογικά συμβούλια, όπου όταν κάποιος έχει να ψηφίσει για κάτι στο 
οποίο έχει ένα άμεσο conflict of interest, αν θέλετε, απέχει. Απέχει, they abstain. There 
is no question of non Orthodox people to be able to decide what it would happen in 
an orthodox church. But we do want to have inclusivity where by members of a greek 
person, who have married in to a greek family, either a wife or a husbabd can have  full 
membership rights and participation in our community. Because we consider them to be 
part of our community and want to have them close. We even want to give the churches 
the opportunity to show them that perhaps there is the road for them. But we want to 
make sure that the parents of children that happened not to be Greek but they have 
married in to the Greek family can come close to us. Then we can orient them towards 
our schools. Orient then to learn about our culture, our traditions. Make them fill that 
they are part of us. 60 to 70 percent I am told, of marriages are mixte marriages.  Project 
that for the next few years. And ask yourself, yes the churches were still be around. And 
the community will become smaller and smaller unless we modernise. Unless we open 
up. Unless we say to people we have a vision for the future that includes you and that it 
will show case our culture and our heritage. 
Από κει και πέρα, νομίζω ότι οι εκλογές αυτές είναι σημαντικές, γιατί υπάρχουν τόσα 

άτομα που έχουν φανερωθεί και θέλουν να προσφέρουν και να δώσω ένα μπράβο σε 
εμάς. Από μόνοι μας, γιατί είμαι σίγουρος ότι αν δεν υπήρχαμε δε θα υπήρχε αυτό το 
ενδιαφέρον. Θα συνέχιζε αυτό που γινόταν πριν. Πότε έγιναν οι τελευταίες ουσιαστικές 
εκλογές εδώ; Πάντα δημιουργείται μια μικρή κλίκα η οποία λέει, έχουμε, ξέρουμε τι κά-
νουμε, ξέρουμε τι είναι καλό για την παροικία και τα αποφασίζουμε. Και τέσσερα πέντε 
άτομα τα αποφασίζουνε. Ξαναρωτάω, πριν από τρία χρόνια μας είπανε ότι υπήρχαν 
νέα άτομα σε αυτό το συμβούλιο. Και τρία χρόνια αργότερα, όλα τα νέα άτομα σχεδόν 
εξαφανίστηκαν και βρίσκουμε τώρα ξανά να λέμε ότι έχουμε νέα άτομα. Λοιπόν από 
κει και πέρα 12 Ιουνίου, Ομάδα Πράξις, 24 άτομα τα οποία θέλουν να υπηρετήσουν 
την κοινότητα, σας ζητούμε να μας ψηφίσετε και να μας δώσετε αυτή τη νέα αρχή που 
θέλουμε να δούμε για την κοινότητά μας. 

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  
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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
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Alexopoulos  
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Nicholas
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Mourelatos
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Harry
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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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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΡΟΣ

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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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
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ΒΟΥΛΑ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ

MEMBERSHIP FEES:

SUMMER 2022
CENTRE ACTIVITIESSign up today!

         Laval English-speaking Senior Wellness Centre 

3860 blvd. Notre-Dame, Suite 204, Chomedey, Laval H7V 1S1  •  450.934.1122  •  agapeassociationinc.com

( Annual membership valid until August 31st, 2022 )Annual membership fee: $15 per year
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ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999

ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Κως: Το Ασκληπιείο και ο πλάτανος του Ιπποκράτη
Η λατρεία του Ασκληπιού στο νησί όπου κατεξοχήν εξελίχθηκε η ιατρική επιστήμη

Το τρίτο σε μέγεθος νησί του συ-
μπλέγματος των Δωδεκανήσων, 

η Κως, ήταν γνωστό ήδη από την αρχαι-
ότητα ως τόπος όπου γεννήθηκε ο Ιππο-
κράτης και κατεξοχήν εξελίχθηκε η ιατρι-
κή επιστήμη.

Ο Ιπποκράτης ο Κώος (φωτ. κάτω δε-
ξιά)  θεωρείται ο μέγιστος των ιατρών 
της αρχαιότητας, ο πατέρας και θεμελι-
ωτής της επιστημονικής ιατρικής, αυτός 
που κατάφερε να συστηματοποιήσει τις 
παρατηρήσεις και τις έρευνες σχετικά 
με τον ανθρώπινο οργανισμό, προπά-
ντων όταν αυτός βρίσκεται σε νοσηρή 
κατάσταση. Η συγκριτική και πειρα-
ματική διερεύνηση των προβλημάτων 
που παρουσιάζονται σε κάθε περίπτω-
ση επέτρεψε στον Ιπποκράτη αφενός 
μεν να απαλλάξει την ιατρική από τον 
εμπειρικό και ιερατικό χαρακτήρα της, 
αφετέρου δε να δημιουργήσει την καθα-
ρή ιατρική επιστήμη. Σημείο αναφοράς 
στην πόλη της Κω με την αξιοθαύμαστη 
ρυμοτομία και αρχιτεκτονική, αποτελεί 
ο επονομαζόμενος πλάτανος  του  Ιππο-
κράτη, όπου, σύμφωνα τουλάχιστον με 
την τοπική παράδοση, ο φημισμένος 
ιατρός της αρχαιότητας θεράπευε τους 
ασθενείς του. 
Σε απόσταση 3,5 χιλιομέτρων από την 

πρωτεύουσα, σε περιοχή κατάφυτη από 
κυπαρίσσια, βρίσκεται το Ασκληπιείο, 
το σημαντικότερο μνημειακό συγκρό-
τημα της Κω. Το Ασκληπιείο είχε λου-
τήρες για την υδροθεραπεία και κρήνες 
με πόσιμο και ιαματικό ύδωρ. Μέσω 
αγωγών, τα ύδατα από διάφορες πηγές 
κατέληγαν στο υδραγωγείο. Ευρήματα 
της Μυκηναϊκής και της Γεωμετρικής 
Εποχής φανερώνουν πρώιμη χρήση του 
χώρου. Στην περιοχή προϋπήρχε λατρεία 
του Απόλλωνα Κυπαρίσσιου, πατέρα του 
Ασκληπιού. Τον 4ο αιώνα π.Χ. εισήχθη 
η λατρεία του Ασκληπιού. 

Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ 
ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΣΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ

Η ανασκαφική έρευνα φανερώνει, ότι 
το ιερό σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε 
τον 3ο αιώνα π.Χ. ως ενιαίο κτιριακό συ-
γκρότημα, με στόχο την προώθηση της 
λατρείας του θεού. Στους κατοπινούς 

αιώνες, προστέθηκαν στο χώρο του ιε-
ρού διάφορα αρχιτεκτονικά σύνολα. 
Ο χώρος συνέχισε να χρησιμοποιείται 
κατά την ύστερη αρχαιότητα και τους 
Παλαιοχριστιανικούς Χρόνους. Το ιερό 
ερήμωσε έπειτα από τους σεισμούς του 
469 και του 554. Οι Ιωαννίτες χρησιμο-
ποίησαν αρχιτεκτονικά μέλη του ιερού 
ως οικοδομικό υλικό για την κατασκευή 
του μεσαιωνικού κάστρου (κάστρου της 
Νεραντζιάς). Ο χώρος του Ασκληπιεί-
ου, που αποκαλύφθηκε στις αρχές του 
20ού αιώνα από το Γερμανό αρχαιολό-
γο Χέρτσογκ (ύστερα από υπόδειξη του 
Κώου ιστοριοδίφη Ιάκωβου Ζαρράφτη) 
και αναστηλώθηκε από Ιταλούς αρχαι-
ολόγους, είναι διαμορφωμένος σε τρία 
επίπεδα (άνδηρα), που συνδέονται με 
κλίμακες. 

Τα σημαντικότερα μνημεία  
και αρχιτεκτονικά σύνολα τού  

Ασκληπιείου είναι τα ακόλουθα:
• Στο χαμηλότερο επίπεδο, στοά σε σχή-

μα «Π» Ελληνιστικής Εποχής (3ος / 2ος 
αιώνας π.Χ.) και συγκρότημα ρωμαϊκών 
θερμών (3ος αιώνας μ.Χ.) στα ανατολικά 
της.
• Στο δεύτερο επίπεδο, βωμός αφιερω-
μένος στον Ήλιο, την Ημέρα, την Εκάτη 
και τον Μαχάονα, γιο του Ασκληπιού (το 
παλαιότερο κτίσμα, μέσα 4ου αιώνα π.Χ., 
πυρήνας της λατρείας και του οικοδομι-
κού προγράμματος του ιερού), ιωνικός 
ναός του Ασκληπιού (αρχές 3ου αιώνα 
π.Χ.) και ρωμαϊκός περίπτερος ναός κο-
ρινθιακού ρυθμού, αφιερωμένος πιθα-
νώς στον Απόλλωνα Κυπαρίσσιο, πατέρα 
του Ασκληπιού και παλαιότερο κάτοχο 
του ιερού (2ος αιώνας μ.Χ.).
• Στο τελευταίο επίπεδο, μεγάλος δω-
ρικός περίπτερος ναός του Ασκλη-
πιού (170-160 π.Χ., αντίγραφο του ναού 
του θεού στην Επίδαυρο), περιβαλλόμε-
νος από στοά σε σχήμα «Π» και «άβατο 
– εγκοιμητήριο», πιθανώς κατοικία των 
ιερέων.

Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

Ο επονομαζόμενος πλάτανος του Ιπποκράτη, Ο επονομαζόμενος πλάτανος του Ιπποκράτη, 
όπου ο φημισμένος ιατρός της αρχαιότητας όπου ο φημισμένος ιατρός της αρχαιότητας 

θεράπευε τους ασθενείς του (πηγή: Δήμος Κω)θεράπευε τους ασθενείς του (πηγή: Δήμος Κω)
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

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

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

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

και των συνεργατών τουκαι των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Καλημέρα 
Πατρίδα

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

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ | 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992

Κυριακή 12 Ιουνίου: 
7:30 το πρωί  και  9:00 το βράδυ
Δευτέρα 13 Ιουνίου 
9:30 το πρωί
Τρίτη 14 Ιουνίου: 
8:30 το πρωί
Τετάρτη 15 Ιουνίου: 
5:30 το πρωί
Πέμπτη 16 Ιουνίου: 
7:30 το πρωί
Παρασκευή 17 Ιουνίου: 
8:30 το πρωί
Σάββατο 18 Ιουνίου: 
9:30 το πρωί

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 
ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΤΣΟΥΛΗ 
ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΝΙΚΟ ΠΑΓΩΝΗ 
ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
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GOSS!P
6 celebrities που δε χρησιμοποιούν τα social media
Μπορείτε να μαντέψετε το λόγο;

Όχι, δεν έχουν όλοι οι celebrities 
εμμονή με την εικόνα και τη φήμη 

τους και όχι, δεν ενδιαφέρονται όλοι να 
μάθουν τι φόρεσε η Kim Kardashian και 

ποιο ζευγάρι του Hollywood χώρισε. Άλ-
λωστε αυτά, μπορούν να τα μάθουν κι 
από άλλα sites χωρίς να διατηρούν δικό 
τους προφίλ. Μάλιστα, οι περισσότεροι 

από αυτούς υποστηρίζουν ότι νιώθουν 
πολύ πιο ευτυχισμένοι και υγιείς με αυτή 
τους την επιλογή και οι έρευνες επίσης, 
το αποδεικνύουν. Αλλά, ποιοι είναι αυτοί 

οι σταρ, τους οποίους αν αναζητήσετε 
σε Facebook και Instagram δε θα βρείτε 
κανέναν προσωπικό λογαριασμό, παρά 
μόνο fan accounts; |                 © instyle.gr

Daniel Radcliffe: 
Ο γνωστός και ως «Harry 
Potter» είχε υποστηρίξει 
στο παρελθόν ότι, «όχι 
δεν έχω Twitter, ούτε και 
Facebook και πιστεύω 
πως αυτό κάνει τα πράγ-
ματα πιο εύκολα, γιατί αν 
πηγαίνεις στο Twitter και 
λες σε όλους τι πρόκειται 
να κάνεις λεπτό προς λε-
πτό και μετά ισχυρίζεσαι 
ότι θέλεις μια ιδιωτική 
ζωή, τότε κανείς δε θα 
σε πάρει στα σοβαρά». 
Εμείς πάντως, γνωρίζου-
με πολλούς σταρ που κά-
νουν αυτό ακριβώς που 
περιέγραψε ο Daniel!

Kate Moss: Το δημοφι-
λές μοντέλο υποστήριξε 
πως, «δεν έχω κανένα 
προσωπικό λογαριασμό 
στα social media, γιατί 
πολύ απλά δε με ενδι-
αφέρει να δημοσιεύσω 
κάτι για την προσωπική 
μου ζωή σε ολόκληρο το 
ίντερνετ». Τα προφίλ της 
είναι αποκλειστικά επαγ-
γελματικά και η Kate δεν 
επιθυμεί τίποτα παρα-
πάνω.

Emma Stone: Η γλυκιά 
ηθοποιός δε χρησιμο-
ποίησε ποτέ τα social 
media και ούτε πρόκει-
ται. Ο λόγος; Θεωρεί ότι 
δε θα της έκαναν καλό 
και δε θα μπορούσε να 
διαχειριστεί τόση πληρο-
φορία. Έτσι, απολαμβά-
νει την ησυχία και… ούτε 
γάτα, ούτε ζημιά.

Kristen Stewart: Από τη 
συγκεκριμένη δεν περι-
μέναμε κάτι διαφορετι-
κό. «Δεν είμαι καθόλου 
θετική στην ιδέα του να 
συμμετέχω. Πιστεύω ότι 
συνδέει τους ανθρώ-
πους με έναν εκπληκτικό 
τρόπο που πριν δεν ήταν 
εφικτός, απλά εγώ ευτυ-
χώς, δεν το χρειάζομαι».

George Clooney: Ο ηθο-
ποιός είναι άνθρωπος 
παλαιάς κοπής και το 
σχόλιο του σχετικά με 
τα social media μας έκα-
ναν να τον χειροκροτή-
σουμε! «Μου αρέσει να 
πίνω ένα ποτό το βράδυ. 
Θα μπορούσα εύκολα να 
πω κάτι χαζό και επίσης, 
πιστεύω ότι δεν πρέπει 
να είσαι τόσο διαθέσι-
μος. Δεν μπορώ να φα-
νταστώ τον Matt Damon, 
τον Brad Pitt ή τον εαυτό 
μου να θέλουμε να χω-
ρέσουμε τις σκέψεις μας 
μέσα σε ένα post 140 
χαρακτήρων στις 3 το 
πρωί… Τι απαίσια ιδέα».

Selena Gomez: Από 
την άλλη, η νεαρή ηθο-
ποιός – τραγουδίστρια 
αποφεύγει τα social 
media για έναν τελείως 
διαφορετικό λόγο. Από 
τη στιγμή που κατάλαβε 
ότι η υπερβολική έκθεση 
σε αυτά βλάπτει σοβαρά 
την ψυχική της υγεία, 
η Selena παρέδωσε τον 
έλεγχο των λογαρια-
σμών της στους ειδικούς 
και ησύχασε το κεφαλάκι 
της!

Επιβεβαιώθηκε ο χωρισμός Σακίρα και Πικέ
H ανακοίνωση της Κολομβιανής σταρ

Οριστικός ο χωρισμός Σακίρα και 
Πικέ, σύμφωνα με το επίσημο πρα-

κτορείο ειδήσεων της Ισπανίας EFE. Το 
πρόσφατο δημοσίευμα του πρακτορεί-
ου, θέλει την Κολομβιανή σταρ να επι-

βεβαιώνει ότι χωρίζει από το σύντροφό 
της και ποδοσφαιριστή της FC Barcelona 
Ζεράρ Πικέ. Η «πέτρα του σκανδάλου» 
είναι η Σούζυ Κορτέζ (φωτ. δεξιά), με την 
οποία φέρεται να διατηρούσε σχέση ο 
Ισπανός ποδοσφαιριστής…
Η Σακίρα ανάρτησε και ένα tweet, στο 

οποίο σχολίασε τα δημοσιεύματα που 
κυκλοφόρησαν, σχετικά με τη μεταφορά 
της σε νοσοκομείο της Μπαρτσελόνα με 
κρίση άγχους. «Λυπούμαστε που επιβε-
βαιώνουμε ότι χωρίζουμε. Για την ευη-
μερία των παιδιών μας, που είναι η ύψι-
στη προτεραιότητά μας, ζητάμε σεβασμό 
στην ιδιωτική μας ζωή. Σας ευχαριστούμε 
για την κατανόησή σας», αναφέρει μια 

σύντομη δήλωση που δόθηκε στη δημο-
σιότητα από το πρακτορείο επικοινωνί-
ας της τραγουδίστριας, σύμφωνα με τις 
ίδιες πληροφορίες.
Η Σακίρα μάλιστα, ανάρτησε και 

ένα tweet, στο οποίο σχολίασε τα δημο-
σιεύματα που κυκλοφόρησαν, σχετικά 
με τη μεταφορά της σε νοσοκομείο της 
Μπαρτσελόνα με κρίση άγχους. «Παιδιά 
λαμβάνω πολλά μηνύματα ανησυχίας 
ότι με είδαν σε ασθενοφόρο πρόσφατα 
στη Βαρκελώνη. Θα ήθελα απλά να σας 
ενημερώσω, ότι αυτές οι φωτογραφίες 
είναι από την προηγούμενη εβδομάδα, 
στις 28 του μήνα, όταν ο πατέρας μου δυ-
στυχώς είχε ένα άσχημο χτύπημα και τον 

συνόδευσα στο 
νοσοκομείο, όπου 
και νοσηλεύεται 
τώρα. Παρακαλώ 
στείλτε τις ευχές 
σας να γίνει καλά 
και ευχαριστώ 
όλους σας για την 
αγάπη και τη στή-
ριξή σας», έγρα-
ψε η Σακίρα και 
συνόδευσε τη δη-
μοσίευση με μία 
φωτογραφία, με 
τον τραυματισμέ-
νο πατέρα της.

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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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μεΓια περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο  τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594210 4833-594

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

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

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

Μ-Καλημέρα Αλέκα μου, Αλεκάκι μου, φι-
λενάδα μου.
Α-Καλημέρα. Προς τι τα καλοπιάσματα;
Μ-Δεν κάνω καλοπιάσματα. Φιλενάδα μου 

δεν είσαι;
Α-Είμαι μισό αιώνα και βάλε. Αλλά άσε τα 

σάπια. Σε ξέρω καλά. Λοιπόν λέγε. Για τις 
εκλογές δεν πρόκειται;

Μ-Καλά που το κατάλαβες.
Α-Το περίμενα ότι κάπως έτσι θα έκανες 

για να με κερδίσεις στην ομάδα σου.
Μ-Και που το ξέρεις ποια είναι η ομάδα 

μου;
Α-Φως φανάρι. Πριν ήσουν οπαδός του 

Παγώνη. Και από τότε ακολουθείς την ίδια 
ομάδα.

Μ-Και ποια να ακολουθήσω;
Α-Πίστευα θα είχες μεγαλύτερη ακτίνα 

προτίμησης…
Μ-Δε μου λες, όταν βρεις έναν καλό γκα-

ραζιέρη, θα ψάξεις να βρεις άλλον;
Α-Όχι βέβαια. 
Μ-Είδες;
Α-Εφόσον το έθεσες έτσι, αν κάπου εκεί 

έξω υπάρχει ένας καλύτερος γκαραζιέρης 
μάστορας, δε θα τον δοκίμαζες;

Μ-Για γκαραζιέρη μιλάμε, όχι για εστιατό-
ριο.

Α-Ναι, για γκαραζιέρη. Αμφιβάλεις αν 
υπάρχει καλύτερος γκαραζιέρης που θα σου 
κοστίσει φθηνότερα, και θα σου προσφέρει 
καλύτερη εξυπηρέτηση;

Μ-Μπορεί να υπάρχει, δε λέω. Αλλά αφού 
αυτός κάνει τη δουλειά μου, γιατί να τον αλ-
λάξω; Τι μου λέει ότι ο άλλος που λες εσύ 
θα είναι καλός στην αρχή και μετά θα βλα-
στημώ την ώρα και τη στιγμή που έφυγα 
από τον προηγούμενο;

Α-Ας αφήσουμε τους γκαραζιέρηδες και ας 
πούμε τα πράγματα με το όνομα τους.

Μ-Συμφωνώ.
Α-Λοιπόν, εσύ την Κυριακή στις εκλογές 

θα ψηφίσεις μονοκούκι το ψηφοδέλτιο της 
Νεοφωτίστου;

Μ-Με χέρια και με πόδια. Εσύ τι θα ψη-
φίσεις;

Α-Εγώ έχω διαφορετικές προτιμήσεις σε 
κάθε κοινοτικές εκλογές.

Μ-Δηλαδή;
Α-Πρώτα θα ξαναδιαβάσω τα προγράμμα-

τα των τριών ομάδων. Ύστερα, μια και ξέ-
ρεις ότι ξέρω πολύ καλά απ’ αυτά, θα ψάξω 
το μητρώο όλων των υποψηφίων. Ποιοι 
είναι,  τι κάνουν και τι έχουν κάνει ακόμα 
και αν έχουν κατηγορηθείτε ή μηνυθεί στο 
παρελθόν…

Μ-Και δε μου λες μαντάμ… Σέρλοκ Χόλμς. 
Πότε θα βρεις καιρό να τα κάνεις όλα αυτά; 
Χρειάζεσαι εβδομάδες!
Α-Μην ανησυχείς.
Μ-Τους έχεις ψάξει ήδη αφιλότιμη;
Α-Καλά το κατάλαβες. Μου λείπουν πέντε 

ακόμα που θα τους κάνω σήμερα, κι έτσι το 
Σάββατο το βράδυ θα έχω ετοιμάσει τη λί-
στα με τα άτομα που θα ψηφίσω.

Μ-Και γιατί τόσο έρευνα; Τα άτομα αυτά 
είναι πιστεύω φερέγγυα.

Α-Θέλω να τους εξετάσω πριν αυτοί πα-
ραιτηθούν. Δε θέλω η ψήφος μου να πάει 
χαμένη.

Μ-Και γιατί να παραιτηθούν;
Α-Διότι όπως επιβάλλεται τελευταίως, όλα 

τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου πρέπει 
να περάσουν από αστυνομικό ποινικό έλεγ-
χο για να αποκτήσουν το ανάλογο πιστοποι-
ητικό της αστυνομίας  που απαιτεί ο νόμος. 

Μ-Νομίζω έχεις δίκιο…
Α-Και βέβαια έχω δίκιο.
Μ-Ναι, ναι, θυμάμαι -το όνομα του μου 

ξεφεύγει- πως κάποιος αρνήθηκε αυτή την 
εξέταση και παραιτήθηκε από το διοικητικό 
συμβούλιο.

Α-Είδες που στα ‘λεγα;
Μ-Αλλά γιατί πρέπει να περάσουν αυτή 

την εξέταση;
Α-Η κυβέρνηση του Κεμπέκ έχει εφαρμό-

σει αυτό το σύστημα για να ελέγχει όλα τα 
άτομα που δουλεύουν στα σχολεία.

Μ-Καταλαβαίνω. Αλλά αυτοί είναι σύμ-
βουλοι, όχι δάσκαλοι.
Α-Δεν έχει σημασία. Η κοινότητα έχει 

σχολεία. Και εφόσον έχει σχολεία, είναι 
υποχρεωμένοι να αποκτήσουν αυτό το πι-
στοποιητικό όχι μόνο οι δάσκαλοι των σχο-
λείων, αλλά όλο το προσωπικό και οι διαχει-
ριστές των σχολείων που είναι…

Μ-Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Α-Ακριβώς. Γιατί λοιπόν να ψηφίσω κά-

ποιον ή κάποια που θα εξαφανιστεί όταν 
επιβάλουν να αποκτήσει πιστοποιητικό της 
αστυνομίας;

Μ-Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή εσύ εξετά-
ζεις όλους τους υποψηφίους;
Α-Μα στο είπα. Όλους, απ’ όλες τις ομάδες.
Μ-Βρήκες τίποτα;
Α-Αυτό να μου επιτρέψεις δε θα στο πω…
Μ-Γιατί;
Α-Διότι τις πληροφορίες αυτές τις κρατάω 

μόνο για μένα.
Μ-Είσαι τυχερή πάντως, που το πρώην 

αφεντικό σου δεν σου απέσυρε τους κωδι-
κούς σου ανάλυσης.

Α-Ναι, ήμουν. 
Μ-Με άλλα λόγια, εσύ θα ψηφίσεις άτομα 

και από τις τρεις ομάδες.
Α-Ακριβώς.
Μ-Ο Μενέλαος τι θα ψηφίσει; Ξέρεις;
Α-Ναι. Μου είπε.
Μ-Λοιπόν;
Α-Αυτός είναι λίγο παράξενος.
Μ-Δηλαδή;
Α-Θα ψηφίσει μισούς από την ομάδα της 

Βούλας και τους άλλους μισούς από μια 
από τις δύο αντιπολιτευμένες ομάδες.

Μ-Θα του πεις ποια άτομα δε θα πρέπει 
να ψηφίσει σύμφωνα με τις δικές σου ανα-
λύσεις ντεντέκτιβ.
Α-Δε θέλει να μάθει τίποτα. Θα ψηφίσει 

αυτούς που νομίζει αυτός.
Μ-Δε μου λες, το φαντάζεσαι να ψηφι-

στούν όλοι οι αρχηγοί των ομάδων;
Α-Αυτό σίγουρα θα γίνει.
Μ-Και νομίζεις τρεις ηγέτες θα μπορέσουν 

να συνεργαστούν μαζί;
Α-Θα ήταν για το καλό του κοινοτικού ορ-

γανισμού.
Μ-Δεν το νομίζω.
Α-Γιατί;
Μ-Διότι και οι τρεις έχουν κάποιο εγωισμό 

μέσα τους, γι’ αυτό και ηγούνται τις κοινο-
τικές ομάδες. Εγώ νομίζω τουλάχιστον ένας 
θα παραιτηθεί δικαιολογώντας προσωπι-
κούς λόγους.

Α-Μπορεί.
Μ-Δε μου λες, δεν έρχεστε την Κυριακή με 

το Μενέλαο να μας πάρετε με τ’ αυτοκίνη-
το να πάμε να ψηφίσουμε μαζί και μετά να 
φάμε όλοι μαζί παρέα στο σπίτι;

Α-Πολύ καλή ιδέα. Που ξέρεις, ως τότε 
μπορεί να σε κάνω να αλλάξεις γνώμη.

Μ-Ή εγώ εσένα.
Α-Δεν το νομίζω.
Μ-Καλά. Όπως ξέρεις πολλά μπορούν να 

συμβούν στην κάλπη. Ακόμα και τραμπου-
κισμοί.

Α-Μόνο να μην περιμένουμε 2 ώρες για να 
ψηφίσουμε. Θυμάσαι τι έγινε το 1992 στις 
εκλογές;

Μ-Ξεχνιούνται τέτοιες εκλογές; Μην ανη-
συχείς, αυτή τη φορά θα είμαι προετοιμα-
σμένη. 

Α-Τι εννοείς;
Μ-θα πάρω για καλό και για κακό ένα σάκο 

με νερά, τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια, κλπ.
Α-Θα λυσσάξουμε στη δίψα. Ας είναι την 

Κυριακή και με τη Νίκη.
Μ-Ποια… Νίκη;
Α-Της κοινότητάς μας.
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ΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUEΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUE

Τελικός «αιωνίων»  
Μετά από 4 χρόνια

Μετά τα... ζόρια στους πρώτους 4 αγώ-
νες του με τη Λάρισα, ο Παναθηνα-

ϊκός νίκησε εύκολα τη θεσσαλική ομάδα 
στον πέμπτο αγώνα του ΟΑΚΑ με 89-43 και 
προκρίθηκε με 3-2 νίκες στον τελικό, που 
ήδη περιμένει ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε 
«σκουπίσει» με 3-0 τον Προμηθέα Πατρών 
(116-73, 72-102, 106-69).

Έτσι λοιπόν, μετά από τέσσερα χρόνια, 
οι δύο «αιώνιοι» θα συναντηθούν ξανά σε 
τελικό πρωταθλήματος μπάσκετ, με τους 
«ερυθρόλευκους» αυτή τη φορά να είναι το 
ακλόνητο φαβορί για να επιστρέψουν στην 
κορυφή του ελληνικού μπάσκετ, εφόσον εί-
ναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, ενώ 
έχουν και το πλεονέκτημα έδρας.

 Αυτό θα είναι το 19ο ραντεβού στην ιστο-
ρία των δύο ομάδων στη συγκεκριμένη 
φάση των playoffs (1ος αγώνας 11/6 ΣΕΦ / 
2ος αγώνας 14/6 ΟΑΚΑ).

Οι «αιώνιοι» μετρούσαν 13 σερί σεζόν σε 
τελικούς, από το 2006 μέχρι το 2018, μέχρι 
την αποχώρηση των «ερυθρόλευκων» από 
το πρωτάθλημα το 2019 και τη φετινή επι-
στροφή τους. Στις προηγούμενες 18 σειρές 
τελικών, οι «πράσινοι» ήταν νικητές και 
πρωταθλητές σε 12 περιπτώσεις, ενώ οι Πει-
ραιώτες σε 6.

Η έδρα παίζει σημαντικό αλλά όχι καθορι-
στικό ρόλο, αφού η ομάδα που είχε το πλεο-
νέκτημα στους τελικούς των «αιωνίων» πα-
νηγύρισε τον τίτλο 12 φορές και εκείνη με το 
μειονέκτημα 6. Στους 79 αγώνες τελικής φά-
σης που έγιναν από το 1992 οι γηπεδούχοι 
νίκησαν 62 φορές και οι φιλοξενούμενοι 16.

Φέτος οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 
ήδη πέντε φορές, με τους φιλοξενούμενους 
να επικρατούν στο πρωτάθλημα σε ΣΕΦ (76-
81 ο ΠΑΟ) και ΟΑΚΑ (62-68 ο Ολυμπιακός), 
και τον Ολυμπιακό να επικρατεί στον τελικό 
Κυπέλλου στο Ηράκλειο (81-73) αλλά και 
στα δύο ματς για την Ευρωλίγκα (101-73 στο 
ΣΕΦ, 65-84 στο ΟΑΚΑ).

© sport-fm.gr 

ΠΑΟΚ
Πλησιάζει στο νέο του σπίτι! 
Υπεγράφη το προεδρικό διάταγμα για τη Νέα Τούμπα

Πολύ σημαντικό βήμα για την υλοποί-
ηση του μεγάλου ονείρου των φι-

λάθλων του ΠΑΟΚ, σημειώθηκε την Τρίτη 
7 Ιουνίου, καθώς υπεγράφη το «πολύπα-
θο» προεδρικό διάταγμα για τη Νέα Τού-
μπα, παρόλο που η όλη διαδικασία μέχρι 
τις τελικές υπογραφές καθυστέρησε χα-
ρακτηριστικά. 
Σύμφωνα με το SDNA.GR, ολοκληρώ-

θηκαν τα διαδικαστικά προκειμένου να 
ξεκινήσει το μεγαλόπνοο έργο της ανέ-
γερσης του νέου σταδίου.
Ειδικότερα, η ΠτΔ, Κατερίνα Σακελλα-

ροπούλου, υπέγραψε το προεδρικό δι-
άταγμα, ανάβοντας ουσιαστικά το «πρά-
σινο φως» ώστε να αρχίσει ο προγραμμα-
τισμός για την έναρξη των εργασιών. Οι 

πληροφορίες επιβεβαιώνονται και από 
το δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο 
Ζέρβα, με τον οποίο και επικοινώνησε το 
SDNA, με τον ίδιο να προσυπογράφει τις 
εξελίξεις σημειώνοντας χαρακτηριστικά: 
«Ξέρετε ότι ασχολούμαι καθημερινά και 
εκτενώς με το θέμα και απ’ όσο γνωρίζω 
σήμερα υπεγράφη από την Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και επί της ουσίας κλείνει 
μια πολύ σημαντική εκκρεμότητα για ένα 
τόσο μεγάλο έργο για τη Θεσσαλονίκη 
και την Τούμπα».
Στην παρούσα φάση αναμένονται και 

οι επίσημες ανακοινώσεις, προκειμένου 
να λάβουν επίσημη μορφή οι εξελίξεις 
που αφορούν το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

© ethnos.gr

UEFA
Κορυφαίος  

στις αποκρούσεις  
ο Κουρτουά 

Στην πεντάδα οι Βλαχοδήμος 
και Αθανασιάδης

Ο Τιμπό Κουρτουά ήταν ένας απ’ 
τους βασικούς συντελεστές της 

φετινής πορείας της Ρεάλ Μαδρίτης ως 
το 14ο τρόπαιο του Champions League, 
χαρίζοντας με τις καθοριστικές επεμβά-
σεις του μεγάλες προκρίσεις στους Μα-
δριλένους στις νοκ-άουτ φάσεις, αλλά 
και την κούπα στο μεγάλο τελικό με τη 
Λίβερπουλ, όπου μέτρησε 9 αποκρού-
σεις.
Ο διεθνής Βέλγος γκολκίπερ ήταν ο 

κορυφαίος της φετινής διοργάνωσης 
σε αποκρούσεις, με βάση τα στατιστι-
κά που έδωσε στη δημοσιότητα η UEFA 
μέσω των λογαριασμών της στα social 
media, με την πρώτη πεντάδα να περι-
λαμβάνει και δύο Έλληνες: Τον Οδυσ-
σέα Βλαχοδήμο της Μπενφίκα και το 
Γιώργο Αθανασιάδη, ο οποίος αγωνί-
στηκε για πρώτη φορά στην καριέρα 
του στο Champions League με τη φανέ-
λα της Σερίφ Τιρασπόλ, κάνοντας μεγά-
λες εμφανίσεις στη φάση των ομίλων.
Ο Κουρτουά έκοψε πρώτος το... νήμα 

στη σχετική κατηγορία με 61 αποκρού-
σεις, ενώ τον ακολούθησαν ο Χερόνιμο 
Ρούλι της Βιγιαρεάλ (41), ο Βλαχοδήμος 
(38), ο Αθανασιάδης (29) και ο Σιμόν Μι-
νιολέ της Μπριζ (28).

UEFA
Αυτό είναι το 

πρόγραμμα και οι 
ημερομηνίες του 
νέου Champions 

League

Τις ακριβείς ημερομηνίες και το πρό-
γραμμα του Champions League για 

τη σεζόν 2022/23 ανακοίνωσε η UEFA. 
Σε μια σεζόν ξεχωριστή και ιδιαίτε-
ρη, λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
στο Κατάρ, το οποίο θα διεξαχθεί από 
21 Νοεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου, η 
«φάση των ομίλων» της κορυφαίας ευ-
ρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης 
θα ξεκινήσει στις 6 Σεπτεμβρίου και θα 
ολοκληρωθεί στις 2 Νοεμβρίου.
Η φάση των «16» θα διεξαχθεί μετά 

το πέρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
και πιο συγκεκριμένα στις 14 Φεβρου-
αρίου, οι προημιτελικοί θα διεξαχθούν 
11-12 και 18-19 Απριλίου, οι ημιτελικοί 
9-10 και 16-17 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος 
τελικός θα λάβει χώρα στις 10 Ιουνίου 
2023, στο «Ataturk Olympic Stadium» 
της Κωνσταντινούπολης.

SUPERLEAGUE | ΜΠΑΡΑΖ
Το πρόγραμμα των 
αγώνων ανάμεσα  

σε Λαμία και Βέροια

Ανακοινώθηκαν από την ΕΠΟ οι 
ημερομηνίες των αγώνων μπαράζ, 

που θα κρίνουν ποια ομάδα θα αγωνί-
ζεται στα σαλόνια του ελληνικού ποδο-
σφαίρου την επόμενη σεζόν. Η Λαμία, 
που τερμάτισε προτελευταία στα πλέι 
άουτ, και η Βέροια, θα αγωνιστούν με 
«έπαθλο» μία θέση στο πρωτάθλημα 
της Superleague 1. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της ΕΠΟ, το πρώτο μεταξύ 
τους ματς θα γίνει στην πόλη της Ημαθί-
ας το Σάββατο 11 Ιουνίου. 
Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει μία εβδο-

μάδα αργότερα. Στους αγώνες μπαράζ 
θα είναι σε ισχύ ο κανονισμός του εκτός 
έδρας γκολ ενώ θα υπάρχει και VAR. 

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης 1ης & 
2ης αγωνιστικής των αγώνων μπαράζ 
είναι τα εξής:

1η αγωνιστική 
Σάββατο 11/6/2022,  
20:00 (ώρα Ελλάδας) 
Δημοτικό Βέροιας: Βέροια-Λαμία

2η αγωνιστική 
Σάββατο 18/6/2022,  
20:00 (ώρα Ελλάδας) 
ΔΑΚ Λαμίας: Λαμία-Βέροια

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Έκανε το 3Χ3 με την Κύπρο και… πάει  
με το Κόσοβο για «τελικό» πρωτιάς! 
Μοιράζει χαμόγελα η Εθνική! Η ομά-

δα του Γκουστάβο Πογέτ έκανε 
το 3/3 επικρατώντας την Πέμπτη 9/6 με 
3-0 της Κύπρου (είχε νικήσει με 0-1 εκτός 
έδρας Βόρεια Ιρλανδία και Κόσοβο) και 
πλέον περιμένει τον τελικό πρωτιάς την 
Κυριακή 12/6 με το Κόσοβο στο Βόλο. 

Η Ελλάδα μπήκε με φόρα από τα απο-
δυτήρια, καθώς έκανε ένα ιδανικό πρώτο 
ημίχρονο, πετυχαίνοντας δύο γκολ μέχρι τα 
μισά. Ο Τάσος Μπακασέτας στο 8’ με ένα 
εκπληκτικό βολέ έξω από την περιοχή άνοι-
ξε το σκορ για την Εθνική κάνοντας το 1-0. 

Στη συνέχεια η ομάδα του Πογέτ πίεζε αρ-
κετά την Κύπρο, η οποία έπαιζε κυρίως στις 
αντεπιθέσεις. Στο 15’ η ομάδα του Κωστέ-
νογλου είχε μια καλή στιγμή, όταν ο Λοΐ-
ζου έκανε τη σέντρα, αλλά η άμυνα της Ελ-
λάδας έδιωξε. Η Εθνική στο 20’ διπλασίασε 
τα τέρματά της με ωραίο κοντινό πλασέ 
του Παυλίδη, ύστερα από ασίστ του Μπα-
κασέτα. Ο Χατζηδιάκος στο 25’ βγήκε ανα-
γκαστική αλλαγή καθώς ένιωσε μια ενό-
χληση και στη θέση του μπήκε ο Τζαβέλλας.  
Στη συνέχεια η Ελλάδα απειλούσε συνε-
χώς και είχε την κυριαρχία του παιχνιδιού, 
παρόλα αυτά στο φινάλε του ημιχρό-
νου χαλάρωσε. Στο 40’ ο Λημνιός έκα-
νε μια ωραία λόμπα, αλλά ο Μιχαήλ του 
είπε όχι. Δεν πέρασε ούτε ένα λεπτό και 
η Κύπρος βγήκε στην αντεπίθεση, αλλά 
ο Πίττας από θέση τετ-α-τετ δεν κατάφε-
ρε να σκοράρει. Λίγο αργότερα, ο Λοΐζος 
έκανε ένα αδύναμο σουτ που μπλόκαρε 
ο Βλαχοδήμος. Μέχρι το τελευταίο σφύ-
ριγμα του πρώτου ημιχρόνου δεν άλλα-
ξε κάτι, με την Εθνική Ελλάδας να πη-
γαίνει στα αποδυτήρια με προβάδισμα. 
Η Ελλάδα μπήκε με δυναμικό τρόπο και 
στο δεύτερο ημίχρονο. 

Ο Λημνιός στο 48ο λεπτό έκανε μια φο-
βερή ντρίμπλα και με εκπληκτικό σουτ 
έγραψε το 3-0, τελειώνοντας ουσιαστι-
κά το ματς. Η Κύπρος δεν μπορούσε να 
αντιδράσει ιδιαίτερα και όποιες φάσεις 
και να είχε στη συνέχεια δεν τις μετουσί-
ωνε σε γκολ. Ο Λαΐφης στο 66’ πήρε την 
κεφαλιά αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ. 
Η ομάδα του Γκουστάβο Πογέτ είχε πάρει 
τα πάνω της, είχε κατεβάσει μεν ταχύτη-
τα, αλλά έφτιαχνε όποτε… ήθελε φάσεις 
κόντρα στην Κύπρο. Ο Μασούρας είχε 
ευκαιρία να κάνει το 4-0, όταν στο 70’ 
πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Μιχαήλ του 
είπε όχι. Ο ρυθμός στα τελευταία λεπτά 
είχε πέσει, με την Εθνική να δημιουργεί 
φάσεις και να έχει την κατοχή και την Κύ-
προ να παίζει κυρίως στις αντεπιθέσεις. 
Στο τελευταίο τέταρτο το ματς… έσβησε, με 
την Ελλάδα να κάνει διαχείριση ενόψει του 
αγώνα με τον Κόσοβο και να κρατάει το μη-
δέν ξανά, όπως και τη νίκη με 3-0 απέναντι 
στην Κύπρο.

MVP: Ο Τάσος Μπακασέτας ήταν ο πολυ-
τιμότερος παίκτης του αγώνα. Πέτυχε το 
πρώτο τέρμα και μοίρασε ασίστ στο δεύτερο 
γκολ του Παυλίδη. Επιπλέον, βοήθησε στην 
απειλητική εικόνα της Εθνικής και δημιουρ-
γούσε φάσεις κατά τη διάρκεια του ματς. 

ΕΛΛΑΔΑ: Βλαχοδήμος, Τσιμίκας, Χατζη-
διάκος (24’ Τζαβέλλας), Μαυροπάνος, 
Μπάλντοκ, Μπακασέτας (Παπανικολά-
ου), Σιώπης (52’ Κουρμπέλης), Μάντα-
λος (52’ Αλεξανδρόπουλος), Λημνιός, 
Παυλίδης, Δουβίκας (46’ Μασούρας). 
ΚΥΠΡΟΣ: Μιχαήλ, Κατελάρης (46’ Λαΐφης), 
Γκόγκιτς, Κορέα, Ν. Ιωάννου (64’ Παναγιώ-
του), Χαρ. Κυριακού, Αρτυματάς, Πίτας, 
Λοΐζου (64’ Τζιόνι), Παπουλής (74’ Σπόλια-
ριτς), Σωτηρίου (46’ Χριστοφή).
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SUPERLEAGUE 1

Οι μεταγραφικές ανάγκες της πρώτης 5άδας! 

Η σεζόν ολοκληρώθηκε και πριν ξε-
κουραστούν οι... πρωταγωνιστές, 

πιάνουν και πάλι δουλειά. Λόγω της 
διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου για πρώτη φορά το χειμώνα, οι 
ομάδες αναγκάζονται να σηκώσουν 
από νωρίς μανίκια, ξεκινώντας νωρίτε-
ρα από κάθε άλλη φορά προετοιμασία, 
ενώ πλέον τα σενάρια για να πάει πιο 
αργά η έναρξη του πρωταθλήματος, 
απλά δεν... παίζουν.
Στις 20 Αυγούστου η Super League ξεκι-

νάει οριστικά και άπαντες πρέπει να είναι 
έτοιμοι μέχρι τότε. Βέβαια, η θερινή μετα-
γραφική περίοδος έχει φέτος μεγαλύτερη 
διάρκεια, ως τα μέσα του Σεπτεμβρίου, και 
ως τα τέλη του ίδιου μήνα για τους ελεύθε-
ρους ποδοσφαιριστές, αλλά καταλαβαίνει 
κανείς πως αν μια ομάδα φτάσει να ψάχνει 
μέχρι τότε για μεταγραφή, τότε θα μιλάμε 
για κάποια... πινελιά στο δημιούργημα ή 
ανάγκη που προέκυψε. 
Πάμε να δούμε τι χρειάζεται κάθε μία από 

τις πρώτες 5 ομάδες της φετινής βαθμολο-
γίας: 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Μπορεί να πήρε εύκολα το 
πρωτάθλημα, ωστόσο το γεγονός πως δεν 
έπαιξε καλό ποδόσφαιρο αλλά έχασε και 
το Κύπελλο, κάνει τον Μαρτίνς και τη διοί-
κηση να βλέπουν μπροστά τους ένα καυτό 
καλοκαίρι με αρκετές μεταγραφές. Δύο βα-
σικά μπακ, δεξιά και αριστερά, χρειάζονται 
σίγουρα, ίσως και... back-up για τα δεξιά (αν 
φύγει ο Λαλά). 
Στα στόπερ είναι γεμάτος, αλλά από τη 

μέση και μπροστά χρειάζεται επίσης ενί-
σχυση. Δύο τουλάχιστον χαφ, με την προϋ-
πόθεση ότι κανείς από τους δύο Καμαρά δε 
θα παραχωρηθεί, κυρίως μιλώντας για την 
ενίσχυση στο «6» και στο «8». Ίσως και στη 
θέση του δεκαριού, αν και βέβαια, επιστρέ-
φει ο Φορτούνης, υπάρχει ο Καρβάλιο και 
υπό προϋποθέσεις ο Βαλμπουενά. 
Ο πρώτος και ο τρίτος, όμως, μένει να φα-

νεί πόσο θα στηριχτούν από τον Μαρτίνς. 
Στα εξτρέμ υπάρχει η πιθανή πώληση του 
Μασούρα, ο Ονιεκούρου που δεν υπολο-
γίζεται, ο Ρόνι Λόπες που δύσκολα θα πα-
ραμείνει, ο Βρουσάι που δεν παίρνει χρόνο. 
Αν μείνει ο Μασούρας, συν τον Αγκιμπού, 

ο Ολυμπιακός έχει δύο λύσεις και θα πάει 
τουλάχιστον για άλλους δύο, ίσως και τρεις 
εξτρέμ! 
Για την επίθεση, ο Ελ Αραμπί θα είναι ο 

ένας εφόσον παραμείνει, ενώ υπάρχουν οι 
Χασάν, Τικίνιο με συμβόλαιο. Οι ερυθρό-
λευκοι, πάντως, δείχνουν να ψάχνονται και 
εκεί...

ΠΑΟΚ: Ολική αναδόμηση του ρόστερ φαί-
νεται πως θα κάνει ο ΠΑΟΚ! Με το μέσο όρο 
ηλικίας να έχει ανέβει σημαντικά, αλλά και 
με ποδοσφαιριστές να αποχωρούν, ο Λου-
τσέσκου με τον Μπότο έχουν πολύ δουλειά 
μπροστά τους. 
Τερματοφύλακα για βασικό, αλλά και για 

αναπληρωματικό, αριστερό μπακ, τουλάχι-
στον ένας στόπερ (πιθανότατα δύο), άλλα 
δύο χαφ, τουλάχιστον ένας εξτρέμ, ένα δε-
κάρι και ένα φορ γκολτζής συνθέτουν το με-
ταγραφικό παζλ. Σας φαίνονται πολλά; 
Πασχαλάκης, Ζ. Ζίφκοβιτς αποχωρούν, 

Κρέσπο-Βαρέλα επίσης, ο Βιεϊρίνια πόσο να 
αντέξει ακόμα, οι Μπίσεσβαρ-Ελ Καντου-
ρί δεν μπορούν να βγάλουν γεμάτη σεζόν, 
ενώ ο Σβαμπ φεύγει επίσης. 
Ο Μιτρίτσα είναι δανεικός, οι Ζα-

μπά-Μουργκ... αμφίβολοι, ενώ σίγουρα 
χρειάζεται ένας ακόμη επιθετικός να πλαι-
σιώσει τους Ολιβέιρα-Άκπομ.

ΑΡΗΣ: Με δεδομένο πως ο Κουέστα ανα-
νέωσε και ο Λοντίγκιν χάθηκε, μοιάζει δύ-
σκολο για τους Θεσσαλονικείς να πάνε για 
τερματοφύλακα αλλά υπάρχει το εν λόγω 
παραθυράκι. Ας μην ξεχνάμε πάντως και 
τον Σιαμπάνη. 
Ο Σούντγκρεν φεύγει και αφήνει στο δεξί 

άκρο της άμυνας τον Εμπακατά, οπότε 
ένας... δεύτερος χρειάζεται, ενώ αριστερό 

μένει να φανεί τι θα γίνει με Λούμορ-Γκά-
νεα. 
Στα χαφ, οι Ματίγια, Σάσα μεγαλώνουν. 

Δύο παίκτες στον άξονα χρειάζεται, όπως 
και ένα δεκάρι, αφού αποχωρεί σίγουρα ο 
Μπερτόγλιο. 
Για τα εξτρέμ θα γίνει κίνηση για την από-

κτηση τουλάχιστον ενός ποδοσφαιριστή και 
μένει να φανεί τι θα γίνει με Μαντσίνι, Μα-
τέο (μπορεί να υπάρξει πρόταση) και με τον 
Γκάμα που τελειώνει το συμβόλαιό του. 
Για την κορυφή της επίθεσης, χρειάζεται 

τουλάχιστον ένας καθαρόαιμος επιθετικός. 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Καλείται να κάνει level-
up στο ήδη καλό ρόστερ που έχει, στοχεύο-
ντας ψηλότερα. 
Ήδη πήρε τον Λοντίγκιν και φτιάχνει ισχυ-

ρό δίδυμο στον άξονα! 
Αν φύγει ο Σάντσες θα πάρει ένα δεξιό 

μπακ, ενώ ο Χουάνκαρ συμφώνησε και συ-
νεχίζει(!) αν και θα πάει για ακόμα ένα αρι-
στερό μπακ. 
Χρειάζεται δύο χαφ, ενώ παλεύει να δει τι 

θα γίνει με τον Γκατσίνοβιτς που είναι κομ-
βικός για την ομάδα. 
Ένας εξτρέμ τουλάχιστον για... back-up 

στους Αϊτόρ, Παλάσιος χρειάζεται, κλείνο-
ντας και το κενό του Χατζηγιοβάνη, ενώ θα 
πρέπει να αποκτηθεί φορ που έχει το γκολ. 
Στην επίθεση υπάρχει ο Ιωαννίδης επίσης 

και όποιος εκ των Μακέντα, Καρλίτος που 
θα μείνει. 
Ίσως και ένας ακόμη στόπερ να απο-

κτηθεί για να δώσει βάθος στο ρόστερ. 
ΑΕΚ: Ο Αλμέιδα με τον Κουχάρσκι έχουν 
μπροστά τους μπόλικη δουλειά, αφού πρέ-
πει να αλλάξουν πολλά στο ρόστερ της ΑΕΚ! 
Στο τέρμα δείχνει να είναι γεμάτη, ενώ στο 

δεξί άκρο της άμυνας υπάρχουν δύο λύσεις 
προσωρινά. 
Στα στόπερ χρειάζεται τουλάχιστον μία 

προσθήκη με τον Βράνιες να μην υπολογί-
ζεται, όπως σίγουρα και στο αριστερό μπακ. 
Στον άξονα θα υπάρξουν μεγάλες αλλα-

γές, με τους Σιμόες, Σάκχοφ να αποχωρούν 
και τον Κριχόβιακ να είναι δύσκολος. 
Μένει να φανεί τι θα γίνει με Φράνσον, Λε 

Ταλέκ, όπως και με το βαθμό ετοιμότητας 
του Γαλανόπουλου. 
Καταλαβαίνει κανείς πως η ΑΕΚ έχει ανά-

γκη τουλάχιστον δύο μέσων, ίσως και τριών, 
ενώ και στο δέκα θα χρειαστεί ένας παίκτης 
στο πλάι του Μάνταλου. 
Για τα εξτρέμ, οι Αμραμπατ, Τάνκοβιτς δύ-

σκολα θα μείνουν και χρειάζεται και εκεί 
ποδοσφαιριστής, ενώ η Ένωση θα κινηθεί 
για σέντερ φορ. 
Να δούμε αν θα είναι ένας ή θα υπάρξει 

και δεύτερος, με μελλοντική προοπτική.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ
© SPORT-FM.GR

Για όλες τις εκδηλώσεις σας, γάμους, βαπτίσεις, χορούς
Μουσικά σύνολα 2 ατόμων και άνω, με δυνατότητα επιλογής ύφους ρεπερτορίου 
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Η κυβέρνηση του Κεμπέκ εκπληρώνει μια εκλο-
γική δέσμευση και εγκαινιάζει το πιλοτικό 

πρόγραμμα Alerte SILVER. Αυτό το νέο μέσο περι-
λαμβάνει τον πληθυσμό και τις αστυνομικές δυνά-
μεις, προκειμένου να βρεθούν πιο γρήγορα άτομα 
που ζουν με μια σοβαρή νευρογνωστική διαταρα-
χή και δηλώνονται αγνοούμενα. 

Μερικές εξαφανίσεις ηλικιωμένων κάποιες φορές κα-
ταλήγουν σε θάνατο. Το Κεμπέκ θέλει να αποκτήσει ένα 
επιπλέον εργαλείο, για να μεγιστοποιήσει τις πιθανότη-

τες για καλύτερο αποτέλεσμα. Η υπουργός αρμόδια για 
τους ηλικιωμένους και τους φροντιστές, Marguerite Blais, 
έκανε την ανακοίνωση στο Joliette, ένα από τα τρία MRC 
που θα συμμετάσχουν στο πιλοτικό έργο. Τα άλλα δύο 
είναι αυτά στο La Vallée-de-l’Or και στο Drummond. Το 
πιλοτικό έργο Alerte SILVER θα αναπτυχθεί από το Σε-
πτέμβριο του 2022 για περίοδο ενός έτους.
Οι ειδοποιήσεις θα στέλνονται μόνο σε συσκευές κινη-

τής τηλεφωνίας, σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περι-
οχή, όπου ένα άτομο έχει εξαφανιστεί. Θα περιοριστούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο στην περιοχή όπου θα 
μπορεί να συμμετάσχει επωφελώς το κοινό. Θα ενεργο-
ποιηθούν από το Sûreté du Québec (SQ), ανάλογα με τη 
σοβαρότητα της κατάστασης και μια σειρά από συγκεκρι-
μένα κριτήρια. Τα μηνύματα θα μεταδίδονται ταυτόχρο-

να στα γαλλικά και στα αγγλικά. Αυτό είναι ένα επιπλέον 
εργαλείο για την προστασία των ηλικιωμένων.
«Πρέπει να είμαστε πάντα πολύ ευγενικοί με τους αν-

θρώπους που ζουν με σοβαρές νευρογνωστικές διαταρα-
χές ή με τους ηλικιωμένους που διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο να υποφέρουν από αυτές. Αυτό το πρόσθετο 
εργαλείο θα επιτρέψει, σε πολύ συγκεκριμένες ώρες, να 
ειδοποιηθεί ο πληθυσμός, ώστε να είναι ενήμερος για 
τον εντοπισμό ατόμων που αντιμετωπίζουν πιθανό πρό-
βλημα. Αυτό το πιλοτικό έργο θα μας επιτρέψει να με-
τρήσουμε την αποτελεσματικότητα της προσέγγισης του 
Alerte SILVER. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για 
να αποφύγουμε τραγωδίες που αφορούν τους ηλικιωμέ-
νους μας» είπε η Marguerite Blais, Υπουργός αρμόδια 
για ηλικιωμένους και φροντιστές.
«Τα άτομα που ζουν με νευρογνωστικές διαταραχές, 

όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ, βλέπουν ότι επηρεάζο-
νται οι γνωστικές τους ικανότητες και η κρίση τους. Μπο-
ρούν τότε, χωρίς να το καταλάβουν, να ξεφύγουν από την 
επαγρύπνηση των αγαπημένων τους και να θέσουν τον 
εαυτό τους σε κίνδυνο. Η Alerte SILVER θα μας επιτρέψει 
να απευθυνθούμε στον πληθυσμό για να μας βοηθήσει 
να βρούμε αυτούς τους αγνοούμενους για τους οποίους 
υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή τους. Αυτή η συνει-
σφορά του πληθυσμού θα μπορούσε να προσφέρει πο-
λύτιμη υποστήριξη στην αστυνομία, τις οικογένειες και το 
προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης» είπε η Geneviève 
Guilbault, αναπληρωτής πρωθυπουργός, Υπουργός Δη-
μόσιας Ασφάλειας και Υπουργός αρμόδιος για την περιο-
χή Capitale-Nationale.
Από την πλευρά τής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η 

Υπουργός Ηλικιωμένων του Καναδά, Kamal Khera, τόνισε 
ότι «η υγεία και η ασφάλεια των ηλικιωμένων είναι προ-
τεραιότητα για την κυβέρνηση του Καναδά». Πρόσθεσε 
δε ότι «η υιοθέτηση ενός Silver Alert στο Κεμπέκ θα κα-
ταστήσει δυνατό το γρήγορο εντοπισμό των ηλικιωμένων 
που αγνοούνται και πιο συγκεκριμένα των πιο ευάλωτων, 
ιδίως εκείνων που πάσχουν από Άνοια και Αλτσχάιμερ». 
Χάρη σε αυτό το σύστημα, σύμφωνα με την υπουργό, «οι 
ηλικιωμένοι θα αισθάνονται καλύτερα προστατευμένοι 
και ασφαλείς και οι οικογένειές τους θα αισθάνονται κα-
θησυχασμένες».    
Το πιλοτικό έργο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο από υφι-

στάμενους πόρους. Επομένως, δεν απαιτεί νέα κυβερνη-
τικά κονδύλια.

Οι κυβερνητικές ειδοποιήσεις μέσω των δικτύων των 
κινητών τηλεφώνων έχουν τεθεί σε λειτουργία εδώ και 
μερικά χρόνια και κορυφώθηκαν κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας. Ορισμένα στατιστικά στοιχεία, σχετικά με τις 
παρεμβατικές ειδοποιήσεις από το 2015, δείχνουν οκτώ 
τοπικές περιφερειακές ειδοποιήσεις: πέντε ειδοποιήσεις 
AMBER, μία ειδοποίηση για επικίνδυνα ζώα, μία ειδοποί-
ηση υπερχείλισης φράγματος και μία ειδοποίηση δοκι-
μής στο Μόντρεαλ. Σε όλο το Κεμπέκ έχουν πραγματο-
ποιηθεί 19 ειδοποιήσεις, συγκεκριμένα: 10 εξαμηνιαίες 
ειδοποιήσεις δοκιμών, τρεις ειδοποιήσεις απαγόρευσης 
κυκλοφορίας και COVID-19 καθώς και επτά ειδοποιήσεις 
AMBER.

Στην Ελλάδα, το Silver Alert υφίσταται από το Μάρτιο 
του 2011. Μέχρι τότε, ο μόνος τρόπος για την αναζήτηση 
των ανθρώπων αυτών, εκτός βέβαια από τη σημαντική 
συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, ήταν οι προσπά-
θειες των συγγενών και φίλων, που εκτός από εξουθενω-
τικές και ψυχοφθόρες, ήταν και πολύ δύσκολο να έχουν 
σύντομα θετικό αποτέλεσμα. Η ΜΚΟ Γραμμή Ζωής με το 
Silver Alert Hellas, καλύπτει πλέον αυτό το κενό.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

ΚΕΜΠΕΚ
SILVER ALERT:  

Ένα νέο εργαλείο  
για την προστασία  

των ηλικιωμένων
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ΗΠΑ και Καναδάς φρουροί ευαίσθητης τεχνολογίας
Η Υπηρεσία Συνοριακών Υπηρεσιών του Καναδά και το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανανεώνουν  
την εστίασή τους στη διατήρηση ευαίσθητων τεχνολογιών και αγαθών μακριά από τα ρωσικά χέρια 

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, το Γραφείο 
Βιομηχανίας και η Ασφάλεια και Υπηρεσία 

Συνοριακών Υπηρεσιών του Καναδά (CBSA) 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συντονισμένη 
απάντηση στη ρωσική επιθετικότητα στην 
Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου του CBSA: «Μέσω 
αυστηρών μέτρων επιβολής, περιορίζουμε την 
πρόσβαση της Ρωσίας σε τεχνολογίες και άλλα αγαθά 
που χρειάζεται η Ρωσία για να διατηρήσει τις επιθετικές 
στρατιωτικές της ικανότητες».
Το CBSA διευκολύνει τη ροή των νόμιμων ταξιδιωτών και 

του εμπορίου, και επιβάλλει επίσης περισσότερες από 
100 πράξεις και κανονισμούς που κρατούν τον Καναδά 
και τους Καναδούς ασφαλείς. Η αποστολή του Γραφείου 
Βιομηχανίας και Ασφάλειας είναι να προωθήσει την 
εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και τους 
οικονομικούς στόχους των ΗΠΑ, διασφαλίζοντας έναν 
αποτελεσματικό έλεγχο των εξαγωγών και σύστημα 
συμμόρφωσης με τις συνθήκες και προάγοντας τη 
συνεχή ηγεσία της στρατηγικής τεχνολογίας των ΗΠΑ.
Το CBSA επιβάλλει ένα ευρύ φάσμα μέτρων, 

συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων και ελέγχων 
εξαγωγών, που χρησιμοποιούνται για να αποτρέψουν 
ευαίσθητα αγαθά και τεχνολογίες, από το να 
φτάσουν σε παράνομα δίκτυα προμηθειών, όπου θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 
όπλων μαζικής καταστροφής ή συμβατικών όπλων. Οι 
προσπάθειες επιβολής τους επιτρέπουν να εντοπίσουν 
και να σταματήσουν κρατικούς και μη φορείς που 
εμπλέκονται σε δυνητικά παράνομες δραστηριότητες, 
πραγματοποιούν κατασχέσεις, επιβάλλουν χρηματικές 
κυρώσεις και διερευνούν ποινικά όσους παραβιάζουν 
τους κανόνες και τους κανονισμούς.

Στις 7 Ιουνίου, ενισχύθηκε η σχέση των δύο υπηρεσιών 
στον τομέα της επιβολής ΗΠΑ – Καναδά μέσω μιας 
κοινής δέσμευσης να αξιοποιήσουν τις αρχές και τους 
πόρους τους για τον εντοπισμό, την αποτροπή και τον 
τερματισμό παραβιάσεων των ελέγχων των εξαγωγών και 
για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους νόμους και 
τους κανονισμούς. Μαζί οι αμερικανικές και καναδικές 
υπηρεσίες θα μοιραστούν πληροφορίες, θα διενεργούν 
επαληθεύσεις και ελέγχους πριν και μετά την αποστολή, 
επιθεώρηση, κράτηση και κατάσχεση αποστολών, και θα 
μειώσουν τις απειλές μέσω συντονισμένων ενεργειών 
επιβολής και ερευνών.

Για να τονίσει τη σημασία αυτής της εταιρικής σχέσης, 
μια αντιπροσωπεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με 
επικεφαλής το Βοηθό Γραμματέα για την Επιβολή των 
Εξαγωγών, Matthew S. Axelrod, συναντήθηκε στις 7 
Ιουνίου με αξιωματούχους του CBSA στην Οτάβα.
«Ο Καναδάς θα σταθεί σταθερός ενάντια στη ρωσική 

επιθετικότητα, είτε πρόκειται για την παράνομη εισβολή 
του Πούτιν στην Ουκρανία είτε για κυβερνοεπιθέσεις 
και παραπληροφόρηση αλλού στον κόσμο. Αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο η CBSA διπλασιάζει τις προσπάθειες 
για να εμποδίσει κρίσιμα αγαθά και τεχνολογίες να 
πέσουν στα χέρια της Ρωσίας. Αυτή η ανανεωμένη 
συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσει στην 
ενίσχυση αυτών των προσπαθειών και θα καταστήσει τη 
Ρωσία υπεύθυνη» είπε ο Marco Eλ Mendicino, Υπουργός 
Δημόσιας Ασφάλειας.
Από την πλευρά του, ο Alan Estevez, Υφυπουργός 

Εμπορίου για τη Βιομηχανία και την Ασφάλεια των ΗΠΑ, 
δήλωσε ότι «η βάναυση, άδικη εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία προκάλεσε μια ισχυρή, συντονισμένη 
απάντηση από τη διεθνή κοινότητα. Η σημερινή 
ανακοίνωση ενισχύει περαιτέρω τους στενούς δεσμούς 
και τη συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά, και 
στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση του Πούτιν 
ότι θα σταθούμε μαζί στις προσπάθειές μας να πνίξουμε 
την ικανότητά της να διατηρήσει την επιθετικότητα και 
σε αλληλεγγύη με τον ουκρανικό λαό».

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ CBSA
Το CBSA βοηθά να διασφαλιστεί ότι οι εξαγωγείς 

συμμορφώνονται με τις εθνικές πολιτικές, διαδικασί-
ες, κανονισμούς και νομοθεσία, που σχετίζονται με την 
εξαγωγή εμπορικών αγαθών. Το Γραφείο Βιομηχανίας 
και Ασφάλειας προωθεί την εθνική ασφάλεια, την 
εξωτερική πολιτική και τους οικονομικούς στόχους των 
ΗΠΑ, διασφαλίζοντας έναν αποτελεσματικό έλεγχο των 
εξαγωγών και σύστημα συμμόρφωσης με τις συνθήκες 
και προωθώντας τη συνεχή ηγεσία των ΗΠΑ στις 
στρατηγικές τεχνολογίες. Οι έλεγχοι των εξαγωγών είναι 
περιορισμοί που εφαρμόζονται από τις κυβερνήσεις 
ως μέσο ρύθμισης, και μερικές φορές άρνησης του 
εμπορίου, συγκεκριμένων αγαθών και τεχνολογιών. 
Μέσω της νομοθεσίας που κατατέθηκε το Μάιο του 2022, 
η κυβέρνηση του Καναδά θα ενισχύσει τις κυρώσεις, 
απαγορεύοντας στους Ρώσους στους οποίους έχουν 
επιβληθεί κυρώσεις να εισέλθουν στον Καναδά.

 

 
 

 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2022  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Νομικών του Κεμπέκ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το 
Πρόγραμμα Υποτροφιών του για το έτος 2022. 

Η Επιτροπή Επιλογής Υποτροφιών θα απονείμει 2 υποτροφίες των $ 2 500.00 σε κάθε υποψήφιο 
που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

• Είναι Καναδός πολίτης.  
• Είναι ελληνικής καταγωγής ή εθνικότητας και σε θέση να επιβεβαιώσει τούτο 

(πιστοποιητικό γέννησης ή αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο).  
• Έχει εγγραφεί στο Φθινοπωρινό εξάμηνο για το έτος 2022 σε διαπιστευμένο πρόγραμμα 

Αστικού Δικαίου του Κεμπέκ (συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος Αστικού 
Δικαίου του Πανεπιστημίου της Οτάβας ή αντίστοιχου εθνικού προγράμματος) πλήρους 
φοίτησης κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του πρώτου έτους νομικών σπουδών. 
Ή έχει εγγραφεί στο Φθινοπωρινό εξάμηνο για το έτος 2022 στην Σχολή του Δικηγορικού 
Συλλόγου του Κεμπέκ (Ecole de Barreau du Quebec).  
Ή έχει εγγραφεί στο Φθινοπωρινό εξάμηνο του μεταπτυχιακού προγράμματος 
Συμβολαιογραφικού Δικαίου (Chambre des notaires). 

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν έως την 15η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 
στις 5 μμ την Αίτηση συνοδευόμενη από αντίγραφο αποδεικτικού εγγραφής (καθώς και 
αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για τους φοιτητές νομικών σπουδών) και το βιογραφικό 
τους σημείωμα και επιστολή (έως 2 δακτυλογραφημένες σελίδες με διπλό διάστημα) στην οποία 
θα περιγράφουν τα ακαδημαϊκά επιτεύγματά τους, την συμμετοχή τους στην Ελληνική 
κοινότητα και τις οικονομικές δυσκολίες τους που επηρεάζουν άμεσα την περάτωση των 
σπουδών τους καθώς και όποιες άλλες ειδικές περιστάσεις που δικαιολογούν την οικονομική 
τους υποστήριξη από τον Σύλλογο Ελλήνων Νομικών του Κεμπέκ (HJAQ). Μπορείτε επίσης να 
συμπεριλάβετε το/τα όνομα(τα) και στοιχεία επικοινωνίας 1 ή 2 ατόμων για συστάσεις.  

Μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος υπόψη του κ. Steven 
Vassalos, Αντιπροέδρου του HJAQ στο info@ajhq.ca ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για 
επιπρόσθετες πληροφορίες.  

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους!  

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Νομικών του Κεμπέκ (HJAQ) 

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Élections - 2022 - Elections
εκλ     γεσ 2022
ΚΥΡΙΑΚΗ, 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, 9:00 πμ έως 8:00 μμ

Τι πρέπει να ξέρετε για να ψηφίσετε
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
“ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ” 
Centre communautaire hellénique
Adrian-Maris
5757 Wilderton, Montreal, H3S 2K8

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΙΑΣ ΑΚΤΗΣ
Centre communautaire de la Rive-Sud
5220 Grande Allée, St-Hubert, J3Y 1A1 

Ι. ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Église Sainte-Croix

4865 du Souvenir, Laval, H7W 1E1

18+
ετών και άνω

Photo ID με διεύθυνση κατοικίας
π.χ. άδεια οδήγησης

ή

Photo ID, π.χ. κάρτα υγείας και 
λογαριασμός Hydro, τηλεφωνίας κλπ
στον οποίο να αναγράφεται το όνομα 
και η διεύθυνσή σας

ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΨΗΦΟΥ

ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ
ΜΗ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ
Πληρωμή συνδρομής ενός έτους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ
Πληρωμή συνδρομής δύο ετών

Μόνο
ΜΕΤΡΗΤΑ ή
ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΜΕΛΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επιλέγετε μέχρι 24 άτομα

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επιλέγετε μέχρι 9 άτομα
Στη Νότια Ακτή

εκλέγονται δια βοής

ΜΟΝΤΡΕΑΛ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΨΗΦΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

     ΛΑΒΑΛ

Έναρξη στις 8.00 μ.μ.

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

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

ΛΑ
ΚΩ

ΝΙΚΗ – ΑΔΕΛΦΟΤΗ
Σ

*     ΚΑΝΑΔΑ    
 *

Λ Ε

Γ Ο

                      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

�
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Our family...caring for yours

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

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

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

 Η σωρός του βρίσκεται στο νεκροπομπείο 
 URGEL BOURGIE

1255 BEAUMONT AVE.
MOUNT-ROYAL, QC.

Ώρες επισκέψεων:
Κυριακή 12 Ιουνίου 2022 

από τις 5:00μ.μ. ως 8:00 μ.μ.

Η κηδεία του θα γίνει 
την Δευτέρα 13 Ιουνίου, 2022 στις 12:30 το απόγευμα, 

από τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου
2455 CHEMIN COTE STE. CATHERINE

MONTREAL, QC.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως παραβρεθούν
Η Κόρη: Emily Louisa Φεριζή
Ο γαμπρός: Hardeep Bhuller 
Ο εγγονός: Norman Bhuller

Οι αδελφές: 
Μαρία Φεριζή Τσιπούρας, Ασπασία Φεριζή Μανώλιας

Αθανασία Φεριζή Κουτρουμάνης 
και ο σύζυγος της Δημήτριος Κουτρουμάνης

Τα ανίψια, ξαδέλφια, κουμπάροι οι λειποί συγγενέις και φίλοι.

«Γιάννη θα είσαι πάντα στην ψυχή και στην καρδιά μας»

Στις 7 Ιουνίου, 2022 απεβίωσε στο Μόντρεαλ 
ο αείμνηστος πατέρας, αδελφός, παππούς και θείος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΡΙΖΗΣ
 (Ετών 83, από Καλλιθέα (Ζαραφώνα) Λακωνία)
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τσάκο 1932: Ο πρώτος πόλεμος των πετρελαίων

Ο Πόλεμος του Τσάκο, γνωστός και 
ως «Πόλεμος της Δίψας», ήταν 

μια τρίχρονη σύγκρουση μεταξύ Πα-
ραγουάης και Βολιβίας, με αφορμή τα 
υποτιθέμενα κοιτάσματα πετρελαίου 
που ανακαλύφθηκαν στην άγονη αυτή 
περιοχή. 
Ο πόλεμος αυτός θα μπορούσε να χα-

ρακτηριστεί και ως ο πρώτος πόλεμος 
του πετρελαίου, καθώς αναμίχθηκαν σε 
αυτόν και γνωστές πετρελαϊκές εταιρίες, 
η αμερικανική Standard Oil στο πλευρό 
της Βολιβίας και η γνωστή μας Shell, στο 
πλευρό της Παραγουάης.

Γράφει ο Παντελής Καρύκας* 
© slpress.gr

H περιοχή του Γκραν Τσάκο, στα σύνο-
ρα Βολιβίας και Παραγουάης, αποτελεί 
μια από τις πλέον αφιλόξενες του πλανή-
τη. Πρόκειται για μια σχεδόν ακατοίκητη 
περιοχή εύρους 250.000 τετραγωνικών 
μιλίων δυτικά του ποταμού Παραγουάη, 
στις ανατολικές παρυφές της οροσειράς 
των Άνδεων, εντός του εδάφους της Αρ-
γεντινής, της Παραγουάης και της Βολι-
βίας.
Η περιοχή είναι εντελώς άνυδρη, στα 

δυτικά, προς τις Άνδεις και εκεί σημει-
ώνονται οι ετήσιες υψηλότερες θερμο-
κρασίες στη Νότια Αμερική. Στα ανατολι-
κά, το τοπίο μεταβάλλεται σε πυκνή ζού-
γκλα, ανθυγιεινή και επικίνδυνη, γεμάτη 
δηλητηριώδη έντομα και ερπετά.
Δεν είναι παράξενο, ότι στο ακραίο 

αυτό περιβάλλον κατοικούσαν ελάχιστοι 

άνθρωποι. Το παράξενο ήταν ότι δύο χώ-
ρες οδηγήθηκαν σε πολεμική σύγκρουση 
διεκδικώντας το, στην πλέον αιματηρή 
σύγκρουση στην Αμερικανική Ήπειρο, 
στον 20ο αιώνα. Στην περιοχή ζούσαν 
κυρίως Ινδιάνοι Γκουαράνι, υπήκοοι της 
Παραγουάης. Βολιβιανοί πολίτες δεν κα-

τοικούσαν σχεδόν καθόλου στην περιο-
χή, ούτε η Βολιβία ενδιαφερόταν για την 
περιοχή. Μόνο κάποιοι Βολιβιανοί επι-
χειρηματίες είχαν καταθέσει μια πρότα-
ση για τη δημιουργία ενός λιμανιού στον 
ποταμό Παραγουάη.
Όλα άλλαξαν το 1928 όταν ανακαλύ-

φθηκε πετρέλαιο στους πρόποδες των 
Άνδεων, σε έδαφος της Αργεντινής. Αμέ-

σως το ενδιαφέρον για την περιοχή φού-
ντωσε. Μη έχοντας τα μέσα, εκείνη την 
εποχή, να ελέγξουν αν πράγματι υπήρχε 
πετρέλαιο, τόσο η Βολιβία, όσο και η 
Παραγουάη, ήλπιζαν ότι θα υπήρχε πε-
τρέλαιο και στην υπόλοιπη περιοχή και 
ειδικά στο βόρειο Τσάκο.

Οι δύο χώρες αμέσως βρήκαν συμμά-
χους γνωστές πετρελαϊκές εταιρίες, με 
την αμερικανική Standard Oil να ανα-
λαμβάνει τις έρευνες για λογαριασμό 
της Βολιβίας και την εκμετάλλευση των 
κοιτασμάτων που θα ανακάλυπτε φυσι-
κά και τη Shell να ενεργεί ανάλογα για 
λογαριασμό της Παραγουάης. 
Η Standard Oil είχε ήδη αναλάβει την 

εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου 
που είχαν ανακαλυφθεί στην ανατολική 
Βολιβία. Η ίδια εταιρία, στα πρώτα στά-
δια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τροφο-
δοτούσε με καύσιμα τη ναζιστική Γερμα-
νία. Από την πλευρά της η Παραγουάη 
είδε στην προοπτική εξόρυξης πετρελαί-
ων από το Τσάκο, μια χρυσή ευκαιρία για 
να ξεφύγει από την ένδεια.
Το 1928 Βολιβιανοί δημιούργησαν ένα 

οχυρωμένο στρατόπεδο στον ποταμό 
Παραγουάη. Οι Παραγουανοί επιτέθη-
καν και κατέστρεψαν το βολιβιανό οχυ-
ρό και όλες τις εγκαταστάσεις. Ακολού-
θησε σειρά συνοριακών επεισοδίων, τα 
οποία όμως δεν κλιμακώθηκαν σε ανοι-
κτή σύγκρουση, με τη μεσολάβηση της 
Κοινωνίας των Εθνών. Ωστόσο, η ειρήνη 
δεν έμελλε να διαρκέσει.
Στις 15 Ιουνίου 1932 βολιβιανά στρα-

τεύματα επιτέθηκαν στο οχυρό «Κάρ-
λος Αντόνιο Λόπεζ» των Παραγουανών 
και το κατέλαβαν ύστερα από σύντομη 
μάχη. 
Ο πόλεμος άρχισε και έληξε μετά από 

τρία χρόνια αιματηρών μαχών. 
Η Βολιβία ζήτησε ανακωχή στις 10 Ιου-

νίου 1935. Όταν η ανακωχή τέθηκε σε 
ισχύ, δύο μέρες αργότερα, η Παραγουάη 
κατείχε το σύνολο σχεδόν της περιοχής 
του Τσάκο. Η τελική συνθήκη ειρήνης 
που υπογράφτηκε το 1938 στο Μπουέ-
νος Άιρες της Αργεντινής τής απέδωσε 
52.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της περι-
οχής, δηλαδή τα 2/3 του βόρειου Τσάκο.
Οι απώλειες των αντιμαχόμενων ήταν 

πολύ σοβαρές. Συνολικά, οι νεκροί έφτα-
σαν τους 100.000 από τους οποίους τα 
3/5 ήταν Βολιβιανοί. Οι αιχμάλωτοι Βο-
λιβιανοί ξεπέρασαν τους 30.000. Άλλοι 
10.000 Βολιβιανοί στρατιώτες είχαν λι-
ποτακτήσει ή αυτοτραυματιστεί, σημάδι 
της κατάρρευσης του ηθικού τους. 
Στο τμήμα του Τσάκο που δόθηκε στην 

Παραγουάη πάντως, δεν βρέθηκε πετρέ-
λαιο. Αντίθετα, στο μικρό κομμάτι που 
απέμεινε στη Βολιβία ανακαλύφθηκαν, 
πολλά χρόνια αργότερα, κοιτάσματα φυ-
σικού αερίου και μικρότερα πετρελαίου.

*Ο Παντελής Καρύκας είναι επαγγελματίας δη-
μοσιογράφος και συγγραφέας με ειδίκευση σε 
θέματα άμυνας, στρατιωτικής ιστορίας και εξωτε-
ρικής πολιτικής.

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

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

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

Lowest Price in 
Coroplast Signs !

Great for Real Estate Agents !

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

better service | better quality | better value
FOR YOUR MONEY
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  1 3 / 6 / 2 0 2 2  –  1 9 / 6 / 2 0 2 2

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
847

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 846

Με την πανσέληνο να φωτίζει 
τον επεκτατικό και διεθνή ένατο οίκο 
σας προβάλετε μια πιο ευγενή εικόνα 
στους γύρω σας, μπορεί επίσης να απο-
φασίσετε να φύγετε κάπου μακριά για 
να ζήσετε μια τρελή περιπέτεια. Ακό-
μα κι αν είστε κουρασμένοι, πιέστε τον 
εαυτό σας να φύγει για ένα ταξίδι.

Η πανσέληνος φωτίζει τον 
ερωτικό πέμπτο οίκο σας φέρνοντας 
κοντά σας αναρίθμητους θαυμαστές, 
χάρη στο χιούμορ σας και την περιπε-
τειώδη διάθεσή σας. Όχι μόνο μπορεί-
τε να ξεπεράσετε τις παλιές περιοριστι-
κές πεποιθήσεις σχετικά με την αγάπη, 
αλλά διασκεδάζετε και φλερτάρετε, 
ζείτε στο έπακρο τη ζωή.

Η πανσέληνος στο ζώδιό σας 
σας φέρνει μια ευοίωνη και τυχερή 
χρονική περίοδο, έχετε την άδεια του 
φεγγαριού για να προβάλετε τον εαυ-
τό σας! Είστε έτοιμοι να αφήσετε πίσω 
σας πρόσωπα και καταστάσεις που δε 
συνηχούν με την προσωπική σας ανά-
πτυξη και δημιουργείτε νέες πιο σταθε-
ρές προσδοκίες.

Η πανσέληνος φωτίζει το μετα-
σχηματιστικό όγδοο οίκο σας, χαρίζοντάς 
σας αισιοδοξία και δύναμη για να αλλά-
ξετε την οικονομική σας κατάσταση. Ίσως 
και να συνενώσετε τους οικονομικούς 
πόρους σας με κάποιον από μακριά και 
μαζί θα έχετε την εξουσία και τον πλούτο. 
Τώρα αναζητάτε να μάθετε αν υπάρχουν 
εμπιστοσύνη και οικειότητα στη σχέση 
σας.

Η πανσέληνος φωτίζει τον τέ-
ταρτο οίκο σας, του σπιτιού και της οικο-
γένειάς σας, επαναφέροντας τη χαρά και 
την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο με τα 
μέλη της οικογένειάς σας. Ίσως αποφα-
σίσετε να μετακομίσετε, να ανακαινίσε-
τε ή να διακοσμήσετε το σπίτι σας ή να 
δημιουργήσετε μια δική σας οικογένεια.

Η πανσέληνος φωτίζει το δω-
δέκατο οίκο σας, της θεραπείας και της 
συγχώρεσης, υπογραμμίζοντας την ανά-
γκη να παραδοθείτε στη βούληση του 
σύμπαντος και να απελευθερωθείτε από 
όποιον και ό,τι βαραίνει την ψυχή σας. 
Το φεγγάρι θα σας βοηθήσει να δείτε 
μια κατάσταση υπό μια νέα, ακόμη και 
πνευματική προσέγγιση.

Η πανσέληνος φωτίζει τον 
έβδομο οίκο σας, των σχέσεων, επανα-
φέροντας τη χαρά και την αισιοδοξία 
στη σχέση σας και τις συνεργασίες σας. 
Έχετε τώρα την ικανότητα να αντιμετω-
πίσετε ένα σοβαρό θέμα με χιούμορ και 
να το προσπεράσετε, χωρίς να στερεί-
στε το δέοντα σεβασμό. 

Με την αισιοδοξία σας και 
τη χαρούμενη διάθεσή σας ξεσηκώνετε 
τους γύρω σας, οι δυνάμεις της πειθούς 
και της διπλωματίας σας είναι ακαταμά-
χητες. Με την πανσέληνο να φωτίζει το 
νοητικό και επικοινωνιακό τρίτο οίκο σας, 
σκορπίζετε στους γύρω σας μια θετική 
ενέργεια, όλοι έρχονται κοντά σας για να 
ακούσουν τι έχετε να πείτε.

Συντονιστείτε με τον κοινωνικό 
σας κύκλο και τους φίλους σας, οι πιθα-
νότητες να περάσετε χαρούμενα και αι-
σιόδοξα είναι αυξημένες. Η πανσέληνος 
φωτίζει τον ενδέκατο οίκο σας, της φιλί-
ας και των ομάδων, και σας υπόσχεται 
τυχερές συναντήσεις που θα μπορούσαν 
πραγματικά να διευρύνουν την οικονο-
μική σας εμβέλεια.

Ήρθε η ώρα να αλλάξετε τις 
καθημερινές σας συνήθειες, να κατανο-
ήσετε ότι τα απλά πράγματα της ζωής 
μπορούν να σας προσφέρουν ευχαρί-
στηση και ομορφιά. Η πανσέληνος φω-
τίζει τον έκτο οίκο σας, της καθημερινό-
τητας και της υγείας, και σας προτρέπει 
να ασχοληθείτε με πιο υγιείς συνήθειες.

Σκεφτείτε θετικά και αισιόδο-
ξα και θα πραγματοποιήσετε αυτή τη 
μεγάλη αλλαγή που επιδιώκετε καιρό 
τώρα στην οικονομική σας κατάσταση. 
Η πανσέληνος φωτίζει το δεύτερο οίκο 
σας, των χρημάτων, και σας ζητά να αλ-
λάξετε φιλοσοφία όσον αφορά τον τρό-
πο που διαχειρίζεστε τα χρήματά σας.

Η πανσέληνος φωτίζει το δέ-
κατο οίκο σας, της καριέρας και των μα-
κροπρόθεσμων σχεδίων σας και φέρνει 
στο αποκορύφωμα όλον τον αγώνα 
σας για να κατακτήσετε αυτή την ηγε-
τική θέση στην καριέρα σας. Αυτός θα 
μπορούσε να είναι ο μήνας σας για μια 
σημαντική επαγγελματική προώθηση.

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

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

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

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

1877: Ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, 
με πρωτοβουλία της βασίλισσας Όλγας και πρώ-
το πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.

1915: Ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, 
το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα 
Ελληνίδων Οδηγών.

1944: Οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δί-
στομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του.

1947: Η SAAB παράγει το πρώτο της αυτοκίνητο.

1956: Η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την 
τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβηττού, με την 
κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυ-
κτήριου.

1967: Λήγει ο Πόλεμος των Έξι Ημερών, με 
θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι 
Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη 
χερσόνησο του Σινά, τη Δυτική Όχθη του Ιορδά-
νη ποταμού, την ανατολική Ιερουσαλήμ και τα 
Υψίπεδα του Γκολάν.

10 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΟΎΝΙΟΎ

ΔΥΟ ΓΥΦΤΟΙ
Συζητάνε δύο γύφτοι: 

- Ρε φίλε, βρωμάω κι εγώ  
αλλά εσύ… βρωμάς πολύ! 
- Ναι, αλλά είμαι και...  
δύο χρόνια μεγαλύτερος!

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΡΧΗΣ
Ένας εργοστασιάρχης έχει ένα χαζό 

γιο. Μια μέρα λοιπόν τον πάει να του 
δείξει το εργοστάσιο αλλαντικών που 
έχουν.  -Ορίστε, του λέει, σ’ αυτή τη 
μηχανή βάζουμε από εδώ ένα ολό-
κληρο βόδι, η μηχανή το παίρνει, το 
γδέρνει, χωρίζει τα κόκκαλα, το τε-
μαχίζει, το αλέθει κι από δω βγαίνει 
λουκάνικο. 

-Δηλαδή μπαμπά, ρωτάει ο γιός, άμα 
βάλουμε από δω λουκάνικο, θα μας 
βγάλει από την άλλη βόδι; 
-Αυτό παιδί μου, μόνο η μάνα σου το 
κατάφερε!

ΓΙΑΓΙΑ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Μπαίνει η γιαγιά στο σούπερ μάρ-

κετ και λέει στον πωλητή: 
- Θέλω να μου βάλετε μισό κιλό τυρί 
Αλτσχάιμερ... 
Κοιτάει ο πωλητής τα τυριά του  
απορημένος και της λέει: 
- Είστε σίγουρη ότι θέλετε τυρί  
με τέτοιο όνομα; 
- Ναι... 
- Δεν έχουμε τέτοιο τυρί, γιαγιάκα. 

Μήπως λέγεται αλλιώς  
και δεν το θυμάσαι; 
- Τι να σου πω παιδί μου, μπορεί... 
Είναι και αυτό το Έμμενταλ που έχω 
και ξεχνάω...

ΚΟΚΟΡΑΣ
- Mαμά, είδα τον κόκορα δέκα  

φορές πάνω στην κότα σήμερα. 
- Πήγαινε πες το στον πατέρα σου. 
- Μπαμπά, η μαμά μού είπε να σου 
πω, ότι είδα τον κόκορα δέκα φορές 
πάνω στην κότα σήμερα. 
- Με την ίδια κότα ήταν; 
- Όχι… 
- Πες το στη μάνα σου!

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier 

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

aacchhaattoorrllaavvaall..ccaa

450-681-1363
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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999
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κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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

PART-TIME EMPLOYMENT OPPORTUNITY

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

per week (flexible days and hours)

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

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

For more information       514-344-1666

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

και Ελληνικής γλώσσης.

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@hlbs.ca.

Για περισσότερες πληροφορίες       514 344-1666

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

two restaurants, family owned.

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

We are hiring
- waiters/waitresses
- busboys/busgirls

- barista.
All positions are permanent,

full and part-time.

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

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

Το ζαχαροπλαστείο 
SERANO ζητά προσωπικό.

- Πωλήτριες να ομιλούν 
την Αγγλική και Γαλλική 

γλώσσα. 

- Άτομα να εργαστούν 
στο εργαστήριο 

παραγωγής.

Pâtisserie SERANO is 
looking for staff. 

- Salespersons who speak 
English and French.

- Individuals to work in 
production departments.

ΖΗΤΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

NOW 
HIRING

Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το 

απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call 
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098 

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



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

LIMITED TIME ONLY

SIZZLIN’ HOT DEALS
on the Samsung Galaxy S22

on approved credit and 0% interest with 
Fido Payment Program,1 on select plans

0$DOWN

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

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

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

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

MONTREAL

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

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

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

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

Place Viau
7600, Viau Blvd.
514 887-7784

SOUTH SHORE

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

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

NORTH SHORE

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit mobifone.ca  
to see all current offers


