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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

ΣΕΛΙΔΕΣ 16-17

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΣΕΛΙΔΕΣ 7-8

ΣΕΛΙΔΕΣ 24-25

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ 
ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022  

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ

ΕΚΜΜ | ΕΚΛΟΓΕΣ 2022ΕΚΜΜ | ΕΚΛΟΓΕΣ 2022  

Ορκίστηκαν τα νέα ΣυμβούλιαΟρκίστηκαν τα νέα Συμβούλια  
Ενωτικός ο λόγος του νέου προέδρου Δρ Γ. ΤσούκαΕνωτικός ο λόγος του νέου προέδρου Δρ Γ. Τσούκα  

• Ο Guy Ouellette έδωσε 2.000$ στο ταμείο του Λαβάλ!• Ο Guy Ouellette έδωσε 2.000$ στο ταμείο του Λαβάλ! 

ΚΕΜΠΕΚΚΕΜΠΕΚ  

Καθυστερήσεις  Καθυστερήσεις  
στην επεξεργασία  στην επεξεργασία  
των φορολογικών  των φορολογικών  

δηλώσεων λόγω του…  δηλώσεων λόγω του…  
άχρηστου λογισμικού! άχρηστου λογισμικού! 

ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ  
Ο αιφνιδιασμός των εκλογών Ο αιφνιδιασμός των εκλογών 
και οι επικρατέστερες  και οι επικρατέστερες  
ημερομηνίεςημερομηνίες  

• Handelsblatt: «Ως το 2059 η Ελλάδα• Handelsblatt: «Ως το 2059 η Ελλάδα  
υπό ενισχυμένη εποπτεία!» υπό ενισχυμένη εποπτεία!» 

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ  

«Εισβολή» Τούρκων στη «Εισβολή» Τούρκων στη 
Θράκη με «χρυσή βίζα»! Θράκη με «χρυσή βίζα»! 

• Σ. Καλεντερίδης: «Οι τρεις φάσεις της «Γαλάζιας• Σ. Καλεντερίδης: «Οι τρεις φάσεις της «Γαλάζιας  
Πατρίδας» και η ελληνική… αφέλεια» Πατρίδας» και η ελληνική… αφέλεια» 

ΓΑΛΛΙΑ | ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΑΛΛΙΑ | ΕΚΛΟΓΕΣ 

Το «χαστούκι»  Το «χαστούκι»  
στον Μακρόν και  στον Μακρόν και  
οι συνέπειες του  οι συνέπειες του  
γαλλικού «σοκ»γαλλικού «σοκ»  

Photo credit: Δημήτρης Παπαδόπουλος/ΕΚΜΜ
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Epic Galaxy. Epic Network.

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

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

MONTREAL

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

9012, l’Acadie Blvd.
514-387-9999

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

Complexe Desjardins
5 Complexe Desjardins
514-842-0288

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

NORTH SHORE

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

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

SOUTH SHORE

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

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit planetemobile.ca 
to see all current o� ers

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

Αν οι φορολογικές αρχές καθυ-
στερούν να επεξεργαστούν τη 

φορολογική σας δήλωση, να είστε 
υπομονετικοί. Η Revenu Québec 
έχασε πέντε χρόνια δουλειάς και 34 
εκατομμύρια δολάρια, προσπαθώ-
ντας να τρέξει λογισμικό, που υποτί-
θεται ότι θα επιτάχυνε την ανάλυση 
των αρχείων των φορολογουμένων, 
αλλά το οποίο αποδείχθηκε «άχρη-
στο», σύμφωνα με δικαστικά έγγρα-
φα που συμβουλεύτηκε η La Presse.

Η  ΜΗΝΥΣΗ
Αυτό είναι σύμφωνα με μήνυση για απο-

ζημιώσεις που υπέβαλε η Revenu Québec 
κατά της Fujitsu. Αυτή η πολυεθνική εται-
ρεία υπολογιστών είναι ο προμηθευτής 
και ο πωλητής της πλατφόρμας DXP, η 
οποία επρόκειτο να διευκολύνει τη ζωή 
των δημοσίων υπαλλήλων, παρέχοντάς 
τους εύκολη πρόσβαση σε όλες τις πλη-
ροφορίες σχετικά με ένα φορολογούμε-
νο και αυτοματοποιώντας την ανάθεση 
καθηκόντων κατά τη διεκπεραίωση των 
υποθέσεων. Στην αγωγή που κατατέθηκε 
στο δικαστήριο του Μόντρεαλ, η Revenu 
Québec ισχυρίζεται ότι η Fujitsu την εξα-
πάτησε κάνοντας ψευδείς δηλώσεις σχε-
τικά με τις πραγματικές δυνατότητες της 
πλατφόρμας της.
Το 2015, όταν η Revenu Québec δημο-

σίευσε την πρόσκλησή της για διαγωνι-
σμούς για μια νέα πλατφόρμα πληρο-
φορικής, η κυβερνητική υπηρεσία είχε 
σαφείς απαιτήσεις: το προϊόν έπρεπε να 
μπορεί να υποστηρίξει το έργο 8.500 χρη-
στών δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμ-
βανομένων 3.000 μόνιμων, με μέγιστο 
χρόνο απόκρισης τρία δευτερόλεπτα για 
κάθε ερώτημα στο σύστημα.

Γιατί με τον αστρονομικό όγκο πληρο-
φοριών που πρέπει να επεξεργάζονται οι 
υπάλληλοι, κάθε δευτερόλεπτο μετράει. 
Μια πολύ αργή απόκριση, πολλαπλασια-
ζόμενη με εκατομμύρια συναλλαγές, μπο-
ρεί να επιβαρύνει σοβαρά την απόκριση 
του φορολογικού συστήματος του Κεμπέκ.
«Αυτό είναι το εσωτερικό πρότυπο στο 

Revenu Québec. Προσπαθούμε να μην 
ξεπερνάμε τα τρία δευτερόλεπτα ανά αί-
τημα, αλλά ήδη, τρία δευτερόλεπτα είναι 
το όριο. Θα πρέπει να είναι ένα ή δύο δευ-
τερόλεπτα», εξηγεί μια εσωτερική πηγή 
που μίλησε στη La Presse υπό τον όρο 
της ανωνυμίας, επειδή δεν είναι εξουσιο-

δοτημένη να μιλήσει δημόσια γι αυτό το 
αρχείο. Στην αγωγή της, η Revenu Québec 
ισχυρίζεται ότι η Fujitsu της είχε υποσχε-
θεί μια πλατφόρμα υψηλών επιδόσεων, 
ικανή να επεξεργάζεται πολύ περισσότε-
ρες πληροφορίες από αυτές που ζητού-
σαν οι φορολογικές αρχές.
«Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των πε-

ριπτώσεων ή των χρηστών», φέρεται να 
διαβεβαίωσε εκπρόσωπος της εταιρείας 
τους αξιωματούχους, κατά τη διάρκεια 
μιας παρουσίασης. 
«Δεν υπάρχει αμφιβολία για την απόδο-

ση της λύσης. Έχουμε μέρη όπου διαχειρί-
ζονται έξι εκατομμύρια υποθέσεις ταυτό-
χρονα», είχε προσθέσει ένας ειδικός από 
τη Fujitsu στην ίδια παρουσίαση.

ΛΕΠΤΑ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ
Η Revenu Québec αγόρασε την πλατ-

φόρμα DXP το 2016. Το αρχικό συμβό-
λαιο ήταν περίπου 11 εκατομμύρια, αλλά 
υπήρξαν προσθήκες αργότερα. 
«Ο στόχος ήταν να εξοικονομηθεί χρόνος, 

να διευκολυνθεί η διαχείριση του έργου», 
είπε μια πηγή εντός της κυβερνητικής 
υπηρεσίας. 
Οι αξιωματούχοι άρχισαν να δοκιμάζουν 

την πλατφόρμα με χαμηλό όγκο λειτουρ-
γιών, πολύ χαμηλότερο από αυτό που 
θα χρειάζονταν τελικά. Τα αποτελέσμα-
τα ήταν καταστροφικά, είπε το Revenu 
Québec. Αντί για τρία δευτερόλεπτα, ο 
χρόνος απόκρισης για ένα αίτημα στο σύ-
στημα ήταν μερικές φορές «λίγα λεπτά», 
αναφέρει το αίτημα που κατατέθηκε στο 
δικαστήριο. 
«Αυτά τα προβλήματα προκαλούν πολ-

λά παράπονα από τους χρήστες και αυτή 
η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη βραχυ-
πρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρό-
θεσμα», δήλωσε στέλεχος της δημόσιας 
υπηρεσίας σε ένα email στη Fujitsu που 
αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα. 
«Εκτός από τα ζητήματα απόδοσης, πολ-

λές άλλες απαιτήσεις της σύμβασης εξα-
κολουθούν να μη φαίνεται να πληρού-
νται», ανέφερε η μήνυση.
Το λογισμικό αποδείχθηκε «άχρηστο», 

«έναντι κάθε προσδοκίας», επιβεβαιώ-
νει το Revenu Québec σε μια νέα δημό-
σια ανακοίνωση, που αποσκοπούσε στην 
απόκτηση μιας εναλλακτικής λύσης και 
δημοσιεύτηκε τον περασμένο χειμώνα. 

Δήλωσε δε ότι κατά τη διάρκεια συνά-
ντησης το Φεβρουάριο του 2021, εκπρό-
σωποι της Fujitsu Conseil παραδέχθηκαν 
ότι δεν ήταν σε θέση να εγγυηθούν ότι η 
πλατφόρμα θα πληρούσε τις απαιτήσεις 
των φορολογικών αρχών και ότι δεν είχε 
εφαρμοστεί ποτέ σε πελάτη με παρόμοι-
ες ανάγκες, κάτι που έρχεται σε αντίθεση 
με τις προηγούμενες αντιπροσωπείες της 
εταιρείας.
«Εκείνη την εποχή, το Revenu Québec πε-

ρίμενε μάταια για σχεδόν πέντε χρόνια για 

μια πλατφόρμα που πληρούσε τις απαιτή-
σεις», διαβάζει κανείς στην πρόταση που 
κατατέθηκε στο δικαστήριο. Η αγωγή δι-
ευκρινίζει ότι η εταιρεία δεν μπορούσε να 
αγνοήσει ότι η πλατφόρμα της δεν μπορεί 
να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες των φο-
ρολογικών αρχών του Κεμπέκ.
Το Revenu Québec διεκδικεί τώρα 34 εκα-

τομμύρια από τη Fujitsu για να αντισταθ-
μίσει τις ζημίες της σε αυτήν την περίπτω-
ση, ιδίως την αγορά της πλατφόρμας, την 
τεχνική υποστήριξη και την υλοποίηση, 
συμπεριλαμβανομένου του καθαρού πο-
σού των 4,5 εκατομμυρίων σε ζημίες σε 
οφέλη είσπραξης φόρων, που δεν πραγ-
ματοποιήθηκαν ποτέ από τότε που η νέα 
του πλατφόρμα δεν μπόρεσε να ανταπε-
ξέλθει.

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Η αγωγή κινδυνεύει να βλάψει τη σχέση 

μεταξύ του δημόσιου φορέα και ενός από 
τους κύριους προμηθευτές του. 

Η Fujitsu έχει κερδίσει πολλά συμβόλαια 
όλα αυτά τα χρόνια με τη Revenu Québec. 
Το 2013, η Le Journal de Montréal απο-

κάλυψε επίσης ότι η εταιρεία είχε κερδί-
σει τέσσερις φορές διαγωνισμούς για το 
Revenu Québec, το οποίο είχε βοηθήσει 
να αναπτυχθεί ως σύμβουλος.

Στην προσφορά της να πουλήσει την 
πλατφόρμα DXP, η Fujitsu είχε επίσης 
τονίσει «τη μεγάλη γνώση της Revenu 
Québec σε σχέση με το τεχνολογικό της 
περιβάλλον, την οργάνωσή της και τις 
δραστηριότητές της». 
«Γνωρίζουμε αυτή τη μήνυση, αλλά δε 

σχολιάζουμε τις εν εξελίξει δικαστικές δι-
αμάχες», δήλωσε η Tamara Keserovic, εν 
ενεργεία διευθύντρια μάρκετινγκ για τη 
Fujitsu North America. 
Στο Revenu Québec και στο γραφείο του 

Υπουργού Οικονομικών, Eric Girard, αρ-
νούνται επίσης να σχολιάσουν αυτήν την 
υπόθεση.

© La Presse

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

Επί 34 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων

Επιχειρήσεων - Ζωής
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

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

Στην υπηρεσία  
των κατοίκων του  

Chomedey
Guy Ouellette

Βουλευτής του Chomedey
Από τις 26 Μαρτίου 2007

MNA for Chomedey
Since March 26, 2007

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

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

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

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

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ

Άγιος Ιωάννης  
ο… αυτονομιστής

Ένα σημαντικό πρόβλημα που απασχολεί και ταλανίζει το Κε-
μπέκ εδώ και χρόνια, είναι η πιθανή απόσχισή του από τον 

υπόλοιπο Καναδά. 
Βέβαια, το φαινόμενο δεν είναι πρωτόγνωρο και το συναντάμε σε 

διάφορες άλλες περιοχές του πλανήτη, όπως στην Καταλονία, Σκω-
τία, Κριμαία, Κόσοβο και στο ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου.

Αν και χιλιοειπωμένο το θέμα, για την ιστορία απλά αναφέρου-
με, ότι μια σημαντική μερίδα κατοίκων έφεραν στο προσκήνιο τον 
περασμένο αιώνα ένα σχέδιο απόσχισης και ανεξαρτητοποίησης 
του Κεμπέκ. 

Σε μια χώρα όπου όλα της τα προβλήματα είναι σχεδόν λυμένα, 
ήρθε η γαλλόφωνη ανατολική της επαρχία να ταράξει τα νερά του 
εξαιρετικά οργανωμένου και δομημένου αυτού κράτους.

Η επαρχία του Κεμπέκ αρχίζει να αποκτά γαλλική χροιά πριν από 
πέντε σχεδόν αιώνες, όταν ο Γάλλος εξερευνητής Ζακ Καρτιέ μετά 
την άφιξη του στη Βόρεια Αμερική ξεκίνησε να δημιουργεί τις 
πρώτες γαλλικές αποικίες. Το 1608 ο Γάλλος Σαμουέλ ντε Σαμπλαίν 
ιδρύει την Πόλη του Κεμπέκ. 

Γύρω στο 18ο αιώνα οι γαλλικές αποικίες πέφτουν στα χέρια 
των Βρετανών ιμπεριαλιστών, λίγο πριν ξεσπάσει η Αμερικανική 
Επανάσταση. Οι Βρετανοί, με το φόβο μήπως οι Γάλλοι επαναστα-
τήσουν με τους Αγγλοσάξονες αποίκους, παραχώρησαν στους Κε-
μπεκουά μία σχετική αυτονομία. 
Τους επέτρεψαν να χρησιμοποιούν το φεουδαρχικό σύστημα ως 

σύστημα διοργάνωσης και αυτοδιοίκησης, το Γαλλικό Αστικό Κώ-
δικα ως άσκηση του νόμου και του δικαίου, επίσημη γλώσσα τη 
γαλλική και ως θρήσκευμα το Χριστιανικό Καθολικό δόγμα.
Το 1841 μετά τις εξεγέρσεις των αγγλόφωνων και των γαλλόφω-

νων κοινοτήτων, οι Βρετανοί ένωσαν τις κτήσεις τους με τις γαλλι-
κές αποικίες και δημιούργησαν το «Dominion of Canada». 
Οι γαλλόφωνες κοινότητες πίστευαν πως ήταν πάντοτε παραγκω-

νισμένες και περιθωριοποιημένες από τους αγγλόφωνους κατοί-
κους του Καναδά, με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου, να έρθουν σε ρήξη οι αγγλόφωνοι με τους γαλλό-
φωνους, λόγω της άρνησης των τελευταίων να πάρουν μέρος στον 
πόλεμο. 
Βέβαια, η Καναδική κυβέρνηση για να εξομαλύνει την κατάσταση 

στο εσωτερικό της ενδοχώρας, καθιέρωσε τη γαλλική γλώσσα ισό-
τιμη της αγγλικής στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα νοσοκομεία, τις 
αυτοδιοικήσεις και τις πινακίδες, κάνοντας έτσι ένα μεγάλο βήμα 
για την έννοια της κοινής Καναδικής συνείδησης. 
Επιπλέον, πριν από μισό αιώνα ιδρύονται στο Κεμπέκ το εξτρεμι-

στικό αυτονομιστικό κίνημα «Front de Liberation du Quebec» και 
το εθνικιστικό κόμμα Parti Quebecois.  
Το Κεμπέκ έχει σήμερα το δικό του σύνταγμα, λόγω του ότι δεν 

έχει υπογράψει το Καναδικό και οι αποφάσεις για την εκπαίδευ-
ση, την ασφάλεια, την υγεία και την αυτοδιοίκηση παίρνονται από 
την Εθνοσυνέλευση του Κεμπέκ. Η παρούσα επαρχιακή κυβέρνηση 
CAQ, του Francois Legault, απαιτεί από την Οτάβα όλο και περισ-
σότερες εξουσίες. 

Ας υπενθυμίσουμε, ότι οι κάτοικοι του Κεμπέκ έχουν απορρίψει 
την απόσχιση στα δύο δημοψηφίσματα τα έτη 1980 και 1995. To 
1977 η 24η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, καθιε-
ρώθηκε επίσημα ως Εθνική γιορτή του Κεμπέκ…
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Κοινοτικό «Μετεωρολογικό» δελτίο
Ο «καιρός» στην κοινότητα θα είναι αίθριος, με 

σποραδικές νεφώσεις, προερχόμενοι από την 
περιφέρεια του Λαβάλ και προπαντός από την πε-
ριφέρεια του Μόντρεαλ. Οι δε άνεμοι θα πνέουν 
ανάλογα με τα… μποφόρ που θα δημιουργηθούν 
στη «Μικρή Βουλή».

Όχι, δεν αστείο. Με αυτό το «δελτίο… καιρού» θα 
ήθελα να δώσω την εικόνα που επικράτησε στην 
πρώτη συνεδρίαση που έγινε στην κοινότητα μετά 
τις εκλογές. Ήταν η πρώτη και φυσικά όχι η τελευ-
ταία. Διαπιστώθηκε έμπρακτα, ότι οι εκλογές της 
συνεργασίας, αντιθέτως δημιούργησαν -ως τώρα- 
ένα συμβούλιο, που θα είναι πολύ πιο θορυβώδες 
από τα προηγούμενα συμβούλια που γνώρισα. Αν 
συνεχίσει ο ρυθμός και η μη κόσμια διαγωγή ορι-
σμένων συμβούλων, το «δελτίο… καιρού» που ανέ-
φερα, θα έχει και «θάλασσες ταραγμένες» και μπο-
ρεί να ξεπεράσει σε… βαβούρα όλα τα συμβούλια.
Το καλό είναι, ότι θα προεδρεύει τα συμβούλια 

ο δικηγόρος Δημήτρης Σμυρνιός, γνώστης της δι-
αδικασίας και των εσωτερικών κανονισμών. Αλλά 
από την άλλη πλευρά, θα έχει να αντιμετωπίσει τον 
πρώην βουλευτή, υπουργό και διπλωμάτη Χρήστο 
Σύρρο, που από το 1980 έχει αποκτήσει μια τερά-
στια πείρα στις διαδικασίες συνεδριάσεων στο Κοι-
νοβούλιο του Κεμπέκ, στα υπουργικά συμβούλια 
και στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, που γίνονται 
κατά βάση με τα ROBERT RULES.

Επομένως, οι συνεδριάσεις των διοικητικών συμ-
βουλίων θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες καθ’ όλη την 
τριετία. Η ομάδα ΠΡΑΞΙΣ απέδειξε στην πρώτη συ-
νεδρίαση της Κυριακής 19/6 ότι θα γίνουν οι «γύ-
πες» που θα επιβλέπουν τις κινήσεις των «αετών» 
της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ. Μην ξεχνάμε, ότι εκτός από 
τα 8 άτομα που έβγαλε στο κεντρικό συμβούλιο η 
ομάδα του κ. Χρήστου Σύρρου, ελέγχει απόλυτα 
την περιφέρεια του Μόντρεαλ και έχει και το πάνω 
χέρι στο Λαβάλ. Στη δε Νότια Ακτή ξεχωρίζουν τα 
χρώματα της ΕΝΟΤΗΤΑΣ, όπου βγήκε χωρίς ψηφο-
φορία το εκεί περιφερειακό συμβούλιο με πρόεδρο 
την κα Αφροδίτη Σταθοπούλου.

Ο διορισμός της κας Σταθοπούλου από τον πρόε-
δρο Δρ. Τσούκα ως υπεύθυνη ων Εκκλησιαστικών 
Θεμάτων, ήταν για μένα ένας έξυπνος χειρισμός, 
για ν’ αγκαλιάσει το περιφερειακό της Νότιας 
ακτής, με σκοπό αργότερα να τα προσθέσει στην 
Ομάδα της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ. Ο Δρ. Τσούκας με αυτή 

την απόφαση, απέδειξε ότι έχει τις πολιτικές ικανό-
τητες που απαιτεί η θέση του προέδρου του κοινο-
τικού οργανισμού.

Δε θα εκπλαγώ αν προσπαθήσει και δώσει σε μέλη 
της ομάδας ΠΡΑΞΙΣ υπευθυνότητες, στις λεγόμενες 
γραμματείες του συμβουλίου, για να φέρει μια 
καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτικών 
ομάδων. Εύχομαι σαν τις περισσότερες μετεωρο-
λογικές υπηρεσίες να βγω λάθος στα προγνωστικά 
καιρού και να δούμε αντί για καταιγίδες μια συνε-
χόμενη γαλήνη. Aυτό που με ανησυχεί, είναι πόσοι 
από τους συμβούλους που εκλέχτηκαν θα έχουν 
παραιτηθεί μέσα σ’ ένα χρόνο. Το λέω αυτό, διότι 
η κοινότητα από την αρχή που ιδρύθηκε, απαιτεί 
ώρες ατέλειωτες και αμέτρητες από τους εθελοντές 
συμβούλους της. Απαιτεί την αρπαγή ωρών από την 
προσωπική, επαγγελματική και οικογενειακή ζωή 
τους. Πόσοι πρώην κοινοτάρχες και σύμβουλοι δεν 
μπόρεσαν να δουν τα παιδιά τους στις διάφορες 
δραστηριότητες τους, είτε αθλητικές είτε καλλιτε-
χνικές. Ρωτήστε την κα Αμπελακιώτη (που έκανε 
παράπονα ότι δεν έβλεπε το σύζυγό της Πέτρο που 
ήταν για χρόνια σύμβουλος στην Κοινότητα), τον 
Γιάννη Θεοδοσόπουλο, τον Βασίλη Μπαλαμπά-
νο, ακόμα και τον Ανδρέα Κριλή, ρωτήστε από την 
πρώην Ορθόδοξη Κοινότητα του Λαβάλ τον Γιάννη 
Αμανατίδη, τον Γιώργο Πρανδέκα, τον Κώστα Μυ-
λωνόπουλο και τον απερχόμενο πρόεδρο του περι-
φερειακού του Λαβάλ, Ντένη Μαρίνο.

Αυτό που είναι ενθαρρυντικό στο νέο διοικητικό 
συμβούλιο, είναι ότι ο πρόεδρος Δρ. Τσούκας ανα-
γνωρίζει τα Παροικιακά μέσα ενημέρωσης για τη 
συμβολή τους και τα θέλει όλα δίπλα στην κοινότη-
τα. Εξάλλου το έδειξαν με την αφάνταστη επιτυχία 
που είχε ο έρανος που έγινε τον Ιούνιο του 2021 
απ’ αυτά και όπου ο Δρ. Τσούκας ήταν πρόεδρος 
της Ερανικής Επιτροπής. Το νέο άνοιγμα λοιπόν 
προς τα μέσα ενημέρωσης το είδαμε εμπράκτως 
στη συνεδρίαση της Κυριακής 19/6. Ο (μέχρι πρό-
τινος) persona non grata Δημήτρης Παπαδόπουλος, 
έπαιρνε φωτογραφίες ακόμα και για την Κοινότητα!

Εύχομαι η νέα διοίκηση να κρατήσει και να καλυ-
τερεύσει τις σχέσεις του οργανισμού με τα ενημε-
ρωτικά μέσα της παροικίας και να μην προσπαθή-
σει να τα φιμώσει όταν δεν ακολουθούν τη γραμμή 
της διοίκησης.

Καλή τριετία σε όλους τους συμβούλους. 

Και πάλι μας την έφεραν…
Στις 10 Ιουνίου το Φιλελεύθερο κόμμα του Κε-

μπέκ ανακοίνωσε ότι θα διοργανωθεί συνέλευ-
ση μελών για να ψηφιστεί ο υποψήφιος που θα δι-
εκδικήσει την έδρα του Chomedey που κατέχει από 
το Μάρτιο του 2007 ο βουλευτής Guy Ouellette.

Μεταξύ των ατόμων που είναι υποψήφιοι για το 
χρίσμα είναι ο Πήτερ Παπαδάκης. Έχει λοιπόν χρο-
νικό περιθώριο – όπως και τα άλλα άτομα που δι-
εκδικούν την υποψηφιότητα – ως τις 15 Ιουλίου να 
γράψει μέλη.
Το γιατί μας την έφεραν; Διότι η συνέλευση των 

μελών θα γίνει αρχές Αυγούστου, όταν οι περισσό-
τεροι ελληνικής καταγωγής θα λείπουν διακοπές. 
Να γιατί μας την έφεραν…
Σημειωτέων, εδώ και μήνες, υπήρχε ένα άλλο άτο-

μο για την περιοχή, Ελληνικής Καταγωγής, όπου το 
Φιλελεύθερο κόμμα σχεδόν αποδέχτηκε χωρίς να 
γίνει η συνέλευση μελών για το χρίσμα. Αλλά άλ-
λαξε γνώμη και ανακοίνωσε ότι θα γίνουν εκλογές 
για το χρίσμα. Μας την έφεραν μια φόρα που άλ-
λαξαν γνώμη και δεύτερη φορά που διεξάγονται οι 
εκλογές σε περίοδο όπου τα μέλη του Παπαδάκη 
θα βρίσκονται τα περισσότερα σε διακοπές.

Γιατί λοιπόν σε άλλες περιοχές διάλεξε και επέβα-
λε το κόμμα ποιος θα είναι υποψήφιος, ενώ από 
τον Παπαδάκη – που ήταν και πρόεδρος του συμ-
βουλίου του Chomedey – διοργανώνουν εκλογές 
για το χρίσμα; Μήπως κάνουν τα πάντα, ώστε το 
χρίσμα του υποψηφίου να μην το πάρει Έλληνας; 
Να γιατί μας την έφεραν…
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Η προκρούστεια Ιερά εξέταση
Αντί εισαγωγής θα ήθελα να πα-

ραθέσω την εξής προβληματι-
κή, η οποία εξάγεται αβίαστα εκ του 
βιβλίου του Όργουελ, ο οποίος είχε 
ήδη προβλέψει το θαυμαστό μας κό-
σμο εις το μυθιστόρημά του το 1984, 
όπου περιγράφει ένα ολοκληρωτικό 
καθεστώς, όπου η απόλυτη εξουσία 
ευρίσκεται εις τα χέρια του παντο-
δύναμου κυβερνώντος κόμματος, με 
επικεφαλής το Μεγάλο αδελφό και 
με βασικά συνθήματα «ο πόλεμος 
είναι ειρήνη», «η ελευθερία είναι 
σκλαβιά», «η άγνοια είναι δύναμη». 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β. ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ*
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Το καθεστώς στηρίζεται στην πλήρη αντι-
στροφή της πραγματικότητας, την οποία 
οφείλουν να εμπεδώνουν καθημερινώς οι 
υπήκοοί του. Η αστυνομία της σκέψεως 
είναι μία από τις τέσσερις βασικές υπηρε-
σίες του Κράτους (οι άλλες τρεις είναι το 
υπουργείο ειρήνης, το υπουργείο αληθεί-
ας και το υπουργείο αγάπης). Ο ρόλος της 
αστυνομίας της σκέψεως παρακολουθεί 
επισταμένως το πώς σκέπτονται πολίτες, 
ώστε να μην έχουν άλλη άποψη από την 
άποψη του Κράτους. Τηρουμένων των 
ως άνω αναλογιών, θα ήθελα να θέσω το 
δάκτυλο επί των τύπο των ήλων, προκει-
μένου να αντιπαραβάλλω συγκριτικά την 
τυχόν ύπαρξη ή μη, ομοιοτήτων και δια-
φορών, εις το σημερινό μας κόσμο και εάν 
πράγματι υπάρχουν, θα αναγνωρίσουν, 
καίπερ(=παρόλο) ετεροχρονισμένα, το εν 

λόγω μυθιστόρημα ως καθόλα προφητικό.
Σήμερον, ο καθείς έχει δικαίωμα να δι-

αδηλώνει τη σεξουαλική του ταυτότητα 
δημοσίως και να διεκδικεί τη θεμιτή δη-
μοσιότητα, προκειμένου να πείσει περί 
αυτής ή άλλως να δηλώσει ευθαρσώς και 
δημοκρατικά τη δυσθυμία του, για το γε-
γονός ότι δε νιώθει ούτε άρρεν ούτε θήλυ 
και εσχάτως επιθυμεί κατασταλαγμένα 
να ανήκει εις το τρίτο φίλο, όπως ωσαύ-
τως να παρελαύνει δημοσίως προς τούτο, 
γεγονός το οποίο ασφαλώς επιτάσσει ο 
πλουραλισμός της ανεκτικής δημοκρατι-
κής κοινωνίας μας.

Εάν όμως κάποιος σκεπτικιστής προ-
βάλλει λυσιτελώς, με επιστημονικά επι-
χειρήματα, τις εύλογες αντιρρήσεις του 
κατά της τεκνοθεσίας υπό των ομόφυ-
λων ζευγαριών, λόγου χάριν, αμελλητί 
και παραχρήμα, χαρακτηρίζεται από τους 
μηχανισμούς του συστήματος, ως σκοτα-
διστικά «συντηρητικός» δηλαδή ευθύς 
αμέσως, φαλκιδεύεται το αντίστοιχο δι-
καίωμα ελεύθερης έκφρασης του αντι-
φρονούντος, υπό  του συστήματος, και 
του προσάπτεται το ανεξίτηλο στίγμα του 
κοινωνικά ρατσιστή και του φασίστα, δη-
λαδή δύο μέτρα και δύο σταθμά, μέσω 
της παρελκυστικής πρακτικής της δημι-
ουργίας συσκοτίσεως και συγχύσεως, ενώ 
εν άλλοις λόγοις, ορισμένες κοινωνικές 
ομάδες υπερθεματίζουν περί της αναγνώ-
ρισης της ελεύθερης επιλογής τους, επί τη 
πράξη όμως, καταλύουν το αντίστοιχο και 
ανάλογο δικαίωμα του άλλου, να υποστη-
ρίζει ό,τι ο ίδιος κρίνει ως ορθό, ή να το 
πρεσβεύει δημοσίως και μετά παρρησί-
ας, υποσκάπτοντας ούτως εκ βάθρων τα 
θεμέλια της δημοκρατίας μας, διολισθαί-
νοντας δηλαδή τοιουτοτρόπως προς μία 

νεοπαγή μορφή ολοκληρωτισμού, αυτή 
του «αλάθητου» της πολιτικής ορθότητας.

Η διαφορετική επιστημονική άποψη την 
οποία τυγχάνει να υποστηρίζει κάποιος, 
εις τον αντίποδα ενδεχομένως του πολιτι-
σμικού μαρξισμού, δε συνεπάγεται αυτο-
δικαίως ότι πολεμά αυτήν καθ’ αυτήν τη 
σχολή σκέψης, διότι κάλλιστα, δύνανται 
συμμέτρως να συνυπάρχουν αρμονικά και 
πλουραλιστικά όλες οι απόψεις, δίχως να 
αλληλο-αποκλείονται, πλην όμως σήμερα 
τούτο δε γίνεται ανεκτό, διότι το κυρίαρ-
χο δόγμα καθίσταται ότι, υπό το μανδύα 
μίας ψευδεπίγραφης δημοκρατίας της 
φερόμενης θεσμικής ελίτ, καθιδρύεται 
μία καινοφανής πραγματικότητα και ένα 
δομικό αξιακό σύστημα, όπου όποιος δεν 
ευθυγραμμίζεται προς αυτό αναφανδόν 
και άνευ αντιλογίας, εξουδετερώνεται ως 
εχθρός και αιρετικός.

Η Μεσαιωνική αυτή μορφή Ιεράς Εξέ-
τασης, ήτοι της ανελεύθερης μανιχαϊστι-
κής λογικής, καθιστά ανεκτό και σύμμαχο 
όποιον συμφωνεί, ενώ εις τον αντίποδα, 
καθιστά ως εχθρό όποιον διαφωνεί και 
τον θέτει με αξιολογικά υποτιμητικούς χα-
ρακτηρισμούς εις την κλίνη του προκρού-
στη, ως ανίατα αντιφρονούντα και επικίν-
δυνο, αυτή συνελόντι ειπείν, η παράλογη 
λογική κατισχύει και σήμερα, τόσο σε κοι-
νωνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Αυτής της νοοτροπίας κοινωνοί γίναμε 
με την τροποποίηση του άρθρου 191 του 
Π.Κ περί ψευδών ειδήσεων αλλά και για 
την εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθ-
μών ως προς το χειρισμό της πανδημίας, 
σε άλλες περιπτώσεις καλώς υφίσταται 
συνωστισμός άνευ ελλοχεύοντος κινδύ-
νου διασποράς του ιού (Πολυτεχνείο 17η 
Νοεμβρίου 2021), όμως τουναντίον, εις 

την Εκκλησία και εις τις Εθνικές Παρελά-
σεις ο ιός μεταδίδεται με τον παροξυσμό 
ασφαλώς που δημιούργησαν ορισμένα 
Μ.Μ.Ε. τα οποία λειτουργούν ως έμμι-
σθες θεραπαινίδες της νέας χαίνουσας 
νόσου ολοκληρωτισμού, αυτή της, δια 
του παρόντος άρθρου καταδεικνυομένης, 
νεοπαγούς μορφής πολιτικής ορθότητας, 
ήτοι της αυθεντικής και αλάθητης γνώμης 
της παντοδύναμης φράξιας της θεσμικής 
ελίτ.

Ίσως εν κατακλείδι είμαστε όλοι τρομο-
κράτες ή εγκληματίες σκέψεως, μιας και 
ποινικοποιείται το φρόνημα μας, ως αντι-
φρονούντες προς τη νέα μορφή επελαύ-
νουσας ιδιότυπης ανελευθερίας, η οποία 
αναφύεται αιτιωδώς εκ της σιδηράς «Πο-
λιτικής Ορθότητας».

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσι-
βαρδάς είναι δικηγόρος 
Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπού-
δασε Νομικά στη Νομική 
Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και Δημο-
σιογραφία στο Εργαστήρι 
Επαγγελματικής Δημοσιο-
γραφίας και έκανε το πρώ-
το μεταπτυχιακό του στην 
Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα 

Δημόσιας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστι-
κό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) 
και το δεύτερο μεταπτυχιακό του, στη Νομική 
Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφορικής, 
Κοινωνιολογία του Δικαίου και Εκκλησιαστικό 
Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμεσο-
λαβητής στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως δια-
φορών, αστικού και εμπορικού δικαίου, κατά 
το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής 
οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Διαπιστευμένος Διαμεσο-
λαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εφαρμογή 
του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Ν. 3898/2010 
(Α’211).

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

PROFESSIONAL AUTO BODY 
REPAIR & PAINTING

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

514 476-4565
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Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
N O TA I R E S   -  N O TA R I E S

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

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

Fintikakis & Makrigiannis
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

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

ΕΛΛΑΔΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Handelsblatt: «Υπό ενισχυμένη εποπτεία» ως το 2059 η Ελλάδα!
Οι Γερμανοί ξανάρχονται... με «βόμβες»

Η απότομη… προσγείωση στους πανηγυρισμούς 
της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, για το δήθεν τέλος 

της «ενισχυμένης εποπτείας» για την Ελλάδα, ήρθε προ 
ημερών από τη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, η 
οποία σχολιάζοντας τις αδυναμίες που εξακολουθεί 
να εμφανίζει η ελληνική οικονομία, κάνει λόγο για πέ-
ντε προβληματικά σημεία, ενώ υπολογίζει το τέλος της 
εποπτείας στη χώρα μας για το… 2059!
«Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης χαλαρώ-

νουν τους ελέγχους στη δημοσιονομική πολιτική και 
τις μεταρρυθμίσεις, στους οποίους υπόκειται η Ελλάδα 
από την εποχή της κρίσης χρέους, ωστόσο η χώρα δεν 
έχει ακόμη επανέλθει στην κανονικότητα», γράφει αρχι-
κά η γερμανική εφημερίδα, σύμφωνα με τη DW.

Κατά τη Handelsblatt (η οποία επικαλείται εκτιμήσεις 
της Κομισιόν), οι πέντε αδυναμίες της ελληνικής οικονο-
μίας είναι οι εξής:

1] «Το δημόσιο χρέος παραμένει, με διαφορά, το υψη-
λότερο μεταξύ των κρατών – μελών με ποσοστό 193% 
του ΑΕΠ.

2] Οι ελληνικές τράπεζες μπορεί να ανακοινώνουν 
προόδους στον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου, 
αλλά το ποσοστό επισφαλών δανείων παραμένει το 
υψηλότερο στην ΕΕ με 12,8%, ενώ τα πιστωτικά ιδρύμα-
τα δε διαθέτουν ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια.

3] Το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών διευρύνεται, 
παρά την εντυπωσιακή ώθηση του τουρισμού.
4] Στην καταπολέμηση της ανεργίας η Ελλάδα κατα-

γράφει επιτυχίες, όμως το ποσοστό ανεργίας παραμέ-
νει το δεύτερο υψηλότερο στην ΕΕ, μετά την Ισπανία, με 
12,2%.

5] Η συρρίκνωση του πληθυσμού επιδεινώνει τις μεσο-
πρόθεσμες προβλέψεις για την ανάπτυξη και προκαλεί 
μεγαλύτερη επιβάρυνση στο συνταξιοδοτικό σύστημα».

Το… καλύτερο το αφήνουν για το τέλος οι Γερμανοί, με 
τον ανταποκριτή της εφημερίδας στην Αθήνα να εξη-
γεί, πως φτάνουμε στο έτος 2059 για τη λήξη της επο-
πτείας της Ελλάδας: 
«Το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας αποτελεί ένα ση-

μαντικό βήμα για τη χώρα, αλλά δε σημαίνει και το τέλος 
της «εξετάσεων» για την ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα 
παραμένει υπό παρακολούθηση, όπως συμβαίνει και 
με τις άλλες χώρες των προγραμμάτων (διάσωσης), την 
Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κύπρο και την Πορτογαλία. 
Μόνο που οι έλεγχοι δε θα γίνονται επί τόπου, ενώ κατά 
κανόνα θα διενεργούνται κάθε έξι και όχι κάθε τρεις μή-
νες. Η εποπτεία θα συνεχιστεί, έως ότου οι χώρες αυτές 
αποπληρώσουν το 75% των δανείων τους. Στην περί-
πτωση της Ελλάδας αυτό θα συμβεί το 2059, σύμφωνα 
με το σημερινό σχεδιασμό».
                                                                          © Newsbreak.gr

Στις παρεμβάσεις του ο πρωθυπουρ-
γός επαναλαμβάνει συνεχώς ότι η 

πρόθεσή του είναι να εξαντλήσει την τε-
τραετία, «διότι αυτό είναι θεσμικά ορθό 
και επιβεβλημένο». Παρόλα αυτά, στην 
πολιτική σημασία δεν έχουν τόσο οι προ-
θέσεις όσο οι τελικές αποφάσεις και τα 
αποτελέσματα. 

Κώστας Τσιτούνας
© Newsbomb.gr

Προφανώς, ο πρωθυπουργός δε θέλει 
να απωλέσει το πλεονέκτημα του αιφνι-
διασμού, που όπως και να το κάνεις έχει 
ένα ιδιαίτερο νόημα όταν μιλάμε για κάλ-
πες. Γι’ αυτό και στο πρόσφατο υπουργικό 
συμβούλιο, παρά τις επίμονες ερωτήσεις 
υπουργών, ο πρωθυπουργός ούτε απά-
ντησε, ούτε αστειεύτηκε με το θέμα των 
εκλογών.

Δεν άνοιξε, λοιπόν, τα χαρτιά του και 
απέφυγε να κάνει συστάσεις στα κυβερ-
νητικά στελέχη γύρω από τις περιοδείες 
τους στις εκλογικές τους περιφέρειες. Στο 
Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν, ότι είναι 
ειλικρινής η πρόθεση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη να εξαντλήσει την τετραετία, και 
όπως σημειώνουν όλα θα κριθούν τον Αύ-
γουστο. Αν διανύσουμε την καλοκαιρινή 
περίοδο αβρόχοις ποσί, χωρίς καταστρο-
φικές πυρκαγιές, αν τα έσοδα από τον 
τουρισμό σπάσουν κάθε ρεκόρ προσδοκι-
ών κι αν έρθει η πολυπόθητη επενδυτική 
βαθμίδα, τότε όλα είναι ανοικτά ακόμα 
και για το Σεπτέμβριο!

Μάντης προφανώς δεν είναι κανείς, ούτε 
βεβαίως ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης έχει διαρρεύσει κάποιες συγκεκριμέ-
νες ημερομηνίες. Κινούμενοι με γνώμονα 
τον πολιτικό ορθολογισμό, οι περισσό-
τεροι υπολογίζουν ότι όλη η διαδικασία, 

από την ημέρα της προκήρυξης των εκλο-
γών μέχρι το σχηματισμό κυβέρνησης, θα 
διαρκέσει τουλάχιστον 65 μέρες, με την 
προϋπόθεση ότι θα πάμε σε δύο Κυρια-
κές. Περίπου δηλαδή δύο μήνες και με-
ρικές ημέρες, η χώρα θα κυβερνάται από 
υπηρεσιακή κυβέρνηση, εν μέσω σφο-
δρής παγκόσμιας κρίσης και εν μέσω της 
ακραίας τουρκικής προκλητικότητας. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, η προκήρυξη 

των εκλογών δεν μπορεί να πάει πολύ 
μακριά. Κάποιοι εκτιμούν ότι οι κρίσιμες 
ημερομηνίες είναι στις αρχές Οκτωβρί-
ου και συγκεκριμένα η Κυριακή 2/10 ή η 
9/10/2022.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ή ΟΚΤΩΒΡΙΟ  
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΛΠΕΣ;
Οι πληροφορίες του Newsbomb.gr επι-

μένουν, ότι ο Οκτώβριος ίσως είναι μα-
κριά… Οι ημερομηνίες που προκρίνονται 

περισσότερο είναι η 18η Σεπτεμβρίου ή 
ακόμα και η 25η Σεπτεμβρίου. Τούτο ση-
μαίνει, ότι οι εκλογές θα προκηρυχθούν 
τέλος Αυγούστου και η ΔΕΘ θα αποτελέ-
σει μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία προε-
κλογικού «μπαλκονιού» για όλους τους 
αρχηγούς των κομμάτων. Να μπορέσουν 
δηλαδή να αναπτύξουν τα προγράμματά 
τους γύρω από τη διακυβέρνηση.

Με δεδομένο ότι θα έχουμε διπλές εκλο-
γές, εξαιτίας της απλής αναλογικής, η δεύ-
τερη εκλογική αναμέτρηση διεξάγεται το 
αργότερο ένα μήνα από την πρώτη κάλπη. 
Αν πάρουμε ως επικρατέστερο σενάριο, 
ότι η πρώτη Κυριακή θα είναι η 18η Σε-
πτεμβρίου, οι επαναληπτικές εκλογές θα 
γίνουν στις 9 Οκτωβρίου. 
Συμπερασματικά, αν τα παραπάνω σε-

νάρια επιβεβαιωθούν, οι υποψήφιοι θα 
τρέχουν στις παραλίες τον Αύγουστο να 
μαζεύουν ψήφους…

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
Εκλογές: Ο αιφνιδιασμός, το πλεονέκτημα  Εκλογές: Ο αιφνιδιασμός, το πλεονέκτημα  
και οι επικρατέστερες ημερομηνίεςκαι οι επικρατέστερες ημερομηνίες
Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι «Σφίγγα» και να μη διαρρέει  Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι «Σφίγγα» και να μη διαρρέει  
τις προθέσεις του για το χρόνο των εκλογών, όμως το πολιτικό  τις προθέσεις του για το χρόνο των εκλογών, όμως το πολιτικό  
προσωπικό κινείται σε πυρετώδεις προεκλογικούς ρυθμούς προσωπικό κινείται σε πυρετώδεις προεκλογικούς ρυθμούς 
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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!

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Οι Τούρκοι εισβάλλουν στην Ελλάδα με «χρυσή βίζα»!
Χωρίς κανέναν έλεγχο αγοράζουν ακίνητα στον ακριτικό Έβρο  
και μέσω του προγράμματος αποκτούν ευρωπαϊκό διαβατήριο

Μπορεί ένας Τούρκος υπήκοος 
να αγοράσει σπίτι στην Ελλά-

δα και να πάρει την άδεια παραμο-
νής στη χώρα, αλλά και «διαβατή-
ριο» για ευρωπαϊκές δραστηριότη-
τες; Απάντηση: Ναι, μπορεί! 

Κι αν αναρωτιέστε πώς γίνεται αυτό, 
σας αποκαλύπτουμε ότι ήδη συμβαίνει 
στον Έβρο, με τις «Golden Visa» που δίνει 
η ελληνική κυβέρνηση στην ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη σε Τούρκους πολί-
τες, βάσει ενός προγράμματος που εφαρ-
μόζεται αρκετά χρόνια στη χώρα μας και 
μέσω του οποίου οι πολίτες τρίτων χω-
ρών που αγοράζουν ακίνητη περιουσία 
αξίας 250.000 ευρώ και πάνω, εξασφα-
λίζουν πενταετή άδεια παραμονής στην 
Ελλάδα. Αν και η μεγάλη πλειονότητα 
των ξένων που εκμεταλλεύτηκε το συ-
γκεκριμένο πρόγραμμα, με την ονομασία 
«Golden Visa», προέρχεται από την Κίνα, 
ακολουθούν όμως οι υπήκοοι Τουρκίας 
και Ρωσίας.
Οι Τούρκοι προτιμούν να αγοράζουν 

ακίνητα στον Έβρο και στη Θράκη, αλλά 
και την Καβάλα, αυτό όμως προκαλεί 
πάρα πολλά ερωτήματα και ανησυχία, 
επειδή για την… ευαίσθητη εθνικά περι-
οχή της Θράκης, υπάρχει ένας επιπλέον 
και μάλιστα εξαιρετικά σοβαρός λόγος 
να εξετάζονται οι αιτήσεις Τούρκων. Μέ-
χρι στιγμής, όμως, δε φαίνεται να ελέγ-
χονται σωστά αυτοί που μπαίνουν από 
την Τουρκία και αγοράζουν ακίνητα αξίας 
πάνω από 250.000 ευρώ, ενώ παρατη-
ρείται αύξηση του αριθμού των αιτήσε-
ων για αγορά ακινήτων στην ανατολική 
Μακεδονία και τη Θράκη, με τους πρώ-
τους μήνες του 2022 να έχουν φτάσει 
στις 11.049 οι άδειες παραμονής ξένων, 
με μικρή αύξηση το α’ τρίμηνο.
Από τις 2.372 αιτήσεις χορήγησης αρχι-

κής άδειας διαμονής που κατατέθηκαν το 

διάστημα Μάρτιος 2021 – Μάρτιος 2022 
έχει εκδοθεί το 46%, που αντιστοιχεί σε 
1.080 εκδοθείσες αρχικές άδειες διαμο-
νής επενδυτή.
Το πρόβλημα που αφορά το νομό Έβρου 

και την περιφέρεια συνολικά, είναι ότι 
κυρίως Τούρκοι επιχειρηματίες αγορά-
ζουν τα ακίνητα και εξασφαλίζουν άδειες 
παραμονής για τους ίδιους και τις οικογέ-
νειές τους, αλλά είναι κοινό μυστικό πως 
υπάρχουν εταιρίες και άτομα (δικηγό-
ροι, κτηματομεσίτες) που σε συνεργασία 
με ξένους, αγοράζουν διαμερίσματα σε 
εξευτελιστικές τιμές, τα οποία μετέπειτα 
τα πωλούν στους ξένους, εισπράττοντας 
χιλιάδες ευρώ από αυτή τη διαδικα-

σία. Οι τελικοί αγοραστές λαμβάνουν την 
άδεια παραμονής στη χώρα μας μέσω 
του προγράμματος «Golden Visa», αλλά 
το… κόλπο που έχει στηθεί στην Ελλάδα, 
και ήδη ερευνάται από τις αρμόδιες Αρ-
χές, αφορά τις υπερτιμολογήσεις ακινή-
των.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ
Ένας Τούρκος μπορεί να ιδρύσει μια 

εταιρία με έδρα τον Έβρο ή άλλο νομό 
της Θράκης και της Περιφέρειας ΑΜΘ 
μόνο για να προχωρήσει στην αγορά 
ακινήτου, που στα χαρτιά θα φαίνεται 
ότι κοστίζει πάνω από 250.000 ευρώ 
και αφού το αγοράσει, να εξασφαλίσει 

«Golden Visa» για τον ίδιο και τα μέλη της 
οικογένειάς του. Το ακίνητο αυτό μπορεί 
να είναι στην Αλεξανδρούπολη, στην Κο-
μοτηνή ή στην Καβάλα, όπου φαίνεται να 
δείχνουν μια… προτίμηση οι Τούρκοι, και 
να μην κοστίζει τα συγκεκριμένα χρήμα-
τα αλλά πολύ λιγότερα. Γι’ αυτό και διε-
ξάγονται ήδη έρευνες, για να ανακαλύ-
ψουν εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες 
νόμιμες διαδικασίες και εάν υπάρχουν 
παρανομίες. Το σίγουρο, πάντως, είναι, 
πως οι Τούρκοι μπαίνουν στη Θράκη μας 
με αυτόν τον τρόπο και μπορούν να δημι-
ουργήσουν δικούς τους «πυρήνες» στην 
Αλεξανδρούπολη, στην Ορεστιάδα και 
στο Σουφλί.

© dimokratia.gr
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Για να μας ακούσετε ζωντανά: 514 609 1610
Για πληροφορίες: 514 617 0077
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1510
Ένα ποικίλο 

και ευχάριστο 
πρόγραμμα στο 

1570AM
Κάθε Σάββατο 

και Κυριακή 
στις 3-5 μμ. 

Δεν μπορεί να είμαστε  
τόσο αφελείς
Σάββας Καλεντερίδης* 
© pontosnews.gr

19-6-2022 

Ενώ οι Τούρκοι έκαναν ό,τι 
περνούσε από το χέρι τους 

για να αποδείξουν τους επιθετι-
κούς τους σχεδιασμούς εναντίον 
της Κύπρου και της Ελλάδας,
-ενώ έκαναν αμέτρητες παραβιάσεις 

του εθνικού εναέριου χώρου και υπέρ-
πτήσεις πάνω από ακατοίκητα και κα-
τοικημένα νησιά, ενώ έκαναν απαξιω-
τικές και προσβλητικές δηλώσεις ενα-
ντίον του Έλληνα πρωθυπουργού και 
άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων,
-ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν απείλησε τον 

ελληνικό λαό ότι θα τον πνίξει στα 
νερά του Αιγαίου, όπως έγινε με τους 
προγόνους μας το 1922,
-ενώ έκαναν μια άσκηση μεγάλης κλί-
μακας με τη συμμετοχή 10.000 στρα-
τιωτών, πολεμικών πλοίων, μαχητικών 
αεροσκαφών, ελικοπτέρων, μη επαν-
δρωμένων αεροσκαφών, αποβατικών 
και λέμβων εφόδου (άσκηση που είχε 
ως στόχο καταφανώς ελληνικό νησί),
-ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμμα-

τος των Γκρίζων Λύκων Ντεβλέτ Μπα-
χτσελί – με τον οποίο συγκυβερνά ο 
Ερντογάν –, αφού πρώτα μας απεί-
λησε ότι θα μας πνίξει και αυτός μας 
αποκάλυψε το σχέδιο της Τουρκίας 
για την προσάρτηση δεκάδων ελληνι-
κών νησιών σε τρεις φάσεις,
τώρα μας γυρνάνε στην… πλάκα και 

μας μιλούν για ήρεμα νερά και για 
ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και 
διαλόγου με την Ελλάδα.
Το παράλογο της όλης υπόθεσης εί-

ναι, ότι όπως ανακάλυψε η τουρκική 
πλευρά τη ρητορική των ήρεμων νε-
ρών και της ανάγκης διαλόγου, το ίδιο 
ακριβώς και μάλιστα την ίδια χρονική 
περίοδο… ανακάλυψε και η ελληνική 
πλευρά.
Μάλιστα, έχουμε και τους γνωστούς 

«παπαγάλους», ζητώ συγνώμη από τα 
συμπαθέστατα πουλιά, γιατί αυτά ό,τι 
κάνουν, το κάνουν χωρίς σκοπιμότη-
τα, οι οποίοι κι αυτοί αναμασούν στα 
ΜΜΕ την ανάγκη ανοιχτών διαύλων 
επικοινωνίας, ξεχνώντας να τονίσουν 
ποιοι είναι εκείνοι που τορπίλισαν 
αυτούς τους διαύλους, ξεχνώντας να 
τονίσουν ότι η τουρκική πλευρά, που 
μιλάει για την ανάγκη διαλόγου, υπο-
γράμμισε με επίσημη ανακοίνωση τής 
τουρκικής προεδρίας μετά τη συνά-
ντηση των πέντε, που έγινε στο Βε-
ρολίνο για μας και χωρίς εμάς, ότι η 

Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει πίσω 
και ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται 
τα δικαιώματά της στο Αιγαίο.

Πρόκειται για τη συνάντηση των 
συμβούλων ασφαλείας των ΗΠΑ, 
της Γαλλίας, της Γερμανίας, 
της Βρετανίας και της Τουρκίας, 
όπου -μεταξύ άλλων- συζητήθη-
καν τα ζητήματα της Αν. Μεσο-
γείου και του Αιγαίου. Δηλαδή, 
συζήτησαν για το Αιγαίο, για την 
καρδιά και τον πνεύμονα του Ελ-
ληνισμού, χωρίς να είναι παρού-
σα η Ελλάδα. 

Αυτά, για όσους δίνουν μεγαλύτερη 
σημασία από εκείνη που πρέπει στις 
συμμαχίες. Αυτά, για όσους δεν πρό-
σεξαν την επισήμανση που έκανε ο 
αποχωρών πρέσβης του Ισραήλ στην 
Αθήνα, Γιόσι Αρμάνι, σε συνέντευξη 
που παρεχώρησε σε ελληνική εφημε-
ρίδα. Για εκείνους που πιθανόν δεν 
πρόσεξαν την επισήμανσή του, την 
παραθέτουμε αυτούσια: 
«Καμία χώρα δεν πρέπει να βα-

σίζεται στον έναν ή τον άλλο φίλο 
για να την υπερασπιστεί σε μια 
περίοδο κρίσης, ακόμα κι αν πρό-
κειται μόνο για αποτροπή».
Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, να είμα-

στε τόσο αφελείς και να επαναλαμβά-
νουμε ακριβώς την ίδια ρητορική με 
τους Τούρκους, για έναν απλούστατο 
λόγο.
Οι Τούρκοι, για άλλη μια φορά έβα-

λαν καινούργια πράγματα στο τρα-
πέζι, «εμπλουτίζοντας» τον κατάλογο 
των διεκδικήσεών τους εις βάρος της 
Ελλάδας, και αμέσως μετά, υπακούο-
ντας πιθανόν σε παραινέσεις των κοι-
νών συμμάχων και των «συμμάχων» 
μας, μιλούν εκ του ασφαλούς για την 
ανάγκη διαλόγου, χωρίς να παραλεί-
ψουν μάλιστα ότι ο διάλογος – διάλο-
γος και οι… διεκδικήσεις – διεκδική-
σεις.

Δηλαδή, αυτοί που επαναλαμβάνουν 
την ίδια ρητορική με τους Τούρκους, 
δεν αντιλαμβάνονται ότι σ’ αυτόν τον 
καινούριο «κύκλο εξομάλυνσης των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων», η ελλη-
νική θέση έχει επιδεινωθεί και ότι ο 
κατάλογος των τουρκικών διεκδικήσε-
ων έχει γίνει πιο μακρύς και ιδιαίτερα 
επικίνδυνος; Δεν μπορεί να είμαστε 
τόσο αφελείς. Εκτός και αν συμβαίνει 
κάτι άλλο.
*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερ-
ρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός 
εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας 
της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και 
γεωστρατηγικός αναλυτής

Σε τρεις φάσεις
Κάθε μέρα που περνάει, γίνεται όλο 

και πιο μακρύς ο κατάλογος των 
τουρκικών διεκδικήσεων. Και η Ελλάδα 
δυστυχώς, κάθε φορά που έχουμε μία 
νέα διεκδίκηση, τρέχει πίσω από τις εξε-
λίξεις, αφού την πρωτοβουλία των κινή-
σεων την έχει σχεδόν πάντα η Τουρκία.

Σάββας Καλεντερίδης* 
© pontosnews.gr
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Οι διεκδικήσεις της Τουρκίας εκδηλώνονται 
με δηλώσεις κυβερνητικών και κρατικών αξι-
ωματούχων και στη συνέχεια η Αθήνα προ-
σπαθεί να «μαντέψει» ποιες θα είναι οι κι-
νήσεις της Άγκυρας για την υλοποίησή τους.

Αυτή τη φορά ευθυγραμμίστηκαν τα άστρα, 
ή μάλλον οι τρεις ημισέληνοι, που είναι το 
έμβλημα του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης 
(MHP).
Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, πρόεδρος αυτού 

του κόμματος – το οποίο είναι στην ουσία 
ένας παρακρατικός-παραστρατιωτικός μη-
χανισμός, που ελέγχει όλο το οργανωμένο 
έγκλημα στην Τουρκία και την Ευρώπη μέσω 
οργανώσεων, όπως οι «Εστίες των Ιδεαλι-
στών» (Ülkü Ocakları) –, μιλώντας στην κοι-
νοβουλευτική ομάδα ήταν πολύ αποκαλυπτι-
κός. Μας είπε, λοιπόν, για τις διεκδικήσεις 
της Τουρκίας στο Αιγαίο και μας αποκάλυψε 
τα στάδια υλοποίησης του σχεδίου.

Ο ηγέτης των Γκρίζων Λύκων, ο οποίος μάλ-
λον εμφανίζει συμπτώματα γεροντικής άνοι-
ας στην εκφορά του λόγου του, αποκάλυψε 
τα βήματα που πρέπει να κάνει η Άγκυρα για 
να εξασφαλίσει τα νησιά και τις βραχονησί-
δες που θεωρεί πως της ανήκουν, ζητώντας 
συγχρόνως και την κήρυξη NAXTEX… διαρκεί-
ας στην περιοχή.

Στην αρχή ανέφερε τα εξής: «Λέω στην ελ-
ληνική κυβέρνηση που διεθνοποιεί την κρίση 
κάνοντας την αδικία και την ανομία οδικό 
χάρτη στην απέναντι όχθη του Αιγαίου. Εδώ 
είμαστε, δεν πάμε πουθενά. Η Ελλάδα, που 
έχει κλιμακώσει την ένταση στο Αιγαίο, δε θα 
μπορέσει να αποφύγει τη συντριβή κάτω από 
το βάρος των βαριών συνεπειών που μπορεί 
να προκύψουν. Ας μη δοκιμάσει κανείς την 
υπομονή μας, μην προσπαθήσετε να δοκιμά-
σετε τις δυνάμεις μας».

Στη συνέχεια αποκάλυψε τα βήματα που 
θα ακολουθήσει το τουρκικό κράτος για να 
υλοποιήσει το δόγμα της «Γαλάζιας πατρί-
δας»:

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ – ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΟΖ
«Πρώτα απ’ όλα πρέπει να προετοιμάσουμε 

και να εγκρίνουμε το νόμο για τη Θαλάσσια 
Δικαιοδοσία της Τουρκίας το συντομότερο 
δυνατό και να τον ανακοινώσουμε στους 
αποδέκτες του. Στο νόμο που θα εγκριθεί θα 
πρέπει να ορίσουμε τις έννοιες Αποκλειστι-
κή Οικονομική Ζώνη, Ειδική Αλιευτική Ζώνη, 

Όμορη Ζώνη που περιλαμβάνονται στο Διε-
θνές Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά δεν εμπί-
πτουν στο Νόμο των Χωρικών Υδάτων. Πρέ-
πει να ορίσουμε συγκεκριμένα τις συντεταγ-
μένες της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 
της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο».

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ – ΧΑΡΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΝΗΣΙΑ  
ΚΑΙ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
«Σε δεύτερο στάδιο πρέπει να συμπερι-

λάβουμε στους ναυτικούς μας χάρτες τους 
γεωγραφικούς σχηματισμούς στη Θάλασσα 
των Νήσων [σ.σ. Αιγαίο] που μας ανήκουν 
ως τμήμα της Τουρκίας και δεν έχουν μετα-
βιβαστεί σε καμία χώρα με συμφωνία. Τέλος, 
πρέπει να κοινοποιήσουμε αυτό το νέο καθε-
στώς (status quo) στα Ηνωμένα Έθνη. Οι εν 
λόγω γεωγραφικοί σχηματισμοί πρέπει να 
τεθούν υπό τη δικαιοδοσία των πολιτικών δι-
οικήσεων (νομαρχιών) που βρίσκονται κοντά 
στις ακτές [σ.σ. της Τουρκίας]».

ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ – NAVTEX ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
«Σε τρίτο στάδιο, θα πρέπει να ανακοινώ-

σουμε μια NAVTEX αορίστου χρόνου που θα 
καλύπτει τα κυριαρχικά δικαιώματα των γε-
ωγραφικών σχηματισμών που ανήκουν στην 
Τουρκία».

Σύμφωνα με τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί, αυτό 
είναι το σχέδιο των τριών φάσεων με το 
οποίο η Τουρκία σκοπεύει να θέσει υπό τον 
έλεγχό της σταδιακά την περιοχή που περι-
κλείεται από τα όρια του χάρτη της «Γαλά-
ζιας πατρίδας».
Με βάση την τουρκική λογική και επιχειρη-

ματολογία, όσα νησιά πέρα του 25ου μεσημ-
βρινού δεν έχουν μεταβιβαστεί στην Ελλάδα 
ονομαστικά με κάποια διεθνή συμφωνία, 
ανήκουν στην Τουρκία.

Φυσικά, η Άγκυρα ξεχνά, ότι με τη Συνθήκη 
της Λοζάνης παραιτήθηκε κάθε ιδιοκτησίας 
πέραν των 3 ναυτικών μιλίων από τις ακτές 
της. 

Πολύ απλά θυμάται ό,τι τη συμφέρει και 
ερμηνεύει το διεθνές δίκαιο αλά τούρκα, δη-
λαδή και πάλι όπως τη συμφέρει. 
Όμως το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα 

είναι αν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσου-
με στο πεδίο τα σχέδια της Άγκυρας, σε περί-
πτωση που θελήσει να τα υλοποιήσει.
Πάντως αυτό που προκύπτει από το σχέδιο 

των τριών φάσεων που είχε την… καλοσύνη 
να μας γνωστοποιήσει ο κύριος Μπαχτσελί 
είναι, ότι η Τουρκία σκοπεύει να ιδιοποιηθεί 
το μισό Αιγαίο χωρίς να ρίξει μια τουφεκιά.
Ας το λάβουν κι αυτό υπόψη τους διπλωμά-

τες, αξιωματικοί και πολιτικοί που θα επεξερ-
γαστούν στην Αθήνα τα σχέδια αντιμετώπι-
σης της απειλής.

*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερρών, 1960) 
είναι Έλληνας αξιωματικός εν αποστρατεία, 
πρώην πράκτορας της ΕΥΠ και μετέπειτα συγ-
γραφέας και γεωστρατηγικός αναλυτής
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FOR RENT
CHOMEDEY

     LAVAL

Fourplex situated in a central location, near shopping, met-
ro, schools, transport and highways. Many updates through-
out the years. Large storage space.  Lots of potential. Visits 
with accepted offer only!  - Centris No. 10059329

CHOMEDEY spacious appt for rent, close to all amenities, 
schools, transportation. 3 huge bedrooms, 1 full bath, kitch-
en/ dinette, huge living room combo. 1 office/storage area, 
1 parking included. Call me for more info. 

Chomedey cottage  in prime location. 3+1 large bedrooms, 
living room, dining room,1+1 bathrooms, finished basement, 
good size yard. Quiet neighborhood. Close to all shopping, 
schools and highway 13,15, & 440. Call me for a visit! 

ACCEPTED OFFER
ACCEPTED OFFER

ΚΑΝΑΔΑΣ

Σε πανικό οι ομοσπονδιακοί βουλευτές
Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας, Marco Mendicino, λέει ότι έχει γίνει στόχος απειλών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σε συνέντευξή του, ο υπουργός 
Δημόσιας Ασφάλειας του Καναδά, 

Marco Mendicino, αποκάλυψε ότι 
έχει δεχτεί απειλές θανάτου στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις 
τελευταίες εβδομάδες μετά την 
παρουσίαση ενός νομοσχεδίου που 
περιορίζει την κατοχή όπλων. 

Ο Μεντισίνο είπε ότι ο ίδιος, η 
αστυνομία και η Υπηρεσία Προστασίας 
του Κοινοβουλίου, επαναξιολογούν την 
ασφάλεια των βουλευτών μετά από 
μια σειρά απειλών και εκφοβιστικών 
επεισοδίων.
Αυτό περιλαμβάνει τη λεκτική 

παρενόχληση του ηγέτη του NDP, Jagmeet 
Singh, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην 
προεκλογική εκστρατεία του Οντάριο 
τον περασμένο μήνα. Ο Σινγκ είπε ότι η 
εμπειρία στο Πιτέρμπορο του Οντάριο, 
ήταν ένα από τα χειρότερα περιστατικά 
επιθετικής συμπεριφοράς που έχει 
βιώσει στην πολιτική του καριέρα. 

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει 
διαδηλωτές να φωνάζουν στον ηγέτη 
του NDP, Jagmeet Singh, και να τον 
ακολουθούν σε ένα όχημα, μετά από μια 
εκδήλωση εκστρατείας στο Peterborough, 
Ont. 
Μεταξύ των μέτρων που εφαρμόζονται 

για την ενίσχυση της προστασίας των 
βουλευτών είναι τα κουμπιά πανικού ή 
οι «κινητοί συναγερμοί καταναγκασμού». 
Οι βουλευτές μπορούν να τα μεταφέρουν 
για να ειδοποιήσουν αμέσως την 

Υπηρεσία Προστασίας της Βουλής ή την 
τοπική αστυνομία για ταχεία αντίδραση. 
Σε μια παρουσίαση στους βουλευτές 
των Φιλελευθέρων σχετικά με τα νέα 
μέτρα ασφαλείας, ο λοχίας υπηρεσίας 
όπλων συνέστησε έντονα, να έχουν 
τα κουμπιά πανικού μαζί τους «ανά 
πάσα στιγμή». Η συσκευή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρο τον Καναδά, 
συμπεριλαμβανομένων των εκλογικών 
περιφερειών των βουλευτών, ανέφερε η 
παρουσίαση.
Ο λοχίας των όπλων, ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για την ασφάλεια της Βουλής 
των Κοινοτήτων, προσφέρει εκπαίδευση 
σε βουλευτές και προσωπικό σχετικά 
με τον τρόπο αποκλιμάκωσης δυνητικά 
βίαιων καταστάσεων.

ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΕΙΛΩΝ 
Το Κοινοβούλιο προσφέρει επίσης στους 

βουλευτές αξιολογήσεις ασφαλείας για 
τα γραφεία και τα σπίτια της εκλογικής 
τους περιφέρειας και λέει ότι μπορεί να 
εγκαταστήσει συναγερμούς, κουμπιά 
πανικού, κάμερες και άλλα μέτρα 
ασφαλείας, όπως απαιτείται.

Ο Μεντισίνο είπε, ότι είναι μέρος της 
εντολής του «να διασφαλίσει ότι όλοι 
οι βουλευτές έχουν την ασφάλεια που 
χρειάζονται». Είπε ότι συνεργάζεται 
στενά με τις αρχές επιβολής του νόμου, 
το λοχία των όπλων, την Κοινοβουλευτική 
Υπηρεσία Προστασίας και τον Υπουργό 
Διακυβερνητικών Υποθέσεων, Dominic 
LeBlanc, για «συνεχή» επανεκτίμηση 
«του κινδύνου για τους βουλευτές». 

Η αξιολόγηση ασφαλείας ακολουθεί 
μια σειρά από απειλές σε βουλευτές 
και επεισόδια το περασμένο έτος. Σε 
μια προεκλογική εκδήλωση κατά τις 

τελευταίες εκλογές, μια χούφτα χαλίκι 
πετάχτηκε στον ηγέτη των Φιλελευθέρων, 
Τζάστιν Τρουντό, έξω από μια πολιτική 
συγκέντρωση. 

Ο Mendicino είπε ότι έλαβε μια σειρά 
από απειλές θανάτου στο Instagram μετά 
την εισαγωγή ενός νομοσχεδίου στο 
κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα, που 
εισάγει τον έλεγχο των όπλων για την 
πρόληψη της ένοπλης βίας. 
Οι Καναδοί πολιτικοί προειδοποιούν 

για πολιτική βία, αφού μαχαιρώθηκε 
μέχρι θανάτου βουλευτής του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Οι δημοσιεύσεις από ένα 
λογαριασμό με τίτλο «eliteterrorist» 
περιλαμβάνουν: «Κάποιος θα σε 
πυροβολήσει μέχρι θανάτου» και μια 
άλλη απειλή θανάτου που περιέχει 
υποτιμητικό όρο για άτομο ιταλικής 
καταγωγής.
«Οι απειλές, συμπεριλαμβανομένων 

των απειλών για θάνατο, δεν έχουν θέση 
σε αυτή τη συζήτηση», είπε ο Μεντισίνο. 
«Είναι πραγματικά σημαντικό να είμαστε 

σε θέση να κάνουμε έντονες συζητήσεις 
γι’ αυτό, αλλά να διασφαλίσουμε ότι 
αυτές οι συζητήσεις διεξάγονται με 
τρόπο πολιτικό και απαλλαγμένο από 
κάθε είδους απειλές, εκφοβισμούς και 
ειλικρινή εγκληματική συμπεριφορά 
που βλέπουμε όλο και περισσότερο 
σε συνάρτηση με διάφορες πολιτικές 
συζητήσεις». 

Είπε ότι οι άνθρωποι που απειλούν και 
εκφοβίζουν πρέπει να λογοδοτήσουν 
για να αποφευχθεί μια ανατριχιαστική 
επίδραση στην ελευθερία του λόγου, η 
οποία θα ήταν «απειλή για τη δημοκρατία 
μας».
«Προφανώς θα συνεχίσουμε να 

επισημαίνουμε αυτές τις εγκληματικές 
αναρτήσεις στις πλατφόρμες», είπε, 
προσθέτοντας ότι οι συντάκτες αυτών 
των αναρτήσεων θα πρέπει να υποστούν 
σοβαρές συνέπειες, όπως η αποβολή 
τους από τις πλατφόρμες. 
Το Instagram δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο 

για σχόλια.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Αυτό είναι το φάρμακο που εξαφάνισε 
τον καρκίνο 18 ασθενών
Εξέπληξε ακόμα και τους ίδιους τους επιστήμονες

Ο καρκίνος είναι ως γνωστόν η 
δεύτερη αιτία θανάτου παγκο-

σμίως (μετά τις καρδιολογικές πα-
θήσεις) και ο καρκίνος παχέος εντέ-
ρου ο δεύτερος πιο θανατηφόρος 
καρκίνος, μετά από αυτόν του πνεύ-
μονα. Και τα δύο αυτά «αξιώματα» 
ωστόσο, η επιστήμη φιλοδοξεί να 
τα θέσει σύντομα υπό αμφισβή-
τηση, καθώς προκύπτουν όλο και 
περισσότερες ενδείξεις ότι το κλισέ 
«επάρατη νόσος» θα καταρριφθεί 
εντός των προσεχών ετών.
Τα μονοκλωνικά αντισώματα έγιναν ευ-

ρέως γνωστά ως μέθοδος θεραπείας του 
κορωνοϊού, αυτή όμως που προορίζεται 
να είναι η μεγάλη συνεισφορά τους στην 
ανθρωπότητα, είναι η χρησιμότητά τους 
στην καταπολέμηση του καρκίνου.
Τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών 

στις οποίες συμμετείχαν 18 ασθενείς 
με καρκίνο παχέος εντέρου και έλαβαν 
ένα φάρμακο μονοκλωνικών αντισωμά-
των, άφησαν έκπληκτους τους ερευνητές, 
καθώς η κακοήθεια εξαφανίστηκε από 
τον οργανισμό όλων!
Το φάρμακο ονομάζεται «dostarlimab» 

και ξεπέρασε κάθε προσδοκία στις κλι-
νικές δοκιμές που διεξήχθησαν στο ια-
τρικό Κέντρο «Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center» της Νέας Υόρκης, υπό τη 
χρηματοδότηση του φαρμακευτικού γίγα-
ντα «GlaxoSmithKline» (GSK).

Ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της 
θεραπείας, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να 
εντοπίσουν κανένα «σημάδι» κακοήθει-
ας. Ο καρκίνος είχε εξαφανιστεί από τον 
οργανισμό και των 18 ασθενών, κάτι που 
συνέβη για πρώτη φορά σε κλινικές δο-
κιμές για τον καρκίνο! Τα αποτελέσματα 
δε θεωρούνται απλώς ελπιδοφόρα, αλλά… 
υποψήφια για να αποτελέσουν ορόσημο 
στην ιστορία της ιατρικής επιστήμης.

Ο ρόλος του dostarlimab είναι να διευ-
κολύνει το ανοσοποιητικό σύστημα να 
εντοπίζει και να καταστρέφει επιλεκτικά 
τα καρκινικά κύτταρα. Οι ασθενείς έλα-
βαν το φάρμακο για έξι μήνες και γι’ αυτό 
το διάστημα τούς χορηγούνταν μια δόση 
κάθε τρεις εβδομάδες. Το συγκεκριμένο 
φάρμακο κυκλοφορεί και στην Ελλάδα 
και χορηγείται για την ώρα σε γυναίκες 
με καρκίνο του μαστού.
«Είναι πραγματικά συναρπαστικό, πρω-

τόγνωρο στην ιστορία του καρκίνου. 
Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα προς τα 
εμπρός για τους ασθενείς. Διερευνούμε 
εάν αυτή η ίδια μέθοδος μπορεί να βοη-
θήσει στην καταπολέμηση και άλλων καρ-
κίνων», σχολίασε ο ογκολόγος Δρ. Λούις 
Ντίαζ, ένας από τους βασικούς συντάκτες 
της μελέτης και μέλος της Εθνικής Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής για τον Καρκίνο 
του Λευκού Οίκου.

Βεβαίως οι επιστήμονες έσπευσαν να το-
νίσουν, ότι η θεραπεία των 18 εθελοντών 
δε σημαίνει ότι βρέθηκε de facto το αντί-
δοτο για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. 
Το δείγμα ήταν πολύ μικρό και φυσικά η 
έρευνα θα εφαρμοστεί και σε μεγαλύτερο 
αριθμό ατόμων. Παράλληλα, θα διενερ-
γηθούν κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με 
καρκίνο του στομάχου, του προστάτη και 
του παγκρέατος.

Όπως και να ‘χει πάντως, ο καθένας μπο-
ρεί να αντιληφθεί ότι… 18 συμπτώσεις 
που επαναλαμβάνονται, είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να είναι σύμπτωση.

© menshouse.gr

ΕΔΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
https://menshouse.gr/news/157532/orosimo-
stin-istoria-tis-iatrikis-epistimis-ayto-einai-to-
farmako-poy-exafanise-ton-karkino-18-asthenon
ΕΔΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΥΣ NEW YORK TIMES
https://www.nytimes.com/2022/06/05/health/
rectal-cancer-checkpoint-inhibitor.html

ΠΑΝΔΗΜΙΑ | COVID-19
Ο Π.Ο.Υ. διερευνά αν ο Covid-19 διαδόθηκε 
σκοπίμως σε «ανθρώπινους πληθυσμούς»

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-
ας (ΠΟΥ) διερευνά την πιθα-

νότητα να διαδόθηκε [1] σκοπίμως 
ο Covid-19 ανάμεσα «σε ανθρώ-
πινους πληθυσμούς» με έμμεσο ή 
άμεσο τρόπο, δικαιώνοντας όλους 
όσους πιστεύουν πως μπορεί να 
υπήρχε εγκληματικός σχεδιασμός 
πίσω από την πανδημία του κορω-
νοϊού.

Η πρώτη προκαταρκτική έκθεση του 
ΠΟΥ δημοσιεύτηκε πριν μερικές ημέ-
ρες και συγκεκριμένα στις 9 Ιουνίου του 
2022. Σε μια πρώτη «Προκαταρκτική 
Έκθεση του SAGO» [2], το Συμβούλιο 
Εμπειρογνωμόνων έχει πλέον ορίσει 
στο σημείο «Στόχοι και Καθήκοντα» (σε-
λίδα 8) ως μελλοντικό τομέα ευθύνης 
του ΠΟΥ «την ανάπτυξη, παρακολούθη-
ση και υποστήριξη των επόμενων βη-
μάτων στις μελέτες για την προέλευση 
του SARS-CoV-2».

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΠΟΥ: «Έκ-
θεση της κοινής αποστολής ΠΟΥ – Κί-
νας για τη νόσο του κορωνοϊού 2019 
(COVID-19)» [3] η έκθεση αναφέρεται 
στα ευρήματα και τις αξιολογήσεις ενός 
ταξιδιού από «25 εθνικούς και διεθνείς 
εμπειρογνώμονες» την περίοδο από 
16 έως 24 Φεβρουαρίου 2020, με δια-
μονές «στην πόλη του Πεκίνου και στις 
επαρχίες Sichuan (Chengdu), Guangdong 
(Guangzhou). 
Στη σελίδα 14 του πρόσφατα δημο-

σιευμένου εγγράφου λέει στο κεφά-
λαιο: «3.1.5 – Η πιθανότητα παραβίασης 
των μέτρων βιοασφάλειας ή βιοασφά-
λειας»: «Κατά τη διάρκεια αυτής της 
πανδημίας και σε προηγούμενες επιδη-
μίες, υπήρξε μεγάλη συζήτηση σχετικά 
με την πιθανότητα να εισέλθουν νέα πα-
θογόνα στον ανθρώπινο πληθυσμό ως 
αποτέλεσμα παραβίασης της βιοασφά-
λειας σε εργαστηριακή ή επιτόπια δρα-
στηριότητα».
«Μια πιθανή παραβίαση των μέτρων 

βιοασφάλειας μπορεί να προκληθεί από 
τυχαίο συμβάν ή διαδικαστική αποτυχία 
που οδηγεί σε μόλυνση του προσωπικού 
που εργάζεται σε ένα εργαστήριο κατά 
τη χρησιμοποίηση ζώων ή τη συλλογή 
δειγμάτων σε ένα χωράφι. Τέτοιες παρα-
βιάσεις της βιοασφάλειας μπορεί επίσης 
να έχουν ως αποτέλεσμα την τυχαία ή 
σκόπιμη απελευθέρωση παθογόνων πα-
ραγόντων από ένα εργαστήριο και σε αν-
θρώπινους πληθυσμούς ή στο περιβάλ-
λον, άμεσα ή έμμεσα».
Αν έγινε σκόπιμα η διάδοση του ιού, 

ποιοι το έκαναν και που αποσκοπού-
σαν;

Όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2021, 
όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει 
μια νέα Επιστημονική Συμβουλευτική 
Ομάδα «για την προέλευση των νέων 
παθογόνων παραγόντων».
Μία ανώτατη υπάλληλος του ΠΟΥ, η 

Αμερικανίδα επιδημιολόγος Maria Van 
Kerkhove, δήλωσε το Φεβρουάριο του 
2022: «Απαιτούνται πολλές περισσότε-
ρες μελέτες για να κατανοήσουμε πραγ-
ματικά την προέλευση αυτού του ιού. Δε 
θα σταματήσουμε μέχρι να εξαντλήσου-
με όλες τις πιθανότητες».
Το όνομα της ομάδας SAGO, αντι-

στοιχεί στον αγγλικό όρο Scientific 
Advisory Group for the Origins of Novel 
Pathogens. Το τελικό διεθνές καστ ανα-
κοινώθηκε τελικά το Νοέμβριο του 2021. 
Ο ιολόγος Κρίστιαν Ντρόστεν είναι ο μό-
νος Γερμανός επιστήμονας μεταξύ των 
28 μελών.

© primenews.press
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΠΗΓΩΝ
[1] test.rtde.tech/internation-
al/140850-neuer-who-expertenrat-ford-
ert-prufung/
[2] cdn.who.int/media/docs/default-source/
scientific-advisory-group-on-the-origins-of-
novel-pathogens/sago-report-09062022.pdf
?sfvrsn=42b55bbc_1&download=true
[3] www.who.int/docs/default-source/
coronaviruse/who-china-joint-mission-on-
covid-19-final-report.pdf
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ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Οι κυρώσεις γύρισαν… 
μπούμερανγκ!
Η Ευρωζώνη «λυγίζει» υπό το βάρος του πολέμου 
στην Ουκρανία | ΕΚΤ, ΟΟΣΑ και Παγκόσμια Τράπεζα 
προειδοποιούν: Η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας 
θα είναι υποτονική σε όλη τη διάρκεια τής δεκαετίας!

Η αξιολόγηση της κατάστασης 
της ευρωπαϊκής οικονομί-

ας, τρεις και πλέον μήνες μετά τη ρω-
σική επίθεση στην Ουκρανία, καθώς 
και οι προβλέψεις για το 2022-2023 
από διεθνείς οργανισμούς (ΟΟΣΑ, 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα), συ-
γκλίνουν σε σημαντικό βαθμό στο 
ότι ο πόλεμος ρίχνει βαριά σκιά με 
τα χειρότερα σενάρια να επιβεβαι-
ώνονται, αλλά και στο ότι οι πολλα-
πλές κυρώσεις που με τόσο ευκολία 
και τόση ταχύτητα (σ.σ. πρωτοφανές 
για την ΕΕ) επιβλήθηκαν στη Ρωσία, 
έχουν τελικά αρνητικό αντίκτυπο πε-
ρισσότερο στην Ευρώπη, παρά στη 
Μόσχα.
Στις αρχές του περασμένου Μαρτίου, 

η ΕΚΤ είχε καταρτίσει ένα «πολύ αρνητι-
κό» σενάριο που προέβλεπε ότι ο μέσος 
πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα διαμορ-
φωνόταν φέτος στο 7,1% σε μέσα επίπε-
δα και το 2023 στο 2,7%. Τρεις μήνες μετά, 
το βασικό μακρό-οικονομικό σενάριο της 
ΕΚΤ προβλέπει, ότι ο πληθωρισμός θα 
φθάσει φέτος στο 6,8% και το επόμενο 
έτος στο 3,5%, δηλαδή σε αντίστοιχα ή 
υψηλότερα (για το 2023) επίπεδα.

Αντίστοιχα, το ίδιο σενάριο της ΕΚΤ το 
Μάρτιο προέβλεπε, ότι το ΑΕΠ της Ευ-
ρωζώνης θα αυξανόταν 2,3% φέτος και 
το 2023. Το νέο βασικό σενάριό της προ-
βλέπει ανάπτυξη 2,8% φέτος και 2,1% το 
2023, κοντά δηλαδή στο προηγούμενο 
πολύ αρνητικό σενάριο.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΝΕΑ ΣΟΚ
Το σημερινό βασικό σενάριο της ΕΚΤ κα-

ταρτίσθηκε με την υπόθεση, ότι η «έντο-
νη» φάση του πολέμου θα έχει τελειώσει 
μέσα στο 2022. Αν, όμως, η παραδοχή 
αυτή δεν επαληθευθεί και ο πόλεμος συ-
νεχισθεί και το 2023, οι προβλέψεις θα 
ξεπερασθούν ξανά, καθώς πιθανότατα 
θα υπάρξουν και νέες κυρώσεις στη Ρω-
σία και συνεπώς και νέα σοκ στην οικο-
νομία.

Στην περίπτωση που υπάρξει πλήρης δι-
ακοπή των εισαγωγών ρωσικής ενέργει-
ας, που θα περιλαμβάνει και το φυσικό 
αέριο, οι τιμές του τελευταίου θα εκτινα-
χθούν ξανά, με τον πληθωρισμό να αυ-
ξάνεται ακόμη περισσότερο και την ανά-
πτυξη να υποχωρεί και άλλο και να γίνε-
ται αρνητική το επόμενο έτος.

Έτσι, στο δυσμενές σενάριο που ανα-
κοίνωσε την Πέμπτη 9/6 η ΕΚΤ, ο πλη-
θωρισμός στην Ευρωζώνη θα φθάσει 
στο 8% φέτος και το 6,4% το 2023, ενώ 
η ανάπτυξη θα περιορισθεί στο 1,3% και 
στο -2,7%, αντίστοιχα.

Όσον αφορά την ανάπτυξη, υπάρχει 
«συναίνεση» των διεθνών οργανισμών 
ότι θα υπάρξει σημαντική επιβράδυν-
σή της λόγω του αντίκτυπου του πολέμου 
και του υψηλού πληθωρισμού. Υπάρχει, 
όμως, συναίνεση και στο ότι θα αποφευ-
χθεί μία ύφεση, επειδή υπάρχουν πα-
ράγοντες που στηρίζουν την ανάκαμψη, 
όπως η έντονη δραστηριότητα στον του-
ριστικό τομέα και τον τομέα αναψυ-
χής μετά την κατάργηση των περιορισμών 
για τον κορωνοϊό, οι αυξημένες αποταμι-
εύσεις των νοικοκυριών την περασμένη 
διετία (σ.σ. πλασματικό νούμερο βέβαια 
λόγω κορωνοϊού) και οι επενδύσεις μέσω 
του Ταμείου Ανάκαμψης.

Επιβαρυντική για την ανάπτυξη θα εί-
ναι και η σταδιακή αύξηση των επιτοκί-
ων που ανακοίνωσε η ΕΚΤ, αρχής γενο-
μένης τον Ιούλιο με μία αύξηση 25 μο-
νάδων βάσης (ενός τέταρτου της ποσο-
στιαίας μονάδας). Οι αυξήσεις επιτοκίων 
θα συνεχισθούν το Σεπτέμβριο και μέσα 
στο 2023, με το ύψος τους να εκτιμάται 
με τα σημερινά δεδομένα στο 1,5% έως 
2%, αν και αυτό τελικά θα εξαρτηθεί από 
την πορεία που θα έχει ο πληθωρισμός.

ΥΠΟΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΛΗ 
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ!
Τόσο o ΟΟΣΑ όσο και η Παγκόσμια 

Τράπεζα προβλέπουν παραπλήσιους 
ρυθμούς ανάπτυξης για το 2022, με τον 
πρώτο να προβλέπει 2,6% και τη δεύτε-
ρη 2,5%, αν και για το 2023 ο ΟΟΣΑ εί-
ναι πιο φειδωλός (1,6%). Ωστόσο, όπως 
σημείωσε η ΕΚΤ, οι δύο μονάδες της ανά-

πτυξης φέτος θα οφείλονται στο Carry 
over από την υψηλή περσινή ανάπτυξη, 
δηλαδή θα είναι στατιστικής φύσης και 
συνεπώς μόνο το 0,8% θα αφορά ανά-
πτυξη που θα δημιουργηθεί μέσα στο 
2022. 

Ο ΟΟΣΑ τόνισε ότι το κόστος του πολέ-
μου θα είναι βαρύ και ότι θα έχει μεγαλύ-
τερες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονο-
μία από την πανδημία, με την επικεφα-
λής οικονομολόγο τους, Λόρενς Μπουν, 
να εκτιμά ότι θα αποδυναμώσει σημαντι-
κά τα κίνητρα για τις επενδύσεις. 

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η Πα-
γκόσμια Τράπεζα, η οποία προειδοποίη-
σε ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης της παγκόσμι-
ας οικονομίας θα είναι υποτονικοί σε όλη 
τη διάρκεια της δεκαετίας, εστιάζοντας 
επίσης στα προβλήματα που θα υπάρ-
ξουν με τις επενδύσεις. Για τον πληθωρι-
σμό στην Ευρωζώνη, ο ΟΟΣΑ προβλέπει 
ότι θα διαμορφωθεί στο 7% φέτος και 
στο 4,6% το 2023, δηλαδή υψηλότερα 
από ό,τι προβλέπει η ΕΚΤ.

                                                © Newsbreak.gr

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

Problems with pests, 
insects or rodents???

• Free Estimate 
• Written Guarantee

All kinds of insects 
and rodents

• Residential  
• Commercial  
• Industrial

EExxtteerrmmiinnaattiinngg  
SSeerrvviiccee  IInncc..

Serving 
the 

community 
for over 
50 

years
C550279
Membre of  
Canadian Association

www.sdextermination.com

Why suffer  
with infestation!infestation!

DON’T WAIT LAST MINUTE!
PLAN AHEAD!

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

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

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED  
SEALER PROTECTION

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE AFTERAFTER

AFTERAFTER

AFTERAFTER
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Υγεία και Διατροφή
Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε φυτικές 
ίνες μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη
Η επιστήμη έχει αναγνωρίσει άλλον 

ένα τρόπο που τα όσπρια μπορούν 
να ενισχύσουν την υγεία σας. Να, λοι-
πόν, πώς να προσθέσετε περισσότερες 
φακές, φασόλια και ρεβίθια στο δια-
τροφικό σας πρόγραμμα.
Τα όσπρια γίνονται όλο και πιο δημο-

φιλή τον τελευταίο καιρό. Σε αυτά πε-
ριλαμβάνονται όλα τα είδη φασολιών, 
οι φακές, τα ρεβίθια και τα κουκιά. Νέα 
προϊόντα εμφανίζονται στην αγορά – 
από chips με φακές μέχρι ψημένα ρεβί-
θια και ακόμα και τα γλυκά φτιάχνονται 
αντί για αλεύρι, από όσπρια και πουρέ 
ως εναλλακτικές λύσεις. 
Και υπάρχουν πολλά χαρακτηριστι-

κά για τα οποία τα αγαπάμε: δεν έχουν 
γλουτένη, είναι φιλικά προς το περιβάλ-
λον, και πλήρως εφοδιασμένα με θρε-
πτικά συστατικά και αντιοξειδωτικά. Και 
τώρα, υπάρχει άλλος ένας λόγος για να 
προσθέσετε περισσότερα όσπρια στη 
δίαιτά σας: πρόσφατη έρευνα υποστηρί-
ζει, ότι πιθανότατα να βοηθά στην πρό-
ληψη κατά του διαβήτη τύπου 2.
Μία νέα έρευνα δημοσιευμένη στο επι-

στημονικό περιοδικό Clinical Nutrition 
[1] παρακολούθησε περισσότερους από 
3.300 ενήλικες με υψηλό κίνδυνο καρ-
διακών νόσων για τέσσερα χρόνια. 
Οι ερευνητές βρήκαν, ότι συγκριτικά με 

εκείνους που κατανάλωναν λίγα όσπρια 
(12,73 γρ./μέρα ή περίπου 1,5 μερίδες/
εβδομάδα), εκείνοι που είχαν υψηλό-
τερη κατανάλωση (28,75 γρ./μέρα, ίση 
με 3,35 μερίδες/εβδομάδα) είχαν 35% 
χαμηλότερο ρίσκο ανάπτυξης διαβήτη 
τύπου 2. 
Η έρευνα επίσης έδειξε, ότι οι συμμετέ-

χοντες, που αντικατέστησαν με μισή με-
ρίδα οσπρίων την ημέρα μια παρόμοια 
μερίδα από αυγά, ψωμί, ρύζι ή ψημένη 
πατάτα, είχαν χαμηλότερο ποσοστό εμ-
φάνισης διαβήτη.
Η προστασία που τα όσπρια προσφέ-

ρουν, μπορεί να σχετίζεται με πολυά-
ριθμους παράγοντες. Εκτός από το γε-
γονός ότι είναι πλούσια σε βιταμίνες Β 
και μεταλλικά στοιχεία (σίδηρο, κάλιο 
και μαγνήσιο), τα όσπρια διαθέτουν ένα 

μοναδικό μακροθρεπτικό συνδυασμό: Οι 
πρωτεΐνες, οι φυτικές ίνες και οι υδατάν-
θρακές τους, βοηθούν στην επιβράδυν-
ση της πέψης. 
Αυτό επεκτείνει την αίσθηση κορεσμού, 

καθυστερεί την πείνα και προκαλεί χαμη-
λή γλυκαιμική απόκριση – που σημαίνει 
ότι τα όσπρια βοηθούν τον οργανισμό 
σας να ρυθμίζει τη γλυκόζη στο αίμα και 
τα επίπεδα της ινσουλίνης.
Τώρα, αν ανησυχείτε για τις πιθανές 

«παρενέργειες» της κατανάλωσης πε-
ρισσότερων οσπρίων – δηλαδή φούσκω-
μα και αέρια – πρέπει να γνωρίζετε ότι ο 
οργανισμός σας θα προσαρμοστεί. 
Μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο της 

Αριζόνα εξέτασε το φαινόμενο του πρη-
ξίματος από κατανάλωση φασολιών, 
παρατηρώντας 40 εθελοντές για οκτώ 
εβδομάδες [2].

Η μία ομάδα στην έρευνα πρόσθεσε 
½ φλιτζάνι από καρότα στο διατροφικό 
της πρόγραμμα κάθε μέρα, ενώ η δεύ-
τερη κατανάλωνε ½ φλιτζάνι φασόλια. 
Την πρώτη εβδομάδα, το περίπου 35% 
των υποκειμένων της δεύτερης ομάδας 
(που πρόσθεσε φασόλια στη δίαιτά του) 
ανέφερε μια αύξηση της αίσθησης φου-
σκώματος. 
Τη δεύτερη εβδομάδα, μόνο το 19% 

ανέφερε παραπάνω αέρια. Και το ποσο-
στό συνέχιζε να μειώνεται κάθε εβδο-
μάδα που περνούσε – στο 11% μέχρι 
την τέταρτη και στο 3% μέχρι την όγδοη 
εβδομάδα.
Αν θέλετε να ενισχύσετε την πρόσληψη 

οσπρίων, έχετε ένα πλήθος επιλογών: 
προσθέστε αλεύρι από φασόλια ή ρε-
βίθια στο smoothies σας ή επιλέξτε να 
μαγειρεύετε σούπες με βάση τα όσπρια. 

Προσθέστε μαύρα φασόλια ή ρεβίθια 
σε ομελέτες και σαλάτες. Χρησιμοποι-
ήστε noodles από όσπρια, αντί για την 
κλασική εκδοχή, και προσθέστε στο 
μενού σας τη φάβα ή τον πουρέ από 
όσπρια, για να συνοδεύσετε το κρέας 
σας.
Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες. Και το 

αποτέλεσμα πάντα νόστιμο, χορταστικό 
και ικανοποιητικό, ώστε να προστατεύ-
σει και την υγεία σας. 
Εξάλλου, τα όσπρια αποτελούν μέρος 

της μεσογειακής μας διατροφής. Μην τα 
παραλείπετε!

© ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Πηγές:
[1] www.clinicalnutritionjournal.com/article/
S0261-5614%2817%2930106-1/pdf
[2] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22916807

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.



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  24 Ιουνιου, 2022 / June 24, 2022 13

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 27 juin au dimanche 3 juillet 2022 · from monday june 27th to sunday july 3rd 2022

ÉCHALOTES BLANCHES OU ROUGESÉCHALOTES BLANCHES OU ROUGES
White or Red ScallionsWhite or Red Scallions

bottebotte

LAITUE ICEBERGLAITUE ICEBERG
LettuceLettuce

CÉRÉALES GRANOLA CÉRÉALES GRANOLA 
SANTÉSANTÉ
CerealsCereals

350g350g

FILET DE TRUITE ARC-EN-CIEL FILET DE TRUITE ARC-EN-CIEL 
FRAÎCHEFRAÎCHE
Fresh Rainbow Trout FilletFresh Rainbow Trout Fillet
19.82/kg19.82/kg

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

11.00/kg11.00/kg

SARDINES SARDINES 
DANS L’HUILE DANS L’HUILE 
LÉGÈREMENT LÉGÈREMENT 
FUMÉE ILIOSFUMÉE ILIOS

Sardines Lightly Sardines Lightly 
Smoked in OilSmoked in Oil

120g120g

CRÈME GLACÉECRÈME GLACÉE
CHAPMAN’SCHAPMAN’S

ORIGINALORIGINAL
Ice CreamIce Cream

2L2L

JUS D’ORANGE SIMPLY ORANGEJUS D’ORANGE SIMPLY ORANGE
Orange JuiceOrange Juice
1.54L1.54L

CHOCOLAT LINDT CHOCOLAT LINDT 
EXCELLENCEEXCELLENCE

ChocolateChocolate
50 à 100g50 à 100g

FROMAGE CHEDDAR FROMAGE CHEDDAR 
DOUXDOUX

CheeseCheese

CREVETTES SAUVAGES D’ARGENTINE CREVETTES SAUVAGES D’ARGENTINE 
CRUES DÉCORTIQUÉES ET DÉVEINÉESCRUES DÉCORTIQUÉES ET DÉVEINÉES
Peeled and Deveined Raw Argentinian Peeled and Deveined Raw Argentinian 
Shrimps 26/30 - 680gShrimps 26/30 - 680g

CÔTES LEVÉES DE PORC FRAISCÔTES LEVÉES DE PORC FRAIS
Fresh Pork SpareribsFresh Pork Spareribs

5.49/kg5.49/kg

POIRES FORELLEPOIRES FORELLE
Forelli PearsForelli Pears

2.18/kg2.18/kg

LAITUE ROMAINELAITUE ROMAINE
LettuceLettuce

RAISINS NOIRS SANS PÉPINSRAISINS NOIRS SANS PÉPINS
Black Seedless GrapesBlack Seedless Grapes
2.18/kg2.18/kg

MANGUES ATAULFOMANGUES ATAULFO
MangoesMangoes
boîte de 10boîte de 10

BIFTECK D’ENTRECÔTE DE BOEUF FRAISBIFTECK D’ENTRECÔTE DE BOEUF FRAIS
Fresh Rib SteakFresh Rib Steak

19.82/kg19.82/kg
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Η πιο βρόμικη – πλούσια πόλη στον κόσμο  
έχει δύο μήνες απόλυτο σκοτάδι
Η πόλη με τον ανεξάντλητο φυσικό πλούτο  
έγινε η χειρότερη στον πλανήτη για να ζεις

Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 δη-
μιουργήθηκε στη μέση του… πουθε-

νά, στο κατάλευκο σιβηρικό τοπίο και 
εντός του αρκτικού κύκλου, μία πόλη η 
οποία, προϊόντος του χρόνου, θα εξε-
λισσόταν στη βορειότερη πόλη της Γης 
με πάνω από 100.000 κατοίκους.
Επίσημα άνοιξε το 1935, ως κέντρο 

του Στρατοπέδου Διορθωτικής Εργασί-
ας Norillag – επρόκειτο με άλλα λόγια 
για ένα από τα πρώτα Γκούλαγκ που 
ίδρυσε η σταλινική ηγεσία στη Σιβηρία, 
στέλνοντας πολιτικούς κρατούμενους 
για καταναγκαστικά έργα. Η περιοχή, 
που ονομάστηκε Norilsk, ήταν «σημαδε-
μένη» για τον ορυκτό της πλούτο. Για την 
εξόρυξη του δημιουργήθηκαν ορυχεία 
και μεταλλεία, όπου εργάζονταν επί σει-
ρά ετών οι εξορισμένοι σε καταναγκα-
στικές συνθήκες, έως και το 1956, που το 
στρατόπεδο έκλεισε.
Έκτοτε όμως, αρκετοί επέλεξαν να μεί-

νουν εκεί, η παραγωγή ορυκτών είχε 
κλιμακωθεί και οι ανάγκες για διαιώνισή 
της απαιτούσαν ανθεκτικά εργατικά χέ-
ρια. Το κράτος αντάμειψε τους πρόθυ-
μους να ζήσουν στο Νόριλσκ με καλούς 
μισθούς για την εποχή και η εν λόγω 
«φάμπρικα» εξελίχθηκε με την πάροδο 
των ετών σε μια πανίσχυρη βιομηχανία.
Σήμερα ζουν εκεί περίπου 170.000 μό-

νιμοι κάτοικοι και άλλοι περίπου 50.000 
μετακινούμενοι, που διαμένουν μόνο 
κάποιους μήνες το χρόνο για να εργα-
στούν στην επιχείρηση που εκμεταλλεύ-
εται τον ανεξάντλητο φυσικό πλούτο της 
περιοχής (και τους υπόλοιπους επιστρέ-
φουν στις εστίες τους).
Εκεί, στην «παγωμένη στέγη» του πλα-

νήτη, 250 χιλιόμετρα βόρεια του αρκτι-
κού κύκλου, ο χειμώνας περνάει δίχως 
ήλιο, η ψυχρή περίοδος διαρκεί περίπου 
280 μέρες το χρόνο και η μέση θερμο-
κρασία κινείται στους -13 βαθμούς Κελ-
σίου, με το ιστορικό χαμηλό να αγγίζει 
τους -53.
Οι χιονοθύελλες σφυροκοπούν το Νό-

ριλσκ για περισσότερες από 130 ημέρες 
ετησίως, οι καλοκαιρινές νύχτες είναι 
λευκές και επί δύο μήνες την πόλη καλύ-
πτει το απόλυτο σκοτάδι. Η μόνιμη δια-
μονή λοιπόν δεν είναι για όλους. Κάθε 
χρόνο, με αεροπλάνα, που είναι σχεδόν 
η μοναδική συγκοινωνία, αλλά και για 

δυο καλοκαιρινούς μήνες με πλοίο, φτά-
νουν στην πόλη καινούριοι κάτοικοι για 
να ζήσουν την εμπειρία και να μαζέψουν 
ένα καλό κομπόδεμα, ενώ οι παλαιοί 
μαζεύουν τις βαλίτσες και επιστρέφουν 
στην ηπειρωτική χώρα, στα ενδότερα 
της Ρωσίας.
Η επισκεψιμότητα στην πόλη όμως εί-

ναι μόνο για γηγενείς. Από το 2001 μόνο 
Ρώσοι και Λευκορώσοι μπορούν να ζή-
σουν στην πόλη. Πρόκειται για μια κλει-
στή περιοχή, για την είσοδο στην οποία 
ένας ξένος επισκέπτης χρειάζεται ειδική 
άδεια εισόδου.
Αλλά έτσι κι αλλιώς πρέπει να το λέει… 

η καρδιά σου για να περάσεις κάποιες 
μέρες εκεί ως ταξιδιώτης. Όχι μόνο για 
το κλίμα, αλλά κυρίως για τα επίπεδα 
ρύπανσης. Το Νόριλσκ είναι μία από 
τις πιο μολυσμένες πόλεις του κόσμου, 
ίσως η πιο ανθυγιεινή. Εκεί βρίσκονται 
τα μεγαλύτερα αποθέματα νικελίου, 
χαλκού και παλλάδιου παγκοσμίως, τα 
οποία υπολογίζονται σε 1,8 δισεκατομ-
μύρια τόνους! Όλα πολύτιμα μέταλλα, 
ειδικά το πρώτο, που αξιοποιείται σε 
πάμπολλες χρήσεις (μεταξύ των οποίων 
αυτοκίνητα, όπλα και smartphones).
Η εξόρυξη και επεξεργασία αυτών των 

μεταλλευμάτων εκτοξεύει τα επίπεδα 
μόλυνσης στο Νόριλσκ, σε βαθμό που να 
απορείς πώς διαθέτει μόνιμους κατοί-
κους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 1% των 
παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του 
θείου προέρχεται από μια πόλη 170.000 
ανθρώπων! Η όξινη βροχή και το νέφος 
είναι καθημερινότητα και στην περιοχή 
έχει προκληθεί επίσημα τεράστια περι-
βαλλοντική καταστροφή.
Επίσης, η εταιρία που εκμεταλλεύεται 

τα κοιτάσματα της περιοχής, ο βιομηχα-
νικός γίγαντας Norilsk Nickel, ευθύνεται 
για μια μεγάλη καταστροφή που σημει-
ώθηκε την άνοιξη του 2000 στην Αρκτι-
κή. Τότε που 21.000 τόνοι καυσίμου χύ-
θηκαν σε υδάτινες οδούς από τη δεξαμε-
νή ενός θερμοηλεκτρικού σταθμού που 
ανήκε σε μια εταιρεία της Norilsk Nickel.
Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2001, η 

ρωσική δικαιοσύνη καταδίκασε τον όμι-
λο να καταβάλει το πρόστιμο – μαμούθ 
των 1,6 δισ. ευρώ στις ομοσπονδιακές 
ρωσικές αρχές.
Παρά την εξέλιξη αυτή όμως, ακριβώς 

την ίδια περίοδο, το περιοδικό Forbes 
κατέταξε τον κύριο μέτοχο του κολοσσι-
αίου επιχειρηματικού ομίλου ως τον πιο 
πλούσιο Ρώσο που υπήρξε ποτέ! 

Η περιουσία του Βλαντίμιρ Ποτάνιν, 
που κατέχει το 34,54% των μετοχών, 
υπολογίστηκε λίγο πάνω από τα 25 δι-
σεκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με 
το δημοσίευμα, ποτέ ένας Ρώσος δεν 
ήταν τόσο πλούσιος.
Στη ρωσική Μέκκα του καπιταλισμού 

υπάρχει επιπλέον ένα από τα πιο επι-
κίνδυνα ορυχεία του κόσμου. Το 2005 
συνέβαιναν 2,4 ατυχήματα ανά 1000 ερ-
γάτες, νούμερο πάντως που έχει μειωθεί 
αρκετά τα τελευταία χρόνια.
Πάνω από το 80% των κατοίκων της πό-

λης απασχολείται άμεσα ή έμμεσα στη 
«Norilsk Nickel». Είναι αβέβαιο πόσοι 
θα μακροημερεύσουν. O κίνδυνος εκδή-
λωσης καρκίνου θεωρείται ότι είναι εκεί 
δύο φορές μεγαλύτερος και το προσδό-
κιμο ζωής 10 χρόνια λιγότερο από το ρω-
σικό μέσο όρο. 
Και δεν αποκλείεται η ιστορία (σύμφω-

να με κρατικά αρχεία, 16.806 κρατού-
μενοι των στρατοπέδων συγκέντρωσης 
έχασαν τη ζωή τους εκεί, είτε λόγω κα-
ταναγκαστικών εργασιών, είτε λόγω πεί-
νας, είτε λόγω του παγετού μεταξύ του 
1935-1956) να συνεχίζεται, εν μέρει, εν 
αγνοία τους…

© menshouse.gr

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού 
σ’όλον τον Καναδά 
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Halifax	:	2830	Agricola	Street,	Halifax,	NS,	B3K	4E4	
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Θα μπορέσει να αποτραπεί 
ένας νέος στασιμοπληθωρισμός;
Η μεγάλη πρόκληση είναι η αποτροπή ενός νέου στασιμοπληθωρισμού

Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, ή 
τουλάχιστον δε θα θέλαμε να επα-

ναλαμβάνεται. Γιατί σε σχέση με την 
τρέχουσα άνοδο του πληθωρισμού πα-
γκοσμίως, οι αναλογίες με το 1973 είναι 
μάλλον παραπάνω από ανησυχητικές. 
Ας μην ξεχνάμε, ότι και τότε η απότομη 
αύξηση του πληθωρισμού, που καθώς 
διατηρήθηκε οδήγησε στην ανάδυση του 
νεολογισμού «στασιμοπληθωρισμός» 
για να περιγραφεί η ταυτόχρονη ύπαρξη 
επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυ-
ξης και υψηλού πληθωρισμού, είχε αρ-
χικά αποδοθεί σε εξωτερικά αίτια, πριν 
γίνει αντιληπτό ότι επρόκειτο για κάτι το 
πολύ πιο δομικό και καθόλου συγκυρια-
κό.

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Υπενθυμίζουμε ότι, τότε η πρώτη αντί-
δραση ήταν να αποδοθεί η έκρηξη του 
πληθωρισμού στην εντυπωσιακή αύξη-
ση της τιμής των καυσίμων, που έφερε 
η απόφαση του Οργανισμού Αραβικών 
Χωρών Εξαγωγέων Πετρελαίου, να επι-
βάλουν εμπάργκο στην πώληση πετρε-
λαίου στις ΗΠΑ, ως αντίδραση στην 
ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου 
Ρίτσαρντ Νίξον ότι  θα χορηγούσε βοή-
θεια 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο 
Ισραήλ. Το αποτέλεσμα ήταν η τιμή του 
πετρελαίου από 2,9 δολάρια πριν την 
κρίση να φτάσει στα 11,65 δολάρια τον 
Ιανουάριο του 1974. Το Μάρτιο του 1974 
θα αρθεί το εμπάργκο, όμως οι ακριβές 
τιμές θα παραμείνουν, διαψεύδοντας 
και τις προσδοκίες για γρήγορη αποκλι-
μάκωση του πληθωρισμού.
Όμως, σύντομα θα γίνει σαφές, ότι δεν 

ήταν απλώς αυτό το σοκ από τη μεριά 
της προσφοράς που προκάλεσε τη δια-
τήρηση του πληθωρισμού. Και τότε θα 
ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση, για το τι 
προκαλούσε τον αυξανόμενο πληθωρι-
σμό. Ορισμένοι θα τον αποδώσουν στην 
αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη 
των συνδικάτων, που περιόριζε τα κέρδη 
των επιχειρήσεων και τις ωθούσε σε αυ-
ξήσεις των τιμών των προϊόντων, ώστε 
να μεταφερθεί το κόστος στις πλάτες 
των καταναλωτών. Άλλοι θα υποστηρί-
ξουν, ότι η υποχώρηση της κερδοφορίας 
συνδυαζόταν με μια αδυναμία τομών 
στην παραγωγικότητα, οπότε έμενε μόνο 
η καταφυγή σε αυξήσεις τιμών. Κάποιοι 
θα εντοπίσουν το πρόβλημα στις μονο-
πωλιακές δομές και την απουσία αντα-

γωνισμού, που θα συγκρατούσε τις τιμές. 
Και βέβαια, υπήρχαν και οι οπαδοί μιας 
μονεταριστικής θεωρίας, που επέμειναν 
ότι το πρόβλημα ήταν η αυξημένη προ-
σφορά χρήματος, που εκ των πραγμά-
των έσπρωχνε τις τιμές προς τα πάνω.
Τότε ήταν, που για πρώτη φορά θα 

«κλονιστεί» η ηγεμονία μιας ορισμένης 
εκδοχής κεϋνσιανισμού, καθώς οι οπα-
δοί του «μονεταρισμού» θα διεκδική-
σουν να περάσουν τη δική τους γραμμή, 
που ήταν ότι χρειάζονταν «βίαια» αντι-
πληθωριστικά μέτρα και κυρίως μεγάλη 
αύξηση των επιτοκίων, ώστε να περιορι-
στεί ο όγκος χρήματος που κυκλοφορού-
σε και να επιβραδυνθεί η οικονομία και 
ο πληθωρισμός.

Η ίδια η διαδικασία αποκλιμάκωσης του 
πληθωρισμού θα είναι σίγουρα μια πιο 
σύνθετη διαδικασία. Θα παίξουν ρόλο 
επιλογές όπως η στροφή της FED επί δι-
οίκησης Volcker προς τα υψηλά επιτόκια 
(20% το Μάρτιο του 1980), παρότι οι πο-
λιτικές της κυβέρνησης Ρέιγκαν δεν ήταν 
ακριβώς πολιτικές μείωσης της δημόσι-
ας δαπάνης (το άλλο αίτημα των «μονε-
ταριστών» πέραν των υψηλών επιτοκί-
ων). Θα παίξει ρόλο η μεγάλη αποδυνά-
μωση των συνδικάτων και η υποχώρηση 
του μεριδίου των μισθών στο συνολικό 
προϊόν, η εγκατάλειψη του στόχου της 
πλήρους απασχόλησης και η αποδοχή 
υψηλών ποσοστών ανεργίας αλλά και 
βαθιές αναδιαρθρώσεις στην παραγωγή, 
από τη μετεγκατάσταση δραστηριοτή-
των σε περιοχές χαμηλού κόστους, μέχρι 
την επίτευξη τομών στην παραγωγικότη-
τα, μέσα από νέες τεχνολογίες και νέες 
μορφές οργάνωσης της εργασίας. 

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Με τυπικούς όρους, απέχουμε από το 

να θεωρήσουμε ότι είμαστε αντιμέτωποι 

με ένα νέο φαινόμενο στασιμοπληθωρι-
σμού. Άλλωστε, η αύξηση του πληθωρι-
σμού είναι ένα πρόσφατο σχετικά φαι-
νόμενο. 

Βεβαίως, την ίδια στιγμή έχει σημασία, 
ότι π.χ. στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός είναι 
σήμερα στο υψηλότερο σημείο εδώ και 
40 χρόνια και μάλιστα την προηγούμενη 
που είχαν ανάλογο ποσοστό, είχε ήδη 
αρχίσει η αποκλιμάκωση.

Και τώρα μπορεί κανείς να διακρίνει, 
όπως και στην εποχή της Πετρελαϊκής 
Κρίσης του 1973-1974, την ίδια προσπά-
θεια να θεωρηθεί ένα συγκυριακό φαι-
νόμενο. 

Και όντως, είτε μιλάμε για τα προβλή-
ματα που υπάρχουν στην εφοδιαστική 
αλυσίδα από προβλήματα όπως τα λο-
κντάουν στην Κίνα, είτε την αύξηση της 
τιμής των καυσίμων, εξαιτίας του πο-
λέμου στην Ουκρανία, τα προβλήματα 
αυτά φαινομενικά δεν είναι τόσο «δομι-
κά» και θα μπορούσε κανείς να υποθέ-
σει μια διαφορετική συγκυρία σε σχετι-
κά βραχύ χρόνο.

Ωστόσο, κάποιες άλλες τάσεις δεν πα-
ραπέμπουν σε μια εύκολη αποκλιμάκω-
ση του πληθωρισμού. 

Για παράδειγμα στις ΗΠΑ, η αύξηση της 
ονομαστικής ζήτησης (που παραπέμπει 
ταυτόχρονα στην αύξηση της ζήτησης 
για προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και 
στην αύξηση των τιμών των προϊόντων 
και των υπηρεσιών τους) παραμένει σε 
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και αυτό θα 
συνεχίσει να τροφοδοτεί μια πληθωρι-
στική δυναμική. 

Αντίστοιχα, παραμένουν υψηλές οι 
αποτιμήσεις των μετοχών, παρά τις πρό-
σφατες αναταράξεις στα χρηματιστήρια.

Επιπλέον, παρότι έχουμε αύξηση της 
ζήτησης δεν έχουμε ανάλογη αύξηση 
των επιτοκίων, που σημαίνει διατήρηση 

φτηνού δανεισμού, που με τη σειρά του 
θα μπορούσε να τροφοδοτήσει σε αυτή 
τη σχέση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 
πληθωριστικές τάσεις. 
Και βέβαια έχουν παρατηρηθεί εκτε-

ταμένες πρακτικές mark-up που με τη 
σειρά τους μπορούν να σημαίνουν ανα-
τροφοδοτούμενες πληθωριστικές τάσεις.
Την ίδια στιγμή, παρότι δεν υπάρχει 

ακόμη μια σαφώς «υφεσιακή» δυναμι-
κή, εντούτοις υπάρχει επιβράδυνση των 
ρυθμών ανάπτυξης. 
Για παράδειγμα, τα μηνύματα από τους 

δείκτες επιχειρηματικού κλίματος PMI 
παραπέμπουν μεν σε ανάπτυξη (διατη-
ρούνται άνω του 50) αλλά έχουν στοι-
χεία επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυ-
ξης.
Αυτό με τη σειρά του, όχι μόνο φέρνει 

πιο κοντά το ενδεχόμενο συνδυασμού 
στασιμότητας και πληθωρισμού, αλλά 
και δυσκολεύει τις κυβερνήσεις να προ-
χωρήσουν σε άμεση και σημαντική αύ-
ξηση των επιτοκίων, καθώς αυτό θα 
έφερνε πιο κοντά το ενδεχόμενο ύφεσης. 

ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ  
ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ;

Μία από τις παραμέτρους που δια-
τήρησαν κάποια κοινωνική συνοχή σε 
αρκετές χώρες – παρά τις εντεινόμενες 
ανισότητες και την τάση, οι μισθοί να αυ-
ξάνονται πολύ λιγότερο από την αύξηση 
της παραγωγικότητας – ήταν το γεγονός 
ότι μετά την κρίση του 2008 επιτεύχθη-
καν σε χώρες όπως οι ΗΠΑ υψηλά πο-
σοστά απασχόλησης. Αντίστοιχα, οι ση-
μαντικότερες κοινωνικές εκρήξεις έγιναν 
εκεί όπου υπήρξε και μαζική ανεργία.

Άλλωστε, και τα μέτρα που πήραν οι 
κυβερνήσεις σε διάφορες χώρες στη δι-
άρκεια της πανδημίας, σε αυτό ακριβώς 
απέβλεπαν: να αποτρέψουν το ενδεχό-
μενο μαζικής ανεργίας και διάρρηξης του 
κοινωνικού ιστού.

Μόνο που τώρα οι περισσότερες λύσεις 
για να «τιθασευτεί» ο πληθωρισμός, χω-
ρίς «βίαιες» παρεμβάσεις στις τιμές των 
προϊόντων, στο τέλος προϋποθέτουν 
και μια σημαντική αύξηση της ανεργί-
ας, καθώς η σημερινή συνθήκη περίπου 
πλήρους απασχόλησης θεωρείται από 
αρκετούς απαγορευτική για μια ριζική 
υποχώρηση του πληθωρισμού. Και αυτό 
είναι ένα από τα σοβαρότερα πολιτικά 
διλήμματα που θα κληθούν να αντιμε-
τωπίσουν το επόμενο διάστημα οι κυ-
βερνήσεις.

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)

Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

Chirurgien dentiste / Dental Surgeon

Dr. Savas Fortis, DDS

Our priority is your
 healthy smile...
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Ο Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να μην 
είχε την τύχη του Σαρκοζί και του 

Ολάντ, δηλαδή «πρόεδρων μίας χρήσης» 
που δεν κατάφεραν να επανεκλεγούν, 
όμως είναι, όπως και να το δει κανείς, 
ένας πρόεδρος μειοψηφίας.

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Παρότι το γαλλικό εκλογικό σύστημα εί-
ναι φτιαγμένο ώστε να δίνει πλειοψηφίες 
στο πολιτικό ρεύμα που είναι μπροστά, 
κάτι που με βάση τον προεδρικό χαρακτή-
ρα της γαλλικής δημοκρατίας σημαίνει ότι 
είναι φτιαγμένο, ώστε να μπορεί ο πρό-
εδρος να απολαμβάνει και μιας φιλικής 
πλειοψηφίας στην Εθνοσυνέλευση. Και 
αυτό, γιατί το σύστημα των δύο γύρων και 
στις βουλευτικές εκλογές είναι φτιαγμένο, 
ώστε να επιτρέπει να αποτυπώνονται οι 
ίδιες συσπειρώσεις που αποτυπώνονται 
και στο δεύτερο γύρο των προεδρικών 
εκλογών. Και αυτό εξηγεί, γιατί είναι τε-
λικά πολιτική ήττα για τον Μακρόν, το 
γεγονός ότι η εκλογική συμμαχία που 
υποστήριξε την υποψηφιότητα Μακρόν 
δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει την από-
λυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. 
Την ίδια στιγμή τα αποτελέσματα των 
εκλογών σημαίνουν, ότι η Γαλλία μπαίνει 
σε ένα νέο τοπίο, σε πλευρές του αχαρτο-
γράφητο.

Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ
Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός, του 

οποίου ηγείται η Μαρίν Λεπέν, είναι από 
τους κερδισμένους των βουλευτικών 
εκλογών. Με 89 βουλευτές θα έχει την 
πιο μεγάλη κοινοβουλευτική ομάδα της 
Ακροδεξιάς από το 1986, όταν η επιλο-
γή του Φρανσουά Μιτεράν να γίνουν με 
βάση ένα πιο αναλογικό σύστημα ενός 

γύρου, επέτρεψε στο Εθνικό Μέτωπο του 
Ζαν-Μαρί Λεπέν, το κόμμα προκάτοχο του 
Εθνικού Συναγερμού, να αποκτήσει 35 
βουλευτές.
Ο Εθνικός Συναγερμός κατάφερε όχι 

μόνο να κατοχυρωθεί ως βασική ακρο-
δεξιά δύναμη, δείχνοντας τα όρια της 
υποψηφιότητας του Ζεμούρ, αλλά και να 
είναι ο βασικός εκπρόσωπος της γαλλικής 
Δεξιάς εν γένει.

Η Ακροδεξιά έδειξε ιδιαίτερη αντοχή σε 
αρκετές από τις «μονομαχίες» του δεύτε-
ρου γύρου, είτε απέναντι σε εκπροσώπους 
του κόμματος Μακρόν, είτε απέναντι σε 
εκπροσώπους της Αριστεράς. Ωφελήθηκε 
μάλιστα και από το γεγονός, ότι το κόμμα 
του Μακρόν απέφυγε να βγάλει καθαρή 
γραμμή για υποστήριξη των υποψηφίων 
της Αριστεράς όπου μονομαχούσαν με 
υποψήφιο της ακροδεξιάς, πράγμα που 
σήμαινε ότι η Ακροδεξιά μπορούσε να ελ-
πίζει στην αποχή και τη συσπείρωση μέ-
ρους της συνολικής γαλλικής Δεξιάς. Είναι 
ενδεικτικό, ότι μια δημοσκόπηση έδειξε, 
ότι στις περιπτώσεις μονομαχίας ανάμε-
σα στην Αριστερά και τον Εθνικό Συναγερ-
μό το 72% των ψηφοφόρων του κόμματος 
του Μακρόν επέλεξε να μην ψηφίσει, το 
16% ψήφισε προς τα αριστερά και το 12% 
υπέρ του Εθνικού Συναγερμού. Από τους 
ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικάνων, του 
κόμματος δηλαδή της «κλασικής» δεξιάς, 
το 58% δεν ψήφισε, το 30% θα ψήφιζε 
υπέρ του Εθνικού Συναγερμού και το 12% 
υπέρ της Αριστεράς.

Όμως, το πιο βασικό κέρδος για την 
Ακροδεξιά είναι, ότι κατοχυρώνεται ως 
μια πολιτική δύναμη μέσα στην Εθνοσυ-
νέλευση, θα μπορεί πολύ περισσότερο να 
πιέζει την κυβέρνηση μειοψηφίας σε θέ-
ματα που αφορούν τη δική της ατζέντα σε 
θέματα όπως το μεταναστευτικό ή η κα-
ταστολή, θα κατοχυρώνεται ως η βασική 

δύναμη της δεξιάς και θα προετοιμάζεται 
έτσι για τη μετά-Μακρόν εποχή.

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ  
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Η βασική αντιπολιτευτική δύναμη που 
θα συναντήσει η κυβέρνηση της πρω-
θυπουργού Ελιζαμπέτ Μπορν θα είναι η 
Αριστερά. Η συμμαχία NUPES (Νέα Λαϊκή 
Οικολογική και Σοσιαλιστική Ενότητα) δεν 
κατάφερε να πετύχει την πρωτιά και άρα 
να επιβάλει στο Μακρόν τη «συγκατοίκη-
ση», όμως κατάφερε να έχει μια σημαντι-
κή εκλογική παρουσία.
Την ίδια στιγμή, η βασική αλλαγή είναι 

ότι σαφώς η Ανυπότακτη Γαλλία είναι ο 
βασικός πόλος της ευρύτερης Αριστεράς. 
Μπορεί οι όροι της συμμαχίας (που ήταν 
και ένας από τους λόγους που μπόρε-
σε να συγκροτηθεί) να εξασφάλισαν την 
κοινοβουλευτική παρουσία του Κομμου-
νιστικού Κόμματος, των εναπομεινασών 
δυνάμεων του Σοσιαλιστικού Κόμματος 
και των Οικολόγων, όμως το «ηγεμονικό» 
ρεύμα είναι αυτό του Ζαν-Λυκ Μελανσόν, 
που σημαίνει ότι πλέον με σαφήνεια η 
Αριστερά ορίζεται κυρίως γύρω από τη 
σκληρή αντιπολίτευση στο Μακρόν και 
μια προσπάθεια εκπροσώπησης των λαϊ-
κών στρωμάτων.

Βεβαίως μένει να δούμε, με ποιο τρόπο 
θα μπορέσει να διαμορφώσει μια νέα πο-
λιτική σύνθεση και όρους για την επιστρο-
φή της Αριστεράς στην Εξουσίας σε βάθος 
πενταετίας. 

ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΗ  
ΚΑΙ ΟΡΓΙΣΜΕΝΗ

Η αδυναμία του Μακρόν να διαμορ-
φώσει μια θετική «ηγεμονική δυναμική» 
αποτυπώνει ένα σύμπτωμα βαθύτερης 
πολιτικής κρίσης. Αυτό άλλωστε δείχνει 
και ο κατακερματισμός του εκλογικού 

σώματος, που παραπέμπει σε έναν αντί-
στοιχο κατακερματισμό και της γαλλικής 
κοινωνίας.

Όπως έχει συζητηθεί αρκετές φορές, στη 
Γαλλία διαμορφώνονται τρεις κοινωνικο-
πολιτικοί πόλοι. Από τη μια ένα μεγάλο 
μέρος των αστικών και μεσαίων στρωμά-
των πλέον συσπειρώνεται γύρω από τον 
Μακρόν και τη δική του εκδοχή Κέντρου, 
στοιχείο που εξηγεί την αποσάθρωση μέ-
ρους της παραδοσιακής εκλογικής βάσης 
των Σοσιαλιστών αλλά και της κλασικής 
Δεξιάς. Ένα μεγάλο μέρος της «βαθιάς 
Γαλλίας», συντηρητικών στρωμάτων αλλά 
και τμημάτων της «κλασικής εργατικής 
τάξης» έχει μετατοπιστεί προς τα δεξιά 
και αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότε-
ρο στην Ακροδεξιά. Τέλος, μια συμμαχία 
ανάμεσα στη νεολαία που αντιμετωπί-
ζει την επισφάλεια, τους μισθωτούς που 
αγωνιούν για το μέλλον, τα «προάστια» 
με τους πολίτες μεταναστευτικής κατα-
γωγής (όπως και οι υπερπόντιες κτήσεις) 
στρέφονται προς τα Αριστερά.
Την ίδια στιγμή, το σημαντικό ύψος της 

αποχής δείχνει ότι ένα μεγάλο μέρος της 
κοινωνίας επιλέγει, με τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο, μια «αντιπολιτική» στάση, 
ακόμη και εάν μπορεί π.χ. να συμμετέχει 
σε μαζικά κοινωνικά κινήματα.

Όλα αυτά εξηγούν και γιατί δεν μπορεί 
εύκολα να διαμορφωθεί μια «πλειοψη-
φική κοινωνική συμμαχία». Το «Κέντρο» 
μπορεί να στηρίζεται στα κοινωνικά στρώ-
ματα που βλέπουν θετικά την τρέχουσα 
εκδοχή πολιτικής, όμως τελικά αυτά τα 
κοινωνικά στρώματα είναι μειοψηφικά 
καθώς δείχνουν – αθροιστικά – να είναι 
περισσότερα τα στρώματα που αντιμετω-
πίζουν με επιφύλαξη ή και οργή την πολι-
τική του Μακρόν. 

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  17

Γαλλικές εκλογές:  Γαλλικές εκλογές:  
Το τοπίο… μετά  Το τοπίο… μετά  
το «χαστούκι»  το «χαστούκι»  
στον Μακρόνστον Μακρόν
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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

Αίτια και συνέπειες  
του γαλλικού «σοκ»
Δεν απάντησαν στα αγωνιώδη αιτήματα των Γάλλων πατριωτών να 
αντιμετωπιστεί η τάση μετατροπής της χώρας σε ισλαμικό μαχαλά

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν απώλεσε μέγα μέρος της 
εξουσίας στη χώρα του, έπειτα από το δεύτερο γύρο των βουλευτικών 

εκλογών, ενώ η γαλλική Αριστερά ισχυροποίησε τη θέση της και ο αντισυ-
στημικός εθνικισμός της Μαρίν Λεπέν, ενδεκαπλασίασε τις έδρες του στη 
Γαλλική Εθνοσυνέλευση!
Ειδικά η τελευταία παράμετρος των αποτελεσμάτων προβληματίζει (έως και πα-

νικοβάλλει) τις δυνάμεις που επιθυμούν τα πράγματα να παραμείνουν ως έχουν 
στην Ευρώπη, που έχει χάσει το βηματισμό της. 
Το κατεστημένο είχε συνηθίσει μέχρι σήμερα στο δεύτερο γύρο των βουλευτικών 

εκλογών να συνασπίζονται άπαντες εναντίον των εθνικιστών (του κόμματος του Ζαν 
Μαρί Λεπέν κι έπειτα της Μαρίν Λεπέν) και στο τέλος να επικρατεί ο «αντιλεπενι-
σμός». Αυτή η συνταγή σ’ αυτές τις εκλογές απέτυχε. Ο λόγος είναι ότι πλέον δεν αρ-
κούν τα συνθήματα και οι λέξεις-κλειδιά (όπως «Ακροδεξιά», «μαύρη συντήρηση», 
«ισλαμοφοβικοί» κ.ά.) για να σημειωθεί εκλογική νίκη. Απαιτούνται πραγματικές 
πολιτικές, που θα απαντούν στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.
Ο Εμανουέλ Μακρόν τιμωρήθηκε από τους εκλογείς ως ελιτιστής και αδιάφορος 

για τις λαϊκές ανάγκες. Δεν έλαβε αποτελεσματικά μέτρα για το φοβερό κύμα ακρί-
βειας που σαρώνει και τη Γαλλία. Περισσότερο έδειξε να νοιάζεται για το καθεστώς 
Ζελένσκι στην Ουκρανία, παρά για τους πολίτες της πατρίδας του. Στάθηκε αρωγός 
στις μεγάλες επιχειρήσεις και στο κεφάλαιο και σκληρός στις χαμηλές εισοδηματικές 
τάξεις, με μέτρα που προήγαγαν την εργασιακή ανασφάλεια, τις περικοπές επιδο-
μάτων κ.ά. 
Επιπλέον, ο κ. Μακρόν και το κόμμα του ουδέν ουσιαστικό έπραξαν για τη διαφύ-

λαξη του εθνικού πολιτισμικού χαρακτήρα της Γαλλίας και δεν απάντησαν στα αγω-
νιώδη αιτήματα των Γάλλων πατριωτών, να αντιμετωπιστεί η τάση μετατροπής της 
χώρας σε ισλαμικό μαχαλά.
Όλα τα παραπάνω έγιναν και γίνονται στη Γαλλία, όμως θυμίζουν πολύ και κατα-

στάσεις που βιώνουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Οι σεισμικές 
μεταβολές της Γαλλίας μπορεί να… εξαχθούν σύντομα και οι μετασεισμοί να γίνουν 
αισθητοί ακόμα και στην Ελλάδα.

© Newsbreak.gr

Η Ακροδεξιά έχει σαφώς επενδύσει στη 
δυσαρέσκεια και την ανασφάλεια, αλλά 
την ίδια στιγμή αντιμετωπίζει βαθιά 
εχθρότητα από τη μεριά τμημάτων της 
νεολαίας, τους πολίτες μεταναστευτικής 
καταγωγής και σημαντικό μέρος των μορ-
φωμένων εργαζομένων. Από την άλλη, η 
Αριστερά χρειάζεται να βρει έναν τρόπο 
να «αποσπάσει» από την επιρροή της 
ακροδεξιάς εκείνα τα λαϊκά στρώματα 
που στρέφονται προς την Άκρα Δεξιά, ή 
για να το πούμε περιγραφικά, να μπορέ-
σει να συνενώσει σε μια κοινή πολιτική 
και κοινωνική συμμαχία το σύνολο των 
στρωμάτων που νιώθουν δυσαρεστημένα, 
το σύνολο π.χ. των κοινωνικών στρωμά-
των που είδαν θετικά τα «Κίτρινα Γιλέκα».

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΩΝ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΡΗΞΕΩΝ

Μπορεί η διετία της πανδημίας να δια-
μόρφωσε μια ιδιότυπη συνθήκη ως προς 
τις κοινωνικές κινητοποιήσεις, όμως έχει 
μια σημασία, ότι ο Μακρόν αντιμετώπισε 
μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις για την 
πολιτική του.
Είναι ένα μεγάλο ερώτημα, εάν και σε 

ποιο βαθμό θα μπορέσει να περάσει τα 
μέτρα που θέλει, σε μια συγκυρία όπου το 
κοινωνικό και οικονομικό τοπίο σε όλη την 
Ευρώπη επιδεινώνεται και όπου η ίδια η 
κυβέρνησή του θα βρίσκεται ανάμεσα σε 
διασταυρούμενα πυρά.
Ουσιαστικά, είναι το ερώτημα εάν αυτή 

η αντιφατική πολιτική γεωμετρία θα με-
τατραπεί και σε ένα νέο κύκλο μεγάλων 
κοινωνικών αγώνων. 

ΜΙΑ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΠΙΟ  
ΔΥΣΚΟΛΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το γεγονός ότι ο σχηματισμός που στη-

ρίζει ο Μακρόν δε θα έχει την απόλυτη 
πλειοψηφία στην Ευρωβουλή, ανοίγει 
μια νέα σελίδα και ως προς την ίδια την 
άσκηση της εξουσίας στη Γαλλία. Από τη 
στιγμή που κανένας σχηματισμός δεν εί-
ναι διατεθειμένος, σε πρώτη φάση τουλά-
χιστον, να διαπραγματευτεί μια συνολική 
συμφωνία με την κυβέρνηση, είναι σαφές 
ότι μάλλον πάμε σε μια λογική διαρκούς 
διαπραγμάτευσης κάθε μέτρου, με σκοπό 
τη διαμόρφωση μιας ad hoc πλειοψηφίας. 

Όμως, αυτό θα δίνει σε όλες τις παραλ-
λαγές της αντιπολίτευσης και ισχυρή αντι-
πολιτευτική δύναμη και ικανότητα μπλο-
καρίσματος επιλογών. Ιδιαίτερη σημασία 
έχει και το γεγονός, ότι για σημαντικά 
ζητήματα, η κυβέρνηση Μπορν θα πρέπει 
να καταφεύγει στη στήριξη της Δεξιάς και 
της Ακροδεξιάς, κάτι που θα σημαίνει και 
μια ανάλογη μετατόπιση του συνολικού 
πολιτικού συσχετισμού προς τα δεξιά, την 
ίδια ώρα που τέτοιες επιλογές θα μπο-
ρούν να πυροδοτούν μεγάλες κοινωνικές 
αντιδράσεις. Και βέβαια, σε όλη αυτή 
τη διαδρομή, θα είναι διαρκώς ευάλωτη 
απέναντι σε κινήσεις, όπως οι προτάσεις 
δυσπιστίας.

ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Για κάποιον όπως ο Εμανουέλ Μακρόν, 
που έχει διεκδικήσει να παίξει ηγετικό και 
πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη την Ευρώπη 
και όχι απλώς στη Γαλλία, τα αποτελέ-
σματα των εκλογών σαφώς συνεπάγονται 
ένα «ψαλίδισμα» των προσδοκιών και 
της πραγματικής επιρροής τους. Βεβαίως, 
δε θα είναι ο μόνος σε μια Ευρώπη όπου 
σταδιακά βλέπει να υπάρχουν όλο και λι-
γότερες «ηγετικές φυσιογνωμίες», όμως 
σίγουρα τα αποτελέσματα θα παίξουν ένα 
ρόλο, ακόμη και εάν θέλει να κάνει μια 
«φυγή προς τα εμπρός».

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  16

Τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των γαλλικών βουλευτικών εκλογών ήρθαν  Τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των γαλλικών βουλευτικών εκλογών ήρθαν  
να υπογραμμίσουν ότι ο Εμανουέλ Μακρόν και η παράταξή του δεν έχουν καταφέρει να υπογραμμίσουν ότι ο Εμανουέλ Μακρόν και η παράταξή του δεν έχουν καταφέρει 

να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των Γάλλων πολιτώννα κερδίσουν την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των Γάλλων πολιτών



18  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  24 Ιουνιου, 2022 / June 24, 2022

ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)Πόλη Χανίων: Σοκάκια και στιβανάδικα

Στις ιστορικές συνοικίες και τα μεγάλης καλλιτεχνικής και αισθητικής αξίας μνημεία της πόλης  
αποτυπώνονται η μακρά ιστορική διαδρομή και ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της χανιώτικης κοινωνίας

Σε αντίθεση με τα περισσότερα αστι-
κά κέντρα της χώρας μας, η πόλη 

των Χανίων, η δεύτερη μεγαλύτερη της 
μεγαλονήσου, καταφέρνει να διατηρεί 
σε μεγάλο βαθμό το τοπικό χρώμα και 
τη δική της πολιτισμική ταυτότητα, όπως 
αυτή διαμορφώθηκε στο διάβα των αιώ-
νων υπό την επίδραση διαφόρων λαών 
και πολιτισμών. 
Στις ιστορικές συνοικίες και τα μεγάλης 

καλλιτεχνικής και αισθητικής αξίας μνη-
μεία της πόλης, αποτυπώνονται η μακρά 
ιστορική διαδρομή και ο πολυπολιτισμι-
κός χαρακτήρας της χανιώτικης κοινωνί-
ας. Στο ενετικό λιμάνι, που συγκεντρώνει 
τη μεγαλύτερη κίνηση, ξεχωρίζουν ο φά-
ρος, το φρούριο Φιρκά, τα ενετικά νεώ-
ρια, το τζαμί του Κιουτσούκ Χασάν (Γιαλί 
Τζαμισί) και το Ναυτικό Μουσείο. 
Ο Τοπανάς, η αριστοκρατική συνοι-

κία των χριστιανών επί Τουρκοκρατίας, 
η Εβραϊκή συνοικία, η συνοικία Σαντρι-
βάνι, με την πλατεία Ελευθερίου Βενι-
ζέλου, η συνοικία Καστέλι, ακρόπολη 
της αρχαίας Κυδωνίας, η συνοικία Σπλά-
ντζια, η συνοικία Κουμ Καπί και η ξα-
κουστή Χαλέπα, η όμορφη συνοικία με 
το παλάτι του πρίγκιπα Γεωργίου, την 
κατοικία του Ελευθερίου Βενιζέλου και 
την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του 
πολεοδομικού ιστού αλλά και του καθη-
μερινού βίου των Χανιωτών. Στο καθο-

λικό της ενετικής μονής του Αγίου Φρα-
γκίσκου, στην οδό Χάληδων, στεγάζεται 
το Αρχαιολογικό Μουσείο, που παρέ-
χει με τα εκθέματά του μια διαχρονική 
εικόνα της ιστορίας των Χανίων, από 
τους Νεολιθικούς έως τους Ρωμαϊκούς 

Χρόνους. Πόλους έλξεως, τόσο για τους 
ίδιους τους Χανιώτες όσο και για τους 
επισκέπτες της πόλης, αποτελούν η Δη-
μοτική Αγορά, εντυπωσιακό οικοδόμημα 
με σταυροειδές σχήμα (η κατασκευή του 
ολοκληρώθηκε το 1913), και ο Δημοτικός 
Κήπος, έργο του Ρεούφ πασά (σχεδιά-
στηκε σε ευρωπαϊκά πρότυπα το 1870). 
Δίπλα στο Δημοτικό Κήπο βρίσκεται 
ο πύργος του ρολογιού.   
Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων περι-

λαμβάνει έργα ζωγραφικής και χαρακτι-
κής καταξιωμένων Ελλήνων δημιουργών 
και ντόπιων καλλιτεχνών, που χρονολο-
γούνται από το 18ο έως τον 20ο αιώνα. 
Οι επισκέπτες της πόλης των Χανίων 

θα βρουν στη Δημοτική Αγορά άφθονα 
τοπικά προϊόντα: τυροκομικά, αλλαντι-
κά, ψάρια, λάδι, ελιές, μέλι, αρωματικά 
βότανα, κάστανα, καρύδια, παξιμάδια, 
γλυκά, κρασί και τσικουδιά. 
Δυτικά της Δημοτικής Αγοράς, στη 

οδό Σκρυδλώφ, τα περίφημα στιβανά-
δικα δίνουν την αίσθηση του παζαριού, 
με την έντονη μυρωδιά του δέρματος 
και τα είδη λαϊκής τέχνης που πωλού-

νται εδώ (ντόπια δερμάτινα είδη, ποι-
κίλα αναμνηστικά). Παλαιότερα, η οδός 
Σκρυδλώφ ήταν αποκλειστικά ο δρόμος 
των στιβανάδων, που κατασκεύαζαν τα 
ξακουστά στιβάνια, τις μπότες της παρα-
δοσιακής κρητικής φορεσιάς.

Η Δημοτική Αγορά και το βενετσιάνικο λιμάνι  
της πόλης των Χανίων (πηγή: Δήμος Χανίων)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή 26 Ιουνίου: 
7:30 το πρωί  και  9:30 το βράδυ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα 27 Ιουνίου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 28 Ιουνίου: 8:30 το πρωί
Τετάρτη 29 Ιουνίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 30 Ιουνίου: 7:30 το πρωί
Παρασκευή 1 Ιουλίου: 3: 30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 2 Ιουλίου: 4:30  το απόγευμα
Κυριακή 3 Ιουλίου: 3:30  το πρωί

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

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

και των συνεργατών τουκαι των συνεργατών του

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

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

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Αυτή την Κυριακή 25 IOYNIOY

Καλημέρα 
Πατρίδα

Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
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REM στο «ρελαντί»
Η λειτουργία της πλειοψηφίας των σταθμών REM 
αναβάλλεται για το τέλος του 2024

Οι επιβάτες των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς στο Μόντρεαλ 

και τη Βόρεια Ακτή θα πρέπει 
να είναι υπομονετικοί, προτού 
μπορέσουν να επιβιβαστούν σε 
βαγόνι τρένου του Réseau express 
metropolitain (REM): προβλήματα 
στη σήραγγα κάτω από το Mount 
Royal αναγκάζουν την αναβολή 
της έναρξης λειτουργίας των 
περισσότερων σταθμών για το 
τέλος του 2024.

Σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε 
τη Δευτέρα 20 Ιουνίου, η CDPQ 
Infra – η οποία ηγείται του έργου 
του προαστιακού σιδηροδρόμου – 
επιβεβαίωσε ότι η έναρξη λειτουργίας 
του κλάδου που θα συνδέει τη South 
Shore με το κέντρο του Μόντρεαλ 
διατηρείται το επόμενο φθινόπωρο, 
αλλά ότι όλοι οι άλλοι σταθμοί δε θα 
ανοίξουν για τους Μοντρεαλίτες πριν 
από το τέλος του 2024. 

Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 
της γραμμής που θα πηγαίνει στο 
αεροδρόμιο Pierre-Elliott-Trudeau θα 
ανακοινωθεί το ερχόμενο φθινόπωρο.

Αντί να ανοίξουν σε τρεις φάσεις από το 
φθινόπωρο του 2023 έως το φθινόπωρο 
του 2024, 18 από τους 26 σταθμούς – 
που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, 
στα δυτικά του Μόντρεαλ και στη Βόρεια 
Ακτή – θα υποδεχθούν τους πρώτους 
επιβάτες τους ταυτόχρονα στα τέλη του 
2024, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη 
εκτίμηση από τους διαχειριστές έργων 
REM.
Σε συνέντευξή του στη Journal de 

Montreal, το Caisse αναγνώρισε, ότι 
οι καθυστερήσεις θα οδηγήσουν 
σε υψηλότερο κόστος και ότι η 
πιο πρόσφατη εκτίμηση των 6,9 
δισεκατομμυρίων δολαρίων δε θα είναι 
δυνατόν να εκπληρωθεί.

Δεν είναι η πρώτη φορά, που 
προβλήματα με τη σήραγγα κάτω από 
το Mount Royal καθυστερούν την ολο-
κλήρωση αυτού του έργου. Το Νοέμ-
βριο του 2020, η CDPQ Infra διοργάνωσε 
συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσει 
ότι απρόβλεπτα γεγονότα στη σήραγγα, 
εκτός από προβλήματα που σχετίζονται 
με το COVID-19, ανάγκασαν μια πρώτη 
αναβολή. Οι επόμενοι μήνες θα βάλουν 
σε δοκιμασία το ίδιο το REM, αλλά και 
τις ομάδες που θα εξασφαλίσουν τη 
σωστή λειτουργία του.

Οι εργάτες είχαν τότε ανακαλύψει 
υπολείμματα εκρηκτικών, που είχαν 
περιπλέξει το έργο, εκτός των γενικών 
συνθηκών φθοράς αυτής της αιωνόβιας 
σήραγγας, ιδιαίτερα κάτω από την οδό 
McGill College.
Ο εκσυγχρονισμός της σήραγγας για το 

REM θα απαιτήσει τη διάνοιξη περίπου 
60.000 οπών για την εγκατάσταση 
κρίσιμων στοιχείων, όπως ηλεκτρικά και 
τηλεπικοινωνιακά καλώδια, σύμφωνα 
με το CDPQ Infra. Σχεδόν το 90 τοις 
εκατό της απαιτούμενης γεώτρησης έχει 
ολοκληρωθεί, ανέφερε η CDPQ Infra. Η 
νέα μέθοδος εξ αποστάσεως γεώτρησης 
οδήγησε σε αύξηση των βλαβών του 
εξοπλισμού, γεγονός που συνέβαλε στις 
καθυστερήσεις.
«Όταν βρίσκεσαι σε ένα μικρό 

καταφύγιο μέσα στο τούνελ, τρυπώντας 
από απόσταση με ένα joystick, δεν 
μπορείς απαραίτητα να καταλάβεις 
πόσο σκληρός είναι ο βράχος», είπε στη 
συνέντευξη Τύπου, ο εκπρόσωπος της 
CDPQ Infra, Jean-Vincent Lacroix. 
«Όταν τρυπάτε χειροκίνητα, έχετε 

καλύτερη επαφή με το βράχο και μπορείτε 
να αποτρέψετε την υπερθέρμανση του 
εξοπλισμού. Έτσι, όταν το συνδυάσαμε 
με την έλλειψη εργατικού δυναμικού 
και τη δυσκολία απόκτησης προμηθειών, 
έγινε φανερό ότι επρόκειτο να υπάρξουν 
καθυστερήσεις» σημείωσε ο Jean-
Vincent Lacroix.
Υπό το πρίσμα αυτής της παρατήρησης, 

η CDPQ Infra έχει επανασχεδιάσει το 
πρόγραμμα εργασίας της προκειμένου 
να καταστήσει λειτουργικό ολόκληρο 
το δίκτυό της – εκτός από το τμήμα του 
αεροδρομίου – πριν από το τέλος του 
2024. Η σειρά δοκιμών των βαγονιών 
έχει αναθεωρηθεί, αλλά δε θα μπορεί 
να μην ξεκινήσει πριν το καλοκαίρι του 
2024 στο τούνελ. Οι δοκιμές στη γραμμή 
μεταξύ του Μόντρεαλ και της Νότιας 
Ακτής βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.
Το CDPQ Infra ανέφερε επίσης, ότι εάν 

είχε διατηρηθεί η σειρά των σταθμών 
έναρξης λειτουργίας από νότο προς 
βορρά, το REM δε θα είχε φτάσει στο 
Deux-Montagnes πριν από το 2026.
Η ομάδα της REM επεσήμανε επίσης, 

ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις 
με την métropolitain (ARTM) και με την 
Mobilité Montréal να διατηρήσουν τα 
μέτρα μετριασμού που εφαρμόστηκαν 
κατά το πλήρες κλείσιμο της γραμμής 
exo Deux-Montagnes και λαμβάνοντας 
υπόψη τα εμπόδια που συνδέονται με 
τη γραμμή exo Mascouche. Αυτές οι δύο 
γραμμές προαστιακού χρησιμοποίησαν 
τη σήραγγα κάτω από το Mount Royal 
πριν κλείσουν.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Savannah DeLane Morris:Savannah DeLane Morris: Το «εκρηκτικό» της 
μπούστο θα σας κάνει να «χάσετε» τον ύπνο σας 
Όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς οι ίδιοι, η «εκρηκτι-

κή» ξανθιά Savannah DeLane Morris, διαθέτει έναν 
από τους πιο «καυτούς» λογαριασμούς στο Instagram. 
Άλλωστε, το μοντέλο από την Αμερική έχει αδυναμία 

στα σέξι μαγιό, εσώρουχα, αλλά και στις πόζες. Και κάθε 
φορά που ανεβάζει μία φωτογραφία της αναστατώνει 
τους followers της. Η 26χρονη Savannah, εκτός από μο-
ντέλο, είναι και blogger ενώ έχει σπουδάσει οικονομικά.

Ο Κέβιν Σπέισι αφέθηκε 
ελεύθερος χωρίς 

περιοριστικούς όρους
Ο Κέβιν Σπέισι αρνεί-

ται «κατηγορημα-
τικά» τις κατηγορίες για 
σεξουαλικά αδικήματα 
που αντιμετωπίζει – δή-
λωσε προ ημερών ο συ-
νήγορός του, καθώς ο 
βραβευμένος με Όσκαρ 
ηθοποιός εμφανίστηκε 
σε βρετανικό δικαστήριο για να αντιμετωπίσει τις κα-
τηγορίες, κάποιες εκ των οποίων αφορούν γεγονότα 
προ 20ετίας – και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιορι-
στικούς όρους.
Ο 62χρονος Σπέισι κατηγορείται για πέντε αδικήμα-

τα που φέρεται να διέπραξε στη Βρετανία εις βάρος 
3 ανδρών – τέσσερα αφορούν σεξουαλική επίθεση 
με θωπείες και ένα σοβαρότερο που αφορά τον εξα-
ναγκασμό ενός προσώπου σε σεξουαλική πράξη που 
περιλαμβάνει διείσδυση χωρίς τη συγκατάθεσή του, η 
οποία διαφοροποιείται από το βιασμό, που στο αγγλι-
κό δίκαιο προϋποθέτει διείσδυση με πέος.
Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Σπέισι υποχρέωσε 

επίσης έναν άνδρα σε στοματικό σεξ.
Φορώντας γυαλιά οράσεως και ένα γαλάζιο κοστούμι, 

ο Σπέισι προσήλθε στις 16 Ιουνίου σε δικαστήριο του 
Ουεστμίνστερ στο Λονδίνο, όπου τον περίμενε πλήθος 
δημοσιογράφων, με τους σωματοφύλακές του να προ-
σπαθούν να ανοίξουν δρόμο παραμερίζοντας τηλεο-
πτικά συνεργεία και φωτογράφους.| © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Το προγαμιαίο συμβόλαιο 
αδικεί τον άντρα της
Αν χωρίσουν δε θα πάρει τίποτα

Βάσει των όρων του συμβολαί-
ου, ο Ασγκάρι δε δικαιούται να 

εισπράξει τίποτα από τα δεκάδες 
εκατομμύρια που είχε κερδίσει η 
Μπρίτνεϊ πριν παντρευτούν. Δεν 
έχει διευκρινιστεί ωστόσο αν θα δι-
καιούται μερίδιο από τα κέρδη που 
θα αποκτήσει η Σπίαρς μετά το γάμο 
τους.
Παρά το γεγονός ότι εκείνη δήλωνε 

πως δεν ενδιαφερόταν να κάνει πε-
ριοδεία ή να δώσει κάποιες παρα-
στάσεις την περίοδο που βρισκόταν 
υπό την κηδεμονία του πατέρα της, 
δεν αποκλείεται να θελήσει να επα-
νεκκινήσει τη μουσική της καριέρα, 
τώρα που κρατάει η ίδια το τιμόνι 
της ζωής της.
Γι’ αυτό και η ομάδα δικηγόρων 

της 40χρονης ποπ σταρ φέρεται 
ότι έπιασε αμέσως δουλειά, μό-
λις ο 28χρονος ανερχόμενος ηθο-
ποιός τής έκανε πρόταση γάμου, 

προκειμένου να διαφυλάξει την 
περιουσία της, αν ο γάμος τους κα-
ταρρεύσει. Σύμφωνα με τους «New 
York Times», η καθαρή περιουσία 
της εκτιμάται ότι πέρυσι άγγιζε τα 
57.000.000 ευρώ.
Πηγές είχαν αναφέρει παλαιότερα 

στο «New Yorker» ότι η Σπίαρς είχε 
αποκτήσει περιουσία εκατοντάδων 
εκατομμυρίων στις αρχές της δεκα-
ετίας του 2000, η οποία όμως έγι-
νε «φύλλο και φτερό» στα επόμενα 
χρόνια.

© www.espressonews.gr

Demi Moore: Το ρομαντικό ταξίδι  
στο Παρίσι με το νέο της σύντροφο!

Η Demi 

Moore εί-
ναι full in 
love και 
δεν το 
κρύβει! Η 
σταρ του 
Χόλυγουντ 
μέσα από 

τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δε δι-
στάζει να ανεβάζει στιγμιότυπα με το νέο της σύντρο-
φο, Daniel Humm, ακόμη και φωτογραφίες που είναι 
στην αγκαλιά του.
Οι δυο τους και η σκυλίτσα της ηθοποιού, Pilaf, 

ταξίδεψαν στο Παρίσι για να παρακολουθή-
σουν το τουρνουά τένις Roland Garros, όπου ο 
Rafael Nadal – ο οποίος σύντομα θα γίνει πατέ-
ρας – κατέκτησε τον 14ο τίτλο του στο Γαλλικό Όπεν. 
Φυσικά, οι δυο τους είχαν και την ευκαιρία να απολαύ-
σουν ποιοτικό χρόνο μαζί, με την ηθοποιό να μοιράζε-
ται διάφορες λήψεις με το σύντροφό της. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, η Moore και ο σεφ του διάσημου εστι-
ατορίου Eleven Madison Park είναι εδώ και λίγο καιρό 
μαζί, ενώ τελευταία έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν 
όλο και περισσότερες κοινές εμφανίσεις.

© govastileto.gr

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

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

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

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

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

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

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

Α-Καλημέρα Μάγδα μου. Πως πάνε οι ετοι-
μασίες;

Μ-Προχωρούν. Εσύ που βρίσκεσαι;
Α-Να, έχω να κάνω κάτι μικρά ψώνια, να 

αγοράσω αντιηλιακά…
Μ-Εδώ στοπ!
Α-Γιατί; Τι κακό είπα;
Μ-Ότι θα αγοράσεις αντιηλιακά. 
Α-Να μην αγοράσω; Τι; Θέλεις να καούμε;
Μ-Κοίτα, επειδή σε ξέρω πόσα αντιηλιακά 

αγοράζεις, πάρε ένα για τα πρώτα μπάνια 
και τα υπόλοιπα τα αγοράζεις στην Κρήτη.

Α-Λες;
Μ-Φυσικά και λέω. Αν θυμάσαι, με το βά-

ρος που κουβαλούσες λόγω της πληθώρας 
των αντιηλιακών, παραλίγο θα πλήρωνες για 
το υπέρβαρος των αποσκευών σου. Ευτυχώς 
ο υπάλληλος είχε τα κέφια του και του φάνη-
κε αστείο όταν είδε τι δημιούργησε το βάρος 
και τη σκαπούλαρες. Αλλιώς…

Α-Δίκιο έχεις. Ποτέ δεν ξέρουμε σε τι κέφια 
είναι οι υπάλληλοι των αεροδρομίων.

Μ-Γι’ αυτό σε συμβουλεύω πάρε ένα και τα 
υπόλοιπα στην Κρήτη. Το ίδιο να κάνεις και 
με τα άλλα παραπανήσια που είχες φέρει 
στο προηγούμενο ταξίδι μας. Εσύ παιδί μου, 
περισσότερα προϊόντα πήρες μαζί σου παρά 
ρούχα. Που ακούστηκε να μου κουβαλάς 12 
ρόλους χαρτί υγείας και 4 ρόλους χαρτί κου-
ζίνας!

Α-Το είχα παρακάνει;
Μ-Μόνο; Η Κρήτη δεν είναι Τανγκανίκα. 

Έχει τα πάντα και περισσότερες επιλογές απ’ 
ότι έχουμε εδώ.

Α-Εντάξει, με έπεισες. Θα πάρω τα πιο απα-
ραίτητα…

Μ-Πάλι καλά που το κατάλαβες…
Α-Δε μου λες, εσένα τι σου είπε ο δικός σου, 

για το μαγιό που αγόρασες όταν πήγαμε για 
ψώνια;

Μ-Δεν είπε τίποτε…
Α-Γιατί;
Μ-Διότι απλούστατα δεν το είδε. Θα το δει 

στην παραλία!
Α-Φοβάσαι βλέπω…
Μ-Λιγουλάκι. Ξέρεις, δεν τον έχω συνηθί-

σει να φορώ τέτοιου είδους μαγιό…
Α-Που είναι και αρκετά αποκαλυπτικό. 

Αλλά πραγματικά, σου πάει σαν γάντι.
Μ-Ναι το αφιλότιμο. Και το χρώμα και το 

κόψιμο, που δείχνει λιγάκι περισσότερο τα 
προσόντα μου…

Α-Αυτό να λέγεται. Μα, τι σου έκανε και το 
πήρες τόσο αποκαλυπτικό;

Μ-Προτιμώ να κοιτά εμένα, παρά άλλες με 
παρόμοια μαγιό. Άσε που θα με έχει δίπλα 
του κολλημένος σαν βδέλλα.

Α-Πόσο σίγουρη είσαι γι’ αυτό;
Μ-Σιγουρότατη. Διότι θα φοβάται να μη 

μου την πέφτουν άλλοι βλέποντας την κορ-
μάρα -έστω σε αυτή την ηλικία- στη θάλασ-
σα και στις αμμουδιές της Κρήτης.

Α-Δεν ήξερα που είναι τόσο ζηλιάρης.
Μ-Όσο ζηλιάρα και παραπάνω είμαι εγώ.
Α-Κατάλαβα. Κι αν σου παρουσιαστεί κι 

αυτός μ’ ένα μαγιό νεανικό ας πούμε. Τι θα 
κάνεις;

Μ-Στάσου πρώτα να μπορέσει να χωρέσει 
σε τέτοιο μαγιό και μετά τα λέμε…

Α-Πάλι πάχυνε;
Μ-Από τότε που άνοιξαν τα εστιατόρια για 

όλους, το έχει ρίξει σε κάτι… μάσες με τα φι-
λαράκια του. Κι όταν έρχεται σπίτι μου λέει 
το ίδιο τροπάριο: «γυναίκα δεν αισθάνομαι 
καλά, το στομάχι μου πονάει, φτιάξε μου 
κάτι να το καταπραΰνει».

Α-Κατάλαβα. Πάει τρώει και πίνει κι έρχεται 
σ’ εσένα για να… καταπραΰνει.

Μ-Ακριβώς. Αλλά τι να τον κάνω, τον αγα-
πάω βλέπεις. Είναι και θα είναι ο άνδρας της 
ζωής μου.

Α-Κι εγώ το ίδιο αισθάνομαι για τον δικό 
μου. 

Μ-Δε μου λες τώρα, αληθεύει ότι τα πράγ-
ματα δεν ήταν και τόσο ήρεμα στην πρώτη 

συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος συμβουλίου; 
Εγώ αυτό άκουσα, από μια γειτόνισσα που 
πήγε τυχαία, καθώς θα επισκέπτονταν μια 
φιλενάδα της που μένει στη Στέγη.

Α-Τότε… ξέρεις περισσότερα από μένα. Μην 
ξεχνάς, εγώ είμαι στο Λαβάλ. Τα κοινοτικά 
είναι πολύ πιο κοντά στο δικό σου… μαχαλά.

Μ-Δίκιο έχεις. Λοιπόν, καθώς η Ερμιόνη 
ήταν στην είσοδο, άκουσε φωνές που ερχό-
ντουσαν από την αίθουσα που γίνονται οι 
συνεδριάσεις της κοινότητας. 

Α-Μπήκε να δει;
Μ-Καλά, μιλάς τώρα για την Ερμιόνη, με 

άριστα στο δίπλωμα της περιέργειας στο μά-
θημα των κουτσομπολιών.

Α-Ωραία, για λέγε να μάθουμε κι εμείς στο 
Λαβάλ, τι γίνεται στην κοινότητα μας!

Μ-Άνοιξε δειλά την πόρτα και ρώτησε αν 
επιτρέπεται και της απάντησαν είναι ανοι-
κτά για όλους. Έπεσε λοιπόν σε μια έντονη 
αντιπαράθεση μεταξύ κάποιου στα δεξιά 
που καθόταν δίπλα στο Σύρρο που ήξερε 
καλά, αφού τον βοηθούσε σαν εθελόντρια 
κάθε φορά που «έτρεχε» για βουλευτής στην 
περιοχή μας. Λοιπόν, αυτός του Σύρρου κρα-
τούσε κάτι χαρτιά, ενός κάποιος άλλος που 
καθόταν στη σειρά του Τσούκα του έλεγε 
κάτι σαν «αφήστε αυτά που ξέρετε» κάτι τέ-
τοιο. «Μόνο που δεν αρπάχτηκαν», μου είπε.

Α-Μάλιστα. Από τώρα άρχισαν τα όργανα;
Μ-Α, ναι, πριν το ξεχάσω. Θυμάσαι που λέ-

γαμε ότι ιδανικότερος για τη θέση του προ-
έδρου των συνεδριάσεων είναι ο δικηγόρος 
Σμυρνιός;

Α-Ναι.
Μ-Ε, λοιπόν όπως μου τα είπε η Ερμιόνη, 

αυτός ανέλαβε τη θέση αυτή. 
Α-Και τα υπόλοιπα που λέγαμε;
Μ-Αυτά ήταν μόνο δικές μας υποθέσεις. 

Κανένας από την ομάδα του Σύρρου δεν εί-
ναι στο εκτελεστικό. 

Α-Εύχομαι να είναι η πρώτη και η τελευταία 
συνεδρίαση που γίνεται με έντονο ύφος.

Μ-Το εύχεσαι, το ευχόμαστε. Αλλά απ’ ότι 
βλέπω και όπως λέει μια παροιμία: «Η καλή 
μέρα από το πρωί φαίνεται…».

Α-Ας ελπίσουμε ότι όλοι αυτοί που εκλέχτη-
καν θα καλυτερέψουν την κοινότητά μας.

Μ-Θα δείξει…
Α-Πριν κλείσουμε, αν και σε ευχαριστούμε, 

δεν κράτησες την υπόσχεση σου.
Μ-Ποια;
Α-Ότι θα μας άφηνες να πληρώσουμε τα 

αεροπορικά εισιτήρια. Αυτό δεν είπαμε;
Μ-Το είπαμε αλλά φοβήθηκα μη και δε 

βρούμε. Κι έτσι τα αγόρασα…
Α-Καλά. Αλλά πως είχες τις πληροφορίες 

για τα διαβατήρια μας;
Μ-Τις είχα κρατήσει αντίγραφα από το πε-

ρασμένο ταξίδι που κάναμε μαζί που ήταν 
δώρο από εμάς.

Α-Τι να πω, σε ευχαριστούμε. Και πότε πε-
τάμε;

Μ-Την Παρασκευή 1 Ιουλίου.
Α-Ημέρα του Καναδά!
Μ-Ναι, αυτή την ημέρα βρήκα με τις καλύ-

τερες προϋποθέσεις…
Α-Μόνο εύχομαι να μην καθυστερήσει η 

πτήση μας. Βλέπεις πόσες πτήσεις καθυστε-
ρούν και πόσες αναβάλλονται. 

Μ-Στη χειρότερη περίπτωση θα μείνου-
με στο ξενοδοχείο του αεροδρομίου, όπου 
έκλεισα δωμάτια για να τα έχουμε εν ώρα 
ανάγκης.

Α-Φιλενάδα, δεν τρώγεσαι! Σ’ αφήνω. Πάω 
να τελειώσω τα ψώνια. Και πότε επιστρέ-
φουμε;

Μ-Όποτε… θέλουμε!
Α-Πάντως, να είμαστε στις εκλογές του 

Οκτωβρίου…
Μ-Αυτό σίγουρα!

Η ΑΛΕΚΑ ΚΑΙ Η ΜΑΓΔΑΛΩ  
ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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MONTREAL-AUSTIN 0-1MONTREAL-AUSTIN 0-1
MLS: Ο... πρώην «πλήγωσε» το ΜόντρεαλMLS: Ο... πρώην «πλήγωσε» το Μόντρεαλ
Οι πρωτοπόροι LAFC & NY CITY 

των δύο ομίλων του πρωταθλή-
ματος MLS «σταβοπάτησαν», γεγο-
νός που εκμεταλλεύτηκαν οι ομάδες 
που τις καταδιώκουν και μείωσαν τη 
διαφορά τους από την κορυφή.
Για το Μόντρεαλ, η επιστροφή στις αγω-

νιστικές υποχρεώσεις, μετά το μικρό... δι-
άλειμμα, λόγω των αγώνων των εθνικών 
ομάδων, ήταν απογοητευτικό, εφόσον 
ηττήθηκε στην έδρα του με 0-1 από το 
Austin, με σκόρερ τoν περσινό «Μοντρε-
αλίτη» Urruti στο 67΄ της αναμέτρησης.
Οι συνθήκες της ήττας για το Μόντρεαλ 

είναι ακόμα... χειρότερες, αν αναλογιστεί 
κανείς ότι οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με 
παίκτη λιγότερο για ένα ολόκληρο ημί-
χρονο, εφόσον στο 44’ αποβλήθηκε (δί-
καια) με 2η κάρτα ο Pereira.
Οι δύο αντίπαλοι έχασαν κι άλλες ευ-

καιρίες να σκοράρουν (19’,71’ Driussi, 
58’ Fagundez/δοκάρι) για τους  νικη-
τές, όμως για το Μόντρεαλ «μοιραί-
ος» ήταν ο Καμαρά, που έχασε δύο... 
άχαστες ευκαιρίες στο 0-0 (28’, 53’), 
ενώ στο 86΄ και ο Κιότο δεν κατάφερε 

να σκοράρει και να δώσει (έστω) στο 
Μόντρεαλ το βαθμό της ισοπαλίας... 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/6 
Seattle-LAFC 1-1, LA Galaxy-Portland 1-1, 
NY Red Bulls-Toronto 2-0, CF Montreal-
Austin FC 0-1, Columbus-Charlotte 1-1, 
Orlando-Houston 2-1, Philadelphia-
Cincinnati 1-1, Chicago-DC United 1-0, 
Dallas-Vancouver 0-2, Real Salt Lake-San 
Jose 2-0
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/6
Atlanta-Inter Miami 2-0, NY City-
Colorado 1-1, Nashville-Kansas City 1-2, 
New England-Minnesota 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
LAFC 30, REAL SALT LAKE 28, AUSTIN 
FC 27, FC DALLAS 25, LA GALAXY 24, 
NASHVILLE SC 23, SEATTLE SOUNDERS 
20, VANCOUVER WHITECAPS 20, 
COLORADO RAPIDS 19, HOUSTON 
DYNAMO 18, MINNESOTA UNITED 18, 
SPORTING KANSAS CITY 16, PORTLAND 
TIMBERS 16, SAN JOSE 15   

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
NEW YORK CITY 27, NY RED BULLS 
26, PHILADELPHIA UNION 26, 
ORLANDO CITY 25, CF MONTREAL 
23, NEW ENGLAND REVOLUTION 23, 
CHARLOTTE 20, FC CINCINNATI 20, 
ATLANTA UNITED 19, INTER MIAMI 18, 
COLUMBUS CREW 17, TORONTO FC 15, 
DC UNITED 14, CHICAGO FIRE 14

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/6: Cincinnati-Orlando
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/6: Seattle-Kansas City,  
DC United-Nashville, Montreal-Charlotte, 
Toronto-Atlanta, Houston-Chicago,  
Inter Miami-Minnesota, Austin-FC Dallas,  
Salt Lake-Columbus, San Jose-LA Galaxy,  
Portland-Colorado 
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/6: LAFC-NY Red Bulls, 
Philadelphia-NY City, Vancouver-New England

Και όμως, στη φάση αυτή ο Καμαρά 
δεν κατάφερε να σκοράρει...

NBA: ΣΕΛΤΙΚΣ – ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 90-103 
Πρωταθλητές μέσα στη Βοστώνη
Οι Γουόριορς κατέκτησαν το 4ο πρωτάθλημα τα τελευταία  
επτά χρόνια και 7ο συνολικά στην ιστορία τους

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόρι-
ορς επιβλήθηκαν με 103-90 

των Μπόστον Σέλτικς και με 4-2 
νίκες κατέκτησαν το φετινό πρω-
τάθλημα στο NBA. Αυτό ήταν το 
4ο πρωτάθλημα για τους «πολε-
μιστές» τα τελευταία 7 χρόνια. Ο 
Στιβ Κερ έφτασε τις 9 κατακτήσεις 
τίτλων στο κορυφαίο πρωτάθλημα 
του κόσμου αφού μετράει και 5 ως 
παίκτης.
Οι Γουόριορς πήραν το πάνω χέρι από 

τα μισά της πρώτης περιόδου. Η ομάδα 
του Στιβ Κερ με ένα σερί 21-0 προηγή-
θηκε με 22-37 με τη Βοστώνη να ψά-
χνει αντίδραση. Οι γηπεδούχοι μείω-
σαν αλλά οι Γουόριορς πάτησαν ξανά 
γκάζι και έφτασαν στο 33-54 λίγο πριν 
το τέλος της δεύτερης περιόδου. 

Οι Κέλτες έδειξαν αντίδραση στο τρίτο 
δωδεκάλεπτο, όταν με τρία σερί τρί-
ποντα μείωσαν σε 47-60 με τους Γου-
όριορς να πατάνε και πάλι γκάζι και να 
φτάνουν στο 50-72.

Οι παίκτες του Ίμε Ουντόκα «ψαλίδι-
σαν» και πάλι τη διαφορά (65-74) λίγο 
πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Η 
Βόστωνη συνέχισε να παλεύει και στο 
τελευταίο κομμάτι του αγώνα. 

Οι Γουόριορς όμως είχαν απάντηση 
και ξέφυγαν και πάλι με 81-96 κλειδώ-
νοντας τη νίκη και το φετινό πρωτάθλη-
μα.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο 
Στεφ Κάρι με 34 πόντους, 7 ριμπάουντ 
και 7 ασίστ. Ο έμπειρος γκαρντ των 
Γουόριορς αναδείχτηκε πολυτιμότερος 
παίκτης των τελικών. Για την ομάδα του 
Ίμε Ουντόκα, που υπέστη τρεις σερί ήτ-
τες στους τελικούς, 34 πόντους σημεί-
ωσε ο Μπράουν. Ο Αλ Χόρφορντ σημεί-
ωσε double double με 19 πόντους και 
14 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-27, 39-54,  
66-76, 90-103

ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ  
(ΙΜΕ ΟΥΝΤΟΚΑ): Τέιτουμ 13 
(6/18 σουτ, 1 τρίποντο, 7 ασίστ, 5 
λάθη), Χόρφορντ 19 (4 τρίποντα, 
14 ριμπάουντ), Ρ. Γουίλιαμς 10 (7 
ριμπάουντ, 5 κοψίματα), Σμαρτ 9 
(4/12 σουτ, 1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 
9 ασίστ), Μπράουν 34 (5/11 τρίποντα, 
7 ριμπάουντ, 5 λάθη), Γ. Γουίλιαμς 3, 
Κορνέ, Μόργκαν, Χάουζερ, Νέσμιθ, 
Γουάιτ 2, Πρίτσαρντ, Στάουσκας

ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ  
(ΣΤΙΒ ΚΕΡ): Γκριν 12 (2 τρίποντα, 12 
ριμπάουντ, 8 ασίστ, 5 λάθη), Πόρτερ 
6 (2), Γουίγκινς 18 (7/18 σουτ, 4 
τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κάρι 
34 (6/11 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 7 
ασίστ), Τόμπσον 12 (5/20 σουτ, 2/8 
τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Ιγκουοντάλα, 
Λούνι (7 ριμπάουντ), Πέιτον 6, Πουλ 
15 (3)

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Μουντιάλ 2022: Αναλυτικά  
οι 8 όμιλοι της τελικής φάσης
Η Κόστα Ρίκα εξασφάλισε την πρόκριση στο Μουντιάλ του Κατάρ  
και συμπληρώθηκε το παζλ του κορυφαίου ραντεβού

Οι οκτώ όμιλοι της τελικής φάσης 
του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ 

(21/11-18/12), όπως προέκυψαν μετά 
την κλήρωση που έγινε στο Συνεδρι-
ακό και Εκθεσιακό Κέντρο της Ντόχα 
(Doha Convention Center/DECC):

1ος: Κατάρ, Ολλανδία,  
       Σενεγάλη, Ισημερινός
2ος: Αγγλία, ΗΠΑ, Ιράν, Ουαλία
3ος: Αργεντινή, Μεξικό,  
       Πολωνία, Σαουδική Αραβία
4ος: Γαλλία, Δανία, Τυνησία, Αυστραλία
5ος: Ισπανία, Γερμανία,  
       Ιαπωνία, Κόστα Ρίκα
6ος: Βέλγιο, Κροατία, Μαρόκο, Καναδάς
7ος: Βραζιλία, Ελβετία, Σερβία, Καμερούν
8ος: Πορτογαλία, Ουρουγουάη,  
       Νότια Κορέα, Γκάνα

Φάση ομίλων: 21/11/2022 – 2/12/2022 
Φάση «16»: 3-6 Δεκεμβρίου
Προημιτελικά: 9 και 10 Δεκεμβρίου
Ημιτελικά: 13 και 14 Δεκεμβρίου
Αγώνας 3ης θέσης: 17 Δεκεμβρίου
Τελικός: 18 Δεκεμβρίου

ΤΑ ΟΚΤΩ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022
1] Ντόχα, Khalifa International Stadium 

(40.000 θέσεις): το μοναδικό στάδιο της 
χώρας που υπήρχε πριν από την επιλογή 
της χώρας ως διοργανώτρια του Παγκοσμί-
ου Κυπέλλου.
2] Aλ-Κορ, Al-Bayt Stadium (60.000 θέ-

σεις): αυτό το στάδιο, με ιδιαίτερη πρό-
σβαση για τους φιλάθλους (μόνο με λεω-
φορείο ή ταξί), χτίστηκε με τη μορφή σκη-
νής Βεδουίνων.
3] Al-Βακράχ, Al-Janoub Stadium (40.000 

θέσεις): το σχήμα αυτού του σταδίου είναι 
εμπνευσμένο από τις γάστρες των ψαρό-
βαρκων που υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό 
στις ακτές της Αραβικής Χερσονήσου.

4] Ντόχα, Education City Stadium (40.000 
θέσεις): πολύ εύκολη η πρόσβαση, που 
έχει σχήμα διαμαντιού.
5] Aλ-Ραγιάν, Ahmad Bin Ali (40.000 θέ-

σεις): μια γραμμή μετρό έχει δημιουργηθεί 
ειδικά για τη σύνδεση της Ντόχα με αυτό 
το στάδιο που βρίσκεται σε μια από τις πιο 
ιστορικές πόλεις της χώρας, όχι μακριά από 
την έρημο.
6] Ντόχα, Al-Thumama (40.000 θέσεις): 

ο σχεδιασμός του είναι εμπνευσμένος από 
το «taqiyah», παραδοσιακό ανδρικό κάλυμ-
μα κεφαλής της περιοχής.
7] Ντόχα, 974 (40.000 θέσεις): αυτό το 

στάδιο κατασκευάστηκε από κοντέινερ 
και άλλα επαναχρησιμοποιημένα υλικά. 
Θα αποσυναρμολογηθεί πλήρως μετά το 
τουρνουά.
8.] Λουσάιλ, Lusail Iconic Stadium (80.000 

θέσεις): βρίσκεται σε μια πόλη που δημι-
ουργήθηκε ειδικά για το τουρνουά κι αυτό 
το στάδιο θα φιλοξενήσει τον τελικό.

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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ΛΑΜΙΑ – ΒΕΡΟΙΑ 1-1

Έμεινε στη Superleague η ομάδα της Φθιώτιδας

Στη Superleague θα αγωνίζεται 
και τη νέα σεζόν η Λαμία μετά το 

1-1 με τη Βέροια στο δεύτερο αγώ-
να μπαράζ. Η ομάδα του Τζιανλούκα 
Φέστα είχε πάρει τη νίκη (2-1) στο 
πρώτο ματς των δύο ομάδων. Ση-
μειώνεται ότι στους αγώνες μπαράζ 
ίσχυε ο κανονισμός του εκτός έδρας 
γκολ.
Η Βέροια άνοιξε το σκορ στο 27’ με τον 

Γιακουμάκη, ενώ η Λαμία ισοφάρισε με 
ωραίο γκολ του Μπεχαράνο στο 78ο λε-
πτό.
Ο αγώνας είχε καλό ρυθμό στα πρώτα 

λεπτά αν και οι φάσεις ήταν λίγες μπρο-
στά από τις δύο εστίες. Η Βέροια είχε την 
πρώτη της καλή στιγμή στο 22’ όταν ο 
Αντέτζο έκοψε δύσκολα παράλληλη μπα-
λιά του Πεταυράκη.
Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να κυκλο-

φορούν τη μπάλα. 
Στο 27’ η Βέροια άνοιξε το σκορ. Ο Κά-

τσε εκτέλεσε κόρνερ, ο Γιακουμάκης πήρε 
την κεφαλιά και νίκησε τον αντίπαλο τερ-
ματοφύλακα. Στο 31’ ο Φοφανά σούταρε 
αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Οι φιλο-
ξενούμενοι είχαν πλέον τον έλεγχο του 
ματς, κόντρα στη ροή του αγώνα όμως, 
η Λαμία στο 43’ βρέθηκε κοντά στην ισο-
φάριση. Ο Τζανδάρης σούταρε μέσα από 
την περιοχή αλλά ο Παπαδόπουλος έδιω-
ξε δύσκολα σε κόρνερ.
Δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δευ-

τέρου ημιχρόνου η Βέροια έχασε τρομε-

ρή ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρμα-
τά της. Ο Γαβριηλίδης έκανε την κίνηση 
και μέσα από την περιοχή γύρισε στο 
Φοφανά που αστόχησε από πλεονεκτική 
θέση.
Η Λαμία στη συνέχεια πήρε τα ηνία του 

αγώνα και έπαιζε μπροστά από τα καρέ 
της ομάδας του Παύλου Δερμιτζάκη. Ένα 
σουτ του Σαραμαντά κατέληξε άουτ, με 
τους γηπεδούχους να μην μπορούν να 
απειλήσουν από στημένες φάσεις. Στο 
72’ ο Μανούσος εκμεταλλεύθηκε λάθος 
του Παπαδόπουλου, κέρδισε τη μπάλα 
μέσα στην περιοχή αλλά δεν έκανε καλή 
τελική προσπάθεια, με αποτέλεσμα ο 
τερματοφύλακας της Βέροιας να μπλοκά-
ρει με τη δεύτερη.
Στο 78ο λεπτό η Λαμία ισοφάρισε. Ο 

Σαραμαντάς έκανε τη σέντρα από τα αρι-
στερά, ο Παπαδόπουλος έδιωξε με τις 
γροθιές και η μπάλα στρώθηκε στο Μπε-
χαράνο, που με εκπληκτικό σουτ στην κί-
νηση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.
Στο 85’ ο Σαράνοφ μπλόκαρε σταθε-

ρά σουτ του Γιακουμάκη. Ο αγώνας στα 
τελευταία λεπτά είχε ένταση, με τους 
παίκτες των δύο ομάδων να μπαίνουν 
δυνατά στις μονομαχίες. Στο 90’ ο Πα-
παδόπουλος μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα 
προσπάθεια του Μανούσου. Στο τέταρτο 
λεπτό των καθυστερήσεων ο Καπνίδης 
πήρε την κεφαλιά αλλά ο Σαράνοφ δεν 
ανησύχησε.
ΛΑΜΙΑ (ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ ΦΕΣΤΑ): Σαράνοφ 
– Προβιδάκης (46′ Σαραμαντάς), Σιμόν, 
Αντέτζο, Τζανετόπουλος, Μαρτίνεθ – 
Μπεχαράνο (82′ Γκέντσογλου), 
Τζανδάρης, Νούνιες (73′ Τιρόνε) – 
Καραμάνος (73′ Μπανγκουρά), 
Μανούσος (90’+6′ Αραμπούλι)
ΒΕΡΟΙΑ (ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ): 
Παπαδόπουλος – Μπουκουβάλας, 
Μαραγκός (46′ Σκόνδρας), Δημόπουλος, 
Πεταυράκης – Μούργος (77′ Καπνίδης), 
Κάτσε, Γαβριηλίδης (77′ Οικονόμου), 
Φοφανά (64′ Κουάτενγκ) – Γιακουμάκης, 
Πασάς

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 93-74: Πρωταθλητές οι Πειραιώτες
Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» τον Παναθηναϊκό και κατέκτησε το πρωτάθλημα της Basket League

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 
93-74 του Παναθηναϊκού και 

με 3-0 νίκες κατέκτησε το πρωτάθλη-
μα της Basket League. Αυτό είναι το 
13ο πρωτάθλημα για τους Πειραιώ-
τες που επιστρέφουν στην κορυφή 
μετά το 2016. Η ομάδα του Γιώργου 
Μπαρτζώκα ολοκληρώνει τη σεζόν 
με το νταμπλ, αφού πριν λίγους μή-
νες κατέκτησε το Κύπελλο στο Final 
Four του Ηρακλείου.
Ο Ολυμπιακός είχε πρώτο σκόρερ τον 

Βεζένκοφ με 25 πόντους. Ο Νέντοβιτς με 
23 πόντους ήταν ο ηγέτης του Παναθηνα-
ϊκού. Ο Γιώργος Παπαγιάννης σημείωσε 
double double με 15 πόντους και 10 ρι-
μπάουντ.
Με τον Νέντοβιτς να τον οδηγεί επιθε-

τικά, ο Παναθηναϊκός έφτασε στο 6-10 
στα πρώτα τρία λεπτά του αγώνα. Ο 
Ολυμπιακός ισοφάρισε (13-13) με λέι απ 
του Σλούκα και προσπέρασε με 18-15 με 
τρίποντο του Παπανικολάου. Με κάρφω-
μα του Έλληνα φόργουορντ στον αιφνι-
διασμό οι Πειραιώτες έφτασαν στο +5 
(23-18) δυόμιση λεπτά πριν το τέλος της 
πρώτης περιόδου.
Ο Ολυμπιακός έφτασε στο 28-22 με 2/2 

βολές του Μάρτιν. Σε εκείνο το σημείο η 
ομάδα του Γιώργου Βόβορα μείωσε σε 
28-26 που ήταν το σκορ του πρώτου δε-
καλέπτου με κάρφωμα του Παπαγιάννη.
Το σερί των φιλοξενούμενων συνεχί-

στηκε και στο ξεκίνημα της δεύτερης πε-

ριόδου φτάνοντας στο 28-30 με λέι απ 
του Νέντοβιτς. Με κάρφωμα του Σέρβου 
γκαρντ οι πράσινοι προσπέρασαν με 29-
32 με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει με 
τρίποντο του Βεζένκοφ.
Ο Παναθηναϊκός προσπέρασε και πάλι 

με τρεις πόντους του Έβανς αλλά ο Ολυ-
μπιακός βρήκε λύσεις με τον ΜακΚίσικ 
και τον Βεζένκοφ. Το τριφύλλι φάνηκε να 
χάνει το ρυθμό στην επίθεση όση ώρα ο 
Νέντοβιτς έμεινε στον πάγκο.
Ο Ολυμπιακός βρήκε μεγάλα σουτ, εκ-

μεταλλεύθηκε τα λάθη της ομάδας του 
Γιώργου Βόβορα και έφτασε στο 55-38 
με τον Βεζένκοφ. Ο Παπαγιάννης διαμόρ-
φωσε το 55-40 του ημιχρόνου.

Με δίποντο του Γουόκαπ ο Ολυμπιακός 
έφτασε στο +17 (57-40) στο ξεκίνημα της 
τρίτης περιόδου. Οι φιλοξενούμενοι μεί-
ωσαν αλλά η ομάδα του Γιώργου Μπαρ-
τζώκα προσπέρασε με 19 πόντους (63-44) 
πέντε περίπου λεπτά πριν το τέλος του 
τρίτου δεκαλέπτου.
Το τριφύλλι μείωσε σε 63-53 με σερί πό-

ντους από Νέντοβιτς και Μποχωρίδη. Στο 
τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου 
οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να σκορά-
ρουν, με τη διαφορά να μένει στους δέκα 
πόντους.
Ο Σλούκας στο ξεκίνημα της τέταρτης 

περιόδου έδωσε τέλος στο σερί του Πα-
ναθηναϊκού. Με κάρφωμα του ΜακΚίσικ 

μετά από κλέψιμο, η ομάδα του Γιώργου 
Μπαρτζώκα έφτασε στο +15 (71-56) με το 
τριφύλλι να προσπαθεί να αντιδράσει με 
τον Νέντοβιτς και τον Παπαγιάννη.
Με καλάθι και φάουλ του ΜακΚίσικ οι 

Πειραιώτες έφτασαν στο 84-62 τέσσερα 
περίπου λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. 
Το επόμενο δίλεπτο εξελίχθηκε σε ρεσι-
τάλ τριπόντων για τις δύο ομάδες, αφού 
ο τελικός είχε αποκτήσει διαδικαστικό χα-
ρακτήρα. 
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-26, 55-40,  
63-53, 93-74
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ): Γουό-

καπ 8 (1/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Ντόρ-
σεϊ 6 (1/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Φαλ 6 
(3/4 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Βεζένκοφ 25 
(5/8 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 
ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 10 
(2), Λούντζης, Λαρεντζάκης 8 (2), Σλούκας 
14 (1/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2 ριμπά-
ουντ, 5 ασίστ), Μάρτιν 2, Πρίντεζης, Ζαν-
Σαρλ 4, ΜακΚίσικ 10 (4/6 δίποντα)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΒΟΒΟΡΑΣ): Παπα-

γιάννης 15 (7/8 δίποντα, 10 ριμπάουντ), 
Παπαπέτρου 6 (2/9 δίποντα, 0/2 τρίπο-
ντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), 
Γουάιτ 2 (0/6 σουτ, 2/2 βολές), Νέντοβιτς 
23 (5/9 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 4/5 βο-
λές), Σαντ-Ρος 3 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 
4 ασίστ), Σίβα 9 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 
7 ασίστ), Μέικον, Μποχωρίδης 10 (1), Κα-
σελάκης 3 (1), Έβανς 3 (1)

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

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

514-991-7408 info@alexandroslive.com
www.alexandroslive.com
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Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Δρ. Γιώργος Τσούκας επιθυμεί 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΨΥΧΙΑ

Μετά από μία έντονη προεκλογική πε-
ρίοδο και μία 24ωρη σχεδόν μέτρηση 

των ψήφων της Κυριακής 12/6, ακριβώς μία 
εβδομάδα μετά, την Κυριακή 19 Ιουνίου, 
έγιναν οι ορκωμοσίες των συμβούλων του 
νέου διοικητικού συμβουλίου, καθώς και 
των περιφερειακών συμβουλίων της Ελλη-
νικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ στους 
ιερούς ναούς του οργανισμού.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΦΩΝΙΑ
Στη συνέχεια, στη Μικρή Βουλή, υπό την 

αιγίδα της προέδρου της εφορευτικής επι-
τροπής, Ζωής Μπάτση, έγιναν οι κύριες αρ-
χαιρεσίες του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Όμως η επέμβαση μέλους της ΠΡΑΞΙΣ -που 
όπως δείχνουν τα πράγματα θα κρατήσει το 
ρόλο της αντιπολίτευσης στα περισσότερα 
θέματα- έφερε για αρκετά λεπτά αναστάτω-

ση, στο ήρεμο κλίμα που επικρατούσε ως 
εκείνη τη στιγμή. Ο κ. Πατσατζής, ζήτησε 
όπως η ψηφοφορία για τον πρόεδρο γίνει 
με μυστική ψήφο.
Σημειωτέων, ότι εκτός από την αναμενό-

μενη πρόταση για πρόεδρο τον Δρ. Τσούκα, 
υπήρχε και πρόταση να αναλάβει την προε-
δρία ο κ. Σύρρος. Μετά από μια χρονοτριβή 
ελέω της... λογομαχίας μεταξύ συμβούλων, 
όπου οι τόνοι της φωνής υψώθηκαν αρκετά, 
έγινε ψηφοφορία, για το αν η ψήφος θα 
είναι μυστική ή όχι.

Ήταν αναμενόμενο ότι αυτό δε θα περνού-
σε. Η ψήφος έγινε με το σήκωμα των χεριών.

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Στο νέο διοικητικό συμβούλιο υπό την 

προεδρία του Δρ. Γιώργου Τσούκα οι αρ-
χαιρεσίες είναι ως εξής:
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος:  
Δρ. Μιχάλης Τσούκας 
Ταμίας: Γιάννης Ρουμελιώτης
Γραμματέας: Παναγιώτα Τσιούτρα
Πρόεδρος Δ. Συμβ.: Δημήτρης Σμυρνιός
Αντιπρόεδρος: Ηλίας Χονδρονικόλας 
Γραμματείας Εκπαίδευσης και Παιδικών 
Σταθμών και Αντιπρόεδρος: Ελένη Καρτερή 
Γραμματείας Εκκλησιαστικών Υποθέσεων: 
Αφροδίτη Σταθοπούλου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Οι εκάστοτε προέδροι των περιφερεια-

κών συμβουλίων είναι και αντιπροέδροι 
στο συμβούλιο.
Πρόεδρος Περιφ. Συμβ. Νότιας Ακτής:   
Αφροδίτη Σταθοπούλου
Πρόεδρος Περιφ. Συμβ. Μόντρεαλ: 
Δημήτρης Κατσαούνης
Πρόεδρος Περιφ. Συμβ. Λαβάλ: 
Άννα Γεωργαντά 

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΡΙΛΗ
Ο απερχόμενος 

πρόεδρος, Ανδρέ-
ας Κριλής, απεύ-
θυνε σύντομο 
χαιρετισμό, όπου 
πρώτα ευχαρίστη-
σε την Ελληνική 
παροικία για την 
υποστήριξή της 
την περίοδο που 

υπηρέτησε ως πρόεδρος την Κοινότητα 
και ευχήθηκε στο νέο πρόεδρο και τα νέα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου «σιδε-
ροκεφάλους». 
Μετά την ομιλία του παρέδωσε -όπως γί-

νται συνήθως- το κλειδί του γραφείου του 
στο νέο πρόεδρο Δρ. Γιώργο Τσούκα.

Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΓΙΩΡ-
ΓΟΥ ΤΣΟΥΚΑ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ ΩΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 
ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΑΤΡΙΔΑ» 

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο στυλοβάτης επί δεκαετίες του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου και της τότε 
Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας του Λαβάλ, πατήρ Βασίλειος Τσαπραΐ-
λης, με τα νέα μέλη τού περιφερειακού συμβουλίου του Λαβάλ της Ελλη-
νικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ. 

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ιάκωβος, με τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας 
Μείζονος Μόντρεαλ, που ορκίστηκαν στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου (Φωτ.: NEWSFIRST)

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

Σύσσωμα τα νέα μέλη του συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ χειροκροτούν το νέο πρόεδρο του οργανισμού  
Δρ. Γιώργο Τσούκα (Φωτ.: NEWSFIRST)

Ο σύμβουλος της ΠΡΑΞΙΣ Μιχάλης Πατσα-
τζής ζητά το λόγο γιατί δε γίνεται μυστική 
ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου. 
(Φωτ.: NEWSFIRST)

Ο πρώην σύμβουλος της Κοινότητας και 
στέλεχος της ομάδας ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Γιώρ-
γος Πλέσσας, ετοιμάζοντας τα σουβλάκια 
και τους μεζέδες για τους συμπάροικους 
στη γιορτή που ετοίμασαν οι εθελοντές της 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ.  (Φωτ.: NEWSFIRST)

SINGING AND PIANO LESSONS, PRO RECORDINGS,SINGING AND PIANO LESSONS, PRO RECORDINGS,
VIDEOCLIPS FOR SOCIAL MEDIA, ONLINE CONCERTS AND PRESENTATIONSVIDEOCLIPS FOR SOCIAL MEDIA, ONLINE CONCERTS AND PRESENTATIONS

Info: 514-616-6919  •  dimil@videotron.ca  •  chromapanarmonia.com/private-lessons
Directors: Maria Diamantis BMus, Dimitris Ilias BFA, DAMPS
Recipients of the Médaille de l’Assemblée Nationale du Québec
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Ως απόδειξη ότι είναι στο πλευρό τού κάθε περιφερειακού συμβουλίου του Λαβάλ της 
ΕΚΜΜ, ο βουλευτής του Chomedey Guy Ouellette, πρόσφερε $2000 από το ταμείο του 
στο ταμείο του περιφερειακού. Από αριστερά διακρίνουμε τον κ. Χρήστο Σύρρο, νεοκλε-
γείς σύμβουλος της ΕΚΜΜ και αρχηγός της ομάδας ΠΡΑΞΙΣ, τη νέα πρόεδρο του περιφε-
ρειακού συμβουλίου του Λαβάλ, Άννα Γεωργαντά, καθώς και τον απερχόμενο πρόεδρο  
Ντένη Μαρίνο.

Νίκος Τσατάς: «Νέα λαμπρή σελίδα γυρίζει στην ιστορία της η ΕΚΜΜ» :
Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του το Σάββατο 18 Ιουνίου, στα ανακαινισμένα στούντιο του 
ραδιοσταθμού CFMB AM 1280 MONTREAL, ο γνωστός μεγαλοεπιχειρηματίας και ευεργέτης 
κ. Νίκος Τσατάς, συνεχάρει τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνι-
κής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ και απεύθυνε μήνυμα ενότητας και συνεργασίας για 
την πρόοδο και ευρωστία του Οργανισμού. 

Ο λόγος του νέου προέδρου της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος 

Μόντρεαλ, Γιώργου Τσούκα
Αγαπητοί συμπατριώτες, συνάδελφοι, καλοδεχούμενα  

μέσα ενημέρωσης κυρίες και κύριοι,

Με μεγάλη χαρά, αλλά και με δέος, αποδέχτηκα την υπευθυνότητα για τη θέση του 
προέδρου της ΕΚΜΜ.

Έτσι σήμερα σας καλωσορίζω στην πρώτη συνεδρίαση της πρώτης ημέρας της νέας 
εποχής για την κοινότητα μας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι, στη θέση αυτή που βρισκόμαστε σήμερα έχουν και 

στο παρελθόν εκλεγεί σημαντικοί άνθρωποι της Ελληνικής παροικίας. Από αυτό το 
συμβούλιο έχουν παρθεί αποφάσεις που γιγάντωσαν τον οργανισμό μας.

Γι’ αυτό το λόγο θέλω να μιλήσω και να τιμήσω πρώτα – πρώτα τους χιλιάδες άν-
δρες και γυναίκες που υπηρέτησαν την κοινότητα μας, από την ημέρα της ίδρυσης 
της, με τιμή και αριστεία, στην εκατοντάχρονη ζωή της κοινότητας μας! Οφείλουμε 
να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες που την παρέδωσαν κληρονομιά 
στην ελληνική παροικία τού σήμερα.

Αυτή η κοινότητα που σήμερα εμείς αναλαμβάνουμε τη διοίκηση της, θα πρέπει 
να αποδεχθούμε ότι δημιουργήθηκε και υψώθηκε στη θέση που είναι σήμερα από 
την εθελοντική εργασία των ανθρώπων και τίποτα δε διατηρείται δίχως τη σωστή 
εργασία των ανθρώπων.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που μας θαυμάζουν οι άλλες παροικίες της διασποράς, 
για όλα όσα έχουμε δημιουργήσει. Γιατί τα δικά μας επιτεύγματα είναι από τα με-
γαλύτερα.
Αγαπητοί συνάδελφοι αυτού του κοινοβουλίου και αγαπητοί συμπάροικοι, σας 

καλώ να στεκόμαστε σε αυτά που μας ενώνουν και όχι σε αυτά που μας χωρίζουν.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπάρχει τίποτα να μας χωρίζει, όταν επιζητούμε το κα-

λύτερο για την κοινότητα, γιατί διαφορετικές ιδέες είναι συζητήσιμες και είναι η σύν-
θεση του καλού για τον οργανισμό.

Έχουμε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, από σήμερα αναλάβει να 
διοικήσουμε έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς του απόδημου Ελληνισμού. 
Πρέπει να αποδείξουμε ότι και εμείς θα κάνουμε και θα γίνουμε αετοί. Το σύμβολο 
της Αρχαίας Ελλάδας, το σύμβολο της Ορθοδοξίας. Πρέπει να κάνουμε το άλμα ψηλά 
και να σηκώσουμε το οργανισμό μας πάνω από τη μικροψυχία και να παραδώσου-
με στις νεότερες γενιές το πνευματικό φως του Ελληνισμού. Ένα λαμπερό φως, μια 
δάδα που θα φωτίσει κάθε γωνιά της παροικίας μας.

Σήμερα σε τούτη τη συνεδρίαση, δε χωρούν άλλα λόγια παρά έπαινοι.
Πρωτίστως θα ήθελα να ευχαριστήσω την εφορευτική επιτροπή για το τιτάνιο έργο 

της στη διοργάνωση της εκλογικής διαδικασίας.
Ευχαριστώ την πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής κα Ζωή Μπάτση και ολόκληρη 

την επιτροπή και σε όλους όσους εργάστηκαν συνεχώς για 24 ώρες μέχρι τις 7 το 
πρωί της περασμένης Δευτέρας.
Ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν ως υποψήφιοι σε αυτές τις εκλογές, για τον 

προσωπικό αγώνα τους στην κινητοποίηση της παροικίας μας… Ιδιαιτέρως θέλω να 
ευχαριστήσω την κα Βούλα Νεοφωτίστου και τον κ. Χρήστο Σύρρο για το δικό τους 
καθαρό αγώνα στη διεκδίκηση της κοινότητας μας και να συγχαρώ τον τελευταίο για 
την επιτυχία της ομάδας του στο νέο συμβούλιο.

Δεν πρέπει να ξεχνούμε και όλα τα μέσα ενημέρωσης για τη δυνατότητα που πρό-
σφεραν σε όλες τις υποψήφιες ομάδες για να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους. Θέ-
λουμε τα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης της παροικίας μας να είναι συνεχώς δίπλα μας, 
ώστε με τη δίκαιη και καλόπιστη κριτική τους, να βοηθήσουν την πορεία του έργου 
μας. Η συνεργασία των ΜΜΕ σε αυτή την προσπάθεια είναι κρίσιμη και καθοριστι-
κής σημασίας.
Ασφαλώς ευχαριστώ και συγχαίρω τα μέλη της ομάδας ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, τους υπο-

ψηφίους και τους εκατοντάδες εθελοντές και υποστηρικτές, που παρά τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίσαμε στάθηκαν δίπλα μας, πίστεψαν στο όραμα μας και μας βοήθη-
σαν σε αυτή τη νίκη.

Πάνω από όλους, ευχαριστώ τον Ελληνισμό του Μόντρεαλ. Πάνε πολλά χρόνια από 
τότε που είδαμε για τελευταία φορά τόσο μεγάλη συμμετοχή ψηφοφόρων στις εκλο-
γές.
Την περασμένη Κυριακή, η ζωντανή παροικία μας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Το 

μήνυμα για αλλαγή, το μήνυμα για εμπιστοσύνη, συνεργασία και εξωστρέφεια.
Την περασμένη Κυριακή, ο Ελληνισμός του Μόντρεαλ και των περιχώρων, με τη 

μαζική συμμετοχή του, έδωσε τη νίκη και το «πράσινο φως» στην ομάδα ΑΝΝΑΓΕΝ-
ΝΗΣΗ. Προσέξτε όμως! Στόχος αυτής της ομάδας δεν ήταν η νίκη. Η νίκη είναι το 
πρώτο βήμα μια μακράς διαδρομής, στο τέλος της οποίας η κοινότητά μας θα είναι 
καλύτερη, μεγαλύτερη, πλουσιότερη.

Σε αυτή τη διαδρομή, σε αυτή την πορεία, θέλουμε την ίδια μαζική συμμετοχή που 
είδαμε την ημέρα των εκλογών. 

Γιατί μόνο με τη συμμετοχή και τη συνεργασία ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, θα μπορέ-
σουμε να κάνουμε πραγματικότητα το όραμα μας. Το όραμα μας για μια ανώτερη 
κοινότητα με καλύτερα σχολεία και περισσότερες υπηρεσίες για όλους τους Έλληνες.

Εμπρός να βοηθήσουμε στο μεγάλο άλμα.
Εμπρός να σηκώσουμε την κοινότητά μας ψηλά.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε!
Τελειώνοντας, εύχομαι στον καθένα υγεία, χαρά και όρεξη για εργασία.
Σας ευχαριστώ.

4599 boul. Samson, Bureau 201
Laval (Québec) H7W 2H2

Tél. : 450 686-0166
Guy.Ouellete.CHOM@assnat.qc.ca

GUY OUELLETTE
Βουλευτής του Chomedey από της 26 Μαρτίου 2007
M.N.A. for Chomedey since March 26, 2007

Θα ήθελα να ευχηθώ στα μέλη του νέου 
διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής 

Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ 
καθώς και στα μέλη του Περιφερειακού 

συμβουλίου του Λαβάλ, 

ΚΚααλλήή  ΣΣττααδδιιοοδδρροομμίίαα..
Όπως πάντα είμαι 

στο πλευρό της 
Ελληνικής Κοινότητας 

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

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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Facebook.com/TheHCGM     YouTube.com/user/TheHCGM     Instagram: @thehcgm     hcgm.org     info@hcgm.org

ΟρκίστηκανΟρκίστηκαν
τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΜΜτα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΜΜ

Το Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθέ-
νης» της Ελληνικής Κοινότητας 

Μείζονος Μόντρεαλ, ζητά εκπαιδευτι-
κούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, για το πρόγραμμα Γαλ-
λικών, Ελληνικών και Αγγλικών. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να 
υποβάλουν αίτηση πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να διαθέτουν έγκυρο πιστο-
ποιητικό διδασκαλίας ή άδεια στο 
Κεμπέκ, να έχουν καλή γνώση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος, κα-
θώς και άριστη γνώση της γαλλικής 
γλώσσας, τόσο προφορικά όσο και 
γραπτά. Οποιαδήποτε σχετική εκπαι-
δευτική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη.

Ζητούνται επίσης εκπαιδευτικοί για 
τον κατάλογο αναπληρωτών και επι-
τηρητές/τρίες για το μεσημεριανό. 

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφι-
κό σας μέσω email στη διεύθυνση: 
socdem@hcgm.org

Θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους 
υποψήφιους που θα επιλεγούν για τη 
συνέντευξη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Την Κυριακή, 19 Ιουνίου 2022, πραγ-
ματοποιήθηκε η ορκωμοσία των 

μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλί-
ου της ΕΚΜΜ, στον Καθεδρικό Ι. Ναό 
Αγίου Γεωργίου, χοροστατούντος του 
Επισκόπου Ζηνουπόλεως Ιακώβου.

Την ίδια ώρα, στους Ι. Ναούς Αγίου 
Νικολάου Λαβάλ, Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου Μοντρεάλ και Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή έλαβε χώρα η ορκωμοσία 
των μελών των αντίστοιχων Περιφερει-
ακών Συμβουλίων του Οργανισμού, 
ακολουθούμενη από τις αρχαιρεσίες 
στο Λαβάλ και στο Μοντρεάλ. Στη Νό-
τια Ακτή τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου είχαν εκλεγεί δια βοής από 
την προηγούμενη εβδομάδα.

Ακολούθησε η πανηγυρική συνεδρία-
ση της Εφορευτικής Επιτροπής, υπό 
την Προεδρία της Κας Ζωής Μπάτση. 
Μαζί της, στην έδρα, ο Α’ Αντιπρόεδρος 
Γιώργος Ανδρεόπουλος και η Γραμμα-
τέας Μαρία Tawadross. Στη διάρκεια 
της συνεδρίασης έγιναν οι αρχαιρεσίες 
για την ανάδειξη του νέου Προέδρου 
της ΕΚΜΜ, Δρ. Γιώργου Τσούκα, του 
Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Μιχάλη 
Τσούκα, του Ταμία Γιάννη Ρουμελιώτη, 
του Προέδρου του ΔΣ Δημήτρη Σμυρ-
νιού, της Γραμματέως Παναγιώτας 
Τσιούτρα και του Αντιπροέδρου του ΔΣ 
Ηλία Χονδρονικόλα. Επίσης, των Αντι-
προέδρων Αφροδίτης Σταθοπούλου 
(Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου 
Νότιας Ακτής), Δημήτρη Κατσαούνη 
(Πρόεδρος Περιφερειακού Μοντρεάλ) 
και Άννας Γεωργαντά (Πρόεδρος Περι-
φερειακού Λαβάλ).

Πριν από το κλείσιμο των εργασιών 
της συνεδρίασης της Εφορευτικής Επι-
τροπής, η Κα Μπάτση έδωσε τον λόγο 
στον απερχόμενο Πρόεδρο της ΕΚΜΜ 
Ανδρέα Κριλή, ο οποίος, αφού ευχαρί-
στησε την παροικία για την υποστήριξή 
της στη διάρκεια της θητείας του, ευχή-
θηκε στα νέα μέλη του Συμβουλίου να 
είναι «σιδεροκέφαλοι» και παρέδωσε, 
όπως ορίζει η παράδοση, το κλειδί του 
γραφείου του, στον νέο Πρόεδρο της 
Κοινότητας Δρ. Γιώργο Τσούκα.

Ακολούθως, η Κα Μπάτση, παρέδωσε 
τη θέση της στον νέο Πρόεδρο του ΔΣ 
Γιάννη Σμυρνιό, για την πρώτη συνε-
δρίαση του νέου σώματος.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρόε-
δρος της ΕΚΜΜ Δρ. Γιώργος Τσούκας, 
μνημόνευσε και ευχαρίστησε τους χι-
λιάδες εθελοντές, που με τη σπουδαία 
προσφορά τους, τα τελευταία 116 χρό-
νια, έκαναν την Κοινότητά μας έναν 
από τους μεγαλύτερους ελληνικούς 
οργανισμούς της διασποράς: «Δεν εί-
ναι τυχαίο που μας θαυμάζουν οι άλλοι 
οργανισμοί του απόδημου ελληνισμού, 
για τα επιτεύγματά μας. Οφείλουμε ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές 
μας, για όσα δημιούργησαν με την ανι-
διοτελή προσφορά τους», είπε ο Δρ. 
Τσούκας και συνέχισε: «Σας καλώ να 
στεκόμαστε σε αυτά που μας ενώνουν 
και όχι σε αυτά που μας χωρίζουν, για 
το καλύτερο της Κοινότητάς μας, ώστε 
να παραδώσουμε στις νέες γενιές το 
λαμπρό φως του ελληνικού πολιτι-
σμού».

Στη συνέχεια, ο νέος Πρόεδρος της 
Κοινότητας ευχαρίστησε την Εφορευτι-
κή Επιτροπή για το τιτάνιο έργο της διε-
ξαγωγής των εκλογών καθώς και όλους 
τους υποψηφίους για τον προσωπικό 
τους αγώνα στην κινητοποίηση της 
παροικίας. Ευχαρίστησε, ιδιαιτέρως τη 
Βούλα Νεοφώτιστου και τον Χρήστο 
Σύρρο για τον πολιτισμένο αγώνα τους 
στη διεκδίκηση της διοίκησης και συνε-
χάρη τον τελευταίο για την επιτυχία της 
ομάδας του στο νέο Συμβούλιο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα μέσα ενη-
μέρωσης για τη δυνατότητα που πρό-
σφεραν στην προώθηση των ιδεών και 
των προτάσεων για την Κοινότητά μας. 
«Θέλουμε τα μέσα ενημέρωσης να εί-
ναι συνεχώς δίπλα μας, να βοηθούν 
στην πορεία του έργου μας. Η συνερ-
γασία τους σε αυτή την προσπάθεια εί-
ναι κρίσιμη και καθοριστικής σημασίας. 
Σας ευχαριστούμε», πρόσθεσε ο Δρ. 
Τσούκας.

Συνεχίζοντας, ευχαρίστησε τα μέλη της 

ομάδας του και τους εκατοντάδες εθε-
λοντές και υποστηρικτές, που παρά τις 
δυσκολίες που αντιμετώπισαν, πίστε-
ψαν στο όραμά του και οδήγησαν σε 
αυτή τη νίκη. «Υπεράνω όλων, θα ήθε-
λα να ευχαριστήσω τους Έλληνες της 
παροικίας, γιατί με τη μαζική συμμε-
τοχή τους, μας έστειλαν ένα ξεκάθαρο 
μήνυμα. Μας έστειλαν το μήνυμα της 
αλλαγής, της εμπιστοσύνης, της συνερ-
γασίας και της εξωστρέφειας. Αυτή τη 
μαζική συμμετοχή θέλουμε να τη δούμε 
σε όλη την πορεία του έργου μας. Γιατί, 
μόνο με τη συμμετοχή και τη συνεργα-
σία, όλοι μαζί, θα μπορέσουμε να κά-
νουμε πραγματικότητα το όραμά μας, 
το όραμα για μια ανώτερη Κοινότητα, 
με καλύτερα σχολεία και ποιοτικότερες 
υπηρεσίες για όλους τους Έλληνες του 
Μοντρεάλ», κατέληξε ο Πρόεδρος.

Η πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ ολοκλη-
ρώθηκε με την ανάθεση της Γραμματεί-
ας Εκπαίδευσης και Παιδικών Σταθμών 
και Αντιπρόεδρο στην Κα Ελένη Καρ-
τερή και της Γραμματείας Εκκλησια-
στικών Υποθέσεων στην Αντιπρόεδρο 
Αφροδίτη Σταθοπούλου.

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου (με σειρά ψήφων) είναι: 
Ορέστης-Γιώργος Τσούκας, Χρήστος 
Σύρρος, Βίκυ Μπάφη, Γιώργος Καρύ-
δης, Μαρία Βλαχάκη, Κυριάκος Πολυ-
μενάκος, Βίκυ Καλιοτζάκη, Δημήτρης 
Μανίκης, Κωνσταντίνος Κυρές, Κωστία 
Πανταζή, Γιώργος Κανελλάκης, Νίκος 
Φούντας, Γιάννης Βάθης, Μιχάλης 
Πατσατζής, Δημήτρης Λέκας, Ανδρέας 
Αθηναΐτης και Γεράσιμος Κολαΐτης.

Ακολούθησε γιορτή με ελληνικούς μεζέ-
δες, στο προαύλιο του παραρτήματος 
ΙΙ του σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθέ-
νης», που διοργανώθηκε από εθελο-
ντές.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο της 
νέας διοίκησης της Κοινότητάς μας.
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GREEK
FESTIVAL
GREEK

FESTIVAL
DE LA

ST-JEAN
BAPTISTE

4 Souvlaki & Gyro
4 Greek Desserts
4 Beer & Wine
4 Inflatable Games
4 Greek Dancing
4 DJ
4 Outdoor Dining
4 Orders for Pick up

South Shore Hellenic Community Center
5220 boul. Grande Allée in St. Hubert

South Shore Hellenic Community Center
5220 boul. Grande Allée in St. Hubert

FOOD, FUN
AND

OPA !

UNE CÉLÉBRATION QUÉBÉCOISE-GRECQUE 
POUR LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC

OPEN to ALL!
FREE

ADMISSION!

JUNE 24-25-26
Friday

12 pm - 10 pm

Saturday

5 pm - 10 pm

Sunday

12 pm - 8 pm

Παραδοσιακό Ελληνικό ΠανηγύριΠαραδοσιακό Ελληνικό Πανηγύρι



28  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  24 Ιουνιου, 2022 / June 24, 2022

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...

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Ευχαριστούμε θερμά όλους 
όσους με διάφορους τρόπους 
μάς συμπαραστάθηκαν στο 

βαρύ μας πένθος για το 
θάνατο της αείμνηστης 

μητέρας και γιαγιάς,
Δήμητρα Αδάμου-Μέλλιος

 Τα  παιδιά
Γεώργιος & Μαρία Αδάμου

Σούλα & Παναγιώτης Γόματος 
Κατερίνα & Μπάμπης Αργυρόπουλος

Τα εγγόνια
Στέφανος, Βασιλική, Γιάννης

Τίνα, Θανάσης, Γιάννης (γιατρός),  
Δήμητρα, Chris, Γιάννης & Meagan

Η κουνιάδα, η συννυφάδα, τα ανίψια 
και οι λοιποί συγγενείς 
εδώ και στην Ελλάδα

 
Μετά το τέλος του Μνημόσυνου 

θα προσφερθούν κόλλυβα και
καφές στην αίθουσα της εκκλησίας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς 
και οι φίλοι όπως παρευρεθούν

Το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (3780 Boul. Souvenir, Laval) 

τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
τής ψυχής της αείμνηστης μητέρας και γιαγιάς

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 
ΑΔΑΜΟΥ–ΜΕΛΛΙΟΥ

(από Πύθιον Ελασσόνος, ετών 87)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 

στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού  
(4865 Chemin du Souvenir, Laval)

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο  
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΡΑΔΙΩΤΗ

(από Χανδρινού Μεσσηνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 
 

ΕΥΑΝΘΙΑΣ 
ΣΚΑΡΑΚΗ-ΚΡΥΠΑΡΟΥ 

(από Αφράτα Κισσάμου, Χανίων Κρήτης)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 

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

τελείτε εξάμηνο Μνημόσυνο  
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

 

ΑΝΝΑΣ 
ΠΕΝΤΕΦΟΥΝΤΑ 

(από Αθήνα, ετών 83)
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Άλωση της Ρόδου
Η πολιορκία της Ρόδου βάστηξε πέντε μήνες και θεωρείται μία 
από τις σημαντικότερες στρατιωτικές επιχειρήσεις του είδους

Ήταν η δεύτερη προσπάθεια των 
Οθωμανών το 1522 να εκδιώξουν 

τους Ιωαννίτες Ιππότες από τη Ρόδο 
και να διασφαλίσουν με την κατάλη-
ψη του νησιού την κυριαρχία τους στο 
νοτιοανατολικό Αιγαίο. Αυτή τη φορά 
στέφθηκε από επιτυχία, σε αντίθεση με 
την πρώτη το 1480.
Ο 16ος αιώνας ήταν η περίοδος της 

μεγίστης ακμής για την Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία, υπό την ηγεσία του σουλτά-
νου Σουλεϊμάν Α’ του Μεγαλοπρεπή. Τη 
Ρόδο κατείχαν από το 1309 οι Ιωαννίτες 
Ιππότες (Τάγμα του Αγίου Ιωάννη), απο-
μεινάρια των Σταυροφόρων, που είχαν 
χάσει και τα τελευταία τους ερείσματα 
στους Αγίους Τόπους το 1291. 
Αγόρασαν την πόλη της Ρόδου από 

τους Γενουάτες και κατόρθωσαν να επε-
κτείνουν την κυριαρχία τους σε όλο το 
νησί, εκδιώκοντας τους Τούρκους. Με 
την πάροδο των ετών δημιούργησαν ένα 
ισχυρό προπύργιο στην περιοχή και κα-
τέστησαν αρκετά ενοχλητικοί για τους 
Οθωμανούς, αφού παρεμπόδιζαν με τις 
επιδρομές τους τη ναυσιπλοΐα από τη 
Βαλκανική και τη Μικρά Ασία προς τα λι-
μάνια της Συρίας και της Αιγύπτου.
Μετά την αποτυχημένη πολιορκία της 

Ρόδου από τους Οθωμανούς το 1480, 
ήταν θέμα χρόνου η επάνοδός τους στο 
νησί. 

Γι’ αυτό, το κύριο μέλημα του Μέγα 
Μάγιστρου, Φιλίπ Βιλιέ ντε Λιλ Αντάμ, 
ήταν να βελτιώσει και να επεκτείνει τα 
οχυρωματικά έργα της πόλης και να κλεί-
σει το λιμάνι, με την τοποθέτηση μιας 
τεράστιας σιδερένιας αλυσίδας στην εί-
σοδό του. 
Ο Σουλεϊμάν, από την πλευρά του, απο-

φάσισε ότι το καλοκαίρι του 1522 ήταν ο 
καλύτερος χρόνος για να επιχειρήσει την 
κατάληψη της Ρόδου.
Στις 26 Ιουνίου, ο στόλος του, απο-

τελούμενος από περίπου 280 πλοία, 
αποβίβασε τα πρώτα στρατεύματα στη 
Ρόδο. Μέχρι τις 28 Ιουλίου, οπότε κατέ-
φθασε αυτοπροσώπως ο Σουλτάνος για 
να εποπτεύσει την επιχείρηση, ο αριθ-
μός τους έφθανε τις 100.000 άνδρες. 
Επικεφαλής των τουρκικών δυνάμεων 

τέθηκε ο μπατζανάκης του Σουλτάνου, 
Μουσταφά Πασά. Την καλά οχυρωμένη 
πόλη της Ρόδου υπερασπίζονταν περί-
που 5.000 άνδρες, από τους οποίους οι 
600 ήταν του Τάγματος (200 Ιππότες), 
400 Κρητικοί (Έλληνες και Βενετοί, ανά-
μεσά τους και ο μεγάλος τειχιστής Γαβρι-
ήλ Μαρτινέγκο) και οι υπόλοιποι ξένοι 
ναυτικοί και ντόπιοι Ροδίτες.
Η πολιορκία της Ρόδου βάστηξε πέντε 

μήνες και θεωρείται μία από τις σημα-
ντικότερες στρατιωτικές επιχειρήσεις 
του είδους. 

Στην αρχή, ο Μουσταφά Πασάς μπλό-
καρε το λιμάνι και βομβάρδισε την πόλη 
με το πεδινό πυροβολικό του. 
Στη συνέχεια, οι επιθέσεις του πεζικού 

ήταν καθημερινό φαινόμενο, αλλά από-
βαιναν άκαρπες. 
Το φρούριο της Ρόδου κρατούσε γερά 

και δεν ήταν εύκολη υπόθεση η κατάλη-
ψή του, όπως πίστευαν αρχικά οι σύμ-
βουλοι του Σουλτάνου. 
Στις 24 Σεπτεμβρίου ο Μουσταφά 

πραγματοποίησε μια συνδυασμένη μα-
ζική επίθεση με πυροβολικό και πεζικό. 
Πάνω στα τείχη της Ρόδου διεξήχθησαν 

ομηρικές μάχες και πολλές φορές άλλα-
ξαν χέρια. 
Μία μέρα αργότερα και αυτή η επίθε-

ση κατέληξε σε αποτυχία, με σημαντικές 
απώλειες για τους επιτιθέμενους.
Εξοργισμένος ο Σουλεϊμάν από την ανι-

κανότητα του στρατηγού του διέταξε να 
τον θανατώσουν και ανέθεσε την επιχεί-
ρηση στον Αχμέτ Πασά, έμπειρο πολιορ-
κητή και με γνώσεις μηχανικής. 
Μόνο με την παρέμβαση των συμβού-

λων του η οργή του Σουλτάνου καταλά-
γιασε και χαρίστηκε στο συγγενή του. 
Ο Αχμέτ με τα διαρκή πυρά του πυρο-

βολικού του προξένησε σημαντικές ζη-
μιές στις οχυρώσεις, ενώ προσπάθησε 
να σκάψει λαγούμια κάτω από τα τείχη 
και να αιφνιδιάσει τους αμυνόμενους. 
Μια νέα επίθεση το Νοέμβριο κατέληξε 
σε αποτυχία.
Και οι δύο πλευρές, μετά από πέντε 

μήνες άγριων μαχών, είχαν φθάσει στα 
όριά τους. 
Σε πιο δεινή θέση ήταν οι πολιορκούμε-

νοι, που αντιμετώπιζαν έλλειψη τροφών 
και πολεμοφοδίων, αφού η βοήθεια από 
τη Δύση δεν έφθασε ποτέ. 
Οι οχυρώσεις καταστρέφονταν, χωρίς 

δυνατότητα επισκευής. 
Ο αποδεκατισμός της φρουράς δεν 

ήταν δυνατόν να αντιμετωπισθεί, ενώ 
αντίθετα στο τουρκικό στρατόπεδο οι 
τρομακτικές απώλειες αναπληρώνονταν 
με αφίξεις νέων στρατευμάτων.
Υπό την πίεση του λαού, ο Μέγας Μάγι-

στρος ζήτησε ανακωχή από το Σουλτάνο 
στις 20 Δεκεμβρίου 1522. 
Δύο μέρες αργότερα, ο Σουλεϊμάν δέ-

χθηκε και ανακοίνωσε τους όρους του, 
οι οποίοι ήταν αρκούντως γενναιόδωροι 
και εξέπληξαν τους αμυνόμενους. 
Ο Σουλεϊμάν απαίτησε από τους Ιππό-

τες να εγκαταλείψουν τη Ρόδο εντός 12 
ημερών με την περιουσία και τον οπλι-
σμό τους. 
Στους ντόπιους, Έλληνες και Λατίνους, 

έδωσε φορολογική απαλλαγή για πέ-
ντε χρόνια και παρείχε τη διαβεβαίωση 
ότι δε θα μετέτρεπε τους χριστιανικούς 
ναούς σε τζαμιά. Αν ήθελαν να εγκατα-
λείψουν το νησί όφειλαν να το πράξουν 
εντός τριών ετών.
Την 1η Ιανουαρίου 1523 οι Ιππότες και 

αρκετοί Έλληνες εγκατέλειψαν τη Ρόδο 
με προορισμό τη βενετοκρατούμενη 
Κρήτη. 
Στη συνέχεια, οι Ιππότες διεκπεραιώθη-

καν στη Σικελία και κατέληξαν στη Μάλ-
τα, όπου θα μετονομαστούν σε Ιππότες 
της Μάλτας και θα τεθούν εκ νέου αντι-
μέτωποι των Οθωμανών το 1565.
Εν τω μεταξύ, στη Ρόδο ξέσπασαν οι 

πρώτες ταραχές, όταν οι νικητές έδιωξαν 
Λατίνους και Έλληνες από το φρούριο, 
στο οποίο εγκαταστάθηκαν Τούρκοι και 
Εβραίοι. 
Η πολιορκία και η άλωση της Ρόδου επι-

τεύχθηκε με μεγάλο ανθρώπινο κόστος 
για τους Οθωμανούς (περίπου 50.000 
οι νεκροί και οι τραυματίες), αλλά τους 
διασφάλισε την κυριαρχία τους στο Νο-
τιοανατολικό Αιγαίο.
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Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 
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Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 848

Αντιμετωπίστε δυναμικά τις 
προσωπικές σας υποθέσεις και κάνετε με-
ρικές αναγκαίες συνθηκολογήσεις. Παρα-
βλέψετε την αψυχολόγητη συμπεριφορά 
του συντρόφου σας, αλλά δείτε και τις 
αφορμές που δώσατε κι εσείς. Υπερασπι-
στείτε την εργασία σας κόντρα στις αντι-
ξοότητες και μη βιάζεστε να απογοητευ-
τείτε για μια οικονομική αστοχία.

Μετακινήσεις, ταξίδια και γνω-
ριμίες αποκτούν καινούργιο ενδιαφέρον, 
ιδιαίτερα αν ανταποκρίνονται στις προσ-
δοκίες σας, σε κάθε τομέα που σας αφο-
ρά. Στα αισθηματικά σας παρουσιάζεστε 
πιο τυχεροί αλλά και εσείς καλείστε να 
είστε ευχάριστοι και διαλλακτικοί. Η ερ-
γασία θα σας προβληματίσει αλλά λύσεις 
θα υπάρξουν. 

Είναι σημαντικό να ξεχωρίσετε 
τα ωφέλιμα από τα περιττά. Αισθηματι-
κά, κάποιοι θα προχωρήσετε σε γάμο, ή 
θα τον αποφασίσετε με κάποια αφορμή. 
Οι ελεύθεροι περνάτε μια περίοδο με 
πολλούς πειρασμούς, αλλά στο τέλος 
αποφασίζετε να κρατήσετε την ελευθε-
ρία σας. Οικονομικά η κατάσταση είναι 
καλύτερη.

Αξιοποιήστε τα εκφραστικά σας 
μέσα, ανασυγκροτήστε τα προγράμματα 
σας και κυρίως καλλιεργήστε εναλλακτι-
κές στην εκδοχή που ένα από αυτά αλλά-
ξει ή ανατραπεί. Καινούρια ενδιαφέροντα 
είναι μέσα στο πρόγραμμα για τους πε-
ρισσότερους, ενώ ενδιαφέρουσα κινητι-
κότητα θα παρατηρηθεί μέσα στο περι-
βάλλον που κινείστε και εργάζεστε.

Η οικονομική σας κατάσταση θα 
σας απασχολήσει, καθώς τα χρήματα δε 
θα είναι επαρκή για να καλύψουν όλες 
σας τις ανάγκες, καθώς προηγήθηκαν 
έκτακτα έξοδα, άθελά σας. Οι περισσότε-
ροι είστε ευεργετημένοι από το σύστημα 
και δεν μπορείτε τώρα να επαναστατήσε-
τε. Προέχει να αξιοποιήσετε τα μέσα που 
διαθέτετε όπως και τα ταλέντα που έχετε. 

Αισθηματικά, μη διστάζετε να 
κινηθείτε αποφασιστικά και μην περιμέ-
νετε να καταλάβουν οι άλλοι το ενδιαφέ-
ρον σας, αν δεν το εκφράσετε αποτελε-
σματικά. Οικονομικά, είστε σε καλύτερη 
μοίρα από άλλους, αλλά αυτό δεν πρέπει 
να σας γίνεται εμμονή και να λειτουργεί 
σε βάρος της ψυχαγωγίας και των καλών 
στιγμών αυτού του καλοκαιριού.

Οικονομικά προσέξτε την κάθε 
κίνηση που θα κάνετε και μην αφήνετε 
εκκρεμότητες να λιμνάζουν. Ένα ζήτημα 
που διακανονίστηκε πρόσφατα σας δίνει 
περιθώρια κινήσεων, αλλά το ζήτημα εί-
ναι να μην ξεφύγετε από τις δυνατότητές 
σας. Επαγγελματικά οι αντιξοότητες δε θα 
λείψουν αλλά το να κάνετε νέες επιτυχίες 
είναι πολύ πιθανό.

Είναι η περίοδος που ηρεμούν 
τα πνεύματα και εσείς πρέπει λίγο να 
ξεκουραστείτε από τις ευθύνες και την 
ένταση που προηγήθηκε. Το ζήτημα είναι 
να τολμήσετε να ορθώσετε το ανάστημά 
σας και να μην υποκύπτετε τόσο εύκολα 
στις ψυχολογικές και συναισθηματικές 
πιέσεις των άλλων. Η κοινωνική ζωή προ-
βλέπεται ευχάριστη και ανανεωτική.

Αποφασίστε αν θα συνεχίσετε 
να εξυπηρετείτε υποχρεώσεις ή αν θα 
ζήσετε ένα φυσιολογικό καλοκαίρι. Ξε-
φύγετε από όσα σας ταλαιπώρησαν και 
αναζητήστε ευχάριστες συντροφιές και 
δραστηριότητες. Ταξίδια και μετακινή-
σεις έχουν θετικό πρόσημο, γι’ αυτό μη 
διστάζετε να ενδίδετε σε σχέδια που πε-
ριλαμβάνουν περισσότερη χαρά. 

Καινούργια ενδιαφέροντα φαί-
νεται να ανακαλύπτετε αρκετοί από εσάς, 
ενώ παράλληλα ένα ρεύμα έντασης θα 
παρατηρηθεί στο στενό περιβάλλον σας. 
Υπερασπιστείτε σχέσεις που σας αφορούν 
και αποφύγετε αντιθέσεις που χαλούν 
ισορροπίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
προσέξτε τις κινήσεις σας και αποφύγετε 
οποιοδήποτε ριψοκίνδυνο εγχείρημα. 

Η περίοδος αυτή φέρνει αποκα-
τάσταση και καλές στιγμές. Λύσεις μπο-
ρεί να διαφανούν σε θέματα προσωπικά, 
ενώ αρκετοί εξυπηρετείστε να βάλετε 
καινούργιους στόχους, οι οποίοι θα κα-
λύψουν μελλοντικές σας ανάγκες. Τυχόν 
διαφωνίες με ανθρώπους που θα προκύ-
ψουν τώρα, μπορούν να επηρεάσουν την 
πορεία μιας σημαντικής προσπάθειας.

Η καθημερινότητα σάς προ-
σφέρει διεξόδους και σας βοηθά να 
συντονιστείτε καλύτερα με το κλίμα της 
εποχής. Ό,τι σας αφορά μπορεί να τα-
κτοποιηθεί με εύστοχες κινήσεις και επι-
λογές. Αισθηματικά, η διάθεσή σας εξα-
κολουθεί να είναι ευμετάβλητη, αλλά 
μην αμφιβάλλετε ότι ερμηνεύετε σωστά 
τη συμπεριφορά του συντρόφου σας. 
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1765: Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνστα-
ντινούπολη το νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Και-
σαρεία, επειδή αρνήθηκε να γίνει Μουσουλμάνος.
1812: Οι γαλλικές δυνάμεις υπό το Ναπολέοντα 

Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία.
1821: Ιδρύεται με απόφαση των προκρίτων της 

Ύδρας η πρώτη Αστυνομία στην Ελλάδα.
1859: Διεξάγεται η Μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλ-

λοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο 
της βόρειας Ιταλίας. Αυτόπτης μάρτυς της αγριότη-
τας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχει-
ρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να 
ιδρύσει το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλ-
ψη των θυμάτων.
2008: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δο-
λοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολω-
μού τον Αύγουστο του 1996 στη νεκρή ζώνη, κοντά 
στην κατεχόμενη Αμμόχωστο. Το Δικαστήριο επιδι-
κάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χήρα του 
Ισαάκ και 35.000 στον πατέρα του Σολωμού. Επί-
σης, η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 
ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και στον αδελφό του 
Σολωμού, ενώ θα πληρώσει 12.000 ευρώ δικαστικά 
έξοδα.

24 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΟΎΝΙΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε
– Από τότε που έμεινε έγκυος η 
κοπέλα μου έχουν αλλάξει πάρα 
πολλά: το όνομά μου, η διεύθυνσή 
μου, το τηλέφωνό μου…

– Γάμος είναι το τίμημα που 
πληρώνουν οι άντρες για το σεξ και 
σεξ είναι το τίμημα που πληρώνουν οι 
γυναίκες για το γάμο. 

– Αν ήξερα ότι είσαι παρθένα, θα 
ήμουν πιο τρυφερός! 
– Αν ήξερα ότι βιαζόσουν τόσο, θα 
έβγαζα το καλσόν… 

– Σ’ αγαπώ περισσότερο από όλες τις 
άλλες μαζί, αλλά θέλω και τις άλλες 
για να το διαπιστώσω…

– Πως κάνεις έτσι… και τι θα πουν 
οι γείτονες, αν βγω γυμνός στο 
μπαλκόνι; – Ότι σε παντρεύτηκα για 
τα λεφτά σου.

– Με τον έρωτα ισχύει ό,τι και με τις 
διαθήκες: ο τελευταίος αναιρεί όλους 
τους προηγούμενους! 

– Εσείς που κάνετε σεξ κάθε νύχτα, 
παραδεχτείτε επιτέλους πως ζηλεύετε 
εμάς που κοιμόμαστε και είμαστε 
φρέσκοι και ξεκούραστοι κάθε πρωί… 

– Είναι ένας τύπος που κυνηγάω μήνες 
τώρα, αλλά δε μου κάθεται. Μήπως 
να του κάνω μήνυση για σεξουαλική 
παρεμπόδιση; 

– Σε ένα πράγμα συμφωνούν οι 
άντρες με τις γυναίκες. Και οι δυο δεν 
εμπιστεύονται τις γυναίκες…

☺
– Η γυναίκα μου με έκανε θρήσκο. 
Δεν πίστευα στην κόλαση, πριν την 
παντρευτώ. 

☺
– Αγάπη μου, τι θα έκανες αν στα 
επόμενα 60 λεπτά καταστρεφόταν ο 
κόσμος; 
– Λατρεία μου, θα έκανα έρωτα μαζί 
σου! 
– Ωραία… Και τα επόμενα 55 λεπτά; 

  DIRECT FROM OUR FACTORY
FREE ESTIMATION  |  FAST INSTALLATION
FASTER DELIVERY THAN ANYONE

• Versatile cabinet making manufacturer
• Years of experience in residential projects

• Turnkey solutions, specialized in kitchen renovation and hardwood flooring
• Total quality control in every stage (design - production & installation)

• Deadlines respected within budget
Visit our showroom for a free consultation!

C O N C E P T G7
w w w . c o n c e p t g 7 . c o m

SHAKER STYLE DOOR

starting at $10,000

514-691-2922  |  INFO@CONCEPTG7.COM  |  7491 Rte Transcanadienne, Ville St-Laurent, QC, H4T 1T3
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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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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 
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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


