Centre
Collision
Professional
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Body
Repair & Painting
• Insurance Work Accepted

• Import Car Specialists

• All Work Guaranteed

• American Muscle Cars

• Expert Color Matching

• Towing

• Factory Genuine Parts

• Major & Minor Repairs
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«Πρασινίζει»
το Κεμπέκ

ΚΕΜΠΕΚ

ΑΠΌ 28 ΙΟΥΝΊΟΥ

Μόνο… ντόπια μουσική
στις κυβερνητικές
τηλεφωνικές γραμμές!

Τέλος η καραντίνα
για τους πλήρως
εμβολιασμένους
από τις 6 Ιουλίου

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΕΛΙΔΑ 20

154 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΝΑΔΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ – ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Πυλώνες σταθερότητας
και ειρήνης με
ΚΟΙΝΆ ΣΥΜΦΈΡΟΝΤΑ

22 ΚΑΝΑΔΙΚΕΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ
που έκαναν πιο εύκολη
τη ζωή μας
ΣΕΛΙΔΑ 10

ΣΕΛΙΔΕΣ 7-8

COVID-19

Νέα έρευνα: Τα σενάρια για
την εξέλιξη της νέας ίωσης
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Η νέα «περίοδος χάριτος»
στην Τουρκία και η
στάση των ΗΠΑ

Ποιοι είναι οι λόγοι για το
δημογραφικό πρόβλημα
της Ελλάδας

Σ. Λυγερός: Την Ελλάδα τη
θέλουμε χώρα ή… χώρο;

Οι ελλείψεις των εμβολίων
καθυστερούν την εκρίζωση
της πανδημίας
ΣΕΛΙΔΑ 15

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

To all my friends in the Greek Community
my warmest wishes for a

Happy Canada Day!
Χρόνια Πολλά!
Guy Ouellette

MNA for Chomedey/Βουλευτής

450 686-0166 | Guy. Ouellette.CHOM@assnat.qc.ca
4599, boul. Samson, Bureau 201, Laval (QC) H7W 2H2

Όλοι θέλουμε να
μάθουμε περισσότερα
για τον εμβολιασμό
κατά της νόσου
COVID-19

Λειτουργία του εμβολίου
έναντι της νόσου
COVID-19

Γιατί να εμβολιαστώ;
Επειδή το εμβόλιο προστατεύει έναντι της νόσου COVID-19 και
θα σας βοηθήσει να μην αρρωστήσετε. Αν και πολλοί άνθρωποι
αναρρώνουν χωρίς ιατρική φροντίδα, ορισμένοι ενδέχεται να
πεθάνουν από τη νόσο COVID-19 ή να αντιμετωπίσουν προβλήματα
στην καρδιά ή στους πνεύμονες, όπως η πνευμονία. Μπορεί επίσης
να επηρεαστεί και το νευρικό σύστημα.

Ας συνεχίσουμε να προστατεύουμε
τους εαυτούς μας!
Κατά τους επόμενους μήνες, εφόσον η πλειοψηφία του πληθυσμού δεν
έχει ακόμα εμβολιαστεί, η νόσος COVID-19 θα εξακολουθεί να υπάρχει.
2
μέτρα

Καλύπτετε το
πρόσωπό σας

Βήχετε μέσα στο
μανίκι σας

Πλένετε τα
χέρια σας

Québec.ca/vaccinCOVID

20-279-31W

Διατηρείτε τις
αποστάσεις
σας

1 877 644-4545
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

«Πράσινο» όλο το Κεμπέκ!
Και τέλος καραντίνας από τις 6 Ιουλίου μόνο για πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες

Ιδού λοιπόν τι μας ανακοίνωσαν τελευταίως, πριν το πρόωρο τύπωμα της εφημερίδας μας την Τετάρτη 23 Ιουνίου, λόγω
της Αργίας του τυπογραφείου ένεκεν της
Εθνικής Εορτής του Κεμπέκ. Το λέμε αυτό,
διότι κανείς δεν ξέρει τι θα ανακοινωθεί,
αφού ήδη θα έχει τυπωθεί η εφημερίδα
μας.

KDM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

assurances

Αυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

KOSTA D. MENOUTIS

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

kosta@kdmassurances.com
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Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων
και ημι-αυτόνομων ατόμων

MBRE

Σας βοηθούμε στις διαδικασίες
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
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ΤΟ ΚΕΜΠΕΚ ΣΤΑ «ΠΡΑΣΙΝΑ»
ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Την Τρίτη 22 Ιουνίου, στην καθιερωμένη
συνέντευξη Τύπου ανακοινώσεων μέτρων
της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός του
Κεμπέκ ανακοίνωσε σειρά ελαφρυντικών
μέτρων. Μάλιστα λόγω των θετικών στοιχείων, ολόκληρη η επαρχία θα «πρασινίσει». Η αλλαγή από το κίτρινο επίπεδο στο
πράσινο επίπεδο επιτρέπει μεταξύ άλλων
τα εξής:
-Το πολύ 10 άτομα διαφορετικών διευθύνσεων σε εσωτερικό χώρο, διατηρώντας ένα κάλυμμα προσώπου, εάν η απόσταση δύο μέτρων δεν μπορεί να τηρηθεί.
Εδώ υπενθυμίζουμε, ότι το «άνοιγμα»
των εκάστοτε συλλόγων στα μέλη τους
δεν τηρεί τα κυβερνητικά μέτρα και
υπάρχει φόβος οι αρχές να επιβάλουν
αλμυρά πρόστιμα.
-Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στις συγκεντρώσεις στις αυλές θα είναι 20 άτομα.
-Σε μπαρ και εστιατόρια, 10 άτομα θα
μπορούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι
στους εσωτερικούς χώρους και 20 άτομα
μπορούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι
που βρίσκεται στους εξωτερικούς χώρους.
-Από την Παρασκευή 25 Ιουνίου, τα άτομα που συμμετέχουν σε ιδιωτικές συγκεντρώσεις που έχουν λάβει δύο δόσεις του
εμβολίου δε θα χρειάζεται πλέον να φορέσουν μάσκα παρουσία άλλων επισκεπτών.
-Τα φεστιβάλ θα μπορούν να φιλοξενήσουν 3.500 άτομα έξω χωρίς να χρειάζεται
να κάθονται.

Επί 33 χρόνια
Δωρεάν
Σας
ει
ε
συμφέρ εξυπηρετούμε την κτίμηση
Ελληνική Παροικία
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θέλοντας
να ελαφρύνει το άγχος των ταξιδιωτών,
ανακοίνωσε αυτό που η διορισμένη (από
την ίδια την κυβέρνηση…) επιτροπή επιστημόνων, είχε προτείνει εδώ και λίγο
καιρό. Αν και δεν ακολουθεί κατά γράμμα τις συστάσεις της επιτροπής, παρόλα
αυτά έκανε κάποιες ήπιες τροποποιήσεις
στα μέτρα που ίσχυαν ως τώρα για τους
ταξιδιώτες.
Από τις 6 Ιουλίου, οι πλήρως εμβολιασμένοι ταξιδιώτες δε θα χρειάζεται πλέον
να υποβάλλονται σε υποχρεωτική καραντίνα στα λεγόμενα «ξενοδοχεία καραντίνας» κατά την άφιξή τους στη χώρα.
Επίσης, οι πλήρως εμβολιασμένοι ταξιδιώτες, δε θα χρειαστεί να υποβληθούν
σε τεστ ναρκωτικών την όγδοη ημέρα της
επιστροφής τους στην πατρίδα τους, ενώ
οι δοκιμές πριν από την αναχώρηση και
κατά την άφιξη θα παραμείνουν υποχρεωτικές.
Για να επωφεληθούν από αυτή την ευελιξία, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να εισάγουν
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση
της υγείας τους και το ιστορικό εμβολιασμού τους, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ArrivCAN πριν φτάσουν στα καναδικά σύνορα.
Τα μη απαραίτητα ταξίδια για αλλοδαπούς που φθάνουν στον Καναδά, θα παραμείνουν επίσης απαγορευμένα μέχρι
νεοτέρας. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να αλλάξει «τους προσεχείς μήνες», σύμφωνα
με δηλώσεις του υπουργού Διακυβερνητικών Υποθέσεων, Ντόμινικ ΛεΜπλάνκ.
Για τον υπουργό ΛεΜπλάνκ, η ανακοίνωση αυτή αποτελεί «πρώτο βήμα» για την
κυβέρνηση, στη σταδιακή προσέγγισή της
για την επαναλειτουργία των συνόρων.
Αυτή είναι επίσης η προσέγγιση που υποστηρίζει η καναδική δημόσια υγεία.
Επιπλέον, η Οτάβα παραιτείται από τη
μέτρηση θερμοκρασίας πριν από την πτήση για τους διεθνείς ταξιδιώτες που φθάνουν στον Καναδά.
Αυτό θα επιτρέψει στο προσωπικό του
αεροδρομίου να εισάγει πληροφορίες για
την υγεία και το ιστορικό εμβολιασμού.
Θα μειώσει επίσης το χρόνο αναμονής
στα αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα.
Η Οτάβα καθιστά επίσης δυνατή την άφιξη στη χώρα των μόνιμων κατοίκων μη πολιτών από σήμερα.
Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα των οποίων
το καθεστώς μόνιμης διαμονής έχει επισημοποιηθεί μετά τις 18 Μαρτίου 2021,
μπορούν να έρθουν στον Καναδά.

μπέκ σκέπτεται σοβαρά να δημιουργήσει
και αυτή ένα είδος λαχείου, μόνο για τα
άτομα που θα δεχτούν να εμβολιαστούν.
Αυτό πιστεύει θα είναι κίνητρο στα άτομα
18-39 ετών, τα   οποία εξακολουθούν να
απέχουν από τον εμβολιασμό.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου
Υγείας, τα άτομα ηλικίας 18 έως 39 ετών
παραμένουν λιγότερο εμβολιασμένοι
από το γενικό πληθυσμό. Συγκεκριμένα,
170.000 νεαροί ενήλικες εξακολουθούν
να αγνοούν τον εμβολιασμό.
Αλλά το γραφείο του Υπουργού Υγείας
διασφαλίζει, ότι η δημιουργία μιας λοταρίας ως μέτρο κινήτρου εμβολιασμού
θα είναι δίκαιη, μια και θα μπορούν να
συμμετάσχουν όσοι Κεμπεκιώτες εμβολιΛΑΧΕΙΟ «ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ»
άστηκαν με δύο δόσεις.
Μια και διαπιστώθηκε από το πείραμα
Τώρα, πόσο «πράσινη» έκαναν τη ζωή
πολλών πολιτειών της Αμερικής, ότι ένα μας οι ελαφρύνσεις των μέτρων, αυτό θα
λαχείο μπορεί να ωθήσει πολλά άτομα το διαπιστώσουμε στο εγγύς μέλλον. Πολνα εμβολιστούν, η κυβέρνηση του Κε- λές ευχές για καλή… «πρασινάδα».
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ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ
Το θέμα αυτό συζητήθηκε πρόσφατα
σε συνεδρίαση των επαρχιακών πρωθυπουργών. Από την πλευρά του Κεμπέκ, ο
πρωθυπουργός Φρανσουά Λεγκό δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ ενός περιορισμένου
ανοίγματος των συνόρων.
«Η θέση του Κεμπέκ είναι ότι συμφωνούμε να ανοίξουμε τα σύνορα, ξεκινώντας
από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά υπό
την προϋπόθεση ότι οι επισκέπτες έχουν
λάβει τις δύο δόσεις τους», δήλωσε ο
κ. Legault. Τη δήλωση αυτή έκανε στους
δημοσιογράφους που κάλυπταν τη δεύτερη δόση εμβολίου που έπαιρνε ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ. Για τον κ. Legault,
είναι σημαντικό οι ταξιδιώτες που έχουν
εμβολιαστεί πλήρως, «να διαθέτουν μια
επίσημη απόδειξη εμβολιασμού». Για να
γίνει αυτό, ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ
πιστεύει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση
θα πρέπει να συνεργαστεί, μεταξύ άλλων,
με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να εξασφαλίσει τον τρόπο απόδειξης ενός πλήρους
εμβολιασμού.

-Επίσης, τα υπαίθρια αθλήματα μπορούν
να ασκηθούν με μέγιστο αριθμό 50 παικτών
στο γήπεδο και 50 θεατών στις κερκίδες.
-Για αθλήματα εσωτερικού χώρου, θα
υπάρχουν 25 παίκτες και 25 θεατές. Φυσικά «εξαιρούνται» οι 3.500 θεατές που θα
παρακολουθήσουν τους αγώνες κυπέλου
που θα δώσει η ομάδα των Canadiens στο
Bell Centre.
-Για χώρους λατρείας, κηδείες και γάμους, οι τελετές μπορούν να συγκεντρώσουν το πολύ 250 άτομα. Από την άλλη
όμως, για τις γαμήλιες δεξιώσεις σας, ο
μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται σε εσωτερικό χώρο θα είναι 25 και 50
για εξωτερικές δεξιώσεις.

RE

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Οι χαλαρώσεις που ανακοινώθηκαν θα
«προσαρμοστούν» κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού, καθώς η εκστρατεία εμβολιασμού συνεχίζει την πορεία της και ο
αριθμός των νέων κρουσμάτων COVID-19
συνεχίζει να μειώνεται.
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νθαρρυντικά ήταν τα νέα την εβδομάδα που μας πέρασε, βάση των κυβερνητικών ανακοινώσεων που έκαναν
οι πρωθυπουργοί του Καναδά και του
Κεμπέκ. Και οι δυο «ανταγωνίστηκαν» ο
ένας τον άλλον στην ελάφρυνση των περιοριστικών μέτρων για την ώρα. Και το
αναφέρουμε αυτό, γιατί από την αρχή της
πανδημίας μάς έχουν συνηθίσει να «τροποποιούν» τις ανακοινώσεις τους.
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Σ’εμάς θα είστε ασφαλής!
Προσφορά για
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους
υπογράψουν το ταχύτερο

Προσιτές τιμές

11/2 - 41/2
Συμπεριλαμβάνονται όλα
τα γεύματα, κολατσιά,
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Στην υπηρεσία
των κατοίκων του
Chomedey

Guy Ouellette

Βουλευτής του Chomedey
MNA for Chomedey

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

12300 Laurentian Boulevard
Montreal, QC H4K 2Z6
(514) 335-1881
www.manoirgouin.com
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Το εν Ελλάδι, σύνδρομο της Στοκχόλμης

Εσείς τι λέτε;

Η

κατά κεφαλήν καλλιέργεια του μέσου Έλληνα, πέραν της επιτηδευμένης ή αριστερίζουσας κατά κανόνα στρατευμένης ψευδεπίγραφης
κουλτούρας, καθίσταται ιδιαίτατα χαμηλή, τούτο
δε, αποδεικνύεται, εκ των ων ουκ άνευ, από το
πώς διαμορφώνεται εν ριπή οφθαλμού η κοινή
γνώμη, υπό της τηλοψίας.

του Μιχάλη Τελλίδη

Χαράλαμπος B. Κατσιβαρδάς*
[Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω]

ΚΑΝΑΔΑΣ

Ο

Η καλύτερη χώρα
στον κόσμο…

Καναδάς επανέκτησε την πρώτη θέση στην έκθεση αξιολόγησης καλύτερων χωρών του 2021, σύμφωνα με την ανάλυση
US News & World Report. Το 2020 στην ετήσια κατάταξη κατείχε
την δεύτερη θέση.
Συγκεκριμένα, ο Καναδάς διατήρησε το προβάδισμα έναντι 78
άλλων χωρών συμπεριλαμβανομένων της Ιαπωνίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας και της Αυστραλίας, που περιλαμβάνονται στις
πρώτες πέντε χώρες. Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην 6η θέση.
Μεταξύ των κριτηρίων είναι η ποιότητα ζωής, η ασφάλεια, το περιβάλλον, η ελευθερία, η υγεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική συνοχή, η κατοικία, η εργασία και το υψηλό εισόδημα.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 50η θέση στον δείκτη ικανοποίησης από
τη ζωή.
Για μας τους έλληνες που ζούμε εδώ και παρακολουθούμε τα
προβλήματα της γενέτειρας στον Ευρωπαϊκό και διεθνή κοινωνικοοικονομικό στίβο, είναι προφανές ότι η δεύτερή μας πατρίδα ο
Καναδάς τα πάει πολύ καλλίτερα και συχνά ευλογούμε το χώμα
που πατάμε για το αξιόλογο σύστημα που εφαρμόζει και το γεγονός ότι δεν έχουμε πέσει στην υποβάθμιση άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της γειτονικής μας Αμερικής.
Μάλιστα, η στατιστική υπηρεσία του Καναδά, προ της πανδημίας
εξέδωσε μία ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι στις Ηνωμένες
Πολιτείες το ακαθάριστο προϊόν της χώρας μεταξύ 2019 και 2020
σημείωσε σημαντική ύφεση, ενώ στον Καναδά είχαμε μία πολύ πιο
ήπια ύφεση της μείωσης του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος.
Παρά τη διεθνή κρίση, αυτό θεωρείται πολύ μικρότερο και από
τις προηγούμενες οικονομικές κρίσεις που είχε περάσει ο Καναδάς
το1980 το 1982 και βέβαια το 1991.
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να χαιρόμαστε που ζούμε σε αυτή
την υπέροχη χώρα, μια χώρα η οποία και μετανάστες δέχεται και
ανοιχτή είναι σε όλες τις κουλτούρες, εγγυάται περίθαλψη ιατροφαρμακευτική και εφαρμόζει ένα αποδοτικό οικονομικό σύστημα
το οποίο δεν είναι απόλυτα τέλειο, όμως τουλάχιστον αντέχει στα
διεθνή προβλήματα και στις παγκόσμιες κρίσεις.
Θα πρέπει ακόμα να χαιρόμαστε όπου στην δεύτερή μας πατρίδα
απολαμβάνουμε ασφάλεια, τάξη, ηρεμία, ευκαιρίες εργασίας, τεράστιες δυνατότητες στον επιχειρηματικό τομέα και σίγουρα ένα
υποδειγματικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Χιλιάδες ελληνόπουλα της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς
κατέχουν σήμερα υψηλές θέσεις σε όλους τους επαγγελματικούς
τομείς. Οι παροικίες μας μπορεί ακόμη να καυχώνται για τους αξιόλογους επιστήμονες, άξιους πολιτικούς και επιτυχημένους επιχειρηματίες. Με αυτά τα δεδομένα, δεν θεωρείται πλέον ασυνήθιστη
η τάση των νεοελλήνων να επιδιώκουν τα τελευταία χρόνια, λόγω
της κρίσης, να μεταναστεύσουν εδώ για να εξασφαλίσουν μία σωστή εκπαίδευση και ένα λαμπρότερο επαγγελματικό μέλλον.
Και εάν μπορούσε να διαφοροποιηθεί η μεταναστευτική πολιτική, σίγουρα θα βλέπαμε ένα νέο μεταναστευτικό ρεύμα από την
Ελλάδα, παρόμοιο των δεκαετιών 50 και 60.
Η λύση πάντως αυτή σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται η πρέπουσα, λόγω της σοβαρής υπογεννητικότητας αλλά και της αθρόας εισβολής προσφύγων και λαθρομεταναστών.
Την 1η Ιουλίου 2021 ο Καναδάς θα σβήσει 154 κεράκια.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΝΑΔΑ!
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

Ένας ολοσχερώς αλλοτριωμένος λαός, ο οποίος μετά από
10 χρόνια επαχθή μνημόνια και
δύο έτη υγειονομική δικτατορία
– με ό,τι τούτο συνεπάγεται διά την άσκηση των
θεμελιωδών ατομικών του δικαιωμάτων, τόσο ως
προς την οικονομική ευημερία όσο και την εν γένει ελευθερία του – παρά ταύτα, αφενός ψηφίζει
αλόγιστα τους πολιτικούς του βιαστές κατ’ εξακολούθηση, και εξ ετέρου αποχαυνώνονται μυωπικά
στα τηλεοπτικά παίγνια των καναλιών, τα οποία
συνιστούν το τρισμέγιστο απείκασμα παρακμής
και απλώς αντικατοπτρίζουν εύγλωττα την αποσύνθεση του Ελληνόφωνου αυτού λαού.
Ένας λαός, ο οποίος ομιλεί για τα κόμματα με
φανατισμό ή με αποκλειστικό γνώμονα της ατομική του βολή και εξυπηρέτηση αλλά καθίσταται
αδαής, για τις εγχώριες αλλά και διεθνείς πολιτικές εξελίξεις, ως προς όλα τα ζητήματα τα οποία
διέπουν την καθημερινότητά μας.
Τρανή απόδειξη είναι, ότι βαίνουμε αισίως προς
το πέρας του μηνός Ιουνίου, ύστερα από ένα βαρύ
φθινόπωρο μετά χειμώνος αθροιστικά, ένεκεν των
αλλεπάλληλων εγκλεισμών μας, παρά ταύτα όμως,
ενόψει της ηδονής της θαλάσσης και της θερινής
ραστώνης, απεμπολήθηκαν όλα μονομιάς, ένας
λαός επιλήσμων, αφιονισμένος, υποτελής και φοβισμένος καθίσταται νομοτελειακά να αφανισθεί.
Η εθνική αποδόμηση, η εδραίωση της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, εν συνδυασμώ με την ανέλεγκτη εισροή μεταναστών, αποτελεί ένα εκρηκτικό μείγμα, ειρήσθω εν παρόδω δε, αναφύεται
ένα ακανθώδες ερώτημα, ενώ διαρκουσών των
εγκλεισμών μας, η κυβέρνηση δομούσε νέες πόλεις ανά την Ελλάδα αποκεντρώνοντας μετανάστες απρόσκοπτα, πλην όμως ουδείς αναρωτήθηκε υπό ποιες προϋποθέσεις θα εμβολιαστούν; Με
τι στοιχεία; Διατί ως προς το κρίσιμο τούτο ερώτημα, διατηρείται σιγή ιχθύος;
«Τα μπάνια λοιπόν του λαού» της λιτότητας και
του απροκάλυπτου εμπαιγμού των Ελλήνων των
μνημονίων, του αφηγήματος της πανδημίας αλλά
και του έτι περαιτέρω οικονομικού στραγγαλισμού, αποτελούν μία ικανή και πρόσφορη συνθήκη, την οποία απολαμβάνει γηθοσύνως και καταφάσκει αναντιρρήτως ο σύγχρονος Έλληνας της
ραθυμίας, της αδράνειας, της παθητικοποίησης
και της δουλοφροσύνης.
Η Ελλάς γεννά ανθέλληνες, εν ονόματι ενός ευφάνταστου ρατσισμού, απαίδευτους, ανιστόρητους και δήθεν επαναστάτες άνευ αιτίας, οι οποίοι ομνύουν πίστη προς μία αριστερή θολοκουλτούρα εξτρεμιστή κατά της αόριστης έννοιας του
Κράτους, όπως συνέβαινε και επί της κυβερνήσεως Τσίπρα, «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει» κατά
την προσφυή φράση του θυμόσοφου λαού, όπου
το πρωί εις τη Βουλή ενώ το βράδυ εις τις πορείες, συγκοινωνούντα δοχεία εσχάτης αισχύνης και
υπερεκχειλίζοντος ονείδους.
Η έλλειψη συλλογικού οράματος, αρχών και αξι-
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ών καθίσταται εξόφθαλμο, μολονότι στρουθοκαμηλίζουμε, διότι έχουμε πειθαναγκασθεί ότι καθιστάμεθα ανήμποροι να αντιδράσουμε, πλην όμως
δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η φύση μας είναι
θνησιγενής και προτού μεταβούμε προς την αιώνια ζωή την οποία χάραξε ο Ιησούς Χριστός, απαιτείται να εμβαθύνουμε εις τον εαυτό μας και να
αναδείξουμε την αποστολή την οποία καλούμεθα
να διεξαγάγουμε, όντες εις αυτήν την κοινωνία.
Η Ελλάς του καταναλωτικού ευδαιμονισμού, της
εκούσιας δουλείας, υπό την επίφαση της νομιμοφροσύνης αλλά και της επιδοτούμενης επανάστασης των κατ’ επάγγελμα πολιτικών και των καθ’
έξιν επαναστατών αντί τριάκοντα αργυρίων, η
Ελλάς των πολιτικών νάνων και των δούρειων ίππων εξ εθνικών συμφερόντων τους οποίους υπηρετούν, τετέλεσται.
Φρονώ, ότι ιδίως κατά την περίοδο την οποία διανύουμε, δε χωράει ο νους μου, πώς ο μέσος Έλλην, υπερκέρασε τους τυραννικούς εγκλεισμούς
και τους αυστηρούς ελέγχους περί της μετακίνησής του αλλά και περί της απαρέγκλιτου μασκοφορίας, επί ποινή επιβολής διοικητικού προστίμου αλλά και συλλήψεως εν τω πλαισίω του αυτοφώρου, δήθεν για παραβίαση των τεθειμένων
διατεταγμένων μέτρων περί περιστολής διασποράς του ιού.
Αυτός ο ευήθης σύγχρονος λαός είναι ήδη οικειοθελώς καταδικασμένος επί ποινή ισόβιας καθείρξεως, συναινώντας διά οιαδήποτε τυχόν παράταση ή βασανισμό διαρκούσης της κρατήσεώς
του, και τούτο διότι δεν τρέφει συλλογικό όραμα,
δεν αγαπάει την Πατρίδα, τη Θρησκεία, τη Γλώσσα, ουδόλως εμπνέεται από την Ιστορία και την
παράδοσή του αλλά σύρεται προς τους φυσικούς
αυτουργούς του συνειδησιακού εκμαυλισμού του
και τους πολιτικούς βιαστές του, οι οποίοι ασελγούν αδιαλείπτως εις καθημερινότητά του, στερώντας του βιαίως τη χαρά της εργασίας αλλά και
την ελευθερία της ίδιας της ζωής του.
Εν κατακλείδι, δέον όπως επαναπροσδιορίσουμε
την έννοια της ελευθερίας ως προς την ολότητά
της, αναγιγνώσκοντας εν ταυτώ, τον Εθνικό μας
Ύμνο του Διονυσίου Σολωμού, για να αναλογισθούμε τη γεωμετρική ακρίβεια και το μέγεθος
του ανδρισμού των προγόνων μας, μήπως συνειδητοποιήσουμε τον ατελέσφορο εγκλεισμό μας,
εις τα επείσακτα χρεωκοπημένα ιδεολογήματα
της τυραννικού Μαρξισμού και του απάνθρωπου
φιλελευθερισμού.
Συνελόντι ειπείν σήμερον ο Ελληνισμός ευρίσκεται κοιμώμενος εντός των κοιμητηρίων και εγκαθιδρύεται αδιατάρακτα πλην ανεπαισθήτως η μονοκρατορία της ιδιότυπης δικτατορίας της πολιτικής
ορθότητας, ήτοι του γνήσιου ολετήρα του εθνομηδενισμού, το γε νυν έχον η Πόλις εάλω.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι δικηγόρος
Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπούδασε Νομικά στη Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιογραφία στο Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και έκανε το πρώτο μεταπτυχιακό του στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο
«Νομικός Πολιτισμός» (Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό
Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό του,
στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφορικής, Κοινωνιολογία του Δικαίου και Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμεσολαβητής στην
επίλυση ιδιωτικής φύσεως διαφορών, αστικού και
εμπορικού δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Ν.3898/2010
(Α’211).
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ΚΕΜΠΕΚ

Start your life!
Live your dream!

Μόνο η μουσική του Κεμπέκ θα
ακούγεται σε κυβερνητικά ιδρύματα

OUR PROGRAMS

Τ

έρμα ο Μπετόβεν, ο Μπίμπερ και
το Μούζακ. Μόνο η μουσική του
Κεμπέκ θα μπορεί να παίζει σε όλα τα
κυβερνητικά ιδρύματα και τηλεφωνικές
γραμμές. «Οι εποχές μουσικής ασανσέρ χωρίς δικαιώματα έχουν τελειώσει»,
δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού του Κεμπέκ, Nathalie Roy (φωτ.) σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή 20/6.
Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Αφού ανακάλυψε ότι δεν υπήρχε πρακτική που να ενθαρρύνει την κοινή χρήση της μουσικής του Κεμπέκ σε κρατικές
υπηρεσίες, η υπουργός Roy ανακοίνωσε
αυτό το μέτρο που θα τεθεί σε ισχύ αμέσως σε όλα τα ιδρύματα κυβερνητικών
υπηρεσιών και εταιρειών.
«Ήμουν προσωπικά σε αναμονή στην
τηλεφωνική γραμμή του Υπουργείου
Πολιτισμού και έμεινα έκπληκτη όταν
άκουσα έναν Αμερικανό τραγουδιστή
να τραγουδάει ένα μικρό τραγουδάκι
στα Αγγλικά» δήλωσε χαρακτηριστικά η
Υπουργός.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέσχε το γραφείο της, το 90% της μουσικής που θα χρησιμοποιείται θα περιέχει
στίχους που θα είναι στα γαλλικά. Οι γηγενείς γλώσσες και τα αγγλικά θα καταλάβουν το υπόλοιπο 10%.
Οι εγκαταστάσεις SAQ και Loto-Québec
συγκαταλέγονται μεταξύ των κτιρίων
που επηρεάζονται από αυτό το μέτρο,
το οποίο ωστόσο αποκλείει εκδηλώσεις
και συναυλίες. Η Υπουργός συνοδεύτηκε
γι αυτήν την ανακοίνωση από το Γενικό
Διευθυντή της Ένωσης βιομηχανίας δίσκων εκπομπών και βίντεο του Κεμπέκ,
(ADISQ), Solange Drouin.
«Επιτρέψτε μου να τολμήσω να ελπίζω ότι αυτή είναι μόνο η αρχή και ότι το
παράδειγμά μας θα μιμηθούν και στον
ιδιωτικό τομέα», δήλωσε η κυρία Drouin.
«Η μουσική μας είναι όμορφη, ας την
ακούσουμε».
Επιπλέον, ξεκίνησε ταυτόχρονα μια
πρωτοβουλία για την προώθηση της
τοπικής μουσικής που παράγεται κατά
τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Η
εκστρατεία «Ακούστε το άλμπουμ μου»
θα αποτελείται από την παραγωγή και
τη μετάδοση 80 προγραμμάτων τηλεόρασης και διαδικτύου με καλλιτέχνες
του Κεμπέκ. Συνεντεύξεις και μουσικά
αποσπάσματα «σε μορφή εκπομπής»
θα προσφέρουν αυτά τα σύντομα επεισόδια. Ένα τέτοιο μέτρο αναφέρεται στο
σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης για τον
πολιτιστικό τομέα που ξεκίνησε από την
κυβέρνηση νωρίτερα την άνοιξη.
Ένα πρόσθετο ποσό 1,115 εκατομμυρίων δολαρίων, που προβλέπεται ήδη σε
φάκελο 4 εκατομμυρίων δολαρίων που
έχει προγραμματιστεί για διαφημιστικές
εκστρατείες για τον πολιτιστικό τομέα,
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θα χορηγηθεί στην ADISQ για αυτό το
έργο. Οι μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί σταθμοί του Κεμπέκ, συμπεριλαμβανομένων
των ICI Télé, TVA και Noovo, θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία. «Ο στόχος του
έργου είναι να εισαγάγει το ευρύ κοινό
σε δεκάδες άλμπουμ του Κεμπέκ που
βγήκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας
και πρόκειται να αναβιώσουν στη σκηνή», εξήγησε η κα Drouin.
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ
Οι Αυτόχθονες που ήταν παρόντες όταν
έφτασαν οι πρώτοι Γάλλοι έποικοι, έπαιζαν μουσική για αρκετές χιλιάδες χρόνια.
Οι πρώτοι εξερευνητές εντυπωσιάστηκαν από την ποικιλία των λειτουργιών
που ανέλαβε η μουσική στις αμερικανικές κοινωνίες, καθώς και από τα μουσικά
όργανα και τους χορούς τους. Παρά αυτήν τη σημαντική κληρονομιά, είχαν ελάχιστο αντίκτυπο στις μουσικές κινήσεις
της έναρξης του αποικισμού. Η μουσική
κληρονομιά των πρώτων εποίκων, καθώς και η άφιξη επαγγελματιών της μουσικής, εμπόδισαν σημαντικά τη διάδοση
και τη μετάδοση της αυτοχθούς μουσικής κουλτούρας στους πρώτους εποίκους. Τα θρησκευτικά τραγούδια που
μεταφράστηκαν σε αυτόχθονες γλώσσες
χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και για την
εξομοίωση των αυτόχθονων πληθυσμών.
Οι πρώτες μουσικές προελεύσεις του
Κεμπέκ οφείλονται κυρίως στην πολιτιστική συμβολή των Γάλλων. Από το πρώτο μισό του δέκατου έβδομου αιώνα, τα
παιδιά διδάσκονταν θρησκευτικά τραγούδια και την κυριαρχία των ευρωπαϊκών οργάνων. Το τραγούδι της προφορικής παράδοσης, το οποίο θα αποτελέσει
τις βάσεις της λαϊκής μουσικής του Κεμπέκ, εμφανίστηκε γύρω στα μέσα του
δέκατου έβδομου αιώνα και μεταδόθηκε
από στόμα σε στόμα. Οι coureurs des
bois τραγούδησαν ακόμη και ορισμένα
τραγούδια της γαλλικής λαογραφίας από
τα μεσαιωνικά χρόνια. Οι ανταλλαγές και
η μετάδοση αυτής της λαογραφίας, που
αποτελείται από χιλιάδες τραγούδια, διαμόρφωσε αυτό που σήμερα αποτελεί
κοινή κληρονομιά μεταξύ των Κεμπέκ
και των Γάλλων. Μόνο αργότερα άλλοι
πολιτισμοί θα έρθουν να αναμιχθούν με
την κοινωνία στην παραγωγή.
Σήμερα, τα μεγάλα κλασικά της λεγόμενης μουσικής «Κεμπέκ» επηρεάζονται
έντονα από την ιρλανδική λαογραφία.
Δημοφιλή συγκροτήματα όπως το «The
Smiling Booty» μοιάζουν πολύ με πολλά
παραδοσιακά ιρλανδικά τραγούδια. Το
στυλ είναι τόσο κοντά, που χωρίς τους
στίχους ορισμένοι μπορεί να θεωρηθούν
ότι ανήκουν σε έναν ή τον άλλο λαό. Με
το μεγάλο λοιμό της Ιρλανδίας και την
ακραία μετανάστευση που προκάλεσε, η
εξαγωγή του ιρλανδικού πολιτισμού διακρίνεται εύκολα στο Κεμπέκ.
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ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός
χαρακτήρας των διμερών
σχέσεων και η αμοιβαία
βούληση για περαιτέρω
εμβάθυνση της συνεργασίας
μεταξύ Αθήνας και Καΐρου

Τ

ο άριστο επίπεδο των διμερών μας κίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Σύνοδο
σχέσεων, ζητήματα περιφερειακής Κορυφής του NATO.
ασφάλειας καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας, σε τομείς όπως η ενέργεια και
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η
η οικονομία, βρέθηκαν στο επίκεντρο των
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΩΦΕΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
συναντήσεων του έλληνα πρωθυπουργού, ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ,
Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο
ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι και τον πρωθυ- Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι διαμεπουργό, Μουσταφά Μαντμπούλι.
τρικά αντίθετες θέσεις εξακολουθούν να
υπάρχουν σε σοβαρά ζητήματα, όμως σε
Σπύρος Μουρελάτος
κάποιους τομείς, όπως το εμπόριο, η προ© ΑΠΕ-ΜΠΕ
στασία του περιβάλλοντος και ο τουρισμός, είναι δυνατή η αμοιβαία επωφελής
Η επίσκεψη του πρωθυπουργού, κατόπιν συνεργασία.
πρόσκλησης του κ. Αλ Σίσι, έρχεται επτά
Τόνισε παράλληλα την ανάγκη να διατημήνες μετά την επίσκεψη του Προέδρου ρηθεί η αποκλιμάκωση και η σχετική ηρετης Αιγύπτου στην Αθήνα και εντάσσεται μία της τελευταίας περιόδου, διευκρινίζοστο πλαίσιο των πυκνών διμερών επαφών ντας ότι μόνο υπό αυτές τις συνθήκες θα
και της σταθερής βελτίωσης που διαπι- είναι δυνατό να καλλιεργηθεί, σταδιακά,
στώνεται στις σχέσεις με το Κάιρο.
κλίμα εμπιστοσύνης και βελτίωσης των
Ελλάδα και Αίγυπτος συμμετέχουν άλλω- σχέσεων.
στε σε σχήματα περιφερειακής συνεργα- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε
σίας, όπως η τριμερής συνεργασία με την τον κ. Αλ Σίσι για τη σταθερή στήριξη της
Κύπρο, το East Mediterranean Gas Forum Αιγύπτου στις προσπάθειες επίλυσης του
και το νεοσύστατο «Φόρουμ Φιλίας», Κυπριακού με βάση τα ψηφίσματα του
σχήματα που έχουν ως βάση το Διεθνές Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Δίκαιο, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την Εθνών, υπογραμμίζοντας ότι οι σχετικές
προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας αποφάσεις θέτουν το μοναδικό και δεκαι της ευημερίας στην περιοχή της Με- σμευτικό διαπραγματευτικό πλαίσιο.
σογείου.
Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός επαΚατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον νέλαβε ότι η τουρκοκυπριακή πρόταση
Πρόεδρο Αλ Σίσι επιβεβαιώθηκε η συνα- για λύση δύο κρατών δεν μπορεί να αποντίληψη που έχει εμπεδωθεί σε σειρά τελέσει βάση για διαπραγμάτευση, καθώς
σημαντικών ζητημάτων, ο στρατηγικός έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αποφάχαρακτήρας των διμερών σχέσεων, καθώς σεις του ΟΗΕ και το κοινοτικό κεκτημένο,
και η αμοιβαία βούληση για περαιτέρω που προβλέπουν λύση Διζωνικής Δικοινοεμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Αθή- τικής Ομοσπονδίας με μία κυριαρχία, μία
νας και Καΐρου.
διεθνή ταυτότητα και μία ιθαγένεια.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον
Αναφορικά με τη Λιβύη, ο Κυριάκος Μηκ. Αλ Σίσι για τις εξελίξεις στις ελληνο- τσοτάκης και ο κ. Αλ Σίσι συμφώνησαν, ότι
τουρκικές σχέσεις και για την πρόσφατη η αποχώρηση όλων των ξένων στρατιωτισυνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρ- κών δυνάμεων, τακτικών και μισθοφορι-

κών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για την επιτυχία της διαδικασίας σταθεροποίησης της χώρας, η οποία άλλωστε
είναι γείτονας της Αιγύπτου από στεριάς
και της Ελλάδας από θαλάσσης.
Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν επίσης την
κοινή θέση τους, ότι η πολιτική λύση στη
γειτονική χώρα πρέπει να προκύψει βάσει
των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Διαδικασίας του Βερολίνου, τη στιγμή που η Λιβύη οδεύει προς τις προγραμματισμένες
εκλογές του Δεκεμβρίου.
Ο κ. Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Αλ Σίσι
εξέτασαν τις δυνατότητες διεύρυνσης και
εμβάθυνσης της ήδη πολυσχιδούς ελληνο-αιγυπτιακής συνεργασίας, με έμφαση
στην ενέργεια, την ασφάλεια και την οικονομία.
Τον πρωθυπουργό συνόδευσαν και έλαβαν μέρος στις συναντήσεις των διευρυμένων αντιπροσωπειών, ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας
Σκρέκας, η διευθύντρια του Διπλωματικού
Γραφείου του πρωθυπουργού, Πρέσβης
Ελένη Σουρανή, η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, ο διοικητής της
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Παναγιώτης Κοντολέων, ο σύμβουλος Εθνικής
Ασφάλειας, Θάνος Ντόκος και ο πρέσβης
της Ελλάδας στην Αίγυπτο, Νίκος Γαριλίδης.
Αμέσως μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
συναντήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και με
τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μουσταφά
Μαντμπούλι.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν εκτενώς οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές
σχέσεις.
Στις δηλώσεις του, πριν από την έναρξη της συνάντησης, έδωσε έμφαση στην
οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο
χωρών. Έκανε ειδική αναφορά στον το-

μέα του Τουρισμού μετά την πανδημία
και αναφέρθηκε εκτενώς στη συνεργασία
στον κλάδο της Ενέργειας στην ηλεκτρική
διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου και στην
πολυμερή συνεργασία στην Ανατολική
Μεσόγειο στον τομέα του φυσικού αερίου.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ
ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα της Ελλάδας να λειτουργήσει ως διαμετακομιστικός κόμβος για τις ενεργειακές εξαγωγές
της Αιγύπτου, αξιοποιώντας αφενός τον
αναβαθμισμένο σταθμό υγροποιημένου
φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα και αφετέρου το σχεδιαζόμενο πλωτό σταθμό
ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, ενώ εξετάστηκε επίσης η ηλεκτρική διασύνδεση των
δύο χωρών.
Αποφασίστηκε να ενθαρρυνθεί ακόμη
περισσότερο η επιχειρηματική συνεργασία μέσω της προώθησης κοινοπραξιών,
σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, οι τηλεπικοινωνίες, ο τουρισμός, η προστασία του περιβάλλοντος και
η ναυτιλιακή συνεργασία.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε, ότι
μολονότι οι οικονομικές ανταλλαγές είναι
σε καλό επίπεδο, υπάρχει ακόμα περιθώριο μεγέθυνσής τους.
Πρόσθεσε δε, πως ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη οικοδομήσει πολύ καλή
φήμη στην Αίγυπτο και διαθέτουν την τεχνογνωσία, ώστε να συμβάλλουν στην κατασκευή υποδομών στην Αίγυπτο.
Υπενθυμίζεται, ότι πρώτος σταθμός του
πρωθυπουργού κατά την επίσημη επίσκεψή του ήταν το Μνημείο του Άγνωστου
Στρατιώτη και ο τάφος του Προέδρου
Ανουάρ Σαντάτ, όπου κατέθεσε στεφάνια.
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Οι δυσκολίες για την
Αθήνα από τη νέα
«περίοδο χάριτος»
που έδωσαν στον
Ερντογάν ΗΠΑ
και Ευρώπη
Τ

η δύσκολη πραγματικότητα, που όλοι
σχεδόν απεχθάνονται, το αλαζονικό
ύφος του ιδίου και τον αυταρχικό χαρακτήρα του καθεστώτος του, ενώ όμως
συγχρόνως δεν είναι σε θέση να γυρίσουν
την πλάτη ούτε στη γεωστρατηγική αξία
της Τουρκίας, ούτε στην ετοιμότητά της
να αναλαμβάνει το ρίσκο για παρεμβάσεις σε περιοχές κρίσεων, ακόμη και στο
όνομα των Συμμάχων, ανέδειξε η πρόσφατη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ τόσο
το κλίμα των διμερών συναντήσεων του Τ.
Ερντογάν, όσο και το πνεύμα των Συμπερασμάτων της Συνόδου.
Νίκος Μελέτης*
© Liberal.gr
Η Τουρκία εμφανίστηκε στην πρόσφατη
Σύνοδο αποφασισμένη να παίξει το χαρτί
της παρεμβατικής εξωτερικής πολιτικής
της και να προσπαθήσει να παρουσιάσει ως συμβατές με τις στρατηγικές του
ΝΑΤΟ και των Συμμάχων, τις δικές της
στρατηγικές επιδιώξεις. Από το Αφγανιστάν, στον Καύκασο, τη Μαύρη Θάλασσα,
στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική.
Η μοναδική εξαίρεση ίσως, η Ανατολική
Μεσόγειος, όπου εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, το Κυπριακό, στο οποίο η Τουρκία δεν
έχει καμιά διάθεση ούτε να κάνει, ούτε να
δείξει ότι κάνει έστω και ένα βήμα πίσω.
Αντιθέτως, για όλα τα ζητήματα, ο Τ.
Ερντογάν εκτός από τη χρησιμότητα της
Τουρκίας, που απαλλάσσει τους Συμμάχους από επικίνδυνες εμπλοκές σε θερμά
μέτωπα, όπως το Αφγανιστάν και η Μέση
Ανατολή, πρόβαλε διαρκώς την ανάγκη
«διαλόγου».
Ένας καλός τρόπος να στείλει τις διαφωνίες και τη σκληρή μέχρι τώρα αντιπαράθεση με αρκετές χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ στην «εξέδρα», κερδίζοντας
χρόνο και εντυπώσεις.
Οι συναντήσεις του Τ. Ερντογάν με τον
πρόεδρο Τ. Μπάϊντεν και τον Εμ. Μακρόν,
δεν έλυσαν προβλήματα και το ίδιο ακριβώς έγινε και στη συνάντηση με τον Κ.
Μητσοτάκη.
Όμως φαίνεται να αποκαταστάθηκαν
δίαυλοι επικοινωνίας και ο κ. Ερντογάν
παίρνει ανάσες, σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για την προεδρική θητεία του.
Ο Λευκός Οίκος, μετά τις θετικές δηλώσεις του προέδρου Μπάιντεν για τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ερντογάν, απέφυγε, σε μια από τις σπάνιες περιπτώσεις,
να εκδώσει το λεγόμενο read out, που
δημοσιοποιεί το περιεχόμενο των συναντήσεων του Προέδρου με ξένους ηγέτες
και αποτυπώνει έτσι και το κλίμα των συνομιλιών.

Το προηγούμενο read out μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Μπάϊντεν – Ερντογάν,
όπου είχε ανακοινωθεί στον Τούρκο ηγέτη
η απόφαση για αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, ήταν μόλις δύο παράγραφοι και σε εξαιρετικά ψυχρό κλίμα.
Είναι σαφές, ότι στις συναντήσεις της
Συνόδου του ΝΑΤΟ, η Ουάσιγκτον επέλεξε να δώσει τα μηνύματα της στον Τ. Ερντογάν και να προσφέρει χρόνο, ώστε να
δοκιμασθεί η δυνατότητα της τουρκικής
πλευράς να προσαρμοσθεί σε αυτό το νέο
πλαίσιο που προωθεί ο κ. Μπάϊντεν, όπου
ζητήματα Δημοκρατίας και ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, αλλά και συστράτευσης σε
θέματα κρίσιμων επιλογών, όπως η σχέση
με τη Ρωσία, έχουν καθοριστικό χαρακτήρα στις σχέσεις των ΗΠΑ με άλλες χώρες.
Το θέμα των S-400 και των F-35 παραμένει ως ογκόλιθος στο τραπέζι, καθώς και
το θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Και με τον Γάλλο πρόεδρο Εμ. Μακρόν
διαπιστώθηκε ένα αντίστοιχο κλίμα. Πριν
από περίπου δύο εβδομάδες, ο Γάλλος
πρόεδρος ήταν στο στόχαστρο ακραίων
υβριστικών επιθέσεων από τον Τ. Ερντογάν, στη συνάντησή τους όμως συμφώνησαν να συνεργασθούν οι δύο χώρες σε
περιοχές όπως η Συρία και η Λιβύη.
Εκεί που ακόμη και αυτή τη στιγμή υπάρχει απόλυτη σύγκρουση συμφερόντων και
οι δύο χώρες υποστηρίζουν διαφορετικά
στρατόπεδα. Ακόμη και για το εξαιρετικά
σοβαρό θέμα, της παρεμβατικότητας και
της προσπάθειας άσκησης επιρροής της
Τουρκίας στο μουσουλμανικό πληθυσμό
της Γαλλίας και μάλιστα ενώ η χώρα βαδίζει προς κρίσιμες προεδρικές εκλογές,
επιλέχθηκαν χαμηλοί τόνοι…
Για τις συναντήσεις του Τ. Ερντογάν με
την Α. Μέρκελ και τον Μπ. Τζόνσον, δεν
υπήρχε θέμα, καθώς επρόκειτο περί «φιλικής» συναναστροφής, περισσότερο
λόγω και της στήριξης που προσφέρουν
οι δύο χώρες στην Τουρκία και της προσωπικής σχέσης των δύο ηγετών με τον Τ.
Ερντογάν.
Στο Ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής
του ΝΑΤΟ, έγινε ειδική αναφορά στην
«εγρήγορση» της Συμμαχίας για τις εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον της Τουρκίας
από το Συριακό έδαφος, εκφράσθηκαν ευχαριστίες στην Τουρκία για τη φιλοξενία
των Σύρων προσφύγων, ενώ για τη Λιβύη
δε γίνεται η οποιαδήποτε αναφορά στην
ανάγκη απόσυρσης των ξένων δυνάμεων…
Και φυσικά απουσιάζει παντελώς, η
οποιαδήποτε αναφορά στην Ανατολική
Μεσόγειο, η οποία αν μη τι άλλο αποτελεί
κομμάτι της Νατοϊκής Συμμαχίας, όπου οι
απειλές ασφάλειας και οι αποσταθεροποιητικές κινήσεις είναι συχνές, προκει-

μένου φυσικά να μη θιγεί η Τουρκία.
Η Αθήνα, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα έχει να διαχειρισθεί μια δύσκολη
διαπραγμάτευση στην ΕΕ, καθώς αυτή η
αλλαγή προσωπείου εκ μέρους του Ερντογάν, διευκολύνει εκείνους που θέλουν να
περάσει η θετική ατζέντα για την Τουρκία,
με τις ελάχιστες δυνατές προϋποθέσεις. Η
Γερμανία δεν κρύβει εξάλλου ότι το μόνο
το οποίο θέλει να διαπραγματευθεί με την
Άγκυρα, είναι η διατήρηση της συμφωνίας για το μεταναστευτικό.
Προφανώς, ούτε τα ήσυχα νερά στο
Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο
θα κρατήσουν για πολύ, ούτε το ρίξιμο των τόνων στις σχέσεις της Άγκυρας
με την Ουάσιγκτον και το Παρίσι θα εί-

ναι μόνιμο, ούτε φυσικά θα ξεπερασθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και στο εσωτερικό ο κ. Ερντογάν.
Όμως αυτή η νέα περίοδος χάριτος που
έχει κερδίσει ο Τ. Ερντογάν, δημιουργεί
νέες προκλήσεις για την Αθήνα αλλά και
για τη Λευκωσία…
*Ο Νίκος Μελέτης γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά το 1962. Είναι απόφοιτος του Τμήματος
Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής
Αθηνών. Άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος το 1987. Από το 1990 καλύπτει το
διπλωματικό ρεπορτάζ, αρχικά στην ΕΡΤ και
κατόπιν και στην εφημερίδα «Έθνος». Αρθρογραφεί στο liberal.gr και στην εφημερίδα
«Φιλελεύθερος».

Andreas

Michalopoulos
and associates
with
over

30

YEARS
EXPERIENCE

For all your needs in Greece
-

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

514 904-1242
www.andion.co
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ΤΟ CASUS BELLI ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΗ ΝΑΤΟΪΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Τί θα πράξουν οι ΗΠΑ
του Τζο Μπάιντεν;

Η

πρόσφατη Σύνοδος των G7 απασχολεί τη διεθνή διπλωματία και τα διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Η «μετάβαση» του Προέδρου των ΗΠΑ
Τζο Μπάιντεν (Joe Biden) στην Ευρώπη,
σηματοδοτεί την προαναγγελθείσα αλλαγή πολιτικής της νέας Διοίκησης της Ουάσιγκτον, με επίκεντρο τον επαναπροσδιορισμό στρατηγικής στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη και στη Μεσόγειο.
Πέτρος Μηλιαράκης*
© Hellas Journal
Είναι πρόδηλο ότι οι Αμερικανοί επαναξιολογούν το γεωπολιτικό τους ρόλο. Με
τούτα τα δεδομένα, εξυπακούεται ότι όχι
μόνο τα θεσμικά Όργανα, αλλά και τα λεγόμενα «Think Tanks» των ΗΠΑ επανεξετάζουν τις πολιτικές τους.
Οι πολιτικές αυτές εστιάζουν βεβαίως
και στην «κοινή άμυνα», η οποία καταλύει
κάθε έννοια αμιγούς ευρωπαϊκής άμυνας,
καθόσον τον κύριο λόγο έχουν οι Αμερικανοί. Παραλλήλως, εγείρονται και ζητήματα «παρακμιακά του ΝΑΤΟ», για τα οποία
οι Αμερικανοί δεν είναι άμοιροι ευθυνών.
Η «ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΑ»
Η ίδρυση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (North Atlantic Treaty Organization –
ΝΑΤΟ) στο χρόνο συγκρότησής της (1949)
ήταν ατελής, χωρίς την ύπαρξη δύο όμορων κρατών, ήτοι της Ελλάδας και της
Τουρκίας.
Αξιοπρόσεκτο δε είναι «πώς» ακριβώς
αξιολογήθηκε (σε ιδεολογικοπολιτικό
αλλά και στρατηγικό επίπεδο) η κοινή είσοδος των συγκεκριμένων κρατών από
τον (τότε) Υπουργό των Εξωτερικών των
ΗΠΑ Ντιν Άτσεσον (Dean Acheson).
Ο τότε Αμερικανός Αξιωματούχος, σύμφωνα με τα «αρχεία» της εποχής, μεταξύ
των άλλων γεωπολιτικών αναφορών, τόνισε και ότι: «…Είναι γνωστή η απόφασις
της Ελλάδος και της Τουρκίας να διατηρήσουν την ελευθερίαν και ανεξαρτησίαν των και να αναπτύξουν περαιτέρω τη
δύναμίν των εις αποφασιστικόν φράγμα
εναντίον του επιθετικού κομμουνισμού,
ιδιαιτέρως εις την Μέσην Ανατολήν».
Αυτό ήταν το «δόγμα της εποχής». Για την
πληρότητα όμως του ιστορικού και πολιτικού λόγου, όσο επιτρέπει το παρόν περίγραμμα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν
και τα παρακάτω:

Η ΡΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
Αντίπαλο δέος του τότε σχηματισμού
του ΝΑΤΟ ήταν η Σοβιετική Ένωση και το
Σύμφωνο της Βαρσοβίας (1955). Για να
εκτιμήσουμε σωστά τα γεωπολιτικά δεδομένα, θα πρέπει να επισημειωθεί ότι
πριν την ίδρυση της Σοβιετικής Ένωσης
υπήρχαν στρατηγικά συμφέροντα της Ρωσίας από το 1721. Τότε, υπό την ηγεσία
του Μεγάλου Πέτρου της Ρωσίας, η επιρροή του κράτους εκτεινόταν από τις Ακτές
της Βαλτικής. Για το λόγο, άλλωστε, αυτό,
Πρωτεύουσα ήταν η Αγία Πετρούπολη.
Ειδικότερα από την εποχή της βασιλείας
της Μεγάλης Αικατερίνης (1762-1796), η
Ρωσία βρέθηκε στο απόγειο της δύναμής
της, ενώ η εποχή αυτή έμεινε στην ιστορία
ως η εποχή του «Ρωσικού Διαφωτισμού».
Υπόψιν δε, ότι η Μεγάλη Αικατερίνη επέκτεινε τον πολιτικό έλεγχο της Ρωσίας
στην Πολω-Λιθουανική Κοινοπολιτεία και
ενσωμάτωσε το μεγαλύτερο μέρος εδαφών της, μετά το διαμελισμό ανάμεσα
στη Ρωσία, την Πρωσία και την Αυστρία,
οπότε τα σύνορα της Ρωσίας έφτασαν
στην Κεντρική Ευρώπη.
Όταν δε ο Τσάρος Αλέξανδρος ο Α’
(1801-1825) απέσπασε τη Φινλανδία από
το Βασίλειο της Σουηδίας το 1809 και τη
Βεσσαραβία από τους Τούρκους το 1812,
οι Ρώσοι αποίκισαν την Αλάσκα στη Βόρεια Αμερική και δημιούργησαν εγκαταστάσεις έως και την Καλιφόρνια!
Ιδού γιατί στο Συνέδριο της Βιέννης, η
Ρωσία εκπροσωπούμενη από τον Τσάρο
Αλέξανδρο τον Α’, καθόρισε το «Χάρτη της
Ευρώπης» για τα επόμενα χρόνια.
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ
ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΝΑΖΙ ΠΟΛΙΤΗ
Ας επανέλθουμε, όμως, στο μεταπολεμικό κλίμα. Για να ορθοτομούμε το λόγο
της αλήθειας, κατά τη διάρκεια του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου (1941-1945) η τότε
Σοβιετική Ένωση πρόσφερε στο βωμό της
νίκης το 1/3 του συνόλου των θυμάτων
του Πολέμου με περίπου 16 εκατομμύρια
νεκρούς.
Η ιστορία ασφαλώς αναδεικνύει και τις
μεγάλες θυσίες και των λοιπών εμπολέμων, όπως και τη θυσία κάθε αντιστασιακού και κάθε αντάρτη, καθώς και κάθε μεμονωμένου πολίτη, που εναντιώθηκε στην
ιδεολογία και στην πρακτική του Γ’ Ράιχ.

Ιστορικό δεδομένο, επίσης είναι, ότι η
λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έφερε
το λεγόμενο «Κόκκινο Στρατό» στο «Κέντρο της Ευρώπης», διαμοιράζοντας έτσι
την Ηπειρωτική Ευρώπη σε Ανατολική και
Δυτική – αν και το μοίρασμα αυτό ήταν
ήδη συμπεφωνημένο.

κούς και στους λεγόμενους Ανατολικούς.
Για να επανέλθουμε, όμως, στα των συμμάχων, πρέπει να αξιολογήσουμε την
Τουρκία ως προς τη συμπεριφορά της
κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τον καιροσκοπισμό της με τη
λήξη του.
Η «σύμμαχος Τουρκία» ουδεμία εμπλοκή
ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ –
είχε στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Απλώς απέΟ «ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ»
στειλε στις μεταπολεμικές επιχειρήσεις
Πράγματι, το μοίρασμα του μεταπολε- στην Κορέα «άκαπνους» στρατιωτικούς…
μικού κόσμου έλαβε χώρα με την κατά
τη γνώμη μου «εμπράγματη διανομή»
ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΤΟ «ΜΕΙΖΟΝ
(κατ’ άλλους «διευθέτηση του Κόσμου»)
ΖΗΤΗΜΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»
ανάμεσα στους: Φράνκλιν Ρούσβελτ
Χωρίς επιφυλάξεις, θα πρέπει να αξι(Franklin Roosevelt), Ουίνστων Τσώρτσιλ ολογηθεί ο σημερινός γεωπολιτικός
(Winston Churchill) και Ιωσήφ Στάλιν ρόλος της Τουρκίας, έναντι της τέως
(Joseph Stalin) το Φεβρουάριο του 1945, Σοβιετικής Ένωσης, όταν μάλιστα, α) η
όταν ήδη ο «Κόκκινος Στρατός» βρισκόταν Εσθονία, β) η Λετονία και γ) η Λιθου60 χιλιόμετρα ανατολικά του Βερολίνου. ανία, όχι μόνο δεν ανήκουν πλέον στη
Το «Σκηνικό της Γιάλτας» αφορούσε ένα Σοβιετική Ένωση, αλλά είναι πλέον
ιδιόμορφο και σκληρό «διπλωματικό παι- κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης!
χνίδι» μεταξύ των τριών ηγετών.
Η Τουρκία του 2021 ουδεμία σχέση έχει
Ωστόσο, τα μεταπολεμικά συμφέροντα από άποψη γεωπολιτική με την Τουρκία
μετέτρεψαν τους συμμάχους σε εχθρούς, του 1952. Από την άλλη, κατά το μέρος
με σοβαρή αντιπαλότητα μεταξύ τους.
που αφορά στην Ελλάδα, εγείρεται ένα
Είναι η περίοδος του λεγόμενου «Ψυ- «μείζον ζήτημα ως προς τη Συμμαχία».
χρού Πολέμου», που σημαίνει ότι η «δι- Το ερώτημα είναι καίριο και κύριο: «Τι
ευθέτηση του Κόσμου» στη Γιάλτα της είδους Συμμαχία είναι αυτή», όταν ανέΚριμαίας στηρίχθηκε στην «προϋπόθεση» χεται την παραβατική και αναθεωρητική
ότι σε κάθε περίπτωση τα συμφέροντα συμπεριφορά της Τουρκίας σε βάρος σύμσυγκρούονται.
μαχης χώρας;
Η «συσπείρωση» των συμμάχων, του
Άλλο ερώτημα είναι, γιατί το ΝΑΤΟ δεν
λεγόμενου Δυτικού Κόσμου, δε θα είχε αντιτίθεται στο casus belli της Τουρκίας
αποφασιστική σημασία, χωρίς τη «Βο- που αφορά «απειλή πολέμου» έναντι της
ρειοατλαντική Συμμαχία» έναντι της τότε Ελλάδας, εάν η Ελλάδα εφαρμόσει τους
Σοβιετικής Ένωσης και εν συνεχεία έναντι κανόνες του διεθνούς δικαίου;
του «αντι-ΝΑΤΟ» ή άλλως του «Συμφώνου
Το ζήτημα είναι ζωτικής σημασίας όχι
της Βαρσοβίας».
μόνο για την Ελλάδα.
Υπόψιν, ότι το «Σύμφωνο της Βαρσο- Αφορά βάσιμο προβληματισμό ότι: μία
βίας» ήταν η μετέπειτα απάντηση στην τέτοια αδυναμία, που αφορά στην ανοχή
ίδρυση του ΝΑΤΟ.
casus belli σύμμαχης χώρας κατά άλλης
Η ύπαρξη αυτών των αντιμαχόμενων με- σύμμαχης χώρας, εμπεριέχει την προϋπόρών στην ιδιομορφία του «Ψυχρού Πολέ- θεση παρούσας και μελλοντικής παρακμου», οφειλόταν τόσο στην ιδεολογικοπο- μής.
λιτική αντιπαλότητα ανάμεσα στους δύο
Οι Αμερικανοί δε θα πρέπει να εξοαντιμαχόμενους κόσμους, όσο και κυρίως πλίζουν μόνο την Ελλάδα έναντι αγοστην επιρροή της τότε Σοβιετικής Ένωσης ράς, αλλά θα πρέπει να εγγυώνται
σε παγκόσμια κλίμακα.
και την ασφάλεια της σύμμαχης χώΝα σημειωθεί, ότι το «Σύμφωνο της Βαρ- ρας έναντι της οποιασδήποτε απειλής!
σοβίας» ιδρύθηκε λόγω της επαναστρατιωτικοποίησης της (τότε) Δυτικής Γερμανί- *Ο Πέτρος Μηλιαράκης Δικηγορεί στα
ας και της ένταξής της στο ΝΑΤΟ.
Ανώτατα Ακυρωτικά Δικαστήρια της ΕλΗ επαναστρατιωτικοποίηση της (τότε) λάδας και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια
Δυτικής Γερμανίας όξυνε ιδιαιτέρως το του Στρασβούργου και του Λουξεμβούρκλίμα ανάμεσα στους λεγόμενους Δυτι- γου (ECHR και GC-EU).

1610

1610

Ένα ποικίλο
και ευχάριστο
πρόγραμμα στο 1610AM
Κάθε Σάββατο
και Κυριακή
στις 4 μμ.

Για να μας ακούσετε ζωντανά: 514 609 1610
Για πληροφορίες: 514 617 0077
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72-HOUR TEST DRIVE AVAILABLE
2021 BOLT EV LT 100% ELECTRIC

79

LEASE FOR THE EQUIVALENT OF

$

*

- FOR 48 MONTHS AND $0 GAS!
- PURCHASE PRICE OF $31,900

WEEKLY

INCLUDING $15,729 IN CREDIT AND GOVERNMENT REBATES!

* CONDITIONS MAY APPLY. THIS OFFER ENDS ON JUNE 30TH, 2021.
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ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ:

«Θα μετατραπεί
σε εποχική γρίπη ή
σε απλό κρυολόγημα»

Όταν ο Τραμπ δήλωνε ότι συγκρίνεται με τη γρίπη
και του «κατέβαζαν» τις αναρτήσεις…

Ή

ταν 6 Οκτωβρίου του 2020, όταν
ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε, ότι η απειλή
του κορωνοϊού συγκρίνεται με τη
γρίπη, λέγοντας ότι «πολλοί άνθρωποι κάθε χρόνο, μερικές φορές πάνω
από 100.000, και παρά το εμβόλιο,
πεθαίνουν από τη γρίπη».
Ισχυρίστηκε επίσης, ότι ο κορωνοϊός είναι «στους περισσότερους πληθυσμούς
πολύ λιγότερο θανατηφόρος!» και το
αποτέλεσμα ήταν το Facebook να διαγράφει την ανάρτησή του, ωσάν να ήταν κάποιος επιστημονικός φορέας και να γνωρίζει αν είναι σωστό ή λάθος.
Τώρα όμως έρχεται νέα έρευνα, που μάλιστα δημοσιεύθηκε στο πιο έγκυρο περιοδικό, που αναφέρει ότι ο κορωνοϊός
θα μεταβληθεί σε εποχική γρίπη ή κοινό
κρυολόγημα, ενώ πιθανόν να μη χρειάζεται και εμβόλιο.
«Θα κλείσουμε τη χώρα μας;» ήταν η…
ρητορική ερώτηση του Τραμπ σε ένα
tweet εκείνη την περίοδο.
«Όχι, έχουμε μάθει να ζούμε μαζί της (με
τη γρίπη), όπως ακριβώς μαθαίνουμε να
ζούμε με τον Covid, στους περισσότερους
πληθυσμούς είναι πολύ λιγότερο θανατηφόρος!!!».
Έτσι, δύο διαφορετικές εκδοχές, που
δείχνουν την από δω και πέρα πορεία
του κορωνοϊού στον πλανήτη, έδωσαν
στη δημοσιότητα επιστήμονες από τις
ΗΠΑ, οι οποίοι μελέτησαν μέσω μαθηματικών μοντέλων την πιθανή εξέλιξη του
μέσα στην επόμενη δεκαετία.
Στα δύο αυτά σενάρια που βλέπουν οι
Αμερικανοί επιστήμονες στη μελέτη τους,
τα συμπεράσματα των οποίων δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο επιστημονικό
περιοδικό Viruses, η ερευνητική ομάδα
τα δημιούργησε με μαθηματικά μοντέλα
χρησιμοποιώντας στοιχεία που σχετίζονται με την ανθρώπινη ανοσοαπόκριση
στον ιό SARS-CoV-2.

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

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

ΠΡΩΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ
ΗΠΙΑ, ΣΑΝ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ
Στο πρώτο σενάριο, ο ιός SARS-CoV-2 και
η Covid-19 θα μπορούσε να εξελιχθεί σε
μία ακόμη εποχική νόσο, όπως είναι ο ιός
του απλού κρυολογήματος. Οι επιστήμονες θεωρούν, ότι το πρώτο κύμα της πανδημίας ήταν το πιο σοβαρό, καθώς η ανθρωπότητα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα
νέο ιό, στον οποίο δεν είχε ακόμη εκτεθεί.
Στην πορεία, όμως, μεσολάβησε το δεύτερο και τρίο πανδημικό κύμα, κατά τη
διάρκεια των οποίων πολλοί άνθρωποι
εκτέθηκαν στον ιό μέσω προηγούμενης
μόλυνσης, ή πλέον και μέσω του εμβολιασμού.
Έτσι εικάζουν πλέον, ότι οι πληθυσμοί
θα καταφέρουν να διατηρήσουν κάποιο
βαθμό ανοσίας, που θα τους προστατεύει από τη σοβαρή COVID-19, ενώ παράλληλα θα περιορίζει και την απόρριψη
ιογενών σωματιδίων, που μολύνουν άλλους.
Οι εμβολιασμοί και η έκθεση των ανθρώπων σε λιγότερα ιικά σωματίδια θα
σημάνει αυτόματα και ηπιότερη λοίμωξη.
«Όλο και περισσότεροι άνθρωποι εκτίθενται – τόσο στον ίδιο τον ιό, όσο και στα
εμβόλια – κι έτσι το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα προσαρμόζεται, ενώ η
σοβαρότητα της νόσου COVID-19 μπορεί
να μειωθεί», δήλωσε ο Fred Adler, καθηγητής Μαθηματικών και Βιολογικών
επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα
στο Salt Lake City και επικεφαλής ερευνητής της μελέτης.
Συνεπώς, εμβολιασμένοι και άνθρωποι που έχουν νοσήσει και ξεπεράσει
την Covid-19 ακόμη και στην περίπτωση
μόλυνσης και επαναμόλυνσης, θα εμφανίζουν μικρότερη μεταδοτικότητα, καθώς όταν τα άτομα έχουν ήπια λοίμωξη
διασπείρουν λιγότερα μολυσματικά σωματίδια στους άλλους. «Αυτό με δύο λόγια σημαίνει, πως οι ήπιες περιπτώσεις
μπορούν να προκαλέσουν μόνο ήπια νέα

περιστατικά και όχι σοβαρά», δήλωσε ο
Adler.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: «ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ»
Το δεύτερο σενάριο προκύπτει από
τον Jeffrey Shaman, καθηγητή Επιστημών Περιβαλλοντικής Υγείας στη Σχολή
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου
Columbia Mailman στη Νέα Υόρκη, ο
οποίος εξέτασε τα ευρήματα. Σύμφωνα
με τον καθηγητή, αντί να γίνει απλώς
ένας άλλος «άκακος» κορωνοϊός, ο SARSCoV-2 θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι
που προσομοιάζει στην εποχική γρίπη:
σχετικά ήπια στους περισσότερους ανθρώπους, αλλά αιτία νοσηλείας και θανάτων μεταξύ των ηλικιωμένων και εκείνων με υποκείμενα νοσήματα.
«Ένα σημαντικό στατιστικό στοιχείο για
παρακολούθηση της πορείας του SARSCoV-2 θα είναι το ποσοστό των θανάτων
από COVID», σημείωσε ο Shaman. Για να
υποστηριχθεί το σενάριο αυτό, υπάρχουν
ακόμη πολλά άγνωστα στοιχεία στους
επιστήμονες, που όμως, είναι καθοριστικά. Δε γνωρίζουν ακόμη, για παράδειγμα, πόση διάρκεια έχει η προστασία από
τους εμβολιασμούς, αλλά και από προηγούμενη λοίμωξη. Στην εξίσωση, επίσης,
προστίθενται και οι νέες και πιο μεταδοτικές εκδοχές του κορωνοϊού που έχουν
εμφανιστεί.
Οι ερευνητές εκτιμούν, επίσης, ότι δεν
αλλάζουν μόνο οι ιοί, αλλά και το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο
μαθαίνει να προσαρμόζεται. Από το παράδειγμα των ρινοϊών, ωστόσο, που μεταλλάσσονται συνεχώς, έχουν διαπιστώσει πως παρά την εξέλιξή τους προκαλούν
κυρίως μόνο ρινική καταρροή και βήχα.
«Αυτό που θα είναι βασικό για οποιεσδήποτε παραλλαγές του SARS-CoV-2, είναι αν θα είναι αρκετά διαφορετικές,
ώστε να ξεγελάσουν το ανοσοποιητικό
μας σύστημα», καταλήγουν οι ερευνητές.
© pronews.gr

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ»
ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΣΕ ΑΠΛΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ

Δ

εν είναι η πρώτη φορά, που μαθηματικά μοντέλα διαβλέπουν την ένταξη
του SARS-CoV-2 στους καταλόγους των
ιών που προκαλούν συμπτώματα, όχι σοβαρότερα από αυτά του κοινού κρυολογήματος.
Τα συμπεράσματα στηρίζονται, μεταξύ
άλλων, και σε στοιχεία από παλιότερες
πανδημίες, αλλά και στη διαπίστωση ότι
πολλοί από τους υπόλοιπους κορωνοϊούς
δεν προκαλούν συμπτώματα βαρύτερα
από του απλού κρυολογήματος, ενώ σε
κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχουν καθόλου συμπτώματα. Έτσι, μέσω γενετικών
αναλύσεων, διαπίστωσαν ότι ένας από
τους παλαιότερους κορωνοϊούς, ο OC43,
πέρασε στον άνθρωπο από τα βοοειδή
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1880.
Ήταν η πανδημία που είχε ονομαστεί
«ρωσική γρίπη».
«Η «ρωσική γρίπη» έπληξε τον πλανήτη
από το 1889 και μετά και οδήγησε στο θάνατο περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους.
Όπως υποδηλώνει και το όνομά της, η συγκεκριμένη ασθένεια θεωρήθηκε ότι ήταν
ένα ακόμη είδος γρίπης. Σήμερα πλέον ξέρουμε από τα στοιχεία ότι στην πραγματικότητα μπορεί να προκλήθηκε από τον
κορωνοϊό ΟC43 και στη συνέχεια κατέληξε να είναι μια ακόμη εποχική ενόχληση»,
σημειώνουν οι ερευνητές.
Συμπερασματικά, οι ερευνητές κατέληξαν μέσω των μαθηματικών μοντέλων,
πως οι δύο παράγοντες (αναρρώσαντες
και εμβολιασμένοι) θα μπορούσαν να
αποδυναμώσουν τη λοιμοτοξικότητα του
SARS-CoV-2 σε τόσο μεγάλο βαθμό, που
να καταστεί απλώς ένας συνηθισμένος
και ακίνδυνος κορωνοϊός μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.
«Η ελπίδα», είπε ο Adler, «είναι ότι δε θα
χρειάζεται πλέον εμβόλιο».

Είδη για γάμους και
βαπτίσεις από το
Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και
Θρησκευτικά είδη
• Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε
αποκλειστικότητα

4901 Notre Dame
Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142
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Now at Mercedes-Benz West Island

THE SUV FAMILY
EVENT

1% RATE
REDUCTION

Mercedes-Benz
The best or nothing.

On select SUVs. For a limited time only. Conditions may apply.

Mercedes-Benz-Westisland.ca I 514-620-5900 I 4525, boulevard Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux
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Υγεία και Διατροφή
13 ΤΡΟΦΈΣ

που μας προστατεύουν

από την ηλιακή ακτινοβολία

Ό

λο και περισσότερες έρευνες αποκαλύπτουν, ότι ορισμένες τροφές έχουν την ικανότητα να προστατεύουν την επιδερμίδα μας από τη βλάβη που προκαλείται από την
ηλιακή ακτινοβολία UV. Αν και τα φρούτα και τα λαχανικά δεν αποτελούν υποκατάστατα
της αντηλιακής κρέμας σε καμία περίπτωση, οι παρακάτω τροφές προσθέτουν προστασία
εκ των έσω κατά των εγκαυμάτων και των ρυτίδων σε κυτταρικό επίπεδο:
1. Εσπεριδοειδή: Περιέχουν το ισχυρό συστατικό λιμονένιο που συσχετίστηκε με 34%
μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος σε έρευνα του Πανεπιστημίου της
Αριζόνα.
2. Πράσινο τσάι: Το γευστικό αυτό είδος τσαγιού είναι γεμάτο αντιοξειδωτικά που ονομάζονται EGCG. Αυτά σταματούν τη γενετική βλάβη στα ανθρώπινα δερματικά κύτταρα
που εκτίθενται σε φως UV.
3. Καρότα: Τα καρότα – ή κάθε άλλο κόκκινο, κίτρινο και πορτοκαλί φρούτο ή λαχανικό – είναι εφοδιασμένο με καροτενοειδή, και οι έρευνες δείχνουν ότι μειώνουν την
ένταση του ηλιακού εγκαύματος.
4. Φράουλες: Έχουν διπλό ρόλο: προστατεύουν αλλά και αντιμετωπίζουν το ηλιακό
έγκαυμα. Η υψηλή τους περιεκτικότητα σε βιταμίνη C εξοντώνει τις ελεύθερες ρίζες
που παράγονται, όταν η επιδερμίδα εκτίθεται για πολύ ώρα στον ήλιο.
5. Ρόδι: Γεμάτο αντιοξειδωτικά, περιλαμβάνει ένα εξαιρετικά ισχυρό οξύ που ονομάζεται ελλαγικό οξύ και προστατεύει από την κυτταρική βλάβη που παράγεται από
τις ακτίνες UVA και UVB.
6. Ντομάτες: Το αντιοξειδωτικό λυκοπένιο, είναι ο λόγος που οι ντομάτες είναι
κόκκινες, αλλά και κάνουν τόσο καλό στην επιδερμίδα μας. Είναι μάλιστα περισσότερο στις επεξεργασμένες ντομάτες.
7. Κόκκινες πιπεριές: Οι καυτερές πιπεριές μάς κάνουν να ζούμε περισσότερο, αλλά οι κόκκινες που χρησιμοποιούμε συχνότερα, έχουν τις θεραπευτικές
ιδιότητες της ντομάτας και του καρότου, χάρη στη βήτα- καροτίνη και στο
λυκοπένιο.
8. Κόκκινα σταφύλια: Περιέχουν ρεσβερατρόλη, έναν τύπο πολυφαινόλης, που εμποδίζει την κυτταρική βλάβη που προκαλεί
καρκίνο του δέρματος.
9. Λιναρόσπορος: Τα ωμέγα – 3 λιπαρά οξέα σε αυτή την
υπέρ-τροφή, έχουν πολλά οφέλη για την υγεία μας, ένα εκ
των οποίων είναι και η ενυδάτωση της επιδερμίδας μας.
10. Σπανάκι: Αυτό το φυλλώδες, σκούρο πράσινο λαχανικό (όπως και το μαρούλι και το κάλε) αποτελεί κορυφαία πηγή των αντιοξειδωτικών λουτεΐνη και ζεαξανθίνη,
που καταστέλλει την κυτταρική ανάπτυξη από το φως UV.
11. Σολομός: Αυτό το ψάρι είναι πλούσιο σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία είναι αποδεδειγμένο ότι προστατεύουν από τις επιπτώσεις του ηλιακού εγκαύματος.
12. Ηλιόσποροι: Μία και μόνο χούφτα περιέχει τα 2/3 της
ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης βιταμίνης Ε και αυτή
η σημαντική βιταμίνη προστατεύει το σώμα μας από την ηλιακή βλάβη, αλλά επίσης κάνει λιγότερο έντονες τις ουλές.
13. Καρύδια: Όπως και ο σολομός, έτσι και τα καρύδια μάς
χαρίζουν τα πολύτιμα λιπαρά τους οξέα, για να μας προστατεύσουν από την ηλιακή ακτινοβολία.
© ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Πηγές
1] www.skininc.com/treatments/suncare/20656409.html
2] www.rd.com/health/beauty/8-essential-foods-for-beautiful-skin/1/
3] www.rd.com/health/wellness/home-remedies-for-sunburn/1/

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει
να σας εξυπηρετήσει
• 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.

Δωρεάν διανομή
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
με τα φάρμακα
Σ
,χ
,
Π
ε
και ότι άλλο
χρειαζόσαστε
α
7
9:00 . .-8:00 . .
από το φαρμακείο μόνο
4691 Samson blvd.
με ένα τηλέφωνο στο
(Corner 100th Ave)
450-686-2347
450 686-2347
για ακχαρο οληΣτερινη
ιεΣη και για τυχον μβολια
ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M.

νοικτα ημερεΣ
την εβδομαδα
Πμ
μμ
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de 8h à 19h30 tous les jours · from 8 to 7:30pm every day

du lundi 28 juin au dimanche 4 juillet 2021 · from monday june 28th to sunday july 4th 2021

supermarché

MIEL DELPHI
Honey
500g

MORCEAUX DE NOIX DE GRENOBLE
Walnut Pieces
454g • 8.80/kg

MINI POIVRONS DOUX
Mini Sweet Peppers
1lb

BIO

ABRICOTS BIOLOGIQUES
Organic Apricots
3.28/kg

CONCOMBRES LIBANAIS
Lebanese Cucumbers
pqt
BEIGNETS GRECS
LOUKOUMADES ILIOS
Greek Donut Holes
300g

ANANAS GOLDEN RIPE
Pineapples

LÉGUMINEUSES ILIOS
Legumes
540ml*
*Haricots lupins ou lima exclus

FILET MIGNON DE BOEUF FRAIS COMMERCIAL
Fresh Commercial Beef Tenderloin
22.02/kg

POULET FRAIS ENTIER
Fresh Whole Chicken
5.05/kg

CRÈME GLACÉE
HÄAGEN-DAZS
Ice Cream
3x88g ou 414 à 500ml

HUILE D’OLIVE EXTRA
VIERGE KALO MATI
Extra Virgin Olive Oil
750ml

BOUILLONS BIOLOGIQUES
ILIOS
Organic Broths
946ml

GRÈCE

DORADES FRAÎCHES
Fresh Porgies

WOW

5.93/kg

Nettoyé · Cleaned
8.13/kg

livraison à domicile
home delivery

PA DU FORT
1420 rue du Fort, Montréal
(514) 932-0922

épicerie en ligne

supermarchepa.com

online grocery ordering
PA DU PARC
5242 avenue du Parc, Montréall
(514) 273-8782

PA SAMSON
4600 Samson, Laval
(450) 682-4441

PA WESTBURY
5157 avenue de Courtrai, Montréal
(514) 343-0777
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
ΙΣΤΟΙ ΑΠΟ ΑΡΑΧΝΕΣ
έχουν σκεπάσει περιοχή
ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Μ

προστά σε ένα περίεργο θέαμα
βρίσκονται τον τελευταίο καιρό οι
κάτοικοι της Αυστραλίας, καθώς τεράστια
«πέπλα» από ιστούς αράχνης καλύπτουν
την ύπαιθρο της χώρας.
Παχιά στρώματα από ιστούς αραχνών
έχουν καταγραφεί σε όλη την περιοχή
Gippsland, εν μέσω έντονης βροχής και
επακόλουθων πλημμυρών στη Βικτώρια.
Το τρομακτικό πέπλο που καλύπτει θάμνους, γρασίδι και πινακίδες, δείχνει τις
προσπάθειες των αραχνών να φύγουν από
τα νερά των πλημμυρών και να αναζητήσουν καταφύγιο σε ψηλότερα εδάφη. Η
νοτιοανατολική πολιτεία έχει καταστραφεί

από τη δυνατή βροχή και τους ισχυρούς
ανέμους, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εκκενώσουν τα σπίτια τους. Ωστόσο, παρά τον τρόμο που προκάλεσαν οι
εικόνες αυτές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καθηγητής Dieter Hochuli από το
Πανεπιστήμιο του Σίδνεϋ διαπίστωσε ότι
η συμπεριφορά αυτή από τις αράχνες δεν
ήταν ασυνήθιστη μετά τις πλημμύρες.
«Κατασκευάζουν έναν ιστό που είναι λίγο
διαφορετικός από αυτούς με τους οποίους
είμαστε πιο εξοικειωμένοι», είπε στο «7
News». «Όταν έχουμε αυτούς τους τύπους
πολύ δυνατών βροχών και πλημμυρών,
αυτά τα ζώα που περνούν κρυφά τη ζωή

Επίσης, έχουν σημειωθεί και επιθέσεις
ποντικών σε ανθρώπους. Όπως αναφέρει
η «Sun», η σύζυγος ενός αγρότη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την περασμένη
εβδομάδα, αφού τη δάγκωσε ένα ποντίκι
στο μάτι. Είναι ένα από τα πολλά θύματα
της μάστιγας, η οποία χαρακτηρίζεται ως
η χειρότερη εδώ και περισσότερα από 30
χρόνια, αναφέρουν οι «Times». Καθώς
ο αυστραλιανός χειμώνας είναι προ των
πυλών, οι κάτοικοι ήρθαν αντιμέτωποι με
αρουραίους και ποντίκια που αναζητούν
θερμότερα μέρη για να ζήσουν, καταστρέφοντας σπίτια και αυτοκίνητα από τα καλώδια που τρώνε.| © iefimerida.gr

τους στο έδαφος δεν μπορούν να ζήσουν
εκεί και κάνουν ακριβώς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε – μετακινούνται στο
υψηλότερο έδαφος».
Το φαινόμενο είναι γνωστό ως ballooning,
κατά το οποίο οι ψυχρότερες καιρικές συνθήκες ώθησαν τις αράχνες να καλύψουν
τμήματα της γης με «σύννεφα» από ιστούς
αράχνης, για να προσπαθήσουν να προστατευθούν από τις υγρές συνθήκες. Αυτό
είναι άλλο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αυστραλία, μετά το πρόβλημα με
τους αρουραίους που βασανίζουν ολόκληρες κοινότητες, καθώς εδώ και μήνες τρώνε τις καλλιέργειές τους.

Πέθανε επικεφαλής πολυγαμικής αίρεσης

Π

έθανε σε ηλικία 76 ετών ο Ζιόνα Τσάνα, ο άνθρωπος που θεωρούταν ως ο
μεγαλύτερος οικογενειάρχης στον κόσμο.
Ο Ζιόνα Τσάνα είχε 39 γυναίκες, 94 παιδιά
και 33 εγγόνια! (φωτ. αριστερά).
O Ζιόνα Τσάνα, επικεφαλής μιας τοπικής
χριστιανικής αίρεσης που επιτρέπει την
πολυγαμία, πέθανε την Κυριακή 13/6, δήλωσε ο Ζοραμμάνγκα, ο οποίος έχει μόνο
ένα όνομα και ανάρτησε συλλυπητήριο
μήνυμα στο Twitter.

Ο Γουίνστον Μπλακμόρ, επικεφαλής μιας
πολυγαμικής αίρεσης των Μορμόνων στον
Καναδά, έχει περίπου 150 παιδιά από 27
συζύγους – 178 άτομα συνολικά. O Ζιόνα
ζούσε με την οικογένειά του σε μια τεράστια, τετραώροφη ροζ πολυκατοικία
(φωτ. δεξιά) με περίπου 100 δωμάτια στο
Μπακτάνγκ Τλανγκουάμ. Tο χωριό που
βρίσκεται στην πολιτεία Μιτζοράμ, στο
πιο ανατολικό σημείο της Ινδίας, έχει γίνει σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο λόγω

Παρά το τεράστιο μέγεθος της οικογένειάς του, ο Ζιόνα είπε στο Reuters σε μια
συνέντευξη του 2011 ότι ήθελε να τη μεγαλώσει περισσότερο.
«Είμαι έτοιμος να επεκτείνω την οικογένειά μου και είμαι πρόθυμος να ξαναπαντρευτώ. Έχω τόσους πολλούς ανθρώπους
να φροντίζω και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό», είπε.

της οικογένειας. Η αίρεση, με την ονομασία «Τσάνα», ιδρύθηκε από τον πατέρα
του Ζιόνα το 1942 και έχει μέλη εκατοντάδες οικογένειες. Ο Ζιόνα παντρεύτηκε την
πρώτη του γυναίκα όταν ήταν 17 ετών και
ισχυρίστηκε ότι κάποτε παντρεύτηκε δέκα
συζύγους σε ένα χρόνο. Οι σύζυγοι μοιράζονται έναν κοιτώνα κοντά στην ιδιωτική
του κρεβατοκάμαρα και οι ντόπιοι δήλωσαν ότι του άρεσε να έχει επτά ή οκτώ από
αυτές δίπλα του ανά πάσα στιγμή.

© naftemporiki.gr
(με πληροφορίες από Reuters)

35 Χρόνια πείρα
στην παρακολούθηση
συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!

YEARS
ANS

om

c.c

va

n
.la

Halifax : 2830 Agricola Street, Halifax, NS, B3K 4E4
Quebec : 11054 Valcartier, Quebec, QC, G2A 2M3
Montreal : 5800 rue Iberville, Montreal, QC, H2G 2B7
Ottawa : 2212 Gladwin Crescent Unit B6, Ottawa, ON, K1B 5N1
Toronto : 2863 Kingston Road, Scarborough, ON, M1M 1N3
Vancouver : 2830 Douglas Road, Burnaby, BC, V5C 5B7

35

w
ww

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα
Υψηλής τεχνολογίας
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ULC - LISTED

BURGLARY
FIRE
FINANCIAL
Shared Certificate Listing

Δε φτάνουν τα εμβόλια για να
ξεφύγουμε από την πανδημία διεθνώς
» Χάνεται ο στόχος του εμβολιασμού του 30% του παγκόσμιου πληθυσμού
» Οι ελλείψεις εμβολίων καθυστερούν την εκρίζωση της πανδημίας

Μέχρι στιγμής όμως έχουν διανεμηθεί
παγκοσμίως μόλις 2,4 δις δόσεις εμβολίων και από αυτές, ο φορέας COVAX του
Π.Ο.Υ. έχει καταφέρει να διανείμει μόλις
το 4% αυτών σε μέσου και χαμηλού εισοδήματος χώρες.
Με τους ρυθμούς αυτούς, η Συμμαχία για τα εμβόλια των ανθρώπων (The
People’s Vaccine Alliance) που αποτελεί
μια συμμαχία οργανισμών, όπως η Διεθνής Αμνηστία και ο Oxfam, εκτιμά ότι
ενώ οι G7 θα καταφέρουν να εμβολιάσουν πλήρως τον πληθυσμό τους μέσα
στο επόμενο εξάμηνο, οι φτωχές χώρες

Problems with pests,
insects or rodents???

Why suffer
with infestation!
All kinds of insects
and rodents

• Free Estimate
• Written Guarantee
• Residential
• Commercial
• Industrial

S.D

www.sdextermination.com

Exterminating
Service Inc.

Serving
the
community
for over

50

years

C550279
Membre of
Canadian Association

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

NEW ON THE MARKET!

$749,000

BUYING OR
SELLING?

232-236 Rue Leduc
Sainte-Thérèse, Qc
Semi-detachedl cottage
Great condition!

232-236 Rue Leduc, Sainte-Thérèse, Québec

Call us for all your Real Estate needs

We will get you RESULTS!
$

226-230 RUE LEDUC

JU
1, ST
79 S
0, OL
00 D
0!

Άννα Παπαδομαρκάκη
© in.gr

θα χρειαστούν… 57 χρόνια να εμβολιάσουν τους πολίτες τους!
Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται σε άρθρο του επιστημονικού περιοδικού The
Lancet, όπου αναφέρεται πως οι χώρες υψηλού εισοδήματος, το ΔΝΤ και το
Ίδρυμα Γκέιτς, υποσχέθηκαν τη διανομή τουλάχιστον ενός δις δόσεων ως την
1η Σεπτεμβρίου φέτος σε χώρες χαμηλού
εισοδήματος, ενώ ως τα μέσα του 2022
θα πρέπει να έχουν διανεμηθεί τουλάχιστον 2 δις δόσεις.
Το αιτιολογικό ήταν, ότι οι πλούσιες χώρες είχαν παραγγείλει παραπάνω εμβόλια απ’ όσα χρειάζονταν, οπότε τέθηκε
το θέμα της δωρεάς εμβολίων προς τον
COVAX.
Σημειώνεται όμως, ότι από τη σύνοδο
των G7, ο άλλος φορέας του Π.Ο.Υ. ACTA προσέβλεπε στην αύξηση του εξοπλισμού για επαγγελματίες υγείας, διαγνωστικά τεστ και ιατρικό οξυγόνο, προϊόντα
των οποίων η ζήτηση έχει πενταπλασιαστεί την τελευταία χρονιά, σε σύγκριση
με την περίοδο πριν την πανδημία.
Τελικά όμως, αποφάσισαν μόλις τη διάθεση 870 εκατ. δόσεων μέχρι τον επόμενο χρόνο, κυρίως στο COVAX.

JU
27ST
0, SO
00 LD
0 !

κόσμος χρειάζεται τουλάχιστον 11
δις δόσεις εμβολίων για την εκρίζωση της πανδημίας, σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ η
Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποιεί ότι αν
επικρατήσουν νέες παραλλαγές του κορωνοϊού πιο μεταδοτικές και πιο θανατηφόρες, τότε η παγκόσμια ζήτηση για
εμβόλια μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ
τον παραπάνω αριθμό.

JU
74ST L
9, IST
00 E
0 D!

Ο

όπως η κλιματική αλλαγή».
Σύμφωνα με άλλο άρθρο από το επιστημονικό περιοδικό Science, οι παραγωγοί
των εμβολίων αυξάνουν την παραγωγή τους, όμως μέχρι τις 15 Ιουνίου, το
COVAX πάλευε να αποκτήσει κάποιες δόσεις και είχε καταφέρει να διανείμει μόλις 87 εκατ. δόσεις, έναντι 2,4 δις δόσεων
που είχαν διανεμηθεί διεθνώς.
Ο στόχος για διάθεση 2 δις δόσεων ως
το τέλος του έτους φαίνεται άπιαστος.
Αντίστοιχα, άπιαστος φαίνεται και ο στόχος εμβολιασμού του 30% του πληθυσμού των χωρών ως το τέλος της χρονιάς
που έχει θέσει ο Π.Ο.Υ. από τις μέσου και
χαμηλού εισοδήματος χώρες.
Τα στοιχεία αναφέρουν, ότι στις πλούσιες χώρες το 41% του πληθυσμού έχει
λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου,
όταν στις χαμηλού εισοδήματος χώρες το
αντίστοιχο ποσοστό δε φτάνει καν το 1%.
Σε μια έκθεση για την αναπτυξιακή συνεργασία κατά τη διάρκεια του 2020,
η Susanna Moorehead, πρόεδρος της
Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του
ΟΟΣΑ, γράφει: «Τα μαθήματα από την
οργάνωση του COVAX μπορούν να συμΌπως σημειώνεται στο άρθρο του The βάλλουν στο σχεδιασμό συντονισμένων
Lancet: «Η αναγνώριση των αδυναμιών πλατφορμών για την προώθηση παγκότου COVAX είναι σημαντική και πέρα από σμιων δημόσιων αγαθών, συμπεριλαμτην τρέχουσα πανδημία. Η προσέγγιση βανομένων εκείνων που χρειάζονται για
COVAX θεωρείται ήδη ως πιθανό μοντέλο το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιμαγια την αντιμετώπιση μελλοντικών παν- τικής αλλαγής».■
δημιών και άλλων παγκόσμιων κρίσεων,

$

$

4093 RUE DE LA SEINE #4

5929-5933 HUTCHISON

EMMANUEL REVELAKIS

Certified Real Estate Broker
514 995-3115 | revel@sympatico.ca

STAVROS REVELAKIS B.A.

Real Estate Broker
514 572-2681 | stavrosrevelakis@gmail.com

WWW.REVELAKIS.COM
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Η νύμφη του Αργοσαρωνικού
Ένας τόπος φιλόξενος, με ζηλευτή ιστορική κληρονομιά
Ο Ναός της Άφαίας

Ο Άγιος Νικόλαος
στο λιμάνι της Άίγινας

Σ

υνυφασμένη με τα πρώτα θαλασσινά
ταξίδια των κατοίκων του λεκανοπεδίου της Αττικής, η Αίγινα είναι ένας τόπος φιλόξενος, με ζηλευτή ιστορική κληρονομιά.
Τους πολυάριθμους επισκέπτες του νησιού του Αργοσαρωνικού, το οποίο προσφέρεται για ολιγοήμερες εξορμήσεις
αλλά και για πολυήμερες διακοπές, προσελκύουν η ιστορική πόλη της Αίγινας με
τα αρχιτεκτονικά στολίδια και το ρομαντικό ηλιοβασίλεμα, το προσκύνημα του
Αγίου Νεκταρίου, η μεσαιωνική Παλαιοχώρα, οι αρχαιολογικοί χώροι και οι παραθεριστικοί οικισμοί.
Λόφοι με πεύκα και χαμηλή βλάστηση,
δαντελωτές ακρογιαλιές και εκτεταμένες
καλλιέργειες της φημισμένης φιστικιάς
Αιγίνης συνθέτουν το ιδιαίτερο τοπίο του
νησιού.
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση, το νησί οφείλει την ονομασία του
στη Νύμφη Αίγινα, κόρη του ποτάμιου
θεού Ασωπού. Από τον έρωτα του Δία για
την Αίγινα γεννήθηκε ο Αιακός, πρώτος
βασιλιάς του νησιού και γενάρχης του γένους των Αιακιδών.

Η κατοίκηση της Αίγινας ανάγεται στους
Προϊστορικούς Χρόνους (4η χιλιετία
π.Χ.). Αξιόλογος οικισμός του τέλους της
Νεολιθικής Περιόδου, της Πρώιμης και
της Μέσης Εποχής του Χαλκού έχει αποκαλυφθεί στη θέση «Κολόνα».
Ο οχυρωμένος οικισμός άκμασε και
κατά τους Μυκηναϊκούς Χρόνους, όπως
αποδεικνύουν τα ανασκαφικά ευρήματα.
Μέλος της Αμφικτιονίας της Kαλαυρείας, η Αίγινα διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο στο χώρο της Μεσογείου, κυρίως
κατά τους Αρχαϊκούς Χρόνους (7ος – αρχές 5ου αιώνα π.X.), ίδρυσε αποικίες και
υπήρξε η πρώτη ελληνική πόλη-κράτος
που έκοψε δικό της ασημένιο νόμισμα,
τον 7ο αιώνα π.X.
Ο συνεχής ανταγωνισμός της με την
Αθήνα είχε ως αποτέλεσμα την πολεμική
σύγκρουση, την ταπεινωτική ήττα της Αίγινας (μέσα 5ου αιώνα π.X.) και την εγκατάσταση στο νησί Αθηναίων κληρούχων.
Οι επανειλημμένες πειρατικές επιδρομές
κατά τους Βυζαντινούς Χρόνους ανάγκασαν τους Αιγινήτες να εγκαταλείψουν τις
παράκτιες περιοχές και να ιδρύσουν την
Παλαιοχώρα, που υπήρξε έως τα τέλη
του 18ου αιώνα το κύριο οικιστικό κέντρο

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

Επιμέλεια: Βαγγέλης
Στεργιόπουλος (in.gr)

Η μονή του Άγίου Νεκταρίου

του νησιού. Η Αίγινα έλαβε μέρος στην
Ελληνική Επανάσταση και αποτέλεσε την
πρώτη έδρα της κυβερνήσεως του νεότερου ελληνικού κράτους (1828).
Η ΑΦΑΝΤΗ ΘΕΑ
Σε πευκόφυτο ύψωμα με πανοραμική
θέα, στο βορειοανατολικό τμήμα της Αίγινας, βρίσκεται το ιερό της Αφαίας. Ως
θεότητα κρητομυκηναϊκής καταγωγής,
η Αφαία (Άφα) ταυτίστηκε με την Άρτεμη και λατρεύτηκε στην Κρήτη ως Βριτόμαρτις ή Δίκτυννα. Κατά τη μυθολογία, η
Βριτόμαρτις, για να μην πιαστεί στα δίχτυα του έρωτα του βασιλιά της Κρήτης
Μίνωος, αναγκάστηκε να καταφύγει στην
Αίγινα, όπου και εξαφανίστηκε. Από τότε
ονομάστηκε Αφαία, δηλαδή άφαντη,
αφανέρωτη.
Η λατρευτική δραστηριότητα στη θέση
του ιερού της Αφαίας, τοπικής θεάς της
γονιμότητας, άρχισε κατά τους Προϊστορικούς Χρόνους (γύρω στο 1300 π.Χ.). Το
ιερό γνώρισε περίοδο ακμής κατά τους
Αρχαϊκούς Χρόνους, όταν οικοδομήθηκαν στην ίδια θέση (κοντά στο χώρο που
συνδέεται με την προϊστορική λατρεία)
τρεις ναοί. Ο τρίτος κατά σειρά ναός, ο
σωζόμενος δωρικός περίπτερος, οικο-

δομήθηκε γύρω στο 500 π.Χ. Το ιερό της
Αφαίας παράκμασε οριστικά στις αρχές
του 1ου αιώνα π.Χ.
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Στην καρδιά της Αίγινας δεσπόζει η μονή
της Αγίας Τριάδας (Αγίου Νεκταρίου),
προσκύνημα με πανελλήνια ακτινοβολία.
Η μονή ιδρύθηκε το 1904 από το μητροπολίτη Πενταπόλεως του Πατριαρχείου
Αλεξάνδρειας, Νεκτάριο Κεφαλά (18461920), το γνωστό σε όλους θαυματουργό Άγιο Νεκτάριο. Ο ιδρυτής της μονής
μόνασε σε αυτήν από το 1908 έως το θάνατό του, το Νοέμβριο του 1920.
Στις 20 Απριλίου 1961, με Πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Νεκτάριος
Κεφαλάς ανακηρύχθηκε άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στις 9 Νοεμβρίου η Αίγινα γιορτάζει την επέτειο της κοίμησης
του Αγίου Νεκταρίου, προστάτη του νησιού. Χιλιάδες πιστοί συμμετέχουν στον
εορτασμό, που περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, αρχιερατική θεία λειτουργία και
λιτάνευση των τιμίων λειψάνων στους
κεντρικούς δρόμους του νησιού.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

ALARM SYSTEM INSTALLATION
+ 12 MONTHS MONITORING!

$

499

99

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
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Latte glacé
& Freddo
Cappuccino

We’re Hiring!

• Customer Service / Order Desk
• Bookkeeper / Accounting Department
• Factory / Warehouse
• Delivery Driver
• Service Technicians
Please submit your resume to: cv@neocafe.ca

1-888-833-4209 | 514-322-2625 | www.neocafe.ca

Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 25 Ιουνιου, 2021 / June 25, 2021 • 17

Χώρα ή χώρος
η Ελλάδα;

Η Πρόεδρος τη θέλει χώρο,
ο λαός χώρα…

Τ

α όσα είπε προ ημερών η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας για το δημογραφικό
δεν είναι κάτι νέο. Είναι το στερεότυπο
των κάθε είδους δικαιωματιστών. «Η Ελλάδα θα λύσει το δημογραφικό της πρόβλημα με την ενσωμάτωση μεταναστών».
Τόσο απλά! Ούτε καν μία επιφύλαξη για το
εάν κατηγορίες μεταναστών μπορούν να
ενσωματωθούν και να γίνουν Έλληνες. Ο
φιλελέ λαϊκισμός στο απόγειό του.
Σταύρος Λυγερός*
© slpress.gr
Υπενθυμίζω ότι – με την Ελλάδα να πέφτει στο γκρεμό – μία από τις πρώτες
κινήσεις της κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου (2009-2011) ήταν να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο για την παραχώρηση ιθαγένειας! Πριν το 1990 ο Κώδικας Ιθαγένειας
απασχολούσε μόνο τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και τους νομικούς,
όχι την κοινή γνώμη, επειδή μέχρι το 1990
η Ελλάδα φιλοξενούσε ελάχιστους μετανάστες. Δεν είχε πολιτική σημασία εάν οι
προϋποθέσεις απόδοσης ιθαγένειας θα
ήταν σφικτές ή χαλαρές. Το 2010, όμως,
είχε κρίσιμη σημασία, επειδή επηρέαζε
την ταυτότητα και το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας.
Το επιχείρημα της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Γιώργου Παπανδρέου ήταν
η «ανάγκη τακτοποίησης». Από αυτή την
άποψη, συνέχιζε και κλιμάκωνε την απαράδεκτη πρακτική της ελληνικής Πολιτείας να νομιμοποιεί μαζικά καταστάσεις, οι
οποίες είχαν διαμορφωθεί με παράνομο
τρόπο. Δύο φορές η κυβέρνηση Σημίτη και
άλλη μία η κυβέρνηση Καραμανλή είχαν
νομιμοποιήσει μαζικά παράνομους μετανάστες, αλλά τουλάχιστον δεν τους είχαν
δώσει ιθαγένεια.
Με το υπαρκτό αλλά ανεπαρκές επιχείρημα της κάλυψης ανθρωπιστικών αναγκών, η κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου
άνοιξε την πόρτα για πιο εύκολη, σχεδόν
μαζική και υπό κάποιες προϋποθέσεις αυτόματη παραχώρηση ιθαγένειας. Το σχήμα είναι γνωστό και ταιριάζει στην ελληνική Πολιτεία: Μετά από μερικά χρόνια οι
παράνομοι μετανάστες νομιμοποιούνται,
και μετά από μερικά ακόμα χρόνια αποκτούν ιθαγένεια!

ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ!
Πίσω από αυτή την πολιτική υπήρχε
ισχυρή δόση ιδεοληψίας. Ο Γιώργος Παπανδρέου και το επιτελείο του θεωρούσαν ότι το εθνικό κράτος είναι ξεπερασμένο και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το
ξεφορτωθούν και να μετατρέψουν την ελληνική κοινωνία σε πολυπολιτισμική. Λίγο
πριν είχα γράψει άρθρο με τον εύγλωττο
τίτλο «Ελλάδα: Χώρα ή χώρος;» (Επίκαιρα,
αρ. 11, 31/12/2009). Ένας τίτλος που στη
συνέχεια έκανε τη δική του καριέρα στη
δημόσια σφαίρα.
Η ρητορική του Γιώργου Παπανδρέου
είναι ενδεικτική. Είχε πει ότι η παραχώρηση ιθαγένειας «είναι και χρέος απέναντι
σε ανθρώπινα δικαιώματα ατόμων που
έχουν πια επιλέξει την Ελλάδα ως πατρίδα. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν
μπαίνουν σε δημοψηφίσματα». Πρόκειται
για μοναδική μπαρούφα. Μπορεί τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι αδιαπραγμάτευτα, αλλά ούτε πρωτοετής φοιτητής
δε θα ισχυριζόταν ότι η απόκτηση ιθαγένειας από ένα μετανάστη είναι ανθρώπινο δικαίωμά του, όσα χρόνια και αν ζει σε
μια χώρα.
Είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας
(και κάθε κράτους) να επιλέγει σε ποιους
δίνει ιθαγένεια. Δεν πρέπει ποτέ να παραχωρείται με αντικειμενικά κριτήρια.
Πρέπει πάντα να παραχωρείται κατά περίπτωση και μετά από ενδελεχή προσωπική εξέταση. Η παροχή ιθαγένειας πρέπει
να είναι το αποτέλεσμα της αφομοίωσης
ενός ατόμου στην ελληνική κοινωνία και
όχι το αντίστροφο: να θεωρείται μέσο για
την ενσωμάτωσή του.

ταξύ νόμιμου και παράνομου μετανάστη.
Σας θυμίζουν κάτι αυτά; Είναι το ίδιο
ιδεολόγημα που επικαλέστηκαν το 20152016 πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με πρώτο
το Νίκο Φίλη. Κάτι παρεμφερές μας σέρβιρε τις προηγούμενες ημέρες η Αικατερίνη
Σακελλαροπούλου. Ο Γιώργος Παπανδρέου πίστευε, αφελώς, ότι η παραχώρηση
ιθαγένειας επιφέρει από μόνη της την ενσωμάτωση των μεταναστών. Το παράδειγμα πρώην αποικιοκρατικών ευρωπαϊκών
χωρών, όμως, τον διαψεύδει. Κοινότητες
μουσουλμάνων που έχουν ιθαγένεια εδώ
και δύο ή τρεις γενιές παραμένουν σε μεγάλο βαθμό γκετοποιημένες.
Η παραχώρηση ιθαγένειας σε μετανάστες είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, για να
εκτραπεί σε αντιπαράθεση ιδεολογημάτων. Η Ελλάδα φιλοξενεί κατά κανόνα
μετανάστες που εισήλθαν παρανόμως, το
πρώτο κύμα από την Ανατολική Ευρώπη
και το δεύτερο μουσουλμάνοι από την
Ασία και Αφρική. Η ειρωνεία της υπόθεσης είναι ότι οι κάθε είδους δικαιωματιστές που ουσιαστικά υποστηρίζουν την
ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση με
σημαία υπαρκτά ανθρωπιστικά ζητήματα
γαρνιρισμένα με μπόλικο βουρκώδη συναισθηματισμό, επικαλούνται τα τετελεσμένα που έχουν προκύψει από αυτή (τα
παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα)
για να επιβάλουν όχι απλώς τη νομιμοποίησή τους, αλλά και την παραχώρηση
ιθαγένειας. Είναι άλμα στο κενό και όχι
προς τα εμπρός, όπως με θρησκευτικό
φανατισμό ισχυρίζονται.

λόγω της ύπαρξης κοινών πολιτισμικών
παρονομαστών. Το βασικό κριτήριο για
την παραχώρηση της ελληνικής ιθαγένειας, άλλωστε, πρέπει να είναι η πολιτισμική συμβατότητα. Αυτή επιτρέπει την
ενσωμάτωση – αφομοίωση του μετανάστη στην ελληνική κοινωνία. Γι’ αυτό και
τα αιτήματα για ιθαγένεια που υποβάλει
αυτή η κατηγορία μεταναστών πρέπει να
εξετάζονται πάντα κατά περίπτωση, αλλά
με θετικό τρόπο.
Είναι άκρως επικίνδυνο, πάντως, ένα
τόσο σοβαρό ζήτημα όπως η παραχώρηση ιθαγένειας, να προσεγγίζεται με όρους
ιδεολογικής τρομοκρατίας.
Οι μεταμοντέρνοι φιλελέ και οι αριστεροί δικαιωματιστές χαρακτηρίζουν
«ακροδεξιούς», «ξενοφοβικούς» και «ρατσιστές» όποιους ασκούν κριτική στην
ιδεοληψία τους και ζητούν τη λήψη δραστικών μέτρων για να συρρικνωθεί η παράνομη μετανάστευση.
Το δράμα είναι πως όλοι αυτοί που με
περισσή ευκολία ασκούν ιδεολογική τρομοκρατία, ουσιαστικά προσπαθούν να
εγκλωβίσουν τη δημόσια συζήτηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης: Σκύλλα είναι
οι ίδιοι που αντιλαμβάνονται την Ελλάδα
σαν χώρο και όχι ως χώρα. Και Χάρυβδη
είναι οι ακροδεξιοί ρατσιστές που μιλούν
για νόθευση της ανύπαρκτης καθαρότητας του ελληνικού αίματος.
Κατασκευάζοντας, όμως, ψευδές δίπολο,
το μόνο που καταφέρνουν οι αυτάρεσκοι
μεταμοντέρνοι φιλελέ και αριστεροί δικαιωματιστές είναι να εξωθούν πολίτες
στην αγκαλιά της Ακροδεξιάς. Κι αν αυτό
ΧΩΡΑ ή ΧΩΡΟΣ;
είναι ατόπημα για στελέχη κομμάτων, για
Τα κριτήρια για την παραχώρηση ιθα- την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με ό,τι ο
ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ γένειας πρέπει να είναι συνιστώσα μιας θεσμός συμβολίζει για το κράτος, το λαό
Εκτός αυτού, ο τότε πρωθυπουργός είχε ολοκληρωμένης πολιτικής και όχι προϊόν και την εθνική ταυτότητα, είναι πολιτικό
εμμέσως πλην σαφώς παρομοιάσει τους ιδεολογικών εμμονών. Είναι γελοίο να έγκλημα.
παράνομους μετανάστες με τους Έλληνες συγχέεται ο σεβασμός των ανθρωπίνων
που το 1923 είχαν έλθει πρόσφυγες από δικαιωμάτων και του παράνομου μετα- *Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε
τη Μικρά Ασία! Το γεγονός ότι οι Μικρα- νάστη, με την παραχώρηση ιθαγένειας. εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημεσιάτες ήταν Έλληνες που εκδιώχθηκαν Λόγω και των εθνικών απειλών που αντι- ρινή), ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς
λόγω της συμφωνίας για υποχρεωτική μετωπίζει, η Ελλάδα πρέπει να δίνει ιθα- σταθμούς. Σήμερα είναι πολιτικός-διανταλλαγή πληθυσμών δε λέει τίποτα γένεια με αυστηρά κριτήρια και με πολλή πλωματικός σχολιαστής στον τηλεοπτικό
στους δικαιωματιστές, επειδή θεωρούν προσοχή.
σταθμό OPEN και διευθυντής του ιστότοότι το έθνος είναι ξεπερασμένο! Γι’ αυτό
Οι παράνομοι μετανάστες που ήλθαν που SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων.
και αντιμετωπίζουν την Ελλάδα σαν χώρο από την Ανατολική Ευρώπη, κυρίως τη Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στην
και όχι ως χώρα. Αυτή είναι η αιτία που δεκαετία του 1990, έχουν συνήθως εισέλ- εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο
σχεδόν ποτέ δεν κάνουν τη διάκριση με- θει σε τροχιά κοινωνικής ενσωμάτωσης του 1973.

Μόνο την Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα
από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα

Fruits and Vegetables

Fresh of the day at amazing prices! Reserve yours today.

Read what people are saying about us:
https://www.facebook.com/PanierDuFermier/
FRUITS ET LÉGUMES

(514) 473-4591

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

www.panierdufermier.ca | panierdufermier@gmail.com
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Το δημογραφικό πρόβλημα

ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ

Οι πραγματικοί λόγοι της υπογεννητικότητας
και ο αντίκτυπος στην οικονομική ανάπτυξη

Τ

ο δημογραφικό, μαζί με το ασφαλιστικό, είναι οι δύο μεγαλύτερες απειλές
για το μέλλον της Ελλάδας και είναι δυστυχώς αλληλένδετα. Το δημογραφικό
είναι το πρόβλημα που δημιούργησε η
φοροφαγία του ελληνικού κράτους και
των παρασίτων του και απειλεί το ελληνικό έθνος.
Του Άγη Βερούτη
© Capital.gr
Όποιος θέλει να λύσει το δημογραφικό,
δε νομιμοποιεί παράνομους οικονομικούς
μετανάστες από την άλλη άκρη του κόσμου, με τελείως διαφορετική αντίληψη
για τα πάντα, ελπίζοντας ότι εκείνοι θα
απαρνηθούν τις πατρογονικές τους αντιλήψεις υπέρ των εγχώριων (τις οποίες
χλευάζουν και αποστρέφονται άλλωστε),
αλλά φροντίζει να εξαλειφθούν τα εμπόδια που βάζει το ελληνικό κράτος στους
Έλληνες για τη δημιουργία οικογένειας.
ΕΜΠΟΔΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΕΡΓΙΑ
Με την αυθαίρετη φορολόγηση και δεσποτεία του δημοσίου επί των επιχειρήσεων, κανείς δεν τολμάει να προσλάβει
παραπάνω από όσους είναι απολύτως
απαραίτητοι.
Το να γίνεις εργοδότης στην Ελλάδα συνεπάγεται να ρισκάρεις το μέλλον σου και
το μέλλον των παιδιών σου. Θυμίζω ότι,
στην αρχή της οικονομικής κρίσης, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΝΩ ΤΩΝ 60. Με ηλικιακά κριτήρια, όχι με
παραγωγικά.
Αποτέλεσμα ήταν το πογκρόμ οποιωνδήποτε ήταν αρκετά ηλίθιοι να προσφέρουν
δουλειές στην τότε σοσιαλιστική μπανανία που ονομάζουμε Ελλάδα.
Με την πτώση του 30% του ΑΕΠ τη διετία 2011-13, αλλά χωρίς μειώσεις στο
δημόσιο (θυμίζω ότι όλοι προήχθησαν σε
ένα βράδυ μετά τις μειώσεις των μισθών
και κατάργηση των δώρων του δημοσίου
τομέα), επανήλθε το δημόσιο στο 100%,
ενώ η εσωτερική υποτίμηση κατέστρεψε
εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας της
παραγωγικής οικονομίας σε λίγους μήνες.
ΕΜΠΟΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΧΑΜΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ
ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑ
Τα μη-μισθολογικά εργοδοτικά κόστη είναι περίπου +50% από το μισθό που παίρνει ένας εργαζόμενος. Αποτέλεσμα, αντί
να πληρώνει μια επιχείρηση βασικό μισθό
€1.000 και να δίνει έστω €100 ο εργαζόμενος για το κράτος ως φόρο, η επιχείρηση
πληρώνει €1.050 και από αυτά φτάνουν
στον εργαζόμενο τα €570 συν δώρα.
Μπορείς να κάνεις οικογένεια με €570;
Μπορείς να περιμένεις να πάρεις δώρο
Πάσχα €285 καθαρά για να πάρεις παπούτσια στο παιδί σου; Μπορούν να δουλεύουν δύο δουλειές δύο άτομα από το πρωί
ως το βράδυ με βασικό μισθό, για να μεγαλώσουν ΕΝΑ παιδί; Γελοιότητες!
Αντί να κάνει παιδιά ο κόσμος και να καλύπτει το κόστος ανατροφής τους από τις

απολαβές από τη δουλειά του, του παίρνει τα χρήματα το κράτος.
Οι εισφορές που πλήρωναν όταν ο μισθός ήταν 60.000-150.000 δρχ. ήταν
5-15.000 δρχ. το μήνα. Δηλαδή περίπου
€17-€40 το μήνα. Τώρα αυτοί οι ίδιοι
παίρνουν κάθε μήνα ως σύνταξη όσα έβαλαν σε εισφορές μιας πενταετίας.
Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα;
Αντί για τα παιδιά τους, οι νέοι εργαζόμενοι πληρώνουν κηφήνες δημόσιους
αργόμισθους και συνταξιούχους με μέση
σύνταξη €1.000 το μήνα.
Και ας μη μιλήσουμε για αναπλήρωση
μεγαλύτερη από 100% με την αυτόματη
προαγωγή την τελευταία ημέρα εργασίας
στο δημόσιο!
Η δε μείωση του €1,5 δισ. από τον ΣΥΡΙΖΑ
με το νόμο Κατρούγκαλου, επί της ετήσιας συνταξιοδοτικής δαπάνης των €30 δισ.,
ήταν αστεία αλλά έγινε ώστε να μην υποχρεωθούν να εκπονήσουν τον «εικονικό
συνταξιοδοτικό λογαριασμό» που ζητούσαν οι κουτόφραγκοι, σε όποιον θα υπολογίζονταν οι πραγματικές εισφορές που
εισέφερε ο καθένας σημερινός συνταξιούχος των €1.000 και των €3.000 ευρώ.
Είμαστε μια χώρα 10 εκατ. κατοίκων που
έχει σχεδόν 1 εκατομμύριο Δημόσιους
Υπάλληλους και πάνω από 3 εκατομμύρια
συνταξιούχους, εκ των οποίων πολλοί δεν
έχουν βάλει ως εισφορές ούτε το 10% από
όσα παίρνουν και συνολικά κανένας παραπάνω από τα μισά.
Η Ελλάδα δε θα έπρεπε να έχει παραπάνω από 250.000 Δημόσιους Υπάλληλους. Έχει τους τετραπλάσιους! Δε θα
έπρεπε να έχει συνταξιοδοτική δαπάνη πάνω από 10% του ΑΕΠ. Έχει σχεδόν τη διπλάσια! Αυτά πληρώνει η νεολαία, αντί να πληρώνει για πάνες και
για γάλα και για παιδικά παπουτσάκια.
ΕΜΠΟΔΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
Η δημόσια παιδεία απαιτεί φροντιστήρια για τα παιδιά που πετάνε το χρόνο
τους σε σχολεία με δασκάλους που δεν
αξιολογούνται και κάνουν χείριστη και
ανεξέλεγκτη δουλειά (οι περισσότεροι
προτιμούν να κάνουν τον ινστρούχτορα
του ΚΚΕ παρά τη διδακτική ύλη), με αποτέλεσμα να χρειάζονται φροντιστήρια για
να πάει καλά στις πανελλαδικές εξετάσεις
το παιδί και έτσι πάει περίπατο ο δωρεάν
χαρακτήρας της δημόσιας παιδείας!
Ένα παιδί με φροντιστήρια ή με ιδιωτικά σχολεία θα κοστίσει στους γονείς του
εύκολα €150.000 σε 23 χρόνια που θα τελειώσει τις σπουδές του.
Όποιος προσπαθήσει να ζήσει με βασικό
μισθό €570 είναι καταδικασμένος να μην
μπορέσει να αναθρέψει ούτε ένα παιδί.
Στο όνομα της αλληλεγγύης των γενεών
προς τη Γενιά του Πολυτεχνείου, που βρήκε τρόπο να απομυζά τους Έλληνες φορολογούμενους ακόμα και μετά τον εργασιακό παροπλισμό της!
Ντροπή! Είναι ντροπή να λες ότι θα βοηθήσεις τους αλλοδαπούς από μακρινές
χώρες της Ασίας (που μάλιστα εχθρεύο-

νται την Ελλάδα από άποψη και θρησκευτικό φανατισμό της Σαρίας) να ενσωματωθούν με ενίσχυση από το κράτος, όταν οι
πιο πολλοί επιδίδονται στο λαθρεμπόριο
και τη μαύρη εργασία. Και αυτό, αντί να
διευκολύνουμε την ελληνική οικογένεια
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ.
Οι Γάλλοι έχουν θεσπίσει σημαντικές φο-

ροαπαλλαγές και αναγνώριση ΟΛΩΝ των
εξόδων που μπορεί να έχει κάθε παιδί,
με αποτέλεσμα να καταπολεμούν το δικό
τους δημογραφικό πρόβλημα.
Ας πάρουμε παράδειγμα.
ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ!
Ντροπή! Τίποτε άλλο...

Με σύνεση
Το φυλλάδιο Be Wise, Cannabis and
Older Adults (Με σύνεση, η κάνναβη
και οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας)
περιέχει πληρέστερα στοιχεία σχετικά με
την κάνναβη για ενήλικες μεγαλύτερης
ηλικίας. Εύκολα κατανοητό, γραμμένο
σε σαφή γλώσσα, το φυλλάδιο Be Wise
(Με σύνεση) προορίζεται να βοηθήσει
τους μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες
να πάρουν σοφές αποφάσεις σχετικά με
τη χρήση κάνναβης.
Μια δημοσίευση της Active Aging
Canada μετά από έρευνα με στοιχεία
που συγκεντρώθηκαν από όλον τον
Καναδά και όλον τον κόσμο σχετικά
με τους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας
και την κάνναβη. Το αποτέλεσμα αυτού
του έργου παρουσιάζεται στο εν λόγω
περιεκτικό φυλλάδιο.
Με φωτεινά χρώματα, ευανάγνωστα,
τα στοιχεία για όλες τις μορφές
κάνναβης συζητούνται ανοιχτά και οι
πληροφορίες σχετικά με την κάνναβη
παρουσιάζονται με αντικειμενικό τρόπο.
Επίσης, σε όλο το φυλλάδιο, η Active
Aging Canada προωθεί ένα μήνυμα
μετριοπάθειας και υγιούς ενεργού
διαβίωσης.

stock photos. Posed by models.

Το φυλλάδιο Be Wise (Με σύνεση)
γράφτηκε
χρησιμοποιώντας
την
έρευνα της Active Aging Canada, αναθεωρήθηκε από ειδικούς,
δοκιμάστηκε σε ολόκληρο τον
Καναδά με μεγαλύτερους σε ηλικία
ενήλικες και έχει σχεδιαστεί για να
βοηθήσει τους μεγαλύτερους σε ηλικία
ενήλικες να μάθουν τα σχετικά με την
κάνναβη πληροφοριακά στοιχεία πριν
αποφασίσουν αν η χρήση κάνναβης
είναι γι ‘αυτούς ή όχι.
Το φυλλάδιο Be Wise (Με σύνεση)
διατίθεται σε 16 γλώσσες (αγγλικά,
γαλλικά, φαρσί, γερμανικά, ελληνικά,
ιταλικά,
κορεάτικα,
μανδαρινικά,
πολωνικά, πορτογαλικά, πουντζάμπι,
ρωσικά, ισπανικά, ταγκαλόγκ, ταμίλ
και βιετναμέζικα) καθώς και σε γλώσσα
Μπράιγ και σε μορφή e-pub και podcast
(μόνο στα αγγλικά).
Η Active Aging Canada είναι μια
εθνική
φιλανθρωπική
οργάνωση.
Για να λάβετε ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΑ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ του φυλλαδίου Be
Wise, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
www.activeagingcanada.ca για να
κατεβάσετε ένα ψηφιακό αντίγραφο ή
συμπληρώστε τη φόρμα παραγγελίας
για να σας το ταχυδρομήσουμε.
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22 εκπληκτικές
καναδικές εφευρέσεις!

Μ

ια και την ερχόμενη εβδομάδα θα
γιορτάσουμε την ημέρα του Καναδά, σας παρουσιάζουμε μερικές (22 για
την ακρίβεια) από τις πολλές εφευρέσεις,
που μπορεί να μην ξέρετε ότι έγιναν από
Καναδούς.
Ειδικά αν είστε κάποιος που παίζει Trivial
Pursuit, φορώντας… Wonderbra (οι γυναίκες) και τρώτε φυστικοβούτυρο με μήλα…
McIntosh!
1. Φυστικοβούτυρο: Ο φαρμακοποιός
του Μόντρεαλ, Marcellus Gilmore Edson,
οραματίστηκε το προϊόν που μοιάζει με
αλοιφή, το οποίο κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1884, ως επιλογή
τροφίμων για άτομα που δεν μπορούσαν
να μασήσουν.
2. Το Wonderbra: Η καναδική Lady
Corset Company του Μόντρεαλ αδειοδότησε για πρώτη φορά το εμπορικό σήμα
«Wonder-bra» το 1939 και στη συνέχεια
μετονομάστηκε στην εταιρεία Wonderbra
το 1961.
3. Trivial Pursuit: Το επιτραπέζιο παιχνίδι εφευρέθηκε το 1979 από τον Scott
Abbott, έναν αθλητικό συντάκτη του Μόντρεαλ και τον Chris Haney, έναν επεξεργαστή φωτογραφιών, όταν δεν μπορούσαν να βρουν όλα τα πλακάκια Scrabble.
4. Το οδόμετρο: Τα οδικά ταξίδια δεν
ήταν ποτέ τα ίδια μετά το 1854, όταν
ο εφευρέτης της Nova Scotia, Samuel
McKeen, δημιούργησε μια συσκευή που
μετρούσε την απόσταση.
5. Το κουτί αυγών: Ο συντάκτης της
εφημερίδας Joseph Coyle of Smithers,

British Columbia, βρήκε μια νέα χρήση για
χαρτί το 1911.
6. IMAX: Οι κινηματογραφιστές Graeme
Ferguson, Roman Kroiter, και ο Robert Kerr
και ο μηχανικός Robert C. Shaw ίδρυσαν
το IMAX το 1967. Ο Kroiter παρήγαγε την
πρώτη ταινία IMAX το 1970.
7. Μήλα McIntosh: Τα μήλα McIntosh
δεν αναπτύχθηκαν μόνο στα δέντρα την
ημέρα. Το 1811, ο αγρότης John McIntosh
άρχισε να εμβολιάζει μια άγρια μηλιά στο
αγρόκτημα του South Dundas. Οι άνθρωποι άρχισαν να απολαμβάνουν τους καρπούς της εργασίας του το 1835.
8. Ινσουλίνη: Οι επιστήμονες του Τορόντο Frederick Banting, Charles Best και
James Collip εφεύραν την ινσουλίνη το
1922.
9. Instant Replay: Ο παραγωγός της CBC
Television George Retzlaff χρησιμοποίησε
ένα kinescope όταν δημιούργησε το πρώτο Instant Replay το 1955, κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής αναμετάδοσης αγώνα
χόκεϊ.
10. Πράσινο μελάνι νομίσματος: Έχεις
ένα δολάριο; Το 1862, ο Thomas Sterry
Hunt εφηύρε το μελάνι που κάνει τους λογαριασμούς των ΗΠΑ σε πράσινο.
11. Η ετικέτα αποσκευών: Ο John
Michael Lyons του New Brunswick άλλαξε
τα ταξίδια όταν εφεύρε την πρώτη ετικέτα αποσκευών το 1882. Το επαναστατικό
έγγραφο περιείχε πληροφορίες σχετικά
με το σημείο αναχώρησης, τον προορισμό
και τον ιδιοκτήτη της αποσκευής.
12. Ο κύλινδρος χρωμάτων: Ο κύλιν-

δρος χρωμάτων έχει μια ακατάστατη
ιστορία. Ο Καναδός Norman Breakey το
εφεύρε το 1940, αλλά ένας Αμερικανός
εφευρέτης με την ονομασία Richards C.
Adams τροποποίησε το σχέδιο και υπέβαλε το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
13. Το λεωφορείο προσβάσιμο για
αναπηρικά αμαξίδια: Ο Walter Harris
Callow, ένας τυφλός, τετραπληγικός βετεράνος, εφεύρε το πρώτο λεωφορείο προσβάσιμο για αναπηρικά αμαξίδια το 1947.
14. Η ηλεκτρική αναπηρική καρέκλα:
Το 1952, ο μηχανικός Τζορτζ Κλέιν έκανε
τον κόσμο πιο προσβάσιμο με μηχανοκίνητο αναπηρικό καροτσάκι.
15. Σακούλες σκουπιδιών: Με ελαστικό,
αδιάβροχο πολυαιθυλένιο στη διάθεσή
τους, ο Χάρι Γουίσλικ της Μανιτόμπα και
ο Λάρι Χάνσεν του Οντάριο εφεύραν την
πρώτη πλαστική σακούλα σκουπιδιών για
εμπορική χρήση το 1950. Η Union Carbide
Company αγόρασε την ιδέα και διάδωσε
τις σακούλες Glad στα σπίτια.
16. Ο τηλε-ειδοποιητής: Ο τηλε-ειδοποιητής εφευρέθηκε από τον Alfred J. Gross,
πρωτοπόρο ασύρματων επικοινωνιών με
έδρα το Τορόντο, το 1949. Ο Gross θεωρείται επίσης συχνά ως ο εφευρέτης του φορητού ραδιοτηλέφωνου, του ραδιόφωνου
CB και του ασύρματου τηλέφωνου.
17. Οδικές γραμμές: Οι πρώτες οδικές
γραμμές στον κόσμο ζωγραφίστηκαν σε
μια οδό μεταξύ Οντάριο και Κεμπέκ το
1930, εφευρέθηκαν από το τμήμα μεταφορών του Οντάριο από το μηχανικό John
D. Millar.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΤΟΥ Κ ΑΝΑΔ
Α
18. Ο βηματοδότης: Ο πρώτος βηματοδότης έγινε το 1949 από τον Καναδό
μηχανικό John Hopps, με βάση τις παρατηρήσεις που έγιναν από δύο καρδιοχειρουργούς με έδρα το Τορόντο, τον Wilfred
Bigelow και τον John Callaghan.
19. Μπάσκετ: Το μπάσκετ εφευρέθηκε
από τον Καναδό James Naismith.
Ωστόσο, παρά το ότι γεννήθηκε στο
Οντάριο και εκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο McGill, δεν το εφεύρε στον Καναδά, αλλά ενώ εργαζόταν ως εκπαιδευτής
φυσικής αγωγής σε ένα YMCA στη Μασαχουσέτη το 1891.
20. Η μάσκα τερματοφύλακα: Η μάσκα
τερματοφύλακα εφευρέθηκε το 1959, από
τον πρώην τερματοφύλακα του Μόντρεαλ
Canadiens, Ζακ Πλάντε.
Κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού
Canadiens-New York Rangers, ο Πλάντε
που τραυματίστηκε στο πρόσωπο αφού
ράφτηκε, είπε στον προπονητή του Toe
Blake ότι δε θα παίξει χωρίς τη μάσκα του.
21. Πάμπλουμ: Το Pablum εφευρέθηκε το 1930 από τους Frederick Tisdall,
Theodore Drake και Alan Brown, τρεις παιδίατρους του Τορόντο, μαζί με τον τεχνικό
εργαστηρίου διατροφής Ruth Herbert και
χημικό Χάρι Ένγκελ.
22. Ασύρματη μετάδοση ραδιοφώνου:
Ο Καναδός Reginald Aubrey Fessenden
εφευρέτης στον τομέα της ασύρματης τεχνολογίας – ήταν ο πρώτος που μετέδωσε ραδιόφωνο AM το 1900. Είναι επίσης
γνωστός για την εφεύρεση σόναρ (υποβρύχιες επικοινωνίες και βάθος ήχου).

Happy Canada Day
We wish everyone a safe and enjoyable holiday.

Aglaia Revelakis
Chomedey

David De Cotis
Saint-Bruno

Paolo Galati

Isabella Tassoni
Laval-des-Rapides

From your LAVAL City Councillors
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Saint-Vincent-de-Paul

Bonne
fête du Canada
DE LA PART DE VOS DÉPUTÉS FÉDÉRAUX LIBÉRAUX

En cette période de distanciation physique, nous vous souhaitons
de profiter de cette fête et de célébrer avec prudence.

Happy

Canada Day
FROM YOUR FEDERAL LIBERAL MPS

In this time of physical distancing, we wish you a safe and enjoyable holiday.

TRÈS HON. JUSTIN TRUDEAU

MP / Député
Papineau

Justin.Trudeau.c1c@parl.gc.ca
(514) 277-6020

HON. STEVEN GUILBEAULT

FAYÇAL EL-KHOURY

Anju.Dhillon@parl.gc.ca
(514) 639-4497

Faycal.El-Khoury@parl.gc.ca
(450) 689-4594

ANTHONY HOUSEFATHER

ANNIE KOUTRAKIS

EMMANUELLA LAMBROPOULOS
Emmanuella.Lambropoulos@parl.gc.ca
(514) 335-6655

MP / Députée
Dorval – Lachine – LaSalle

MP / Député
Laval – Les Îles

MP / Députée
Vimy

MP / Député
Laurier – Sainte-Marie

MP / Député
Mont-Royal / Mount Royal
Anthony.Housefather@parl.gc.ca
(514) 283-0171

Annie.Koutrakis@parl.gc.ca
(450) 973-5660

PATRICIA LATTANZIO

HON. MARC MILLER

SAMEER ZUBERI

Steven.Guilbeault@parl.gc.ca
514-522-1339

MP / Députée
Saint-Léonard – Saint-Michel
Patricia.Lattanzio@parl.gc.ca
(514) 256-4548

HON. MARC GARNEAU

ANJU DHILLON

MP / Député
Ville-Marie – Le Sud-Ouest –
Île-des-Soeurs
Marc.Miller@parl.gc.ca
(514) 496-4885

MP / Député
Notre-Dame-de-Grâce –
Westmount
Marc.Garneau@parl.gc.ca
(514) 283-2013

MP / Députée
Saint-Laurent

MP / Député
Pierrefonds – Dollard
Sameer.Zuberi@parl.gc.ca
(514) 624-5725
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ο Πόλεμος της Κορέας

Η

σύρραξη που έφερε αντιμέτωπα τα δύο κορεατικά
κράτη από τον Ιούνιο του 1950 έως τον Ιούλιο του
1953 και αποτελεί ένα σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα
του Ψυχρού Πολέμου.
Στη μακραίωνη ιστορία της, η Χερσόνησος της Κορέας,
που βρίσκεται ανατολικά της Κίνας και βορειοδυτικά
της Ιαπωνίας, αποτέλεσε το μήλο της έριδας μεταξύ των
δύο αυτών μεγάλων δυνάμεων της περιοχής. Το 1895,
η Κορέα απέκτησε την ανεξαρτησία της από την Κίνα
αλλά στις αρχές του 20ου αιώνα, Ρωσία και Ιαπωνία
ενεπλάκησαν σε έναν αιματηρό πόλεμο (Ρώσο-Ιαπωνικός Πόλεμος 1904-1905) για τη διεκδίκησή της. Οι Ιάπωνες επικράτησαν και με τη Συνθήκη του Πόρτσμουθ
(5 Σεπτεμβρίου 1905) κατόρθωσαν να θέσουν υπό την
κυριαρχία τους την Κορέα.
Η Συνδιάσκεψη της Γιάλτας (4-11 Φεβρουαρίου 1945)
αποτέλεσε κομβικό σημείο στην ιστορία της χώρας. Σοβιετική Ένωση και ΗΠΑ, ως σύμμαχοι και νικητές του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου, αποφάσισαν να αναλάβουν τις
τύχες της Κορέας από την ηττημένη Ιαπωνία. Η χερσόνησος χωρίστηκε τεχνητά στον 38ο Παράλληλο και δημιουργήθηκαν δύο κράτη: Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή Βόρεια Κορέα, με ηγέτη τον κομμουνιστή Κιμ Ιλ
Σουνγκ και η Δημοκρατία της Κορέας ή Νότια Κορέα, με
επικεφαλής τον αυταρχικό δεξιό Σίνγκμαν Ρι.
Στην πορεία του χρόνου τα δύο κράτη, που εκπροσωπούσαν δύο διαφορετικούς κόσμους, επιζητούσαν την
επανένωση της Κορέας, το καθένα προς όφελός του. Η
Σοβιετική Ένωση είχε καταστήσει πανίσχυρο τον βόρειο-κορεατικό στρατό, με σύγχρονα άρματα μάχης και αεροπλάνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν παραμελήσει σημαντικά το στρατό των Νοτιοκορεατών.
Η ΣΥΡΡΑΞΗ
Στις 4 π.μ. της 25ης Ιουνίου 1950 ο βόρειο-κορεατικός
στρατός πέρασε τη μεθόριο του 38ου παραλλήλου από

11 σημεία, αιφνιδιάζοντας πλήρως Νοτιοκορεάτες και
Αμερικανούς. Μέσα σε τρεις μέρες, τα στρατεύματα του
Κιμ Ιλ Σουγκ είχαν καταλάβει τη Σεούλ και σχεδόν όλο το
νοτιοκορεατικό έδαφος, με εξαίρεση την περιοχή γύρω
από το λιμάνι του Πουσάν στα ανατολικά της χώρας.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επελήφθη αμέσως
της υποθέσεως και διέταξε την κατάπαυση του πυρός και
την απόσυρση των δυνάμεων της Βόρειας Κορέας στον
38ο παράλληλο. Με αμερικανική παρέμβαση, κάλεσε τα
κράτη – μέλη του Οργανισμού να στείλουν στρατιωτική
βοήθεια στη Νότιο Κορέα. Η Σοβιετική Ένωση έχασε την
ευκαιρία να θέσει βέτο, αφού εκείνη την περίοδο απείχε
από τις εργασίες του Οργανισμού.
Δεκαπέντε κράτη ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του
ΟΗΕ και έστειλαν δυνάμεις τους στη Νότιο Κορέα για
την απόκρουση της «ερυθράς απειλής» (Ελλάδα, Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδάς, Κολομβία, Αιθιοπία, Γαλλία,
Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Φιλιππίνες,
Νότιος Αφρική, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία
και ΗΠΑ). Πέντε αρκέστηκαν στην παροχή ιατρικού και
υγειονομικού υλικού (Δανία, Ιταλία, Σουηδία, Νορβηγία,
Ινδία), ενώ η γειτονική Ιαπωνία παρείχε στρατιωτικές διευκολύνσεις στις αμερικανικές δυνάμεις, που στάθμευαν στο έδαφός της.
Το εκστρατευτικό σώμα της χώρας μας αποτελείτο από
ένα τάγμα πεζικού αυξημένης δύναμης, ένα σμήνος μεταγωγικών αεροπλάνων και μικρά βοηθητικά κλιμάκια,
συνολικής δύναμης 1.263 ανδρών. Οι Αμερικανοί επενέβησαν πρώτοι με τις δυνάμεις τους που στάθμευαν
στην Ιαπωνία. Το γενικό πρόσταγμα είχε ο στρατηγός
Ντάγκλας Μακ Άρθουρ.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ
ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ:
1] 25 Ιουνίου – 15 Σεπτεμβρίου 1950: Χαρακτηρίζεται
από τη βόρειο-κορεατική προέλαση και τις ανασχετικές
κινήσεις Νοτιοκορεατών και Αμερικανών.
2] 16 Σεπτεμβρίου – 25 Νοεμβρίου 1950: Στις 16 Σεπτεμβρίου 1950, οι Αμερικανοί αποβιβάζουν ένα ολόκληρο σώμα στρατού στο Ίντσον, στα νώτα των βόρειο-κορεατικών δυνάμεων και τις αποκόπτουν. Η Σεούλ
επανακαταλαμβάνεται στις 26 Σεπτεμβρίου 1950 και
επιτυγχάνεται η σύνδεση με τις δυνάμεις του Πουσάν.
Γρήγορα, οι Βορειοκορεάτες υποχωρούν στον 38ο παράλληλο. Οι Αμερικανοί τους καταδιώκουν και εισέρχονται στο έδαφός τους, με στόχο τώρα την επανένωση
της Κορέας προς όφελός τους. Ο Μακάρθουρ είχε εντολή από τον Πρόεδρο Τρούμαν να μην επιχειρήσει κατά
της γειτονικής Κίνας και να παραμείνει αυστηρά εντός
του κορεατικού εδάφους.
3] 26 Νοεμβρίου 1950 – 10 Ιανουαρίου 1951: Στον πόλεμο μπαίνουν και οι Κινέζοι, που ενισχύουν με 189.000
άνδρες τον Βορειοκορεατικό Στρατό. Εξοντώνουν μια
αμερικανική μεραρχία και αναγκάζουν τους Αμερικανούς να αποτραβηχτούν στον 38ο παράλληλο. Η επιμονή του Μακάρθουρ να μεταφέρει τον πόλεμο στην Κίνα
προκαλεί την αντίδραση της πολιτικής ηγεσίας των ΗΠΑ
και την αντικατάστασή του από το στρατηγό Ρίτζγουεϊ
τον Απρίλιο του 1951. Από τις αρχές του 1951 αρχίζει να
επιχειρεί και το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα.
4] Απρίλιος 1951 – 27 Ιουλίου 1953: Έπειτα από πέντε
μηνών σκληρές μάχες, το μέτωπο σταθεροποιείται στον
38ο παράλληλο, γεγονός που επέτρεψε στην έναρξη δι-

απραγματεύσεων ειρήνευσης και την υπογραφή ανακωχής στις 27 Ιουλίου 1953.
Οι συνολικές απώλειες και των δύο στρατοπέδων
έφθασαν τα 2 εκατομμύρια ψυχές, ενώ κάποιοι αναλυτές τις ανεβάζουν σε 4 εκατομμύρια. Στο πεδίο της
μάχης έχασαν τη ζωή τους περίπου 100.000 άνδρες των
Νοτιοκορεατών και των Συμμάχων τους και 280.000
τραυματίστηκαν, ενώ για τους Βορειοκορεάτες και τους
Συμμάχους τους οι νεκροί ξεπέρασαν τους 400.000 και
οι τραυματίες τους 486.000.
Το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα πλήρωσε βαρύ
φόρο αίματος, με 187 νεκρούς και 614 τραυματίες.

Παρά τη μεγάλη της διάρκεια και τις ισχυρές δυνάμεις
που ενεπλάκησαν, η σύρραξη αυτή, που έγινε σε μια
περίοδο κορύφωσης του Ψυχρού Πολέμου, είχε όλα τα
χαρακτηριστικά μιας «περιορισμένης σύρραξης». Στην
πραγματικότητα ήταν μια έμμεση αναμέτρηση Σοβιετικής Ένωσης και ΗΠΑ.
Ο Πόλεμος της Κορέας θεωρητικά δεν έχει λήξει μέχρι
τις μέρες μας, καθώς δεν έχει υπογραφεί συνθήκη ειρήνης. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν κατά χιλιάδες στη Νότιο Κορέα, κυρίως στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη του 38ου παράλληλου.

Enjoy GREAT TASTE

Enjoy OUR TERRACE
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200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΟ 1821

Γιατί κυριάρχησε
στο Αιγαίο
§ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Κατά τους Ναπολεόντειους πολέμους,
οι Έλληνες ναυτικοί κατόρθωναν να διασπούν – παρά την άγρυπνη επιτήρηση
των αγγλικών πολεμικών πλοίων και τον
αποκλεισµό – και να αποφέρουν τεράστια κέρδη στους ιδιοκτήτες και πλοιάρχους τους. Το γεγονός αυτό συντέλεσε
ώστε να συσσωρευτούν στα τρία νησιά
µεγάλοι θησαυροί που χρησιµοποιήθηκαν αργότερα για την οργάνωση και τη
συντήρηση του πολεµικού Ναυτικού στα
πρώτα χρόνια του αγώνα (έως το 1824).
Χωρίς αυτά τα χρήµατα, θα ήταν αδύνατον να συγκροτηθεί ναυτική πολεµική
δύναµη.
Ο Παπαρρηγόπουλος αναφέρει ότι τα
έξοδα συντήρησης και κίνησης ενός πλοίου 16 πυροβόλων µε πλήρωµα 108 ανδρών έφτανε τις 12.000 χρυσές δραχµές
το µήνα. Τα χρήµατα που ξοδεύτηκαν
έως το 1824 για τη συντήρηση του στόλου, έφτασαν το ποσό των 20.000.000
χρυσών δραχµών, από το οποίο µόλις το
1.400.000 προερχόταν από το δηµόσιο
ταµείο και το υπόλοιπο προερχόταν από
τις ιδιωτικές περιουσίες των καπεταναίων
και πλοιοκτητών των τριών νησιών. Αλλά
ακόµα σπουδαιότερη υπήρξε η συµβολή αυτής της ανάπτυξης του εµπορικού
Ναυτικού των νησιών στο κεφάλαιο της
πολεµικής παρασκευής και εκπαίδευσης
πραγµατικών ναυτικών.
Οι πλοίαρχοι και το πλήρωµα των πλοίων αυτών στη διάρκεια των τολµηρών
πλεύσεων τους στη Μεσόγειο και εκτός
αυτής, είχαν να πολεµήσουν εχθρό επικίνδυνο, τους Αλγερινούς και Τυνήσιους
πειρατές. Για να αµυνθούν, οι Έλληνες
ναυτικοί εξόπλισαν τα πλοία τους µε
όπλα και πυροβόλα για να τα µετατρέψουν κατά το δυνατόν σε πολεµικά. Αυτή
η µετατροπή συντελούσε στην πολεµικότερη οργάνωση των πληρωµάτων.
Τέλος, ο κυριότερος παράγοντας υπεροχής δεν ήταν άλλος από την έµφυτη

ναυτοσύνη των Ελλήνων. Ο Γάλλος πλοίαρχος Ντε Βιελά, κυβερνήτης φρεγάτας
στη µοίρα της Ανατολής, σε έκθεσή του
προς τον οµοεθνή του γενικό πρόξενο της
Σµύρνης, Πιέρ Νταβίντ, µεταξύ άλλων,
γράφει για τους Έλληνες ναυτικούς: «Είµαι έκπληκτος από την ευταξία, την επιδεξιότητα και την τόλµη τους. Χειρίζονται
τα πλοία τους µε σπάνια ακρίβεια και πετούν ταχύτατα από το ένα στο άλλο άκρο
του ορίζοντα. Είναι πράγµατι κύριοι του
Αιγαίου. Αυτή είναι, εξοχότατε, η υλική
των Ελλήνων δύναµη, αυτή είναι προπάντων η ηθική υπεροχή επί του πνεύµατος
των αντιπάλων τους».
Ο Τούρκος ιστορικός, Τζεβέτ Πασάς,
αναγνωρίζει την ανωτερότητα των Ελλήνων ναυτικών και γράφει: «Και αν ακόµη

ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Ο σηµαντικότερος ρόλος του ελληνικού
Ναυτικού ήταν, αρχικά, η ταχεία εξάπλωση της επανάστασης σε όλη την παράκτια
και νησιωτική Ελλάδα, προτού οι κύριες
τουρκικές δυνάµεις κατορθώσουν να την
περιορίσουν και να την καταστείλουν. Ο
ρόλος αυτός ήταν τόσο φανερός, ώστε
δεν ήταν δυνατό να µη γίνει αντιληπτός
σε αυτούς που ανέλαβαν από την αρχή τη
διεύθυνση του κινήµατος.
Επίσης, η διατήρηση των θαλάσσιων
συγκοινωνιών για τον ανεφοδιασµό της
Ελλάδας σε τρόφιµα και πολεµικό υλικό,
που γινόταν από το εξωτερικό στο µεγαλύτερο µέρος του, ήταν ζωτική ανάγκη,
και µόνο µε την κυριαρχία στη θάλασσα
µπορούσε να εξασφαλιστεί.

Η ναυµαχία του Ναβαρίνου σήµανε την πραγµάτωση της ελληνικής ελευθερίας.
Τελικά και η ελληνική ελευθερία αποφασίστηκε στη µητέρα του Ελληνισµού, στη Θάλασσα.

ήταν δυνατόν να βρεθούν πλοία, δύσκολο θα ήταν να βρεθούν ναύτες, διότι τα
πληρώµατα του στόλου αποτελούνταν
από Ρωµιούς και η ναυτική τέχνη είχε τελείως εγκαταλειφθεί από τους “πιστούς”
(µουσουλµάνους), ενώ οι Έλληνες, όντες
έµπειροι στα ναυτικά, υπερείχαν των
ανώτερων αξιωµατικών του τουρκικού
ναυτικού».

Εποµένως, η κυριαρχία στη θάλασσα θα
αποτελούσε τον κυριότερο παράγοντα
επιτυχίας της επανάστασης, που προβλεπόταν µακρόχρονη και πεισµατική.
Βασικός σκοπός τους ήταν να καταστρέφουν τις ναυτικές δυνάµεις του αντιπάλου και, αν αυτό πετύχαινε, τότε θα πετύχαιναν και δευτερεύοντες σκοποί, η
εξάπλωση της επανάστασης σε όλα τα

νησιά και τα παράλια, η εξασφάλιση των
θαλάσσιων συγκοινωνιών και ο ανεφοδιασµός των δυνάµεων ξηράς, καθώς και η
εκτέλεση συνδυασµένων επιχειρήσεων
σε διάφορα σηµεία των ακτών.
Για τους Τούρκους, ο βασικός σκοπός
ήταν ο περιορισµός της επανάστασης
στην Πελοπόννησο, η διακοπή του ανεφοδιασµού των επαναστατών και η αποκοπή τους από τον έξω κόσµο, καθώς και
η διενέργεια αποβάσεων σε διάφορα
σηµεία των ακτών.
Με την έναρξη της επανάστασης και την
επίθεση, οι Έλληνες επωφελήθηκαν από
την αναγκαστική ακινησία του τουρκικού
στόλου. Οι Έλληνες ναυτικοί, δε, προσπάθησαν να τηρήσουν σε όλη τη διάρκεια
του πολέµου – παρά τη δυσαναλογία των
µέσων – την ίδια στρατηγική.
Όποτε ο ελληνικός στόλος αποµακρύνθηκε από το ρόλο αυτό, το έπραξε γιατί
εξαναγκάστηκε είτε από έλλειψη εφοδίων, εξαιτίας κυρίως σφαλµάτων της
κεντρικής διοίκησης, είτε εξαιτίας τοπικιστικών τάσεων, έλλειψης συνεργασίας
και πειθαρχίας κ.λπ.
Από το 1826 οι όροι άλλαξαν και ο
ενωµένος τουρκο-αιγυπτιακός στόλος
ανέλαβε το ρόλο τού στρατηγικά επιτιθέμενου, ενώ ο ελληνικός αναγκάστηκε να
περιοριστεί σε παθητικό ρόλο.
Από πλευράς τακτικής, οι Έλληνες απέφευγαν τη µάχη εκ παρατάξεως και χρησιµοποιούσαν τον ελιγµό, και σε µεγάλη κλίµακα ένα άκρως αποτελεσµατικό
µέσο, το πυρπολικό. Για να εξασφαλιστούν, δε, καλύτερα αποτελέσµατα, τα
πυρπολικά παρέµεναν επανδρωµένα έως
την τελευταία στιγµή.
Οι τυπικές φάσεις µιας ναυµαχίας ήταν:
ελιγµός εκ µέρους του ελληνικού στόλου
για την κατάληψη προσήνεµης θέσης,
µονοµαχία πυροβολικού από µεγάλη
απόσταση και, τέλος, επίθεση των πυρπολικών.
Μεγάλη χρήση πυρπολικών γινόταν και
για νυχτερινές επιθέσεις εναντίον εχθρικών πλοίων που βρίσκονταν εν όρµω ή
ταξίδευαν. ■

Η Επανάσταση του 1821 ανέδειξε
αληθινούς ήρωες και πατριώτες,
που διέθεσαν την ψυχή τους
και τη ζωή τους για την Ελλάδα.
ΖΗΤΩ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!
7171 boul. Thimens, Saint-Laurent
• Tel.: 514-745-1153
• info@rosehillfoods.com
• www.rosehillfoods.com
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Η Νταϊάνα Ρος ανακοίνωσε το πρώτο της
νέο άλμπουμ μετά από 15 χρόνια
Η

77χρονη Νταϊάνα Ρος επιστρέφει
στη δισκογραφία, καθώς ανακοίνωσε το πρώτο της σόλο άλμπουμ μετά από
15 χρόνια!
Ο επερχόμενος δίσκος, με τίτλο «Thank
You», ακολουθεί το άλμπουμ «I Love
You» του 2006 και θα είναι επίσης το
πρώτο νέο άλμπουμ της τραγουδίστριας
με πρωτότυπο υλικό μετά από 22 χρόνια.
Το 1999 είχε κυκλοφορήσει το «Every Day
Is a New Day».
Το νέο άλμπουμ της Ρος ηχογραφήθηκε στο σπίτι της κατά τη διάρκεια του
lockdown, σε συνεργασία με τους Τζακ
Άντονοφ, Τζίμι Νέιπς, Τέιλα Παρξ και
Σπάικ Στεντ και θα κυκλοφορήσει στις 10
Σεπτεμβρίου μέσω της Decca, ενώ μόλις
κυκλοφόρησε το ομότιτλο σινγκλ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας
αποτελεί ένα «ισχυρό, ανοιχτό σε όλους,
μουσικό μήνυμα αγάπης και συντροφι-

κότητας» και «με τα τραγούδια ευτυχίας,
εκτίμησης και χαράς, αναγνωρίζει ολόψυχα ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό».
«Αυτή η συλλογή τραγουδιών είναι το
δώρο μου για εσάς με εκτίμηση και αγάπη. Είμαι αιώνια ευγνώμων που είχα την
ευκαιρία να ηχογραφήσω αυτήν την υπέροχη μουσική αυτή την περίοδο» δήλωσε
η Νταϊάνα Ρος.
«Αφιερώνω αυτή την ανθολογία τραγουδιών αγάπης σε όλους εσάς, τους
ακροατές. Καθώς ακούτε τη φωνή μου,
ακούτε την καρδιά μου» πρόσθεσε.
Ως σόλο μουσικός και μέλος των
Supremes, η Ρος έχει πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Το 1993, εντάχθηκε στο Βιβλίο
των Ρεκόρ Γκίνες ως η πιο επιτυχημένη
γυναίκα μουσικός όλων των εποχών.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Κέιτ Χάντσον σε οικογενειακές Alice Vasquez: Αυτή είναι η πιο «καυτή»
διακοπές στην Ελλάδα γιαγιά σε όλο τον πλανήτη

Η

Κέιτ Χάντσον κάνει διακοπές στην Ελλάδα και
συγκεκριμένα στη Σκιάθο με
την οικογένειά της και μοιράζεται φωτογραφίες στον
προσωπικό λογαριασμό της
στο instagram.
Είναι το πρώτο ταξίδι της
ηθοποιού και μητέρας τριών
παιδιών μαζί με το σύντροφο της και την κόρη τους
Ράνι Ρόουζ Χάντσον Φουτζικάουα μετά την πανδημία.
Η πρώτη ανάρτηση της Κέιτ
από το ταξίδι ήταν μια φωτογραφία μαζί με την κόρη
της μόλις έφτασαν στην Ελλάδα με μάσκες. Ακόμα μία
είναι στην παραλία κρατώντας δύο μπουκάλια με αλκοόλ (φωτ.).
«Έχω καλοκαιρινή διάθεση» έγραψε η ηθοποιός στη
λεζάντα του προφίλ της. Το
ζευγάρι έφτασε στην Ελλάδα πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα για την ταινία του
Netflix, Knives Out 2 όπου
πρωταγωνιστεί η Κέιτ Χάντσον. Μαζί τους είναι η μητέρα της Γκόλντι Χον με το
σύντροφό της Κερτ Ράσελ.

Π

ριν από δύο χρόνια η Alice Vasquez
άφησε άναυδους τους φανατικούς
της ακόλουθους στο Instagram, όταν
γνωστοποίησε ότι αναμένεται να γίνει…
γιαγιά!
Η Vasquez σήμερα, στα 42 της, είναι στα
καλύτερα της. Διδάσκει yoga, το κορμί
της θα το ζήλευαν πολλές και προσπαθεί
να περνάει όσο καλύτερα μπορεί. Και οι
άντρες μόλις μαθαίνουν ότι είναι γιαγιά,
ζητούν να μάθουν περισσότερα…
© pronews.gr

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ο Σταθμός της ζωής σας!
Hellenic Radio CFMB

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

Κάθε Σάββατο, 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.
Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό
του Μιχάλη Τελλίδη
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ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

ΚΟUΣ-ΚΟUΣ
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ

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

Έγκυρες και πιστοποιημένες μεταφράσεις όλων των εγγράφων 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

Α-Εντάξει,
μη θυμώνεις, μια ανοησία
Α-Καλημέρα
Μάγδα
μάθω Μ-Α,
Α-Έλα
Μάγδα μου.
Τι έγινε,μου.
σουΠήρα
βρήκεναεισιτήρια
είπα κι εγώ…
είπα μην αυταρπάζεσαι.
πως είναι το πόδι σου…
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
ο Λάμπης;
Α-Άλλες
προφυλάξεις.
εδώ, και
στο με
ταξίδι.
Μ-Συγνώμη
αλλάΚικαμιά
φορά
κάνεις
Μ-Πονάει ακόμα αλλά θα ζήσω.
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
και θυμώνω
σου.
Α-Πάλι Αλέκα
καλά που
Μ-Φυσικά
μου. δεν κτύπησες περισσό- Μ-Για
πες μου ναμαζί
τις μάθω.
Α-Άστα αυτά, για πες μου τώρα πως είτερο και προπαντός το κεφάλι σου.
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
Α-Ωραία.
Πότε μας
Πρώτατων
απ΄περιοριστικών
όλα, όλο τον καιρό
που
Άγιοφεύγεις;
και την Παναγία που με Α-Φυσικά.
δες την άρση
μέτρων;
Μ-Θα είχα
μια και πήγαινα κάθε Κυρια- θαΜ-Μου
θυμίζει
Χάρρυ
Κλυνν τα
το
Μ-προστάτεψε
Την άλλη εβδομάδα.
λείπεις, θα
πρέπειτου
κάποιος
να παίρνει
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
κή στο ναό της.
«πράσινο» τραγούδι…
www.hermesoverseas.com
HERMES OVERSEAS
TRAFFICTRAFFIC
INC.
Α-Τόσο
νωρίς;
γράμματα
το γραμματοκιβώτιο για να μη
Α-Τώρα
Α-Ποιο από
τραγούδι;
δεν πας;
HERMES
OVERSEAS
INC.
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
Μ«Θα
‘θελα
να
‘μουν
πράσινος,
Μ-Θέλω
αλλά
όπως
ξέρεις
τα
περιοριwww.hermesoverseas.com
www.hermesoverseas.com
Μ-Τι να κάνουμε χρυσή μου, φέτος τα εισιτήρια φαίνεται ότι λείπεις.
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
στικά μέτρα για την προσέλευση των πι- πράσινα να μιλούσα
INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP AGENTS
Õ¡’‘…À…¡K«
≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ
Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
INTERNATIONAL FREIGHT
FORWARDERS
SHIP
AGENTS
φεύγουν
λες εκκλησίες
και είναι ζεστάήταν
ψωμιά
του φούρνου.
έχεις!να κοιμόμουνα,
στών στις
αυστηρά.
Όπο- Μ-Δίκιο
πράσινα
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
τε πήγαινα,
έβρισκα
θέση.
πράσιναγια
νακαλό
ξυπνούσα
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
και για κακό, σου συνιστώ να
Α-Έχεις
δίκιο σ’σπάνια
αυτό. Πολλοί
γνωστοί
πάνε στην Α-Ύστερα,
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas.com
Α-Τώρα διάβασα έχουν αλλάξει.
Στα πράσινα μου όνειρα
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
Tél.:
(514)
270-1961
• Fax:
(514)
6692 Avenue
du Parc,
Montréal,
Qc H2V 4H9
(μέσα
στην 274-26
PARK P
το γενικό
διακόπτη του νερού.
Ελλάδα.
Άλλοι για διακοπές και άλλοι για να κλείσεις
Μ-Να δούμε.
πράσινα
μουρμουρίζω
info@hermesoverseas.com
•
katherine@hermesoverseas
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
Α-Τι να δούμε;
πρασίνισες
μου Και το ηλεκτρικό
Μ-Καλό
κι αυτό,αγάπη
το σημειώνω.
διεκπεραιώσουν
κληρονομικά και άλλα.
6692 Avenue du Parc,
Montréal,Η Qc
H2V
(μέσα στην PA
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas.com
Μ-Ακόμα και με 40 άτομα, για μένα εί- και δε σ’ αναγνωρίζω
εταιρεία
μας 4H9
διαθέτει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
να
κλείσω;
Μ-Μόνο
που
αν
δεν
προσέξεις,
υπάρχουν
Έλα να πρασινίσουμε
ναι περιορισμός για να εκκλησιαστώ. Ενώ
το μεγαλύτερο δίκτυο
σεβόμαστε
το όνομάQc
μας. H2V 4H9
6692 Avenue du Parc,
Montréal,
(μέσα
στην PARK PL
γραφείων
στην Ελλάδα,
και πράσινα
σμίξουμεσου
3.500
δουν τοπου
χόκεϊ...
επιτρέπουν
Για το ναηλεκτρικό,
συνιστώ να
κάποιοι
επιτήδειοι
και να
επιτήδειες,
υποτίθεται Α-Όχι.
προκειμένου να μεταφέρει
Α-Άλλο το ένα άλλο το άλλο. Μην τα κι από την πρασινάδα μας
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
το λάδι σας από το χωριό σας
ηλεκτρονικούς
διακόπτες
γνωρίζουν
τις διαδικασίες
να φάει κιμερικούς
η γελάδα
μας!»
συγκρίνεις.
Δεν είναι και
το όταν
ίδιο.κάνουν
Αλλάλάθη,
πες αγοράσεις
σεβόμαστε το όνομά μας.
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
μου, δεντασε
κατάλαβα
πως
ήταν για
κοροϊδεύει
αυτούς αυτό
που ανοίγουν
καινα
κλείνουν
τα φώτατο
υψώνουν
χεριά
ψηλά, καιπροχθές,
τα βάρη μαζί
με το
τα απόΑ-Καλά,
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
Προσέχουμε
έπαθες;
ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα. Τώρα
όμως που κολ- τα πράγματά σας...
από την Ελλάδα.
με
προγραμματισμό.
Με
αυτό
τον
τρόπο
έστω
πρόστιμα
και
τις
ταλαιπωρίες
πέφτουν
σε
σένα.
σεβόμαστε το όνομά μας.
Μ-Λοιπόν. Εγώ ήμουν πάνω στην κου- λάει;
ετοίμαζα
κάτιπάρει
μεζεδάκια
για τους
τον κι Μ-Κολλάει
και παρακολλάει
και θα σου
αν λείπεις, δείχνει
το σπίτι ότι κατοικείτε
και
Ενζίνατω και
μεταξύ
όμως, έχουν
την αμοιβή
Αγά μου που έβλεπε το ματς του χόκεϊ εξηγήσω.
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
γίνεται εύκολη λεία για τους κλέφτες που
για
δουλειά που…
δεν έκαναν.
στοτηυπόγειο.
Ξαφνικά
ακούω ένα δυνατό δε Α-Ακούω.
σεβόμαστε το όνομά μας.
Μ-Λοιπόν. Πάμε στο πρώτο στιχάκι.
κρότο
Α-Τι
μουκαι
λες;ένα «Όχι». Και μετά σιωπή. Φω- καιροφυλακτούν.
νάζω «Αγαμέμνων», τίποτα απάντηση. Α-Πάμε.
το Αλάρμ
απόνατα‘μουν
παιδιάπράσινος»,
του SPARTAN
δε
Μ-Και
ακόμα.
ΜΌΝΌ
Μ-«Θα
‘θελα
θέλει
λοιπόνείσαι
κι εγώ
να δωΥπάρχει
τι έπαθετέτοια
και Μ-Και
Τρέχω που
Μεταφέρουμε βαλίτσες και
κουτιά στην Ελλάδα,
Σαςμικρά
πληροφορούμε
να πειπου
ότι έχω
όλοισπίτι;
μας αναζητούμε τόσο και- ανεξάρτητα από το βάρος και
τι ήταν ο κρότος.
Καθώς
κατέβαινα
γρή- βοηθάει
πρόσθετο
κόστος
Ελλάδα.
$
ανευθυνότητα,
που αν
μπλεχτείς
σε τέτοιες
ότιχωρίς
από το
2013 - και
μέχρι στην
νεοτέρας
ανακοίνωσης
γορα – και ξέρεις οι σκάλες μας δεν είναι ρό να αλλάξουν το χρώμα των περιοχών
μειώνουμε το κόστος μεταφοράς μιάς μεγάλης βαλίτσας,
καιτοβοηθά,
αλλά«πράσινο»
όταν κτυπήσει
ο
υποθέσεις
τότεεύκολες
άστα να πάνε.
Για περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε
με
από τις πιο
μας και να
να κατέβεις, σκοντά- Α-Βεβαίως
κάνουν
για να
ανεξαρτήτως
βάρους, ή ενός
μεσαίου χαρτοκιβωτίου
Σας
πληροφορούμε
φτω και πέφτω
η δόλια
ως το
τελευταίο
έχουμε περισσότερες
τον αντιπρόσωπό
μαςστην
στον
Πειραιά,
στο$50.00.
τηλέφωνο
από το Μόντρεαλ
Αθήνα
σε μόνο
θα είναι αργά.ελευθερίες.
Θα σου έχουν πάρει
Α-Έπρεπε
οι κυβερνητικές
αρχές
τις Ελλάδας
να συναγερμός
ότι4833-594
από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης σκαλοπάτι. Ευτυχώς που δεν κτύπησα
Α-Αν και αμφιβάλω, διότι πάλι με το
210
πράγματα. Αν
νομίζουν
ότι το σπίτι
ήταν
πιο συνεργάσιμες
προξενικές αρχές
μαςόμως
βάζουν
περιθώρια
με
το κεφάλι
μου ή καιμετητιςσπονδυλική
μου τα«πράσινο»
μειώνουμε
το κόστος
μεταφοράς
μεγάληςστους
βαλίτσας,
Είναι ένας τρόπος
να δείξουμε
την κοινωνική
μαςμιάς
αλληλεγγύη
συνανθρώπους
Tél.:
(514)
270-1961
•ή Fax:
274-2600
πόσα άτομα
φάμε,
πόσα άτομα
στήλη. Αλλά το ποδαράκι μου έπαθε ένα κατοικείται,
στην Ελλάδα
που πλήττονται
αυτές
τις δύσκολες
στιγμές που περνά η πατρίδα μ
ανεξαρτήτως
βάρους,σε
ενός (514)
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
τότε θα
δε θα
προσπαθήσουν
να στο
σε
εδώ.
γερό στραγγάλισμα και όταν το πατάω σπίτι μας και στην αυλή μας και πόσα
το Μόντρεαλ
στην Αθήνα
σε μόνο
1563 από
Begin,
Ville St-Laurent,
Québec
H4R$50.00.
1W9 (corner Thimens)
Μ-Έχεις
αν Κατάλαβες
ήταν έτσι τα τώρα
πράγματα,
δε θα κλέψουν.
Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
στους γάμους κ.λπ.…
πονάει δίκιο,
ακόμα.
τι έπαθα;
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com
τοπληροφορούμε
αυτοκίνητό
σας να
απόδείξουμε
Καναδά στην
Ελλάδα καιμας
απόαλληλεγγύη
την Ελλάδα στον
Καναδά.
Μ-Έχειςτοδίκιο.
να
Α-Κατάλαβα. πολλοί
Αλλά τι
που Μ-Αλέκα,
Σας
έλεγα Συνεχίζω…
ότι έχω την«πράσινα
πιο έξυπνη
αναγκαζόμασταν
απόήταν
εμάςο νακρότος
πάμε στην
Είναι
ένας τρόπος
την κοινωνική
στους
συνανθρ
Απαράμιλλες τιμές, άψογη εξυπηρέτηση, 35 χρόνια πείρα.
μιλούσα, πράσινα να κοιμόμουνα, πράάκουσες;
στην
Ελλάδα
που
πλήττονται
σε
αυτές
τις
δύσκολες
στιγμές
που
περνά
η πατ
ότι από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης άλλο; Εδώ πρόκειται για
Ελλάδα.
Μ-Τι άλλο. Τόσο πολύ νευρίασε ο δικός φιλενάδα.
σινα ναΤίποτε
ξυπνούσα».
Ελλάδα και δικαιούστε
μόνο μία
βαλίτσα 22 κιλών;
μειώνουμε τοΤαξιδεύετε
κόστοςστην
μεταφοράς
μιάς μεγάλης
βαλίτσας,
μου αλλά
που με
έχασε
Μόντρεαλ
πα- Α-Ναι.
της έκφρασης,
όχι
την ελευθερία
Πάρε τις πιστωτικές
σου κάρτεςόπου
και πες
Α-Ναι
το νατοπηγαίνουμε
στηνστην
πατρίδα
Για
μεταφορές
απότιςένα
μικρό
δέμα σας
μέχρι
ολόκληρη
τηνμόνο
οικοσκευή
Σας
μεταφέρουμε
έξτρα
βαλίτσες
στην
Ελλάδα
με
$50.00, και
ανεξαρτήτω
αλλά
ράταση – που όπως μου εξήγησε λόγω μόνο για το θέμα της πανδημίας
ανεξαρτήτως
βάρους,
ή ενόςσας
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
το
αυτοκίνητό
από
Καναδά
στην
Ελλάδα
και το
απόχωριό
την Ελλάδα
Καναδ
ότι
θα
πας
Ελλάδα
για
να
ξέρουν
ότι
θα
κάνεις
έστω
για
διεκπεραιώσεις,
τη
βοηθούμε
Και
όπως
πάντα,
σας
μεταφέρουμε
το
λάδι
σας
από
σας
στηνστον
Ελλάδα
μιλήσεις
κατά,
στραβομάρας των διαιτητών – που κτύ- και για άλλα θέματα αν
από το Μόντρεαλ στηνΑπαράμιλλες
Αθήνα
σεσας
μόνο
$50.00.
τιμές,
άψογη
εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα.
στην
πόρτα
στο
Μόντρεαλ,
στις
καλύτερες
τιμές
της
αγοράς.
απ’ αυτό
προσπαθούν
να σου
πησε με όλη
τη δύναμη
απόπου
το εξωτερικό.
Το άλλο
δε, επιβάαν οι
οικονομικά.
Το έχεις
σκεφτεί πάνω
αυτό; στο τραπέζι αγορές
το ποτήρι της μπύρας.
λουν, όπως τα εμβόλια, ως τη διαιώνιση
Ταξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
τραπέζηςτάξεων
έχουν κώδικα
με 5 αριθμούς,
δεδε
Μ-Όχι
να ήταν
σου πω.
Αλλά μάλλον δίκιο έχεις. κάρτες
Α-Αυτό
μόνο;
ανθρώπων
– πουτρόπος
ορισμένων
Είναι
ένας
να δείξουμε
την κοινωνική μας αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μ
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξα
Μ-Ναι
γιααυτούς
να πονάει
ήθελα ναστοαναφέρω,
αλλά
πιστεύω
να που πλήττονται σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά η πατρίδα μα
εξωτερικό.στην
Θα πρέπει
να τους
Έστω
και αυτό,
15% απ’
που το
θα ποδαράκι
πάνε στην θαθαδουλεύουν
Ελλάδα
Και όπως πάντα, σας μεταφέρουμε το λάδι σας από το χωριό σας στην Ελλάδ
της φιλενάδας σου.
καταλαβαίνεις τι θέλω να πω…
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
αλλάξεις
σε
τέσσερα.
Ελλάδα,
δε
θα
πήγαιναν
αν
θα
μπορούσαν
να
Α-Έλα έως ότου μεγαλώσεις θα σου πε- Α-Ναι, το έπιασα το υπονοούμενο…
Για μεταφορές
Μ-Αν λοιπόν πας εναντίον,
μπορεί να από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
ράσει.
Μ-Άλλο;
τακτοποιήσουν
τις δουλειές τους από εδώ.
Μ-Έχεις χιούμορ φιλενάδα. Πάντως βρεις και το μπελά σου.το αυτοκίνητό σας από Καναδά στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στον Καναδά.
πιο σημαντικό,
θα σου
συνιστούσαεδώ
να
A-Και
μου λες,
τώρα που θαείναι
φύγεις,ότιτι θα
κάνω Α-Το
Α-Ανάλογα
τη χώρα.
Τουλάχιστον
αυτόδεπου
διαπίστωσα,
πρέπει
George
Tellides
Soula
Απαράμιλλες
άψογηTellides
εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα. Carol Deros
στο Κεμπέκ
είδαμευγείας.
κάτι τέτοιο…
το συντομότερο
και μια δεν
ασφάλεια
Μη τυχόν και τιμές, 514-927-3721
εγώ
χωρίς τα νέα σου;να αλλάξουμε κάτι στις πάρεις
514-258-1829
514-258-8845
σκάλες αλλιώς με την κλήση που έχουν, Μ-Και ελπίζω να μην το δούμε και το ζήChartered Real Estate Broker
Real Estate Broker
Real Estate Broker
σου
χρειαστεί
σε
περίπτωση
ανάγκης.
Άνθρωποι
Μ-Υπομονή
όπως
κι’
εγώ.
Αλλά
έχω
κι
ένα
άλλο
δεν αποκλείω ότι κάποιος θα πέσει και σουμε. Συνεχίζω…
Ταξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
θα κτυπήσει.
Για την ώρα έχω πει του είμαστε.
Α-Όχι, δε χρειάζεται, κατάλαβα το νόηπρόβλημα
για το ταξίδι.
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα
με μόνο $50.00, ανεξαρτήτως
Αγαμέμνονα τους αγώνες του χόκεϊ να μα του «πράσινου τραγουδιού». Είναι η
NDG Bright corner unit with huge windows
Ideally situated!
Μ-Δε
θα
χρειαστεί,
διότι
έχουμε
ασφάλεια
με
την
Α-Ποιο;
allowing
full
natural light
dawn Ελλάδα
to dusk.
Και
όπως
πάντα,
σας
μεταφέρουμε
το
λάδι
σας
από
το
χωριό
σαςfrom
στην
τους βλέπει επάνω στην τηλεόραση του όρεξη να απελευθερωθούμε από αυτό
Ideally situated between Monkland Village and
σαλονιού, για να αποφύγουμε άλλα ατυ- πιστωτική
που ζούμε
τουπόρτα
2020, και
μας από
κάρτα.το Μάρτιο
Μ-Φοβάμαι.
στην
σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές
της10αγοράς.
Hampstead.
min walk from Monkland cafes
& shops as well as Provigo & IGA, 10 min walk
να ξαναβρούμε την ομαλότητα της ζωής
χήματα.
σουείχαμε
θέλω, πάρε
και βεβαιώσου
Α-Τι
φοβάσαι;ότι δε θα είναι εύκολο να το Α-Το
to Hampstead park. Steps from bus 51 and 66,
μας.καλό
Κάτιπουπου
ως δεδομένο
και
Α-Ξέρεις
15 min walk to Snowdon and Villa Maria metro,
τώρα μας το «χρωμάτισαν».
κάνεις.
καλύτερα.
Μ-Το
αεροπλάνο, τις βαλίτσες, το ταξίδι…
accessible family friendly neighborhood!
Μ-Ακριβώς. Κατάλαβες σωστά. Όσο για
Μ-Γιατί;
αφού τοτωνλες.μέτρων,
Τίποτε άλλο;
Α-Δε
σε καταλαβαίνω.
την άρση
αυτό για μένα είΑ-Διότι
δύσκολο να βρεις εργάτες και Μ-Οκ,
δεύτερον
τα γίνονται,
υλικά έχουν
ναι ψύλλοι
στα άχυρα,
δε βλέπω
κρατάς τσάντα
που θαδιότι
μπορούν
να την
Μ-Με
τόσα που
φοβάμαιδιπλασιαστεί
Αλέκα μου. Α-Μην
New Bordeaux for rent Beautiful 2 bedroom
Available immediately!
και τριπλασιαστεί λόγω της μεγάλης ζή- στον ορίζοντα να γυρίσουμε στην παλιά
condo for rent in an excellent location, large living
Α-Ανοησίες.
Το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές αρπάξουν οι τσαντάκηδες με τις μοτοσυκλέτες.
τησης και λόγω της έλλειψης παραγωγής καλή ζωή μας. Μας έκλεψαν αντισυνταγroom, 2 good size bedrooms, new counter tops
and backsplash in kitchen, freshly painted, very
ματικάλες.
τις ζωές μας και μας έκαναν να
των.μεταφοράς. Το λένε κι οι στατιστικές.
Μ-Καλά
μέσο
clean and well maintained building. Includes 1
φοβόμαστε ακόμα τη συμπεριφορά μας
Μ-Μάλιστα. Με άλλα λόγια…
indoor parking spot. Available immediately!!!
Μ-Δε
ξέρω τι λένε οι στατιστικές αλλά εγώ Α-Και πότε με το καλό επιστρέφεις;
Α-Με άλλα λόγια, καλά του είπες να μπροστά στους δικούς μας ανθρώπους.
βλέπει και
τους
αγώνες
στο σαλόνι και όχι Μ-Αν
Α-Σαν
τα δυστοπικά
όλα παν
καλά, πιστεύωαριστουργήματα
μέσα Αυγούστου.
φοβάμαι
με τους
τρομοκράτες.
στο υπόγειο, κι όταν κατεβαίνετε τις σκά- των Όργουελ και Χάξλεϊ που μελετούσαΝαμεκάνουμε
και κανένα μπανάκι. Εσύ θα πας
Α-Ανοησίες.
λες στο υπόγειο να προσέχετε.
στο σχολείο ως μαθήτριες.
Pierrefonds Large 6 1/2 for rent
newer
Excellent Location!
construction (2004) available immediately
Μ-Μάλιστα.
Μ-Ναι σε καθεστώτα ολιγαρχικά και καΜ-Δεν
είναι καθόλου ανοησίες και υπερβολές. πουθενά;
excellent location just steps from Pierrefonds
Α-Διότι όπως συνηθίζεται σήμερον την ταπιεστικά.
Blvd renovated kitchen with granite countertops
Α-Λέει
ο
Μενέλαος
να
πάμε
Καλιφόρνια.
Δεν
είδες
τι
έγινε
στην
Αμερική
που
μαχαιρώθηκε
parquet floors master bedroom with ensuite
εποχή ο γέρος και η γριά ή από πέσιμο
Α-Τώρα μου έκανες τη ζωή μαύρη…
bathroom and walk in closet 2 full baths and 1
Μ-Πολύ
αστυνομικός;
θα πάνε ή από…
Μ-Όχιωραία.
μαύρη, είπαμε είμαστε στα «πράpowder/laundry room in basement 2 car garage
Μ-Πρώτον, δεν είμαστε ούτε γριά, ούτε σινα».
and 2 car exterior parking included
Α-Εγώ
όμως
θέλω
θάλασσα,
μπάνιο,
αμμουδιά.
Α-Το
είδα,
αλλά
τι
σχέση
έχει
αυτό
που
θα
πας
γέρος. Είμαστε μεστωμένο ανδρόγυνο.
Α-Για την ώρα…
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και
εσύ στην Ελλάδα;
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Μ-Κι αν γινόταν κάτι στο δικό μας αεροδρόμιο; Αν αμμουδιές με σίγουρο ήλιο, μία είναι η χώρα που
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Παράπλευρες απώλειες
με «χαράτσια»
Αλλάζουν και οι
συντελεστές παλαιότητας

Ο

ι αυξήσεις στις αντικειμενικές θα
αναγκάσουν τους ιδιοκτήτες να καταβάλουν έμμεσα στο κράτος πολύ υψηλότερους φόρους τα επόμενα χρόνια, ενώ
αναμένεται να εκτοξευθούν τα ήδη υψηλά ενοίκια στις περισσότερες περιοχές
της χώρας, τα οποία είναι απλησίαστα για
τους περισσότερους φορολογουμένους,
με βάση τους χαμηλούς μισθούς που επικρατούν στην αγορά.
-Ενοίκια: Πηγές της κτηματαγοράς εκτιμούν πως οι νέες τιμές που θα ισχύσουν
από τον Ιανουάριο του 2022 θα αυξήσουν
κατακόρυφα τα μισθώματα, κυρίως στις
περιοχές που θα δουν αύξηση στις τιμές
ζώνης. Ωστόσο, η πλειονότητα αυτών των
περιοχών είναι λαϊκές συνοικίες και για
αρκετές περιπτώσεις θα πρέπει να τεθεί
ο παράγοντας παλαιότητας. Ήδη οι τιμές
των ενοικίων έχουν εκτοξευθεί σε πολλές
περιοχές, καθιστώντας απλησίαστα τα
ακίνητα για το μέσο Έλληνα και ένα νοικοκυριό που ανήκει στη λεγόμενη μεσαία
τάξη.
-Τεκμήρια: Οι φορολογούμενοι «κοστολογούνται» κάθε χρόνο από την Εφορία
για τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως
είναι οι κατοικίες, τα αυτοκίνητα, τα δίδακτρα που πληρώνονται σε ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια, τα σκάφη αναψυχής, οι πισίνες, η δαπάνη για οικιακές
βοηθούς και για σοφέρ.

Επίσης υπάρχει και η ελάχιστη ετήσια
αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου, που ανέρχεται σε 3.000 ευρώ για τον
άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή φορολογική
δήλωση.
Με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα επηρεαστεί άμεσα και το τεκμήριο
για τις κατοικίες, καθώς σε πολλές περιοχές της χώρας θα αλλάξουν οι κλίμακες
υπολογισμού των δαπανών διαβίωσης.
Τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες
βαρύνουν τους φορολογούμενους, είτε
είναι οι ίδιοι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών είτε τα νοικιάζουν ή τους έχουν παραχωρηθεί δωρεάν.
Για ιδιοκτήτη διαμερίσματος 100 τ.μ. σε
περιοχή με αντικειμενική αξία 1.500 ευρώ/τ.μ. το τεκμήριο της Εφορίας ανέρχεται φέτος στα 4.500 ευρώ. Σε περίπτωση
που η αντικειμενική αυξηθεί στα 2.800
ευρώ, αλλάζει η κλίμακα υπολογισμού και
το τεκμήριο εκτοξεύεται στα 6.300 ευρώ,
με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να φορολογηθεί με τεκμαρτό εισόδημα που οδηγεί
σε υψηλότερους φόρους.

θώς οι νέες τιμές δεν ταυτίζονται με μια
σειρά συντελεστών (παλαιότητας, εμπορικότητας, ορόφου κ.ά.), με αποτέλεσμα
οι φόροι που προκύπτουν να κινούνται σε
πλασματική βάση.
Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, οι σημαντικές
αυξήσεις τιμών ζώνης που ανακοινώθηκαν
σε διάφορες περιοχές της χώρας βασίστηκαν προφανώς σε εκτιμήσεις που έγιναν
στην αμέσως προ κορωνοϊού εποχή (2019
έως αρχές 2020), αλλά κυρίως σε σημερινά συγκριτικά στοιχεία από συμβόλαια
αγοραπωλησίας νέων ή υπό κατασκευή
διαμερισμάτων νέων οικοδομών, που
πρέπει να είναι υποχρεωτικά ενεργειακής
κλάσης τουλάχιστον Α+, χωρίς την οποία
θεωρούνται αυθαίρετες.
Η επίτευξη της κλάσης αυτής απαιτεί να
διαθέτουν ατομικές αντλίες θερμότητας,
ενδοδαπέδια θέρμανση, εξωτερική μόνωση με θερμοπρόσοψη, παραγωγή του 65%
ζεστού νερού από ανανεώσιμες πηγές και
φωτοβολταϊκά συστήματα, με τεράστιο
κατασκευαστικό κόστος που δικαιολογεί
μεν τις παραπάνω τιμές ζώνης σε νεόδμητες κατοικίες, πλην όμως επιβάλλεται
άμεση παρέμβαση στο Συντελεστή Παλαιότητας, ο οποίος απομειώνει σήμερα τις
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ
αξίες όλων των υπόλοιπων οικοδομών ως
Στα «σκαριά» του οικονομικού επιτελεί- εξής:
ου βρίσκονται και οι συντελεστές παλαιό- -Των κατοικιών: -10% ανά πενταετία για
τητας, που διατηρούνται από το 1985, κα- τα πρώτα 10 έτη και μετά -5% ανά πεντα-

ετία και μόνον έως -40% (δηλαδή οι πρώτες πολυκατοικίες του 1950 και του 1960
εξομοιώνονται με τις κατοικίες του 1980!)
-Των επαγγελματικών ακινήτων: -5% ανά
πενταετία και μόνον έως -20% (δηλαδή όλα τα γραφεία και καταστήματα του
προηγούμενου αιώνα εξομοιώνονται με
τα σχετικά νεόδμητα του 2000!)
-Των κτισμάτων γενικά στον ΕΝΦΙΑ: +/5% ανά πενταετία και μόνον έως -20%
(με την εφαρμογή του πραγματικά ασύλληπτου «συντελεστή νεότητας» που αντί
να μειώνει την αξία των παλαιών αυξάνει
κατά 25% την αξία των νέων!).
Αντίθετα, με διοικητική διάταξη – παγίδα, που πρέπει να καταργηθεί άμεσα, η
πολεοδομική τακτοποίηση έστω και ενός
τ.μ. μηδενίζει την παλαιότητα και επαυξάνει την αξία ολόκληρου του ακινήτου, φορολογώντας το ως νεόδμητο! Συνεπώς, ο
μειωτικός Συντελεστής Παλαιότητας
πρέπει να διπλασιαστεί τόσο ως προς τα
ποσοστά όσο και ως προς το χρόνο απομείωσης αξίας, διότι οι πραγματικές αξίες
των παλαιότερων κτισμάτων ήδη απαξιώνονται συνεχώς και προγραμματισμένα
μέσω του πιστοποιητικού ενεργειακής
απόδοσης και των νέων κάθε είδους αναγκαστικών προδιαγραφών, οδηγώντας τα
παλαιότερα κτίρια στην απαξίωση και τελικά στην κατεδάφισή τους.
© Newsbreak.gr
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1-1289 RUE JASMIN,
LAVAL (CHOMEDEY),
QC, H7W 3V9
Beautiful and bright open
concept condo close to
everything. Situated in
quiet area of Chomedey
close to schools, shopping
and transport. 2 bedrooms
with huge bath/shower &
laundry. 1 parking and 1
storage.
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Η DARDANEL ΠΛΗΡΩΝΕΙ 6,3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Οι Τούρκοι αγοράζουν την ελληνική
εταιρεία «Καλλιμάνης»
Αφελληνίζεται η ελληνική βιομηχανία λόγω κρίσης

Ο

ι Τούρκοι έρχονται στην Ελλάδα, καθώς ετοιμάζονται να εξαγοράσουν
την ελληνική εταιρεία κατεψυγμένων θαλασσινών «Καλλιμάνης».
Η ελληνική βιομηχανία αφελληνίζεται τα
τελευταία χρόνια λόγω κρίσης, με διαφόρους ξένους επενδυτές να αγοράζουν τις
ελληνικές εταιρείες, ενώ πολλές ελληνικές
εταιρείες πηγαίνουν πλέον στο εξωτερικό.
Στο πλαίσιο αυτό έρχεται και η τουρκική
εταιρεία Dardanel Onentas να αγοράσει
την «Καλλιμάνης», που είναι ηγέτης στην
αγορά εργασίας των κατεψυγμένων θαλασσινών στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα
αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ.
Σύμφωνα με τη δήλωση της εταιρείας
στην Πλατφόρμα Δημόσιας Διαφώτισης, η εταιρεία σχεδιάζει πληρώνοντας
6,3 εκ. ευρώ να αγοράσει χρέος 62,3 εκ.
ευρώ που έχει η εταιρεία Καλλιμάνης στις
τράπεζες και στη συνέχεια να ζητήσει από
τα ελληνικά δικαστήρια να της αποδοθεί
η εταιρεία.
Οι επαφές της Dardanel Onentas Gida
Sanayi AS, με την Καλλιμάνης και τις
πιστώτριες Τράπεζες αυτής ξεκίνησαν
πριν δύο χρόνια, μετά το ναυάγιο με την
Pillarstone.
Η Καλλιμάνης, που ιδρύθηκε το 1956, τα
τελευταία χρόνια, από market leader
στην ελληνική αγορά των κατεψυγμένων
αλιευμάτων με μερίδιο 25% και κύκλο εργασιών άνω των 42 εκατ. ευρώ πριν λίγα
χρόνια, όπου φιγούραρε στο TOP 40 των
μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων
του κλάδου τροφίμων και ποτών και απασχολούσε 150 άτομα προσωπικό, έχει γίνει «σκιά του εαυτού της».
Tο 2016 (σ.σ. τελευταίος δημοσιευμένος
ισολογισμός που έχει αναρτηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο) οι πωλήσεις της είχαν υποχωρήσει στα 31,9 εκατ. ευρώ από
39,383 εκατ. ευρώ που ήταν το 2015 και
41,178 εκατ. ευρώ που ήταν το 2014. Ενώ
οι ζημιές της διαμορφώθηκαν το 2016 στα
4,149 εκατ. ευρώ από 7,574 εκατ. ευρώ το
2015 και ζημιές 5,172 εκατ. ευρώ το 2014.
Το 2016 δεν προέβη στην τήρηση των
προβλεπόμενων, από τις συμβάσεις ομολογιακών δανείων, ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε καταστεί αρνητικό.
Το ποιο είναι σήμερα το αποτύπωμα της
Καλλιμάνης παραμένει άγνωστο, αφού
δεν έχει αναρτηθεί τα τελευταία χρόνια
κανένας πρόσφατος ισολογισμός της στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Η τελευταία
ανακοίνωση που υπάρχει στο ΓΕΜΗ φέρει ημερομηνία 5 Μαρτίου του 2021 και
αφορά πρόσκληση για τη διενέργεια της
τακτικής γενικής της συνέλευσης την 27η
Μαρτίου του 2021.
Η τουρκική εταιρεία Dardanel ιδρύθηκε
το 1984 από τον Niyazi Önen (γεννήθηκε
στο Çanakkale το 1950), που σπούδασε
στη Σχολή Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης και είναι
και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας
Çanakkale Dardanelspor.

Σήμερα, κοντά τέσσερις δεκαετίες μετά,
είναι από τους μεγαλύτερους παίκτες κονσερβοποιημένων ψαριών, κυρίως τόνου,
κατεψυγμένων θαλασσινών, αλευριού
ψαριών, κονσερβοποιημένων και κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών, κατεψυγμένων έτοιμων τροφίμων, τροφών
για κατοικίδια, κ.ά. στη γείτονα. Επίσης,
ασχολείται με τη διαχείριση ολοκληρω-

μένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης κονσερβοποιημένων ψαριών στην Τουρκαι συσκευασίας, διαθέτει εργοστάσιο κία και την τελευταία πενταετία, ο όμιλος
στο Çanakkale στο οποίο απασχολούνται Dardanel έχει αυξήσει τις πωλήσεις του
1.000 γυναίκες και εισήλθε και στον κλάδο κατά 30%.
Εκτός από τον Niyazi Önen στην εταιρεία
της εστίασης με το σήμα Dardenia.
Σύμφωνα με την οικογένεια Önen, η ενεργό ρόλο έχουν ο 31 ετών γιος του
Dardanel που αγοράζει ετησίως 25.000 Mehmet Önen που είναι διευθύνων σύμτόνους ψάρια τα οποία επεξεργάζεται, βουλος και η κόρη του Ayşe Önen.
© pronews.gr
ελέγχει μερίδιο 60% στην επώνυμη αγορά

MOOSE KNUCKLES is HIRING best in class personnel.
Air-conditioned factory, 35%+ higher wages than market,
full benefits and insurance
Referral Bonus - $2,000 for each hire. Signing Bonus - $2,000 if we hire you.
APPLY NOW!
BRAND NEW FACTORY

Great job security – Moose Knuckles growing by
over 50% average over last 5 years
QUALIFIED SEWING MACHINE OPERATORS

5 years experience needed
Experience in outerwear
Experience with walking foot machines
(top stitching) an asset
SAMPLE MAKERS

Able to construct the garment from start to finish
CUTTER

Must be able to read cutting slips provided by
pattern makers
GENERAL WORKERS

Must be able to lift up to 30lbs
Experience working in a factory
Experience using a jigger
Please send your application to
careers@mooseknucklescanada.com
or call 514-908-0104 ext 777

WWW.MOOSEKNUCKLESCANADA .COM
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Τσιμπούρια σε αστικές
περιοχές του Καναδά
Δ

εν είναι πια κίνδυνος μόνο για τους
φανατικούς κηπουρούς και τους φυσιολάτρες! Το επικίνδυνο μικρό παράσιτο
«βρικόλακας» μετακινείται τώρα σε αστικές περιοχές. Η κλιματική αλλαγή έχει
προκαλέσει αύξηση των πληθυσμών των
τσιμπουριών, επιταχύνοντας την εξάπλωσή τους σε αστικές περιοχές σε όλο τον
Καναδά, σύμφωνα με επιστήμονες.
Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Τα περιστατικά της νόσου του Lyme από
τσιμπήματα τσιμπουριού έχουν αυξηθεί
την τελευταία δεκαετία, επειδή η κλιματική αλλαγή επηρέασε την κίνηση και την
εξάπλωση των πληθυσμών, αναγκάζοντάς
τα να μετακινηθούν από τους παραδοσιακούς οικοτόπους τους σε δάση, κατά μήκος μονοπατιών και σε αγροτικά περιβάλλοντα, σε αστικά κέντρα.
Η Health Canada ανέφερε 2.636 κρούσματα νόσου του Lyme το 2019 σε σύγκριση με 144 περιπτώσεις το 2009. Η νόσος
του Lyme εξαπλώνεται από το δάγκωμα
των μολυσμένων κροτώνων (τσιμπούρια).
Αυτά τα τσιμπούρια βρίσκονται συχνά
κοντά ή σε περιοχές με δέντρα, θάμνους,
ψηλό γρασίδι ή σωρούς φύλλων.
Η νόσος μπορεί να προκαλέσει σοβαρά
προβλήματα υγείας εάν δεν αντιμετωπιστεί, αλλά μπορείτε να λάβετε μέτρα για
να μειώσετε τον κίνδυνο. Γενικά, οι άνθρωποι μολύνονται από το δάγκωμα των
ανώριμων κροτώνων που ονομάζονται
νύμφες, που έχουν περίπου το μέγεθος
ενός σπόρου παπαρούνας.
Τα ενήλικα τσιμπούρια (περίπου το μέ-

γεθος ενός σπόρου σουσαμιού) μπορούν
επίσης να μεταδώσουν τη νόσο του Lyme.
Τα τσιμπούρια είναι πολύ μικρά και τα
τσιμπήματά τους είναι συνήθως ανώδυνα,
οπότε μπορεί να μη γνωρίζετε ότι έχετε
δαγκωθεί.
Σύμφωνα με την υπηρεσία υγείας του
Καναδά, ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη της νόσου του Lyme είναι να αποφευχθεί το τσίμπημα.
Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές όταν
πηγαίνετε έξω σε περιοχές όπου μπορούν
να βρεθούν τσιμπούρια:

λεπτά.
-Τι πρέπει να κάνετε εάν σας δαγκώσει
τσιμπούρι.

ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΤΡΑ
Χρησιμοποιήστε καθαρά τσιμπιδάκια
για να αφαιρέσετε αμέσως τα προσκολλημένα τσιμπούρια:
-Πιάστε το κεφάλι του τσιμπουριού όσο
το δυνατόν πιο κοντά στο δέρμα σας.
-Τραβήξτε το αργά προς τα έξω. Προσπαθήστε να μην- στρίψετε ή να πιέσετε το
τσιμπούρι.
-Εάν μέρη του στόματος του τσιμπουριού
ΑΠΟΤΡΟΠΗ
σπάσουν και παραμείνουν στο δέρμα σας,
-Φοράτε ανοιχτόχρωμα μακρυμάνικα αφαιρέστε τα με τα τσιμπιδάκια.
πουκάμισα και παντελόνια.
-Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τα στό-Βάλτε το πουκάμισό σας στο παντελόνι ματα, αφήστε τα και αφήστε το δέρμα σας
σας και το παντελόνι σας στις κάλτσες σας. να επουλωθεί.
-Φοράτε κλειστά παπούτσια.
-Πλύνετε την περιοχή δαγκώματος με σα-Χρησιμοποιήστε σπρέι με DEET ή Icaridin πούνι και νερό ή απολυμαντικό με βάση
(ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες της ετικέ- το αλκοόλ.
τας).
-Κρατήστε το τσιμπούρι σε κλειστό δο-Περπατήστε σε καθαρές διαδρομές ή πε- χείο και φέρετε το μαζί σας αν πάτε να
ζοδρόμια.
επισκεφθείτε το γιατρό σας.
-Μπορείτε επίσης να φορέσετε ρούχα με -Επικοινωνήστε με τον πάροχο υγειονομιπερμεθρίνη, τώρα διαθέσιμα στον Κανα- κής περίθαλψης εάν δεν αισθάνεστε καλά
δά (ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες της ή εάν ανησυχείτε αφού δαγκωθείτε από
ετικέτας).
ένα τσιμπούρι.

ΕΛΕΓΧΟΣ
-Κάντε ντους ή κάντε μπάνιο το συντομότερο δυνατό αφού είστε έξω.
-Κάντε έναν καθημερινό έλεγχο για τον
εαυτό σας, τα παιδιά σας, τα κατοικίδια
ζώα σας και τα εργαλεία σας.
-Βάλτε τα ρούχα σας σε στεγνωτήριο σε
υψηλή θερμοκρασία για τουλάχιστον 10

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
Ο προσδιορισμός της νόσου του Lyme
στα αρχικά της στάδια είναι πολύ σημαντικός. Στις περισσότερες περιπτώσεις,
εάν διαγνωσθεί νωρίς, η νόσος του Lyme
μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με αντιβιοτικά. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως 3 έως 30 ημέρες

STUDIOS

μετά το δάγκωμα. Μπορεί να διαφέρουν
από άτομο σε άτομο και θα μπορούσαν
να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε από τα
ακόλουθα: Εξάνθημα (μερικές φορές έχει
σχήμα μάτι ταύρου), πυρετός, ρίγη, πονοκέφαλος, κόπωση, πόνοι στους μύες και
τις αρθρώσεις, πρησμένοι λεμφαδένες.
Σοβαρότερα συμπτώματα (βιώθηκαν
εβδομάδες έως μήνες μετά ένα τσίμπημα, εάν δεν αντιμετωπιστεί) θα μπορούσε
να περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται
σε: Σοβαρούς πονοκεφάλους, παράλυση προσώπου (όπως παράλυση του Bell),
πόνος στις αρθρώσεις, ακανόνιστος καρδιακός παλμός, διαταραχές του νευρικού
συστήματος (όπως ζάλη, διανοητική σύγχυση ή αδυναμία σκέψης και απώλεια
μνήμης, πόνος στα νεύρα, μούδιασμα ή
μυρμήγκιασμα στα χέρια ή τα πόδια).
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ LYME
Παρόλο που τα κατοικίδια δεν μπορούν
να μεταδώσουν τη νόσο του Lyme απευθείας στον άνθρωπο, μπορούν να μεταφέρουν μολυσμένα τσιμπούρια στο σπίτι
ή στην αυλή σας.
Οι τακτικοί έλεγχοι κροτώνων και η άμεση αφαίρεση κροτώνων είναι εξίσου σημαντικοί για τα κατοικίδια ζώα όπως και
για τους ανθρώπους. Οι πόνοι στους μύες
και τις αρθρώσεις είναι το πιο κοινό σύμπτωμα της νόσου του Lyme στα κατοικίδια ζώα.
Μερικά ζώα μπορεί να αναπτύξουν πυρετό ή κόπωση. Συζητήστε με κτηνίατρο
σχετικά με την πρόληψη κροτώνων ή εάν
πιστεύετε ότι το κατοικίδιο ζώο σας έχει
νόσο Lyme.

• SINGING and PIANO
LESSONS
• PRO RECORDINGS and
VIDEOCLIPS for
SOCIAL MEDIA
• ONLINE CONCERTS
and PRESENTATIONS
in collboration with:

Info: 514-616-6919 dimil@videotron.ca
chromapanarmonia.com/private-lessons | Directors: Maria Diamantis BMus, Dimitris Ilias BFA, DAMPS
Covid-19: In our studios we take all the necessary protective measures: Social distancing, thorough disinfection and proper air circulation,
online lessons, disposable headphone and mic covers, hand sanitizers, 0.3 micron air purifiers and air quality monitors.
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ΠΡΩΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ LOCKDOWN

Οι Ouzo Power στο Μόντρεαλ!

Καλημέρα
Πατρίδα
Το ημερήσιο τηλεοπτικό
πρόγραμμα της παροικίας μας
του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
και των συνεργατών του

Μ

ε την ευκαιρία της γιορτής για τα
200 χρόνια από την ανεξαρτησία
της Ελλάδας, και την ώρα που ο κόσμος
αρχίζει να «ανοίγει», μετά από περισσότερο από ένα χρόνο αποκλεισμών και
περιορισμών, ο Γιώργος Σαπουνίδης
και το συγκρότημα Ouzo Power έρχονται
στο Μόντρεαλ, για την πρώτη ελληνική
συναυλία από την έναρξη της πανδημίας!
Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Οι Ouzo Power είναι ένα μεθυστικό, μοναδικό στο είδος του ροκ συγκρότημα,
με κυρίαρχο το μπουζούκι που ανανεώνει και ζωντανεύει τα παραδοσιακά ρεμπέτικα τραγούδια που γνωρίζουμε και
αγαπάμε.
Ο Γιώργος Σαπουνίδης, ο Frontman των
Ouzo Power, είναι ένας χαρισματικός μαέστρος του μπουζουκιού, ο οποίος παίζει με ένταση και πάθος που βγαίνει από
την ψυχή του. Μια ψυχή που οδηγείται
από το πάθος του να φέρει την ελληνική
μουσική στην παγκόσμια σκηνή.
«Οι δύο συναυλίες μας θα είναι ένας
συνδυασμός εορτασμού της συγκίνησης
αυτής της πρώτης ζωντανής συναυλίας
μαζί με την κοινή μας ελληνική κουλτούρα της γλώσσας και της μουσικής. Πόσο
κατάλληλο που θα ερμηνεύσουμε ροκχρωματισμένα Ρεμπέτικα, η οποία είναι
ελληνική μουσική που η ίδια προέκυψε
χάρη στους αγώνες. Αυτός ήταν ο τρόπος
με τον οποίο οι ξεριζωμένοι Έλληνες εκφράστηκαν μέσω του τραγουδιού. Όλοι
μας έχουμε νιώσει ξεριζωμένοι φέτος και
τώρα μπορούμε να το εκφράσουμε όλοι
μαζί! Νομίζω ότι το κοινό θα το λατρέψει
απόλυτα» είπε ο Γιώργος Σαπουνίδης.
Γνωστός και ως Chairman George, ο
Σαπουνίδης είναι ίσως πιο γνωστός για
το ότι μετέφερε αγαπημένα ελληνικά
τραγούδια στην άλλη άκρη του κόσμου
και τα έκανε διάσημα στα… κινέζικα!
Έχει κάνει σαράντα περιοδείες στην Κίνα
και τηλεοπτικές παραστάσεις για δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές στην Κίνα,
στην Ελλάδα και στον Καναδά. Για τη
δημιουργία του Ouzo Power, ο Σαπουνίδης συγκέντρωσε ένα τρίο από τους
κορυφαίους μουσικούς του Καναδά που
πλαισιώνουν το συγκρότημα στο μπάσο,
τα ντραμς και την ηλεκτρική κιθάρα.
Ο Ross Murray (ντράμερ και μηχανικός
ηχογράφησης) έχει ηχογραφήσει και
περιοδεύσει με προσωπικότητες όπως
ο Bruce Cockburn, Bo Diddley και Etta
James. Γνωστός μουσικός μεταξύ των
παγκόσμιων καλλιτεχνών, είναι παραγωγός, μηχανικός και μουσικός για πάνω
από 30 χρόνια, συνεργαζόμενος με συγκροτήματα, τραγουδιστές, συνθέτες,
χορογράφους και κινηματογραφιστές σε
όλο τον κόσμο.

Η δουλειά του Fred Guignion (ηλεκτρική κιθάρα) βρίσκεται παντού: σε αμέτρητα άλμπουμ καθώς και σε ηχητικά
κομμάτια θεάτρου, κινηματογράφου και
τηλεόρασης. Νιώθει εξίσου άνετα με μια
λαϊκή μπαλάντα, όσο και με ένα καυτό
heavy metal. Έχει περιοδεύσει στις ΗΠΑ,
την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και
τον Καναδά.
Ο Pat Giunta (μπασίστας) είναι μέλος
του Juno βραβευμένου καναδικού-καραϊβικού συγκροτήματος Kobo Town.
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
Παραδόξως, ο Ελληνο-Καναδός Σαπουνίδης έγινε μια κινεζική αίσθηση λαϊκού
τραγουδιού, που εμφανίστηκε σε διεθνή
φεστιβάλ σε ολόκληρη την Κίνα, στη σκηνή στο Μέγαρο Μουσικής Απαγορευμένης Πόλης του Πεκίνου και στην Κεντρική
Τηλεόραση της Κίνας.
Από τότε που η Πρεσβεία της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας στον Καναδά κάλεσε τον Σαπουνίδη να εμφανιστεί σε
ένα διεθνές λαϊκό φεστιβάλ στη Σαγκάη
το φθινόπωρο του 2000, ο κινεζικός λαός
αγάπησε τον Ελληνο-Καναδό.
Τον έχουν προσκαλέσει ξανά περίπου
30 φορές από τότε – ξεκινώντας με το Διεθνές Φεστιβάλ Τεχνών του Νανίνγκ την
ίδια χρονιά, μια περιοδεία στο Πεκίνο το
Μάιο του 2002 και πάλι, τέσσερις μήνες
αργότερα το Σεπτέμβριο του 2002.
Μια άλλη μουσική περιοδεία ακολούθησε το φθινόπωρο του 2003, μια συναυλία το Δεκέμβριο και το 10ήμερο
Shanghai Baoshan International Folk Arts
Festival ξανά το φθινόπωρο του 2004.
Ο Γιώργος Σαπουνίδης αποδίδει την
επιτυχία του σε μια ιδιαίτερη σχέση με
τον κινεζικό πολιτισμό. Ήταν ήδη ειδικευμένος στην εκτέλεση σε πολλές γλώσσες,
όταν του ζητήθηκε να τραγουδήσει στα
Κινεζικά. Ενθουσιασμένος, και με τη βοήθεια της κινέζας φίλης του, που ήταν
η ίδια αναγνωρισμένη ποιήτρια, έμαθε
ένα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι των
Μανδαρίνων τις επόμενες εβδομάδες.
Το ρεπερτόριό του από κινεζικά λαϊκά
τραγούδια άρχισε να μεγαλώνει – όπως
και οι γλωσσικές του γνώσεις. Σύντομα
έπαιζε για αξιωματούχους της Κινεζικής
Πρεσβείας στην Οτάβα, η οποία με τη
σειρά της οδήγησε σε πρόσκληση για
παράσταση στην Κίνα.
Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Η συναυλία έχει προγραμματιστεί στο
Théâtre du Grand Sault το Σάββατο 26
Ιουνίου 2021.
Η πρώτη συναυλία θα γίνει στις 2-3
μ.μ. και η δεύτερη συναυλία θα γίνει στις 4-5 μ.μ. στο Centre Culturel Et
Communautaire Henri-Lemieux 7644,
Rue Édouard, Lasalle. Διατίθενται μόνο
17 τραπέζια σε στυλ καμπαρέ.

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ
ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389
SATELLITE TV

ΣΤΟ 232/1034

FIBE TV

ΣΤΟ 216/1216

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κυριακή: 7:30 το πρωί και 9 το βράδυ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα: 9:30 το πρωί
Τρίτη: 8:30 το πρωί
Τετάρτη: 5:30 το πρωί
Πέμπτη: 7:30 το πρωί
Παρασκευή: 3:00 το πρωί και 8:30 το πρωί
Σάββατο: 4:30 το απόγευμα
Κυριακή: 3:30 το πρωί

Αυτή την Κυριακή 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ Β'

"ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ"
ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ
ΜΕ ΤΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
ΜΙΧΑΛΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ

Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:
514 437-0898 • tvnea.ca@gmail.com
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«Σκόνταψε» στο Αιγάλεω
η πρωταθλήτρια Καλαμάτα

Κρίνεται ο τίτλος στο Βορρά την τελευταία αγωνιστική

Μ

ε δύο προσωπικά τέρματα του
Μπαρμπαρούση, το Αιγάλεω επικράτησε εντός έδρας 2-0 της πρωταθλήτριας πλέον Καλαμάτας και σκαρφάλωσε στην 7η θέση του Νοτίου Ομίλου της
Football League. Έτσι η ομάδα των Δυτικών Προαστίων ανέβηκε στην 7η θέση
της βαθμολογίας, ενώ η ομάδα του Νίκου
Αναστόπουλου, παρά την ήττα, παρέμεινε στην πρώτη θέση και εξασφάλισε και
τυπικά το πρωτάθλημα!
Η 2η συνεχόμενη εντός έδρας ήττα της
Ρόδου, από τη Σαντορίνη αυτή τη φορά,
μάλλον δε θα αποτελέσει εμπόδιο για
την κατάκτηση της 2ης προνομιούχου θέσεως από τους Ροδίτες, εκτός και αν στο
«νησί των Ιπποτών» έχουν… αυτοκτονικές τάσεις.
Και αυτό, διότι την επόμενη και τελευταία αγωνιστική, η Ρόδος αγωνίζεται
στην έδρα του υποβιβασμένου και ιδιαιτέρως αδύναμου Ασπρόπυργου, οπότε
οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα εκτός της
νίκης για τους Ροδίτες θα αποτελέσει έκπληξη… μεγατόνων. Το οποίο αν συμβεί,
παραμονεύουν με δικές τους νίκες βεβαίως, να εκμεταλλευτούν η Επισκοπή και η
Καλλιθέα.
Οι δύο τελευταίες πάντως δε θα έχουν
καθόλου εύκολο έργο, εφόσον αγωνίζονται η πρώτη εντός έδρας με τη Νίκη Βόλου και η δεύτερη στο Αιγάλεω.
Αμφότερες, χρειάζονται τις νίκες για να
αφήσουν πίσω τους τον Αστέρα Βλαχιώτη που βρίσκεται σε θέση υποβιβασμού.

ΚΟΡΥΦΗ Η ΒΕΡΟΙΑ
Αγκαλιά με τον τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας στο Βόρειο όμιλο της Football
League βρίσκεται η Βέροια! Οι «κυανέρυθροι» επικράτησαν 2-1 του Πιερικού, εκμεταλλεύτηκαν την ήττα της Καβάλας με
το ίδιο σκορ (1-2) από τον Ολυμπιακό
Βόλου και βρίσκονται μόνοι στην κορυφή
μία αγωνιστική πριν το φινάλε.
Ο Πανσερραϊκός την ίδια ώρα επικράτησε 2-0 του Απόλλωνα Πόντου, με τον τελευταίο να μοιράζεται τους βαθμούς στο
αναβληθέν παιχνίδι της Τετάρτης 23/6 με
την Τρίγλια και να βρίσκεται στο +1 από
τον Αλμωπό.
Να σημειωθεί πάντως, ότι όλα τα σενάρια για τις ομάδες που αγωνίζονται να
αποφύγουν τον υποβιβασμό μπορεί και
να μην έχουν τελικά σημασία, εφόσον έχοντας ως δεδομένο πως θα υπάρξει αναδιάρθρωση, δε γνωρίζουμε πόσες ομάδες
θα ανεβούν και πόσες θα υποβιβαστούν...

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 2-0
(20΄Γκούρτσας, 65΄Παπαβασιλείου)
ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ-ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 3-0
(48΄Δόρης, 70΄Ζγκούρι, 74΄Ποζατζίδης)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡ
17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (20/6)
ΒΕΡΟΙΑ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ 2-1
(7΄Πασάς, 24΄Καραγιάννης 73΄Δεμιρτζόγλου)
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 1-0
(87΄Γώγος)
ΚΑΒΑΛΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1-2
(25΄Βαλαβανόπουλος - 22΄Ντζούριτς,
27΄Κατσούκης)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 17 αγώνες)
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΒΕΡΟΙΑ
37 (24-6)
02] ΚΑΒΑΛΑ
35 (31-15)
03] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
31 (19-9)
04] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 28 (20-18)
05] ΠΙΕΡΙΚΟΣ
25 (20-18)
06] ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ
20 (14-16)
07] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ
19 (16-22)
08] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 18 (15-24)

© sport-fm.gr

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (19/6)
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2-0
(39΄, 85΄Μπαρμπαρούσης)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 1-2
(22΄Λάμπογλου - 13΄Γεωργούσης,
36΄Τσιριγώτης)
ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 1-2
(65΄πέν. Χατζησάββας 45΄, 50΄Βερνάρδος)
ΡΟΔΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1-3
(43΄Αρναρέλλης - 5΄Περογαμβράκης,
26΄Ντινιωτάκης, 55΄Μίνας)
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0-0
ΑΓΩΝΑΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ (23/6)
(ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
ΑΠΟΛΛΩΝ Π. - ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 1-1
(3΄Δινόπαπας - 5΄Δόρης)

09] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 17 (15-20)
10] ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ
6 (6-32)
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΚΑΛΑΜΑΤΑ
32 (16-7)
02] ΡΟΔΟΣ
27 (18-15)
03] ΕΠΙΣΚΟΠΗ
26 (15-10)
04] ΚΑΛΛΙΘΕΑ
25 (19-17)
05] ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
24 (16-18)
06] ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
24 (14-14)
07] ΑΙΓΑΛΕΩ
22 (14-14)
08] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
21 (18-14)
09] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 19 (15-14)
10] ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
8 (10-32)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(ΩΡΑ ΚΑΝΑΔΑ 10:00 Π.Μ.)
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (27/6)
ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΚΑΒΑΛΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ
ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (26/6)
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΡΟΔΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ

Στο... ρετιρέ
Seattle Sounders
& New England Rev.
S

eattle Sounders & New England Revolution οδηγούν τις… κούρσες των δύο
ομίλων του πρωταθλήματος MLS στο ποδόσφαιρο, μετά τις πρώτες 10 αγωνιστικές.
Την προηγούμενη εβδομάδα η ομάδα του Μόντρεαλ δεν αγωνίστηκε στον
όμιλο της Ανατολής που συμμετέχει και
βρίσκεται στο όριο της πρόκρισης στα
πλέϊ-οφ με 11 βαθμούς στην 8η θέση (οι 7
πρώτοι περνάνε στα πλέϊ-οφ).
Οι Μοντρεαλίτες επανέρχονται στις
αγωνιστικές τους υποχρεώσεις με δύο
αναμετρήσεις σε διάστημα 4 ημερών,
αρχικά στις 23/6 κόντρα στο DC United
εντός έδρας και κατόπιν στις 26/6 στην
έδρα του Nashville SC.

19 ΙΟΥΝΙΟΥ: Toronto FC-Orlando City 2-3,
NY City-New England Revolution 2-3, FC
Cincinnati-Colorado Rapids 0-2, Columbus Crew-Chicago Fire 2-0, DC UnitedInter Miami 1-0, FC Dallas-Minnesota
United 1-1, Los Angeles Galaxy-Seattle
Sounders 1-2, Austin FC-San Jose Earthquakes 0-0, Portland Timbers-Sporting
Kansas City 2-1, Los Angeles FC-Houston
Dynamo 1-1
20 ΙΟΥΝΙΟΥ: Atlanta Utd-Philadelphia
Union 2-2
22 ΙΟΥΝΙΟΥ: Orlando City-San Jose Earthquakes 5-0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
12 ΙΟΥΝΙΟΥ: Sporting Kansas City-Austin
FC 1-1
18 ΙΟΥΝΙΟΥ: NY Red Bulls-Nashville SC
2-0, Real Salt Lake-Vancouver Whitecaps
3-1

WESTERN CONFERENCE
1] SEATTLE SOUNDERS (9) 21 [16-4]
2] SPORTING KANSAS CITY 17 [17-13]
3] COLORADO RAPIDS (8) 16 [14-8]
4] LA GALAXY (8) 15 [12-13]
5] PORTLAND TIMBERS (8) 12 [11-12]

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(10 αγώνες)

6] REAL SALT LAKE (7) 12 [12-8]
7] HOUSTON DYNAMO (9) 12 [12-13]
8] SAN JOSE EARTHQUAKES 10 [11-17]
9] LOS ANGELES FC (8) 9 [9-10]
10] AUSTIN FC (9) 9 [6-9]
11] MINNESOTA UNITED (8) 8 [7-12]
12] VANCOUVER WHITECAPS (8) 7 [7-12]
13] FC DALLAS (8) 7 [9-12]
EASTERN CONFERENCE
1] NEW ENGLAND REV. (9) 20 [14-9]
2] ORLANDO CITY (9) 18 [16-6]
3] PHILADELPHIA UNION (9) 15 [11-7]
4] COLUMBUS CREW (8) 14 [9-6]
5] NY RED BULLS (8) 12 [12-10]
6] DC UNITED (9) 12 [9-11]
7] NY CITY (8) 11 [15-10]
8] MONTREAL (8) 11 [10-9]
9] ATLANTA UTD (8) 11 [11-9]
10] NASHVILLE SC (8) 11 [9-8]
11] INTER MIAMI (9) 8 [8-14]
12] TORONTO FC (8) 5 [10-15]
13] CHICAGO FIRE (8) 4 [4-13]
14] FC CINCINNATI (7) 4 [6-17]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
23 ΙΟΥΝΙΟΥ: New England Revolution-NY
Red Bulls, NY City-Atlanta Utd, Philadelphia-Columbus Crew, Chicago Fire-FC Cincinnati, Montreal-DC United, Minnesota
United-Austin FC, Houston Dynamo-Portland Timbers, Nashville SC-Toronto FC,
Sporting Kansas City-Colorado Rapids,
Seattle Sounders-Real Salt Lake, Los
Angeles FC-FC Dallas, Vancouver Whitecaps-Los Angeles Galaxy
25 ΙΟΥΝΙΟΥ: Inter Miami-Orlando City
26 ΙΟΥΝΙΟΥ: Sporting Kansas City-Los
Angeles FC, Toronto FC-FC Cincinnati,
Chicago Fire-Philadelphia Union, Real
Salt Lake-Houston Dynamo, Nashville
SC-Montreal, Seattle Sounders-Vancouver Whitecaps, San Jose Earthquakes-Los
Angeles Galaxy, Portland Timbers-Minnesota United
27 ΙΟΥΝΙΟΥ: Atlanta Utd-NY Red Bulls,
NY City-DC United, Austin FC-Columbus
Crew, FC Dallas-New England Revolution
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ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ

Το πρόγραμμα
των αγώνων

Η

FIBA οριστικοποίησε
τις ώρες διεξαγωγής
των αγώνων του Προολυμπιακού Τουρνουά.
Η Ελλάδα θα αγωνιστεί
στη Βικτόρια του Καναδά
και οι αγώνες θα διεξαχθούν από τις 29
Ιουνίου ως τις 4 Ιουλίου.
Από τους δύο ομίλους προκρίνονται οι
δύο πρώτοι.
Οι ημιτελικοί (Α1-Β2, Β1-Α2) θα διεξαχθούν στις 3 Ιουλίου και ο τελικός στις
4 Ιουλίου.
ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ
Α’ Όμιλος: Ελλάδα, Κίνα, Καναδάς
Β’ Όμιλος: Ουρουγουάη, Τσεχία,
Τουρκία
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τετάρτη 30 Ιουνίου
07.05 Ελλάδα-Καναδάς
10.35 Ουρουγουάη-Τουρκία
Πέμπτη 1 Ιουλίου
07.05 Καναδάς-Κίνα
10.35 Τουρκία-Τσεχία
Παρασκευή 2 Ιουλίου
07.05 Κίνα-Ελλάδα
10.35 Τσεχία-Ουρουγουάη

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ Α1
Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Η 12ΑΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Μ

ε τον Μιχάλη Λούντζη να αποτελεί το τελευταίο «κόψιμο» του Ρικ Πιτίνο από την αποστολή της Εθνικής
Ανδρών για το Προ-ολυμπιακό Τουρνουά του Καναδά, καταρτίστηκε η 12άδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη
Βικτόρια και θα παλέψει για την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Οι 12 παίκτες είναι οι εξής: Νικ Καλάθης, Κώστας Σλούκας,
Δημήτρης Κατσίβελης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Χάρης
Γιαννόπουλος, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Λεωνίδας Κασελάκης, Λίνος Χρυσικόπουλος, Ντίνος Μήτογλου, Γιώργος Παπαγιάννης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Καββαδάς.

ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΚΙΟ Ο ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ

Τ

ο πρώτο από τα δύο βήματα που
απαιτούνται για να βρεθεί ο Λευτέρης Πετρούνιας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο έγινε την Τετάρτη 23/6, με
τον Έλληνα γυμναστή να παίρνει το «εισιτήριο» για τον τελικό των κρίκων στο
Παγκόσμιο Κύπελλο της Ντόχα.
Ο κορυφαίος αθλητής του κόσμου στο
συγκεκριμένο αγώνισμα, παρουσιάστηκε
όπως το συνηθίζει σε όλα τα μεγάλα ραντεβού αποφασισμένος και εκτελώντας
άψογα το πρόγραμμά του συγκέντρωσε
15.133 βαθμούς και προκρίθηκε πρώτος
στον τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί το απόγευμα της
Παρασκευής 25/6 (περίπου στις 11.30
π.μ. ώρα Καναδά), όπου και θα κληθεί να
«σφραγίσει» την παρουσία του στο Ολυμπιακό τουρνουά του Τόκιο, προκειμένου
να υπερασπιστεί το στέμμα του.
Για να κατακτήσει το πολυπόθητο εισιτήριο, ο Έλληνας πρωταθλητής είναι υποχρεωμένος να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στη Ντόχα και μάλιστα με βαθμολογία
15.334 και άνω στον τελικό, προκειμένου
να ξεπεράσει στην ειδική προ-Ολυμπιακή κατάταξη των κρίκων τον Κινέζο Λιου
Γιανγκ.

Σε οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο, είτε
δεν κερδίσει ή ακόμα και σε περίπτωση
νίκης με χαμηλότερη βαθμολογία (15.333
β. και κάτω), ο Έλληνας πρωταθλητής δε
θα βρεθεί στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, καθώς ο Κινέζος αθλητής έχει αποκτήσει μεγάλο πλεονέκτημα

Τόκιο: Με 50% πληρότητα και έως
10.000 θεατές οι Ολυμπιακοί Αγώνες

Κ

ΣΤΑ ΠΛΕΪ ΟΦ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ο

Απόλλων Πατρών υπερασπίστηκε
την έδρα του απέναντι στον Ολυμπιακό και καλύπτοντας τη διαφορά της
ήττας του στο πρώτο ματς (είχε ηττηθεί
81-78) τύπωσε εισιτήριο για την απευθείας επιστροφή του στην Α1 Ανδρών/
Basket League. Οι Αχαιοί επικράτησαν
με 70-63 των «ερυθρόλευκων», για την
7η και τελευταία αγωνιστική του Β’ γύρου στην Α2 Ανδρών, υποχρεώνοντας
τους φιλοξενούμενους να διεκδικήσουν
το δεύτερο εισιτήριο μέσω των πλέι οφ.

Suggested presentation.

αι ενώ πληθαίνουν οι φωνές διαμαρτυρίας για τη διεξαγωγή
των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο μέσα στην πανδημία, οι
διοργανωτές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα 21/6, ότι θα υπάρχουν
έως 10.000 θεατές ανά χώρο ή το 50% της χωρητικότητας.
«Το όριο των θεατών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα οριστεί
στο 50% της χωρητικότητας του σταδίου έως και 10.000 άτομα
κατ’ ανώτατο όριο», ανέφερε η ανακοίνωση. Η Ιαπωνία έχει ήδη
απαγορεύσει σε ξένους φιλάθλους να εισέλθουν στην επικράτειά της για τους Αγώνες και έχει επίσης μειώσει τον αριθμό
των εθελοντών και των προσκεκλημένων. Στις αρχές του μήνα,
ο ανώτατος επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης της Ιαπωνίας και πρόεδρος του Ιαπωνικού Κοινοτικού Οργανισμού
Υγείας της χώρας, Σιγκέρου Όμι, είπε ότι η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα υπό την τρέχουσα επιδημιολογική
κατάσταση «δεν είναι φυσιολογική», σε μια από τις πιο αυστηρές προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που ενέχει η διοργάνωση του διεθνούς αθλητικού γεγονότος.
Λιγότεροι από το 3% του πληθυσμού υπολογίζονται οι εμβο-

στο ξεκίνημα της σειράς των προ-Ολυμπιακών τουρνουά, εκμεταλλευόμενος
την αναγκαστική απουσία του «άρχοντα
των κρίκων» από τους τέσσερις πρώτους αγώνες (Νοέμβριος 2018 – Απρίλιος
2019), λόγω της χειρουργικής επέμβασης
που είχε κάνει στον ώμο.

Η Σέικο Χασιμότο, πρόεδρος της οργανωτικής
επιτροπής «Τόκιο 2020» (οι αγώνες μπορεί να άλλαξαν
χρονιά, αλλά όχι ονομασία) χαιρετά τον Τόμας Μπαχ,
πρόεδρο της ΔΟΕ, σε τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 21/6

λιασμένοι Ιάπωνες. Η τελετή έναρξης θα γίνει στις 23 Ιουλίου.
Οι αγώνες ήταν προγραμματισμένοι να γίνουν το καλοκαίρι του
2020, αλλά αναβλήθηκαν λόγω του κορωνοϊού. Αν δε γίνουν
τώρα, θα ακυρωθούν.
© Protagon.gr
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Ανακοινώσεις

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

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

Ταξίδι Στα Αστέρια

*

*

ΛΑΚΩ
Ν

ΤΗΣ
ΦΟ

Η – ΑΔΕ
Το 1987,
ΙΚ μια Λοικογένεια που λάτρευε τον
Παναθηναϊκό,
Λ
Ε η οικογένεια Γιαννακόπουλου,
πήρε την απόφαση να αναλάβει τα ηνία του
μπασκετικού τμήματος ανδρών του Συλλόγου.
Γ
Οπου έμελλε να το οδηγήσει σε ένα
Μια απόφαση
.
ταξίδι Κ
στα Αστέρια
ΑΝΑΔΑ
Το υπέροχο
αυτό ταξίδι με πολλές στιγμές,
γεμάτες κυρίως νίκες, ήττες, χαρές, λύπες, αλλά
μέλη
και φίλοι
και έξι ευρωπαϊκά τρόπαια Αγαπητά
αποτυπώνεται
μέσα
από την κινηματογραφική
αυτή ταινία. Αδελφότητος Καναδά
της Λακωνικής
Από την ίδρυση του ανδρικού τμήματος το 1919,
προσκαλούμε
συνεστίαση
τηνΣας
πρώτη
παρουσίαση τηςστην
γυναικείας
ομάδας που θα πραγματοποιηθεί
στην
αίθουσα
της
Λακωνικής
Αδελφότητας
(5833 Park Avenue) το
το 1937, την αντιστασιακή δράση των αθλητών
του στα χρόνια της Κατοχής, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
το πώς σώθηκαν
Οκτωβρίου
στις
7:00
απόΣάββατο
τους κατακτητές17
τα τρόπαια
της ομάδας, το2015,
χτίσιμο του
Κλειστού
κάτωμ.μ.
από τις
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
–καιΚΟΙΝΟΤΗΣ
ISLAND
Ελάτετου
να«Απόστολος
περάσουμε
μια οικογενειακή
βραδιά WEST
καιτου
ναως
ευχηθούμε
εξέδρες
Νικολαΐδης»
την ονοματοδοσία
«Τάφος του
. Την πρόκριση
Ινδού»
Κυπέλλου Κυπελλούχων,
την… καρτούν εκδοχή
το Καλώς
Ήλθατεστους
από«4»
τιςτου
καλοκαιρινές
διακοπές.
από το ιστορικό βανάκι του Κώστα Μουρούζη μέχρι τη στιγμή-«σταθμό» στην ιστορία
ΘαΤο
σερβιριστεί
όπως
πάντα πλούσιο
και νοστιμότατο
φαγητό.
Σαββατιανό
σχολείο
της Ελληνικής
: την ανάληψη
της ομάδας
της
διοίκησής«Πυθαγόρας»
της από την οικογένεια
Γιαννακόπουλου, η
. χορό
οποία
την έφερε στην
κορυφή της
Ευρώπης
Θα
απολαύσετε
εκλεκτή
μουσική,
και ωραία
παρέα.
Ορθοδόξου
Κοινότητος
του West
Island
ιδρύθηκε
το 1982.
Μικρές και μεγάλες ιστορίες, ορατοί και αόρατοι πρωταγωνιστές από
Τιμή
εισιτηρίου
$25.00
Η λειτουργία
τουτης
σχολείου
ένας
τους πιο αποτην εκατόχρονη
διαδρομή
ομάδας είναι
μπάσκετ
τουαπό
Παναθηναϊκού,
Επειδή
ο
χώρος
είναι
περιορισμένος,
παρακαλούμε
να κλείτυπώνονται
κινηματογραφικά
σε
αυτοτελή
φιλμικά
στιγμιότυπα,
που
σημαντικούς στόχους της Κοινότητάς μας. Όλα αυτά
...
από
γέλιο
και
άλλοτε
συγκίνηση
και
ανατριχίλα
άλλοτε
φέρνουν
κάτι
σετε τις θέσεις σας εγκαίρως, τηλεφωνώντας στους:
τα χρόνια: Δάνης
στηρίζει
τους γονείς
ελληνικής
Πρωταγωνιστούν
Κατρανίδης,
Θέμης Πάνου,
Αργύρηςκαταγωγής
Πανταζάρας, ΓιώρΚώστα Μανόλια
(Ταμίας)
514-219-3143
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ
ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Touchais,
γος Γάλλος,
Βαγγέλης
Μουρίκης,
Άννα
Μαρία
Παπαχαραλάμπους,
Gillesτους
στην
προσπάθειά
τους
ναΝίκος
μεταδώσουν
στα παιδιά
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΑΝΟΥ
Βούλα
Ρουμελιώτη
(Πρόεδρος
Γυναικείου
Τμήματος)
514-277-7361
Μάρκος
Λεζές,
Δάφνη Λαμπρόγιαννη,
Αρβανίτης,
Τάσος Ιορδανίδης,
Ιωάννα
την
Ορθόδοξη
Πίστη
καιΑλεξανδρής,
την
Ελληνική
τους
ταυτότητα.
Πηλιχού,
Πλαΐνης,
Βαγγέλης
Γιώργος
Γεροντιδάκης,
και ο ΚώΕκ
τουΧρήστος
Διοικητικού
Συμβουλίου
της Λακωνικής
Αδελφότητας
Καναδά
στας Αποστολάκης.
Φιλική βοηθά
Συμμετοχή:
Μακρυπούλια.
Ταυτόχρονα
ταΖέτα
παιδιά
να αναπτύξουν την
H ταινία θα προβάλλεται από τον Σεπτέμβριο στους κινηματογράφους, ωστόσο,
προσωπικότητά
τους
στην σύγχρονη
θα προβάλετε
και μέσω Online
Streaming
στο viva.gr, κοινωνία.
προκειμένου να την
παρακολουθήσουμε και οι Έλληνες της Ομογένειας.

Τα μαθήματα
αρχίζουν
στις
9 Σεπτεμβρίου
Ώρες προβολής
(EEST
timeΏρα Αθήνας) 2017.
εγγραφές
και πληροφορίες
τηλεφωνείστε
27/6Για
18:00
• 27/6 22:00
• 28/6 04:00 • 28/6
12:00 • 29/6στο
21:00
γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

Ανακοίνωση
Επιτροπής Ανοικοδόμησης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Μετά και τις καλοκαιρινές διακοπές το Διοικητικό συμβούλιο με ιδιαίτερη χαρά και
μεράκι οργανώνει την πρώτη εκδήλωση της νέας περιόδου, μια συνεστίαση στην
α
αίθουσα
του συλλόγου,
937αδελφοί,
St-Roch,
Αγαπητοί συμπάροικοι,
αγαπητοί
εν Χριστώ

Για μια ακόμα φορά θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας ευχαριστήρια
σε όλητο
τηνΣάββατο
Παροικία και ιδιαιτέρως
σε όσους μαςστις
σκέπτονται
ενισχύουν
17 Οκτωβρίου
7:00καιμ.μ
ηθικά και υλικά τις προσπάθειές μας.
Θέλουμε
να ευχαριστήσουμε
όλα
τα Παροικιακά
Ενημερωτικά
μέσα,
και
Θα απολαύσουμε
ένα εξαιρετικό
δείπνο
με πλήρες φαγητό,
με ποικιλία
ποτών,
όλο το πρόθυμο προσωπικό τους.
αναψυκτικών,
κρασί και μπύρα.όλους
Όλη την
βραδιά
θα διασκεδάσουμε
με διαλεχτή
Θέλουμε
να ευχαριστήσουμε
τους
Παροικιακούς
συλλόγους,
και τα
Διοικητικά
Συμβούλια
πρόθυμα
μας συμπαραστάθηκαν
και μας
μουσικήτους
και χορό
σε μια που
ευχάριστη
οικογενειακή
και φιλική ατμόσφαιρα.
συμπαραστέκονται.
Σας
Υγεία,
Αγάπη,
και πολύ
υπομονή,
για τις δύσκολες
στιγμές
Μεευχόμεθα,
την πρόσκληση
αυτή,
ελπίζουμε
κυρίως
στην ανταπόκριση
των ρουμελιωτών
ΓΙΑ. ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΜΜ
που διερχόμεθα
και των φίλωναπό
του καρδιάς
συλλόγουκαι
μας, ώστε
να μας ενθαρρύνει
οργάνωση
Αςαλλά
μετανοήσουμε
προσευχηθούμε,
έτσιστην
ώστε
και αυτή η
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
20ας
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2015
παρόμοιων
και μεγαλύτερων
εκδηλώσεων. να περάσει.
πληγή της πανδημίας
που ταλαιπωρεί
την ανθρωπότητα
Οι δωρεές από το περίσσευμα της αγάπης σας έφτασαν τις $7.000 (επτά)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ «ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ»
Χρόνια
Πολλά
τα γενέθλια
. για
χιλιάδες
δολάρια
Οργάνωση
Εκμάθησης
Παραδοσιακών
5757
Wilderton,
H3S 2V7 Χορών
Δάφνη
Σφακιανάκη.
Όμως οισου
ανάγκες
είναι
μεγάλες και ηMontreal,
κάθε ηθική
και μικρή ή μεγάλη
οικονομική συμπαράστασή
σας,
είναι
απαραίτητα
για
να ολοκληρώσουμε
Εισιτήρια: του
$100,
περιλαμβάνουν
γεύμα και
open barανταποκρινόμενο
ΤοΈχεις
Διοικητικό
Συμβούλιο
Συλλόγου
Ρουμελιωτών
Μόντρεαλ
φέρει
απέραντη
χαρά
στην
την
Εκκλησία
μας
και
μέσω
αυτής
να
συνεχίσουμε
το
πνευματικό
Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα του γεύματος μας έργο,
καιζωή
στη
επιθυμία
αρκετών
συμπατριωτών
μας,
πάλι
την διδασκαλία
όπως
επί
τόσαμας.
χρόνια
ο Ιερός
Ναόςοργανώνει
Αγίας τηςκαι
του
Θεού
Σοφίας.
όλων
Σε παρείχε
αγαπάμε
πολύ.
.
Ως
εκ τούτου, οι
προσπάθειές
μας
συνεχίζονται
παραδοσιακών
χορών
(χορευτικών)
της
πατρίδας
μας
και
ιδιαίτερα
της
Ρούμελης
Έπαθλα
:
Γι’ αυτό,
σας
υπενθυμίζουμε
ότι
μπορείτε
και
εσείς
να
ενισχύσετε
πολύ$3,000
αγάπη
και2ευχές,
στα
ελληνόπουλα
του Μόντρεαλ.
Το μικρό$1,000
χορευτικό θα3το
αποτελούν$500
παιδιά
1ο Με
βραβείο:
ο βραβείο:
ο βραβείο:
*Είτε
καταθέτοντας
την προσφορά
σας στον λογαριασμό
τής SCOTIABANK,
οι
γονέις
σου,
ο
αδελφος
ηληκίας
6
έως
12
χρόνων.
Rockland
Shopping Centre, Branch Transit number 62851 Account Number
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ
0005215,
που ανοίχτηκε
ειδικά
γιακαι
τον σκοπό
σου Γιάννης,
οι παππούδες
στο
514-738-2421,
εσωτ. αυτόν,
114,
: μας στην νέα γενειά
Η διδασκαλία
θατην
είναι
δωρεάν
καισας
προσφορά
του συλλόγου
*Είτε
στέλνοντας
προσφορά
στην διεύθυνση
με
email
στο fundraisingcommittee@hcgm.org
οι
γιαγιάδες
και
οι
νονοί
σου.
κ. Γιώργο
Κουφάλη
στο 514-944-5445 MONTREAL QC.
EGLISE STE-SOPHIEή με
DEτον
DIEU
C.P. 73
BP SAINT-DOMINIQUE,
H2S
3K6υποχρέωση είναι η εγγραφή μέλους στο σύλλογο μας ενός τουλάχιστον εκ
Η μόνη
*Είτε μέσω e-transfer για δωρεές στο: agiasofiamontreal@gmail.com
των γονέων,
την ετήσια
συνδρομή
20 δολ.
Για κάθε πληροφορία,
ή τονμετρόπο
ενίσχυσης
τηςτων
προσπάθειάς
μας,
: 514-744-4576 και ζητείστε
τηλεφωνήστε στον αριθμό
την κα Δήμητρα.
Δάφνη
514-271-3969
Οι εγγραφές
άρχισαν καιήγια
τηντρόπο
σωστότερη
οργάνωση
παρακαλείστε να
κάνετε τις
Για
κάθε πληροφορία,
τον
ενίσχυσης
της προσπάθειάς
μας,
:
.
τηλεφωνήστε
στον
αριθμό
514-744-4576
και
ζητείστε
την
κα
Δήμητρα
εγγραφές των παιδιών σας η των εγγονιών σας το συντομότερο.

www.newsﬁrst.ca

. Βίκτωρος Τσέκερη
Με
Χριστού
και τις ευλογίες
του πτηλεφωνήστε
Για αγάπη
περισσότερες
πληροφορίες
και εγγραφές
στον κον Νίκο Μηλιώνη
Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης
τηλ 450 688-9358. στον κον Ξενοφών Νικολόπουλο 514 270 4107 ή την Κυριακή στα
Send
your
photos
Του
Ιερού
Ναού
Αγίας της του Θεούcelebrations@newsfirst.ca
Σοφίας
γραφεία του συλλόγου
937byα ST-Roch
514 270
4858
Or drop
our officeτηλ.
at 3860
Notre-Dame
#304
FREE OF CHARGE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:
ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,
ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η «ΦΙΛΙΑ»

Για μία ακόμα φορά αποδείχτηκε περίτρανα ότι, ενωμένοι μεγαλουργούμε!
Η επιτυχία των εκδηλώσεων «Γεύση και Παράδοση» όχι απλώς τιμά τον Ελληνισμό
της παροικίας μας ,αλλά μας δίνει δύναμη και ελπίδα να προχωρήσουμε με ένα και
ΟΗ
Οργανισμός
Τρίτης
ηλικίαςκαι
ημόνο
“ΦΙΛΙΑ”
θα υποδεχθεί
μέλη του την
για
πανδημία του
COVID-19
το άγχος
να τα
επηρεάζουν
σκοπό συνεχίζουν
τηνΓια
καινούργια
θαπροσφορές
γίνει
και
εγγραφή
ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝπερίοδο,
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣηΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
πληροφορίες
και
τηλεφωνήστε
στο
ζωή
όλων
και και
ιδίως
των
ατόμων
της
Τρίτης
Ηλικίας. ΜΕΙΖΟΝΟΣ
μελών
για
το
2017-2018.
ΜΟΝΤΡΕΑΛ
.Κ.Μ.Μ.)
ΓΙΑΤρίτης
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
(514)
948
3021
Για αυτό τον
λόγο, ο (ΕΟργανισμός
Ηλικίας ηΤΙΣ
«ΦΙΛΙΑ»
συνεχίζει το
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Στο
έργοΜόντρεαλ
που άρχισε για να προσφέρει
βοήθεια, που έχει γίνει πιο απαραίτητη
Όλους
εσάς που
συμμετείχατε
μέχρι
αλλά
και εκπροσώπους
την
Πέμπτη
7 όσο
Σεπτεμβρίου
2017τώρα,
και
12:00
το ημεσημέρι
στην
περνάει ο καιρός
και ώρα
δεν
βρίσκεται
λύση παροικιακών
Συλλόγων
με
μικρό
ανθρώπινο
δυναμικό,
καθώς
και
απλούς
εθελοντές, αφού
αίθουσαΗτου
οργανισμού,
Ogilvy
Aveκορονοϊού.
(γωνία
ΦΙΛΙΑ
διοργανώνει
εκδρομή
για
να Outremont)
θαυμάσουμε
τα για
στην821
διασπορά
του
όλους υπάρχει θέση και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν και να προσφέρουν. Η
υπεροχα
χρώματα
του Φθινοπώρου
Είναι
υποχρέωση
όλων μας
να συνεχίσουμε
να σκεφτόμαστε και να
και
στο Λαβάλ
εμπειρία
της περσινής εκδήλωσης το απέδειξε, αφού και σε αυτούς τους Συλλόγους
στην
όμορφη
περιοχή
του
Mont
Tremblant.
νοιαζόμαστε
για
τους
ηλικιωμένους
και
τους
οικονομικά
αδύναμους.
την
Δευτέρα
11 Σεπτεμβρίου
και ώρα
12:00 τονα
μεσημέρι
στο
με το
μικρό ανθρώπινο
δυναμικό, δόθηκε
η ευκαιρία
προβάλουν
τον3231
Οργανισμό
συνέχεια
θα
πάμε
και
στο
καζίνο.
Levesque west, Στην
Τόσο
στο
Μόντρεαλ
οσο
και
στο
Λαβάλ
θα
προσφερθεί
Χρειάζονται
την
υποστήριξη
όλων
μας.
τους και τον τόπο καταγωγής τους.

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

δωρεάν
Οποιος μεσημεριανό.
χρειάζεται
βοήθεια για ψώνια,
φαγητό, και είδη πρώτης ανάγκης ή
Την Πέμπτη
22η Οκτωβρίου
Με την συμμετοχή
σας θα σας δοθεί
ευκαιρία και η μεγάλη2015.
τιμή να συμβάλετε
όποιος
θέλει
νατόσο
βοηθήσει
με τονθα
δικό
του
τρόπο
τους
μας,
Μετά
καλοκαιρινές
είναι
μια
ευκαιρία
να βρεθούμε
και
Τοτιςλεωφορείο
θα
ξεκινήσει
απο
την
“ΦΙΛΙΑ”
στο
Μόντρεαλ
στην
προβολή
τουδιακοπές
ονόμματος
του
Οργανισμού
σας, συμπατριώτες
όσο
και
του τόπου
μπορεί
να
επικοινωνήσει
μαζί
μας
στο
τηλέφωνο
πάλι
όλοι μαζί
για
να
αρχίσουμε
έναν
καταγωγής
σας
και
να
υπερηφανεύεστε,όπως
υπερηφανευόμαστε
όλοι
εμείς
που
821 Ogilvy γωνία Outremont στις 9:30 το πρωί
514-948-3021.
ακόμη χρόνο γεμάτο
από
δραστηριότητες,δουλειά
και
επιτυχίες.
συμμετείχαμε
καιτο
απόΛαβάλ
κοινού και
με υπερηφάνεια
και απο
στις
10:00
Δεχόμαστε
τα
τηλεφωνήματά
σαςτο &
( από
Pharmaprix
που
επί της
Labelle
Notre Dame).
ΛΕΜΕ
ΟΤΙβρίσκεται
ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ
ΚΑΙ
Είσθε
όλοιτοευπρόσδεκτοι
απο
το
Μόντρεαλ
καιΕΜΕΙΣ
από
Λαβάλ.
απο τις 11:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. στο τηλέφωνο του γραφείου της «ΦΙΛΙΑΣ»
Το εισιτήριο συμπεριλαμβάνει το λεωφορείο, το φαγητό και
Στην επιτυχίαΤρίτης
της εκδήλωσης
και
στην ενίσχυση
των σχολείων
μας σε
Ο Οργανισμός
ηλικίας
ηγια
«Φιλία»
ενδιαφέρεται
να έρθει
μια
κάρτα
αξίας11ο
$10.00
να παίξετε
στο καζίνο.
2007
– 2017,
Ετήσιο
“WALK-A-THON”
Η επόμενη
συνάντησή
μας
πραγματοποιείται
την
Δευτέρα,
16
Νοεμβρίου
στις 7:00
επικοινωνία
διαθέσιμες
κυρίες για γι
να αυτό
βοηθήσουν
ηλικιωμένα
άτομα.
Οι
θέσειςμε
ειναι
περιορισμένες
δηλώστε
συμμετοχή
“Περπατάμε
και
Υποστηρίζουμε
την
Τρίτη
μμ. στην
αίθουσα
του
Συλλόγου
Ζακυνθίων Μοντρεάλ,
3231
boul.Ηλικία”
Levesque
O. Laval
Για περισσότερεςτο
πληροφορίες,
πάρτε μας τηλέφωνο
συντομώτερο.
Qc H7V 1C8.
Σάββατο
9όλους
Σεπτεμβρίου,
2017 ή Σωματείων,
στο
514-948-3021
στοτηλεφωνήστε
514-814-6890.
Για περισσότερες
πληροφορίες
στηνΜέσων
ΦΙΛΙΑ
Προσκαλούμε
εσάς,
Αντιπρόσωπους
εκπροσώπους
Εγγραφές εθελοντές
9:00π.μ. και όσους
Ενημέρωσης,
από
εσάς
θέλετε
να
συνδράμετε
στο
έργο μας
(514) 948
3021.
Για πληροφορίες και προσφορές
τηλεφωνήστε
στο (514) 948
3021

Αναχώρηση
Απο το 821
Για
την Επιτροπή11:00π.μ.
«Γεύση και Παράδοση»
ΟΣυμμετοχή
Πρόεδρος $10.00
Τάσσος Ξυπολιτάκης

Ogilvy Ave. Montréal

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θα περπατήσουμε μέχρι το Πάρκο Jarry, όπου θα κάνουμε διάφορες
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ασκήσεις και θα επιστρέψουμε
στήν ΦΙΛΙΑ. Η απόσταση είναι 5χλμ.
Για όσους δεν περπατάνε με ευκολία θα υπάρχει αυτοκίνητο.
ΑΧΕΠΑ
AHEPA
Family
Θα προσφερθούν
Δωρεάν,
BBQ & αναψυκτικά.

Πορεία για την υποστήριξη του προγράμματος μας «Meals on Wheels»
( Διανομή φαγητού στα σπίτια των ηλικιωμένων ).

–

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΝΑΔΑ
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙ ΩΝ
Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΒΑΛ
SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH
LADIES PHILOPTOCHOS SOCIETY
Καλούμε
τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους,
_____________________________________________________________________________

Πάρτυ Χριστουγέννων
(Μόντρεαλ)

τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,
ναΣας
έρθουν
να περπατήσουν
μαζύ μας για να δείξουν την
προσκαλούμε
για μια βραδιά
Η ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ προσφέρει
δύο
(2) υποτροφίες
ΓΕΥΜΑ
ΠΡΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗτων $1,000 για την
υποστήριξη
τους
στην
Τρίτη
ηλικία.
διασκέδασηςχρονιά
και κεφιού.
ακαδημαϊκή
2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ « ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑ »

σε πανεπιστήμια
της επαρχίας
του τηλεφωνήστε
Quebec.ΟιΚυριακή
δυο στο
υποτροφίες
δίδονται ή
Για
πληροφορίες
προσφορές
(514) 948-3021
Ένα
ποσό
από τακαι
έσοδα
της βραδιάς
θα
__________________________________________________________
κυρίως με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων.
filia@bellnet.ca
διατεθεί για την βοήθεια των

22

που έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
Νοεμβρίου
Επίσημη
φορολογική
απόδειξη
για
$50.00
και άνω.
Οι
ενδιαφερόμενοι
φοιτητές
πρέπει
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τους το
Η Φιλόπτωχος
Αδελφότης
του
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, διοργανώνει την
διάρκεια
των
εορτών,
σε
την
αργότερο έως τις 30 Oκτωβρίου 2015 με τα εξής δικαιολογητικά:
Κυριακή, 11 με
Ιουλίου,
γεύμα σε πακέτο
προς την
συνεργασία
τις Κοινωνικές
Υπηρεσίες
τηςενίσχυση του Μοναστηριού μας.
Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας η «Φιλία» σε συνεργασίαMythos
με το CLSC
• το βιογραφικό
τους,
Ελληνικής
Κοινότητας
Μείζονος
Μόντρεαλ.
Αισθανόμεθα
υποχρέωση
πρός την
Μονή
της Παναγίας.
Πρέπει με αγάπη να
Park
Extension
θα προσφέρει
καιΙερά
παλι
το πρόγραμμα
PIED

Ouzeri

• έγκυρο
έγγραφο
φοίτησης
σε πανεπιστήμιο
με τουςατυχημάτων
βαθμούς τους
βοηθήσουμε
με
αυτό
το άνω
γεύμα.
για
άτομα
60
ετών
και
που σκοπό
έχει την πρόληψη
5318 Parc
Av.
Montrealεπιστολές, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι
• δύο
συστατικές
από
πεσίματα
και την βελτίωση
της τους,
ισορροπίας
Στης
5:00
μ.μ.
Η διανομή
θα γίνει στην
αίθουσα
της Εκκλησιάς
του Ιερού Ναού Αγίου
απαραιτήτως
από
καθηγητή
μέσω
ασκήσεων
και
θεωρίας
.
Νικολάου
αποέκθεση
τις 11:30
εώς τις
1:00οποία
μ.μ. θα περιγράφουν τον
• μία
250π.μ.
λέξεων
στην

επαγγελματικό
τους προσανατολισμό
Για περισσότερες
πληροφορίες
παρακαλούμε και πώς η Ελληνική τους
ΤαΤιμή
μαθήματα
είναι
ΔΩΡΕΑΝ
γιαστη
τους
αρχάριους,του
καιχαρακτήρα
θα γίνονται
από
Kαλά
πακέτου:
$20. έχει
ιθαγένεια
συμβάλει
διαμόρφωση
τους
και
επικοινωνήστε
με
τη
Γεωργία
Τριδήμα
Χρυστούγεννα!
επαγγελματία
γυμνάστρια, Ελληνίδα,
στο William Hingston 419 Saint
των επανγελματικών
τους στόχων.
georgia.tridimas@gmail.com
To γεύμα
θα περιλαμβάνει:
Roch
δωμάτιο
SS-21, κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στον υπεύθυνο της

¼ κοτόπουλο
gravy,
coleslaw, Δρ.
ρύζι,Νικόλαο
πατάτες φούρνου,
ψωμί και
γλυκό
Επιτροπής
Εκπαίδευσης
της
ΑΧΕΠΑ,
Αμπατζόγλου,
στην
Το
πρόγραμμα
θ’BBQ,
αρχίσει
την
Τρίτη 19
Σεπτεμβρίου
2017.

κάτωθη διεύθυνση:
Οι παραγγελίες θα γίνουν δια τηλεφώνου στους αριθμούς –
Για
περισσότερες
πληροφορίες
και
εγγραφές
τηλεφωνήστε
στην ΦΙΛΙΑ
(450)
973-9331
ή (450)
681-8287Committee
μέχρι
και την Τετάρτη
7 Ιουλίου.
AHEPA
Education

στο (514) 948
3021 Montreal
AHEPA
κερδίσετε 2 εισιτήρια
Η Παναγία
βοήθειά
μας αφήστε
και ευχαριστούμε
την φορές).
αγάπηνα
σας.
Εαν
δεν απαντήσουμε
μήνυμα.για
( Ευκαιρία
δύο
5777 Wilderton
Avenue
για να δείτε Βιτάλη, Νταλάρας

Montreal, QC
και Γλυκερία στις 26 Νοεμβρίου
H3S 2V7Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»
Από τον Οργανισμό

στο θέατρο St-Denis - αξία $250

Απο τήν Φιλόπτωχο Αδελφότητα
Mπορείτε να βρήτε την αίτηση και να λάβεται περισσότερες πληροφορίες
Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Λαβάλ
στην ιστοσελίδα μας: www.ahepamontreal.org

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 25 Ιουνιου, 2021 / June 25, 2021 • 33
3780 Chemin du Souvenir, Laval, (Quebec) H7V 1Y3 – Telephone: (450) 973-3480 Fax: (450) 973-1326

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999 • info@newsfirst.ca

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ
Το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021

ΔΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ
Το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021

στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ
(11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal)
τελείτε Δεκαετές Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ
(11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal)
τελείτε Διετές Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΙΩΑΝΝΗ
ΤΣΑΡΟΥΧΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΑ

(από Δαφνί Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

(από Λιαντίνα Λακωνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021

Το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021

στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΡΑΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΡΒΕΤΑΡΗ

(από Καλλιθέα Λακωνίας)

(από Ελαιοχώρι Κυνουρίας, Αρκαδίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021

στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

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

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΣΙΚΙΝΙΩΤΗ

ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΒΟΥΝΤΑ

(από Πειραιά)

(από Καρίτσα Λάρισας)
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IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999 • info@newsfirst.ca

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΕΞΑΜΗΝΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

Την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021

Την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021

στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή
(4350 Montee St.Hubert) τελείτε Τεσσαρακονθήμερο
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων
(11801 Avenue Elie-Blanchard, Montreal)
τελούμε Εξάμηνο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ
ΦΩΚΑ

ΚΩΣΤΑ
ΣΕΒΑΨΙΔΗ

(από Λεχαινά Ηλείας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Αγαπητέ μπαμπά,
Δεν υπάρχει μια μέρα που δε μου λείπεις. Δεν
έχει σημασία πόσες μέρες περνούν, η απουσία
σου αισθάνεται πάντα το ίδιο. Δεν μπορώ να
πιστέψω ότι έχουν περάσει ήδη 6 μήνες.

Την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021

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

Μας άφησες τα Χριστούγεννα το πρωί και
ξεκινήσαμε τη νέα χρονιά χωρίς εσένα.
Το αγαπημένο σου χαμόγελο και το απαλό
γέλιο σου έκανε τη διαφορά στη μέρα μου.

ΣΠΥΡΟΥ
ΒΑΡΟΥΤΣΟΥ

Μου λείπει το αγαπημένο σου ρητό...

(από Πελλάνα Σπάρτης, Λακωνίας)

"Σάντρα, μπορώ να σου πω κάτι;"
"Εχεις πρόβλημα..."
Χωρίς εσένα τίποτα δεν είναι το ίδιο όπως πριν.
Προσπαθώ σκληρά να επιστρέψω στην
κανονική μου ζωή, αλλά χωρίς εσένα,
είναι πολύ δύσκολο.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Ξέρω ότι είσαι πάντα μαζί μου και με βλέπεις
από ψηλά. Δουλεύω πάντα σκληρά για να σε
κάνω χαρούμενο και περήφανο.

Το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

Δεν ήσουν απλώς πατέρας. Ήσουν ο καλύτερος
φίλος μου. Έχασα και τα δύο ταυτόχρονα.
Μακάρι να ήταν όλα άσχημα όνειρα.

ΜΑΡΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Μπαμπά, θα είσαι πάντα ο ήρωάς μου και θα
παραμείνω για πάντα το κοριτσάκι σου.
Σ 'αγαπώ, μας λείπεις.

(από Παραδείσια Μεγαλόπολης, Αρκαδίας)

Αλεξάνδρα & Ιωάννα

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER
ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Ιωάννα Πλαΐτης

Στις δύσκολες στιγμές ,
πάντα δίπλα σας
Παροχή πληροφοριών επί 7 ημέρες και 24 ώρες
Προ-σχεδιασμός κηδειών, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας

940 ave. Ogilvy, Montréal, QC H3N 1P4

Tel.: 514-495-8082 • Fax: 514-495-8872 • Cell.: 514-261-4800 • jplaitis@mountroyalcem.com • www.mountroyalcem.com
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Θα γίνει η Ευρώπη Ισλαμική;
Η

Χριστιανική Ευρώπη πρέπει να καταλάβει αυτό το ηγεμονικό σχέδιο,
κατά των θεμελιωδών αξιών της Δύσης,
προτού να είναι πολύ αργά… Η Τουρκία
έχει χτίσει 13.000 τζαμιά υπό την εξουσία
του Ερντογάν. Το μεγαλύτερο τζαμί στον
κόσμο βρίσκεται στο λόφο της Camlica,
που κυριαρχεί στην ασιατική πλευρά της
Κωνσταντινούπολης.
Giulio Meotti*

Ο Τούρκος Πρόεδρος μόλις εγκαινίασε
ένα νέο μεγάλο τζαμί στην πλατεία Ταξίμ
της Κωνσταντινούπολης, πραγματοποιώντας τη φιλοδοξία να χτίσει ένα μουσουλμανικό χώρο λατρείας στον κύριο δημόσιο
χώρο της πόλης, ο οποίος είχε γίνει σύμβολο της σύγχρονης κοσμικής Τουρκικής
Δημοκρατίας.
Ο Ερντογάν συμμετείχε με χιλιάδες προσκυνητές για τις πρώτες προσευχές στο
τζαμί 3.000 θέσεων στο Ταξίμ, το οποίο
ήταν επίσης ο τόπος μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων το 2013. «Το τζαμί
Ταξίμ μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη μετά από έναν αγώνα σχεδόν επί
ενάμισι αιώνα», δήλωσε ο Ερντογάν μετά
τις προσευχές της Παρασκευής 4/6, επιμένοντας ότι τα σχέδια για το τζαμί χρονολογούνται από το ρωσοτουρκικό πόλεμο
το 1877-1878. Είναι το τρίτο συμβολικό
τζαμί που εγκαινίασε ο Ερντογάν στην
Κωνσταντινούπολη, μετά την Camlica
και μετέτρεψε την Αγία Σοφία σε τζαμί.
Το 1997, Τούρκοι στρατιωτικοί ηγέτες
άσκησαν πιέσεις στην ισλαμιστική κυβέρνηση – στην οποία ανήκε ο Ερντογάν – για
την υπονόμευση των κοσμικών νόμων,
επικαλούμενοι σχέδια για την κατασκευή
τζαμιού στο Ταξίμ. «Για χρόνια, από την
παιδική μου ηλικία, είπαν ότι δεν μπορούσαμε να το κάνουμε», είπε ο Ερντογάν.
«Αλλά ο Αλλάχ μας προόριζε γι αυτό».
Πιστεύει ότι ο Αλλάχ είναι στο πλευρό του.
Θέλει να εξάγει το Ισλάμ οπουδήποτε έχει
εξουσία, από την πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το Μεγάλο Τζαμί υπό κατασκευή στο Στρασβούργο) μέχρι τα Αρμενικά βουνά, από την έρημο του Σαχέλ μέχρι τα απομεινάρια της κοσμικής Τουρκίας.
Η χριστιανική Ευρώπη πρέπει να κατανοήσει αυτό το ηγεμονικό σχέδιο προτού

να είναι πολύ αργά. Η έρευνα από τη
National Catholic Register, την παλαιότερη αμερικανική Καθολική εφημερίδα, δίνει το στίγμα…
Ξεκινά με τη χρηματοδότηση που ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο του
Στρασβούργου ύψους 2,5 εκατομμυρίων
ευρώ, για την κατασκευή τζαμιού με επικεφαλής το ισλαμικό κίνημα Millî Görüş
στο Στρασβούργο. Θα είναι το μεγαλύτερο τζαμί στην Ευρώπη. «Η διαμάχη είναι
ακόμη πιο αμφιλεγόμενη, επειδή η θέση
και το μέγεθος του τζαμιού έχουν μια
ισχυρή συμβολική διάσταση», γράφει ο
δημοσιογράφος, Solène Tadié.
Στην πραγματικότητα, το Στρασβούργο,
έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης και
μία από τις τρεις «πρωτεύουσες της Ευρώπης» με τις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο, φιλοξενεί επίσης τον εμβληματικό μεσαιωνικό καθεδρικό ναό της Παναγίας, μια από τις ψηλότερες εκκλησίες στον
κόσμο…
Η αρχιτεκτονική του τζαμιού, με τους επιβλητικούς μιναρέδες, θα αφήσει ένα ανεξίτηλο σημάδι στο τοπίο αυτού του υπερυψωμένου τόπου του δυτικού χριστιανικού πολιτισμού. Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης Μπεκίρ Μπόζνταντ παρευρέθηκε στην τελετή τοποθέτησης λίθων στο τζαμί του Στρασβούργου το 2017.
Ο Ερμπακάν, σε ομιλία του στο Λούντβιγκσμπουργκ της Γερμανίας, είπε ότι «οι

Ευρωπαίοι είναι άρρωστοι. Θα τους δώσουμε το φάρμακο. Ολόκληρη η Ευρώπη
θα γίνει ισλαμική. Θα κατακτήσουμε τη
Ρώμη». Η Τουρκία διεκδικεί πάνω από
514 τζαμιά σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του νέου τζαμιού
που βρίσκεται υπό κατασκευή στο Μιλάνο. Η ικανότητα διείσδυσης είναι τέτοια,
που μια μελέτη νηπιαγωγείων στη Βιέννη
αποκάλυψε, ότι το Millî Gorus έχει δεσμούς με πολλά από τα νηπιαγωγεία της
πρωτεύουσας.
Ο ειδικός για θέματα Τουρκίας Ralph
Ghadban προειδοποιεί ότι το Ισλάμ που
κηρύττεται στην Ευρώπη σε τζαμιά που
ελέγχεται από την Τουρκία είναι «πολύ πιστό στο νόμο της Σαρία και με ισχυρούς
τουρκικούς – εθνικιστικούς τόνους», όπως
να απαιτεί «σαφή διαχωρισμό από τις
ατομικιστικές αξίες της Δύσης». Σύμφωνα
με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος στη Γερμανία, το
δεύτερο μεγαλύτερο ισλαμικό κίνημα στη
Γερμανία είναι το Millî Görüş, που αντιτίθεται έντονα στην ένταξη των μουσουλμάνων στην ευρωπαϊκή κοινωνία: «Το
κίνημα πιστεύει ότι μια δίκαιη πολιτική
τάξη βασίζεται σε μια θεϊκή αποκάλυψη»,
ενώ αυτά τα συστήματα που ανέπτυξαν οι
άνθρωποι είναι «μάταια». Αυτή τη στιγμή
ο «μάταιος» δυτικός πολιτισμός κυριαρχεί. Αυτό το «μάταιο» σύστημα πρέπει
να αντικατασταθεί από μια «δίκαιη τάξη»

που βασίζεται αποκλειστικά σε ισλαμικές
αρχές. Οι Μουσουλμάνοι πρέπει να υιοθετήσουν ένα συγκεκριμένο όραμα (Görüş)
του κόσμου, δηλαδή το εθνικό-θρησκευτικό όραμα («Milli»), ένα «Millî Görüş».
Η εφημερίδα National Catholic Register
μίλησε με τον Joachim Veliocas (Βελιόκας), αναλυτή στο Center des Etudes du
Moyen-Orient στο Παρίσι, ο οποίος είπε
ότι η κατασκευή του τζαμιού του Στρασβούργου, αποτελεί μέρος της «γέννησης
μιας τουρκικής αντικοινωνίας στο Στρασβούργο». Ένα σχέδιο που έγινε εφικτό
μόνο με την ανεκτικότητα των τοπικών
αρχών, σύμφωνα με τον Βελιόκας, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο για την πελατειακή πολιτική που ασκούσαν οι πολιτικοί
όλων των κομμάτων, για να αγοράσουν
ψήφους διανέμοντας δημόσια κεφάλαια.
«Κάνουν ότι είναι δυνατόν για να καθησυχάσουν τους μουσουλμάνους», είπε ο
Βελιόκας, «ακόμη και οι πιο ριζοσπαστικοί
μουσουλμάνοι, προκειμένου να ενοποιήσουν αυτό το εκλογικό σώμα, θέτοντας
συχνά το ζήτημα της μη διάκρισης», το
οποίο συνίσταται στην παραχώρηση στο
Ισλάμ του ίδιου χώρου με το Χριστιανισμό.
«Μερικές φορές, βλέπουμε μερικούς επισκόπους στα εγκαίνια τζαμιών που συνδέονται με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα»,
δήλωσε ο Βελιόκας, ο οποίος δημοσίευσε
το βιβλίο L’Eglise face à l’Islam – Entre
naïveté et lucidité.
Ο Καρδινάλιος Barbarin, για παράδειγμα,
δημοσίευσε δελτίο Τύπου για την υπεράσπιση του Ινστιτούτου Μουσουλμανικού
Πολιτισμού στη Λυών, επιδοτούμενο από
το δήμο. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι διευθύνεται από υποστηρικτές του Τακμάρ
Ραμαζάντ και εγκαινιάστηκε από το γενικό γραμματέα του Παγκόσμιου Συνδέσμου Μουσουλμάνων, Μωάμεθ Αλ-Ίσα,
ο οποίος στη διδακτορική του διατριβή
προέβλεπε τη δολοφονία των αποστατών!
Η Ευρώπη δεν παίρνει στα σοβαρά τα
λόγια τους ακόμη. Ούτε όταν ο Ερντογάν
λέει: «Τα τζαμιά είναι οι στρατώνες μας,
οι τρούλοι τα κράνη μας, οι μιναρέδες τα
σπαθιά μας και οι πιστοί οι στρατιώτες
μας…».
*Ο Τζούλιο Μεότι είναι Ιταλός
δημοσιογράφος στην Il Foglio

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

Our family...caring for yours

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

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
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ΕΞΤΡΑ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΟΎΝΙΟΎ

Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Τ Η Σ Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ 28/6/2021 – 4/ 7/ 2021

ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1678: Η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο
Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα.
1826: Αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Διρού.
1912: Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς
στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη, με
επίδοση 3,37 μ.
1936: Η Εθνική ανδρών στο μπάσκετ δίνει τον
πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της. Αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία,
από την οποία ηττάται με 49-12.
1950: Αρχίζει ο κορεατικός πόλεμος, με την
εισβολή της Βορείου Κορέας στη Νότιο Κορέα.
1987: Ο 27χρονος φοιτητής της ΑΣΟΕΕ Παναγιώτης Φραντζής ομολογεί ότι σκότωσε τη
γυναίκα του Ζωή, 18 ετών, τεμάχισε το πτώμα
της σε 16 κομμάτια και τα πέταξε σε κάδο απορριμμάτων στα Κάτω Πατήσια. Πρόκειται για ένα
από τα πιο φρικιαστικά εγκλήματα στα ποινικά
χρονικά της χώρας μας.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
803

Η ατμόσφαιρα θα παραμείνει
ιδιόρρυθμη και κατά την πρώτη εβδομάδα του φετινού Ιουλίου. Διαφαίνεται ότι
πολλοί θα προσβλέπουν σε εσάς τώρα,
προκειμένου να πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Να ξέρετε ότι η επιρροή της
Αφροδίτης θα είναι ζωτικής θετικής σημασίας, ώστε να πάρετε τις αποφάσεις συνδυάζοντας την καρδιά με το μυαλό σας!

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Η ισορροπία ανάμεσα στη εργασιακή και την οικογενειακή σας ζωή
μονοπωλεί το ενδιαφέρον, αγαπητοί
Λέοντες… Η πρώτη εβδομάδα του φετινού Ιουλίου θα εντείνει την πίεση: Ο
Άρης και η Αφροδίτη θα σχηματίσουν
διαδοχικά δύστροπα Τ-τετράγωνα, τόσο
με τον Κρόνο όσο και με τον Ουρανό!

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Προσπαθείτε να διαχειριστείτε την
αυθεντικότητα μέσα από την ταυτότητά σας,
ειδικά όσον αφορά την καριέρα σας! Πρόκειται για αρκετά πιεστικές επιδράσεις, με έμφαση στην παρουσία του Άρη. Δεν αποκλείεται
να νιώθετε ιδιαίτερα ανυπόμονοι ή θυμωμένοι με τον εαυτό σας. Μπορείτε να αντλήσετε δύναμη από τη θέρμη της Αφροδίτης, που
αποτελεί έμπνευση για αυτο-φροντίδα!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22
Την πρώτη εβδομάδα του μήνα,
ο Άρης και η Αφροδίτη θα σχηματίσουν
διαδοχικά όψεις αντίθεσης με τον Κρόνο
και τετραγώνου με τον Ουρανό. Τα καθήκοντά σας είναι πολλά – και η ατμόσφαιρα τα κάνει ακόμα πιο επιτακτικά. Τώρα
πρέπει να ξεκουράζεστε περισσότερο, να
κοιμάστε επαρκώς και να μη διστάσετε
να μεταβιβάσετε κάποιες υποχρεώσεις!

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Ο Αρης και η Αφροδίτη κυριαρχούν την πρώτη εβδομάδα του μήνα:
Θα βρεθούν διαδοχικά σε όψεις αντίθεσης με τον Κρόνο και τετραγώνων με
τον Ουρανό. Με διάφορους τρόπους, η
συγκυρία συνδέεται με τις πνευματικές
προκλήσεις που έχουν βρεθεί στην πορεία σας αυτή τη χρονιά…

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Θα έρθετε αντιμέτωποι με κάποιες προκλήσεις κατά την πρώτη εβδομάδα του μήνα. Θα τις προκαλέσουν οι
αντιθέσεις που θα σχηματίσουν οι Άρης
και Αφροδίτη με τον Κρόνο, όπως και τα
τετράγωνά τους με τον Ουρανό. Τώρα θα
νιώσετε ότι ταλαντεύονται τα οικονομικά
σας αλλά και οι προσωπικές σας αντοχές.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Κατά την πρώτη εβδομάδα του
μήνα, ο Άρης και η Αφροδίτη θα σχηματίσουν διαδοχικά όψεις αντίθεσης με τον
Κρόνο και τετραγώνου με τον Ουρανό.
Πρόκειται για δύο ισχυρούς πλανήτες,
που έχουν τη δυναμική να τονώσουν
κάθε προσπάθειά σας για αποτελέσματα
αυτή τη χρονιά! Πλησιάζει η στιγμή να
αναδυθούν και να τα εκφράσετε!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Μια επιπλέον πίεση στα οικονομικά σας θα νιώσετε με την είσοδο του
φετινού Ιουλίου. Διαβλέπετε ότι η βασική
πηγή της θα είναι μια κοινωνική «απαίτηση» να ξοδέψετε περισσότερα απ’ όσα
έχετε! Ίσως έχει φτάσει η στιγμή να φανείτε πιο αποφασιστικοί, να οργανώσετε
τον προϋπολογισμό σας με περισσότερη
υπευθυνότητα!

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21
Την πρώτη εβδομάδα του μήνα
ο Άρης και η Αφροδίτη θα προκαλέσουν
τον Κρόνο και τον Ουρανό, με διαδοχικές όψεις αντιθέσεων και τετραγώνων.
Όσα νομίζατε ότι ξέρατε, ενδέχεται να
βρεθούν απέναντι σε νέες γνώσεις ή
την εσώτερη σοφία σας. Μπορεί αυτό
το συναίσθημα να είναι κάπως άβολο…

Πρώτα ο Άρης και στη συνέχεια η Αφροδίτη, θα βρεθούν σε αντίθεση με τον Κρόνο και σε τετράγωνο
με τον Ουρανό την πρώτη εβδομάδα
του μήνα. Αν και αναζητάτε την ταυτότητά σας στη διάρκεια του 2021, τώρα
θα εστιάσετε στο ρόλο σας στις διαπροσωπικές σας επαφές!
ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Πρώτα ο Άρης και μετά η Αφροδίτη, θα βρεθούν διαδοχικά σε όψεις
αντίθεσης με τον Κρόνο και τετραγώνου
με τον Ουρανό. Οι αγαπημένοι και τα
παιδιά σας αλλά και κάποιοι συγγενείς,
θα εκφράσουν παράπονα για το λίγο
χρόνο που τους διαθέτετε. Το βέβαιο είναι ότι αυτές οι μέρες θα διέπονται από
αναστάτωση!

Ειδικά κατά την πρώτη εβδομάδα του μήνα, οι Άρης και Αφροδίτη
θα βρεθούν σε όψεις αντίθεσης με τον
Κρόνο και τετραγώνου με τον Ουρανό.
Πρόκειται για μια ατμόσφαιρα δοκιμασίας, όσον αφορά την ικανότητά σας να
εστιάσετε στην πνευματική σας ανάπτυξη. Θα έχετε την αίσθηση ότι η ζωή θέτει
εμπόδια σε αυτή την πορεία σας!

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 802

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

Κ

άποιος αγοράζει πανάκριβο και ολοκαίνουργιο τζιπ. Το βράδυ το παρκάρει κάτω από το σπίτι
του.
Περνάει ένας πιτσιρικάς,
κοιτάει το τζιπ, τού ‘ρχεται
φαεινή ιδέα, βγάζει σουγιά
και πλάι στην ένδειξη 4Χ4
χαράζει στη λαμαρίνα =16!
Το πρωί ο τύπος τραβάει
τα μαλλιά του. Πάει στην
αντιπροσωπεία, όπου δέχονται να του αλλάξουν το

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

4375, Notre-Dame, suite 7, Laval
(corner Elizabeth)

ΤΟ ΤΖΙΠ
καπό, μια που δε συμπλήρωσε ούτε μέρα που πήρε
το αμάξι…
Το ίδιο βράδυ ξαναπερνάει ο πιτσιρικάς, βλέπει
το 4Χ4 να αστράφτει πάλι,
ξαναβγάζει το σουγιά και
ξαναχαράζει στη λαμαρίνα
=16.
Το άλλο πρωί ο ιδιοκτήτης
στα πρόθυρα εμφράγματος ξαναπάει στην αντιπροσωπεία.
– Κοιτάξτε κύριε, του λένε

εκεί, δυστυχώς υπάρχουν
πολλά τέτοια παλιόπαιδα και το ίδιο πρόβλημα
το ‘χουν κι άλλοι ιδιοκτήτες τζιπ. Για να μην κάνετε
συνέχεια αυτή τη δουλειά
λοιπόν, εμείς έχουμε φτιάξει μια πατέντα, όπου κολλάμε ένα μεταλλικό πλαίσιο πάνω στο πίσω καπό,
το οποίο γράφει 4Χ4=16,
με όμορφα καλλιτεχνικά γράμματα. Κι έτσι δεν
έχουν πια τι να γράψουν

και γλιτώνετε. Αν παρατηρήσετε, θα δείτε πολλά τζιπ
με αυτό το κόλπο. Τι λέτε;
Τι να πει… βάζει το μεταλλικό πλαίσιο με 4Χ4=16 και
επιστρέφει σπίτι.
Το βράδυ περνάει ο πιτσιρικάς, βλέπει το 4Χ4=16 και
προβληματίζεται.
Ξύνει το κεφάλι για λίγο
και τελικά βγάζει το σουγιά
και χαράζει στο καπό ακριβώς από κάτω:
ΣΩΣΤΟΟΟΟΟΣ!

Serving the community for over 25 years...

Our priority is your healthy smile...

Dr. Savas Fortis, DDS
Chirurgien dentiste / Dental Surgeon

For your entire dental needs call :

450-682-3921

Monday to Friday 8:00 am to 7:00 pm
Saturday 8:00 am to 1:00 pm
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Something for everyone | De tout pour tous

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ
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

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Cimetiere Notredame-Des-Neiges
514-735-1361
4601, Cote -des -Neiges Road, Montreal, QC
www.cimetierenotredamedesneiges.ca

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc.
T: 514-270-1961 | F: 514-274-2600
1563, Begin, Ville St-Laurent, Montreal, QC
info@hermesoverseas.com

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

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

RESIDENTIAL

COMMERCIAL

www.lazaros.ca

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

514.731.6391

Chevrolet buick GMC West Island
514-683-6555
3650, boul. Des Sources, Suite 100
Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 1Z9
440 Laval Chevrolet 450-682-3670
3670, autoroute Laval W.
www.440chevroletlaval.com

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

514-715-0746

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές
και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές
• Δωρεάν εκτίμηση

Πληρ.: Στράτος 514-577-9722
Γιώργος 514-463-7590

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

A ALEVRAS

Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Andreas Alevras

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

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.

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

CPA, CA

E-mail: info@alevras.ca

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ζητείστε τον Γιάννη
514-299-8839
• SPICES • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

937 rue Saint-Roch, Montréal, Qc.
Tel. (514) 274-4907
4901 Notre Dame, Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142

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

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

Αν ψάχνετε για μόνιμη θέση με πλήρεις
παροχές, υψηλότερο από τον μέσο όρο
μισθό, καλό εργασιακό περιβάλλον και
επιπλέον αμοιβή βάσει απόδοσης, τότε η
ROSE HILL FOODS μπορεί να είναι το
ιδανικό μέρος για να εργαστείτε!
H ROSE HILL FOODS ιδρύθηκε το 1983
και έχει την έδρα της στο Ville SaintLaurent του Μόντρεαλ.
Μετά από σχεδόν 40 χρόνια συνεχούς
εξέλιξης έχει αναδειχθεί σε μια ηγέτιδα
εταιρεία τροφίμων στον Καναδά.
H ROSE HILL FOODS αναζητά
υπαλλήλους ικανούς και ενεργητικούς για
να εργαστούν στην γραμμή
H Rose Hill Foods αναζητά υπαλλήλους ικανούς και ενεργητικούς για να εργαστούν στην γραμμή
Παραγωγής και Συσκευασίας της εταιρείας.

Οι άνθρωποι μας είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο!

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE
1990, Michelin, Laval, Qc H7L 5C3

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!
H Rose Hill Foods ιδρύθηκε το 1983 και έχει την έδρα της στο Ville Saint-Laurent του Μόντρεαλ.
Μετά από σχεδόν 40 χρόνια συνεχούς εξέλιξης έχει αναδειχθεί σε μια ηγέτιδα εταιρεία τροφίμων
στον Καναδά.

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

5449 Ave. Royalmount,
Mont-Royal, QC H4P 1V4

Εγγυημένη εργασία
Ειδικευμένο προσωπικό
Παραχώρηση αυτοκινήτου
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

Σ
Α
Ι
Σ
Α
ΕΡΓ

Αν ψάχνετε για μόνιμη θέση με πλήρεις παροχές, υψηλότερο από τον μέσο όρο
μισθό, καλό εργασιακό περιβάλλον και επιπλέον αμοιβή βάσει απόδοσης, τότε
η Rose Hill Foods μπορεί να είναι το ιδανικό μέρος για να εργαστείτε!

514-800-0666

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

Σ

Ε
ΠΡΟΣΦΟΡ

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

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

Θες να μάθεις περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας.
Vasileios Bourmpounis
E-mail: vbourmpounis@rosehillfoods.com
Tel.: (514) 745-1153 ext.: 245

Παραγωγής και Συσκευασίας
της εταιρείας.

Οι άνθρωποι μας είναι το πολυτιμότερο
περιουσιακό μας στοιχείο!
Θες να μάθεις περισσότερα;
Επικοινωνήστε μαζί μας.
Vasileios Bourmpounis
E-mail: vbourmpounis@rosehillfoods.com
Tel.: (514) 745-1153 ext.: 245

7171 boul Thimens Ville Saint-Laurent
Qc, Canada H4S 2A2
www.rosehillfoods.com
514 745-1153

Ενοικιάζεται στο ΛΑβάλ 5 ½ διαμέρισμα στον πάνω
όροφο διπλοκατοικίας.Διαθέσιμο από την 1 Ιουλίου.
Πολύ καθαρό και φρεσκοβαμμένο με μπαλκόνι και
μεγάλο κήπο. $1200 το μήνα εκτός της θέρμανσής.
Πληροφορίες στον κ. Θανάση 450 629-6563.

WE BUY GOLD AND DIAMONDS
- For over 38 years -

Before selling
elsewhere,
come see us!

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

Mon. to Wed. - 10am to 5:30pm
Thurs. and Fri. - 10am to 7:00pm
Saturday - 9am to noon
Sunday - Closed

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia
450-686-2347 | 4691, boul. Samson, Laval, QC

450-681-1363

solutionrl.com

*No price by phone

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

CURÉ-LABELLE

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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

978
9999

450

Απ’όλα για όλους

X

O

SAINT-MARTIN
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Visit mobifone.ca
to see all current offers
Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100
Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

WOW YOUR WALLET

0

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

$

DOWN

Place Alexis Nihon
1500, Atwater Av.
Atwater Metro
514 939-5552
4190, St-Laurent Blvd.
Mont-Royal Metro
514 439-9934
Le Boulevard Shopping Centre
4270, Jean-Talon St East
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

with

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

Fido Payment Program

1

LANAUDIERE
Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

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

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

YES! $0 DOWN ON ACCESSORIES TOO

2

for Fido customers on select plans.
Offers subject to change without notice. A Setup Service Fee of $45 applies to set up your device and related services. Taxes extra. 1. Fido Payment Program: 0% APR on approved credit with a Fido Payment Program Agreement (FPPA) and an eligible Fido mobile plan.
A larger down payment may be required based on our evaluation of your credit. FPPA based on full price less any down payment plus taxes (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly on your bill for as long as your FPPA is in place). Any down payment
plus taxes is due in full upon purchase.If your FPPA is terminated or your mobile plan is cancelled, the outstanding Fido PaymentProgram balance becomes due and the promo credit (if applicable) will end. 2. Available to Fido customers with a postpaid mobile plan. 0% APR
on approved credit with an accessory financing agreement. Total purchase cannot exceed $500 before tax per accessory financing agreement. Maximum 5 accessory financing agreements per Fido account. Accessory financing agreement based on retail price, minus any
discounts (if applicable), plus applicable taxes; if your accessory financing agreement is terminated or your mobile plan is cancelled, the outstanding accessory financing balance becomes due. TMFido related names & logos are trademarks used under licence. © 2021 Fido

