Centre
Collision
Professional
Autode
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

FREE ESTIMATES!

Ari: 514-476-4565
1385, Boul. des Laurentides, local 103, Vimont, QC H7M 2Y2

Les Nouvelles Grecques Canadiennes
The Greek Canadian News
Vol. 15-25

2 Ιουλιου, 2021 / July 2, 2021

barbiesgrill.com

Suggested presentation.

450 978-9999 | www.tanea.ca | info@newsfirst.ca

ΣΕΛΙΔΕΣ 5, 7

ΚΑΝΑΔΑΣ-ΚΕΜΠΕΚ

ΕΛΛΑΔΑ|ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Οι παροχές στις οικογένειες
με παιδιά το «αντίδοτο
αντίδοτο»
»
στην υπογεννητικότητα

Και επίσημα πολίτες
«ΔΎΟ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ»
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Διχάζει η

Σύγκλιση των
μεγάλων κομμάτων
στα «καυτά» θέματα

ΚΆΡΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ

στους νέους
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COVID-19
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

«Άκυρο» στα Πιστοποιητικά

Ο Δένδιας,
ο δρόμος των Ιμίων και
η «παρέα της Μαδρίτης»

Το 54% των εισερχόμενων
κρουσμάτων είχαν εμβολιαστεί!

ΑΠΌ ΤΟ ΙΣΡΑΉΛ
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Thinking of Selling Your Home?
Call me today for a FREE
evaluation with no obligation.
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514 993.501
AGENTVK@GMAIL.COM
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Στρώνουν κόκκινο χαλί στον Ερντογάν
Η

Τουρκία έχει επιτύχει να καταστεί «Μήλον της Έριδος» μεταξύ
Δύσης και Ανατολής. Η Δύση επιθυμεί να
τη διατηρήσει στη γεωπολιτική αρχιτεκτονική της και η Ρωσία, μέσω αυτής, να
διεμβολίσει και να αποσταθεροποιήσει
το ΝΑΤΟ. Όλοι είναι διατεθειμένοι να της
προσφέρουν κίνητρα – ανταλλάγματα
για να τη δελεάσουν αν και δεν επιθυμούν τη γεωστρατηγική γιγάντωσή της,
γιατί τότε η Τουρκία θα καταστεί απειλή
και για τα δικά τους συμφέροντα. Το τελευταίο ισχύει και για τους άλλους σημαντικούς δρώντες στην ευρύτερη περιοχή
(Ισραήλ, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία).
Του Νίκου Ιγγλέση*

Η επιτυχία της Τουρκίας οφείλεται στη
διαχρονικά υψηλή εθνική στρατηγική
της. Επιδιώκει, εκμεταλλευόμενη τη γεωγραφική θέση της, το μεγάλο πληθυσμό της, τον έλεγχο των Στενών και τους
στρατιωτικούς υπέρ-εξοπλισμούς της, να
καταστεί ηγεμονική περιφερειακή δύναμη. Για το σκοπό αυτό εμφανίζεται ως
προστάτης – εγγυητής του σουνιτικού
Ισλάμ και των τουρκογενών λαών της Κεντρικής Ασίας.
Πρόκειται για συνδυασμό πανισλαμισμού και παντουρκισμού με στόχο την
ανασύσταση μιας νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που θα ενεργεί μελλοντικά
ως παγκόσμια δύναμη και θα συνομιλεί,
μέσα στο σημερινό πολυπολικό κόσμο,
ως ίσος προς ίσον με τις άλλες Μεγάλες
Δυνάμεις. Το σχέδιο υλοποιείται ήδη. Ο
τουρκικός στρατός βρίσκεται στην Κύπρο,
στη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη, το Αζερμπαϊτζάν και διαθέτει βάσεις στο Κατάρ, τη
Σομαλία και την Αλβανία, ενώ προθυμο-

ποιήθηκε να αναλάβει τον έλεγχο του αεροδρομίου της Καμπούλ στο Αφγανιστάν,
μετά την αποχώρηση των Αμερικανών
και των συμμάχων τους. Τέλος, πρόσφατα δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της
κυβερνήσεως της Τουρκίας η «Συμφωνία
Αμυντικής Συνεργασίας» με την Παλαιστινιακή Αρχή.
Η αγορά των ρωσικών S-400 από την
Τουρκία είναι κάτι πολύ περισσότερο
από την απόκτηση ενός ισχυρού οπλικού
συστήματος, είναι το σύμβολο ενός ανεξάρτητου νέου πόλου που επιχειρεί να
αναδειχθεί στην ευρύτερη περιοχή από
τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο
μέχρι τα σύνορα της Κίνας. Ενός πόλου
που έχει τα δικά του στρατηγικά συμφέροντα, που άλλοτε μπορεί να είναι
αλληλοσυγκρουόμενα και άλλοτε αλληλοσυμπληρούμενα με αυτά των μεγάλων
παικτών. Στρατηγικά συμφέροντα όμως,
που οι τελευταίοι οφείλουν να σέβονται
και να συνεκτιμούν πριν από οποιαδήποτε απόφασή τους.
Στην πρόσφατη Σύνοδο κορυφής του
ΝΑΤΟ (14-6-21) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
συναντήθηκε, μεταξύ άλλων, με τους Τζο
Μπάϊντεν, Μπόρις Τζόνσον, Εμμανουέλ
Μακρόν, τη «φίλη του» Άνγκελα Μέρκελ,
τον Ούγγρο Βίκτορ Όρμπαν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντίθετα, ο έλληνας
πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους
Μπόρις Τζόνσον, Ερντογάν και τον Αλβανό Έντι Ράμα. Είναι φανερό και μόνο από
τις επαφές αυτές, ποιόν θεωρούν, όλοι οι
υπόλοιποι, ως το μεγάλο παίκτη της περιοχής και ποιόν ως μικρό και κυρίως ως
δεδομένο. Η Ελλάδα είναι προσώρας το
ισχυρότερο κράτος στα τουρκικά σύνορα
και σε συνάρτηση με την Κυπριακή Δημοκρατία, το σημαντικότερο εμπόδιο στην
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with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED
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We repair:
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υλοποίηση του σχεδίου της νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η απειλή για τον
Ελληνισμό είναι ολοκληρωτική, απόλυτη
και απέραντη, από τη Θράκη μέχρι την
Κύπρο. Η Τουρκία δε θέλει να επιλύσει
και μάλιστα με δίκαιο τρόπο τις διαφορές που προβάλλει με την Ελλάδα, θέλει
να μετατρέψει την Ελλάδα σε δορυφόρο
της. Τότε, όλες οι διαφορές θα επιλυθούν
οριστικά. Το πρόβλημα και ταυτόχρονα η
απειλή για την εθνική ασφάλεια, δεν είναι τι επιδιώκει η Τουρκία αλλά τι δε θέλουν να καταλάβουν οι πολιτικές ηγεσίες
στην Αθήνα και Λευκωσία.   
Μετά τη συνομιλία Μητσοτάκη – Ερντογάν, ελληνικές πηγές διαβεβαίωναν
ότι «έσπασε ο πάγος» και θα υπάρξει
ένα «ήρεμο καλοκαίρι» αφήνοντας πίσω
τις εντάσεις του 2020, παρά τις πολύ σημαντικές διαφωνίες που υπάρχουν. Η
ικανοποίηση και τα χαμόγελα περίσσεψαν στην Αθήνα απ’ όλο το φάσμα των
οπαδών (σχολή Σημίτη) της κατευναστικής – ενδοτικής πολιτικής απέναντι στην
Τουρκία. Βέβαια, από τη συμφωνία για
«ήρεμο καλοκαίρι» απουσιάζει η Κύπρος,
ως να μην αποτελεί τμήμα της εθνικής
ασφάλειας του Ελληνισμού.
Παρ’ όλη την, τουλάχιστον αφελή, εκτίμηση, της ελληνικής πλευράς, περί ομαλοποίησης των σχέσεων και «κτισίματος
εμπιστοσύνης», το στρατηγικό υπόστρωμα της ελληνο-τουρκικής αντιπαράθεσης παραμένει αναλλοίωτο: Η επιδίωξη
συγκυριαρχίας στη Δ. Θράκη με την εργαλειοποίηση της μουσουλμανικής μειονότητας, τα χωρικά ύδατα και το casus
belli, ο εναέριος χώρος, η αμφισβήτηση
της κυριαρχίας και η αποστρατικοποίηση
των νησιών του Α. Αιγαίου, η ΑΟΖ στην Α.
Μεσόγειο και το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο, η υβριδική επιχείρηση της λαθρομετανάστευσης, το αίτημα για αναγνώριση
της κατεχόμενης περιοχής της Κύπρου
ως κυρίαρχου κράτους και μέσω αυτού
ο έλεγχος όλης της Μεγαλονήσου συνθέτουν, μαζί και με πολλά άλλα, τη διαχρονική τουρκική στρατηγική απέναντι στον
Ελληνισμό.
Το τελευταίο διάστημα, η Άγκυρα εφαρμόζει μια «τακτική αναδίπλωση» προκειμένου να διασφαλίσει τα κέρδη των
τελευταίων ετών από την υπέρ-επέκτασή
της και να ρυθμίσει επωφελώς τις σχέσεις
της με τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Ο Ερντογάν άλλαξε προσωπείο και ξαφνικά εμφανίζεται
ως «περιστερά» που επιθυμεί διάλογο
και καλές σχέσεις. Μια «θετική ατζέντα»
θέλουν ΕΕ, ΝΑΤΟ και ΗΠΑ, «θετική ατζέντα» επιδιώκουμε κι εμείς, απενοχοποιώντας και διευκολύνοντας διπλωματικά
την Άγκυρα. Μοναδική μέριμνά μας ένα
«ήρεμο καλοκαίρι» για χάρη ενός αμφίβολου τουρισμού. Μετά, η Τουρκία, με
σημαντικά ισχυρότερα ερείσματα, θα
επανέλθει δριμύτερη.
Στο προσχέδιο του Κειμένου Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
(24/25-6-21) χαιρετίζεται η αποκλιμάκωση στην Α. Μεσόγειο. Εκφράζεται η
ετοιμότητα της ΕΕ να συνεργαστεί με
την Τουρκία με σταδιακό, αναλογικό και
αναστρέψιμο τρόπο. Επίσης καταγράφεται η έναρξη των εργασιών, σε τεχνικό επίπεδο, για τον εκσυγχρονισμό της
τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας. Ο Κ.
Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο, εξέφρασε την ικανοποίησή του, γιατί
το κείμενο προβλέπει μια θετική εμπλοκή με την Τουρκία η οποία θα είναι αναλογική και αναστρέψιμη! Μόνο που ό,τι
επιτυγχάνεται από την Τουρκία δεν είναι
αναστρέψιμο, όπως έχει δείξει και το Κυπριακό. Τα υπόλοιπα είναι καλλιέργεια
ψευδαισθήσεων για εσωτερική κατανάλωση.

Όταν ο έλληνας πρωθυπουργός συναντιέται με τον Ερντογάν, όταν έχουν
γίνει δύο συναντήσεις των υπουργών
Εξωτερικών και δύο γύροι διερευνητικών επαφών, όταν συμμετέχουμε στην
πενταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό,
ποιο μήνυμα στέλνουμε στην αναθεωρητική Τουρκία αλλά και σ’ όλους τους
εν δυνάμει συμμάχους του Ελληνισμού;
Οι πάντες αντιλαμβάνονται ότι η μοναδική ελληνική στρατηγική είναι ο κατευνασμός και η «εξημέρωση του θηρίου».
Μια στρατηγική που εφαρμόζεται εδώ
και δεκαετίες αλλά έχει αποτύχει οικτρά.
Με την Τουρκία δεν έχουμε κάποιες μικροδιαφορές που, αν επιδείξει καλή θέληση, θα τις λύσουμε με διάλογο. Απαιτείται επειγόντως ριζική αναθεώρηση
στρατηγικής. Απαιτείται αξιόπιστη άρνηση κάθε τουρκικού στόχου επί του πεδίου και αυτό πρέπει να διακηρυχθεί προς
όλες τις κατευθύνσεις. Απαιτείται διαρκές veto, από Ελλάδα και Κύπρο, σε κάθε
απόφαση της ΕΕ που δεν προβλέπει κυρώσεις στην Τουρκία. Απαιτείται επείγουσα ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων. Πρωταρχικά όμως, απαιτείται απαλλαγή από
τα δεσμά της εξάρτησης από το Βερολίνο
που έχουν δημιουργηθεί από το συναλλαγματικό ευρω-χρέος.
Υ.Γ. 1. Έχουν περάσει δύο χρόνια από
την ανάληψη της εξουσίας από τη Ν.Δ.
και δέκα μήνες από τη σχετική εξαγγελία
και ακόμη η κυβέρνηση δεν μπορεί να
αποφασίσει για τις τέσσερεις νέες φρεγάτες και την ενδιάμεση λύση. Ελπίζουμε
να μην επαναληφθεί ό,τι έγινε το 2011
όταν η Γερμανία επενέβη και ακύρωσε
την αγορά των τεσσάρων γαλλικών φρεγατών Fremm με την αιτιολογία ότι προέχει η αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.
Υ.Γ. 2. Η προσωπική γνώμη του γράφοντος είναι ότι πρέπει να επιλεγούν οι
γαλλικές φρεγάτες Belharra. Όχι επειδή
είναι καλύτερες ή φθηνότερες (δε θα
μπορούσαμε να έχουμε τα σχετικά στοιχεία) αλλά γιατί μπορεί να διασφαλιστεί
ότι τα οπλικά συστήματα που διαθέτουν
δε θα αποκτηθούν στη συνέχεια από
την Τουρκία. Για να μη γίνει ό,τι έγινε
με τα γερμανικά υποβρύχια Type214
που, αφού αγόρασε τέσσερα η Ελλάδα, η
Τουρκία παρήγγειλε έξι.
Υ.Γ. 3. Ελπίζουμε ότι δεν αληθεύει αυτό
που είπε σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξή του ο πρώην υφυπουργός
Εξωτερικών της κυβέρνησης Καραμανλή,
Γιάννης Βαληνάκης, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δεσμευθεί στη Γερμανία να
μην επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12
ν.μ. στο Αιγαίο.
«Η Τουρκία δεν είναι τυχαία χώρα» είπε
πρόσφατα ο Ερντογάν. Δυστυχώς το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα με τις επιλογές
του έχει κάνει την Ελλάδα αναλώσιμη
χώρα.
*Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος,
μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ).
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Σπούδασε
Οικονομικές Επιστήμες στη Γαλλία και δημοσιογραφία στην Αθήνα. Άρχισε να εργάζεται
ως συντάκτης στο Έψιλον, μηνιαίο περιοδικό για θέματα της ΕΟΚ, που εξέδιδε η εφημερίδα Ελευθεροτυπία.
Αργότερα εργάστηκε ως οικονομικός συντάκτης στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ως υπεύθυνος του οικονομικού ρεπορτάζ και στη
συνέχεια ως αρχισυντάκτης του Γραφείου
Ρεπορτάζ. Για μια περίοδο διετέλεσε Διευθυντής του Δ’ Προγράμματος της Ελληνικής
Ραδιοφωνίας (ΕΡΤ). Επίσης, για ένα διάστημα υπήρξε υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου
του Υπουργείου Οικονομικών.
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Μια ανομολόγητη συγκατοίκηση

Σύμπλευση για εθνικά, Πρέσπες, Ελληνικό, Μεταναστευτικό

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ,
ΟΜΟΦΩΝΙΑ ΓΙΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΣΤΕΣ»
Ευρύτατο πεδίο σύγκλισης και οιωνοί
ταύτισης έχουν αποτελέσει οι νομοθετικές πρωτοβουλίες εδώ και ενάμιση χρόνο για την πανδημία. Είχε προηγηθεί, σε
«ανύποπτη» στιγμή, η υπερψήφιση του
νομοσχεδίου για τους εμβολιασμούς, ακολούθησε -υπό το κράτος της έκτακτης ανά-

γκης- η στήριξη των περιοριστικών μέτρων,
lockdown, μασκών κ.λπ., για να φθάσουμε, παρά την κριτική και τις αντιπαραθέσεις για το δημόσιο σύστημα υγείας στο
θέμα των εμβολίων, στην πλειοδοσία για
την επιβολή της υποχρεωτικότητας. Ενδιαμέσως, ζήσαμε και τον ανταγωνισμό μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ για την αυστηρότητα
που έπρεπε να έχει η εφαρμογή των μέτρων σε χώρους όπως οι εκκλησίες.
Στον αντίποδα, τα δύο κόμματα ανταγωνίζονται ποιο θα φανεί περισσότερο αρεστό στους λεγόμενους «δικαιωματιστές»
και σε κατηγορίες όπως οι ΛΟΑΤΚΙ.
Όταν ο πρωθυπουργικός σύμβουλος Αλ.
Πατέλης ζήτησε, για παράδειγμα, να νομοθετηθεί και στην Ελλάδα ο γάμος των
ομοφυλοφίλων, ο πρόεδρος της Βουλής
Κ. Τασούλας συμφώνησε, και τώρα που
ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει σχετική νομοθετική
πρωτοβουλία η Ν.Δ. ετοιμάζεται να την
υιοθετήσει…
Επί 33 χρόνια
Δωρεάν
Σας
ει
ε
συμφέρ εξυπηρετούμε την κτίμηση
Ελληνική Παροικία
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Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων
και ημι-αυτόνομων ατόμων
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Σας βοηθούμε στις διαδικασίες
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
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Οι συζητήσεις τροφοδοτούνται και από
το γεγονός ότι οι αμέσως επόμενες εκλογές, όποτε κι αν γίνουν, θα διεξαχθούν
αναπόφευκτα με την απλή αναλογική,
κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες συνεργασίας. Ενώ πάντως όλα αυτά φαίνεται
να κινούνται στη σφαίρα των υποθέσεων,
η οιωνοί «συγκατοίκηση» κυβέρνησης και
αντιπολίτευσης αποτελεί ήδη μια πολιτική
πραγματικότητα στον τόπο. Μπορεί κατά
διαστήματα η όξυνση να παίρνει μεγάλες
διαστάσεις και η κατάσταση να μυρίζει
μπαρούτι, αλλά την ίδια στιγμή μεγάλες
είναι και οι συγκλίσεις που καταγράφονται ολοένα περισσότερο ανάμεσα σε Ν.Δ.
και ΣΥΡΙΖΑ.
Αψευδείς μάρτυρες δεν είναι μόνο οι
πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία
χρόνια, αλλά και τα νομοσχέδια που ψηφίζονται από κοινού στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Ακόμη κι όταν υψώνεται καπνός συγκρούσεων, που δίνει τους «τίτλους» στα
κανάλια και στις εφημερίδες, πολύ συχνά
υπάρχει πίσω από τις γραμμές και «επί
των άρθρων» σύμπλευση. Την πραγματικότητα αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει για
άλλη μια φορά η συζήτηση των ημερών
για τη ρύθμιση με την οποία το Ελληνικό
Δημόσιο ενισχύει, λόγω των συνεπειών
της πανδημίας, το «Ελευθέριος Βενιζέλος»
και τη γερμανική Fraport, που έχει αναλάβει 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας.
Για την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά,
η σχετική σύμβαση θα έπρεπε να υπερψηφιστεί, αν και ύστερα από τις έντονες
αντιδράσεις της «αριστερής πτέρυγας»,
που ήταν αντίθετη, βρέθηκε η συμβιβαστική λύση να μην καταψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ,
δηλώνοντας «παρών». Η περίπτωση αυτή
θύμισε το σκηνικό με την επένδυση στο
Ελληνικό, για την οποία επίσης, πριν από
λίγο καιρό, με προσωπική απόφαση του
κ. Τσίπρα, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, συμπλέοντας με
τη Ν.Δ. στο όνομα των επενδύσεων, υπερψήφισε, χωρίς καν αστερίσκους, την αντίστοιχη σύμβαση. Για να καταδειχθεί το
εύρος αυτής της ιδιότυπης -και μέσω της…
νομοθετικής οδού- «συγκυβέρνησης» των
δύο κομμάτων θα αρκούσε μια ματιά στις
εργασίες της Βουλής.
Οι άσπονδοι φίλοι της Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ
έχουν να λένε ότι, από τα νομοσχέδια που
έφερε από τον Ιούλιο του 2019 η κυβέρνηση, σχεδόν τα μισά -ένα στα δύο- έχουν
ψηφιστεί και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Προ ημερών, ο πρωθυπουργός,
κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό στο
υπουργικό συμβούλιο, ανέφερε ότι έως
τώρα έχουν ψηφιστεί συνολικά 187 νόμοι
και θα φτάσουν τους 190 στη διετία. Αν μη
τι άλλο, ποσοτικά ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος, ενώ ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι
η «συνεισφορά» του Κινήματος Αλλαγής,
που έχει στηρίξει σχεδόν 7 στα 10 νομοθετήματα της σημερινής κυβέρνησης.
Βεβαίως, για όποιον θέλει να είναι δίκαιος, στα νομοσχέδια αυτά περιλαμβάνονται και οι κυρώσεις ευρωπαϊκών ή διακρατικών συμβάσεων, που η ψήφισή τους

νοβουλευτικές επιτροπές στην – υπαγορευμένη από τις προδιαγραφές του
ΝΑΤΟ – νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων. Για το Μεταναστευτικό τα γεγονότα
μιλούν από μόνα τους, αν και εν προκειμένω η Ν.Δ. είναι αυτή που μετατοπίστηκε περισσότερο. Στο προηγούμενο
σχετικό νομοσχέδιο, πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να «αποχωρήσει» από τη Βουλή με
διαδικαστικά προσχήματα για τον τρόπο
που λόγω πανδημίας θα γινόταν η ψηφοφορία.

RE

Ανδρέας Καψαμπέλης
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έχει περισσότερο τυπικό χαρακτήρα και
προσφέρεται κυρίως για τις εντυπώσεις.
Όμως, πέρα από τους αριθμούς, ο εν όψει
«απολογισμός» της διετίας 2019-2021 δίνει πολύ καθαρά τη δυνατότητα να φανεί, πως οι νομοθετικές παρεμβάσεις σε
μια σειρά από κρίσιμους τομείς όλων των
πεδίων έχουν φέρει «πιο κοντά» Ν.Δ. και
ΣΥΡΙΖΑ, με έναν τρίτο δυνάμει «εταίρο» το
ΚΙΝ.ΑΛ., που έρχεται από τη συγκυβέρνηση του παρελθόντος.
Όταν μάλιστα, λίγο μετά τις εκλογές, ο
ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφιζε το πρώτο φορολογικό,
με θετικές διατάξεις, νομοσχέδιο της Ν.Δ.,
δύσκολα μπορούσε κανείς να προβλέψει
ότι αυτό θα έτεινε να γίνει ο κανόνας. Επίσης, χρειαζόταν μεγάλη διορατικότητα
τότε για να πει ότι δύο χρόνια αργότερα
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα εγκωμίαζε
κατ’ ουσία το PSI για το δημόσιο χρέος της
χώρας, που φέρει τη σφραγίδα Βενιζέλου
από την κυβέρνηση Παπαδήμου το 2012.
Από μια άποψη, στο οικονομικό πεδίο η
σταδιακή σύγκλιση ήταν κάτι νομοτελειακό, μετά τη μνημονιακή προσαρμογή του
ΣΥΡΙΖΑ και το δημοψήφισμα (που προκηρύχθηκε σαν σήμερα στις 27 Ιουνίου)
του 2015. Έκτοτε, η χώρα εξακολουθεί να
βρίσκεται στις ράγες των δανειστών και η
νομοθεσία να κινείται σε αυτό το πλαίσιο.
Ακόμη και στο πρόσφατο εργασιακό νομοσχέδιο, που αντιμετωπίστηκε ως «μάχη
των μαχών», ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε λόγω των
ευρωπαϊκών δεσμεύσεων 55 άρθρα του.
Μια παράμετρο του οικονομικού πακέτου
αποτελούν και τα θέματα των επενδύσεων,
υπό την ευρηματική ομπρέλα των οποίων
μάλιστα ετέθη πριν από λίγο καιρό ακόμη
και η κάνναβη.
Στη Βουλή, Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ -και όχι μόνον
αυτοί- ψήφιζαν από κοινού το νομοσχέδιο
του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος στο μεταξύ
είχε συναντηθεί και είχε ζητήσει δημοσίως
συγγνώμη από το Νίκο Καρανίκα. Επίσης,
στη μετά πανδημία εποχή που ξεκινά, οι
(μετα)μνημονιακές δεσμεύσεις δεν αφήνουν -στα μνημονιακά κόμματα- περιθώρια αποκλίσεων από το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που εστάλη στις
Βρυξέλλες και προβλέπει εξουθενωτική
δημοσιονομική προσαρμογή μέσα στα
επόμενα δύο χρόνια. Η Ν.Δ. και ο ΣΥΡΙΖΑ
μπορεί να βρίσκονται στα χαρακώματα
που επιτάσσουν οι ρόλοι κυβέρνησης και
αντιπολίτευσης, αλλά έχουν ψηφίσει από
κοινού και όλες τις διπλωματικές πρωτοβουλίες και συμφωνίες. Αυτό φάνηκε με
τις θαλάσσιες ζώνες όσον αφορά την Ιταλία, με τη συμφωνία με την Αίγυπτο και,
περισσότερο απ’ όλα, με την «πολιτική της
Χάγης» σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις.
Σε ένα άλλο συναφές πεδίο, κραυγαλέα
είναι η περίπτωση με τη Συμφωνία των
Πρεσπών, την οποία κληρονόμησε η Ν.Δ.
από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με τη σειρά του
τώρα καίγεται να υπερψηφίσει τα τρία
επίμαχα εφαρμοστικά πρωτόκολλα. Ένα
ακόμη σημείο σύμπτωσης καταγράφηκε,
όταν τα δύο κόμματα συμφώνησαν στις
αρμόδιες -κεκλεισμένων των θυρών- κοι-
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εν είναι λίγες οι φορές που τα σενάρια περί μελλοντικής συγκυβέρνησης
των δύο μεγαλύτερων σήμερα κομμάτων,
όπως έγινε το 2012 με τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ, επανέρχονται στην επικαιρότητα, είτε
για να αφοριστούν αμέσως μετά είτε για
να λειάνουν κι άλλο το έδαφος στους κόλπους του εκλογικού σώματος.
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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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Πόση δημοκρατία αντέχουμε

Εσείς τι λέτε;

Η

του Μιχάλη Τελλίδη

«All we want is Greece»

Μ

πήκαμε επισήμως στην καρδιά του καλοκαιριού και αβέβαιο εξακολουθεί να παραμένει το πότε θα ξεκινήσει φέτος
η τουριστική σεζόν στην Ελλάδα.
Η απόφαση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να μην αναβαθμίσουν τους ελληνικούς προορισμούς στην πράσινη λίστα γεμίζει
ανησυχία τους επαγγελματίες του τουρισμού που έχασαν ήδη τον
Ιούνιο και ανησυχούν πως η μειωμένη κίνηση θα συμπαρασύρει
και τον Ιούλιο.
Η Βρετανία έχει αποκλείσει ουσιαστικά τις χώρες του Νότου σαν
προορισμό για τους πολίτες της, καθώς ζητάει στην επιστροφή
τους 10ήμερη καραντίνα και αρνητικό μοριακό τεστ, με αποτέλεσμα τις ομαδικές ακυρώσεις πακέτων διακοπών σε ελληνικά νησιά.
Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, η Βρετανία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μετά τη Γερμανία για τον ελληνικό τουρισμό. Συγκεκριμένα το 2019, πριν ξεσπάσει η πανδημία, επισκέφτηκαν τους καλοκαιρινούς μήνες την
Ελλάδα 3,5 εκατομμύρια Βρετανοί, αφήνοντας έσοδα 2,5 δισεκατομμύρια.
Πολλοί επαγγελματίες δεν θεωρούν εφικτό τον γενικό στόχο που
έχει τεθεί από το υπουργείο Τουρισμού για να καταγραφεί το 40%
των εσόδων του 2019.
Η απόφαση των Βρετανών, Βέλγων, Ολλανδών και Σκανδιναβών
να ακυρώσουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα θα αναγκάσουν αρκετά ξενοδοχεία να υπολειτουργήσουν, ενώ κάποια ίσως να μη
σηκώσουν καν ρολά για τη φετινή σεζόν.
Υπάρχουν μικρά ενθαρρυντικά σημάδια από αγορές όπως οι ΗΠΑ,
ο Καναδάς και η Γαλλία, πάντως οι χώρες αυτές έμμεσα ή άμεσα
ενθαρρύνουν τους πολίτες τους να κάνουν εσωτερικό τουρισμό.
Σύμφωνα με άρθρο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τον Ιούνιο είχαν ανοίξει περίπου το 20% των ξενοδοχείων, πολλά εκ των οποίων με ελάχιστες κρατήσεις. Κατά τα λοιπά, τα αστικά ξενοδοχεία
φαίνεται να αντιμετωπίζουν ακόμη σοβαρότερα προβλήματα, καθώς το city break δεν ανακάμπτει ενώ και τα συνέδρια, βασικός
αιμοδότης των ξενοδοχείων των μεγαλουπόλεων, είναι ακόμη στο
«μηδέν».
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο ιός ακόμα καλά κρατεί και
οι λοιμωξιολόγοι επιμένουν στους αυστηρούς κανόνες τήρησης
αποστάσεων και άλλων μέτρων ασφαλείας.
Την ίδια στιγμή η Ελλάδα απαντά στις προκλήσεις της νέας περιόδου με ένα πρωτόγνωρο επικοινωνιακό σχέδιο, παρουσιάζοντας
βίντεο προβολής της χώρας στο εξωτερικό με κεντρικό μότο «All
you want is Greece».
Φέτος ο ΕΟΤ για πρώτη φορά πραγματοποιεί συνδιαφήμιση με
18 αεροπορικές εταιρίες αλλά και 76 Tour Operators, συνολικού
προϋπολογισμού 12,3 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο Καναδάς, εν τω μεταξύ, έχει χαλαρώσει τους περιορισμούς
που επιβάλλονται στους ταξιδιώτες που έχουν λάβει και τις δύο
δόσεις των εμβολίων, θεωρώντας ότι έχουν ανοσοποιηθεί.
Συνεχίζουν πάντως να υποβάλλονται σε τεστ κορωνοϊού κατά την
άφιξή τους, ενώ εάν χρειαστεί μπορεί να τους ζητείται να παραμένουν σε απομόνωση για συντομότερο όμως χρονικό διάστημα.
Η χαλάρωση πάντως των μέτρων μάς δίνει ξανά την δυνατότητα
το φετινό καλοκαίρι να ταξιδέψουμε στην πατρίδα, να απολαύσουμε τις ομορφιές της και να ξανασμίξουμε με αγαπημένους
συγγενείς και φίλους.
Ας μην ξεχνάμε: «All we want is Greece»
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

Χρήστος Γιανναράς*
© Η Καθημερινή
Που να πάρει η ευχή, ένας ηλικιωμένος Έλληνας έχει γνωρίσει (άθελά του, αλλά «στο πετσί»
του) απειράριθμους πρωθυπουργούς. Τους έχει
γνωρίσει πιο καλά από όσο γνωρίζει τον πατέρα
του και τη μάνα του. Δεν είδε ποτέ τους πρωθυπουργούς με τα νυχτικά ή τις πιτζάμες. Αλλά τα
νυχτικά και οι πιτζάμες δε χαρίζουν γνώση του
χαρακτήρα, της ευφυΐας ή της μικρόνοιας, της
οξυδέρκειας ή της μυωπίας, της γενναιότητας ή
της θρασυδειλίας.
Πάντοτε, όσο πίσω φτάνει η μνήμη, η υποτέλεια στη Δύση ήταν αυτονόητη, συμφιλιωμένοι
οι Νεοέλληνες με την εξάρτηση, με το «ανήκομεν». Με ποιες πρακτικές, ποια δολώματα, ποια
αδιαφανή κανάλια, γίνονταν οι ελλαδικές κυβερνήσεις υποχείρια ξένων κέντρων, που αποφάσιζαν για το παρόν και το μέλλον των Ελλήνων; Από
πότε, ο ελλαδίτης πολιτευτής άρχισε να θεωρεί
αυτονόητο να είναι μαριονέτα, να προσαρμόζεται στα θελήματα Πρεσβειών, από πότε έπαψε
να υπάρχει ενοχή για την υποτέλεια;
Σίγουρα, η μετάπλαση – μεταστοιχείωση του
Ελληνισμού, από πανανθρώπινη πρόταση τρόπου του βίου (πολιτισμού) σε ορθολογική (χρηστική) οργάνωση «έθνους-κράτους», ήταν γεγονός μοναδικό, δίχως προηγούμενο στην Ιστορία.
Ήταν ένας απρόσμενος θρίαμβος του συμπλεγματικού, μανιασμένου αντιπάλου της ελληνικής
«οικουμένης»: της Δύσης του Καρλομάγνου και
των διαδόχων του.
Το απελευθερωμένο από τους Τούρκους (με
πολύ αίμα) ελάχιστο κομμάτι γης και θάλασσας,
πριν διακόσια χρόνια, παγιδεύτηκε, από καταβολής του, στην ολοκληρωτική εξάρτηση και ταπεινωτική πειθάρχηση στους κυρίως αντιπάλους
του Ελληνισμού (ασύγκριτα εμπαθέστερους των
Τούρκων) Δυτικοευρωπαίους. Διακόσια χρόνια
μετά, και αφού εξασφάλισε η Δύση τη γενοκτονία του μικρασιατικού, ποντιακού και θρακικού
Ελληνισμού, ίσως είναι ευκολότερο να ερευνήσουν οι μελετητές πώς, παράλληλα με τους κατευθυνόμενους εμφυλίους και τις αποτελεσματικότατες τουρκικές σφαγές, λειτουργούσε και
η αλίευση ελλαδιτών πολιτικών ως ευρωπαίων
πρακτόρων.
Προέκυψε ένας, περίπου, καινούργιος ανθρωπολογικός τύπος, που επιβιώνει έως σήμερα και
που διεκπεραιώνει εντολές, θελήματα και επιθυμίες της ηγεσίας δυτικο-ευρωπαϊκών κρατών,
πιστεύοντας ότι όχι απλώς δεν προδίδει, αλλά
ωφελεί την πατρίδα του.
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λογική λέει ότι ένας πρωθυπουργός στην
Ελλάδα μπορεί να αλλάξει τα πάντα, να
κατεβάσει τα αστέρια στη γη – είναι απόλυτος,
ανεξέλεγκτος μονάρχης. Η εμπειρία λέει ότι ένας
πρωθυπουργός στην Ελλάδα, ο ικανότερος, ο
«καθαρότερος», ο πιο επιδέξιος και χαρισματικός, δεν μπορεί, αν και απόλυτος, ανεξέλεγκτος
μονάρχης, να αλλάξει τίποτα. Ούτε τον κλητήρα
που του ανοίγει κάθε πρωί την πόρτα στο ασανσέρ.

Costas Hovris • Elena Molter
Θωμάς Μπακογιάννης • Thomas Bakoyannis

Σύμβουλοι Διαφήμισης / Advertising Consultants:
Παναγιώτης Σταυρόπουλος • Peter Stavropoulos

Το πώς χάθηκε οριστικά για τον Ελληνισμό ο
τόπος – τρόπος του πολιτισμού του (Μικρασία,
Πόντος, Θράκη) ήταν το δυναμικό αποκύημα της
πειθήνιας υποταγής στην αγγλοφιλία – γαλλοφιλία – γερμανοφιλία: περιώνυμων Ελλήνων πολιτικών ανδρών.
Είναι περισσότερο από φανερό, ότι η συντελεσμένη πια και παγιωμένη, αυτονόητη για τους
πολλούς μεταλλαγή της ταυτότητας των Ελλήνων
δεν αναχαιτίζεται ούτε, βέβαια, «βελτιώνεται» η
ιστορικά δεδομένη αλλοτρίωση με υπουργικές
αποφάσεις που αντιπαλεύουν περιπτωσιολογία.
Έχει οριστικά χαθεί, μέσα σε σαράντα μόλις
χρόνια (Βερυβάκης, 1981) η συνέχεια της γλώσσας (εφοδιασμένος σήμερα ο Ελλαδίτης με
πτυχίο και μεταπτυχιακά, ακούει το στίχο «τη
Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια» και δεν «πιάνει νόημα», ενώ ο αγράμματος προπάππος του
ριγούσε). Ακούει ο σημερινός για άμεση δημοκρατία «αυτοδιαχειριζόμενων κοινοτήτων» και
ανακαλεί προσλαμβάνουσες γελοιωδών συνελεύσεων πολυκατοικίας!
Ασφαλώς και υπάρχει ακόμα μια ελάχιστη μερίδα Ελλήνων, ασήμαντη περιθωριακή μειονότητα,
που συντηρεί (με τεχνητή αναπνοή) τη βιβλιαγορά, ντρέπεται με οδύνη για την κυρίαρχη παντού
φτήνια και χυδαιότητα, κυρίως για το διανοητικό
και ηθικό επίπεδο πολιτικών και δημοσιογράφων. Αηδιάζει και φρίττει με την καφρίλα ιδιωτικών καναλιών. Νιώθουμε παραδομένη την
άλλοτε ελληνική κοινωνία σε συνθήκες έσχατης
παρακμής. Υπάρχει αυτή η ελάχιστη κοινωνική
ομάδα, περιθωριακή, ανίκανη να επαναστατήσει. Και ελαττώνεται ραγδαία. Στον κοινωνικό
στίβο λογαριάζεται ανύπαρκτη, πεθαμένη.
Αν υπήρχε μια σπίθα ζωής, θα είχε τολμηθεί
τουλάχιστον ένα «επιστημονικό» (αποκλειστικά)
συνέδριο. Με μία και μόνο θεματική: Περιπτώσεις κατάφωρης κατάλυσης της δημοκρατίας
από την κομματοκρατία, ποιος θα τις αντιπαλέψει; Ποιος θα κρίνει αν μια στρατιωτική αυθαιρεσία καταλύει τη δημοκρατία ή αποκαθιστά τη
δημοκρατία;
Είναι «δημοκρατία» το καθεστώς, όπου ο κομματάρχης πρωθυπουργός «διορίζει» (μόνος και
αυθαίρετα) τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον
Πρόεδρο της Βουλής, τους Προέδρους των Ανώτατων Δικαστηρίων, την Ηγεσία των Ενόπλων
Δυνάμεων;
Πώς μπορεί να ελεγχθεί, σε μια «τύποις» δημοκρατία, ο ρόλος ξένων πρεσβειών στην ανάδειξη
πρωθυπουργού και υπουργών της χώρας; Η παρακμή κρίνεται από το πόση αλήθεια και πόση
δημοκρατία αντέχουμε.
*Ο Χρήστος Γιανναράς (γεν. Αθήνα, 10 Απριλίου 1935) είναι σύγχρονος Έλληνας καθηγητής φιλοσοφίας και συγγραφέας. Σπούδασε θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Βόννης και του Παρισιού (Σορβόννη). Είναι διδάκτωρ φιλοσοφίας
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και της Θεολογικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ
ΧΩΡΑ «ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ»

Start your life!
Live your dream!

Έκοψαν τους Έλληνες
«ΣΤΑ ΔΎΟ»
√ Παύουν να είναι ίσοι όλοι οι πολίτες
√ Ποιες οι απαγορεύσεις στους ανεμβολίαστους

OUR PROGRAMS

Η

κυβέρνηση «έκοψε» και επισήμως
την Ελλάδα «στα δύο», καθώς πλέον
οι πολίτες παύουν να είναι ίσοι, αφού οι
εμβολιασμένοι θα έχουν το δικαίωμα να
παρακολουθούν κανονικά (σχεδόν) τις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, την ίδια
ώρα που κάτι τέτοιο θα απαγορεύεται
στους μη εμβολιασμένους.
Οι ανακοινώσεις έγιναν την Τρίτη 29/6
από τον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη και τον υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη.
Όπως είπαν, πλέον οι χώροι συναθροίσεων προσώπων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, κάτι που θυμίζει το Απαρτχάιντ,
μόνο που τώρα χωρίζουν τους πολίτες σε
εμβολιασμένους και μη.
Ουσιαστικά οι χώροι χωρίζονται, σε χώρους μόνο για εμβολιασμένους και μεικτούς χώρους, στους οποίους θα μπορούν
να μπαίνουν όλοι οι πολίτες με τα μέτρα
που ισχύουν μέχρι σήμερα.
Η κυβέρνηση πετώντας το «τυράκι»
στους επιχειρηματίες πως θα μπορούν
να μετατρέψουν σε «covid-free» τους χώρους τους και να έχουν μεγαλύτερες πληρότητες στα καταστήματα τους, ελπίζει
πως αρκετές θα είναι τελικά οι επιχειρήσεις που θα κλείσουν τις πόρτες τους για
τους μη εμβολιασμένους.
Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως στα γήπεδα θα πηγαίνουν μόνο οι εμβολιασμένοι, ή όσοι έχουν αποκτήσει ανοσία λόγω
νόσησης, δηλαδή πλέον γίνεται κανόνας
του κράτους η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Οι κλειστοί χώροι, πλην των κέντρων
διασκέδασης, όπως εστιατόρια, καφέ, κινηματογράφοι και θέατρα, ανοίγουν ως
εξής: κλειστοί κινηματογράφοι την 1η Ιουλίου και λοιποί κλειστοί χώροι στις 15 Ιουλίου. Αναλυτικά όσα θα ισχύουν:
ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Α. Αμιγείς χώροι: Χώροι συνάθροισης
στους οποίους έχουν πρόσβαση όσοι
έχουν αποκτήσει ανοσία, δηλαδή έχουν
εμβολιαστεί με δύο δόσεις εμβολίου ή με
μονοδοσικό εμβόλιο, και έχουν μεσολαβήσει 14 ημέρες από τον τελικό εμβολιασμό τους, ή έχουν αποδεδειγμένα νοσήσει τους τελευταίους έξι (6) μήνες.
Β. Μικτοί χώροι: Χώροι συνάθροισης
στους οποίους έχουν πρόσβαση όσοι
έχουν αποκτήσει ανοσία, δηλαδή έχουν
εμβολιαστεί με δύο δόσεις εμβολίου ή
με μονοδοσικό εμβόλιο, και έχουν μεσολαβήσει 14 ημέρες από τον τελικό εμβολιασμό τους, ή έχουν αποδεδειγμένα
νοσήσει τους τελευταίους έξι (6) μήνες ή
έχουν υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης της
νόσου COVID-19 (PCR test ή rapid test) με
αρνητικό αποτέλεσμα κατά τις τελευταίες
48 ώρες.
Όλοι οι χώροι συναθροίσεων που μπορούν να υποδέχονται κοινό δηλώνονται,
κατ’ επιλογή, ως αμιγείς (από τις 15 Ιου-
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λίου και εντεύθεν) ή ως μικτοί, σε ειδική
πλατφόρμα, και φέρουν ειδική σήμανση
στην είσοδό τους.
ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
Α. Κλειστοί χώροι πλην κέντρων διασκέδασης (κινηματογραφικές αίθουσες, θέατρα, εστιατόρια, καφέ)
-Χώροι που έχουν δηλωθεί ως αμιγείς:
Λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη του 85%
της χωρητικότητάς τους – χωρίς χρήση μάσκας.
-Χώροι που έχουν δηλωθεί ως μικτοί:
Λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη του 50%
της χωρητικότητάς τους – υποχρεωτική
χρήση μάσκας και αρνητικό αποτέλεσμα
rapid test τις τελευταίες 48 ώρες. Οι ανήλικοι προσέρχονται με δήλωση αρνητικού
αποτελέσματος self test από τους γονείς
τους.
ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ.
Β. Υπαίθριοι χώροι ψυχαγωγίας καθημένων πλην γηπέδων (ζωντανά θεάματα
και ακροάματα)
-Χώροι που έχουν δηλωθεί ως αμιγείς:
Λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη του
85% της χωρητικότητάς τους.
-Χώροι που έχουν δηλωθεί ως μικτοί:
Λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη χωρητικότητας:
• 75% για χώρους έως 1.000 θέσεων –
υποχρεωτική χρήση μάσκας
• 70% για χώρους έως 5.000 θέσεων –
υποχρεωτική χρήση μάσκας
• 65% για χώρους έως 15.000 θέσεων –
υποχρεωτική χρήση μάσκας
Γ. Υπαίθρια και κλειστά κέντρα διασκέδασης (μουσικά κέντρα, κλαμπ)
-Χώροι που έχουν δηλωθεί ως αμιγείς:
Λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη του
60% της χωρητικότητάς τους – χωρίς χρήση μάσκας.
-Χώροι που έχουν δηλωθεί ως μικτοί:
Λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη του
25% της χωρητικότητάς τους – πρόσβαση
κοινού με αρνητικό αποτέλεσμα rapid test
τις τελευταίες 48 ώρες.
Δ. Ανοικτά και κλειστά γήπεδα
Λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη του
85% της χωρητικότητάς τους.
Πρόσβαση όσοι έχουν αποκτήσει ανοσία,
δηλαδή έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις
εμβολίου ή με μονοδοσικό εμβόλιο, και
έχουν μεσολαβήσει 14 ημέρες από τον
τελικό εμβολιασμό τους, ή έχουν αποδεδειγμένα νοσήσει τους τελευταίους έξι (6)
μήνες.
Οι ανήλικοι προσέρχονται με δήλωση
αρνητικού αποτελέσματος self test από
τους γονείς τους.
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Ο Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΜΠΟΝΟΥΣ» ΤΩΝ 150€:

«Επιστημονικό και ηθικό πρόβλημα»

► «Αναίτιος εμφύλιος «πόλεμος»
► «Ο κόσμος δεν πάει να εμβολιαστεί γιατί δε γνωρίζουμε τις μακροχρόνιες παρενέργειες»
ευρώ σε νέους που έχουν καταστραφεί
από την ανεργία και το lockdown.
«Το κίνητρο αυτό καταλαβαίνω ότι γίνεται με καλή πρόθεση, αλλά είναι προβληματικό από επιστημονικής άποψης. Τα
δεδομένα που έχουν δείχνουν ότι τέτοιου
είδους κίνητρα δεν είναι αποτελεσματικά. Έχουν δοκιμαστεί στη Σερβία, με 25
ευρώ σε όσους εμβολιάζονται, έχουν δοκιμαστεί σε πολιτείες των ΗΠΑ, με 100
δολάρια που παίρνουν οι 16-35 ετών όταν
εκάθαρα αντίθετος στο «μπόνους» εμβολιάζονται. Ήδη από πέρυσι αρκετοί
των 150 ευρώ που δίνει η κυβέρνηση οικονομολόγοι είχαν προτείνει αντίστοιστους νέους 18 έως 25 ετών για να εμβο- χες λύσεις, και είχαν υπολογίσει ότι για να
λιαστούν είναι ο καθηγητής Παθολογίας είναι αποτελεσματικό ένα τέτοιο κίνητρο
και Επιδημιολογίας στο πανεπιστήμιο του θα πρέπει να είναι της τάξεως των 1.000
Stanford, Γιάννης Ιωαννίδης (φωτ.).
δολαρίων», εξήγησε ο κ. Ιωαννίδης.
Ο καθηγητής τονίζει πως με αυτό τον
«Το θέμα είναι γιατί κάποιος δεν κάνει το
τρόπο δημιουργούνται δύο προβλήματα, εμβόλιο. Οι κύριοι λόγοι είναι ο δισταγένα επιστημονικό, καθώς όπως τονίζει «τα μός, η αίσθηση ότι δεν είναι το εκπληκτικό
δεδομένα που έχουν δείχνουν ότι τέτοιου προϊόν που μας σερβίρετε, αλλά κάτι για
είδους κίνητρα δεν είναι αποτελεσματι- το οποίο δε γνωρίζουμε τις μακροχρόνιες
κά», αλλά και ηθικό, αφού δίνονται 150 παρενέργειες.

Ξ

Οι άνθρωποι αυτοί δε θα πειστούν με
οικονομικά κίνητρα, αντιθέτως νομίζω ότι
θα γίνουν ακόμα πιο διστακτικοί.
Όταν είσαι διστακτικός και πάνε να σου
πουλήσουν κάτι δίνοντάς σου ένα μπόνους, λες αν κάτι είναι τόσο καλό γιατί
να μου δίνουν μπόνους; Το δεύτερο πρόβλημα είναι το ηθικό. Σε μια κοινωνία που
οι νέοι έχουν πληγεί πολύ περισσότερο,
έχουμε αστρονομικά ποσοστά ανεργίας,
το 50% έχουν ψυχικά προβλήματα υγείας
μετά τα lockdown και τώρα τους δίνουμε
150 ευρώ. Αν η πρόθεση είναι να βελτιώσουμε το ποσοστό των εμβολιασμών,
φοβάμαι ότι ακόμα και αν είναι θετική η
πρόθεση καταλήγει σε μια αρνητική επίπτωση και σε ένα πρόβλημα ηθικών διαστάσεων».
Παράλληλα τόνισε, πως ουσιαστικά δεν
είναι τόσο σημαντικό να εμβολιαστούν οι
νέοι, ώστε να υπάρχουν μέτρα τα οποία
οδηγούν σε εμφύλιο «πόλεμο» (όπως
είπε χαρακτηριστικά).

Ο Γ. Ιωαννίδης είπε πως «τα εμβόλια για
τις πολύ μικρές ηλικίες έχουν μικρό κίνδυνο, αλλά είναι μικρός και ο κίνδυνος να
πάθει κάτι κάποιος από τον κορωνοϊό σε
αυτές τις ηλικίες.
Είναι λοιπόν μια προσωπική απόφαση,
μπορεί κάποιος να το κάνει στο πλαίσιο
μιας συνολικής συλλογικής προσφοράς,
με την έννοια ότι ίσως έτσι μπορεί να
προστατεύσει κάποιους ανθρώπους στο
περιβάλλον του, ή κάποιους που είναι ευπαθείς.
Βέβαια, η μεγαλύτερη προτεραιότητα είναι να εμβολιαστούν οι ίδιοι οι ευπαθείς.
Νομίζω ότι δεν είναι ζήτημα ο εμβολιασμός των νέων για να οδηγηθούμε σε εμφύλιο ή παγκόσμιο “πόλεμο”.
Δεν είναι ένα θέμα που θα πρέπει να
οδηγήσει σε τόσους διαξιφισμούς», σημείωσε ο κ. Ιωαννίδης αναφορικά με τον
εμβολιασμό των νεότερων ηλικιών.
© Pronews.gr

Τα εμβόλια διχάζουν αλλά οι ΛΟΑΤΚΙ μας ενώνουν
«Αντιδημοκρατικός ο κοινωνικός αποκλεισμός στους ΛΟΑΤΚΙ»
λέει ο Κ. Μητσοτάκης

Τ

ην ώρα που οι υπουργοί της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη
ανακοίνωναν τα «προνόμια» σε εμβολιασμένους και έκοβαν την Ελλάδα «στα
δύο» ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση
στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο
και τα μέλη της Επιτροπής για την Εθνική
Στρατηγική Ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+.
Ο κ. Μητσοτάκης παρέλαβε το πρωί της
Τρίτης 29/6 την έκθεση της Επιτροπής
και ευχαρίστησε τον Πρόεδρό της, Λίνο
– Αλέξανδρο Σισιλιάνο, και τα μέλη της.
Αυτό που προκαλεί όμως εντύπωση είναι τα όσα είπε ο πρωθυπουργός κατά
τη διάρκεια της συνάντησης, καθώς
υποστήριξε πως στην Ελλάδα του 21ου
αιώνα «δεν επιτρέπονται διαχωρισμοί
μεταξύ των πολιτών της», προσθέτοντας
ότι «ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν είναι μόνο αντιδημοκρατικός, πιστεύω ότι

είναι και βαθιά αντιπαραγωγικός. Και
γι αυτό και η χώρα μας ακολουθεί την
Ευρώπη, ενώνοντας αρμονικά όλες τις
δυνάμεις της, ενσωματώνοντας το διαφορετικό στο κοινό. Αναγνωρίζοντας
ίσα δικαιώματα σε όλους, απαιτώντας
όμως και από όλους σεβασμό και αλληλεγγύη».
Αυτό όμως συμβαίνει, την ίδια ώρα
που απαγορεύει σε μη εμβολιασμένους
να συμμετέχουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Μάλλον ο πρωθυπουργός ξεχνάει
πως και ο ίδιος με δηλώσεις τους έχει
διαχωρίσει τους πολίτες σε «ψεκασμένους» (όπως είχε πει σε διάγγελμα του
όσους είναι σκεπτικοί απέναντι στον εμβολιασμό) και «εκλεκτούς» πολίτες που
πρέπει να επιβραβευθούν γιατί εμβολιάστηκαν (δίνει 150 ευρώ σε νέους που
θα κάνουν το εμβόλιο).

Άλλωστε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει δείξει εδώ και καιρό τις
ιδιαίτερες ευαισθησίες της απέναντι στα
ΛΟΑΤΚΙ άτομα, καθώς έχει δηλωμένο
γκέι υφυπουργό Πολιτισμού, ο λόγος για
το Νίκο Γιατρομανωλάκη, ο οποίος πρόσφατα συμπεριλήφθη στην ετήσια λίστα
του NBC με τα 30 ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που ξεχώρισαν διεθνώς.
Από την πλευρά του, ο κ. Σισιλιάνος
σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η έκθεση
ακολουθεί «τη δομή της αντίστοιχης
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τους ΛΟΑΤΚΙ+, 2020 – 2025».
Πρόσθεσε δε, ότι πολλά από τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή «άπτονται της αρχής της ισονομίας,
της ισοπολιτείας και του κράτους δικαίου». Κλείνοντας ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ανέφερε πως «προσπαθήσαμε

να είμαστε ρεαλιστές, να λαμβάνουμε
υπόψιν την κοινωνία του σήμερα αλλά
συγχρόνως να προτείνουμε και ορισμένες τομές».
Η έκθεση αποτελεί οδικό χάρτη με κατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την εμπέδωση
της ισότητας, αξιοποιώντας τη στρατηγική που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή
Ένωση καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές
που εφαρμόζονται στο εξωτερικό.
© Pronews.gr
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ΦΘΗΝΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

Κάρτα Ελευθερίας
στους νέους 150€

Σε καμία άλλη χώρα δεν έχει γίνει γνωστό
ότι έχει συμβεί κάτι παρόμοιο

Τ

ην ανακοίνωση της «Κάρτας Ελευθερίας», μιας προπληρωμένης κάρτας
150 ευρώ που θα δίνεται από την πολιτεία σε όλους τους νέους 18-25 ετών
που έχουν ήδη εμβολιαστεί ή θα εμβολιαστούν στη συνέχεια, έκανε ο έλληνας
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
κατά τη διάρκεια της παρουσίασης για
την ενθάρρυνση των εμβολιασμών, που
έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα
28/6.
«Ύστερα από 16 μήνες αναμέτρησης με
τον κορωνοϊό, η χώρα δείχνει να κερδίζει
τη μάχη μένοντας πάντα σε επιφυλακή»
είπε ο πρωθυπουργός ξεκινώντας την παρουσίαση.
«Όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση
στήριξε το ΕΣΥ, τους εργαζομένους και τις
επιχειρήσεις, ένα πολύπλευρο πρόγραμμα ύψους 40 δισ. ευρώ.
Έχει έρθει η ώρα η πολιτεία να επιβραβεύσει μία ηλικιακή ομάδα που επλήγη
από τον κορωνοϊό. Αναφέρομαι στους νέους 18-25 ετών, που είναι 940.000»
τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε:
«Από σήμερα ανοίγεται ένα παράθυρο ελευθερίας για τον ελεύθερο χρόνο
τους. Με την πρώτη δόση εμβολιασμού
θα αποκτούν μία προπληρωμένη κάρτα
ύψους 150 ευρώ για ταξίδια και για πολιτιστικά δρώμενα».
ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
«Αφορούν όλους όσοι έχουν ήδη εμβολιαστεί, αλλά και αυτούς που θα εμβολιαστούν από εδώ και στο εξής» συνέχισε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Αξιοποιώντας αυτό το νέο ψηφιακό
πορτοφόλι οι νέοι μας θα κάνουν πιο εύκολα διακοπές.
Πρόκειται για μία οφειλή προς τη νεολαία, ένα ευχαριστώ για την επιμονή τους
και την υπομονή τους.
Αποτελεί και ένα κίνητρο να εμβολιαστούν για τους νέους που συμβάλλουν
περισσότερο στην κινητικότητα. Το εν
λόγω κίνητρο αφορά και στην καταπολέμηση της μετάλλαξης τύπου Δ.
Είναι οι νέοι, λοιπόν, που έχουν τη δυνατότητα να βάλουν φρένο στον ιό πατώντας γκάζι προκειμένου να φτάσουμε στο
70 -γιατί όχι και στο 80%- του τείχους ανοσίας. Είναι μία ενέργεια που έχει πολλούς
ευνοημένους» διευκρίνισε επίσης.
Και ο πρωθυπουργός συμπλήρωσε:
«Κρατάμε τη μάσκα όταν είμαστε πολλοί.
Σύντομα οι εμβολιασμένοι θα κινούνται
πιο άνετα στους κλειστούς χώρους.
Καλώ τα κορίτσια μας και τα αγόρια
μας να τσιμπήσουν την ευκαιρία και να
τσιμπηθούν με ένα εμβόλιο. Η κάρτα θα
ονομάζεται “freedom pass”».

ΣΥΡΙΖΑ: «O MΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ
ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΕΙ ΜΕ 150 ΕΥΡΩ»
Για προσπάθεια εξαγοράς των νέων κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή την ανακοίνωση της
κάρτας freedom pass, ενώ παράλληλα
ζητά να σταματήσει να διχάζει τους πολίτες με προνόμια για τους εμβολιασμένους.
Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Αφού εδώ και ενάμισι χρόνο ο κ.
Μητσοτάκης έχει κάνει το βίο των νέων
αβίωτο, τώρα προσπαθεί να τους εξαγοράσει με 150 ευρώ. Τους αντιμετωπίζει
σαν ψάρια που θα τσιμπήσουν και όχι ως
πολίτες με δικαιώματα.
Να τσιμπήσουν, μήπως και ξεχάσουν τον
αυταρχισμό και το ξύλο στις πλατείες, τον
πρωτοφανή αποκλεισμό δεκάδων χιλιάδων μαθητών από τα ΑΕΙ για χάρη των
κολεγίων, την υποβάθμιση των πανεπιστημίων τους, την καταδίκη όσων βρουν
δουλειά να εργάζονται 10ωρα με μισθούς
πείνας και απλήρωτες υπερωρίες, τη διαρκή στοχοποίησή τους πως ευθύνονται
για την εξάπλωση της πανδημίας».
Ακολούθως υποστηρίζει, ότι «εάν τον
ενδιέφερε όντως η πορεία του εμβολιασμού και όχι το γεγονός ότι το κόμμα του
έχει πάρει διαζύγιο από τη νέα γενιά, θα
φρόντιζε να κάνει κάτι για τους άνω των
60 ετών που είναι οι πιο ευάλωτοι και αν
και έχουν πρόσβαση από τις αρχές του
έτους στο εμβόλιο, παραμένουν ανεμβολίαστοι σε ποσοστό περίπου 35%».
Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ «παρά τις κυβερνητικές παλινωδίες και την εξευτελιστική κοροϊδία του κ. Μητσοτάκη», καλεί όλους
τους πολίτες να εμβολιαστούν «ώστε να
χτιστεί το τείχος ανοσίας, ανεξάρτητα
από εξευτελιστικά δωράκια και προνόμια».
Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί «τον ανέμελο κ.
Μητσοτάκη»:
-να σταματήσει να διχάζει τους πολίτες
δημιουργώντας κοινωνία δύο ταχυτήτων, με προνόμια μόνο για εμβολιασμένους, την ώρα μάλιστα που με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησής του, τέλος
Ιουνίου αντί για 70% των πολιτών, όπως
υποσχόταν, έχει εμβολιαστεί μόλις το
35% του πληθυσμού.
-να σταματήσει να στέλνει διαρκώς αντιφατικά μηνύματα χαλάρωσης, ζητώντας
από τους πολίτες να πετάξουν τις μάσκες,
την ώρα που όλοι προειδοποιούν για ραγδαία εξάπλωση της μετάλλαξης «Δέλτα».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
«FREEDOM PASS» ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ:
«ΑΠΟ ΜΩΥΣΗΣ, ΘΕΟΣ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΣ ΠΟΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
ΘΑ ΖΗΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΟΧΙ»
Άμεση και σφοδρότατη ήταν η αντί-

δραση της Ελληνικής Λύσης στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για το
«freedom pass» στους νέους και τη «δωροδοκία» τους με 150 ευρώ για να εμβολιαστούν.
Το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου κάνει λόγο για «κόμιστρο στη ζωή των νέων»
και για διχασμό των Ελλήνων σε «εμβολιασμένους και μη», ενώ χαρακτηρίζει τον
Πρωθυπουργό «ανεπαρκή».
Καταλήγει η Ελληνική Λύση σχολιάζοντας: «Κάποιοι κακεντρεχείς χαρακτήριζαν τον κ. Μητσοτάκη ως «Μωυσή». Πλέον αρχίζει να συμπεριφέρεται ως «Θεός»,
αποφασίζοντας ποιος Έλληνας θα ζήσει
κανονικά και ποιος όχι».
Αναλυτικά:
-Είναι αδιανόητο ο Έλληνας πρωθυπουργός να βάζει «κόμιστρο» στη ζωή των

νέων, χωρίζοντας μάλιστα τα Ελληνόπουλα σε δύο κατηγορίες.
-Ένας πρωθυπουργός που διχάζει τους
Έλληνες σε «εμβολιασμένους και μη»,
προαναγγέλλοντας μάλιστα διακρίσεις
επί της «κανονικής διαβίωσης» γεγονός
που αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα για
το σύνολο των πολιτών σε μια δημοκρατία, είναι ένας ανεπαρκής πρωθυπουργός.
-Κάποιοι κακεντρεχείς χαρακτήριζαν τον
κ. Μητσοτάκη ως «Μωυσή».
Πλέον αρχίζει να συμπεριφέρεται ως
«Θεός», αποφασίζοντας ποιος Έλληνας
θα ζήσει κανονικά και ποιος όχι.

© Zougla.gr, Newsbreak.gr
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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Σ

ύμφωνα με τις ειδήσεις, ένας από
τους μεγαλύτερους «podcaster»
στις Η.Π.Α., με 10,6 εκ. συνδρομητές στο
YouTube, ο Joe Rogan, εξέφρασε την ακόλουθη άποψη, σε σχέση με τον εμβολιασμό των νέων ενηλίκων: «Εάν είσαστε
21 ετών και με ρωτάτε αν πρέπει να εμβολιασθείτε, θα έλεγα όχι. Εάν είσαστε
ένα υγιές άτομο και ασκείστε συνεχώς,
είσαστε νέος και τρώτε καλά, δε νομίζω
πως πρέπει να ανησυχείτε για το μη εμβολιασμό σας».
Παρά το ότι όμως στην ουσία εξέφρασε
μία λογική γνώμη, λέγοντας ελεύθερα
την άποψη του, το σχόλιο του δημιούργησε προβλήματα στις Η.Π.Α. – επειδή ο
στόχος της κυβέρνησης είναι ο εμβολιασμός ολόκληρου του πληθυσμού. Γι αυτές τις λίγες προτάσεις του λοιπόν κατηγορήθηκε έντονα από το Λευκό Οίκο και
τον Dr. Fauci, τον επικεφαλής της επιτροπής των ειδικών για λοιμώξεις που συμβουλεύουν την κυβέρνηση, ο οποίος τον
χαρακτήρισε ως ένα εγωιστικό άτομο
που θέτει σε κίνδυνο τα ευάλωτα μέλη
της κοινωνίας.
Εν τούτοις, λαμβάνοντας υπόψιν τον
τρόπο με τον οποίο ξεκίνησαν τα εμβόλια και οι εμβολιασμοί, είναι ασφαλώς
δικαιολογημένος ο σκεπτικισμός του J.
Rogan, όπως και οποιουδήποτε άλλου –
αφού αφενός μεν παράχθηκαν εξαιρετικά γρήγορα, με αποτέλεσμα οι φάσεις ΙΙ
και ΙΙΙ να διεξάγονται παράλληλα χωρίς
να έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, αφετέρου
είναι πειραματικά με άδεια έως το 2023.
Με απλά λόγια, τα εμβόλια εγκρίνονται
στις Η.Π.Α. ως μέτρα έκτακτης ανάγκης
από τον FDA – παρά το ότι σχεδόν 260 εκ.
Αμερικανοί έχουν ήδη εμβολιασθεί.
Ειδικά όσον αφορά το AstraZeneca, η
μεγάλη πίεση που ασκήθηκε στην εταιρία για να παράγει το εμβόλιο το συντομότερο δυνατόν, προκάλεσε πρόβλημα
στη δοσολογία στο ξεκίνημα της διανομής του – ενώ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες απαγορεύθηκε αργότερα, λόγω των
κινδύνων θρομβώσεων σε νέους. Όσον
αφορά τη Ρωσία, συνιστάται γενικότερα ένα τεστ αντισωμάτων πριν από τον
εμβολιασμό, έτσι ώστε να διασφαλισθεί
πως ο ασθενής δεν έχει ήδη ανοσία –
με στόχο αφενός μεν να αποφευχθεί η
σπατάλη δόσεων, αφετέρου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του οργανισμού με

αντισώματα. Γιατί αλήθεια δε συνιστάται το ίδιο στην Ευρώπη ή στις Η.Π.Α.;
Έχουν αντίρρηση οι φαρμακευτικές;
Η ελευθερία του λόγου Περαιτέρω, το
πραγματικό ερώτημα και το θέμα μας,
δεν είναι εάν ο Αμερικανός είχε δίκιο,
λέγοντας τα παραπάνω ή όχι – αλλά το
ότι η κριτική ενός Πολίτη που εξέφρασε ελεύθερα την άποψη του, ενόχλησε
σε τόσο μεγάλο βαθμό την κυβέρνηση.
Εν προκειμένω, εάν το όποιο κράτος
επικρίνει τις απόψεις ενός Πολίτη του,
προφανώς δεν επιτρέπει την ελευθερία
του λόγου – σημειώνοντας πως η ελευθερία του λόγου και του Τύπου προστατεύονται από το Αμερικανικό Σύνταγμα
και όχι μόνο, στο οποίο αναφέρονται τα
εξής: «Το Κογκρέσο δε θα ψηφίσει κανένα νόμο που θα περιορίζει την ελευθερία του λόγου ή του Τύπου».
Με βάση τα παραπάνω, είναι ασφαλώς
αντισυνταγματικό το να επικρίνουν οι
Αρχές δημόσια τις ομιλίες των Πολιτών
τους, όπως η κυβέρνηση των Η.Π.Α. τον
J. Rogan – να επιτίθενται δηλαδή στις
βασικές τους ελευθερίες και να ελέγχουν τους έχοντες αντίθετες απόψεις
στα ΜΜΕ ή στο διαδίκτυο, επικαλούμενες πως διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις, ότι
προωθούν θεωρίες συνομωσίας ή πως
υποκινούν τον εξτρεμισμό, όπως πολύ
σωστά τεκμηριώνει γνωστός Αμερικανός. Συνεχίζοντας, αυτή η κατάσταση
υπήρχε πολύ πριν και δεν αφορά ασφαλώς μόνο τις Η.Π.Α., ούτε την πολιτική
των εμβολίων – ενώ ειδικά όσον αφορά
την Ελλάδα, ο έλεγχος των ΜΜΕ από την
κυβέρνηση που επιτεύχθηκε με τον έμμεσο χρηματισμό τους, με τη δικαιολογία της πανδημίας (διέθεσε περί τα 80
εκ. € μέσα σε ένα χρόνο, δήθεν για την
ενημέρωση των Πολιτών), είναι τρομακτικός. Ειδικότερα, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, ο έλεγχος των ελληνικών
ΜΜΕ από την κυβέρνηση υπερβαίνει το
80% – οπότε δεν είναι υπερβολή να τον
συγκρίνει κανείς με τη Βόρεια Κορέα.
Για τη λογοκρισία τώρα περιεχομένων
που θεωρούνται δυσμενή για την εκάστοτε πολιτική εξουσία, δεν απαιτούνται
συχνά ρητές απαγορεύσεις – αφού τα
ΜΜΕ προβλέπουν τι ακριβώς επιθυμούν
οι κατέχοντες την εξουσία και λογοκρίνονται μόνα τους, για να αποφύγουν τα
επίσημα αντίποινα.

Η συγκεκριμένη διαδικασία «αυτολογοκρισίας» των ΜΜΕ αποτελεί μέρος
του προπαγανδιστικού συστήματος που
έχει ονομασθεί «κατασκευή συναίνεσης» (manufacturing consent) – σύμφωνα με την οποία τα ΜΜΕ είναι ισχυροί
και αποτελεσματικοί ιδεολογικοί θεσμοί
που εκπληρώνουν τη λειτουργία της
προπαγάνδας, υποστηρίζοντας το σύστημα.
Εν προκειμένω, δεν υπάρχει εμφανής
καταναγκασμός, αλλά ενεργούν με αυτόν τον τρόπο επειδή διαφορετικά αποκόπτονται από τις πηγές των εσόδων
τους, όπως είναι οι κρατικές και λοιπές
διαφημίσεις – ενώ όσον αφορά εκείνους
τους δημοσιογράφους που δεν αυτολογοκρίνονται, αμφισβητώντας δημόσια την επίσημη συναίνεση, χάνουν την
πρόσβαση τους στις προσοδοφόρες και
αξιόλογες θέσεις των κυρίαρχων ΜΜΕ.
Εκτός αυτού, κινδυνεύει πραγματικά η
φήμη τους, επειδή γίνονται συστηματικά
θύματα αδίστακτων πρακτικών – αφού
κατηγορούνται, για παράδειγμα, ως θεωρητικοί συνωμοσίας ή ως υποκινητές
της τρομοκρατίας. Οι κατηγορίες αυτές,
αν και είναι εντελώς αβάσιμες, μπορούν
να καταστρέψουν τη σταδιοδρομία τους
στο τοξικό πολιτικό περιβάλλον που
υπάρχει σε πολλές χώρες. Περαιτέρω,
συχνά οι Αρχές χρησιμοποιούν πολύ περισσότερα από εκφοβισμούς τύπου Μαφίας, για να ελέγξουν την κοινή γνώμη
– όπως στο παράδειγμα των κοινωνικών
δικτύων και του διαδικτύου στις Η.Π.Α.,
στα οποία απασχολούν αξιόπιστους
υπαλλήλους του κράτους που φιλτράρουν ή που εξαφανίζουν δημοσιεύματα,
μετά από αιτήματα διαφόρων θεσμικών
οργάνων του κράτους.
Στο παράδειγμα της πανδημίας και των
εμβολίων, το Facebook και το YouTube
σήμερα εξαφανίζουν συστηματικά σχόλια και βίντεο που δε συμφωνούν με τις
επίσημες θέσεις των κυβερνήσεων, με
τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων, καθώς επίσης με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας – ενώ δε φαίνεται να
αποτελεί πρόβλημα το γεγονός ότι, όλα
αυτά τα θεσμικά όργανα έχουν αλλάξει
πολλές φορές τις απόψεις και τις δηλώσεις τους, σχετικά με την πολιτική υγείας
για την πανδημία. Έχοντας διαπιστώσει
προσωπικά αυτού του είδους τη λογο-
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κρισία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
αποφεύγουμε όσο μπορούμε τις όποιες
αναφορές μας σε τέτοια «ευαίσθητα θέματα» – γνωρίζοντας τα αντίποινα που
υπάρχουν. Στο παράδειγμα δε των πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης που
δε διαφθείρονται και δε συμβιβάζονται,
επιλέγοντας πάντοτε την αλήθεια, αφενός μεν αποκλείονται από τις εμφανίσεις τους σε όλα τα κυρίαρχα ΜΜΕ με
εντολές της εκάστοτε κυβέρνησης, θάβονται ζωντανά δηλαδή κατά κάποιον
τρόπο, αφετέρου συκοφαντούνται και
τιμωρούνται με κάθε αθέμιτο τρόπο –
χωρίς φυσικά να γίνεται κατανοητό από
την κοινή γνώμη.
Ολοκληρώνοντας, είναι φανερό πως ο
αγώνας των ανθρώπων για την προάσπιση των ατομικών τους ελευθεριών, έτσι
όπως μας τις δίδαξαν η δημοκρατία και η
αρχαία Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης
της ελευθερίας του λόγου και του Τύπου,
είναι ένας μόνιμος αγώνας – αφού κανένα έγγραφο, από το Σύνταγμα έως τη
Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν παρέχει καμία εγγύηση ενάντια
στις παραβιάσεις αυτών των ελευθεριών
από το κράτος, όπως διαπιστώνεται από
πολλά ιστορικά παραδείγματα.
Οι αυταρχικές τάσεις των κατ’ επίφαση δημοκρατικών κυβερνήσεων, όπως
του Επιτελικού Κράτους της σημερινής
στην Ελλάδα, δεν είναι κάτι καινούργιο
– αφού όλες αυτές οι κυβερνήσεις προσπαθούν να επηρεάσουν, εάν όχι να
χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη, για την
εξυπηρέτηση των ιδιοτελών συμφερόντων τους.
Στα πλαίσια αυτά, συνεργάζονται με
τα παραδοσιακά κυρίαρχα ΜΜΕ, με τις
εταιρίες δημοσκοπήσεων και ούτω καθεξής αμείβοντας τους αδρά – ή τιμωρώντας τους αυστηρά, εάν δεν υποκύψουν στα χρήματα και στις πιέσεις. Είναι
δε πρόθυμες να κάνουν σχεδόν οτιδήποτε, για να εμποδίσουν το εκλογικό σώμα
να κατανοήσει τι ακριβώς συμβαίνει
και ποια είναι η αλήθεια – ειδικά όταν
ενεργούν κατ’ εντολή των ξένων, όπως
συμβαίνει δυστυχώς στην Ελλάδα, δρομολογώντας την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της, σε συνδυασμό με
πολλούς συμβιβασμούς που αφορούν
εθνικά θέματα.
© analyst.gr

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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ΤΟ 54% ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΙΧΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙ

Το Ισραήλ ακυρώνει στην πράξη
τα Πιστοποιητικά Εμβολιασμού

-Μελέτη του Πανεπιστημίου του Cambridge αποκαλύπτει
ότι οι εμβολιασθέντες κινδυνεύουν εξίσου από τη Delta
-13χρονο αγόρι από το Michigan πέθανε 3 μέρες
μετά τη 2η δόση του εμβολίου της Pfizer
με συμπτώματα μυοκαρδίτιδας

Π

υρηνικές βόμβες κατά του προγράμματος εμβολιασμού και των Πράσινων Διαβατηρίων για εμβολιασθέντες από
το Ισραήλ και από το Πανεπιστήμιο του
Cambridge. Την ίδια στιγμή, με τρόμο τα
διεθνή ΜΜΕ αρχίζουν σιγά – σιγά να ψελλίζουν ότι θα χρειαστούν νέα εμβόλια για
να αντιμετωπίσουν την παράλλαξη Delta,
καθώς τα σημερινά τα διαπερνά.
Πάνω από τις μισές από τις περιπτώσεις
κορωνοϊού που έφτασαν στο Ισραήλ από
το εξωτερικό ήταν άνθρωποι που είχαν
εμβολιαστεί, σύμφωνα με στοιχεία που
δημοσίευσε την προηγούμενη εβδομάδα
το Υπουργείο Υγείας. Περίπου 11 άτομα
που έφτασαν στο Ισραήλ τις τελευταίες 10 ημέρες επιβεβαιώθηκαν ότι έχουν
μολυνθεί από covid, με επτά από τις περιπτώσεις να αφορούν άτομα που είχαν
ήδη εμβολιαστεί!
Τον περασμένο μήνα, 215 κρούσματα
κορωνοϊού είχαν εισέλθει στο Ισραήλ, με
το 54% (πάνω από τους μισούς) να περιλαμβάνει εμβολιασμένα άτομα – σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της Jerusalem
Post.
Στο μεταξύ, στο Ισραήλ επανέρχονται
καλπάζοντας οι μάσκες, είναι ήδη εδώ
απρόσμενα οι ιογενείς λοιμώξεις που είθισται να εμφανίζονται το χειμώνα και
όπου να’ ναι οι επιστημονικές αρχές της
χώρας θα αρχίσουν να εξάγουν συμπεράσματα από την αποτελεσματικότητα του
εμβολίου σε περίπτωση που το Ισραήλ
τολμήσει να ανοίξει τα σύνορά του – από
την 1η Ιουλίου μετέθεσε τώρα το άνοιγμα
για τον Αύγουστο και βλέπουμε…
Αυτός ο Αύγουστος της ανθρωπότητας
μοιάζει όλο και πιο απόμακρος. Λεπτό
προς λεπτό αυτά που συμβαίνουν στον
πλανήτη είναι πρωτόγνωρα για όσους τα
παρακολουθούν. Και δεν είναι μόνο τα

ευρήματα του Ισραήλ που προσθέτουν
πολλά ερωτηματικά στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Έρχεται και μία
έρευνα του Πανεπιστημίου Cambridge να
αποδείξει ότι οι νέες μεταλλάξεις όπως η
Delta χτυπάνε εξίσου και τους εμβολιασθέντες!
Οι συντάκτες της έρευνας που δημοσίευσε προσφάτως και η «Καθημερινή» υποστηρίζουν ότι το νέο στέλεχος μπορεί να
πλήξει ακόμη και πλήρως εμβολιασμένους νοσοκομειακούς, που αναγκαστικά
πρέπει να περιθάλπουν ασθενείς με χαμηλή απόκριση στο εμβόλιο. Καταλήγουν
έτσι στο συμπέρασμα ότι οι νοσοκομειακοί εργαζόμενοι – προκειμένου να μην
επαναπροσβληθούν και μεταδώσουν τον
ιό σε ευπαθείς ασθενείς – πρέπει να καταφύγουν σε ενισχυτική δόση εμβολίου (!!!)
Η μελέτη καταδεικνύει την περίπτωση
ενός περιστατικού υπέρ-μετάδοσης στο
νοσοκομείο του Δελχί νωρίτερα μέσα στο
έτος, όπου 30 πλήρως εμβολιασμένα μέλη
του προσωπικού προσεβλήθησαν από τη
μετάλλαξη «Δέλτα» του κορωνοϊού.
Κανείς από τους εργαζόμενους δε χρειάστηκε να διασωληνωθεί αλλά η μελέτη
αναφέρει ότι το ξέσπασμα μέσα στο νοσοκομείο προσέθεσε περισσότερες αποδείξεις στην υπόθεση ότι η «Δέλτα» είναι
πιο ανθεκτική στα εμβόλια σε σύγκριση
με άλλα στελέχη.
Ανάλογες εξάρσεις της μετάλλαξης Δέλτα αναφέρθηκαν σε άλλα δύο ινδικά νοσοκομεία, ανέφεραν οι ερευνητές, αλλά
τέτοιες εξάρσεις δεν παρατηρήθηκαν με
άλλα στελέχη. Τα περιστατικά επαναμόλυνσης μεταξύ πλήρως εμβολιασμένων
νοσοκομειακών εργαζομένων είναι ανησυχητικά, καθώς τα νοσοκομεία είναι
υποχρεωμένα να νοσηλεύουν ανθρώπους
που οι συνθήκες της υγείας τους περιορί-

ζουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, αναφέρει η μελέτη.
Και επειδή τέτοιοι ασθενείς παρουσιάζουν τον κίνδυνο να αναπτύξουν σοβαρή
νόσηση μετά τη μόλυνσή τους από μέλη
του ιατρικού και νοσοκομειακού προσωπικού, η μελέτη αναφέρει ότι πρέπει να
διασφαλιστεί η ενίσχυση των εμβολιασμών για τέτοιους εργαζομένους.
Στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, η έξαρση των κρουσμάτων προκάλεσε «πισωγύρισμα» της επιστροφής στην κανονικότητα, καθιστώντας αναγκαία την επιβολή
νέων μέτρων σε καταστήματα, εστιατόρια
και καφενεία, τα οποία πλέον πρέπει να
κλείνουν νωρίτερα. Ακόμη και το Ισραήλ,
με τεράστια εμβολιαστική κάλυψη, επέβαλε εκ νέου την υποχρέωση μάσκας σε
κλειστούς χώρους, μόλις δύο εβδομάδες
αφότου την είχε καταργήσει.
Αργά ή γρήγορα η ανθρωπότητα είναι
αναγκασμένη να κοιτάξει με τόλμη την
προέλευση του ιού. Εδώ κρύβεται η ίαση,
διαφορετικά μην εκπλαγείτε, εάν πολύ σύντομα βιώσουμε τη διάλυση των ΗΠΑ και
τη μεγαλύτερη ήττα του δυτικού κόσμου
στη νεότερη ιστορία. Οδεύουμε προς τα
εκεί, όπως ο Τιτανικός στο Παγόβουνο.
Στο μεταξύ, η ιδέα να εμβολιαστούν τα
παιδιά 12 με 15 ετών με εμβόλια τα οποία
αποδεδειγμένα διαπερνούν κάποιες
μεταλλάξεις όπως η Delta αποδεικνύεται θανάσιμη, όπως στη περίπτωση του
13χρονου αγοριού από το Michigan που
πέθανε στα 13 του χρόνια μόλις 3 μέρες
αφότου έκανε τη 2η δόση του εμβολίου
της Pfizer. Δυστυχώς ο θάνατός του πολιτικοποιήθηκε και οι συγγενείς του είναι
διπλά στεναχωρημένοι γι΄αυτό. Μάλιστα
κατέβασαν γι΄αυτό το λόγο και κάποιες
από τις σχετικές αναρτήσεις.
Ο θάνατος του εφήβου αναφέρθηκε στα

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και βρίσκεται υπό διερεύνηση
από ομοσπονδιακούς ρυθμιστές υγείας,
για να διαπιστώσει εάν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του θανάτου και του εμβολιασμού – σύμφωνα με το Τμήμα Υγείας της
Κομητείας Saginaw – το οποίο έλαβε ειδοποίηση από το γραφείο του ιατρικού εξεταστή Saginaw για το θάνατο του αγοριού.
«Η απώλεια ζωής σε έναν έφηβο για
οποιοδήποτε λόγο είναι θλιβερή», δήλωσε το υπουργείο Υγείας σε δήλωση. «Η
αξιωματούχος υγείας Chris Harrington,
MPH και η ιατρική διευθύντρια Delicia
Pruitt, MD, είναι μητέρες παιδιών κοντά στην ηλικία του αγοριού, οπότε τους
ακουμπάει η υπόθεση».
Από την Τετάρτη 23/6, το Σύστημα
Αναφοράς Ανεπιθύμητων Εκδηλώσεων
(VAERS) του CDC δεν περιλάμβανε καταχώριση για τον έφηβο από το Michigan
που πέθανε τον Ιούνιο. Σύμφωνα με διάφορες αναφορές, υπάρχει μια δίμηνη
καθυστέρηση δεδομένων μεταξύ των
αναφορών που υποβάλλονται στο VAERS
και εκείνων που δημοσιεύονται στο κοινό.
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της αυτοψίας έδειξαν μετά τον εμβολιασμό του
συμπτώματα παρόμοια με αυτά που τεκμηριώθηκαν σε άλλα έφηβα αγόρια που
εμφάνισαν μυοκαρδίτιδα μετά τον εμβολιασμό για COVID.
© By The Clockwork Orange Times Team
(kourdistoportocali.com)

Η ΠΗΓΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΔΩ:
childrenshealthdefense.org/
defender/13-year-old-jacob-clynickdies-pfizer-vaccine-myocarditis/?utm_
source=salsa&eType=EmailBlastCont
ent&eId=ad859410-59a0-4e4c-bc16e1a2de4b6684

Spice up your life by visiting our local kiosk!
Discover unique activities and products near home!
saveursdelaval.com
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Καναδάς – Κεμπέκ
δίνουν κίνητρα
σε οικογένειες
με παιδιά
Σημαντικές οι παροχές στους γονείς

Σ

το προηγούμενο φύλλο της εφημερί- θηκε σε 20$ ανά παιδί ανά μήνα. Ταυτόδας μας, δημοσιεύσαμε στη σελίδα χρονα, φορολογήθηκε και προσαρμόστη19 ένα άρθρο του Άγη Βερούτη που ανα- κε στον πληθωρισμό.
φερόταν στους «πραγματικούς λόγους
Αλλά η αυξανόμενη ανησυχία για το
υπογεννητικότητας» της Ελλάδας.
ομοσπονδιακό έλλειμμα, ώθησαν στον
επανασχεδιασμό και μείωση του ποσού
παροχών.
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca
Η επιστρεπτέα πίστωση φόρου εισήχθη
το 1978, διαθέσιμη μόνο σε νοικοκυριά με
Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου, εισοδήματα κάτω των 18.000$.
αναφέρεται ότι η Γαλλία έχει θεσπίσει ση- Για τα υπόλοιπα νοικοκυριά τα οικονομιμαντικές φοροαπαλλαγές για να βοηθη- κά οφέλη βασιζόντουσαν στα εισοδήματά
τους. Δεδομένου ότι το μέσο οικογενειακό
θεί η αύξηση της γεννητικότητας.
Θα διαβάσατε επίσης ότι «τα παιδιά εισόδημα το 1978 ήταν 19.500$, περίπου
στην Ελλάδα είναι ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟ- 50% των οικογενειών επωφελήθηκε από
ΓΗΣΗΣ». Σε αντίθεση, ας δούμε την ιστο- τις παροχές.
Ήταν η πρώτη φορά που η κυβέρνηση
ρία και των οικογενειακών παροχών της
ομοσπονδιακής και επαρχιακής κυβέρνη- χρησιμοποίησε το φορολογικό σύστημα
για να προσφέρει ένα κοινωνικό όφεσης του Καναδά.
λος. Πολλά νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος δεν έλαβαν το επίδομα, διότι δεν
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
είχαν υποβάλει φορολογική δήλωση.
ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
Το 1992, η συντηρητική κυβέρνηση του
Tο 1945, η φιλελεύθερη κυβέρνηση του
Mackenzie King, πρόσφερε τις πρώτες Brian Mulroney κατάργησε εντελώς το οιαφορολόγητες πληρωμές σε όλες τις γυ- κογενειακό επίδομα και το αντικατάστησε
ναίκες με παιδιά κάτω των 16 ετών που μ’ ένα μεταρρυθμισμένο επίδομα για παιδιά.
παρακολούθησαν το σχολείο.
Το 1997, η φιλελεύθερη κυβέρνηση του
Το 1964 επεκτάθηκε σε μητέρες με νέους
μεταξύ 16 και 18. Η κυβέρνηση ήθελε να Jean Chrétien υπέγραψε διακυβερνητική
αποφύγει μια ύφεση (και κοινωνική ανα- συμφωνία μεταξύ της ομοσπονδιακής κυταραχή) όπως είχε συμβεί μετά τον Πρώτο βέρνησης και των επαρχιών, δημιουργώντας την Εθνική Πρωτοβουλία Παροχών
Παγκόσμιο Πόλεμο.
Επηρεασμένη από τον οικονομολό- Παιδιού.
Ήταν ένα πρόγραμμα δύο επιπέδων με
γο John Keynes, «ότι τα μετρητά στα χέρια
των οικογενειών χαμηλότερου και μέτριου βάση το ομοσπονδιακό επίδομα φόρου
εισοδήματος θα δαπανηθούν και δε θα παιδιών του Καναδά και το νέο πανκαναεξοικονομηθούν», η κυβέρνηση ήλπιζε ότι δικό συμπλήρωμα παροχών παιδιών, ήτοι
το οικογενειακό επίδομα θα ενθάρρυνε τη η συμφωνία Εθνικής Παροχής Παιδιών
μεταπολεμική οικονομική επέκταση, και (National Child Benefit).
θα ανέβαζε το βιοτικό επίπεδο της οικογέ- Το επίδομα παιδικής φροντίδας (UCCB)
νειας και ίσως ακόμη την ενθάρρυνση των – το οποίο έμοιαζε αξιοσημείωτα με το
γυναικών να εγκαταλείψουν το εργατικό οικογενειακό επίδομα που είχε ακυρωθεί
14 χρόνια νωρίτερα – εισήχθη από τους
δυναμικό μετά το τέλος του πολέμου.
Δυο εκθέσεις της κυβέρνησης απέδειξαν συντηρητικούς της κυβέρνησης Harper.
τη σημασία του οικογενειακού επιδόμα- Οι Συντηρητικοί δημιούργησαν ένα φοτος σε ένα δημόσιο πρόγραμμα κοινωνι- ρολογητέο όφελος 100 $ / μήνα για κάθε
παιδί κάτω των έξι ετών.
κής ασφάλισης.
Τον Οκτώβριο του 2014, με την πλειοΌμως το οικογενειακό επίδομα ήταν το
πρώτο μεγάλο πρόγραμμα παροχών στον ψηφία της κυβέρνησης, ο Harper έθεσε
Καναδά που επεκτάθηκε στους αυτόχθο- πρόσθετα κεφάλαια σε οικογενειακά επινες πληθυσμούς αλλά χρησιμοποιήθηκε δόματα, συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης αύξησης 4,47$ στο UCCB έως
επίσης για να τους αφομοιώσει.
Το 1974, το οικογενειακό επίδομα αυξή- το 2019-20. Αυτά τα κεφάλαια άνοιξαν το

Yiannis Hatzichristidis
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δρόμο για τις αλλαγές που ξεκίνησε η κυβέρνηση Trudeau το 2016.
Το 2016 η κυβέρνηση Justin Trudeau ανακοίνωσε το πρόγραμμα Παιδικού Οφέλους του Καναδά (Canadian Child Benefit),
αυξάνοντας τις παροχές παιδιών, προπαντός για τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Τα νοικοκυριά που
κερδίζουν περισσότερα από 200.000$
ετησίως δε λαμβάνουν το επίδομα.
Με το CCB, τα νοικοκυριά του Καναδά μπορούν να λάβουν έως και 6.400$
/ έτος για κάθε παιδί κάτω των έξι ετών
και 5.400$ / έτος για κάθε παιδί μεταξύ
των έξι και των 17 ετών (αυτά τα μέγιστα
επίπεδα παροχών ισχύουν για νοικοκυριά
που κερδίζουν λιγότερο από 30.000 $ ετησίως). Τα επίπεδα παροχών μειώνονται
με την αύξηση του εισοδήματος.
Υπάρχουν και άλλες φορολογικές δαπάνες για παιδιά. Για παράδειγμα, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, η έκπτωση δαπανών
για τη φροντίδα παιδιών, η πίστωση φόρου 15% για ιατρικά έξοδα.
Το επίδομα παιδιού του Καναδά (CCB)
είναι μια αφορολόγητη μηνιαία πληρωμή
προς τις οικογένειες για να τις βοηθήσει
με το κόστος ανατροφής των παιδιών
τους.
Βασιζόμενο στη φορολογική περίοδο
2020 υπολογίζεται ως εξής:
-6,639 CAD ανά έτος (553,25 CAD ανά
μήνα) για κάθε παιδί κάτω των 6 ετών.
-5,602 CAD ανά έτος (466,83 CAD ανά
μήνα) για κάθε παιδί ηλικίας 6 έως 17
ετών.
Για το φορολογικό έτος 2018, εκτιμάται
ότι περίπου 3.400.000 οικογένειες έλαβαν
αυτό το επίδομα.
Πρόσφατα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε
επιπρόσθετη οικονομική βοήθεια στις
οικογένειες για τις απρόβλεπτες δαπάνες
της πανδημίας COVID-19: Έως και 1.200$
ανά παιδί κάτω των έξι ετών το 2021. Αυτό
θα ωφελήσει περίπου 1,6 εκατομμύρια
καναδικές οικογένειες και περίπου 2,1
εκατομμύρια παιδιά κάτω των έξι ετών.

Ας δούμε τώρα ποιες είναι στο Κεμπέκ:
-Το 1967, η κυβέρνηση του Κεμπέκ δημιούργησε τα δικά της οικογενειακά επιδόματα για παιδιά κάτω των 16 ετών.
Αυτά τα επιδόματα δίδονται ανάλογα με
την τάξη και την ηλικία των παιδιών.
Οι γονείς είχαν δικαίωμα 30$ ετησίως για
1 παιδί και έως 283$ ετησίως για 6 παιδιά.
-Το 1978, η κυβέρνηση του Κεμπέκ δημιουργεί επίδομα μητρότητας.
-Το 1980, εφαρμόζεται το πρόγραμμα
επιδομάτων για παιδιά κάτω των 18 ετών
με ειδικές ανάγκες.
-Το 1987, η κυβέρνηση του Κεμπέκ καταργεί τη φορολογία στα οικογενειακά επιδόματα.
-Από το 1988, οι οικογένειες χαμηλού ή
μεσαίου εισοδήματος επωφελούνται από
τη μείωση του φόρου για τις οικογένειες.
Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980,
οι γαλλο-καναδικές οικογένειες απέτυχαν
να έχουν αρκετά μωρά για να διασφαλίσουν ότι θα υπήρχε γαλλο-καναδική φυλή
στις επόμενες γενιές.
Κάθε οικογένεια έπρεπε να παράγει 2,1
παιδιά μόνο για να διατηρήσει τον πληθυσμό.
Αλλά το 1988, το ποσοστό γεννήσεων
ήταν 1,4.
Αυτή ήταν η αιτία που η κυβέρνηση εισήγαγε επίδομα γέννησης κάθε παιδιού,
το οποίο ανέρχεται σε 500$ για το πρώτο
και δεύτερο παιδί και 3.000$ για ένα τρίτο
παιδί και κάθε επόμενο παιδί.
Το 1989, το επίδομα για το δεύτερο παιδί
θα αυξηθεί σε 1.000$.
Το επίδομα για το τρίτο παιδί και κάθε
επόμενο παιδί, από την άλλη πλευρά, θα
αυξάνεται κάθε χρόνο από το 1989 έως το
1992, φθάνοντας τα 8.000$ το 1992.
Στο σύντομο χρονικό διάστημα που το
μπόνους μωρού τέθηκε σε ισχύ, το ποσοστό γεννήσεων αυξήθηκε σε 1,52 ανά
οικογένεια, ενώ οι γεννήσεις τρίτων παιδιών αυξήθηκαν κατά περισσότερο από
13%.
Από το Σεπτέμβριο του 1997, τα οικογενειακά επιδόματα βασίζονται στο εισόδηΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
μα των οικογενειών.
ΣΤΟ ΚΕΜΠΕΚ
Να σημειωθεί τέλος, ότι για οικογένειες
Επιπλέον των ομοσπονδιακών παροχών, χαμηλού εισοδήματος με τρία παιδιά, τα
ορισμένες επαρχίες έχουν τα δικά τους επιδόματα (Καναδά+Κεμπέκ) ξεπερνούν
προγράμματα παροχών για παιδιά.
τα 26.000$ καθαρά.

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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Ένας αποχαιρετισμός στον

ΑΝΔΡΈΑ ΠΑΠΑΝΔΡΈΟΥ
25 χρόνια πριν
Σ
τις 23 Ιουνίου 2021, έκλεισαν 25
χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα
Παπανδρέου. Αναδημοσιεύω παρακάτω αυτούσιο το άρθρο που είχα γράψει
στην πρώτη σελίδα της «Καθημερινής»
τότε. Ίσως έχει κάποια αξία για τους νεότερους.

Σταύρος Λυγερός*
© slpress.gr
«Με το θάνατό του, ο τελευταίος
των χαρισματικών ηγετών πέρασε στη
σφαίρα της ιστορίας. Αυτή, εν καιρώ,
θα αποφανθεί –με περισσότερη νηφαλιότητα από τους οπαδούς και τους
αντιπάλους του– για τον απολογισμό
της πολυτάραχης πολιτικής τροχιάς του.
Πολλά και άκρως αντιφατικά έχουν
γραφτεί και θα γραφτούν για τα πεπραγμένα της δεκαετούς πρωθυπουργίας του, υπό την επήρεια των –υπέρ
και κατά– προκαταλήψεων, οι οποίες
θα ρίχνουν για αρκετό καιρό ακόμα βαριά τη σκιά τους.
Η αλήθεια είναι ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου προσκόμισε ταυτοχρόνως πολλά θετικά και αρνητικά στοιχεία. Ήταν
αυτός που συνέδεσε το όνομά του με
την εισβολή της «μικροαστικής θάλασσας» στην πολιτική σκηνή, ή αλλιώς
με την πολιτική χειραφέτηση του κορμού της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή η
κοσμογονία είχε συχνά μεγάλο κόστος,
αλλά, από την άλλη πλευρά, ήταν μία
αναπόφευκτη εξέλιξη, ένα βήμα προς
την ωριμότητα και την κοινωνική ολο-

NEW

κλήρωση. Η αλήθεια είναι ότι κατά τη
διάρκεια αυτών των χρόνων, πολλά θα
μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα και
με μικρότερο τίμημα. Το ΠΑΣΟΚ, όμως,
ωρίμασε μαζί με τις κοινωνικές δυνάμεις που εξέφρασε και τώρα πια διεκδικεί για τον εαυτό του ένα διαφορετικό
ρόλο, αντίστοιχο των σύγχρονων αναγκών.
Ο ρόλος του Ανδρέα Παπανδρέου σ’
αυτή τη διαδικασία είναι αντικείμενο
έντονων διαφωνιών. Το μόνο που κανείς δεν μπορεί να του αμφισβητήσει
είναι ότι υπήρξε γενάρχης και όχι πολιτικός μάνατζερ. Ποτέ, άλλωστε, δε διακρίθηκε ως άριστος διαχειριστής των
κρατικών υποθέσεων. Ανήκει σ’ εκείνη
την κατηγορία των ηγετών, που ιόνισαν
τις κοινωνικές δυνάμεις, που προκάλεσαν έντονα πάθη και άφησαν βαθιά και
ανεξίτηλα ίχνη. Γι’ αυτό και η θυελλώδης σταδιοδρομία του ήταν ανομοιογενής, γεμάτη άλματα και ασυνέχειες.
Ο τρόπος, με τον οποίο από το 1974
ο Ανδρέας Παπανδρέου επέτυχε την
ταχύτατη συσπείρωση του κατακερματισμένου χώρου της Κεντροαριστεράς
και εξ αυτού συσσωμάτωσε σοσιαλιστικό κόμμα εξουσίας, είναι έργο χωρίς
προηγούμενο. Είναι ταυτοχρόνως και
ένα αμύθητο πολιτικό κληροδότημα
στους επιγόνους του. Και μόνο αυτό
τού έχει εξασφαλίσει μία θέση μεταξύ
των μεγάλων της ελληνικής πολιτικής
ιστορίας.
Πολλοί τον κατηγόρησαν ότι εξ αρχής
αφυδάτωσε την εσωκομματική δημο-

κρατία και ότι για περισσότερα από 21
χρόνια διηύθυνε με αρχηγικό τρόπο το
δημιούργημά του. Η κριτική είναι ακριβής, αλλά παραβλέπει ότι ο Ανδρέας
Παπανδρέου ήταν και συμπεριφέρθηκε
πάντα ως ιδρυτής – ηγεμόνας και ως
τέτοιος επέτυχε αυτά που επέτυχε. Από
την άλλη πλευρά, ο αρχηγισμός είχε κόστος και προκάλεσε στρεβλώσεις.
Παρ’ ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου στη
ζωή του κυνήγησε την εξουσία και όχι
το χρήμα, στα στερνά του κινδύνευσε
να βρεθεί αντιμέτωπος με τη χλεύη των
εχθρών του και τη θλιμμένη αποδοκιμασία των οπαδών του, μόνο και μόνο
γιατί δεν αντιστάθηκε στην αμετροεπή
νεοπλουτίστικη και εν τέλει προκλητική
συμπεριφορά του (ύστερου) περιβάλλοντός του. Ούτε και η συγκλονιστική
και επώδυνη εμπειρία των παραπομπών του 1989 και του Ειδικού Δικαστηρίου στάθηκε ικανή να τον καταστήσει επ’ αυτού περισσότερο συνετό.
Δε δίσταζε να εξαντλεί τα όρια ανοχής
ακόμα και των πιστών οπαδών του,
αφήνοντας τις προσωπικές αδυναμίες
να τον καθοδηγούν και αδιαφορώντας
για την υστεροφημία του.

Ουσιαστικά, ο Ανδρέας Παπανδρέου
ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε να προβάλλει
με την καθημερινή συμπεριφορά του
ένα πρότυπο προς την κοινωνία, σε μία
περίοδο, μάλιστα, που έχει προσλάβει
τόσο μεγάλες διαστάσεις η αποστροφή
των πολιτών για τους πολιτικούς και την
πολιτική. Παρ’ όλα αυτά, επέτυχε να
αναθερμάνει την ελπίδα και να ριζώσει
στις καρδιές των μισών περίπου Ελλήνων. Όσο το πλήθος τον επευφημούσε
ένοιωθε και συμπεριφερόταν σαν πρίγκηπας, που δικαιούται τα πάντα! Ήταν
περισσότερο «καταραμένος», παρά
«ενάρετος» και ίσως γι’ αυτό τόσο οικείος και σαγηνευτικός».
*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί
σε εφημερίδες (για 23 χρόνια στην
Καθημερινή), ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Σήμερα είναι
πολιτικός-διπλωματικός σχολιαστής
στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και
διευθυντής του ιστότοπου SLpress.gr.
Συγγραφέας 16 βιβλίων. Μέλος της
Συντονιστικής Επιτροπής στην εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του
1973.

$295,500
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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.

MUST SEE!!
CALL ME FOR
MORE INFO.
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REAL ESTATE BROKER
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Υγεία και Διατροφή
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ

Τα κρούσματα άνοιας θα
τριπλασιαστούν έως το 2050

Ο

υγιεινός τρόπος ζωής μειώνει τον κίνδυνο άνοιας, τονίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(Π.Ο.Υ.), που εκτιμά ότι ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από αυτό το σύνδρομο,
το οποίο προκαλείται κυρίως από τη νόσο Αλτσχάιμερ, αναμένεται να τριπλασιαστεί έως το
2050.
Η άθληση, η μεσογειακή διατροφή, η αποφυγή του καπνίσματος, η μείωση της κατανάλωσης
αλκοόλ, ο έλεγχος του διαβήτη και της χοληστερίνης… με λίγα λόγια, ένας υγιεινός τρόπος ζωής,
περιορίζει τον κίνδυνο άνοιας, σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. ο οποίος όμως δεν κατάφερε να ορίσει το
ποσοστό της μείωσης αυτής.
«Τα επιστημονικά στοιχεία που συλλέχθηκαν (…) επιβεβαιώνουν αυτό που υποψιαζόμασταν εδώ
και κάποιο χρονικό διάστημα, ότι δηλαδή αυτό που είναι καλό για την καρδιά είναι καλό και για τον
εγκέφαλο», επισημαίνει ο Π.Ο.Υ. εκτιμώντας ότι στο σύνολο του πληθυσμού, μεταξύ 5 και 8% των
ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω, εκδηλώνουν άνοια κάποια στιγμή.
Η άνοια αποτελεί ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας που αναπτύσσεται γρήγορα λόγω της γήρανσης
του πληθυσμού, και που πλήττει σχεδόν 50 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο αριθμός αυτός θα τριπλασιαστεί έως το 2050, για να πλήξει 152
εκατομμύρια ανθρώπους, προειδοποιεί ο Π.Ο.Υ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συνήθης αιτία
της άνοιας και πιστεύεται ότι σε αυτήν οφείλεται το 60 με 70% των κρουσμάτων.
Η ηλικία είναι ο κύριος παράγοντας κινδύνου της έκπτωσης των νοητικών λειτουργιών αλλά
η άνοια «δεν είναι μια φυσική ή αναπόφευκτη συνέπεια της γήρανσης», επισημαίνει ο Π.Ο.Υ.
«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν παράγοντες κινδύνου για την άνοια που μπορούμε να αλλάξουμε», εξήγησε η δρ Νίρτζα Τσουρντάι του τμήματος Ψυχικής Υγείας του Π.Ο.Υ.
Διάφορες πρόσφατες μελέτες έχουν αποκαλύψει μια σχέση μεταξύ της ανάπτυξης διαταραχών των νοητικών λειτουργιών και της άνοιας, και οι παράγοντες κινδύνου συνδέονται
με τον τρόπο ζωής, όπως η έλλειψη σωματικής άσκησης, το κάπνισμα, η μη ισορροπημένη
διατροφή και η βλαβερή κατανάλωση αλκοόλ, τονίζει η ειδική υπηρεσία του ΟΗΕ.
Ορισμένες διαταραχές, όπως η υπέρταση, ο διαβήτης, η υψηλή χοληστερόλη, η παχυσαρκία και η κατάθλιψη, συνδέονται με έναν αυξημένο κίνδυνο άνοιας. Άλλοι τροποποιητικοί
παράγοντες κινδύνου είναι η «κοινωνική απομόνωση και η έλλειψη πνευματικής άσκησης»,
διευκρινίζει ο Π.Ο.Υ. απευθύνοντας έκκληση για εφαρμογή μιας δημόσιας στρατηγικής
για την πρόληψη της νόσου.
Σχεδόν το 60% των ανθρώπων με άνοια ζουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου
εισοδήματος, αλλά «αυτές οι χώρες είναι οι λιγότερο προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν αυτό το αυξανόμενο βάρος», επισημαίνει η Δρ. Τσουρντάι. Η άνοια
δημιουργεί πρόσθετα κόστη για τις οικογένειες, αλλά και για τις κυβερνήσεις, καθώς και απώλεια παραγωγικότητας
για τις οικονομίες, σύμφωνα με
τον Π.Ο.Υ.
Το 2015, το παγκόσμιο κοινωνικό κόστος της άνοιας
εκτιμάτο στα 818 δισεκατομμύρια δολάρια
παγκοσμίως, δηλαδή
στο 1,1% του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος (ΑΕΠ).
Αναμένεται να
αυξηθεί στα 2
τρισεκατομμύρια δολάρια το
2030.
© ethnos.gr

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 23h tous les jours · from 8 to 11pm every day

du lundi 5 juillet au dimanche 11 juillet 2021 · from monday july 5th to sunday july 11th 2021
PÂTES ALIMENTAIRES
FAMIGLIA
Pasta
454g

supermarché
COURGETTES VERTES
Green Zucchini
1.52/kg

SUCRE REDPATH
Sugar
2kg

MÛRES OU FRAMBOISES
Blackberries or Raspberries
CHAMPIGNONS BLANCS
White Mushrooms
8oz

CERISES ROUGES
Red Cherries
5.49/kg

OLIVES LIBANAISES NOIRES OU VERTES
5.49/kg

GROS FRUIT

GRÈCE

PETIT SAUMON FRAIS DE L’ATLANTIQUE
(DEMI OU ENTIER)
Small Fresh Atlantic Salmon
(Half or Whole)
4.69/kg

FROMAGE KASSERI AU LAIT
DE BREBIS
ET CHÈVRE
Cheese
19.82/kg

CÔTELETTES DE VEAU DE GRAIN FRAIS
Fresh Grain-Fed Veal Chops
15.41/kg

PIEUVRE
Octopus
15.41/kg

FROMAGE CHEDDAR FORT
Cheese
11.00/kg
CANADA

livraison à domicile
home delivery

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

ROULEAUX AUX ÉPINARDS ET FROMAGE
OU FROMAGE FAMIGLIA
Mini Rolls
450g

CANADA AA

épicerie en ligne

supermarchepa.com

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

BIFTECK DE CONTRE-FILET
DE BOEUF FRAIS
Fresh Strip Loin Steak
24.23/kg

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

PA WESTBURY
5157 avenue de Courtrai, Montréal
(514) 343-0777

Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 2 Ιουλιου, 2021 / July 2, 2021 • 13

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Γιατί το διάβασμα στο αυτοκίνητο σάς κάνει να ζαλίζεστε
Τι εκλαμβάνει ο εγκέφαλος και τι μηνύματα δίνει στο σώμα

Έ

να road trip το καλοκαίρι, και κυρίως το φετινό καλοκαίρι εν μέσω
πανδημίας, αποτελεί πάντα ιδανική
επιλογή για μια διαφορετική εμπειρία
διακοπών. Σίγουρα κάποιοι από εσάς
θα έχετε ονειρευτεί να χαλαρώσετε στο
πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και να
διαβάσετε το βιβλίο που αγοράσατε γι’
αυτό το καλοκαίρι, με το εναλλασσόμενο
τοπίο έξω από το παράθυρό σας να αποτελεί το ιδανικό φυσικό σκηνικό της παραπάνω εμπειρίας. Γνωρίζετε, ωστόσο,
ότι δεν μπορούν όλοι να πραγματοποιήσουν το συγκεκριμένο όνειρο, καθώς το
διάβασμα στο αυτοκίνητο τους προκαλεί
ζάλη και τάση για λιποθυμία;
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΖΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ

Το mentalfloss.com, για να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει όλο αυτό, προτείνει
να προσεγγίσουμε όλο το θέμα από τη
σκοπιά της εξέλιξης.
Παρουσιάζει, λοιπόν, τον εγκέφαλο με
έναν αρκετά ανήσυχο γονιό που πρώτη
φορά αποκτά παιδί και τους ανθρώπους
ως τα παιδιά του. Το μυαλό, λοιπόν, εξελίχθηκε πριν από χιλιάδες χρόνια, πριν
από την ύπαρξη ακόμη αυτοκινήτων ή
βιβλίων, σε μια εποχή που τα αρπακτικά

και η διατροφή με λάθος φυτό, ήταν οι
πραγματικοί κίνδυνοι.
Προκειμένου να επιβιώσουν, οι εγκέφαλοί μας έγιναν υπερβολικά προσεκτικοί αναπτύσσοντας αποκρίσεις άγχους,
ώστε να μας βοηθήσουν να πολεμήσουμε το οτιδήποτε μπορεί να μας προκαλέσει κακό εσωτερικά και να μάθουμε να
προκαλούμε εμετό στο πρώτο σημάδι
της δηλητηρίασης.
Ο κόσμος που ζούμε, λοιπόν, δεν είναι
παράξενος για εμάς, επειδή γεννηθήκαμε σε αυτόν. Γνωρίζουμε ότι η ανάγνωση
ενός βιβλίου εν κινήσει είναι μια ωραία
και χαλαρωτική εμπειρία, αλλά δεν ισχύει το ίδιο και για τους εγκεφάλους μας.
Οι επιστήμονες πιστεύουν, ότι το όλο
θέμα λειτουργεί κάπως έτσι: Όταν περπατάμε, τα σώματά μας κινούνται και
ταξιδεύουν ταυτόχρονα.
Αυτός, σύμφωνα με τον εγκέφαλο, είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να λειτουργήσει η κίνηση. Αλλά όταν καθόμαστε σε ένα αυτοκίνητο, το σώμα σας δεν
κινείται πραγματικά. Απλώς ταξιδεύει.
Τα σήματα από τους μυς, τα νεύρα και
τα μάτια, ωστόσο, λένε στον εγκέφαλό
σας ότι είστε ακίνητοι. Ταυτόχρονα, το
υγρό στα αυτιά σας χύνεται, κάτι που
λέει στον εγκέφαλό σας ότι σίγουρα πηγαίνετε κάπου. Έτσι, ο εγκέφαλός σας

λαμβάνει δύο αντικρουόμενα μηνύματα
ταυτόχρονα. Μια μακροχρόνια θεωρία,
λοιπόν, είναι ότι ο πρωτόγονος εγκέφαλός σας ερμηνεύει αυτή τη νευρολογική
σύγχυση ως σημάδι ότι έχετε δηλητηριαστεί. Γιατί λοιπόν τα βιβλία το κάνουν
χειρότερο; Σκεφτείτε μια από τις πιο
συνηθισμένες θεραπείες για όλους εκείνους που ζαλίζονται στα αυτοκίνητα.
Αυτή δεν είναι άλλη, από το να κοιτάζει
κανείς έξω από το παράθυρο.

Η λήψη οπτικής απόδειξης ότι κινείστε είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να καταπραΰνετε τον πανικοβλημένο
εγκέφαλό
σας.
Το αντίστροφο είναι επίσης αλήθεια:
Η εστίαση των ματιών σας σε ένα μόνο,
στατικό αντικείμενο, διπλασιάζεται στην
αισθητική αναντιστοιχία και επιβεβαιώνει το συμπέρασμα του εγκεφάλου σας,
ότι κάτι είναι πολύ-πολύ λάθος.
©Newsbeast.gr

Γιατί δε σκάνε τα λάστιχα των αεροπλάνων;

Φ

ανταστείτε ένα καρπούζι που πέφτει στο έδαφος με ταχύτητα 270 χιλιομέτρων την ώρα. Τώρα
προσθέστε του βάρος 220 τόνων. Τα ελαστικά των αεροπλάνων υφίστανται τεράστιες πιέσεις και όμως, σε
αντίθεση με τα λάστιχα των φορτηγών και των αυτο-

κινήτων, δε σκάνε. Η επικεφαλής των ελαστικών αεροσκαφών της Goodyear, Μπράντι Μούρχεντ, εξήγησε
στο Business Insider το γιατί.
«Φτιάχνονται από ένα δικό μας συνδυασμό συνθετικών ενώσεων καουτσούκ, οι οποίες ενισχύονται με

χάλυβα και αλουμίνιο καθώς και νάιλον και αραμιδικές
ίνες», σημείωσε.
Τα λάστιχα των αεροπλάνων φουσκώνονται δύο φορές περισσότερο από εκείνα των φορτηγών και έξι φορές περισσότερο από των αυτοκινήτων. Γιατί όσο πιο
μεγάλη είναι η πίεση, τόσο πιο δυνατό είναι το ελαστικό, για να στηρίξει το αεροπλάνο.
Και επιπλέον, τα λάστιχα αυτά δε φουσκώνουν με κανονικό αέρα αλλά με άζωτο. «Το άζωτο είναι αδρανές
αέριο, επομένως οι υψηλές θερμοκρασίες και οι αλλαγές στην πίεση το επηρεάζουν λιγότερο», εξηγεί η
Μούρτχεντ.
Τα εμπορικά αεροπλάνα συνήθως έχουν περίπου 20
λάστιχα και προσγειώνονται 500 φορές πριν να γίνει
αναγόμωση. Έπειτα από επτά αναγομώσεις, τα ελαστικά αυτά δε χρησιμοποιούνται πια, ενώ εκείνα που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου έχουν
μικρότερη διάρκεια ζωής από τα υπόλοιπα.
Για να αλλάξει ένα λάστιχο αεροπλάνου, πρέπει δύο
μηχανικοί να δουλέψουν για μία ώρα. Τι γίνονται όμως
όλα αυτά τα λάστιχα; Πολλά ανακυκλώνονται, για να
φτιαχτούν ελαστικά δάπεδα για παιδικές χαρές ή λάστιχα για γεωργικά μηχανήματα. | © moneyreview

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!
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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
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Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα
Υψηλής τεχνολογίας
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ΚΑΝΑΔΑΣ

Ο Γερουσιαστής Black «βαφτίζει»
την ομοσπονδιακή κυβέρνηση απροετοίμαστη

dimitris@newsfirst.ca

Η αργή και συγκεχυμένη δράση του σε
εξοπλισμό ατομικής προστασίας, σύνορα, εμβόλια και οικονομική ανάκαμψη,
έχει επηρεάσει την άμυνα στον Καναδά
κατά του COVID-19.
Ο Γερουσιαστής πιστεύει ότι τώρα, περισσότερο από ποτέ, οι Καναδοί χρειάζονται ισχυρή ηγεσία από την κυβέρνησή τους. Η διάθεση του εμβολίου βρήκε
επιτέλους το ρυθμό της και βλέπουμε
αποτελέσματα. Εάν εμπιστευόμαστε την
επιστήμη που μας λέει ότι τα εμβόλια
λειτουργούν – και πρέπει – τότε ο λόγος
θα έδειχνε ότι είναι συνετό να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο για την υπεύθυνη
επανέναρξη της κανονικότητας.
Σύμφωνα πάντα με τον Γερουσιαστή
Black, oι περισσότερες επαρχίες και περιοχές του Καναδά και πολλές άλλες
χώρες έχουν αποδεσμεύσει ισχυρές
στρατηγικές ανοίγματος, ωστόσο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απουσιάζει. Στην
πραγματικότητα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει δεχτεί καν τη δική της
σύσταση βάσει των οδηγιών του συμβουλευτικού σώματος COVID-19 ότι η
πολιτική περί καραντίνας για ξενοδοχεία
πρέπει να τερματιστεί.
Οι άνθρωποι θέλουν να γνωρίζουν πότε
μπορούν να αρχίσουν να οργανώνουν
ταξίδια. Οι κοινότητες κατά μήκος των
συνόρων Καναδά – ΗΠΑ αναζητούν σαφήνεια σχετικά με τους περιορισμούς
και πώς θα ανοίξουν ξανά τα σύνορα.
Οι επιχειρήσεις θέλουν να μπορούν να
λαμβάνουν αποφάσεις με μεγαλύτερη
βεβαιότητα.
Μια επιστολή που κυκλοφόρησε στις
18 Μαΐου 2021, υπογεγραμμένη από
επιχειρηματικούς συλλόγους που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα της καναδικής
οικονομίας, ζήτησε ένα σχέδιο για ασφαλές και σταδιακό άνοιγμα.
«Όταν ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στη Γερουσία λίγες μέρες αργότερα για την απάντηση της κυβέρνησης
στην επιστολή και τα σχέδιά της για

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

Ο Douglas John Black, QC (γεννημένος στις 10 Μαΐου 1952) είναι Καναδός γερουσιαστής
και δικηγόρος από την Αλμπέρτα. Διορίστηκε στη Γερουσία από τον Πρωθυπουργό
Stephen Harper στις 25 Ιανουαρίου 2013.

μενη – όπως λέει – στην επιστήμη και τα
δεδομένα. Εάν παίξουμε σωστά τα χαρτιά μας, ο Καναδάς μπορεί να προετοιμαστεί για μια άνευ προηγουμένου εποχή της καναδικής εφευρετικότητας και
της οικονομικής ανάπτυξης – κάτι που
απαιτείται εάν θέλουμε να εξοφλήσουμε
το χρέος μας και να αυξήσουμε την ευημερία» προσθέτει ο Black, σημειώνοντας
ότι υπάρχουν ευκαιρίες στο κατώφλι μας
που πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε.
Υπάρχουν επίσης κίνδυνοι στον ορίζοντα που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν
την ανάκαμψή μας.

Ο Καναδάς πρέπει να τοποθετηθεί για
να ελαχιστοποιήσει τις προκλήσεις και
να μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες, σε έναν
κόσμο μετά την πανδημία. Αυτό θα συμβεί μόνο εάν σοβαροί άνθρωποι συναντηθούν και προωθήσουν μια ατζέντα.
«Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια λειτουργούν. Είναι καιρός για την ομοσπονδιακή
κυβέρνηση να εμπιστευτεί την επιστήμη
και να στραφεί από την άμυνα σε επίθεση προτείνοντας μια σαφή, συνεπή και
βασισμένη σε στοιχεία στρατηγική για το
άνοιγμα και την ανάκαμψη» καταλήγει ο
Γερουσιαστής.

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
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Του Δημήτρη Ηλία

άνοιγμα και ανάκαμψη, απογοητεύτηκα
– αλλά δεν εξεπλάγην – με την έλλειψη
πραγματικής απάντησης. Με ενθαρρύνει το γεγονός ότι αυξάνεται η πίεση
στην κυβέρνηση για να προσφέρει ελπίδα αντί για φόβο, προορατικότητα και
όχι αντιδραστικότητα και συνέπεια αντί
ασυνέπεια» κατακεραυνώνει ο Black.
«Το να ζητήσετε ένα σχέδιο δε σημαίνει
να ανοίξουν ξανά τα πάντα με μια κίνηση. Σημαίνει μια παν-καναδική, σταδιακή και ασφαλή στρατηγική επανέναρξης, που βασίζεται στην επιστήμη και
τους στόχους. Υπάρχουν πολλά διεθνή
μοντέλα, συμπεριλαμβανομένου του
«Roadmap out of Lockdown» του Ηνωμένου Βασιλείου, πάνω στο οποίο ο Καναδάς μπορεί να σχεδιάσει τη δημιουργία
του δικού μας χάρτη πορείας. Πρέπει
να εκμεταλλευτούμε το καλύτερο από
αυτά τα μοντέλα, διασφαλίζοντας την
ευθυγράμμιση με τις επαρχίες, τα πρώτα
έθνη και τους διεθνείς εταίρους και προωθώντας έναν καναδικό δρόμο προς τα
εμπρός» λέει ο Γερουσιαστής Black.
Ενώ το άνοιγμα εκ νέου είναι και πρέπει να είναι η πιο άμεση ανησυχία της
κυβέρνησης, δεν πρέπει να ξεχνιόνται οι
μακροπρόθεσμοι οικονομικοί στόχοι.
Ήδη από τις 2 Απριλίου 2020, ο Γερουσιαστής και άλλοι αρχίσανε να ζητάνε
ένα Καναδικό Συμβούλιο Οικονομικής
Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση συγκρότησε
τελικά ένα παρόμοιο συμβούλιο, που
συνέταξε μια εξαιρετική έκθεση το Δεκέμβριο. Δυστυχώς, το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένης της έκκλησής του για συγκεκριμένα
μέτρα για την αύξηση της προβλεψιμότητας, φαίνεται ως επί το πλείστων να
έχουν αγνοηθεί.
Ο Γερουσιαστής μιλάει για την ανάγκη,
η κυβέρνηση να ξεσκονίσει την έκθεση
και να αρχίσει να εργάζεται. Ένας ενιαίος
ομοσπονδιακός προϋπολογισμός χωρίς
μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική δεν είναι – παρά τα όσα θα ήθελαν να
πιστεύουν ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι – σχέδιο ανάκαμψης.
«Εάν η ομοσπονδιακή μας κυβέρνηση
θα μπορούσε να γίνει εταίρος – και όχι
εμπόδιο – στον ιδιωτικό τομέα μας, θα
ήμασταν πιο ανταγωνιστικοί και παραγωγικοί.
Τουλάχιστον, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα μπορούσε να προβάλλει περισσότερη βεβαιότητα για το μέλλον, στηριζό-
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διαίτερα επικριτικός φάνηκε ο Γερουσιαστής Douglas John Black (φωτ.)
για τη διαχείριση της κρίσης του covid-19
λέγοντας ότι η καναδική κυβέρνηση βρισκόταν σε αντιδραστική κατάσταση – διαρκώς για άμυνα και όχι επίθεση κατά
του ιού.

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

Ι

$

$

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
Η Παναγία Μυρτιδιώτισσα στο Ελλάνιο Όρος

Το Ελλάνιο Όρος
της Αίγινας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΟΡΟΣ
Η μυθολογία αναφέρει ότι ο Αιακός,
καρπός του έρωτα του Δία για τη Νύμφη
Αίγινα, ανέβηκε στο Ελλάνιο όρος, στο
ψηλότερο βουνό του νησιού, για να παρακαλέσει εκ μέρους όλων των Ελλήνων
τον πατέρα του να στείλει την πολυπόθητη βροχή ύστερα από την καταστροφική
ξηρασία που είχε πλήξει την Ελλάδα.
Ο Δίας ανταποκρίθηκε στην επίκληση
του γιου του, και ο ξακουστός για τη δικαιοσύνη του Αιγινήτης βασιλιάς, θέλοντας να τον ευχαριστήσει, ίδρυσε στην
κορυφή του βουνού ιερό αφιερωμένο
στον Ελλάνιο Δία.
Όσοι επισκέπτονται σήμερα την Αίγινα
και αποφασίζουν να γνωρίσουν από κοντά το Ελλάνιο όρος, βλέπουν δίπλα στα
ερείπια του ιερού του Ελλάνιου Δία την
εκκλησία των Ταξιαρχών και, σε μικρή
απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο,
το ξωκλήσι της Υπαπαντής – Παναγίας
Μυρτιδιώτισσας.
Όσοι πάλι αγαπούν τις πεζοπορικές διαδρομές, μπορούν να ακολουθήσουν το
μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή του
Ελλάνιου όρους (υψόμετρο 532 μέτρα).

Εκεί, δίπλα στο ξωκλήσι του Προφήτη
Ηλία, θα απολαύσουν την υπέροχη θέα
σε ολόκληρη την Αίγινα και στα παράλια
της Αττικής.
Η ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
Στην ενδοχώρα της Αίγινας βρίσκεται η
Παλαιοχώρα, ένας ερειπωμένος μεσαιωνικός οικισμός. Ο λόφος στον οποίον είναι χτισμένη αμφιθεατρικά η Παλαιοχώρα παρουσίασε οικιστική δραστηριότητα
ήδη από την αρχαιότητα, συνοικίστηκε δε
από τους Αιγινήτες την περίοδο κατά την
οποία η πειρατική δραστηριότητα των
Αράβων είχε καταστήσει αδύνατη την
παραμονή τους στις παράκτιες περιοχές
(πιθανώς από τα τέλη του 9ου αιώνα).
Η Παλαιοχώρα, κύριο οικιστικό κέντρο
της Αίγινας επί σειράν αιώνων, καταστράφηκε το 1537 από τον τούρκο πειρατή, Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα και λεηλατήθηκε το 1654 από τον ενετό ναύαρχο,
Φραγκίσκο Μοροζίνι. Η εγκατάλειψη του
οικισμού άρχισε στα τέλη του 18ου αιώνα, όταν ξεκίνησε η οικοδόμηση της σύγχρονης πρωτεύουσας του νησιού.
Αρκετές από τις αξιόλογες εκκλησίες
της Παλαιοχώρας έχουν αποκατασταθεί.
Η κορυφή του λόφου της Παλαιοχώρας,

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

Επιμέλεια: Βαγγέλης
Στεργιόπουλος (in.gr)

Το σπίτι του Νίκου Καζαντζάκη

όπου βρίσκονται τα ερείπια ενετικού
κάστρου (15ος αιώνας) και τα ξωκλήσια
του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Γεωργίου, προσφέρει μαγευτική θέα στην
αττική γη και στο ηλιοβασίλεμα των αργολικών ακτών.
Ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
Σημείο αναφοράς στη ζωή του Νίκου
Καζαντζάκη (1883-1957), ενός από τους
σημαντικότερους πνευματικούς ανθρώπους που έδρασαν κατά τη διάρκεια του
20ού αιώνα εντός και εκτός της ελληνικής
επικράτειας, υπήρξε η Αίγινα.
Η επαφή του Καζαντζάκη με το νησί
ξεκίνησε το Μάιο του 1927, όταν απομονώθηκε εκεί για να ολοκληρώσει την
«Οδύσσεια». Το 1931, έχοντας επιστρέψει στην Ελλάδα από το εξωτερικό, εγκαταστάθηκε στην Αίγινα και ασχολήθηκε
με τη συγγραφή ενός γαλλο-ελληνικού
λεξικού. Το 1933, λόγω οικονομικών δυσκολιών, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει
την Ισπανία, όπου είχε επιχειρήσει να
σταδιοδρομήσει από το 1932. Επέστρεψε
στην Αίγινα, όπου επιδόθηκε στην τέταρτη γραφή της «Οδύσσειας».
Το 1935 ο Καζαντζάκης προέβη στην
αγορά γης στην Αίγινα. Το 1936 ολοκλη-

ρώθηκε η κατασκευή του σπιτιού του στο
νησί, της πρώτης μόνιμης κατοικίας του.
Το 1937 ο Καζαντζάκης ολοκλήρωσε στην
Αίγινα την έκτη γραφή της «Οδύσσειας».
Το νησί αποτέλεσε τη μόνιμη έδρα του
καθ’ όλη τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί, απομονωμένος, ο μεγάλος πνευματικός άνδρας εργάστηκε
πυρετωδώς, παρά τις στερήσεις της Γερμανικής Κατοχής. Αφού προηγήθηκε ένα
σύντομο πέρασμά του από υπουργικό
θώκο, ο Καζαντζάκης αναχώρησε το 1946
για το εξωτερικό. Δυστυχώς, δεν έμελλε
να γυρίσει ποτέ ξανά στην πατρίδα, ούτε
φυσικά στην αγαπημένη του Αίγινα. ■
Το νησάκι Μονή απέναντι από το ψαροχώρι
Πέρδικα με τα εξωτικά γαλαζοπράσινα νερά!

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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Strawberry

Smoothies
made from

real fruit purée
Also available in
other fruit
flavors

We’re
Hiring
• Customer Service / Order Desk
• Accounts Payable
• Factory / Warehouse
• Delivery Driver
• Service Technicians

Please submit your resume to: cv@neocafe.ca

1-888-833-4209 | 514-322-2625 | www.neocafe.ca
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Η «παρέα της Μαδρίτης»
κάνει δυναμική ρελάνς
Η Ελλάδα ορισμένων μειοψηφιών φαίνεται
πως έχει αποφασίσει ξανά τον ίδιο δρόμο.
Το δρόμο εκείνο που χαράχτηκε μετά τα Ίμια.

Σ

το παρόν άρθρο θα επιχειρηθεί να
γίνει κατανοητό, το γιατί αυτό το
καλοκαίρι (αυτό που πριν γεννηθεί καν
βαφτίστηκε «ήσυχο») είναι πολύ πιο
επικίνδυνο από το περσινό. Θα γίνει απόπειρα να εκτιμηθούν οι ελληνοτουρκικές
σχέσεις τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και
μέσω αναγωγής των περιφερειακών και
διεθνών εξελίξεων. Στο τέλος, θα μοιραστούμε το συμπέρασμα πως ό,τι και αν
συμβαίνει, στο τέλος υπεύθυνο είναι το
κράτος, γιατί αυτό διαχειρίζεται τις ευκαιρίες και τους κινδύνους.
Αλέξανδρος Θ. Δρίβας*
© HellasJournal
Η Ελλάδα ορισμένων μειοψηφιών φαίνεται πως έχει αποφασίσει ξανά τον ίδιο
δρόμο. Το δρόμο εκείνο που χαράχτηκε
μετά τα Ίμια. Στην πολιτική και στην επιστήμη, δε χωρά αισιοδοξία και απαισιοδοξία. Χωρά αξιολόγηση της πραγματικότητας η οποία δεν είναι «σχετική» αλλά
στέρεη και αλυχτά εκκωφαντικά. Τα πράγματα δεν είναι καλά για την Ελλάδα και
την Κύπρο αυτή τη στιγμή.
Πριν λίγους μήνες ο Κύριος Σημίτης συνέταξε ένα άρθρο. Γνωρίζουμε καλά τι
υποστήριζε. Ποτέ ξανά Έλληνας πρωθυπουργός του οποίου οι θητείες βρίσκονταν στην προ και προ-προ περασμένη
δεκαετία, δεν ήταν τόσο παρεμβατικός.
Συγκεκριμένα, ποτέ ξανά ένας πρώην
πρωθυπουργός δεν κατάφερε να ενώσει
όλες εκείνες τις φωνές που υποστηρίζουν
λύσεις εξημέρωσης της Τουρκίας.
Οι διερευνητικές επαφές της Ελλάδας με
την Τουρκία ξεκίνησαν με το σλόγκαν «δεν
είναι δεσμευτικές, δεν ανησυχούμε» και
ταχύτατα εξελίχθηκαν σε επίσημες. Δύο
γύροι διερευνητικών επαφών, δύο συναντήσεις των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Τουρκίας έλαβαν χώρα σε ενάμιση
μήνα, μια Πενταμερής για το Κυπριακό
και μια συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο.

Όλα αυτά συνέβησαν μετά από ένα ολόκληρο πολεμικό έτος στο οποίο η Τουρκία
επιχείρησε να κάνει στην Ελλάδα, ό,τι κάνει στη Συρία, στο Ιράκ και στη Λιβύη. Γιατί έγιναν όλα αυτά; Απλή απάντηση.
Η Γερμανία ανέλαβε πρωτοβουλία διαμεσολάβησης (όσο αστείο και αν φαίνεται) το περασμένο καλοκαίρι. Μια πρωτοβουλία καταδικασμένη σε αποτυχία εν
τη γενέσει της. Ήταν ο Κύριος Χάϊκο Μάας
στην Ελλάδα στις 21 Ιουλίου όταν η Τουρκία επιχείρησε εισβολή στο Αιγαίο ενώ
λίγες μέρες πριν, βεβήλωσε την Οικουμενικότητα του Ελληνισμού σε ένα show
βαρβάρων στην Αγία Σοφία. Θλιβερό συμπέρασμα:
Αν συζητάμε τόσο πολύ με τους Τούρκους μετά από Έβρο, Αγία Σοφία και
Αιγαίο, τότε δεν έχουμε κάτι άλλο
να πούμε. Ο πρώην πρωθυπουργός
Κωνσταντίνος Σημίτης είναι πανίσχυρος και του αξίζουν συγχαρητήρια…
Από το 2001 οι περισσότερες αναλύσεις
για το ρόλο των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, δείχνουν πως οι ΗΠΑ θα ήθελαν
να αφήσουν στην Ε.Ε. το «βραχνά» της
περιοχής. Επέστρεψαν σταδιακά μετά την
Αραβική Άνοιξη οι ΗΠΑ αφού κατάλαβαν
ότι η Ε.Ε. είναι τόσο αποδιοργανωμένη,
ώστε να μην μπορεί να επιλύσει το παραμικρό ζήτημα.
Η ρωσική παρουσία στην περιοχή αλλά
και το σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα της Κίνας, κατέστησαν αναγκαίο για
τους Αμερικανούς να ξανασχοληθούν με
το βαρίδι που λέγεται «Ευρύτερη Μέση
Ανατολή». Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία
να κάνουμε τα αμερικανοτουρκικά, ελληνοτουρκικά όμως στην Ελλάδα, έχουμε
πίστη σε ένα αποτυχημένο σχέδιο. Να κάνουμε τα ελληνοτουρκικά, ευρωτουρκικά.
Επί δύο ολόκληρα χρόνια, Ελλάδα και
Κύπρος προσπαθούν να δείξουν στις
Βρυξέλλες ότι πρέπει να επιβληθούν
κυρώσεις στην Τουρκία. Έστω συμβολικές. Δεν επιβλήθηκαν ούτε μια φορά
κυρώσεις στην Τουρκία, γιατί η πολι-

τική Μέρκελ ήθελε από την αρχή να
βοηθήσει την Τουρκία. Η ειλικρίνεια
και ο κυνισμός της Μέρκελ τέμνονται.
Οι τελευταίες δηλώσεις της Μέρκελ για
την Τουρκία είναι εκκωφαντικές: «Πρέπει
να στηρίξουμε την Ελλάδα και την Κύπρο
(…) οι σχέσεις με την Τουρκία είναι πρόκληση (…) από την άλλη πρέπει να κρατήσουμε τα συμφέροντά μας σε Λιβύη και
Καύκασο». Με άλλα λόγια: Όχι μόνο τα
ελληνοτουρκικά δεν έγιναν ευρωτουρκικά,
αλλά η κυρία Μέρκελ τα απέκοψε. Άλλο
θέμα τα ελληνοτουρκικά και άλλο η αξία
της Τουρκίας για την Ε.Ε. σε περιοχές όπως
είναι ο Καύκασος και η Βόρεια Αφρική.
Ας επανέλθουμε στη σχολή Σημίτη. Η
σχολή Σημίτη σε κάθε πόνημα-βιβλίο
που εξέδιδε, ανέφερε πάντα τον όρο
«σύγχρονη». Ήταν τότε που ο «εκσυγχρονισμός» γινόταν η νέα θρησκεία της
χώρας. Η εποχή που υποστήριζες ότι η
Τουρκία σχεδιάζει τη δορυφοριοποίηση
της Ελλάδος και σε έλεγαν «γραφικό».
Η σχολή Σημίτη απέτυχε οικτρά. Έφαγε δακρυγόνα στον Έβρο, πνίγηκε
στο Αιγαίο, τσακίστηκε στην Αγία Σοφία και ματώνει κάθε μέρα στο real
estate της κατοχικής δύναμης στην
Κύπρο. Κι όμως. Συνεχίζει να ακμάζει.
Μέσα στον όρο «σύγχρονη», οι σύμβουλοι του Κυρίου Σημίτη έγραφαν δυνατούς
και γοητευτικούς νεολογισμούς. «Θεσμική μνήμη», «ορθή λειτουργία των θεσμών
για να μην υπάρχουν παγίδες του γραφειοκρατικού μοντέλου» και άλλα πολλά. Ας
δούμε λοιπόν, είναι η εξωτερική πολιτική
της Ελλάδας θεσμική; Υπάρχει ομοφωνία
και σχέδιο που εκτελείται από όλους; Συνεργάζονται όλοι για να μη γίνει αυτό που
έγινε στα Ίμια; Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών σε συνεργασία με το υπουργείο
Άμυνας κάνει εξαιρετική δουλειά. Η Ελλάδα μπήκε στο κάδρο των εξελίξεων με
ρόλο. Όχι ως «συμμέτοχος». Άλλος ένας
πρώην πρωθυπουργός της χώρας μας,
έδινε τεράστια αξία στη «συμμετοχή»
αλλά όχι στην πρωτοβουλία.

Προς Θεού, μην αποκτήσει στην Ελλάδα
κάποιος ηγετικές ικανότητες τέτοιες ώστε
να καταστήσουν την Ελλάδα κόμβο της περιοχής. Εμείς είμαστε ακόλουθοι των εξελίξεων. Μην ενοχλήσουμε την Τουρκία…
Η εκσυγχρονιστική σχολή Σημίτη, έδινε
μεγάλη σπουδή και στις ΜΚΟ και το ρόλο
που παίζουν στην εξωτερική πολιτική.
Ούτε λόγος βέβαια για δραστηριοποίηση κάποιας ελληνικής ΜΚΟ στην Τουρκία
για να προστατεύσουμε τις θρησκευτικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο σημερινός Έλληνας υπουργός
Εξωτερικών κατάλαβε ότι ο πολυπολικός κόσμος χρειάζεται συνέργειες πάνω
σε μια αχανή γεωγραφική ενότητα που
ξεκινάει από τον Ατλαντικό, διασχίζει
τον Ινδικό και τελειώνει στον Ειρηνικό.
Η Ελλάδα ξεκίνησε να ενοχλεί πραγματικά
την Τουρκία. Σκεφτείτε το Forum «Philia»
και το πόσο πετυχημένο ήταν.
Η Ελλάδα αύξησε το αποτύπωμά της σε
περιοχές που η Τουρκία θέλει να έχει μονοπώλιο. Η σκέψη του Έλληνα υπουργού
Εξωτερικών είναι άψογη. Έχει όμως ένα
κακό: Χαλάει την πιάτσα. Ας δούμε λοιπόν
τα θεσμικά παραπτώματα της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής, τα οποία φέρνουν
το υπουργείο Εξωτερικών στο περιθώριο
και όχι στο προσκήνιο.
Εν αγνοία του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, τέτοια περίοδο πέρυσι διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ της διπλωματικής
συμβούλου του πρωθυπουργού και του
Καλίν. Τις συνομιλίες τις «έκαψε» ο Τσαβούσογλου λόγω του πολέμου μεταξύ
αυτού και του Καλίν. Ο Έλληνας υπουργός
Εξωτερικών μιλούσε για στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο αλλά άλλος σύμβουλος
του πρωθυπουργού διαχώριζε τα ελληνοτουρκικά από το Κυπριακό.
Στις 15 Απριλίου ο Έλληνας υπουργός
Εξωτερικών πήγε μέσα στην Άγκυρα και
με παρρησία κατέδειξε ότι η Ελλάδα δεν
είναι οθωμανικό βιλαέτι και ότι μια χώρα

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 19

ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ
Τυπώστε τις επιταγές σας
ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τυπώνουμε
όλα τα είδη
Επιταγές
Επιχειρήσεων
Καναδά
ΗΠΑ

250 για $87
500 για $127
1000 για $187

σ ’εμάς με σιγουριά

T. 450.978.9999
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Όσοι δεν κατανοήσουν ότι τα ελληνοτουρκικά δεν είναι Πρέσπες, τότε
κανείς ξένος δε θα μας φταίει που δεν
αδράξαμε τις εξαιρετικές ευκαιρίες που
μας δόθηκαν την περασμένη δεκαετία.
Αυτή τη στιγμή, το κλίμα που καλλιεργείται είναι ακριβώς ίδιο με αυτό που
ήταν και στο Ελσίνκι και στη Μαδρίτη.
◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 18
που απέκρουσε με επιτυχία τις τούρκικες απειλές και σήμερα εξοπλίζεται έχοντας αγαστές σχέσεις με δύο πυρηνικές
δυνάμεις του πλανήτη (ΗΠΑ, Γαλλία) και
αποτελεί κρίσιμο σύμμαχο Ισραήλ και Αιγύπτου και χωρών του Περσικού Κόλπου,
δεν έχει να φοβάται κάτι.
Λίγες μέρες μετά, γαλλικό ερευνητικό
πλοίο περνά από ελληνική ΑΟΖ. Άνθρωπος της κυβέρνησης εξέδωσε… άποψη
αντί του υπουργείου Εξωτερικών, ονομάζοντας την απόπειρα των Τούρκων να
διώξουν το γαλλικό πλοίο ως «γαλλική
υπόθεση».
Η στάση του Νίκου Δένδια στην Άγκυρα
ενόχλησε τους Τούρκους αλλά και τη σχολή Σημίτη. Η Ελλάδα της αυτοπεποίθησης
δε βρίσκεται στον όρο «σύγχρονη εξωτερική πολιτική» όπως έχει «αναλυθεί» από
τη σχολή που μας έφερε μύτη με μύτη με
τους Τούρκους και επομένως απέτυχε να
αποτρέψει απειλές κατά της ειρήνης στην
περιοχή.
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έχει
αναφέρει πολλές φορές, ότι η διαφορά
μας με την Τουρκία είναι η υφαλοκρηπίδα.
Από βουλευτές – αναλυτές, ακούγονται
άλλα πράγματα, άλλοι όροι. «Θαλάσσιες
Ζώνες» και «Χάγη».
Η Τουρκία αποκλείεται να πάει στη Χάγη
με την Ελλάδα μόνο για αυτήν τη διαφορά. Αν ήταν να πάει για αυτήν τη διαφορά, θα υπέγραφε την UNCLOS 1982 και
θα προσφεύγαμε στο Δικαστήριο του Αμβούργου.
Πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας σε συνέντευξη που παραχώρησε με
ενθουσιασμό απάντησε «ναι, βεβαίως!…»
σε ερώτηση που της έγινε αν η Χάγη αποφασίσει έναν έντιμο συμβιβασμό (winwin, το οποίο είναι win για την Τουρκία).
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έχει εκφράσει τον έντονο ελληνικό προβληματισμό για το γερμανικό unfair στη διαμεσολάβηση αλλά και στο θέμα των υποβρυ-

χίων που θα πουλήσει το Βερολίνο στην
Τουρκία.
Βουλευτές – αναλυτές, την ώρα που εισπράττουμε συνεχόμενα «όχι» από Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία για κυρώσεις της
Ε.Ε. εναντίον της Τουρκίας, λένε ότι είναι
μεγάλη επιτυχία που έχουμε καταστήσει
τα ελληνοτουρκικά, ευρωτουρκικά.
Με άλλα λόγια κύριοι, πανηγυρίζουμε
για Ελσίνκι και Μαδρίτη, με διαφορά φάσης 25 ετών.
ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ;
Αυτή τη στιγμή, οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας είναι κακές αλλά όχι πιο κακές από την
24η Απριλίου όταν ο Μπάιντεν αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Αρμενίων.
Οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας δε θα είναι για
πάντα τόσο κακές. Η Γερμανία πιέζει την
Ελλάδα να κρατήσει τις απόψεις της σχολής Σημίτη.
Να είμαστε πιο «διαλλακτικοί» και να
κοιτάμε το συμφέρον της Ε.Ε., όχι της Ελλάδας. Να κάνουμε δηλαδή ό,τι έγινε και
με τα δημοσιονομικά προγράμματα. Να
είμαστε πάντα ο Προμηθέας.
Στο τέλος, ένας αετός να τρώει τα σπλάχνα μας για να είναι η Γερμανία ήρεμη
και να μπορεί να λέει συγχαρητήρια στην
Τουρκία για τον τρόπο που χειρίζεται το
προσφυγικό (απίστευτα πράγματα).
Στο ΝΑΤΟ και στη Σύνοδο της 14ης Ιουνίου ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών δε
βρισκόταν δίπλα στον Έλληνα πρωθυπουργό. Το σχήμα ήταν αυτό που ήταν
πέρυσι στο Βερολίνο, με τους δύο προϊσταμένους να δίνουν εγγύηση σε αυτό το
σχήμα.
Άρα, στην καλύτερη περίπτωση το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, δεν είναι
εντός του κόκκινου τηλεφώνου. Η γραμμή
είναι διαφορετική. Αμέσως μετά τη Σύνοδο Κορυφής δύο είναι οι ατάκες: «ήσυχο
καλοκαίρι» και «έσπασε ο πάγος».
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, σε πρόσφατη ομιλία του (μετά τη Σύνοδο Κορυ-

φής του ΝΑΤΟ) εγγυήθηκε πως η Τουρκία
ισχυροποιεί την αδιαλλαξία της. Η σχολή
Σημίτη την ίδια ώρα μιλά για ένδειξη καλών
προθέσεων από την πλευρά της Τουρκίας.
Μια μέρα πριν ελληνικό σκάφος του Λιμενικού εμβολίστηκε από τουρκική ακταιωρό.
Ο Τσαβούσογλου επιτέθηκε στον Έλληνα
ομόλογό του, γνωρίζοντας ότι πλέον είναι
μάλλον εκτός παιχνιδιού. Το καλό κλίμα
συνεχίζεται, καθώς η ΕΥΠ συλλαμβάνει
Τούρκους πράκτορες.

-Αν καταφέρουμε να κάνουμε τα ελληνοτουρκικά, ευρωτουρκικά, θα έχουμε μια
μεγάλη επιτυχία για την ελληνική διπλωματία, όμως προσώρας, αυτό δεν υπάρχει.
-Αυτή τη στιγμή απουσιάζει η θεσμική
υγεία στην ελληνική εξωτερική πολιτική, καθώς σύμβουλοι έχουν μεγαλύτερη
δύναμη από τον υπουργό Εξωτερικών.
-Το 1996 ζει και βασιλεύει, καθώς στις
15 Απριλίου υπέστη σοβαρό πλήγμα
από τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών.
-Η κακοφωνία εντείνεται καθημερινά
καθώς μοιράζεται απλόχερα «αισιοδοξία» από ανθρώπους που προσπαθούν
να εξωραΐσουν ξανά τη σχολή Σημίτη.
-Ζούμε κρίσιμες στιγμές και πρέπει
όλοι να γνωρίζουμε πως αυτή τη στιγμή βοηθάμε την Τουρκία να επανακτήσει το καλό διπλωματικό της προφίλ
και να τη φέρουμε κοντά στη Δύση με
εμάς και την Κύπρο ως αντάλλαγμα.
-Όσοι δεν κατανοήσουν ότι τα ελληνοτουρκικά δεν είναι Πρέσπες, τότε κανείς ξένος δε θα μας φταίει που δεν
αδράξαμε τις εξαιρετικές ευκαιρίες που
μας δόθηκαν την περασμένη δεκαετία.
Αυτή τη στιγμή, το κλίμα που καλλιεργείται είναι ακριβώς ίδιο με αυτό που
ήταν και στο Ελσίνκι και στη Μαδρίτη.
-Η Τουρκία είναι ασφαλώς ενισχυμένη
γιατί είδε ότι είμαστε «παντός καιρού»
στο διάλογο. Ακόμη και όταν επιχειρεί
εναντίον μας υβριδικό πόλεμο, εμείς
συνεχίζουμε να συζητάμε. Το σλόγκαν
«καλό είναι να υπάρχουν δίαυλοι» πάει
περίπατο, καθώς υποτίθεται γι’ αυτό
κάναμε τις διερευνητικές. Δε χρειάζεται να συνομιλούμε με μια Τουρκία σε
τόσο υψηλό επίπεδο, τόσο γρήγορα.
-Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών δεν
είναι αφελής, όπως και όλοι όσοι υποστηρίζουν τις ορθές πρακτικές του.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
-Δεν υπάρχει καμία ομοφωνία μεταξύ υπουργείου Εξωτερικών και άλλων
που χαράσσουν εξωτερική πολιτική.
-Ο Τούρκος πρόεδρος και η Κυρία Μέρκελ προτιμούν τη φωνή Ελλήνων βουλευτών – αναλυτών και συμβούλων
του πρωθυπουργού, αντί για το νόμιμο θεσμό χάραξης εξωτερικής πολιτικής, που είναι το υπουργείο Εξωτερικών.
-Ο Νίκος Δένδιας δεν είναι αρεστός διότι διεκδικεί ελληνικά συμφέροντα
και
όχι
ευρωπαϊκά.
-Οδηγούμαστε σε κάποιου είδους συμφωνία στα ελληνοτουρκικά, οι δηλώσεις στο «Antalya Forum» του Ερντογάν
ήταν
πολύ
«αισιόδοξες».
-Η ελληνική κακοφωνία στην εξωτερική
πολιτική είναι παρούσα, δεν υπάρχει
ομοφωνία μεταξύ όσων την χαράσσουν.
-Το κλίμα γίνεται όλο και πιο άσχημο όταν δε διαψεύδονται φήμες για
μη στήριξη του Έλληνα υπουργού
Εξωτερικών και δίνουν και παίρνουν
τα σενάρια για αλλαγή προσώπου
στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.
-Η συμφωνία για «κόκκινο τηλέφωνο»
αδρανοποιεί τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών ο οποίος μετά τις 15 Απριλίου
δέχθηκε επιθέσεις από τη σχολή Σημίτη γιατί «δεν τήρησε το πρωτόκολλο». *Διεθνολόγος – Συντονιστής του Το-Τα ελληνοτουρκικά δεν έχουν γίνει ευρω- μέα Ευρασίας & Ν. Α. Ευρώπης στο
τουρκικά και η Κύπρος δεν είναι μέσα στο ΙΔΙΣ – Research Fellow in HALC (Hellenic
American Leadership Council)
«ήσυχο καλοκαίρι».

Μόνο την Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα
από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Μάχη της Σπλάντζας
που δεν ανέδειξε νικητή
Π
ολεμική αναμέτρηση μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών, στο πλαίσιο της
Επανάστασης του 1821. Έλαβε χώρα στη
Σπλάντζα ή Σπιάτζα Φαναρίου (σημερινή
Αμμουδιά Πρεβέζης - φωτ. κάτω) στις 4
Ιουλίου 1822 και έληξε χωρίς νικητή επί
του πεδίου της μάχης.

ΠΡΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ
Στα μέσα Ιουνίου του 1822 ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης και ο Ιωάννης Ραζηκότσικας, με δύναμη 500 ανδρών από τη
Μάνη και το Μεσολόγγι, αποβιβάστηκαν
στις ηπειρωτικές ακτές, με εντολή του
Προέδρου του Εκτελεστικού (πρωθυπουργού) Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου.
Αποστολή τους ήταν να ενισχύσουν τους
στενά πολιορκούμενους Σουλιώτες, στην
Κιάφα. Τους μετέφεραν από το Μεσολόγγι υδραίικα πλοία, με επικεφαλής τον Νικόλαο Βώκο.
Η ολιγάριθμη ελληνική δύναμη κατέλαβε πρώτα το λιμάνι του Μούρτου (σημερινά Σύβοτα Θεσπρωτίας), όπου έκαψε
τα σπίτια και συνέλαβε αιχμαλώτους 150
Τούρκους κατοίκους της περιοχής, τους
οποίους έστειλε με πλοία στην Πελοπόννησο. Η αποβατική ενέργεια προκάλεσε
την αντίδραση των Άγγλων, που κατείχαν
τότε τα Επτάνησα και διαφέντευαν το Ιόνιο Πέλαγος. Αγγλικό πλοίο που έφθασε
στο Μούρτο απαίτησε από τον Μαυρομιχάλη να εγκαταλείψει αμέσως την περιοχή. Ο μανιάτης οπλαρχηγός, επειδή φοβήθηκε πολεμική ενέργεια από μέρους
των Άγγλων, αναχώρησε νοτιότερα και
κατέλαβε τη Σπλάντζα, η οποία απείχε
επτά ώρες από την Κιάφα και βρισκόταν
στις εκβολές του ποταμού Αχέροντα.

τήσουν πολεμοφόδια και τρόφιμα. Μετά
από λίγες ημέρες κατέφθασαν στο ελληνικό στρατόπεδο ο Ζώης Πάνου και ο
Βασίλειος Ζέρβας, με άλλους 100 άνδρες.
Την άφιξη Μαυρομιχάλη στη Σπλάντζα
δεν ήταν δυνατό να μην την πληροφορηθούν και οι Οθωμανοί πασάδες. Ανησύχησαν σφόδρα από την πιθανότητα
οι Έλληνες επαναστάτες να αποκτήσουν
προγεφύρωμα στη Σπλάντζα κι έτσι να
δυσκολέψουν τον αγώνα τους εναντίον
των Σουλιωτών. Έκριναν, λοιπόν, ότι θα
έπρεπε να αναληφθεί στρατιωτική δράση και αποφάσισαν να αποσταλεί δύναμη τριών χιλιάδων Τουρκαλβανών και
Τσάμηδων, με επικεφαλής τον Μουσταφάμπεη, παλιό Κεχαγιάμπεη της Πελοποννήσου, ο οποίος είχε αιχμαλωτισθεί
κατά τη διάρκεια της απελευθέρωσης της
Τριπολιτσάς (23 Σεπτεμβρίου 1821) και
στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος.
Στις 2 Ιουλίου 1822, ο Μουσταφάμπεης διαμοίρασε το στρατό του σε μικρές
διάσπαρτες ομάδες, οι οποίες μέσα από
διάφορα μονοπάτια θα έφθαναν στον
καθορισμένο τόπο συνάντησης την επόμενη ημέρα. Πράγματι, στις 3 Ιουλίου ο
στρατός του Μουσταφάμπεη συγκεντρώθηκε σε μια τοποθεσία που απείχε
μία ώρα από τη Σπλάντζα. Οι επιτιθέμενοι είχαν το πλεονέκτημα ότι μπορούσαν
να φθάσουν απαρατήρητοι στο ελληνικό
στρατόπεδο μέσα από τις καλαμιές και
τους θάμνους και να επωφεληθούν από
το ελώδες του εδάφους. Και αυτή τη δυνατότητα σκόπευαν να εκμεταλλευτούν.
Όμως, για κακή τους τύχη, ένας τσοπάνης είδε τις κινήσεις τους και ειδοποίησε τους Έλληνες αρχηγούς.

Την άφιξη του ελληνικού αποσπάσματος πληροφορήθηκαν οι πολιορκούμενοι
Σουλιώτες κι έστειλαν στη Σπλάντζα τον
Λάμπρο Ζάρμπα με 60 άνδρες για να ζη-

Στο στρατόπεδο της Σπλάντζας σήμανε
συναγερμός. Οι Έλληνες ήταν απροετοίμαστοι για μάχη, καθώς δεν περίμεναν τόσο ταχεία αντίδραση από τους

Suggested presentation.

Οθωμανούς πασάδες. Στη σύσκεψη που
ακολούθησε, επικράτησε η άποψη του
Μαυρομιχάλη και των Σουλιωτών να παραμείνουν και να πολεμήσουν, ενώ δεν
πέρασε η πρόταση κάποιων αξιωματικών
να αποφύγουν τη σύγκρουση, επιβιβαζόμενοι στα πλοία.
Αμέσως κατασκευάστηκε ένας πρόχειρος λίθινος τοίχος κατά μήκος της ακτής,
όπου ταμπουρώθηκαν οι Σουλιώτες του
Πάνου, ενώ ο Ζάρμπας με 50 άνδρες
οχυρώθηκε σ’ ένα πύργο στις εκβολές
του ποταμού, για να επιτηρεί την τυχόν
εμφάνιση ιππικού. Ο Μαυρομιχάλης με
τους Μανιάτες του κατέλαβε το δεξιό
άκρο μέχρι της βραχώδους ακτής της
Σπλάντζας.
Η ΜΑΧΗ
Μία ώρα πριν από την ανατολή του ηλίου άρχισε η τουρκική επίθεση, σύμφωνα
με το σχέδιο του Μουσταφάμπεη, που
πίστευε ότι οι Έλληνες θα είναι ανοργάνωτοι και η αναμέτρηση θα ήταν ένας
περίπατος για τους άνδρες του. Έπεσε
έξω στους υπολογισμούς του, μόλις διαπίστωσε τα πρόχειρα οχυρωματικά έργα
και την ετοιμότητα των ανδρών του Πάνου. Τότε διέταξε τους στρατιώτες του να
αρχίσουν να πυροβολούν. Και πάλι για
κακή του τύχη, τα όπλα των ανδρών του
δεν εκπυρσοκρότησαν κατά το ένα τρίτο,
επειδή η πυρίτιδα είχε διαβρωθεί από
την υγρασία.
Οι Έλληνες απάντησαν στους πυροβολισμούς με επιτυχία, έχοντας τους
Τουρκαλβανούς ακάλυπτους. Οι Μανιάτες βρίσκονταν σε ικανή απόσταση και
δεν ενεπλάκησαν στα πρώτα στάδια της
μάχης. Όμως, ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης δεν μπορούσε να παραμείνει
αδρανής. Σπεύδοντας να βοηθήσει τους
Σουλιώτες του Πάνου βρέθηκε ξαφνικά
μπροστά στον Μουσταφάμπεη, που προσπαθούσε να εμψυχώσει τους άνδρες

του. Οι δύο άνδρες, παλιοί γνώριμοι από
την πολιορκία της Τριπολιτσάς, αιφνιδιάστηκαν από την απρόσμενη συνάντηση.
Γρήγορα ανέκτησαν την αυτοκυριαρχία
τους και άρχισαν τις μεταξύ τους λεκτικές
προσκλήσεις.
Η μάχη όλο και δυνάμωνε. Και τότε συνέβη το μοιραίο. Μια σφαίρα από εχθρικό όπλο βρήκε στη μασχάλη τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη και τον τραυμάτισε
σοβαρά. Λίγο προτού αφήσει την τελευταία του πνοή, διέταξε τον ιπποκόμο του
να πάρει την αιματοβαμμένη ζώνη του
και να την παραδώσει στην οικογένειά
του στη Μάνη. Οι Έλληνες, απορροφημένοι από το θλιβερό γεγονός της απώλειας
του αρχηγού τους, θα διέτρεχαν μεγάλο
κίνδυνο, εάν ένα δικό τους βόλι δεν έριχνε άπνου τον Μουσταφάμπεη.
Οι Τούρκοι οπισθοχώρησαν, το ίδιο
έπραξαν και οι Έλληνες. Η τρίωρη μάχη
είχε λήξει χωρίς νικητή. Οι απώλειες για
μεν τους Τούρκους ήταν 43 νεκροί και
πέντε αιχμάλωτοι και για τους Έλληνες
μόλις τρεις νεκροί. Οι Μανιάτες, αφού
σκότωσαν τους πέντε αιχμαλώτους για
να εκδικηθούν την απώλεια του Μαυρομιχάλη, επιβιβάσθηκαν στα πλοία τους
και αναχώρησαν για το Μεσολόγγι με το
νεκρό αρχηγό τους.
Την ίδια ημέρα (4 Ιουλίου 1822) οι ελληνικές δυνάμεις υπέστησαν δεινή ήττα σε
μια άλλη πιο σημαντική μάχη στο Πέτα
της Άρτας. Έτσι, σε συνδυασμό με τη
μάχη της Σπλάντζας, η ελληνική εκστρατεία στην Ήπειρο σημείωσε παταγώδη
αποτυχία.
Οι Σουλιώτες μετ’ ολίγον συνθηκολόγησαν με τους Οθωμανούς κι εγκατέλειψαν το Σούλι για τα Επτάνησα.
Έτσι, έμεινε ανοιχτός ο δρόμος για την
κάθοδο των Οθωμανών προς την Πελοπόννησο, εξέλιξη που θα έθετε σε
κίνδυνο την Ελληνική Επανάσταση.
© SANSIMERA.GR
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200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ
Η επαναστατική προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη

Η

επαναστατική προκήρυξη που κυκλοφόρησε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας (σημερινό Ιάσιο Ρουμανίας) στις 24 Φεβρουαρίου 1821, σηματοδότησε την έναρξη
της Επανάστασης στις παραδουνάβιες
ηγεμονίες. Η προκήρυξη καλεί όλους τους
Έλληνες να ξεσηκωθούν και αναφέρεται
στους αγώνες που έκαναν οι ευρωπαϊκοί
λαοί για να διώξουν τους τυράννους τους.
Ακόμη, διαβεβαιώνει έμμεσα ότι η Ρωσία
(η «Κραταιά δύναμις» του κειμένου) θα
βοηθήσει την Ελληνική Επανάσταση.
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης (1792-1828),
αξιωματικός του ρωσικού στρατού και
υπασπιστής του τσάρου Αλέξανδρου Α’,
είχε αναλάβει από τις 12 Απριλίου 1820
την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας, μετά
την άρνηση του Ιωάννη Καποδίστρια. Στα
μέσα του ίδιου έτους έλαβε άδεια για
λόγους υγείας, προκειμένου να επιδοθεί
απερίσπαστος στα νέα του καθήκοντα.
Στις 20 Οκτωβρίου 1820 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των ηγετών της Εταιρείας
στο Ισμαήλιο της Βεσσαραβίας (σημερινό
Ιζμέλ Ουκρανίας), όπου αποφασίστηκε
η Επανάσταση να αρχίσει πρώτα από τη
Μάνη. Όμως, στις 16 Φεβρουαρίου 1821
ο Υψηλάντης αποφάσισε να ξεκινήσει την
επανάσταση από τη Μολδοβλαχία, πιστεύοντας ότι υπήρχαν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, επειδή οι ηγεμονίες
της περιοχής είχαν πετύχει ένα καθεστώς
αυτονομίας, που δεν επέτρεπε την επέμβαση του σουλτάνου, χωρίς τη συγκατάθεση του τσάρου (Συνθήκη του Βουκουρεστίου της 16ης Μαΐου του 1812).
Επιπλέον, οι ηγεμόνες ήταν Φαναριώτες,
που θα συντάσσονταν μαζί του.
Στις 21 Φεβρουαρίου, ο Υψηλάντης ξεκίνησε από το Κισνόβιο της Βεσσαραβίας
(σημερινό Κισινάου Μολδαβίας) και αφού
διέβη τον ποταμό Προύθο (Προυτ) μαζί
με τους αδελφούς του Γεώργιο και Νικόλαο, έφθασε στο Ιάσιο την επομένη. Εκεί
συναντήθηκε με τον ηγεμόνα της Μολδαβίας Μιχαήλ Σούτσο (γνωστό και ως
Μιχαήλ Βόδα) κι έλαβε την υποστήριξή
του για την έναρξη του αγώνα. Στις 24 Φεβρουαρίου κυκλοφόρησε την προκήρυξη
«Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος» και
την ίδια ημέρα υπέβαλε στον τσάρο την
παραίτησή του από το ρωσικό στρατό.
Ως τα μέσα Μαρτίου είχε συγκροτήσει
ένοπλο σώμα, αποτελούμενο από 4.000
(οι 2.000 ανήκαν στον «Ιερό Λόχο») και
μπήκε θριαμβευτικά στο Βουκουρέστι
στις 27 Μαρτίου, δύο ημέρες μετά την
έναρξη της επανάστασης στην Πελοπόννησο. Η είδηση αυτή θορύβησε τον τσάρο, που ήταν επίλεκτο μέλος της «Ιεράς
Συμμαχίας». Ο Αλέξανδρος έδωσε την
άδεια στα σουλτανικά στρατεύματα να
εισέλθουν στη Μολδοβλαχία και να καταστείλουν την εξέγερση, ενώ ο πατριάρ-

χης Γρηγόριος Ε’ αναγκάστηκε να αφορίσει τους επαναστάτες, όταν ο σουλτάνος
απείλησε με γενική σφαγή του ελληνικού
πληθυσμού στην Κωνσταντινούπολη.
Οι προστριβές του Υψηλάντη με τους τοπικούς προκρίτους, το δυσμενές διεθνές
περιβάλλον και η προχειρότητα με την
οποία εκδηλώθηκε, προδιέθεταν για την
αποτυχία της. Μετά την ήττα του Υψηλάντη στη Μάχη του Δραγατσανίου (7 Ιουνίου 1821), η Επανάσταση στη Μολδοβλαχία φυλλορρόησε και παρά τις κάποιες
αναλαμπές, έσβησε το Σεπτέμβριο του
1821.
ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
«Η ώρα ήλθεν, ω Άνδρες Έλληνες! Προ
πολλού οι λαοί της Ευρώπης, πολεμούντες υπέρ των ιδίων Δικαιωμάτων και
ελευθερίας αυτών, μας επροσκάλουν εις
μίμησιν, αυτοί, καίτοι οπωσούν ελεύθεροι, επροσπάθησαν όλαις δυνάμεσι να αυξήσωσι την ελευθερίαν, και δι’
αυτής πάσαν αυτών την Ευδαιμονίαν.
Οι αδελφοί μας και φίλοι είναι πανταχού έτοιμοι, οι Σέρβοι, οι Σουλιώται, και
όλη η Ηπειρος, οπλοφορούντες μας περιμένωσιν· ας ενωθώμεν λοιπόν με Ενθουσιασμόν! Η Πατρίς μας προσκαλεί!
Η Ευρώπη, προσηλώνουσα τους οφθαλμούς της εις ημάς, απορεί διά την ακινησίαν μας, ας αντηχήσωσι λοιπόν όλα τα Όρη
τής Ελλάδος από τον Ήχον τής πολεμικής
μας Σάλπιγγος, και αι κοιλάδες από την
τρομεράν κλαγγήν των Αρμάτων μας. Η
Ευρώπη θέλει θαυμάση τας ανδραγαθίας
μας, οι δε τύραννοι ημών τρέμοντες και
ωχροί θέλουσι φύγει απ’ έμπροσθέν μας.
Οι φωτισμένοι λαοί της Ευρώπης ενασχολούνται εις την αποκατάστασιν
της ιδίας ευδαιμονίας· και πλήρεις ευγνωμοσύνης διά τας προς αυτούς των
Προπατόρων μας ευεργεσίας, επιθυμούσι την ελευθερίαν της Ελλάδος.
Ημείς, φαινόμενοι άξιοι της προπατορικής αρετής και του παρόντος αιώνος,
είμεθα Εύελπεις, να επιτύχωμεν την υπεράσπισιν αυτών και βοήθειαν· πολλοί εκ
τούτων φιλελεύθεροι θέλουσιν έλθη, διά
να συναγωνισθώσι με ημάς. Κινηθήτε,
ω φίλοι, και θέλετε ιδή μίαν Κραταιάν
δύναμιν να υπερασπισθή τα δίκαιά μας!
Θέλετε ιδή και εξ αυτών των εχθρών μας
πολλούς, οίτινες, παρακινούμενοι από
την δικαίαν μας αιτίαν, να στρέψωσι τα
Νώτα προς τον εχθρόν και να ενωθώσι
με ημάς· ας παρρησιασθώσι με ειλικρινές
φρόνημα, η Πατρίς θέλει τους εγκολπωθή! Ποίος λοιπόν εμποδίζει τους ανδρικούς σας Βραχίονας; ο άνανδρος εχθρός
μας είναι ασθενής και αδύνατος. Οι στρατηγοί μας έμπειροι και όλοι οι ομογενείς
γέμουσιν ενθουσιασμού! Ενωθήτε λοιπόν, ω ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες! Ας σχηματισθώσι φάλαγκες εθνικαί,

ας εμφανισθώσι Πατριωτικαί λεγεώνες,
και θέλετε ιδή τους παλαιούς εκείνους
Κολοσσούς του δεσποτισμού να πέσωσιν
εξ ιδίων, απέναντι των θριαμβευτικών
μας Σημαίων! Εις την φωνήν της Σάλπιγκός μας όλα τα παράλια του Ιωνίου και
Αιγέου πελάγους θέλουσιν αντηχήση· τα
Ελληνικά πλοία, τα οποία εν καιρώ ειρήνης ήξεραν να εμπορεύωνται, και να πολεμώσι, θέλουσι σπείρη εις όλους τους
λιμένας του τυράννου με το πυρ και την
μάχαιραν, την φρίκην και τον θάνατον...
Ποία ελληνική ψυχή θέλει αδιαφορήση
εις την πρόσκλησιν της Πατρίδος; Εις την
Ρώμην ένας του Καίσαρος φίλος σείων
την αιματομένην χλαμύδα του τυράννου
εγείρει τον λαόν. Tι θέλετε κάμη Σεις ω
Έλληνες, προς τους οποίους η Πατρίς γυμνή δεικνύει μεν τας πληγάς της και με
διακεκομμένην φωνήν επικαλείται την
βοήθειαν των τέκνων της; Η θεία πρόνοια, ω φίλοι Συμπατριώται, ευσπλαγχνισθείσα πλέον τας δυστυχίας μας ηυδόκησεν ούτω τα πράγματα, ώστε με
μικρόν κόπον θέλομεν απολαύση με την
ελευθερίαν πάσαν ευδαιμονίαν. Αν λοιπόν από αξιόμεμπον αβελτηρίαν αδιαφορήσωμεν, ο τύραννος γενόμενος αγριώτερος θέλει πολλαπλασιάση τα δεινά
μας, και θέλομεν καταντήση διά παντός
το δυστυχέστερον πάντων των εθνών.
Στρέψατε τους οφθαλμούς σας, ω Συμπατριώται, και ίδετε την ελεεινήν μας
κατάστασιν! Ίδετε εδώ τους Ναούς καταπατημένους! Εκεί τα τέκνα μας αρπαζόμενα διά χρήσιν αναιδεστάτην της
αναιδούς φιληδονίας των βαρβάρων τυράννων μας! Τους οίκους μας γεγυμνωμένους, τον αγρούς μας λεηλατισμένους
και ημάς αυτούς ελεεινά ανδράποδα!
Είναι καιρός να αποτινάξωμεν τον αφόρητον τούτον Ζυγόν, να ελευθερώσωμεν την
Πατρίδα, να κρημνίσωμεν από τα νέφη
την ημισέληνον να υψώσωμεν το σημείον,
δι’ ου πάντοτε νικώμεν! Λέγω τον Σταυρόν, και ούτω να εκδικήσωμεν την Πατρίδα, και την Ορθόδοξον ημών Πίστιν από
την ασεβή των ασεβών Καταφρόνησιν.
Μεταξύ ημών ευγενέστερος είναι, όστις
ανδρειοτέρως υπερασπισθή τα δίκαια
της Πατρίδος, και ωφελιμοτέρως την
δουλεύση. Το έθνος συναθροιζόμενον
θέλει εκλέξη τους Δημογέροντάς του,
και εις την ύψιστον ταύτην Βουλήν θέλουσιν υπείκει όλαι μας αι πράξεις...
Ας κινηθώμεν λοιπόν μέ εν κοινόν φρόνιμα, oι πλούσιοι ας καταβάλωσιν μέρος
της ιδίας περιουσίας, oι ιερoί ποιμένες
ας εμψυχώσωσι τον λαόν με το ίδιόν
των παράδειγμα, και oι πεπαιδευμένοι
ας συμβουλεύσωσιν τα ωφέλιμα. Oι δε
εν ξέναις αυλαίς υπουργούντες στρατιωτικοί και πολιτικοί ομογενείς, αποδίδοντες τας ευχαριστίας εις ην έκαστος
υπουργεί δύναμιν, ας ορμήσωσιν όλοι

εις το ανοιγόμενον ήδη μέγα και λαμπρόν
στάδιον, και ας συνεισφέρωσιν εις την
πατρίδα τον χρεωστούμενον φόρον, και
ως γενναίoι ας ενοπλισθώμεν όλοι άνευ
αναβολής καιρού με το ακαταμάχητον
όπλον της ανδρείας και υπόσχομαι εντός
ολίγου την νίκην και μετ’ αυτήν παν αγαθόν. Πoίoι μισθωτοί και χαύνοι δούλοι
τολμούν να αντιπαραταχθώσιν απέναντι
λαού, πολεμούντος υπέρ της ιδίας ανεξαρτησίας; Μάρτυρες oι Ηρωικοί αγώνες
των προπατόρων μας· Μάρτυς η lσπανία, ήτις πρώτη και μόνη κατετρόπωσε
τας αηττήτους φάλαγκας ενός τυράννου.
Με την Ένωσιν, ω Συμπολίται, με το προς
την ιεράν Θρησκείαν Σέβας, με την προς
τους Νόμους και τους Στρατηγούς υποταγήν, με την ευτολμίαν και σταθηρότητα,
η νίκη μας είναι βεβαία και αναπόφευκτος, αυτή θέλει στεφανώση μέ δάφνας
αειθαλείς τους Ηρωικούς αγώνας μας,
αυτή με χαρακτήρας ανεξαλείπτους θέλει χαράξη τα ονόματα ημών εις τον
ναόν της αθανασίας, διά το παράδειγμα των επερχομένων γενεών. Η Πατρίς
θέλει ανταμείψη τα ευπειθή και γνήσιά
της τέκνα με τα βραβεία της δόξης και
τιμής· τα δε απειθή και κωφεύοντα εις
την τωρινήν της πρόσκλησιν, θέλει αποκηρύξη ως νόθα και Ασιανά σπέρματα,
και θέλει παραδώση τα ονόματά των,
ως άλλων προδότων, εις τον αναθεματισμόν και κατάραν των μεταγενεστέρων.
Ας καλέσωμεν λοιπόν εκ νέου, ω Ανδρείοι
και μεγαλόψυχοι Έλληνες, την ελευθερίαν εις την κλασικήν γην της Ελλάδος! Ας
συγκροτήσωμεν μάχην μεταξύ του Μαραθώνος και των Θερμοπυλών! Ας πολεμήσωμεν εις τους τάφους των Πατέρων μας,
οι οποίοι, διά να μάς αφήσωσιν ελευθέρους, επολέμησαν και απέθανον εκεί! Το
αίμα των τυράννων είναι δεκτόν εις την
σκιάν τον Επαμεινώνδου Θηβαίου, και
του Αθηναίου Θρασυβούλου, οίτινες κατετρόπωσαν τους τριάκοντα τυράννους,
εις εκείνας του Αρμοδίου και Αριστογείτωνος, οι οποίοι συνέτριψαν τον Πεισιστρατικόν ζυγόν, εις εκείνην του Τιμολέοντος, όστις απεκατέστησε την ελευθερίαν
εις την Κόρινθον και τας Συρακούσας, μάλιστα εις εκείνας τον Μιλτιάδου και Θεμιστοκλέους, του Λεωνίδου και των τριακοσίων, οίτινες κατέκοψαν τοσάκις τους
αναριθμήτους στρατούς των βαρβάρων
Περσών, των οποίων τους βαρβαροτέρους και ανανδροτέρους απογόνους πρόκειται εις ημάς σήμερον, με πολλά μικρόν
κόπον, να εξαφανίσωμεν εξ ολοκλήρου.
Εις τα όπλα λοιπόν φίλοι, η Πατρίς Μας
Προσκαλεί!».
Αλέξανδρος Υψηλάντης
Την 24ην Φεβρουαρίου 1821
Εις το γενικόν στρατόπεδον του Ιασίου
© Σαν Σήμερα

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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Στη Μήλο συνεχίζουν τις διακοπές τους οι Biebers

Μ

ετά την επίσκεψή τους στη Γαλλία,
ο 27χρονος Βρετανός Justin Bieber
και η σύζυγός του, το γνωστό μοντέλο
Hailey Bieber, ταξίδεψαν στην Ελλάδα για
τις διακοπές τους.
Αρχικά, το διάσημο ποπ σταρ εντόπισαν
οι παπαράτσι στη Μύκονο, ενώ τώρα ο
ίδιος πρόδωσε με δύο αναρτήσεις του και
την επίσκεψή τους στο νησί της Μήλου.

Χωρίς να αποκαλύπτει στη λεζάντα το
μέρος στο οποίο ο Bieber φαίνεται να
απολαμβάνει το γεύμα του, ωστόσο
το μέρος έγινε αμέσως αντιληπτό
από τους Έλληνες θαυμαστές του,
που επιβεβαίωσαν στους υπόλοιπους
fans του ανά τον πλανήτη ότι
βρίσκεται στο πανέμορφο νησί των
Κυκλάδων. Ο ίδιος έγραψε σε μία από

Taylor Hill: Το sexy αγγελάκι
της Victoria’s Secret
αρραβωνιάστηκε τον εκλεκτό
της καρδιάς της

τις λεζάντες: «Αυτό το μέρος μοιάζει
βγαλμένο από ξεκάθαρο όνειρο».
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο
Justin Bieber επιλέγει την Ελλάδα για τις
διακοπές του. Το 2016 είχε βρεθεί στη
Σαντορίνη καταγράφοντας και τότε στα
social media τις υπέροχες εικόνες από το
πανέμορφο ελληνικό νησί.
© govastileto.gr

H Jennifer Lopez και ο Ben Affleck
δείπνησαν σε ελληνικό εστιατόριο

Σ

ε ελληνικό εστιατόριο του Beverly Hills, απαθανάτισαν
προ ημερών οι φωτογράφοι τη Jennifer Lopez και τον Ben
Affleck. Συγκεκριμένα, τo ζευγάρι βγήκε ραντεβού στο διάσημο Avra Beverly Hills Estiatorio που είναι γνωστό για τα μεσογειακά πιάτα ψαρικών και θαλασσινών.
Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social
media, η Jennifer δείχνει πολύ ευτυχισμένη ενώ ο Affleck ήταν
λίγο πιο σοβαρός. Το ζευγάρι πάρκαρε το αυτοκίνητο έξω από
το εστιατόριο όπου τους περίμεναν οι παπαράτσι και κατευθύνθηκαν σε ιδιωτικό δωμάτιο του εστιατορίου από την πίσω
πόρτα, προφανώς για να αποφύγουν τα αδιάκριτα βλέμματα.
Πηγή ανέφερε στο αμερικάνικο People πως και οι δύο ήταν σε
πολύ καλή διάθεση, ενώ «ο Ben μοιάζει πάντα πολύ χαρούμενος όταν είναι μαζί με τη Jen».
© govastileto.gr

Beth Lily: Η «χυμώδης» ξανθιά
με το μπούστο «κόλαση»

Η

Σ

ε πελάγη ευτυχίας πλέει ένα από τα πιο
διάσημα αγγελάκια της Victoria’s Secret
καθώς αρραβωνιάστηκε τον εκλεκτό της
καρδιάς της. Ο λόγος για την Taylor Hill, η
οποία είπε το «ναι» στον Daniel Fryer, με
τον οποίο είναι μαζί από το Φεβρουάριο
του 2020.
Το λαμπερό μοντέλο δέχθηκε πρόταση
γάμου και το αποκάλυψε με μια σειρά από
φωτογραφίες στο Instagram, από την τρυφερή στιγμή που δέχεται την πρόταση γάμου.
Στην πρώτη φωτογραφία δείχνει το σύντροφό της να γονατίζει και να της προσφέρει το δαχτυλίδι, η δεύτερη απεικονίζει το
διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων και η
τρίτη το ευτυχισμένο ζευγάρι αγκαλιασμένο
και χαρούμενο. Η διάσημη καλλονή έγραψε
στη λεζάντα: «Ο καλύτερος φίλος μου, η
αδελφή ψυχή μου, θα σ’ αγαπώ για πάντα»,
και πρόσθεσε και την ημερομηνία που έγινε
η πρόταση 25/06/21.
© govastileto.gr

Bethany Lily April ή Beth Lily, αδιαμφισβήτητα μπορεί να προκαλέσει «σεισμό» με τις
σέξι πληθωρικές καμπύλες της, οι οποίες αναστατώνουν εκατομμύρια άνδρες σε όλο τον
κόσμο.
Η ξανθιά καλλονή κατάγεται
από την Αγγλία, είναι μοντέλο και έχει γίνει γνωστή
στο αντρικό κοινό κυρίως για το υπερβολικά
μεγάλο στήθος της,
το οποίο πραγματικά… ξεχειλίζει μέσα
από τα μπικίνι που
συνήθως φοράει, με
αποτέλεσμα να μετρά
πάνω από 3,5 εκατομμύρια οπαδούς στον προσωπικό της λογαριασμό
στο Instagram.
Η Bethany μεγάλωσε στο
Έσσεξ και έζησε μεγάλο
μέρος της ζωής της στο
Λουξεμβούργο. Είναι 26
χρονών, έχει ύψος 1,70
και δηλώνει φανατική
οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

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
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Chartered Real Estate Broker
Real Estate Broker
Real Estate Broker
σου
χρειαστεί
σε
περίπτωση
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μας;
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χορεύω στην… καρέκλα είμαστε.
πρόβλημα
τοθα
ταξίδι.
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα
με μόνο $50.00, ανεξαρτήτως
Μ-Εγώ πάντως βαρέθηκα και θέλω κάμου, που λένε.
NDG Bright corner unit with huge windows
Ideally situated!
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στην
Α-Δε λες πάλι καλά που θα μπορέσουμε που να ξεσκάσω, να κάνω τα μπάνια μου,
Ideally situated between Monkland Village and
να την αράξω
να κάνουμε έστω και αυτό το πανηγύρι. πιστωτική
στην αμμουδιά
το αγόρισας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές
μας κάρτα.
Μ-Φοβάμαι.
στηνμεπόρτα
της10αγοράς.
Hampstead.
min walk from Monkland cafes
& shops as well as Provigo & IGA, 10 min walk
Μ-Έχεις δίκιο. Μόνο να το κανονίσουμε μου…
Α-Το
που σουμέρος
θέλω,γιαπάρε
βεβαιώσου
Α-Τι
φοβάσαι; εγκαίρως τραπέζι.
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η Ελλαδίτσα μας. Η «χώρα των θεών»
καλύτερα.
Μ-Το
αεροπλάνο,
τιςμένα.
βαλίτσες, το ταξίδι…
accessible family friendly neighborhood!
Μ-Σου ‘χω εμπιστοσύνη σε αυτά. Αλλά όπως την αποκαλούν.
αφού
λες. Τίποτε άλλο;
Α-Δε
καταλαβαίνω.
πάλι,σευπάρχει
αδικία στο πανηγύρι μας. Μ-Οκ,
Μ-Και
τωντοθαυμάτων.
Α-Γιατί
λεςγίνονται,
αυτό; φοβάμαι Αλέκα μου.
Α-Γιατί
των θαυμάτων;
Α-Μην
κρατάς
τσάντα που θα μπορούν να την
Μ-Με
τόσατοπου
New Bordeaux for rent Beautiful 2 bedroom
Μ-Διότι αφήνουν 3.500 άτομα στον
Μ-Διότι πάντοτε από θαύμα ξεπερνά
Available immediately!
condo for rent in an excellent location, large living
οι τσαντάκηδες
τις και
μοτοσυκλέτες.
Α-Ανοησίες.
αεροπλάνο
είναι το πιο
ασφαλές
εσωτερικό Τοχώρο
να βλέπουν
χόκεϊ
και αρπάξουν
όλες τις δυσκολίες
τηςμε
όσο
μεγάλες κι
room, 2 good size bedrooms, new counter tops
περιορίζουν
τον
αριθμό
ατόμων
στις
αν
είναι.
Το
λέει
και
ο
εθνικός
μας
ύμνος.
and backsplash in kitchen, freshly painted, very
Μ-Καλά λες.
μέσο μεταφοράς. Το λένε κι οι στατιστικές.
clean and well maintained building. Includes 1
εκκλησίες, στους γάμους, στα βαφτίσια, Α-Κοίτα, άσε με να το συζητήσω με το
indoor parking spot. Available immediately!!!
πότε και
με τοθακαλό
επιστρέφεις; γι’ αυτό
Μ-Δε
ξέρωστο
τι πανηγύρι
λένε οι στατιστικές
αλλά εγώ Α-Και
και τώρα
μας.
Μενέλαο
ξαναμιλήσουμε
Α-Πάλι
καλά
δε
λες
που
δεν
έχουν
θεαλλά
όχι
στο
πανηγύρι.
Μ-Αν όλα παν καλά, πιστεύω μέσα Αυγούστου.
φοβάμαι και με τους τρομοκράτες.
σπίσει το διαχωρισμό που κάνει ο δικός
Μ-Γιατί;
κάνουμε
μπανάκι. οι
Εσύτριγύρω
θα πας
Α-Ανοησίες.
σου στην Ελλάδα: Εμβολιασμένοι «τα ΝαΑ-Δε
θέλωκαι
νακανένα
μας ακούσουν
Pierrefonds Large 6 1/2 for rent
newer
Excellent Location!
και μας γρουσουζέψουν.
καλά παιδιά»,
που επιτρέπεται
να πηγαί- πουθενά;
construction (2004) available immediately
Μ-Δεν
είναι καθόλου
ανοησίες και υπερβολές.
excellent location just steps from Pierrefonds
Μ-Οκ, θα τα πούμε στο πανηγύρι.
νουν όπου θέλουν, οι μη εμβολιασμένοι
Blvd renovated kitchen with granite countertops
ο Μενέλαος
να πάμε Καλιφόρνια.
Δεν
τι έγινε
στην Αμερική
που μαχαιρώθηκε
Α-Πάμε
Κυριακή;
«ταείδες
κακά
παιδιά»
με πολλούς
περιορι- Α-Λέει
parquet floors master bedroom with ensuite
bathroom and walk in closet 2 full baths and 1
Μ-Ναωραία.
πάμε και Σάββατο και Κυριακή,
σμούς.
Μ-Πολύ
αστυνομικός;
powder/laundry room in basement 2 car garage
να ξεσκάσουμε λιγάκι.
Μ-Και τι να έκανε;
and 2 car exterior parking included
όμως θέλω
θάλασσα,στο
μπάνιο,
αμμουδιά.
Α-Το
είδα,εδώ…
αλλά τιπρόκειται
σχέση έχειγια
αυτόδιαχωρισμό
που θα πας Α-Εγώ
Α-Εντάξει,
το Σάββατο
Λαβάλ!
Α-Μα
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και
εσύ στην Ελλάδα;
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Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βάλλονται στο Κεμπέκ
Η
27η Ιουνίου ανακηρύχθηκε Ημέρα
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από
την Εθνοσυνέλευση. Η Καναδική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων
(CFIB) εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για
την τεράστια συμβολή των επιχειρηματιών.
Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Όμως, πέρα από αυτή την αναγνώριση, παραμένουν σημαντικά ζητήματα και
επηρεάζουν την αξιοποίηση του πλήρους
δυναμικού τους, συμπεριλαμβανομένων
των φορολογικών συντελεστών και της
έλλειψης εργατικού δυναμικού.
«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ωθούν
την οικονομία όλων των περιοχών, χωρίς
εξαίρεση. Στο Κεμπέκ, το 53% των εταιρειών απασχολεί λιγότερους από 5 υπαλλήλους και το 86% απασχολεί λιγότερους
από 20. Σε αυτήν την ημέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ευχαριστώ αυτούς
τους επιχειρηματίες για τη συμβολή τους,
ειδικά στο πλαίσιο της πανδημίας, η χειρότερη στιγμή στην ιστορία τους. Όμως,
πέρα από αυτήν την αναγνώριση, παραμένουν σημαντικά ζητήματα και επηρεάζουν την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού τους. Η κυβέρνηση του Κεμπέκ
πρέπει να κάνει περισσότερα», σχολιάζει
ο François Vincent, αντιπρόεδρος του Κεμπέκ για την CFIB.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΔΙΚΙΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
Το Κεμπέκ είναι η μόνη επαρχία του Καναδά που δεν παρέχει πρόσβαση στο
μειωμένο φορολογικό συντελεστή για
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε εκείνες
της κατασκευής και τομείς υπηρεσιών,
εάν δεν πληρώνουν 5.500 ώρες (σχεδόν
3 πλήρους απασχόλησης εργαζόμενους).
Επομένως, εάν φτάσουν κάτω από αυτό
το όριο, ο φορολογικός συντελεστής τους
είναι ο ίδιος με αυτόν των μεγάλων εταιρειών, δηλαδή ένας φορολογικός συντε-

λεστής που είναι 259% υψηλότερος από
έναν ανταγωνιστή που πληροί αυτή την
προϋπόθεση.
Για κέρδος 50.000$ το πλεόνασμα που
καταβάλλεται είναι 4.150$, για κέρδος
150.000$ το πλεόνασμα ανέρχεται σε
12.450$. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της CFIB,
38.598 μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε μειονεκτική θέση από αυτή τη
φορολογική αδικία. Η CFIB υπενθυμίζει
ότι το 75% του πληθυσμού του Κεμπέκ
αντιτίθεται σε αυτό το μέτρο.
Τα ίδια κριτήρια εμποδίζουν τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις
φόρου, που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να προσλάβουν έμπειρους εργαζόμενους που απέχουν πολύ από την αγορά εργασίας. Όχι μόνο οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις έχουν υψηλότερο φορολογικό συντελεστή αλλά και βρίσκονται σε
μειονεκτική θέση, επειδή δεν μπορούν να
λάβουν κρίσιμες φορολογικές πιστώσεις,
ενώ αντιμετωπίζουν έλλειψη εργασίας.
Το Κεμπέκ είναι η μόνη επαρχία του Καναδά που σκόπιμα κάνει διακρίσεις εναντίον επιχειρήσεων, επειδή θεωρούνται
πολύ μικρές. Με αυτόν τον τρόπο, αφαιρεί τους μοχλούς που θα τους βοηθούσαν
να διασφαλίσουν την ανάπτυξή τους και
εμποδίζονται να ανταγωνιστούν σε ίση
βάση. Ο προϋπολογισμός του Κεμπέκ
αναφέρει στη σελίδα D.17 ότι η μείωση
του φορολογικού συντελεστή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις: «Θα έχει ευεργετική επίδραση στην οικονομία του Κεμπέκ ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις των
δικαιούχων εταιρειών στην παραγωγική
τους ικανότητα, βελτιώνοντας παράλληλα
την ανταγωνιστικότητά τους».
«Γιατί να είναι διαφορετικά για τις μικροεπιχειρήσεις στον τομέα των κατασκευών και των υπηρεσιών. Αυτή η δημοσιονομική αδικία διήρκεσε αρκετά», λέει ο
François Vincent.
Η CFIB καλεί τους ηγέτες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Κεμπέκ να υπογράψουν μια αναφορά που θα υποβληθεί

στον Éric Girard, Υπουργό Οικονομικών
του Κεμπέκ.

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΕΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ
Τα πρόσφατα αποτελέσματα μιας έρευνας CFIB δείχνουν ότι η έλλειψη εργασίας (51%) και η πρόσληψη και διατήρηση
ειδικευμένων εργαζομένων (43%) αποτελούν εμπόδια στην ανάπτυξη των ΜΕ του
Κεμπέκ. Αυτά τα ζητήματα είναι ακόμη
πιο πιεστικά για εταιρείες με 5 έως 50
υπαλλήλους. Αυτά τα ίδια αποτελέσματα
δείχνουν, ότι οι ΜΕ σε όλη την επαρχία
προσπαθούν να καλύψουν ποιοτικές θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η CFIB υπενθυμίζει ότι η έλλειψη εργασίας αναγκάζει
τους μισούς επιχειρηματίες να εργάζονται
περισσότερες ώρες και ότι το ένα τέταρτο
των ΜΕ ωθούνται στο να αρνηθούν επιχειρηματικές ευκαιρίες.
«Με μια οικονομία που αποτελείται από
ΜΕ σε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία, για
να διασφαλιστεί μια έντονη και διαρκής
ανάκαμψη, πρέπει να καταργήσουμε τα
εμπόδια που εμποδίζουν την ανάπτυξή
τους. Επί του παρόντος, η έλλειψη εργασίας επιβραδύνει τις ΜΕ και επιβραδύνει
όλο το Κεμπέκ. Πρέπει να τους ακούσουμε
για να ξεπεράσουμε αυτήν την πρόκληση
και να δράσουμε τώρα. Πώς; Μειώνοντας
τους φόρους μισθοδοσίας για να τους
δώσουμε τα εργαλεία για καλύτερες προσλήψεις», καταλήγει ο François Vincent,
αντιπρόεδρος της CFIB Κεμπέκ.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΜΠΕΚ
Το Κεμπέκ (53%) έχει λιγότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το Οντάριο (58,4%) και τον Καναδικό μέσο όρο
(56,6%). Οι ΜΕ στο Κεμπέκ παρέχουν
67,6% των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό
τομέα. Οι ΜΕ αντιπροσωπεύουν το 30%
του ΑΕΠ του Κεμπέκ.
Για επιχειρήσεις με 1 έως 4 υπαλλήλους,

STUDIOS

ο συντελεστής φόρου εταιρειών (39,4%)
αναφέρεται ως ο παράγοντας που επιβραδύνει την ανάπτυξη. Το ένα τρίτο των
ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων στον
Καναδά κερδίζουν λιγότερο από 33.000$
ετησίως, τα δύο τρίτα κερδίζουν λιγότερα
από 73.000$ (το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της κατηγορίας εισοδήματος που
θεωρείται η μεσαία τάξη σε μέτρα που
ανακοινώθηκαν στον τελευταίο ομοσπονδιακό προϋπολογισμό).
Το κόστος ρύθμισης είναι πέντε φορές
υψηλότερο για εταιρείες με λιγότερους
από 5 υπαλλήλους, σε σύγκριση με εταιρείες με περισσότερους από 100 υπαλλήλους.
Η CFIB
Η Καναδική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων
Επιχειρήσεων (CFIB) είναι η μεγαλύτερη
ένωση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
στη χώρα, με 95.000 μέλη σε όλες τις βιομηχανίες και περιοχές. Στόχος της είναι να
αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας των ΜΕ,
υπερασπιζόμενη τα συμφέροντά τους με
τις κυβερνήσεις, παρέχοντάς τους εξατομικευμένους πόρους και προσφέροντάς
τους αποκλειστικές οικονομίες.

• 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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ΚΕΜΠΕΚ

Η Πόλη του Μόντρεαλ
επί ποδός «πολέμου»

Η

Πόλη του Μόντρεαλ βρίσκεται επί
ποδός «πολέμου» για να αποτρέψει τους ενοικιαστές να καταλήξουν
στους δρόμους την 1η Ιουλίου. Σύμφωνα
με το TVA, σε όλη την επαρχία περισσότερα από 350 νοικοκυριά θα πρέπει να
φιλοξενηθούν προσωρινά στο ξενοδοχείο.
Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

«Η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική
και επιβεβαιώνει την κρίση στέγασης»
πιστεύει ένας εκπρόσωπος του οργανισμού στέγασης FRAPRU.
«Όπως μιλάμε, ο αριθμός είναι πιθανό
να αυξηθεί τις επόμενες ώρες, αλλά μιλάμε στο Μόντρεαλ για 88 νοικοκυριά
που νοικιάζουν και εξακολουθούν να
είναι άστεγα. Στο μείζων Μόντρεαλ, περίπου 170 και στην επαρχία περίπου 360
νοικοκυριά μισθωτών που, από τούτη τη
στιγμή, δεν έχουν υπογράψει μίσθωση
για την 1η Ιουλίου. Έτσι, υπάρχουν νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν πολύ άγχος», εξηγεί η Véronique Laflamme από
το FRAPRU.

η Υπηρεσία προσφέρει τηλεφωνική υποστήριξη, βοήθεια στην εύρεση καταλύματος και υποστήριξη κατά τη διάρκεια
επισκέψεων στο σπίτι.
Ο προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες
παραπομπής του OMHM έχει επίσης
αυξηθεί κατά 1 εκατομμύριο $ ετησίως,
προκειμένου να βελτιωθεί η υποστήριξη
και η στέγαση που προσφέρεται σε ευάλωτα νοικοκυριά που έχουν χάσει τα
σπίτια τους.
Το Λαϊκό Μέτωπο Δράσης στην Αστική Αναδιοργάνωση είναι ένας εθνικός
όμιλος για το δικαίωμα στη στέγαση. Το
FRAPRU δραστηριοποιείται επίσης στα
θέματα του πολεοδομικού σχεδιασμού,
της καταπολέμησης της φτώχειας και
της προώθησης των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αυτή τη στιγμή αποτελείται από
περίπου 140 ομάδες-μέλη.
Ορισμένες από αυτές τις ομάδες ονομάζονται συμμετέχοντα μέλη. Βρίσκονται στην καρδιά του έργου του FRAPRU.
Καθορίζουν τις απόψεις και τις δραστηριότητες και φέρνουν σε πέρας την
πραγματοποίησή τους. Αυτή τη στιγμή
υπάρχουν 30.

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

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

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Με περισσότερους από δεκαπέντε συνεργάτες, η πόλη έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά μέτρων για την κάλυψη των
αναγκών στέγασης, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας στην εύρεση στέγης,
στέγασης, προσωρινής αποθήκευσης
και μετακίνησης. Η υπηρεσία 311 είναι
η κύρια πύλη προς την οποία μπορεί να
στραφεί ο πληθυσμός. Σύμφωνα με τη
Mortgage and Housing Corporation, περίπου 80.000 έως 100.000 άνθρωποι μετακινούνται κάθε χρόνο.
Χωρίς την παρέμβαση της Πόλης και
των συνεργατών της, εκτιμάται ότι μεταξύ 100 και 400 ανθρώπων θα βρεθούν
άστεγοι. Υπάρχουν 88 νοικοκυριά σε
ενεργή υποστήριξη αυτή τη στιγμή.
Θυμηθείτε ότι η υπηρεσία παραπομπής
του γραφείου του δήμου d›habitation de
Montréal (OMHM), με το οποίο η πόλη
έχει σύμβαση παροχής υπηρεσιών, είναι
επίσης διαθέσιμη όλο το χρόνο. Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία προσφέρει τηλεφωνική υποστήριξη, βοήθεια στην εύρεση καταλύματος και υποστήριξη κατά τη
διάρκεια επισκέψεων στο σπίτι.
Ο προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες
παραπομπής του OMHM έχει επίσης
αυξηθεί κατά 1 εκατομμύριο $ ετησίως,
προκειμένου να βελτιωθεί η υποστήριξη
και η στέγαση που προσφέρεται σε ευάλωτα νοικοκυριά που έχουν χάσει τα
σπίτια τους.
Η υπηρεσία παραπομπής του γραφείου του δήμου d›habitation de Montréal
(OMHM), με το οποίο η πόλη έχει σύμβαση παροχής υπηρεσιών, είναι επίσης
διαθέσιμη όλο το χρόνο. Συγκεκριμένα,

Οι άλλες ομάδες είναι συνδεδεμένα
μέλη. Δεν εμπλέκονται απαραίτητα άμεσα στις παρεμβάσεις και τις ενέργειες
του FRAPRU αλλά τις υποστηρίζουν στο
μέγιστο των δυνατοτήτων τους.
ΤΟ FRAPRU
Το FRAPRU θεωρεί τη στέγαση ως θεμελιώδες δικαίωμα, απαραίτητο αγαθό,
στο οποίο όλοι πρέπει να έχουν πλήρη
πρόσβαση, ανεξάρτητα από το εισόδημά
τους, την κοινωνική τους κατάσταση, την
εθνική τους καταγωγή, το φύλο, το φύλο
ταυτότητας, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη σωματική ή ψυχική κατάσταση κ.λπ. Αυτό το ατομικό και συλλογικό
δικαίωμα στη στέγαση πρέπει να υπερισχύει του δικαιώματος ιδιοκτησίας.
Η FRAPRU θεωρεί ότι το κράτος πρέπει
να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη στέγαση. Η ιδιωτική επιχείρηση, βασισμένη
αποκλειστικά στη λογική του κέρδους
και η οποία καθιστά τη στέγαση εμπόρευμα όπως κάθε άλλη, αποδεικνύεται
ανίκανη να σεβαστεί αυτό το δικαίωμα
και να επιτρέπει σε όλους πρόσβαση σε
στέγαση. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο το κράτος πρέπει να αναπτύξει την
κοινωνική στέγαση ως προτεραιότητα
και να διασφαλίσει την παρουσία ενός
ισχυρού μη κερδοσκοπικού τομέα, με τη
μορφή δημόσιων, συνεταιριστικών και
μη κερδοσκοπικών κατοικιών. Το κράτος
πρέπει επίσης να ελέγχει την ιδιωτική
αγορά κατοικιών.
Το FRAPRU στοχεύει στο μεγαλύτερο
έλεγχο όλων των πολιτών σχετικά με τις
συνθήκες στέγασης, την ανάπτυξη της
γειτονιάς τους και το περιβάλλον διαβίωσής τους.

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 4 ΙΟΥΛΙΟΥ
"ΟΙ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ"

ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ Κ. ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ "Η ΦΙΛΙΑ"

Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:
514 437-0898 • tvnea.ca@gmail.com
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Θριαμβευτική φιέστα για
Καλαμάτα και Βέροια!

Διαλύοντας 4-0 τον Ιάλυσο, η Καλαμάτα πανηγύρισε με τον καλύτερο
τρόπο το πρωτάθλημα του Νότιου Ομίλου της Football League | Πήρε μαζί της
στη Γ’ Εθνική τον Απόλλωνα Πόντου η ΑΕΠ Κοζάνης

Μ

ε εντυπωσιακό τρόπο ολοκλήρωσε το Σάββατο (26/6) τη σεζόν στο
Νότιο όμιλο της Football League η -ήδη
πρωταθλήτρια- Καλαμάτα (φωτ. δεξιά),
η οποία στο πλαίσιο της 18ης και τελευταίας αγωνιστικής επικράτησε 4-0
υποδεχόμενη τον Ιάλυσο Ρόδου. Στη 2η
θέση του βαθμολογικού πίνακα τερμάτισε η Ρόδος, η οποία κέρδισε 2-0 εκτός
έδρας την Ένωση Πανασπροπυργιακού.
Υπενθυμίζεται, βέβαια, ότι βάσει και
του νέου αθλητικού Νόμου που ψηφίστηκε, η κατηγορία της Football League
θα καταργηθεί την επόμενη σεζόν, εξού
και όσες ομάδες αγωνίστηκαν φέτος σε
αυτή και μπορούν να εξασφαλίσουν τη
συμμετοχή τους, θα βρεθούν στη δεύτερη τη τάξη.
Πλην εκείνων που υποβιβάστηκαν, δηλαδή της Ένωσης Πανασπροπυργιακού
και του Αστέρα Βλαχιώτη.
ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΟΜΙΛΟ η Βέροια (φωτ.
κάτω) ήρθε ισόπαλη 0-0 στη Χαλκιδική με την Τρίγλια και, σε συνδυασμό
με την ήττα 1-3 της δεύτερης Καβάλας
στην Αριδαία από τον Αλμωπό, πήρε την
πρώτη θέση στο γκρουπ και ετοιμάζεται
πλέον για τη συμμετοχή της στην επόμενη Super League 2.
Αυτή η νίκη κράτησε τους γηπεδούχους της Αριδαίας στην κατηγορία, μετά
το 1-1 του Απόλλωνα Πόντου στην Κοζάνη με την ΑΕΠ, με τους Θεσσαλονικείς
να ακολουθούν τους Κοζανίτες στη Γ’
Εθνική.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡ
18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (27/6)
ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 1-1
(62΄Φράνκο - 79΄πέν. Καλογέρης)
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΚΑΒΑΛΑ 3-1
(2΄Μανιός, 35΄Κολτσίδας,
52΄Ασλαμπάλογλου - 23΄Κολλάς)
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 3-2
(5΄Σαραντίδης, 7΄Ρουφλής, 48΄Ραμίρεζ 38΄Ολαϊτάν, 93΄Λουφάκης)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ 3-3
(7΄Βουκελάτος, 41΄Σκοπελίτης,
51΄Παπαδημητρίου 3΄, 61΄Δεμιρτζόγλου, 71΄Κριεμάλντι)
ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ 0-0
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (26/6)
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 4-0
(14΄, 87΄Μαρκόφσκι, 57΄Κέρι,
65΄Παυλίδης)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2-1
(24΄Νικολάου, 76΄Παπουτζίδης 32΄Σκαθαρούδης)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΡΟΔΟΣ 0-2
(17΄Αρναρέλλης, 74΄Λίχτι)
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0-0
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 0-0

© sport-fm.gr

Οι 20 πιο ακριβές ομάδες του πλανήτη

Ο

ι Ντάλας Κάουμποϊς του NFL είναι η
ακριβότερη ομάδα στον κόσμο με
αξία 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το «Forbes», το οποίο δημοσίευσε
– όπως κάθε χρόνο – τη λίστα με τις πιο
εμπορικές ομάδες στον κόσμο. Οι Νιου
Γιορκ Γιάνκις (MLB) ακολουθούν με 5,25 δισεκατομμύρια δολάρια, με τους Νιου Γιορκ
Νικς (ΝΒΑ) να ακολουθούν με αξία 5 δισεκατομμύρια δολάρια και την πρώτη πεντάδα να κλείνουν η Μπαρτσελόνα (4,76 δισεκατομμύρια δολάρια) και η Ρεάλ Μαδρίτης
(4,75 εκατ. δολάρια). Η λίστα περιλαμβάνει
κυρίως ομάδες από τις κορυφαίες αμερικανικές λίγκες (ΝΒΑ, NFL και MLB), καθώς και
τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά brands. Κάπως
έτσι, βρίσκει κάποιος -μεταξύ άλλων- στη
λίστα τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (6οι),
τους Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς (8οι), τη Μπάγερν Μονάχου (10η), τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (11η) και τη Λίβερπουλ (12η).
Πέρα από την πρώτη 20άδα, πάντως,
μπορεί κάποιος να βρει την Τσέλσι (28η
με αξία 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια), την
Άρσεναλ (38η με αξία 2,8 δισεκατομμύρια
δολάρια), τους Μπρούκλιν Νετς (40οί με
αξία 2,65 δισεκατομμύρια δολάρια) και την
Παρί Σεν Ζερμέν (43η με αξία 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια).
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΩΤΗ 20ΑΔΑ:
01. Ντάλας Κάουμποϊς (NFL) –
5,7 δισεκατομμύρια δολάρια
02. Νιου Γιορκ Γιάνκις (MLB) –
5,25 δισεκατομμύρια δολάρια
03. Νιου Γιορκ Νικς (ΝΒΑ) –
5 δισεκατομμύρια δολάρια

04. Μπαρτσελόνα (Ποδόσφαιρο) –
4,76 δισεκατομμύρια δολάρια
05. Ρεάλ Μαδρίτης (Ποδόσφαιρο) –
4,75 δισεκατομμύρια δολάρια
06. Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (ΝΒΑ) –
4,7 δισεκατομμύρια δολάρια
07. Λος Άντζελες Λέικερς (ΝΒΑ) –
4,6 δισεκατομμύρια δολάρια
08. Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς (NFL) –
4,4 δισεκατομμύρια δολάρια
09. Νιου Γιορκ Τζάιαντς (NFL) –
4,3 δισεκατομμύρια δολάρια
10. Μπάγερν Μονάχου (Ποδόσφαιρο) –
4,21 δισεκατομμύρια δολάρια
11. Μάντσεστερ Γιουν. (Ποδόσφαιρο) –
4,2 δισεκατομμύρια δολάρια
12. Λίβερπουλ (ποδόσφαιρο) –
4,1 δισεκατομμύρια δολάρια
13. Λος Άντζελες Ραμς (NFL) –
4 δισεκατομμύρια δολάρια
14. Μάντσεστερ Σίτι (ποδόσφαιρο) –
4 δισεκατομμύρια δολάρια
15. Σαν Φρανσίσκο 49ερς (NFL) –
3,8 δισεκατομμύρια δολάρια
16. Λος Άντζελες Ντότζερς (MLB) –
3,57 δισεκατομμύρια δολάρια
17. Νιου Γιορκ Τζετς (NFL) –
3,55 δισεκατομμύρια δολάρια
18. Σικάγο Μπέαρς (NFL) –
3,53 δισεκατομμύρια δολάρια
19. Γουάσινγκτον Φούτμπολ Τιμ (NFL) –
3,5 δισεκατομμύρια δολάρια
20. Μπόστον Ρεντ Σοξ (MLB) –
3,47 δισεκατομμύρια δολάρια
© Η ΑΠΟΨΗ (iapopsi.gr)

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 18 αγώνες)
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΒΕΡΟΙΑ
38 (24-6)
02] ΚΑΒΑΛΑ
35 (32-18)
03] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
31 (21-12)
04] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 29 (23-21)
05] ΠΙΕΡΙΚΟΣ
26 (23-21)
06] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ
22 (19-24)
07] ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ
21 (14-16)
08] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 20 (18-21)
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 19 (16-25)
10] ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ
7 (7-33)
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΚΑΛΑΜΑΤΑ
35 (20-7)
02] ΡΟΔΟΣ
30 (20-15)
03] ΕΠΙΣΚΟΠΗ
27 (15-10)
04] ΚΑΛΛΙΘΕΑ
26 (19-17)
05] ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
24 (16-22)
06] ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
24 (15-16)
07] ΑΙΓΑΛΕΩ
23 (14-14)
08] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
22 (18-14)
09] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 22 (17-15)
10] ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
8 (10-34)

Το Μόντρεαλ «πέταξε»
δύο βαθμούς στο... 94΄

Μ

ε δύο ισοπαλίες σε
ισάριθμους
αγώνες
συνέχισε την προηγούμενη
εβδομάδα η ομάδα του Μόντρεαλ τις υποχρεώσεις της
στο πρωτάθλημα MLS.
Ειδικότερα, την Τετάρτη 23/6 οι παίκτες του Γουίλφριντ Νάνσι αναδείχτηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα με το DC
United, ενώ το Σάββατο 26/6 κόντρα
στο Nashville ήρθαν 1-1, δεχόμενοι για
μία ακόμα φορά την ισοφάριση στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού (94’ εξ επαφής κεφαλιά του Danladi).
Οι Μοντρεαλίτες είχαν προηγηθεί στο
σκορ στο 63΄με κεφαλιά του Στρούνα
μετά από κόρνερ του Μιχαήλοβιτς.
Μεγάλο παιχνίδι από τον ελληνοκαναδό γκολκίπερ Παντέμη (φωτ.), που έκανε τουλάχιστον 4-5 μεγάλες επεμβάσεις
σε ευκαιρίες των γηπεδούχων!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
23 ΙΟΥΝΙΟΥ: New England
Revolution-NY Red Bulls
3-2, NY City-Atlanta Utd
1-0, Philadelphia-Columbus
Crew 1-0, Chicago Fire-FC Cincinnati
0-1, Montreal-DC United 0-0, Minnesota United-Austin FC 2-0, Houston
Dynamo-Portland Timbers 2-2, Nashville SC-Toronto FC 3-2, Sporting Kansas City-Colorado Rapids 3-1, Seattle
Sounders-Real Salt Lake 2-1, Los Angeles FC-FC Dallas 2-0, Vancouver Whitecaps-Los Angeles Galaxy 1-2
25 ΙΟΥΝΙΟΥ: Inter Miami-Orlando City
1-2
26 ΙΟΥΝΙΟΥ: Sporting Kansas City-Los
Angeles FC 2-1, Toronto FC-FC Cincinnati
0-2, Chicago Fire-Philadelphia Union
3-3, Real Salt Lake-Houston Dynamo
1-1, Nashville SC-Montreal 1-1, Seattle
Sounders-Vancouver Whitecaps 2-2,
San Jose Earthquakes-Los Angeles Galaxy 1-3, Portland Timbers-Minnesota
United 0-1
27 ΙΟΥΝΙΟΥ: Atlanta Utd-NY Red Bulls
0-0, NY City-DC United 2-1, Austin
FC-Columbus Crew 0-0, FC Dallas-New
England Revolution 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(12 αγώνες)
WESTERN CONFERENCE
1] SEATTLE SOUNDERS (11αγ.) 25 [207]
2] SPORTING KANSAS CITY 23 [22-15]
3] LA GALAXY (10) 21 [17-15]
4] COLORADO RAPIDS (9) 16 [15-11]
5] MINNESOTA UNITED (10) 14 [10-12]
6] HOUSTON DYNAMO (11) 14 [15-16]
7] PORTLAND TIMBERS (10) 13 [13-15]
8] REAL SALT LAKE (9) 13 [14-11]
9] LOS ANGELES FC (10) 12 [12-12]
10] SAN JOSE (11) 10 [12-20]
11] FC DALLAS (10) 10 [11-15]
12] AUSTIN FC (11) 10 [6-11]
13] VANCOUVER (10) 8 [10-16]
EASTERN CONFERENCE
1] NEW ENGLAND (11αγ.) 23 [18-13]
2] ORLANDO CITY (10) 21 [18-7]
3] PHILADELPHIA UNION (11) 19 [1510]
4] NEW YORK CITY (10) 17 [18-11]
5] COLUMBUS CREW (10) 15 [9-7]
6] NASHVILLE SC (10) 15 [13-11]
7] NY RED BULLS (10) 13 [14-13]
8] DC UNITED (11) 13 [10-13]
9] MONTREAL (10) 13 [11-10]
10] ATLANTA UTD (10) 12 [11-10]
11] FC CINCINNATI (9) 10 [9-17]
12] INTER MIAMI (10) 8 [9-16]
13] TORONTO FC (10) 5 [12-20]
14] CHICAGO FIRE (10) 5 [7-17]
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ: Austin FC-Portland
Timbers
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ: Columbus-New
England, DC United-Toronto FC, Montreal-Inter Miami, Orlando-NY Red Bulls,
Chicago-Atlanta, Minnesota-San Jose,
Nashville SC-Philadelphia Union, Houston-FC Cincinnati, Real Salt Lake-Los
Angeles FC
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ: FC Dallas-Vancouver, Colorado-Seattle, LA Galaxy-Sporting KC
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ: New England-Toronto, Montreal-NY City, Chicago-Orlando, Austin FC-Los Angeles FC, Colorado-Minnesota, Seattle-Houston,
Vancouver-Real Salt Lake, LA Galaxy-FC
Dallas
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Πανηγυρικά στο Τόκιο ο Πετρούνιας!

Α

ποστολή εξετελέσθη για τον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος ήταν αδύνατο ν΄ απουσιάσει από τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο και το απέδειξε αυτό
(και) την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021!
Ο κορυφαίος αθλητής του κόσμου στο
αγώνισμα των κρίκων κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του συγκεκριμένου αγωνίσματος στο Παγκόσμιο Κύπελλο γυμναστικής, που διεξήχθη στην
Ντόχα του Κατάρ και πήρε πανηγυρικά το
εισιτήριο για το Τόκιο.
Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός Ολυμπιονίκης συγκέντρωσε τους βαθμούς που

Η

δύσκολη κατάσταση που βιώνει η Ελλάδα με τον κορωνοϊό, δεν εμπόδισε
τους ιθύνοντες των ομάδων της Σούπερ
Λίγκα να προβούν σε πολλές αλλαγές προσώπων, αλλά και φιλοσοφίας, αναφορικά
με τους πάγκους των ομάδων τους.
Το στοιχείο όμως που προξενεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι ότι οι 8 από τους 14
συνολικά προπονητές που προέρχονται
από διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου,
δε βρίσκονταν στους πάγκους ελληνικών
ομάδων.
Ο 9ος της σχετικής κατηγορίας, ο Ισπανός
Άνχελ Λόπεθ, που ανέλαβε πρόσφατα τα
ηνία του Ατρόμητου, είναι γνώστης της
Σούπερ Λιγκ, από την περσινή του αξιοσημείωτη θητεία στο Βόλο. Ας δούμε έναν
προς έναν τους νέους προπονητές.
Ξεκινάμε από τον Κυπελλούχο ΠΑΟΚ. Ο
Ραζβάν Λουτσέσκου επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη ύστερα από διάστημα δύο ετών.
Ο Ρουμάνος τεχνικός, με βαριά κληρονομιά το νταμπλ της σεζόν 2018-19, που
κατέκτησε με το «Δικέφαλο του Βορρά»,
επανήλθε αντικαθιστώντας τον Πάμπλο
Γκαρσία, με την προοπτική να επαναφέρει
σε τροχιά πρωταθλητισμού τους «μελανόλευκους».
Στην ΑΕΚ θα ηγείται των τυχών της μια
γνώριμη φυσιογνωμία των ελληνικών γηπέδων. Ο λόγος για τον Σέρβο Βλάνταν
Μιλόγεβιτς, που είχε «χτίσει» εξαιρετικό
όνομα ως ποδοσφαιριστής των Παναθη-

Suggested presentation.

χρειαζόταν (15.500), κι έτσι θα δώσει το
«παρών» στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση του καλοκαιριού. Το πρόγραμμα
του Πετρούνια ήταν άψογο. Ο αθλητής
του Δημήτρη Ράφτη δεν έκανε το παραμικρό λάθος και στο φινάλε «καρφώθηκε»
στο έδαφος πανηγυρίζοντας με τον προπονητή του. Τα λεπτά αγωνίας που κύλησαν μετατράπηκαν σε αγκαλιές με τους
ανθρώπους της ελληνικής αποστολής
όταν ανακοινώθηκε η βαθμολογία του.
Υπενθυμίζεται ότι ο Πετρούνιας τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμών, τα οποία έκαναν αρκε-

τά δύσκολο το έργο του για να βρεθεί στο
Τόκιο. Εντούτοις, ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να τα νικήσει και αυτά, και
χάρη στους βαθμούς που συγκέντρωσε
(15.500), άφησε πίσω του τον Κινέζο Λιου
Γιανγκ και κατέκτησε το πολυπόθητο εισιτήριο.
Ο Γιανγκ εκμεταλλευόμενος την απουσία του Πετρούνια από τους τέσσερις
πρώτους αγώνες (Νοέμβριος 2018 –
Απρίλιος 2019) λόγω της χειρουργικής
επέμβασης στον ώμο, είχε πάρει μεγάλο προβάδισμα για να βρεθεί στο Τόκιο.
Παρόλα αυτά, ο «άρχοντας των κρίκων»
δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Με
μία εκπληκτική αντεπίθεση με τη βαθμολογία που συγκέντρωσε, υποσκέλισε τον
Κινέζο στην ειδική προ-Ολυμπιακή κατάταξη των κρίκων.
Έτσι, ο αθλητής του Δημήτρη Ράφτη πανηγύρισε την πρόκριση στο Τόκιο και χωρίς να έχει το άγχος... στις πλάτες του θα
πάει στην ιαπωνική πρωτεύουσα για να
πάρει το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό σε
Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά από εκείνο
στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Τα αποτελέσματα του τελικού
στους κρίκους:
1] Λευτέρης Πετρούνιας 15.500 β.
2] Αρτούρ Ζανέτι (Βραζιλία) 14.933 β.
3] Μαχντί Άχμαντ Κοχάνι (Ιράν) 14.800 β.
4] Ιμπραΐμ Τσολάκ (Τουρκία) 14.766 β.

5] Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) 14,566 β
6] Ίγκορ Ραντιβίλοφ (Ουκρανία) 14,533 β.
7] Αλί Ζαχράν (Αίγυπτος), 14,333 β.
8] Αχμέτ Οντέρ (Τουρκία) 14,200 β.
ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ!

Φανερά συγκινημένος ήταν ο Λευτέρης
Πετρούνιας κατά την απονομή του χρυσού μεταλλίου. Μάλιστα, κατά την ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου, όταν η
κάμερα εστίασε στο πρόσωπό του φάνηκαν τα δάκρια χαράς του Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος για ακόμη μία φορά μας
έκανε όλους υπερήφανους!
© zougla.gr

ναϊκού, Απόλλωνα Σμύρνης, Καλαμάτας,
Ηρακλή, ΠΑΣ Γιάννινα. Ως προπονητής
έχει δουλέψει στην Ελλάδα στον Πανιώνιο, ενώ μέχρι πρότινος ήταν στον πάγκο
του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου.
Στον Παναθηναϊκό, πλέον, θα ξεχωρίζει η
φυσιογνωμία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός, που έχει εργαστεί στο παρελθόν στη χώρα μας στους πάγκους της Παναχαϊκής και του Ηρακλή (με τον οποίο μεγαλούργησε ως παίκτης), έχει να επιδείξει
αξιόλογη θητεία και στον ΑΠΟΕΛ Κύπρου.
Στο πρόσωπό του βλέπουν στο «τριφύλλι»
τον άνθρωπο που θα επαναφέρει την ομάδα σε ράγες επιτυχιών.
Από εκεί και πέρα, ξεχωρίζουμε την επιστροφή του Γιάννη Αναστασίου στα ελληνικά γήπεδα, αλλά από τον πάγκο του
Παναιτωλικού. Ο άλλοτε τεχνικός του Παναθηναϊκού, καλείται να εμφυσήσει νοοτροπία νικητή στην ομάδα του Αγρινίου.
Σε ό,τι αφορά τις άλλες περιπτώσεις νέων
προπονητών, ο Ηρακλής Μεταξάς καλείται
να αναπληρώσει το κενό που αφήνει στον
πάγκο του ΠΑΣ Γιάννινα η φυγή του Αργύρη Γιαννίκη.
Στον Απόλλωνα Σμύρνης ανέλαβε ο ιδιαίτερα έμπειρος Γιάννης Πετράκης. Ο Ισπανός Μπόρχα Χιμένεθ Σάεθ αντικατέστησε
τον Ιβάν Ράσταβατς στον Αστέρα Τρίπολης, ενώ ο επίσης Ισπανός Γκιγιέρμο Αμπασκάλ αποτελεί τον αντικαταστάτη του Άνχελ Λόπεθ στην τεχνική ηγεσία του Βόλου.

barbiesgrill.com
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ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Σας περιμένουμε στο Λαβάλ

Μ

ετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε το πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή,
στην περιοχή της Νότιας Ακτής, τη σκυτάλη παίρνει το Περιφερειακό Συμβούλιο Λαβάλ της ΕΚΜΜ, το οποίο διοργανώνει το ετήσιο καλοκαιρινό πανηγύρι, από τις 2 έως και
τις 4 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του Ι. Ναού Τιμίου Σταυρού, από τις 5 έως τις 11 μ.μ..
Θα εφαρμοστούν αντίστοιχα υγειονομικά μέτρα.
Το μενού περιλαμβάνει σουβλάκι, χοιρινό ή κοτόπουλο, λουκάνικο, ελληνική σαλάτα, φέτα,
μπύρα, αναψυκτικά και λουκουμάδες από το Mr. Puffs. Επίσης, και σ’ αυτό το πανηγύρι,
θα λειτουργεί περίπτερο του Τμήματος Μελών για την ανανέωση της συνδρομής σας καθώς και για την εγγραφή νέων μελών.
Είσοδος $2. Για παιδιά έως 15 ετών η είσοδος είναι δωρεάν. Τα έσοδα των εισιτηρίων θα
διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του Ι. Ναού.

Συγχαρητήρια

Υπεύθυνος Συντονισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών

Η ΕΚΜΜ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που προσφέρει
Κοινωνικές, Πολιτιστικές, Εκπαιδευτικές και Εκκλησιαστικές υπηρεσίες.
Περιγραφή Εργασίας:
Ως Υπεύθυνος Συντονισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών θα εργάζεστε
στο Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΕΚΥΚ) της ΕΚΜΜ συντονίζοντας, επεκτείνοντας, και εξασφαλίζοντας τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες, που υποστηρίζουν τους ηλικιωμένους και τους φροντιστές υγείας της κοινότητάς μας. Ο ρόλος σας, ως συντονιστής του
τμήματος, είναι να εξασφαλίσετε πως αντιμετωπίζονται με επιτυχία
οι λειτουργικές και καθημερινές ανάγκες των ενδιαφερομένων. Στις
αρμοδιότητες σας είναι να προσεγγίσετε περισσότερους ενδιαφερόμενους, μέσω του συντονισμού και της προώθησης διαφορετικών
δραστηριοτήτων όπως εργαστηρίων, και σεμιναρίων εξάσκησης για
την ανάπτυξη της κοινωνικότητας και της ευεξίας των ηλικιωμένων
και των φροντιστών μας, ώστε να προωθείται το Τμήμα Κοινωνικών
Υπηρεσιών της ΕΚΜΜ και να εμπλουτίζονται τα στατιστικά του στοιχεία, με την αύξηση του αριθμού των συναντήσεων, τηλεφωνικών
κλήσεων και συμμετοχής ηλικιωμένων και φροντιστών. Στις αρμοδιότητες σας επίσης είναι να διασφαλίσετε την ανανέωση των επιχορηγήσεων χρηματοδότησης ή την απόκτηση νέας χρηματοδότησης,
για την έγκαιρη κάλυψη των πάγιων αναγκών των ενδιαφερόμενων
καθώς και να ενημερώνετε με αναφορές τον προϊστάμενό σας.
Επίσης, θα είστε υπεύθυνος για τον συντονισμό ενός διοικητικού
υπαλλήλου, ώστε να παρέχει διοικητική υποστήριξη (διαχείριση
προγραμμάτων, απουσιών, διακοπών, καθηκόντων και ευθυνών,
προθεσμιών κλπ).

Τέλος σχολικής χρονιάς
Οι απόφοιτοι του γυμνασίου γράφουν ιστορία

Η

σχολική χρονιά 2020-2021 ήταν η πιο διαφορετική του αιώνα που διανύουμε και σίγουρα,
θα μείνει στη μνήμη όλων μας, κυρίως για τις δυσκολίες που προκάλεσε η πρωτόγνωρη
πανδημία. Στην ΕΚΜΜ, όμως και ειδικά στο σχολείο μας, «Σωκράτης-Δημοσθένης», οι φετινοί
απόφοιτοι του γυμνασίου έγραψαν τη δική τους ιστορία, αφού είναι οι πρώτοι του είδους τους,
οι πρωτοπόροι, καθώς το τμήμα αυτό του σχολείου μας έλαβε άδεια λειτουργίας πριν από
πέντε μόλις χρόνια.

Σε κλίμα υπερηφάνειας και συγκίνησης έγιναν οι τελετές αποφοίτησης και η παράδοση των
ενδεικτικών σε όλα τα παραρτήματα του ημερήσιου δημοτικού σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης», καθώς και των σχολείων Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης «Πλάτων-Όμηρος», «Άγιος
Νικόλαος» και «Αριστοτέλης».
Στις τελετές αποφοίτησης παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής, η Γραμματέας Εκπαίδευσης Τασία Τσαούση, οι Γενικοί Διευθυντές Χρήστος Αδαμόπουλος («Σωκράτης-Δημοσθένης») και Καίτη Κυριακίδου (Συμπληρωματική Εκπαίδευση), οι Διευθυντές των
παραρτημάτων, οι εκπαιδευτικοί και ασφαλώς οι υπερήφανοι γονείς των μαθητών μας. Αξίζει
να σημειωθεί η συγκινητική παρουσία του πρώην Προέδρου της ΕΚΜΜ Νικόλαου Τ. Παγώνη
στην τελετή αποφοίτησης του Γυμνασίου, κάτω από τη διοίκηση του οποίου αποκτήθηκε η
πολυπόθητη άδεια λειτουργίας αυτού του τμήματος του σχολείου μας.
Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας και καλή πρόοδο.

Οι αναφορές σας θα γίνονται απευθείας στους προϊσταμένους/Διευθυντή του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Απαιτήσεις:
•
Τουλάχιστον 2 ετών εμπειρία σε Κοινωνική ή Ψυχολογική εργασία
•
Πτυχιούχος CEGEP σε κοινωνικές ή ψυχολογικές σπουδές ή
ανάλογων πανεπιστημιακών σπουδών
•
Ικανότητα διεκπεραίωσης πολλών δραστηριοτήτων ταυτόχρονα
•
Γνώση των προγραμμάτων της Microsoft και web
•
Ευελιξία προκειμένου να εξυπηρετηθούν ενδιαφερόμενοι των
υπηρεσιών μας εντός της ευρύτερης περιοχής του Μείζονος
Μοντρεάλ.
•
Θετικός και διαθέσιμος για συνεργασία με διαφορετικούς εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς εντός και εκτός του οργανισμού
•
Υποδειγματική επίδειξη ηγετικών ικανοτήτων
•
Η εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση θεωρείται προτέρημα
•
Αγγλικά και ελληνικά (προφορικά και γραπτώς). Η γνώση γαλλικών θεωρείται προτέρημα
•
Ευελιξία στο ωράριο εργασίας για μερικά απογεύματα και σαββατοκύριακα, για συνάντηση με πελάτες.
•
Ικανότητα εκπλήρωσης των στόχων του τμήματος, ώστε να διασφαλίζεται η ευθυγράμμιση με το οργανωτικό όραμα.
Θέση εργασίας και μισθός
•
Ο Υπεύθυνος Συντονισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών θα πρέπει
να είναι διαθέσιμος και ευέλικτος να εργάζεται εκτός από το κεντρικό μας γραφείο στο Μοντρεάλ, στα περιφερειακά γραφεία
στη Νότια Ακτή και στο Λαβάλ.
•
Ο Υπεύθυνος Συντονισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών πρέπει
να εργάζεται όλες τις απαιτούμενες ώρες για την εκτέλεση των
καθηκόντων του/της. Ο αριθμός αυτός των ωρών μπορεί να
ποικίλει, αλλά συνήθως κυμαίνεται μεταξύ των 30 και 40 ωρών
την εβδομάδα.
•
Ανταγωνιστικός ετήσιος μισθός και παροχές εργαζομένων.
Παρακαλούμε αποστείλετε το Βιογραφικό Σημείωμά σας και την επιστολή παρουσίασής σας στο info@hcgm.org μέχρι τις 9 Ιουλίου
2021.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 5777 av. Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7, Tél: 514-738-2421 Fax: 514-738-5466 web: hcgm.org
Έκδοση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ. Διευθυντής: Πάρις Πέτρου. Email: ppetrou@hcgm.org
Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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Ανακοινώσεις

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:
ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,
ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η «ΦΙΛΙΑ»
ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

Η – ΑΔΕΛ
ΙΚ
Λ
Ε

ΤΗΣ
ΦΟ

ΛΑΚΩ
Ν

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.
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Κυριακή 27 Ιουνίου, 2021
ΝΑΔΑ
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τους στηνγια
σύγχρονη
κοινωνία.
ημερών και
μηνών που ακολούθησαν
τη συμμετοχή
τους στον
Τα ανεξαρτησία
μαθήματα αρχίζουν
στις 9σκλαβιας
Σεπτεμβρίου
2017.
αγώνα για
από 400 χρόνια
κατω απο
τον

Για εγγραφές
και πληροφορίες τηλεφωνείστε στο
Οθωμανικό
ζυγό.
γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο (514) 2621908 ή στο acfcc08@gmail.com.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μετά και τις καλοκαιρινές διακοπές το Διοικητικό συμβούλιο με ιδιαίτερη χαρά και
μεράκι οργανώνει την πρώτη εκδήλωση της νέας περιόδου, μια συνεστίαση στην
Για τον ΣΚΦΚΚ αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch,

Αντώνης
τοΝεοκλέους
Σάββατο
Πρόεδρος

17 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ

Θα απολαύσουμε ένα εξαιρετικό δείπνο με πλήρες φαγητό, με ποικιλία ποτών,
αναψυκτικών, κρασί και μπύρα. Όλη την βραδιά θα διασκεδάσουμε με διαλεχτή
μουσική και χορό σε μια ευχάριστη οικογενειακή και φιλική ατμόσφαιρα.

Με την πρόσκληση
αυτή,
ελπίζουμεΤΩΝ
κυρίως
στην ανταπόκριση
των ρουμελιωτών
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΜΜ
αλλά και των φίλων του συλλόγου μας, ώστε να μας ενθαρρύνει στην οργάνωση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

σμοίΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
α
ορτΟργάνωση
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ «ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ»
ΕΧρόνια
Πολλά για
τα γενέθλια
Παραδοσιακών
5757Εκμάθησης
Wilderton, Montreal,
H3S 2V7 Χορών
www.newsﬁrst.ca
σου Δάφνη Σφακιανάκη.

Εισιτήρια: του
$100,
περιλαμβάνουν
γεύμα και
open barανταποκρινόμενο
ΤοΈχεις
Διοικητικό
Συμβούλιο
Συλλόγου
Ρουμελιωτών
Μόντρεαλ
φέρει
απέραντη
χαρά
στην
Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα του γεύματος
καιζωή
στη όλων
επιθυμία
αρκετών
συμπατριωτών
μας,
οργανώνει
και πάλι την διδασκαλία
μας. Σε αγαπάμε πολύ.
παραδοσιακών χορών (χορευτικών)Έπαθλα
της πατρίδας μας και ιδιαίτερα της Ρούμελης
Στην όμορφη
εγγονή
πολύ$3,000
αγάπη
και2ευχές,
στα
ελληνόπουλα
του Μόντρεαλ.
Το μικρό$1,000
χορευτικό
θα3το
αποτελούν
παιδιά
1ο Με
βραβείο:
ο βραβείο:
ο βραβείο:
$500
Αλεξάνδρα-Σοφία
οι γονέις σου, ο αδελφος
ηληκίας 6 έως 12μου
χρόνων.

Μαρκάκης, σου εύχομαι από
καρδιάς να τα εκατοστίσεις.
υγεία
και εκ
Η μόνη υποχρέωση είναι η εγγραφή μέλουςΠολύχρονη
στο σύλλογο μαςμε
ενός
τουλάχιστον
πάντα
των γονέων, με την ετήσια συνδρομή των 20
δολ. χαρές.
Από τη γιαγιά
ΔάφνηΓεωργία
514-271-3969
Οι εγγραφές άρχισαν και για την σωστότερη οργάνωση παρακαλείστε να κάνετε τις
Η

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ
σου Γιάννης, οι παππούδες
και εσωτ. 114,
στο 514-738-2421,
διδασκαλία
θα είναι
δωρεάν
και σου.
προσφορά του συλλόγου μας στην νέα γενειά
με
email
στο fundraisingcommittee@hcgm.org
οι γιαγιάδες
και
οι
νονοί
ή με τον κ. Γιώργο Κουφάλη στο 514-944-5445

εγγραφές των παιδιών σας η των εγγονιών σας το συντομότερο.

Στείλτε τις φωτογραφίες σας σήμερα
Σ
Ω
Λ
Ε
Τ
ΓιαΕπερισσότερες
πληροφορίες
και εγγραφές τηλεφωνήστεή στον
κον Νίκο
Ν
celebrations@newsfirst.ca
περάστε
αποΜηλιώνη
τα
!
Ν
Α
Ε
τηλ Δ
450
688-9358.
στον
κον
Ξενοφών
Νικολόπουλο
514
270
4107
ή
την
Κυριακή
στα
Ρ
γραφεία
μας
στο
3860
Notre-Dame
#304
Ωyour photos
celebrations@newsfirst.ca
Send
γραφεία του συλλόγου
937by ST-Roch
514 270
4858
Or drop
our officeτηλ.
at 3860
Notre-Dame
#304
FREE OF CHARGE
α

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
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Επιτροπή Ανοικοδόμησης

Ανακοινώσεις
του
Ιερού
Ναού
Αγίας
της
του
Θεού
Σοφίας
Επιτροπή
Ανοικοδόμησης
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:
Ανακοίνωση
Επιτροπής
του Ιερού Ναού
Αγίας της του Ανοικοδόμησης
Θεού Σοφίας
ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
Του Ιερού Ναού Αγίας της ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ
τουΑΓΑΠΗΤΟΙ
Θεού
Σοφίας
ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:

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

Η – ΑΔΕΛ
ΙΚ
Λ
Ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ
ΦΟ

*

Γ
ΚΑ

Ο

ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ, ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

*

ΛΑΚΩ
Ν

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.

ΝΑΔΑ

Αγαπητά μέλη και φίλοι
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά
Σας προσκαλούμε στην συνεστίαση που θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα της Λακωνικής Αδελφότητας (5833 Park Avenue) το

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
2015, στις 7:00 μ.μ.

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
– ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ISLAND
Ελάτε να περάσουμε
μια οικογενειακή
βραδιά WEST
και να ευχηθούμε
το Καλώς Ήλθατε από τις καλοκαιρινές διακοπές.
ΘαΤο
σερβιριστεί
όπως
πάντα «Πυθαγόρας»
πλούσιο και νοστιμότατο
φαγητό.
Σαββατιανό
σχολείο
της Ελληνικής
Θα
απολαύσετε
εκλεκτή μουσική,
χορό
και ωραία
παρέα.
Ορθοδόξου
Κοινότητος
του West
Island
ιδρύθηκε
το 1982.
Τιμή
$25.00
Η εισιτηρίου
λειτουργία του
σχολείου είναι ένας από τους πιο
Επειδή
ο
χώρος
είναι
περιορισμένος,
παρακαλούμε
να κλείσημαντικούς στόχους
της Κοινότητάς
μας. Όλα αυτά
σετε τις θέσεις σας εγκαίρως, τηλεφωνώντας στους:
τα χρόνια στηρίζει τους γονείς ελληνικής καταγωγής
Κώστα Μανόλια
(Ταμίας)
514-219-3143
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
στην
προσπάθειά
τους
ναΓυναικείου
μεταδώσουν
στα παιδιά
τους
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΑΝΟΥ
Βούλα Ρουμελιώτη (Πρόεδρος
Τμήματος)
514-277-7361
την
και την
ΕλληνικήΑδελφότητας
τους ταυτότητα.
Εκ
τουΟρθόδοξη
Διοικητικού Πίστη
Συμβουλίου
της Λακωνικής
Καναδά
Ταυτόχρονα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την
προσωπικότητά τους στην σύγχρονη κοινωνία.
Τα μαθήματα αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2017.

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
Ο Οργανισμός Τρίτης ηλικίας ημόνο
“ΦΙΛΙΑ”
σκοπό θα υποδεχθεί τα μέλη του για
τηνΓια
καινούργια
και
θαπροσφορές
γίνει και
εγγραφή
ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝπερίοδο,
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣηΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ
πληροφορίες
και
τηλεφωνήστε
στο
μελών για το
2017-2018.
ΜΟΝΤΡΕΑΛ (Ε .Κ.Μ.Μ.)
ΓΙΑ948
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
(514)
3021
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Στο Μόντρεαλ
Όλους
εσάς που
συμμετείχατε μέχρι
αλλά12:00
και εκπροσώπους
παροικιακών
την
Πέμπτη
7 Σεπτεμβρίου
2017τώρα,
και ώρα
το μεσημέρι
στην
Συλλόγων
με
μικρό
ανθρώπινο
δυναμικό,
καθώς
και
απλούς
εθελοντές,
αίθουσαΗτου
οργανισμού,
821 Ogilvy
Ave για
(γωνία
ΦΙΛΙΑ
διοργανώνει
εκδρομή
να Outremont)
θαυμάσουμεαφού
τα για
όλους υπάρχει θέση και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν και να προσφέρουν. Η
υπεροχα χρώματα του Φθινοπώρου
και
στο Λαβάλ
εμπειρία
της περσινής εκδήλωσης το απέδειξε, αφού και σε αυτούς τους Συλλόγους
στην
όμορφη
περιοχή
του
Mont
Tremblant.
την
Δευτέρα
11 Σεπτεμβρίου
και ώρα
12:00
τοναμεσημέρι
στο
με το
μικρό ανθρώπινο
δυναμικό, δόθηκε
η ευκαιρία
προβάλουν
τον3231
Οργανισμό
θα
πάμε
και
στο
καζίνο.
Levesque west, Στην
Τόσο συνέχεια
στο
Μόντρεαλ
οσο
και
στο
Λαβάλ
θα
προσφερθεί
τους και τον τόπο καταγωγής τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

δωρεάν μεσημεριανό.
Την Πέμπτη

22η Οκτωβρίου
Με την συμμετοχή σας θα σας δοθεί
ευκαιρία και η μεγάλη2015.
τιμή να συμβάλετε

Μετά
καλοκαιρινές
θατου
είναι
μια “ΦΙΛΙΑ”
ευκαιρία
να βρεθούμε
και
Τοτιςλεωφορείο
ξεκινήσει
απο
την
στο
Μόντρεαλ
στην
προβολή
τόσο θα
τουδιακοπές
ονόμματος
Οργανισμού
σας, όσο
και
του τόπου
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
ακόμη χρόνο γεμάτο
από
δραστηριότητες,δουλειά
και
επιτυχίες.
συμμετείχαμε
καιτο
απόΛαβάλ
κοινού και
με υπερηφάνεια
και απο
στις
10:00
( από
Pharmaprix
που
επί της
Labelle
Notre Dame).
ΛΕΜΕ
ΟΤΙβρίσκεται
ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ
ΚΑΙ
Είσθε
όλοιτοευπρόσδεκτοι
απο
το
Μόντρεαλ
καιΕΜΕΙΣ
από το &
Λαβάλ.
Το εισιτήριο συμπεριλαμβάνει το λεωφορείο, το φαγητό και
Στην επιτυχία της εκδήλωσης και στην ενίσχυση των σχολείων μας
μια
κάρτα
αξίας11ο
$10.00
για “WALK-A-THON”
να παίξετε στο καζίνο.
2007
– 2017,
Ετήσιο
Η επόμενη συνάντησή
μας πραγματοποιείται
την Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου στις 7:00
Οι
θέσεις του
ειναι
περιορισμένες
γι αυτό
δηλώστε
συμμετοχή
“Περπατάμε
και
Υποστηρίζουμε
την
Τρίτη
μμ. στην
αίθουσα
Συλλόγου
Ζακυνθίων Μοντρεάλ,
3231
boul.Ηλικία”
Levesque
O. Laval
το
συντομώτερο.
Qc H7V 1C8.
Σάββατο
9όλους
Σεπτεμβρίου,
2017 Σωματείων,
Για περισσότερες
πληροφορίες
τηλεφωνήστε
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.

Αναχώρηση
Απο το 821 Ogilvy Ave. Montréal
Για
την Επιτροπή11:00π.μ.
«Γεύση και Παράδοση»
ΟΣυμμετοχή
Πρόεδρος $10.00
γραφείο
της Κοινότητος
514-684-6462
Ξυπολιτάκης
Για μια ακόμα
φορά θέλουμε
να εκφράσουμε
τα θερμά μας ευχαριστήριαΤάσσος
σε όλη
την Παροικία και ιδιαιτέρως σε όσους μας σκέπτονται και
Αγαπητοί
αγαπητοί
εν Χριστώ
αδελφοί,
Γιασυμπάροικοι,
εγγραφές και
πληροφορίες
τηλεφωνείστε
στο

Πρόσκληση σε «Γεύμα Μακαρονάδας»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Πρόσκληση σε
ΑΧΕΠΑ
«Γεύμα Μακαρονάδας»

Πορεία για την υποστήριξη του προγράμματος μας «Meals on Wheels»
( Διανομή φαγητού στα σπίτια των ηλικιωμένων ).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Θα περπατήσουμε
μέχρι το Πάρκο
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα Παροικιακά Ενημερωτικά μέσα, και όλο
το πρόθυμο προσωπικό
τους. Jarry, όπου θα κάνουμε διάφορες
Αγαπητοί
συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Μέσω αυτήςασκήσεις
μας,
της
δεύτερης
Ανοικτής
Επιστολής, απευθυνόμαστε
και
θα
επιστρέψουμε
στήν ΦΙΛΙΑ. Η απόσταση είναι 5χλμ.
Μετά και τις καλοκαιρινές διακοπές το Διοικητικό συμβούλιο με ιδιαίτερη χαρά και
Θέλουμε
να
ευχαριστήσουμε
όλους
τους
Παροικιακούς
συλλόγους,
και
τα
Διοικητικά
τους
Συμβούλια
που
πρόθυμα
μαςαυτοκίνητο.
συμπαραστάθηκαν
προςμεράκι
εσάςοργανώνει
για νατην
σας
ενημερώσουμε
και
πάλι σχετικά
με τα
όσα σχετίζονται
τον υπόμεανοικοδόμηση
Ιερό
Ναό Αγίας της
Για όσους δενμεπερπατάνε
ευκολία θα υπάρχει
πρώτη
εκδήλωση της νέας
περιόδου,
μια συνεστίαση
στην
. συλλόγου,
μας συμπαραστέκονται
τουκαι
Θεού
Σοφίας που
βρίσκεται
στο 898
Saint - Roch γωνία Wiseman,
στοAHEPA
Park Extension.
αίθουσα
του
937α St-Roch,
Family
Θα προσφερθούν
Δωρεάν,
BBQ & αναψυκτικά.
ενισχύουν ηθικά και υλικά τις προσπάθειές μας.

–

Πάρτυ Χριστουγέννων
(Μόντρεαλ)

.
Σας ευχόμεθα, Υγεία, Αγάπη, και πολύ υπομονή, για τις δύσκολες στιγμέςΚαλούμε
που διερχόμεθα
τις οικογένειες
& άτομα που έχουν ηλικιωμένους,

το Σάββατο
17αγάπη
Οκτωβρίου
7:00
Βασιζόμενοι
πάντα στην
όλων όσωνστις
θέλουν
ναμ.μ
δούν την τελειοποίηση
του
Ιερού
μας
Ναού, και
επαναλειτουργία
ταηΜέλη
και υποστηρικτές
της την
“ΦΙΛΙΑΣ”,
Ας μετανοήσουμε από καρδιάς και ας προσευχηθούμε, έτσι ώστε και αυτή
πληγήμας,
τηςφίλους
πανδημίας
που ταλαιπωρεί
την ανθρωπότητα να
έρθουν
να περπατήσουν
μαζύ
μας για να δείξουν την
του, σας
προσκαλούμε
την Κυριακή
11 Ιουνίου
2017,
από
τις 12:00να
ως
τις
6:00
μ.μ.για
σεμια
μιαβραδιά
εκδήλωση
Σας
προσκαλούμε
Θα απολαύσουμε
ένα εξαιρετικό
δείπνο με πλήρες
φαγητό, με
ποικιλία
ποτών,
Η ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ προσφέρει δύο (2) υποτροφίες των $1,000 για την
περάσει.
υποστήριξη
τους
στην
Τρίτη
ηλικία.
διασκέδασηςχρονιά
και κεφιού.
«Γεύματος
με Μακαρονάδα,»
$15.00.
αναψυκτικών,
κρασί και μπύρα. Όλημε
τηντιμή
βραδιάεισιτηρίου
θα διασκεδάσουμε
με διαλεχτή
ακαδημαϊκή
2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν
σε
πανεπιστήμια
της. επαρχίας
του τηλεφωνήστε
Quebec.ΟιΚυριακή
δυο στο
υποτροφίες
δίδονται ή
Οι δωρεές
το περίσσευμα
της αγάπης
σαςκαιέφτασαν
τις $7.000 (επτά)Για
χιλιάδες
πληροφορίες
προσφορές
(514) 948-3021
μουσικήαπό
και χορό
σε μια ευχάριστη
οικογενειακή
φιλική ατμόσφαιρα.
Ένα
ποσόδολάρια
από τακαι
έσοδα
της βραδιάς
θα
κυρίως με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων.
filia@bellnet.ca
για την βοήθειασας,
των είναι απαραίτητα για να
διατεθεί
Όμως οι ανάγκες είναι μεγάλες και η κάθε ηθική και μικρή ή μεγάλη οικονομική
συμπαράστασή

Αγαπητοί
συμπάροικοι,
αγαπητοί
εν Χριστώ αδελφοί,
22
Η εκδήλωση
θα γίνει
στην
αίθουσα
Με την πρόσκληση
αυτή,
ελπίζουμε
κυρίωςτου
στηνΣυλλόγου
ανταπόκρισηΜεσσηνίων
των ρουμελιωτών7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος,

που έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
Νοεμβρίου
Επίσημη
φορολογική
απόδειξη
για
$50.00
και άνω.
Οι
ενδιαφερόμενοι
φοιτητές
πρέπει
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τους το
μαςολοκληρώσουμε
πρόσφερε
καιτην
πάλι
δωρεάν
και
ωςμέσω
ευχαριστούμε
την
Διοίκηση
του
Συλλόγου.
αλλά και των φίλων
τουΕκκλησία
συλλόγου
μας,
ώστε
ναεκ
μαςτούτου
ενθαρρύνει
στην οργάνωση το
μας
και
αυτής
να
συνεχίσουμε
πνευματικό
μας
έργο,
όπως
επί
τόσα
χρόνια
παρείχε
ο Ιερός
Ναός
διάρκεια
των
εορτών,
σε
την
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
αργότερο έως τις 30 Oκτωβρίου 2015 με τα εξής δικαιολογητικά:
παρόμοιων και μεγαλύτερων
εκδηλώσεων.
Παράλληλα
σας
υπενθυμίζουμε
ότι
λόγω
του
ότι
οι
ανάγκες
για
την
ολοκλήρωση
του
έργου
είναι
πολύ
μεγάλες,
σας
συνεργασία
με
τις
Κοινωνικές
Υπηρεσίες
της
Αγίας της του Θεού Σοφίας.
Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας η «Φιλία» σε συνεργασίαMythos
με το CLSC
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
«ΑΔΡΙΑΝΟΣ
ΜΑΡΗΣ»
ΧρόνιαΕΛΛΗΝΙΚΟ
Πολλά
για
τα γενέθλια
προτρέπουμε
να συμμετάσχετε
στον
έρανο καταθέτοντας
την δωρεά
σας,
στους
δύοτοειδικούς
λογαριασμούς
• τοκατ΄ευθείαν
βιογραφικό
τους,
Ελληνικής
Κοινότητας
Μείζονος
Park
Extension
θα προσφέρει
και Μόντρεαλ.
παλι
πρόγραμμα
PIED
Οργάνωση
Εκμάθησης
Παραδοσιακών
Χορών
.
Ως εκ τούτου,
οι
προσπάθειές
μας
συνεχίζονται
Ouzeri
5757
Wilderton,
Montreal,
H3S
2V7
www.newsﬁrst.ca
•
έγκυρο
έγγραφο
φοίτησης
σε
πανεπιστήμιο
με
τους
βαθμούς τους
Δάφνη
Τραπεζώνσου
που
έχουνΣφακιανάκη.
ανοιχτεί για τον σκοπό αυτόν:
για
άτομα
60
ετών
και
άνω
που
σκοπό
έχει
την
πρόληψη
ατυχημάτων
5318 Parc
Av.
Montrealεπιστολές, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι
•
δύο
συστατικές
Γι’Τοαυτό,
σας
υπενθυμίζουμε
ότιστην
μπορείτε
και
εσείς
να3E5
ενισχύσετε
Εισιτήρια:
$100,
περιλαμβάνουν
γεύμα
και
open
Διοικητικό
Συμβούλιο
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Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα
σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της του Θεού
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Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την
τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία του,
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$15.00.
Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
α

Or drop by our office at 3860 Notre-Dame #304
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ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021

Την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021

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

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

ΜΙΧΆΛΗ
ΜΙΝΆΔΆΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
(από Δάφνη Ναυπακτίας)

(από Μοντρεάλ)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 4 Ιουλίου

Την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021

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

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

ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΟΥ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

ΚΛΕΙΩ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΆΚΗ

(από Τάλαντα Mολάων, Λακωνίας)

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER
ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

(από Αθήνα)

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
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Πώς "πνίγηκαν" στα χρέη 4,2
εκατ. Έλληνες σε 20 χρόνια
Τ

ο ληξιπρόθεσμο χρέος των φυσικών
και νομικών προσώπων στην Ελλάδα την τελευταία 20ετία, αυξήθηκε κατά
11,6 φορές, οι οφειλέτες κατά 4,7 φορές
και ανέρχονται στα 4,2 εκατομμύρια, ενώ
το μέσο χρέος κατά περίπου 2,5 φορές,
αποδεικνύοντας ότι φόροι και πρόστιμα
γονατίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Ντίνος Σιωμόπουλος
© ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ot.gr)

Συνολικά, το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα που αφορά Εφορίες, τελωνεία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες, ανέρχεται
σε περίπου 215 δισ. ευρώ, δηλαδή πολύ
πάνω από το ΑΕΠ της χώρας. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία διαμορφώνονται το Μάρτιο του 2021 σε 109 δισ.
ευρώ, στα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ) σε
35 δισ. ευρώ και τα χρέη στις τράπεζες σε
70 δισ. ευρώ.
ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν
πρόσφατα, από τον καθηγητή Δημόσιας
Οικονομικής στο Πάντειο, κ. Νίκο Καραβίτη, σε διεθνές συνέδριο για την οικονομία και τις επιχειρήσεις στο Ελληνικό
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Την ίδια στιγμή,
κυβέρνηση και χιλιάδες οφειλέτες περιμένουν το «πράσινο φως» από τους θεσμούς, ώστε να αναβιώσει η ρύθμιση των
120 δόσεων τόσο για χρέη που δημιουργήθηκαν μέσα στην κρίση του κορωνοϊού,
όσο και για προηγούμενα χρέη, που είτε
έχει χαθεί η ρύθμιση είτε κάποιοι δεν
εντάχθηκαν ποτέ.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του
«Βήματος της Κυριακής», προς το παρόν
οι θεσμοί δείχνουν αρκετά επιφυλακτικοί έως αρνητικοί, να υπάρξει και πάλι
μια νέα ρύθμιση 120 δόσεων για όλα τα
χρέη στην Εφορία. Ωστόσο, με βάση τις
ίδιες πληροφορίες, φαίνεται να δέχονται
μια αναβίωση των 100 ή 120 δόσεων για
εκείνους που ήταν την περίοδο της παν-

δημίας πληττόμενοι και λόγω αυτού του
γεγονότος δεν πλήρωσαν μία ή δύο δόσεις κατά περίπτωση και βρέθηκαν εκτός
ρύθμισης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν
εργαζόμενοι σε αναστολή, καθώς και
επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές για ένα
χρονικό διάστημα με κρατική εντολή ή
ήταν πληττόμενες λόγω της παρατεταμένης ύφεσης.

πτουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία,
που βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα
που έχει καταγράψει η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων τα έτη 2000 έως 2019,
αλλά και πρόσφατα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορούν τόσο
το 2020 όσο και το Μάρτιο του 2021.
Στα τέλη του 2000, λίγο προτού η Ελλάδα «αγκαλιάσει» την ευρωζώνη, τα ληξιπρόθεσμα χρέη των Ελλήνων στην Εφορία ανέρχονταν σε 9 δισ. ευρώ, που τότε
αντιστοιχούσαν στο 10% του ΑΕΠ. Είκοσι
χρόνια μετά, και συγκεκριμένα στα τέλη
του 2019, τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην
Εφορία εκτινάχθηκαν στα 105 δισ. ευρώ
ή στο 60% του ΑΕΠ, ενώ με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία το Μάρτιο
του 2021, τα συνολικά ληξιπρόθεσμα
χρέη ανέρχονταν σε 109 δισ. ευρώ, με
περίπου 8 στους 10 οφειλέτες να χρωστούν έως 2.000 ευρώ.
Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία για
τον απόλυτο αριθμό των οφειλετών. Το
2000 οι συνολικοί ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες της Εφορίας ήταν 910.000, ενώ 20
χρόνια μετά, στα τέλη του 2019, ανέρχονταν σε 4.200.000. Αξιοσημείωτο είναι
το γεγονός ότι το Μάρτιο του 2021 είχαν πέσει σε 3.921.000, ενώ πριν από το
Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους ήταν
4.140.000 και τον Ιανουάριο 4.111.000.
Το μέσο ληξιπρόθεσμο χρέος στην Εφορία ανά οφειλέτη το 2000 ήταν 9.980
ευρώ, το 2019 ήταν 23.870 ευρώ, ενώ
το Μάρτιο του 2021 διαμορφώθηκε σε
27.320 ευρώ.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΟΥΝ
Κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει το γεγονός, ότι τα χρέη στην Εφορία αυξάνονται χρόνο με το χρόνο και αν δε βρεθεί
κάποια άμεση λύση, τότε και το κράτος
θα είναι χαμένο, αλλά πολύ περισσότερο
οι πολίτες που χρωστούν και δεν έχουν τη
δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές
τους σε βάθος πολλών ετών.
Πέραν, όμως, της αναβίωσης των 100 ή
120 δόσεων (για τρίτη φορά μέσα σε 12
μήνες) για τους παραπάνω οφειλέτες, το
υπουργείο Οικονομικών εξετάζει να εντάξει τα χρέη που έχουν προκύψει την περίοδο της πανδημίας σε νέα ρύθμιση με
εξόφληση σε έως 60 δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί στις αρχές
του επόμενου έτους. Υπενθυμίζεται ότι,
με βάση τα ισχύοντα, κάποιος μπορεί να
ρυθμίσει σε 24 ή 48 δόσεις, ανάλογα αν
θέλει να πληρώσει άτοκα ή να επιβαρυνθεί με χαμηλό επιτόκιο (2,5%).
Επίσης, συζητείται να ενταχθούν στη
νέα ρύθμιση και φόροι που δεν πληρώθηκαν το περασμένο διάστημα και αφορούν τόσο το φόρο εισοδήματος όσο και
τον ΕΝΦΙΑ. Πάντως, σε καμία περίπτωση ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ €24 ΔΙΣ.
δε σκέφτεται το οικονομικό επιτελείο της
Αυτό όμως που πρέπει να επισημανθεί
κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαγραφή είναι, πως το ίδιο το κράτος αναγνωρίή «κούρεμα» χρεών, όπως ζητεί η αξιω- ζει, ότι από το σύνολο των 109 δισ. ευρώ
ματική αντιπολίτευση.
ληξιπρόθεσμων χρεών, πάνω από 24 δισ.
ευρώ είναι ανεπίδεκτα είσπραξης. ΩστόΤΙ ΕΔΕΙΞΕ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΑΠ
σο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει μια
Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσι- γενναία απόφαση για διαγραφή τους.
άστηκε στο διεθνές συνέδριο του Ελλη- Στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου το
νικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, προκύ- συνολικό νέο ληξιπρόθεσμο χρέος έφτα-

σε τα 2,31 δισ. ευρώ, από 2,21 δισ. ευρώ
πέρυσι, αύξηση κατά 4,7%, ενώ σε ό,τι
αφορά τις εισπράξεις του α’ τριμήνου
από την ΑΑΔΕ έναντι νέου ληξιπρόθεσμου, ανήλθαν σε 421 εκατ. ευρώ, όταν
το α’ τρίμηνο του 2020 το ποσό αυτό ήταν
283 εκατ. ευρώ.
Πάντως, απλήρωτες και αρρύθμιστες
οφειλές που βαραίνουν τους πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού
μπορούν να εξοφληθούν σε έως 24 ή
έως 48 μηνιαίες δόσεις (ανάλογα με την
προέλευση του χρέους) από τον Ιανουάριο του 2022 και μετά. Αφορά χρέη που
έπρεπε να είχαν καταβληθεί κανονικά
την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2020 και
Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020, αλλά οι
πληρωμές τους είχαν ανασταλεί. Επίσης,
όσον αφορά τις προθεσμίες καταβολής
τους, είχαν παραταθεί μέχρι και τις 30
Απριλίου 2021.
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
1.293.301 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
Μέχρι το Μάρτιο του 2021 στο σύνολο
των 3.921.000 ληξιπρόθεσμων οφειλετών
έχουν επιβληθεί κατασχέσεις σε εισοδήματα, ενοίκια και καταθέσεις από τις
Εφορίες, τα Ελεγκτικά Κέντρα και την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ)
σε 1.293.301 φορολογουμένους, ενώ ο
αριθμός των οφειλετών στους οποίους
δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα
είσπραξης ανέρχεται σε 1.851.317. Μέσα
σε αυτόν τον αριθμό είναι και όλοι όσοι
έχουν αρρύθμιστα χρέη ή είχαν ενταχθεί
σε κάποια ρύθμιση και στην πορεία αποπληρωμής την έχασαν.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων ανά τακτά χρονικά
διαστήματα αποστέλλει ενημερωτικά
– προειδοποιητικά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προκειμένου οι οφειλέτες να προχωρήσουν σε
ρύθμιση η εξόφλησή τους. Διαφορετικά,
θα ληφθούν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

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
ΙΟΎΛΙΟΎ

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 5/7/2021 – 11/7/ 2021

ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1823: Με το νόμο ΚΣΤ επιβάλλεται από το Εκτε-

λεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000
γροσιών για τις ανάγκες της Επανάστασης.
1839: Θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθώνειου
Πανεπιστημίου της Αθήνας (μετέπειτα Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο). Πρόκειται για το
νεοκλασικό της οδού Πανεπιστημίου.
1912: Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν
συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1976: Μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, το Βόρειο
και το Νότιο Βιετνάμ ενώνονται, δημιουργώντας
ένα ενιαίο κράτος με πρωτεύουσα το Ανόι. Ήταν
χωρισμένο από το 1954.
2000: Με την επανεκλογή του Νίκου Κωνσταντόπουλου στην προεδρία του Συνασπισμού, ολοκληρώνονται οι εργασίες του 3ου Τακτικού Συνεδρίου
του κόμματος. Ο κ. Κωνσταντόπουλος συγκεντρώνει το 83,8% των ψήφων, εξασφαλίζοντας 912
ψήφους σε σύνολο 1.088 μελών. Στην ομιλία του
απορρίπτει την πρόταση για συνεργασία με το
ΠΑΣΟΚ, την οποία χαρακτηρίζει διακήρυξη χωρίς
πρακτική εφαρμογή και προσθέτει ότι η στάση
του ΣΥΝ απέναντι στα άλλα κόμματα διαμορφώνεται με μοναδικό κριτήριο τις προγραμματικές
συμφωνίες.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
804

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22

Η νέα Σελήνη (10/7) ενεργοποιεί
τον τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού και της
οικογένειας, ζητώντας σας να καλλιεργήσετε και να γαλουχήσετε τις πιο οικείες
σχέσεις σας. Είναι μια υπέροχη στιγμή
για να τιμήσετε τους οικογενειακούς δεσμούς, να αναζητήσετε τις ρίζες σας, καθώς η διάθεσή σας είναι νοσταλγική.

Αφήστε πίσω σας το παρελθόν
για να ξεκινήσετε εκ νέου. Η νέα Σελήνη (10/7) ανάβει το δωδέκατο οίκο σας,
της διαίσθησης και του υποσυνειδήτου,
βοηθώντας σας να κάνετε εκκαθάριση
από οποιαδήποτε στατική ενέργεια, για
να νιώσετε πιο ανανεωμένοι και πιο συμπονετικοί με τον κόσμο γύρω σας.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21
Χρήματα, δύναμη, εξουσία. Ενώνετε τις δυνάμεις σας για να αυξήσετε τον
πλούτο και την εξουσία σας, καθώς η νέα
Σελήνη (10/7) ενεργοποιεί τον όγδοο οίκο
σας, των κοινών οικονομικών πόρων και
του πλούτου. Αρχίζετε να συνειδητοποιείτε ότι μόνο με τη συνδρομή των άλλων
μπορείτε να αντλήσετε την οικονομική και
ενεργητική υποστήριξη που χρειάζεστε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22

Η έντονη διαίσθησή σας, σάς
καθοδηγεί στη σωστή επιλογή νέων
ατόμων και οικονομικών διαπραγματεύσεων. Η νέα Σελήνη (10/7) ενεργοποιεί το νοητικό και επικοινωνιακό τρίτο
οίκο σας, φωτίζοντας την ανάγκη σας να
επικοινωνήσετε και με διάλογο να επιλύσετε παρεξηγήσεις του παρελθόντος.

Η νέα Σελήνη (10/7) στο φιλικό και
ομαδικό ενδέκατο οίκο σας, θα μπορούσε
να πυροδοτήσει μια ολοκαίνουργια φιλία
ή συνεργασία. Αυτό είναι ένα υπέροχο διάστημα, για να φυτέψετε σπόρους για ένα
νέο τεχνολογικό εγχείρημα, ίσως ακόμη και
να ξεκινήσετε μια διαδικτυακή επιχείρηση.
Ίσως προωθήσετε ένα βίντεο, το οποίο θα
μπορούσε να γίνει viral!

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Η νέα Σελήνη (10/7) ενεργοποιεί
τον έβδομο οίκο σας, των σχέσεων και των
συνεργασιών, αναθερμαίνοντας το πάθος
σας για κάποιον/α ή δίνοντάς σας τη δυνατότητα να ξεκινήσετε μια επωφελή συνεργασία.
Μείνετε συντονισμένοι για νέες ερωτικές
γνωριμίες ή συνεργατικές διασυνδέσεις. Θα
μπορούσατε να δώσετε τα χέρια με κάποιον
που ήταν σκληρός ανταγωνιστής σας!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23

Ένας μήνας για τη βελτίωση της
οικονομικής σας κατάστασης είναι αυτός για σας, καθώς η νέα Σελήνη (10/7)
ενεργοποιεί το δεύτερο οίκο σας, της
εργασίας και των χρημάτων, δίνοντάς
σας μια λογική και πρακτική εστίαση
στη ζωή σας. Υπάρχουν δυνατότητες να
αυξήσετε τις αποταμιεύσεις σας.

Η καριέρα και οι μεγάλες φιλοδοξίες σας θερμαίνονται από τη νέα
Σελήνη (10/7) στο φιλόδοξο δέκατο
οίκο σας. Μεγάλες τιμές και αναγνώριση σας περιμένουν ως αποτέλεσμα της
σκληρής δουλειάς σας. Θέτετε νέους
φιλόδοξους στόχους, αυτή είναι η ώρα
σας να εστιάσετε στο μεγάλο βραβείο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22

Ανασκουμπωθείτε και βάλτε
την καθημερινή ζωή σας σε τάξη. Η νέα
Σελήνη (10/7) ζεσταίνει τον έκτο οίκο
σας, της υγείας, της οργάνωσης και των
καθημερινών εργασιών, κι εσείς έχετε τα
κίνητρα να οργανωθείτε και να φέρετε
εις πέρας τις καθημερινές σας υποχρεώσεις. Απομακρύνετε από το σπίτι σας και
την ψυχή σας ό,τι αρνητικό.

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22

Με τη νέα Σελήνη στο ζώδιό
σας (10/7) αισθάνεστε ζωντανοί και
ανανεωμένοι, έτοιμοι να πάρετε αυτό
που θέλετε, να θέσετε νέους στόχους.
Ορίστε την ατζέντα σας, δεν είναι καιρός
να είστε παθητικοί ή να πηγαίνετε με τη
ροή των γεγονότων ή να παραγκωνίζετε
τον εαυτό σας.

Η νέα Σελήνη (10/7) ενεργοποιεί το φιλοσοφικό και επεκτατικό ένατο
οίκο σας, χαρίζοντάς σας έμπνευση και
διαίσθηση να αλλάξετε φιλοσοφία ζωής,
σας φέρνει μια εντελώς νέα κατεύθυνση
στη ζωή σας. Ίσως ανακαλύψετε κάτι που
προορίζεται να είναι ο σκοπός της ζωής
σας. Ξεκινήστε ένα νέο οραματιστικό
έργο από σήμερα.

Ο έρωτας κάνει την καρδιά σας να
τραγουδά. Αν έχει καιρό να σκιρτήσει η καρδιά σας για κάποιον/α, η νέα Σελήνη (10/7)
στον ερωτικό και παθιασμένο πέμπτο οίκο
σας, σάς υπόσχεται έντονα ρομαντικές και
αισθησιακές στιγμές. Εάν είστε ακόμα μόνοι, χρησιμοποιείστε την ενέργεια αυτής
της νέας Σελήνης για να αποσαφηνίσετε το
τι θέλετε πραγματικά από ένα σύντροφο.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 803

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

Τ

έσσερις παντρεμένοι άντρες
πήγαν για ψάρεμα. Μετά από
λίγο άρχισαν να συζητούν μεταξύ
τους.
– Δε θα το πιστέψετε τι έπρεπε να
κάνω για να μπορέσω να έρθω για
ψάρεμα αυτό το σαββατοκύριακο.
Υποσχέθηκα ότι θα βάψω όλο το
σπίτι σε μια εβδομάδα!
– Αυτό δεν είναι τίποτα λέει ο άλλος…
– Εγώ έπρεπε να της υποσχεθώ ότι
θα χτίσω καινούργια πέργκολα για
την πισίνα.
– Καλά με δουλεύετε; Αυτά δεν

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

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

ΤΟ ΠΟΥΛΟΒΕΡ
είναι τίποτα! Εγώ της υποσχέθηκα
ότι θα κάνω πλήρη ανακαίνιση
στην κουζίνα συμπεριλαμβανόμενων και των ηλεκτρικών συσκευών!
Ο τέταρτος δε μιλάει….
– Εσύ μεγάλε γιατί δε μιλάς; Θες
να πιστέψουμε ότι δεν υποσχέθηκες τίποτα;
– Εγώ παιδιά έβαλα το ξυπνητήρι
σήμερα το πρωί να χτυπήσει στις 5
και 30… και όταν άρχισε να βαράει,
γυρίζω στη γυναίκα μου και της
λέω: Ψάρεμα ή Sex; Και μου απαντάει… «πάρε ένα πουλόβερ μαζί
σου!».

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
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

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

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

COMMERCIAL

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

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

H Rose Hill Foods αναζητά υπαλλήλους ικανούς και ενεργητικούς για να εργαστούν στην γραμμή
Παραγωγής και Συσκευασίας της εταιρείας.

info@rosehillfoods.com
www.rosehillfoods.com

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

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

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

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

Tel.: 514-745-1153

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

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

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
Οι άνθρωποι μας είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο!

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

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
RESIDENTIAL

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

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
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Απ’όλα για όλους
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SAINT-MARTIN
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Και τώρα
Κρεατοπιττάκια!!!
Καλή σας όρεξη!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

