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Centre de Collision

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

Professional Auto Body Repair & Painting

• Insurance Work Accepted
• All Work Guaranteed
• Expert Color Matching
• Factory Genuine Parts

• Import Car Specialists
• American Muscle Cars
• Towing
• Major & Minor Repairs

FREE ESTIMATES!

HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

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

evaluation with no obligation.

Suggested presentation. barbiesgrill.com   

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ  
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

«Πνίγεται»  
η Αθήνα από 

λαθρομετανάστες
ΣΕΛΙΔΑ 5

Τα «χάδια» της Ε.Ε.  
στην Τουρκία

Αναμένεται… ψυχρολουσία για την 
Ελλάδα στη Σύνοδο Κορυφής  

της επόμενης εβδομάδας

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΚΟΥΒΕΛΑ (ΑΠΘ)

Τα τρία ερωτηματικά  
για τα εμβόλια

COVID-19: ΟΙ ΔΥΟ ΚΙΝΗΣΕΙΣ  
ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ 

ΣΕΛΙΔΕΣ 8,15 ΖΟΡΑΝ ΖΑΕΦ:  
«ΣΤΗΝ Ε.Ε.  

ΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 
ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ!»
Η «διαγραφή» του… Βόρεια  

καθιερώνει το… σκέτο 
«Μακεδονία»

ΣΕΛΙΔΑ 17

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΦΙΛΗ

«Δεν είναι άλλοθι 
για τη Γερμανία  

το διπλό παιχνίδι 
του Ερντογάν»

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

Ακόμα 100 δις$  
για την ενίσχυση  
τής καναδικής  
οικονομίας
ΕΛΛΕΙΜΜΑ-ΡΕΚΟΡ 
ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ 381 ΔΙΣ$

ΣΕΛΙΔΑ 3

Η υπουργός Οικονομικών  
του Καναδά Chrystia Freeland

Απαγόρευση 
επισκέψεων 
στις γιορτές

Με τους 
αριθ-

μούς των 
κρουσμάτων να 
παραμένουν σε 
υψηλά επίπεδα, 
ο πρωθυπουρ-
γός του Κεμπέκ, 
François Legault (φωτ.), ανακαλεί 
τον εορτασμό 10 ατόμων στις 24, 25, 
26 και 27 Δεκεμβρίου. «Το σύστημα 
υγείας δε θα αντέξει αν συνεχίσουμε 
με τον ίδιο ρυθμό» τόνισε ο François 
Legault. Αυτό πολύ απλά σημαίνει, ότι 
κάθε οικογένεια πρέπει να γιορτάσει 
στο σπίτι της, χωρίς την παρουσία 
επιπλέον ατόμων. Μόνο τα μέλη της 
κάθε οικογένειας. 
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0$DOWN

CALL ON  
A GOOD DEAL

Fido Payment Program
With

 0% interest. On select phones with select plans. 

Offer subject to change without notice. A set-up service fee of $45 applies to set up your device and related services. Taxes extra. Fido Payment Program: 0% APR on approved credit with a Fido Payment Program Agreement (FPPA) and an eligible 
Fido Mobile plan. FPPA based on full price less any down payment plus taxes (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly to your bill for as long as your FPPA is in place). Down payment plus taxes is due in full upon purchase. If your 
FPPA is terminated or your Mobile plan is cancelled, the outstanding Fido Payment Program balance becomes due and the promo credit (if applicable) will end. A security deposit of up to $250 may be required. TMFido and related names & logos are 
trademarks used under licence. © 2020 Fido

MONTREAL

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

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

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

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

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

Le Boulevard Shopping Centre
4270, Jean-Talon St East
514 887-7784

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

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

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

SOUTH SHORE

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

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

NORTH SHORE

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit mobifone.ca  
to see all current offers
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ΤΑ ΝΕΑ |  Η φιλελεύθερη κυβέρνηση 
ετοιμάζεται να δαπανήσει έως και 100 δι-
σεκατομμύρια δολάρια για να ξεκινήσει η 
μετά-πανδημική οικονομία. Ταυτόχρονα, 
προβλέπεται ότι ο Καναδάς θα έχει αυτό 
το οικονομικό έτος έλλειμμα ρεκόρ ύψους 
381 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η υπουργός Οικονομικών, Chrystia 

Freeland, είπε ότι η άμεση προτεραιό-
τητα της κυβέρνησης είναι να κάνει «ό,τι 
χρειάζεται» για να βοηθήσει τους Κανα-
δούς και τις επιχειρήσεις να παραμείνουν 
ασφαλείς και με αρκετό κεφάλαιο.
Το βραχυπρόθεσμο πακέτο τόνωσης εκτι-

μάται από 70-100 δισεκατομμύρια δολά-
ρια για περίπου τρία χρόνια. Η κυβέρνηση 
αναφέρει ότι οι δαπάνες τόνωσης – που 
προορίζονται να οικοδομήσουν μια πιο 
«πράσινη», πιο περιεκτική, πιο καινοτόμο 
και ανταγωνιστική οικονομία – θα ξεκι-
νήσουν μετά τη διανομή ενός εμβολίου, 
όταν η ζωή αρχίσει να επιστρέφει στο φυ-
σιολογικό.
«Όταν ο ιός είναι υπό έλεγχο και η οικο-

νομία μας είναι έτοιμη για νέα ανάπτυξη, 
θα αναπτύξουμε ένα φιλόδοξο πακέτο τό-
νωσης για να ξεκινήσουμε την ανάκαμψή 
μας», δήλωσε η Freeland (φωτ.) στη Βου-
λή των Κοινοτήτων.
«Ξοδεύοντας περίπου το 3-4% του ΑΕΠ, 

για τρία χρόνια, η κυβέρνησή μας θα 
πραγματοποιήσει προσεκτικά κρίσιμες, 
στοχευμένες και ουσιαστικές επενδύσεις 
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και 
την ενίσχυση της ανάπτυξης».

Η Freeland είπε ότι το πρόγραμμα τό-
νωσης θα βοηθήσει στην προστασία από 
μακροπρόθεσμες ζημιές στην οικονομία. 
Είπε ότι το δημόσιο χρέος είναι διαχειρί-
σιμο τώρα, λόγω των ισχυρών οικονομι-
κών επιδόσεων του Καναδά στο παρελθόν 
και των χαμηλών επιτοκίων.

«ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ  
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΑ» ΜΕΤΡΑ

Η υπουργός είπε, ότι οι κίνδυνοι που 
συνδέονται με τη μη παροχή επαρκούς 
οικονομικής στήριξης τώρα υπερτερούν 
εκείνων που εμπλέκονται στην υπερβο-
λική δαπάνη. Η Freeland τόνισε, ότι η 
κυβέρνηση δε θα επαναλάβει τα «λάθη» 
που έγιναν μετά την ύφεση του 2008, 
όταν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εισή-
γαγε μέτρα λιτότητας για τον έλεγχο των 
δαπανών. Η υπουργός οικονομικών ανέ-
φερε επίσης, ότι η κυβέρνηση θα παρακο-
λουθήσει την πρόοδο παρακολουθώντας 
το ποσοστό απασχόλησης, τις συνολικές 
ώρες εργασίας και το επίπεδο ανεργίας 
στην οικονομία, για να καθορίσει πότε θα 
τερματιστεί το κίνητρο των δαπανών.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση σχεδιάζει 
να πραγματοποιήσει επενδύσεις που 
θα χρησιμεύσουν ως αυτό που ονομά-
ζει προκαταβολή σε «μετασχηματιστικές 
πρωτοβουλίες», όπως η πρόωρη μάθηση 
και η φροντίδα των παιδιών σε ολόκληρο 
τον Καναδά, η επαγγελματική κατάρτιση 
και οι «πράσινες» πρωτοβουλίες.

Η οικονομική δήλωση της Freeland στις 
30 Νοεμβρίου υπόσχεται ένα κονδύλι 1 
δισεκατομμυρίου δολαρίων για να βο-
ηθήσει τις επαρχίες και τις περιοχές να 
βελτιώσουν τον έλεγχο των μολύνσεων 
COVID-19 σε εγκαταστάσεις μακροχρό-

νιας περίθαλψης. Η πανδημία εξέθεσε 
θανατηφόρα κενά στον έλεγχο των λοι-
μώξεων σε νοσηλευτικά και μακροχρόνια 
κέντρα φροντίδας σε ολόκληρη τη χώρα.

ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Σημειώνοντας ότι η πανδημία έχει αφή-

σει πολλές οικογένειες μεσαίας τάξης να 
αγωνίζονται, η κυβέρνηση προτείνει επί-
σης μια προσωρινή στήριξη το 2021 έως 
1.200$ για κάθε παιδί κάτω των έξι ετών 
για οικογένειες χαμηλού και μεσαίου ει-
σοδήματος, που είναι επιλέξιμες για την 
επιχορήγηση παιδιών του Καναδά (CCB).

Η Freeland δήλωσε ότι η κυβέρνηση θέ-
τει τις βάσεις για ένα σύστημα πρώιμης 
μάθησης και παιδικής φροντίδας σε όλο 
τον Καναδά και ότι περισσότερες λεπτο-
μέρειες θα έρθουν στον ομοσπονδιακό 
προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
Προς το παρόν, η κυβέρνηση υπόσχεται 

20 εκατομμύρια δολάρια για πέντε χρό-
νια – ξεκινώντας τον επόμενο χρόνο με 
ετήσια κατανομή 4,3 εκατομμυρίων δο-
λαρίων για μια ομοσπονδιακή γραμμα-
τεία, για την πρώιμη μάθηση και τη φρο-
ντίδα των παιδιών, η οποία θα εμπλέξει 
τους ενδιαφερόμενους και θα αναλύσει 
την πολιτική φροντίδας των παιδιών.
«Το λέω τόσο ως εργαζόμενη μητέρα όσο 

και ως υπουργός Οικονομικών – ο Κανα-
δάς δε θα είναι πραγματικά ανταγωνιστι-
κός, έως ότου όλες οι γυναίκες του Κανα-
δά έχουν πρόσβαση στην προσιτή παιδική 
φροντίδα, πρέπει να υποστηρίξουμε τη 
συμμετοχή μας στο εργατικό δυναμικό της 
χώρας μας», είπε.

ΠΙΣΤΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: $400
Για να απλοποιήσει τις διαδικασίες, ο 

Οργανισμός Εσόδων του Καναδά (CRA) 
θα επιτρέψει στους οικιακούς εργάτες να 
αφαιρέσουν έως και 400$ σε έξοδα χωρίς 
να παράσχουν μια φόρμα υπογεγραμμέ-
νη από τον εργοδότη τους.

Οι λεπτομέρειες αυτού του μέτρου θα 
κοινοποιηθούν σύντομα, αλλά όλα δεί-
χνουν ότι το έντυπο θα παραμείνει απα-
ραίτητο εάν τα εκπεστέα ποσά είναι υψη-
λότερα. 
Η έκπτωση 400$ δεν αντιπροσωπεύει 

εξοικονόμηση φόρου 400$. Το ποσό θα 
αφαιρεθεί από το δηλωμένο εισόδημα 
και ο φόρος που καταβάλλεται στην πηγή 
σε αυτό το μικρό μέρος του εισοδήματος 
θα επιστραφεί στο φορολογούμενο. 

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ 
Η σημερινή δημοσιονομική ενημέρω-

ση προβλέπει ότι το έλλειμμα θα φτάσει 
τα 381,6 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι 
τα τέλη Μαρτίου 2021 και θα μπορούσε 
να ανέβει ακόμη υψηλότερα ανάλογα με 

παράγοντες όπως η σοβαρότητα του τερ-
ματισμού λειτουργίας και το ποσοστό των 
μολύνσεων COVID-19.
Αποκαλώντας το φιλελεύθερο αναπτυξι-

ακό σχέδιο «εκτεταμένο και μετασχημα-
τιστικό», η Freeland είπε ότι ενώ υπάρχει 
φως στο τέλος της τούνελ, οι πιο δύσκολες 
μέρες της πανδημίας μπορεί να έρθουν 
τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.
«Είμαστε όλοι κουρασμένοι. Αλλά γνω-

ρίζουμε επίσης ότι έρχονται εμβόλια και 
μια καλύτερη μέρα. Για να φτάσουμε σε 
εκείνη την ημέρα, πρέπει πρώτα να βοη-
θήσουμε ο ένας τον άλλον να περάσει το 
χειμώνα», είπε.

 ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ: «ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΣΧΕΔΙΟ»
Ο ηγέτης του Συντηρητικού κόμματος της 

Αντιπολίτευσης, Έριν Ο›Τουλ, είπε ότι οι 
Καναδοί θέλουν λεπτομέρειες σχετικά με 
το πότε θα λάβουν ένα εμβόλιο και πώς 
θα διανεμηθεί.
«Πού είναι το σχέδιο;» είπε ο αρχηγός 

των Συντηρητικών, σημειώνοντας ότι: «Οι 
Καναδοί, στη μέση ενός δεύτερου κύμα-
τος, θα είχαν μάλλον μία δόση τον επόμε-
νο μήνα από το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο 
18 μήνες από τώρα».

Επιμέλεια στα ελληνικά:  
Δημήτρης Ηλίας

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

Επί 32 χρόνια 
εξυπηρετούμε την  
Ελληνική Παροικία

Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων 
Επιχειρήσεων - Ζωής

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

Σας βοηθούμε στις διαδικασίες 
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
Σ’εμάς θα είστε ασφαλής! 

12300 Laurentian Boulevard
 Montreal, QC H4K 2Z6 

(514) 335-1881 
 www.manoirgouin.com

Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων 
και ημι-αυτόνομων ατόμων

11/2 - 41/2 
Συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα γεύματα, κολατσιά, 
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Προσιτές τιμές

Προσφορά για 
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους 
υπογράψουν το ταχύτερο 
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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

Guy Ouellette
Βουλευτής του Chomedey

MNA for Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

ΚΑΝΑΔΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η φιλελεύθερη κυβέρνηση  
θα δαπανήσει 100 δις $  
για την ενίσχυση τής  
μετά-πανδημικής οικονομίας
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Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ 1944

Η μάχη της Αθήνας…
Κάθε μήνας έχει τη δική του ιστορική επέτειο. Τα Δεκεμβριανά 

αναφέρονται σε μία σειρά ενόπλων συγκρούσεων που έλα-
βαν χώρα στην Αθήνα το Δεκέμβριο 1944 – Ιανουάριο 1945, ανά-
μεσα στις δυνάμεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και τις Βρετανικές και κυβερνη-
τικές δυνάμεις, που ανήκαν σε ένα ευρύ πολιτικό φάσμα, από τη 
σοσιαλδημοκρατία έως τη φιλομοναρχική δεξιά.

Η έναρξή τους στις 3 Δεκεμβρίου του 1944, σηματοδοτείται από 
τους πυροβολισμούς των αστυνομικών δυνάμεων μπροστά στο 
μνημείο του άγνωστου στρατιώτη ενάντια στη διαδήλωση του 
ΕΑΜ, που είχε οργανωθεί ως απάντηση στο τελεσίγραφο της κυ-
βέρνησης εθνικής ενότητας για τον αφοπλισμό όλων των αντάρ-
τικων ομάδων, με αποτέλεσμα το θάνατο δεκάδων διαδηλωτών. 
Τα επεισόδια κράτησαν 33 μέρες και τερματίστηκαν στις 5 Ια-

νουαρίου 1945. Οι μάχες του Δεκεμβρίου 1944, ήταν η μοναδική 
περίπτωση κατά την οποία σημειώθηκαν πολεμικές συγκρούσεις 
τέτοιας έντασης στην ελληνική πρωτεύουσα από δημιουργίας του 
ελληνικού κράτους.
Αμέσως μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμα-

νούς κατακτητές, η κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Γεωργίου Πα-
πανδρέου ανέλαβε το δύσκολο έργο της ανόρθωσης της χώρας. Τα 
προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα ήταν το πολι-
τειακό ζήτημα, η παραπομπή σε δίκη και τιμωρία των δωσίλογων 
και η συγκρότηση του εθνικού στρατού και αστυνομίας. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο εξόριστος μονάρχης είχε πιεσθεί, ώστε να 
δεσμευτεί να μην επιστρέψει στη χώρα πριν ο λαός αποφασίσει 
ρητά για τη μορφή του πολιτεύματος που επιθυμούσε. Έντονη 
ήταν η διαφωνία των κομμάτων στο ελληνικό κοινοβούλιο για 
την τελική μορφή του πολιτεύματος. Η κατάσταση οδηγήθηκε σε 
σύρραξη. Οι υπουργοί που ανήκαν στο ΕΑΜ παραιτήθηκαν στις 
2 Δεκεμβρίου του 1944, ενώ το ΕΑΜ ζήτησε και έλαβε άδεια για 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας την επόμενη ημέρα, κηρύττοντας ταυ-
τόχρονα γενική απεργία.

Η κυβέρνηση απαγόρευσε το συλλαλητήριο, όμως τα μέλη του 
ΕΑΜ αψηφώντας την κυβερνητική απαγόρευση κατέκλυσαν ει-
ρηνικά την πλατεία Συντάγματος. Η διαδήλωση, που είχε μεγάλη 
συμμετοχή, πνίγηκε στο αίμα, όταν αστυνομικοί άρχισαν να πυ-
ροβολούν προς το πλήθος. Ο απολογισμός της επίθεσης ήταν 33 
νεκροί και περισσότεροι από 140 τραυματίες.
Το ίδιο εκείνο βράδυ (3 Δεκεμβρίου 1944) ο Γεώργιος Παπαν-

δρέου, προσπαθώντας να βρει διέξοδο στην τεταμένη κατάσταση, 
κατέθεσε πρόταση περί σχηματισμού οικουμενικής κυβέρνησης 
με πρωθυπουργό τον αρχηγό των Φιλελευθέρων, Θεμιστοκλή Σο-
φούλη, με παραίτηση του ίδιου και όλων των υπουργών. Όλες οι 
αντιμαχόμενες πλευρές αποδέχτηκαν την πρόταση. Η νέα κυβέρ-
νηση όμως δεν κατάφερε να επιβάλλει την τάξη και οι συγκρού-
σεις συνεχίστηκαν και γενικεύτηκαν σε ολόκληρη την ελληνική 
επικράτεια.
Τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 1944 θεωρούνται από τους ιστο-

ρικούς ως η δεύτερη φάση του Ελληνικού Εμφυλίου και οδήγησαν 
στην Τρίτη φάση που τερματίστηκε το 1949 με τη στρατιωτική 
ήττα του ΚΚΕ.

Μελετώντας προσεκτικά την ιστορία, δεν είμαι καθόλου βέβαιος 
ότι διδαχτήκαμε από την τραγωδία των Δεκεμβριανών και του Εμ-
φυλίου Πολέμου. Κάποιοι μου δίνουν την αίσθηση, ότι επιθυμούν 
την αναβίωση του διχασμού... 

ΤΟΥΡΚΙΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ:  
Μια σχέση που κρύβει  

οικονομικά συμφέροντα
Ο «έρωτας» της Γερμανίας με την Τουρκία  

κρατά αρκετούς αιώνες και πρόκειται για ένα δεσμό  
που δύσκολα θα σπάσει – Ακόμη κι αν ο ένας  

παρτενέρ είναι… εκνευριστικός

Φανταστείτε ένα γερμανικό μπαρ της δεκαε-
τίας του ΄70, με χαμηλό φωτισμό, τη φωνή 

της εμβληματικής Μάρλεν Ντίτριχ να τραγουδά το 
εμβληματικό «Λιλί Μαρλέν» σε ρυθμό βαλς κι ένα 
ζευγάρι να χορεύει. 
Φανταστείτε αυτό το ζευγάρι να είναι η Άνγκελα 

Μέρκελ και ο… Ταγίπ Ερντογάν, επιβεβαιώνοντας 
τις στενές σχέσεις που έχουν, τόσο σε προσωπικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών.

Βασίλης Σ. Κανέλλης
© in.gr

Ο «έρωτας» της Γερμανίας με την Τουρκία κρατά 
αρκετούς αιώνες και πρόκειται για ένα δεσμό που 
δύσκολα θα σπάσει. Ακόμη κι αν ο ένας παρτενέρ 
είναι… εκνευριστικός. Η Ιστορία άλλωστε έχει κα-
ταγράψει ότι η Τουρκία σε δύο Παγκοσμίους Πολέ-
μους συντάχτηκε με το Βερολίνο, έστω κι αν αυτό 
δεν της βγήκε σε καλό.

Ο Ταγίπ Ερντογάν εδώ και μήνες, ξεκάθαρα απει-
λεί τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πότε με 
τους εκβιασμούς για το Μεταναστευτικό και πότε 
με τις προκλητικές ενέργειες σε βάρος δύο κρατών – 
μελών της ΕΕ, της Ελλάδας και της Κύπρου. Κι όμως, 
την ίδια στιγμή που ένα σκηνικό πολέμου πλανάται 
πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο, ο πιο θερμός 
σύμμαχος της Τουρκίας είναι το Βερολίνο.

Εδώ και εβδομάδες προσπαθεί – κι έχει καταφέρει 
– να μπλοκάρει τις οικονομικές κυρώσεις της ΕΕ σε 
βάρος της Τουρκίας. Επίσης, η Γερμανία βρίσκεται 
πάντα απέναντι σε κάθε προσπάθεια να «συμμορ-
φωθεί» ο ανεξέλεγκτος Ερντογάν. Ενώ είναι σίγου-
ρο ότι η Μέρκελ θα «ακυρώσει» και τα αιτήματα 
της Αθήνας για εμπάργκο στην πώληση όπλων προς 
την Τουρκία αλλά και για αναστολή της Τελωνεια-
κής Ένωσης.

Κι αν πολλοί πιστεύουν ότι ο «έρωτας» των δύο 
είναι αποτέλεσμα γεωπολιτικών ισορροπιών, η 
αλήθεια κρύβεται και αλλού. Καλά γνωρίζοντες τις 
ελληνο-γερμανικές σχέσεις, τονίζουν ότι αφενός 
οι οικονομικοί δεσμοί των δύο χωρών δε μπορούν 
να σπάσουν γιατί… είναι πολλά τα λεφτά. Και αφε-
τέρου, η Γερμανία δε θέλει επ’ ουδενί να αφήσει 
τη Γαλλία να πατήσει πόδι και να γίνει κυρίαρχος 
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 
Ο Ε. Μακρόν διεκδικεί ηγεμονικό ρόλο, εξόν και η 
ευθεία στήριξη προς την Ελλάδα και ταυτόχρονα η 
σύγκρουση με τον Ερντογάν. 
Το Βερολίνο παρακολουθεί με ανησυχία τη δρα-

στηριοποίηση της Γαλλίας και κάνει τα πάντα ώστε 
να μπλοκάρει τα σχέδια ελέγχου της Μεσογείου από 
τους Γάλλους. Και φυσικά, ουδέποτε η Γερμανία θα 
έφευγε με κατεβασμένα χέρια από τη διεκδίκηση 
της κυριαρχίας στη Μεσόγειο, ειδικά τώρα που οι 
ΗΠΑ δείχνουν να κινούνται σε δεύτερο πλάνο.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΑ
Ωστόσο, αυτό που δένει το Βερολίνο με την Άγκυ-

ρα με δεσμό… ζωής και θανάτου, είναι τα λεφτά. 

Οι οικονομικές σχέσεις των δύο συμμάχων, από 
την εποχή που Γερμανία και Τουρκία ήταν αυτοκρα-
τορίες, είναι πολύ δυνατές.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ με 
στοιχεία του ΟΗΕ, το 2019 η Γερμανία ήταν πρώτη 
στη λίστα με τις χώρες προορισμούς τουρκικών προ-
ϊόντων. Δηλαδή η Τουρκία έκανε εξαγωγές ύψους 
16,6 δισ. ευρώ γεμίζοντας τη γερμανική αγορά με… 
Made in Turkey. Δεύτερη αγορά είναι η βρετανική 
με 11,2 δισ. ευρώ, κάτι που αποδεικνύει γιατί και οι 
Βρετανοί είναι «χαλαροί» με την τουρκική προκλη-
τικότητα. Οι Τούρκοι εξάγουν κυρίως εξαρτήματα 
αυτοκινήτων και υφάσματα.

Από την άλλη, η Γερμανία εξάγει προϊόντα ύψους 
19,2 δισ. ευρώ προς την τουρκική αγορά. Τα γερ-
μανικά προϊόντα που πηγαίνουν στην Τουρκία εί-
ναι μηχανήματα, οχήματα, φάρμακα, ηλεκτρικές 
συσκευές, υλικά για σιδηρόδρομους κ.λπ. Κανείς 
φυσικά δεν ξεχνά τα εξοπλιστικά προγράμματα για 
την προμήθεια όπλων από τη Γερμανία που είναι 
δύσκολο να εκτιμηθούν, καθώς πολλά από τα κον-
δύλια είναι μυστικά. Συνολικά, ο φανερός όγκος 
εμπορίου μεταξύ των 2 χωρών ξεπερνά τα 40 δισ. 
Υπάρχουν και άλλα εντυπωσιακά οικονομικά στοι-

χεία που ενώνουν τις δύο χώρες. Την περίοδο 2008-
2018 οι άμεσες ξένες επενδύσεις προς την Τουρ-
κία με γερμανική σφραγίδα ήταν περίπου 2,5 δισ. 
ευρώ. Επίσης, περί τις 80 χιλιάδες γερμανο-τουρ-
κικές επιχειρήσεις λειτουργούν σε γερμανικό έδα-
φος, κάνουν ετήσιο τζίρο πάνω από 50 δισ. ευρώ 
και απασχολούν περίπου 500 χιλιάδες άτομα. Και 
παράλληλα, 7.500 γερμανικές επιχειρήσεις έχουν 
σημαντική δραστηριότητα στα τουρκικά εδάφη. 

Ποιος ξεχνά επίσης, ότι πάνω από 3 εκατομμύρια 
πολίτες τουρκικής καταγωγής ζουν και εργάζονται 
στη Γερμανία. Μάλιστα, από το 2001 και μετά, με τη 
μεταρρύθμιση Σρέντερ, οι περισσότεροι από τους 
τούρκους μετανάστες πήραν υπηκοότητα κι έχουν 
δικαίωμα ψήφου, αλλάζοντας τα πολιτικά δεδομέ-
να στη χώρα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Γερμανία υπάρχουν 
3 μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, 16 μέλη του Γερ-
μανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, 48 μέλη 
Κοινοβουλίων Κρατιδίων και 423 μέλη Δημοτικών 
Συμβουλίων που είναι τουρκικής καταγωγής.

Σε ένα κλίμα απόλυτης οικονομικής εξάρτησης της 
μίας χώρας από την άλλη, με 3 εκατ. Τούρκους –και 
μάλιστα ψηφοφόρους– στη Γερμανία, και με την 
Καγκελαρία να επιδιώκει διαχρονικά την ισχυρή 
παρουσία της στη Μεσόγειο, είναι αδιανόητο να 
περιμένει κανείς διάρρηξη των σχέσεων.
Δημιουργείται δε ένα αδιαπέραστο «γερμανικό 

τείχος» απέναντι στις ελληνικές θέσεις που δε μπο-
ρεί να σπάσει. Ακόμη κι αν η Τουρκία έχει ξεφύγει 
και ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί το δυτικό τρόπο ζωής. 
Η Γερμανία έχει ανάγκη την Τουρκία και το αντίθετο. 
Επομένως, το να παραβλέπεις ότι ο παρτενέρ σου 
στο βαλς είναι «διεθνής ταραξίας» είναι αυτονόητη 
αποδοχή μιας κατάστασης, που δύσκολα θα αλλά-
ξει τα επόμενα χρόνια.
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Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, η εφημερί-
δα της Ελλάδας «Εστία» ανέδειξε με 

αριθμούς, μία από τις πολιτικές «ωρο-
λογιακές βόμβες» που απειλούν την Κυ-
βέρνηση, σε περίπτωση εκρήξεώς της. 
Πρόκειται για τις 164.224 συντάξεις που 
εκκρεμούν προς απονομή στους δικαιού-
χους τους.
Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, η ίδια εφη-

μερίδα αποκάλυψε ακόμη μία («ωρολογι-
ακή βόμβα»), η οποία απειλεί την κοινω-
νική συνοχή της πρωτευούσης. 
Τους μετανάστες, οι οποίοι αυξάνονται, 

πληθύνονται και μετά τις τελευταίες κυ-
βερνητικές αποφάσεις, περιφέρονται ανά 
τις οδούς και τας ρύμας.

Συμφώνως προς απόρρητο έκθεση της 
Ελληνικής Αστυνομίας, την οποία έχει στη 
διάθεσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώ-
στας Μπακογιάννης, σήμερα το 25% των 
κατοίκων της πόλεως των Αθηνών είναι 
αλλοδαποί, νόμιμοι και παράνομοι. 

Σε ορισμένες μάλιστα συνοικίες, όπως 
τα Πατήσια, ο Άγιος Παντελεήμων, ο Άγι-
ος Παύλος, η Πλατεία Βικτωρίας και άλ-
λες, που ευρίσκονται κοντά στα όρια της 
πόλεως, η μεταβολή είναι τόσο ραγδαία, 

ώστε είναι θέμα χρόνου -συμφώνως προς 
την ίδια έκθεση- οι αλλοδαποί να αποτε-
λέσουν την πλειονότητα του πληθυσμού. 
Και έτσι οι γηγενείς Έλληνες να είναι λιγό-
τεροι από τους αλλοδαπούς. 

Οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί! 
Το ποσοστό των αλλοδαπών σε αυτές τις 

συνοικίες φθάνει το 40-45% ανά περιοχή. 
Και η κατάσταση θα επιδεινωθεί εις το 
μέλλον, λόγω της ιδιορρύθμου μετανα-
στευτικής πολιτικής που υιοθετεί ο αρμό-
διος Υπουργός, Νότης Μηταράκης.
Ο κύριος Μηταράκης έπρεπε να απενερ-

γοποιήσει τη «βόμβα» του μεταναστευ-
τικού στα νησιά του Αιγαίου, μειώνοντας 
τον εκεί αριθμό τους, χωρίς όμως και να 
ιδρύσει δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτι-
κή Ελλάδα, λόγω του πολιτικού κόστους 
που θα κατέβαλλε η Κυβέρνηση στις το-
πικές κοινωνίες. Ακολούθησε έτσι μία 
ενδιάμεση λύση. Αποφορτίζει σταδιακώς 
τα νησιά από μετανάστες και τους δίδει 
αθρόως πολιτικό άσυλο, αφήνοντάς τους 
να επιλέξουν που θα ζήσουν και πως θα 
ζήσουν. Ως ελεύθεροι πολίτες.
Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι, 

να έχουν ενοικιασθεί όλα τα υπόγεια των 

Αθηνών από μετανάστες, να καταλαμβά-
νεται περιοδικώς η πλατεία Βικτωρίας 
από τις νέες αφίξεις και βεβαίως, να κυ-
κλοφορούν στους δρόμους άνεργοι και 
άστεγοι εξαθλιωμένοι αλλοδαποί. 

Άπαντες, λόγω του ασύλου, διαθέτουν 
προσωρινό διαβατήριο εξαμήνου διαρ-
κείας αλλά ελάχιστοι φεύγουν για το εξω-
τερικό, λόγω ελλείψεως των αναγκαίων 
χρηματικών πόρων.
Το αποτέλεσμα είναι να καλούνται ο Δή-

μος Αθηναίων και η Ελληνική Αστυνομία 
να βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά. 

Πολύ τακτικά μεταφέρονται μετανάστες 
σε ομάδες των τριακοσίων και των τετρα-
κοσίων ατόμων στη δομή του Ελαιώνα, 
την οποία όμως ο Δήμαρχος Αθηναίων, 
Κώστας Μπακογιάννης, είναι αποφασι-
σμένος να κλείσει. 

Σε αυτήν φιλοξενούνται σήμερα, μία 
ανάσα από το Κέντρο, περί τις 3.500 με-
τανάστες (3.000 μόνιμοι και 500 από την 
Πλατεία Βικτωρίας, οι οποίοι διαρκώς 
εναλλάσσονται). 
Το μνημόνιο που υπέγραψε άλλωστε ο 

Δήμος Αθηναίων με τον Παναθηναϊκό και 
το Δημόσιο για τη διπλή ανάπλαση, προ-

βλέπει ότι ο Δήμος θα κλείσει τη δομή ένα 
χρόνο πριν αναλάβουν τις εργασίες κατα-
σκευής του νέου γηπέδου του Παναθη-
ναϊκού. Τότε θα ειδοποιήσει το αρμόδιο 
Υπουργείο διά τα περαιτέρω.

Έως τότε όμως το πρόβλημα θα υπάρχει 
και θα παροξύνεται. Δήμος και ΕΛ.ΑΣ. ευ-
ρίσκονται σε επιφυλακή για τις τυχόν επι-
πτώσεις που θα έχει στη ζωή της πόλεως 
η αυξημένη παρουσία μεταναστών, νόμι-
μων και παράνομων. 
Η πρωτεύουσα καλείται, μετά την απορ-

ρόφηση ενός εκατομμυρίου Αλβανών με-
ταναστών στη δεκαετία του 1990, να γίνει 
και πάλι το νέο χωνευτήρι, αλλά οι συν-
θήκες αυτή τη φορά μοιάζουν να έχουν 
αλλάξει…
Το ποσοστό ανοχής σε μετανάστη γεί-

τονα μουσουλμάνο ή στη λειτουργία λα-
τρευτικών οίκων τους (τεμενών) φθίνει 
συνεχώς. Κοινωνική ανοχή δεν υπάρχει. 

Κοινωνική κόπωση, ναι. Άνω του 70% δή-
λωσε -στην τελευταία έρευνα της Kappa 
Research για το ίδρυμα Φρίντριχ Νάου-
μαν-, ότι η παρουσία μεταναστών τους 
ενοχλεί. 
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Οι παράνομοι μετανάστες 
«πνίγουν» την Αθήνα
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Για τα Χριστούγεννα διαλέξαμε για σας δώρα απο  
την Ευρώπη και την Ελλάδα. Ασημένιες Βυζαντινές εικόνες, μεγάλη συλλογή από 
κηροπήγια, και τα φημισμένα πλέον για την ποιότητα και άρωμα κεριά της Astor.  

Διαθέτουμε Πρωτότυπα και πρακτικά δώρα Διακοσμητικά για τις εορτές

Ελληνικά Ημερολόγια 2021  •  Καζαμίες 2021 με «ξεματιάσματα» 

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ • ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Σε όλη  την Ελληνική παροικία ευχόμαστε 
  Χαρούμενα Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το ΝέοΈτος! 
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Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
N O TA I R E S   -  N O TA R I E S

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

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

Fintikakis & Makrigiannis
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

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

Τα προβλήματα στην τουρκική οικονο-
μία είναι πολλαπλά. 

Όμως τρία είναι πρωταρχικής σημασίας: 
ο περιορισμός (επομένως και η ύπαρξη 
πόρων για τη χρηματοδότηση) των ελ-
λειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συ-
ναλλαγών, η αναχρηματοδότηση του βρα-
χυχρόνιου εξωτερικού χρέους και ο περιο-
ρισμός του ύψους του πληθωρισμού. 
Και τα τρία συνδέονται με την εξέλιξη της 

ισοτιμίας του νομίσματος σε σχέση με τα 
αποθεματικά νομίσματα. 

Κώστας Μελάς*
© slpress.gr

Οι σχηματιζόμενες αρνητικές προσδο-
κίες για την εξέλιξη της ισοτιμίας του 
νομίσματος –σε αυτό συμβάλλουν παρά-
γοντες που συνδέονται με τη γενικότερη 
οικονομική, πολιτική και γεωπολιτική συ-
μπεριφορά του Ερντογάν– αποτρέπουν 
την εισροή ξένων κεφαλαίων (αυτόνομων 
ή δάνειων). Αυτό δυσκολεύει αφάντα-
στα τη χρηματοδότηση των εξωτερικών 
ελλειμμάτων και την αναχρηματοδότηση 
του εξωτερικού χρέους.

Αυτό επιφέρει πιέσεις στην αγορά συ-
ναλλάγματος, με αποτέλεσμα η ισοτιμία 
του τουρκικού νομίσματος να αυξάνεται 
έναντι των αποθεματικών νομισμάτων και 
όχι μόνο. 

Η συνεχής ισχυρή διολίσθηση του νομί-
σματος πυροδοτεί τον εισαγόμενο πλη-
θωρισμό, συμβάλλοντας στην αύξηση του 
συνολικού δείκτη τιμών καταναλωτή.

Η τελευταία αύξηση των επιτοκίων από 
την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας αποτε-
λεί μόνο ένα πρώτο βήμα προκειμένου να 
αντιστραφεί αυτή η κατάσταση. 

Μπορεί βραχυχρόνια να κατάφερε να 
σταματήσει τη διολίσθηση του τουρκικού 
νομίσματος (και να μειώσει ελάχιστα την 
ισοτιμία) αλλά για να έχει μονιμότερη 
αποτελεσματικότητα θα πρέπει να επι-
δράσει θετικά στους παράγοντες που δη-
μιουργούν το πρόβλημα.
Δηλαδή, να αποκαταστήσει την εμπιστο-

σύνη των διεθνών χρηματοπιστωτικών 
αγορών, έτσι ώστε να αρχίσει πάλι η ροή 
κεφαλαίων προς τη χώρα. Αυτό όμως δεν 
είναι συνάρτηση μόνο των επιτοκίων. 
Απαιτεί μεγαλύτερη προσαρμογή της οι-

κονομικής πολιτικής στο διεθνές πλαίσιο 
λειτουργίας της οικονομίας και αναγνώρι-
ση των υφιστάμενων περιορισμών.

ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Παράλληλα, θα πρέπει το νέο οικονομικό 

επιτελείο να αποκτήσει την εμπιστοσύνη 
των Tούρκων καταθετών ως προς το νόμι-
σμα της χώρας. Σύμφωνα με τα πρόσφατα 
στοιχεία της Κεντρική Τράπεζα της Τουρκί-
ας, το 56% των καταθέσεων στο τουρκικό 
τραπεζικό σύστημα είναι τοποθετημένα 
σε ξένο νόμισμα, κυρίως σε δολάρια ΗΠΑ, 
έναντι 50% την αντίστοιχη περίοδο του 
2019. 

Πρόκειται για ποσό που το ύψος του 
ανέρχεται σε 225,8 δισ. δολάρια (13 Νο-
εμβρίου 2020). Το φαινόμενο αυτό έχει 
ονομαστεί «δολαριοποίηση» και δείχνει 
την έλλειψη εμπιστοσύνης των Τούρκων 
καταθετών προς το νόμισμα της χώρας 
τους. 

Επομένως, προκειμένου να σταθεροποι-
ηθεί η ισοτιμία του νομίσματος, θα πρέ-
πει πρωταρχικά η προσπάθεια να ξεκινή-
σει από την αποκατάσταση εμπιστοσύνης 
των Τούρκων καταθετών. Κάτι αρκετά δύ-
σκολο, με δεδομένη την ιστορική εξέλιξη 
της ισοτιμίας του τουρκικού νομίσματος. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι από την 1η Ιανου-
αρίου 2005 που εισήχθη η νέα τουρκική 
λίρα με ισοτιμία έναντι του δολαρίου ίση 
με 1,325,7 – καθ’ όλη τη διάρκεια της δι-
ακυβέρνησης Ερντογάν το τουρκικό νόμι-
σμα συνεχώς διολίσθαινε.

Μια καλή αρχή θα ήταν η μείωση του 
ποσοστού πληθωρισμού, γεγονός που θα 
αντέστρεφε τη συνεχώς μειούμενη αγο-
ραστική δύναμη των Τούρκων πολιτών. 
Η μέχρι τώρα ακολουθούμενη πολιτική 

αύξησης των μισθών στα όρια του πλη-
θωρισμού, καθώς και η μέσω δανείων 
συγκράτηση ή και αύξηση της καταναλω-
τικής δαπάνης των νοικοκυριών, δύσκολα 
μπορεί να συνεχιστεί σε καθεστώς αύξη-
σης των επιτοκίων και προσπάθειας μεί-
ωσης της ισοτιμίας του νομίσματος, σε 
σχέση με τα αποθεματικά νομίσματα. 

Εν κατακλείδι, η κατάσταση στην τουρκι-
κή οικονομία είναι δύσκολη και συνεχίζει 
να κινείται σε καθεστώς μεγάλης μακρο-
οικονομικής ανισορροπίας.

ΑΠΟΔΙΟΠΟΜΠΑΙΟΙ ΤΡΑΓΟΙ
Η παρουσία του προέδρου Ερντογάν, δε 

μπορεί εύκολα να δημιουργήσει περιβάλ-
λον μείωσης της υπάρχουσας αβεβαιότη-
τας. 

Ο πρόεδρος Ερντογάν, κατ’ εξοχήν πο-
λιτικός παίκτης, δύσκολα θα αποδεχθεί 

τους περιορισμούς που προέρχονται από 
το παγκοσμιοποιημένο σύστημα.

Η ματιά του Ερντογάν είναι συνεχώς 
προσανατολισμένη στον πολιτικό και 
εκλογικό κύκλο της χώρας του, αλλά και 
στις γεωπολιτικές επιδιώξεις του. 

Αυτό δεν πρέπει να διαφεύγει της προ-
σοχής μας. 

Παράλληλα, ως γνήσιος ανατολίτης, εί-
ναι έτοιμος να παζαρέψει τα πάντα και να 
υποχωρήσει τακτικά μπροστά στις ανυ-
πέρβλητες δυσκολίες, για να επανέλθει 
πάλι όταν κρίνει ότι το περιβάλλον τού το 
επιτρέπει.

Ήδη, οι αλλαγές του διοικητή της Κεντρι-
κής Τράπεζας αλλά και του υπουργού Οι-
κονομικών, κατά την άποψή μου, θέλουν 
να δείξουν ότι οι υπεύθυνοι για τη σημε-
ρινή κατάσταση της τουρκικής οικονομίας 
είναι άλλοι, οι συγκεκριμένοι δύο, που 
λειτουργούν ως αποδιοπομπαίοι τράγοι, 
προκειμένου να παραμείνει αλώβητος ο 
Ερντογάν. Αυτό κυρίως απευθύνεται στο 
εσωτερικό της χώρας.

Σε δεύτερο σημείο, φαίνεται ότι με δε-
δομένο το σημερινό αδιέξοδο ακόμη και 
ο Ερντογάν φαίνεται να έχει δεχθεί (προ-
σωρινά) ότι χρειάζεται κάποια μεγαλύτε-
ρη προσαρμογή της οικονομίας (πριν από 
όλα αύξηση των επιτοκίων). 

Όμως, φοβούμαι, ότι η προσαρμογή δε 
θα είναι μακροχρόνια ώστε να είναι και 
αποδοτική. 

Με την πρώτη καλυτέρευση της ισοτι-
μίας, αλλά λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
αρνητικά που συνεπάγεται η αύξηση των 
επιτοκίων, και ειδικά οι επιπτώσεις στη 
μεγέθυνση του ΑΕΠ, στις επενδύσεις και 
στους μισθούς των εργαζομένων, πιστεύω 
ότι ο Ερντογάν θα επανέλθει στις γνωστές 
απόψεις του για τον τρόπο άσκησης της 
οικονομικής πολιτικής.

Κλείνοντας, παρατηρούμε ότι από τη 
στιγμή που έχει βελτιωθεί η ισοτιμία του 
νομίσματος, όλοι οι αναλυτές που διαβά-
ζουν τις οικονομικές εξελίξεις στη γείτονα 
χώρα με χρηματιστηριακούς όρους, έχουν 
προσωρινά σιγήσει. 
Όλες οι αναλύσεις, περί επικείμενης 

κατάρρευσης της τουρκικής οικονομίας, 
έχουν αποσυρθεί από τα πρωτοσέλιδα 
των εφημερίδων και των ηλεκτρονικών 
μέσων ενημέρωσης. 
Θα επανέλθουν, είμαι βέβαιος, με την 

πρώτη ευκαιρία, έχοντας πάντα ως βάση 
τα «οικονομικά του αεροδρομίου».

© Ο Κώστας Μελάς διδάσκει oικονομικά 
στο Πάντειο πανεπιστήμιο

Γιατί η τουρκική οικονομία  
θα ξαναπάρει την κατηφόρα

Η τελευταία αύξηση των επιτοκίων από την 
Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας αποτελεί 

μόνο ένα πρώτο βήμα προκειμένου  
να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση
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Το τι θα συμβεί στην επικείμενη Σύνοδο 
Κορυφής, που έχει ως κεντρικό θέμα 

τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, θα εξαρτηθεί 
σε σημαντικό βαθμό από τη στάση που 
θα τηρήσει η Ελλάδα. Κι αυτό, επειδή το 
καθοδηγούμενο από τη Γερμανία δίδυ-
μο Μισέλ-Μπορέλ έχει ήδη καθορίσει το 
πλαίσιο, εντός του οποίου θα προσπαθή-
σει να περιορίσει την απόφαση για την 
Τουρκία.

Σταύρος Λυγερός*
© slpress.gr

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το 
γραφείο του προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου ήδη πραγματοποιεί «εκστρα-
τεία», περνώντας γραμμή σε έναν προς 
έναν τους Μονίμους Αντιπροσώπους των 
κρατών-μελών. Ποια είναι η γραμμή; Ζη-
τούμενο είναι η Τουρκία να παραμείνει 
στη Δύση και να μην πέσει στην «αγκαλιά» 
της Ρωσίας.

Κι αυτό –σύμφωνα με το Βερολίνο και 
όσους καθοδηγεί– μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο με «θετική ατζέντα»! Οι ίδιοι, μά-
λιστα, ισχυρίζονται ότι αυτή είναι και η 
γραμμή της κυβέρνησης Μπάιντεν που 
θα αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο. 
Γι’ αυτό και δεν κρύβουν, ότι στο σχέδιο 
Συμπερασμάτων που ήδη ετοιμάζουν, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα χαιρετίσει την 
επιστροφή του «Oruc Reis» στην Αττάλεια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ελληνική 
πλευρά, που έχει ενημερωθεί για τις πα-
ραπάνω προθέσεις, έθεσε στο συνεργάτη 
του Μισέλ που πραγματοποιεί τις σχε-
τικές επαφές, ερώτημα για την «αρνητι-
κή ατζέντα», η οποία προβλέπεται στην 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
τον Οκτώβριο. Πήρε, λοιπόν, την εξής 
απάντηση: Εάν αποφασισθεί να ενεργο-
ποιηθεί η «αρνητική ατζέντα», θα πρέπει 
ο αρμόδιος για την εξωτερική πολιτική 
Μπορέλ να την εξειδικεύσει από κοινού 
με την Κομισιόν, ώστε να υπολογισθεί το 
κόστος που θα προκύψει για τα κράτη-μέ-
λη από την εφαρμογή τού οποιουδήποτε 
μέτρου κατά της Τουρκίας. Κι αυτό θα πά-
ρει χρόνο!

ΜΟΝΟ ΑΝ ΚΑΝΕΙ ΓΕΩΤΡΗΣΗ!
Ο ίδιος, πάντως, πρόσθεσε ότι κύρωση 

θα επιβληθεί, μόνο εάν η Τουρκία πραγ-
ματοποιήσει γεώτρηση στη δυνάμει ελ-
ληνική ΑΟΖ. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η 
κύρωση θα είναι κατά 2-3 εμπλεκομένων 
στη γεώτρηση ατόμων, όπως είχε συμβεί 
και με την τουρκική γεώτρηση στην κυπρι-
ακή ΑΟΖ. Με άλλα λόγια, θα πρόκειται για 
κύρωση-κοροϊδία, η οποία μόνο ειρωνικά 
χαμόγελα θα προκαλέσει στην Άγκυρα, 
όπως και στην περίπτωση της Κύπρου.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, όταν 
ο Έλληνας διπλωμάτης διαμαρτυρήθηκε, 
ο συνεργάτης του Μισέλ τον αποστόμω-
σε, λέγοντάς του: «Γιατί πρέπει στην πε-
ρίπτωση της Ελλάδας να αντιδράσουμε 
διαφορετικά από ό,τι στην περίπτωση της 
Κύπρου; Για λόγους ισότητας πρέπει να 
εφαρμόσουμε το ίδιο μέτρο»!

Με άλλα λόγια, ο πρόεδρος του Ευρωπα-
ϊκού Συμβουλίου στέλνει το μήνυμα (στην 
Ελλάδα και στα άλλα κράτη-μέλη) ότι έχει 
δημιουργηθεί προηγούμενο, το οποίο δεν 

είναι σωστό να παραβιασθεί! Αυτά ας τα 
σκεφθούν στην Αθήνα, που τότε ουσια-
στικά είχαν αφήσει την Κύπρο μόνη της, 
απλά με τη γνωστή τυπική διπλωματική 
συμπαράσταση.

Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι το Βερολίνο 

σπρώχνει όσο μπορεί, μέσω του διδύμου 
Μισέλ-Μπορέλ, την ιδέα της πολυμερούς 
Διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο. 
Το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης στη Σύνο-

δο Κορυφής του Οκτωβρίου είχε συμφω-
νήσει, τους επέτρεψε να καλλιεργήσουν 
– προωθήσουν την ιδέα, στις κυβερνήσεις 
των άλλων κρατών-μελών.
Τις προηγούμενες ημέρες, πάντως, η 

Αθήνα ξεκαθάρισε ότι διαφωνεί με αυτή 
τη Διάσκεψη. Επικαλέστηκε ως επιχείρη-
μα ότι ο Μητσοτάκης είχε τότε συμφωνή-
σει, υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία 
θα σταματούσε τις έρευνες του «Oruc 
Reis» και την επιθετικότητα. 
Αντ’ αυτού, όμως, έπραξε το αντίθετο. 

Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειώσουμε 
ότι –σύμφωνα με διπλωματικές πηγές– το 
Μαξίμου άλλαξε γραμμή κατόπιν της επι-
μονής του υπουργείου Εξωτερικών.
Το ευρω-ιερατείο δεν έκρυψε την ενό-

χλησή του από την αλλαγή στάσης της Ελ-
λάδας και έφθασε στο σημείο –σύμφωνα 
με έγκυρες πληροφορίες– οι Μισέλ και 
Μπορέλ να διαμηνύσουν στην ελληνι-
κή πλευρά ότι δεν έχει καμία άλλη λύση. 
Άφησαν, μάλιστα, σαφώς να εννοηθεί, 
ότι εάν η Αθήνα αρνηθεί την πολυμερή 
Διάσκεψη η ελληνοτουρκική κρίση θα 
οδηγηθεί σε θερμή σύγκρουση, κάτι που 
έχει καταστεί σαφές –όπως είπαν– ότι ο 
Μητσοτάκης θα κάνει τα πάντα για να την 
αποφύγει.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
Αντιμέτωπο με αυτή τη σκοτεινή προο-

πτική, το υπουργείο Εξωτερικών έχει ανα-
λάβει μία διπλωματική εκστρατεία. Οι Έλ-
ληνες πρεσβευτές στα κράτη-μέλη έχουν 
λάβει εντολή να ενημερώσουν τις κυβερ-
νήσεις για τις ελληνικές θέσεις. 

Για την ακρίβεια, στις επαφές που έχουν 
ζητούν την αναστολή της χρηματοδότησης 
της Τουρκίας, την επανεκτίμηση της τελω-
νειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας, το πάγωμα 
των συναλλαγών τουρκικών επιχειρήσεων 
και τραπεζών με την ΕΕ και την απαγόρευ-
ση πώλησης στην Τουρκία ευρωπαϊκών 
οπλικών συστημάτων, καθώς και τεχνολο-
γίας που χρησιμοποιείται στην πολεμική 
βιομηχανία.
Επίσης, οι Έλληνες πρεσβευτές έχουν 

λάβει εντολή να ξεκαθαρίσουν, πως κυ-
ρώσεις θεωρούν αυτές που αφορούν σε 
τομείς της τουρκικής οικονομίας και θα 
«πονέσουν» την Τουρκία κι όχι σε πρόσω-
πα. Τέλος, έχουν εντολή και να εξηγήσουν 
γιατί η Αθήνα απορρίπτει τώρα τη Διάσκε-
ψη για την Ανατολική Μεσόγειο. 

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορί-
ες, ο πρώτος απολογισμός από τις επαφές 
των Ελλήνων πρεσβευτών στις ευρωπα-
ϊκές πρωτεύουσες είναι μάλλον απογοη-
τευτικός, κι όλα δείχνουν ότι η εικόνα δε 
θα αλλάξει.

Η Γαλλία ζητάει την επιβολή κυρώσεων, 

οι οποίες, μάλιστα, να είναι εξειδικευμέ-
νες και να εφαρμόζονται αυτομάτως στη 
βάση χρονοδιαγράμματος. Επίσης, ζητάει 
την απαγόρευση παράδοσης όπλων στην 
Τουρκία. Αλλά και το Παρίσι επικαλείται 
ως λόγο τις τουρκικές επεμβάσεις στη 
Συρία, στη Λιβύη και στο Ναγκόρνο-Κα-
ραμπάχ, όχι τις επιθετικές ενέργειές της 
στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Προφανώς, 
ο Μακρόν δεν έχει συγχωρέσει τον Μη-
τσοτάκη για τις υπαναχωρήσεις του.

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΤΟ ΒΕΤΟ  
ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ
Η δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλ-

θει η Ελλάδα έχει οξύνει τις ενδοκυβερνη-
τικές αντιθέσεις, με πρώτη αυτή μεταξύ 
του Μαξίμου και του υπουργού Εξωτε-
ρικών, ο οποίος έχει υψώσει δημοσίως 
τους τόνους δημιουργώντας διπλωματικό 
τετελεσμένο, το οποίο εκ των πραγμάτων 
υψώνει τον πήχη για τον Μητσοτάκη.

Είναι ενδεικτικό ότι στην Αθήνα συζη-
τείται ακόμα και το ενδεχόμενο άσκησης 
βέτο στα Συμπεράσματα της επικείμενης 
Συνόδου Κορυφής, εάν δεν προκύψει μία 
στοιχειωδώς ανεκτή φόρμουλα. 
Τουλάχιστον μέχρι αυτές τις ημέρες, το 

Μαξίμου δεν το συζητούσε, αλλά τα 

πράγματα δυσκολεύουν, φέρνοντας υπο-
χρεωτικά όλα τα σενάρια στο τραπέζι.
Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, 

Έλληνες διπλωμάτες βολιδοσκόπησαν 
ατύπως συνεργάτες των Μισέλ και Μπο-
ρέλ για το ενδεχόμενο άσκησης ελληνικού 
βέτο, υπενθυμίζοντας το παράδειγμα της 
Ουγγαρίας και της Πολωνίας. Εισέπραξαν, 
λοιπόν, την απάντηση, ότι όποιος είναι 
αποφασισμένος για βέτο, όπως η Ουγ-
γαρία και η Πολωνία, το ασκεί και μετά 
συζητάει, αφήνοντας να εννοηθεί πως 
δε θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει τα κότσια 
να ασκήσει βέτο. Με άλλα λόγια, είναι το 
προφίλ της Ελλάδας στην ΕΕ που επιτρέ-
πει στο Βερολίνο και στο δίδυμο Μισέλ-
Μπορέλ να της συμπεριφέρονται κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο.

*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε 
εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημε-
ρινή), ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθμούς. Σήμερα είναι πολιτικός-δι-
πλωματικός σχολιαστής στον τηλεοπτικό 
σταθμό OPEN και διευθυντής του ιστότο-
που SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων. 
Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στην 
εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο 
του 1973.

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

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

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Μας ετοιμάζουν ψυχρολουσία  
στη Σύνοδο Κορυφής  
ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ



8  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  4 Δεκεμβριου, 2020 / December 4, 2020

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1610

Μας ακούτε στο 1610 ΑΜ

Επιστρέψαμε  στον 
αέρα στη συχνότητα 

1610 ΑΜ, 
κάθε Σάββατο 

και Κυριακή στις 4 μμ.

1610

Τρία μεγάλα ερωτήματα θέτει για τα 
νέας τεχνολογίας εμβόλια, όπως της 

Pfizer και της Moderna, ο καθηγητής Κλι-
νικής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ, Δημήτρης 
Κούβελας (φωτ.), ενώ θεωρεί ότι το ρωσι-
κό Sputnik V που είναι παλαιάς τεχνολογί-
ας, θεωρείται ασφαλές και δε δημιουργεί 
σοβαρές παρενέργειες.

Φανή Χαρίση
© Sputniknews.gr

Με την πανδημία του κορωνοϊού να δεί-
χνει τα «δόντια» της, η παγκόσμια κοινό-
τητα αναμένει εναγωνίως το εμβόλιο που 
θα την απαλλάξει από την COVID-19. Εκα-
τομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 
νοσούν και χιλιάδες έχουν πεθάνει, ενώ 
χώρες όπως η Ρωσία είναι έτοιμες να δι-
αθέσουν το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.

Η επιστημονική κοινότητα μελετά τα δύο 
τύπου εμβόλια που είναι έτοιμα προς χρή-
ση, όπως το ρωσικό Sputnik V που δημι-
ούργησε το διεθνούς κύρους Ινστιτούτο 
Γκαμαλέγια και το οποίο χαρακτηρίζεται 
«συμβατικού τύπου» και το εμβόλιο της 
Pfizer, αλλά και της Moderna, που χαρα-
κτηρίζονται «γενετικού τύπου» εμβόλια.
Ο καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας 

του ΑΠΘ, Δημήτρης Κούβελας, μιλώντας 
στο Sputnik, εξήγησε ότι το ρωσικό εμβό-
λιο είναι παλαιάς τεχνολογίας «από αυτά 
που περιμέναμε ότι θα έχουμε» κι ότι το 
πλεονέκτημά του είναι ότι «δεν περιμέ-
νουμε καμία σοβαρή παρενέργεια» ενώ 
την ίδια ώρα, όλοι αισθάνονται περισσό-
τερη ασφάλεια για να το κάνουν.
«Το Sputnik V είναι ένα εμβόλιο παλαιάς 

τεχνολογίας, δηλαδή από αυτά που κά-
ναμε πάντα. Έχουν χρησιμοποιήσει δύο 
διαφορετικούς τύπους, ακίνδυνων για τον 
άνθρωπο ιών, οι οποίοι όμως όταν τους 
βάλεις μαζί, έχουν ως αποτέλεσμα να δί-
νουν αυτό που λέμε «χιμαιρικά προϊόντα», 
δηλαδή σαν τη χίμαιρα που γίνεται από 
κομμάτια διαφορετικών οργανισμών, και 
να δίνουν μία αντιγονικότητα. Ένα ερέθι-
σμα, δηλαδή, στο δικό μας σώμα, σα να 
έχει προσβληθεί από τον κορωνοϊό. Οπότε 
φτιάχνουν αντισώματα που πιάνουν και 
στον SAR-CοV-2. Αυτή είναι η γνώση που 
έχουμε σε σχέση με το εμβόλιο Sputnik V» 
εξήγησε ο κ. Κούβελας.
Ο καθηγητής του ΑΠΘ τόνισε ότι οι επι-

στήμονες ανέμεναν τέτοιου τύπου εμβό-
λια – δηλαδή που έχουν «είτε έναν είτε 
δύο ιούς είτε κομμάτια του ιού που θα 

τα συνθέταμε και τα οποία θα τα βάζαμε 
στο τελικό παρασκεύασμα χωρίς το γονι-
διακό υλικό του ιού» όπως χαρακτηριστι-
κά ανέφερε ο κ. Κούβελας για το εμβόλιο 
Sputnik V.

ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΟΥ SPUTNIK V
«Το πλεονέκτημα του εμβολίου είναι ότι 

ξέρουμε τι είναι, άρα νιώθουμε περισσό-
τερη ασφάλεια με ένα τέτοιο εμβόλιο όλοι 
μας. Από αυτά τα εμβόλια δεν περιμένου-
με καμία σοβαρή παρενέργεια. Δεν έχουν 
παρενέργειες τα εμβόλια που χρησιμοποι-
ούμε εδώ και χρόνια, γιατί είναι υψηλής 
καθαρότητας, είναι πολύ καλά φτιαγμένα, 
απλώς κάποιοι μπορεί να μην ανταποκρι-
θούν όπως αναμένεται. Αυτοί είναι οι πιο 
ευπαθείς, όπως ένας άνθρωπος που παίρ-
νει κορτιζόνη γιατί έχει αυτοάνοσο νόσημα 
(η κορτιζόνη καταστέλλει το ανοσοποιητι-
κό σύστημα). Αν λοιπόν του δώσουμε ένα 
εμβόλιο, αυτό δε θα διεγερθεί, γιατί τον 
κρατάμε σε ανοσοκαταστολή. Αυτός όμως 
ο άνθρωπος έχει περισσότερη πιθανότητα 
να νοσήσει. Ή οι ηλικιωμένοι. Άρα λοιπόν 
τι κάνουμε; Γι’ αυτούς λοιπόν θέλουμε 
την ανοσία της αγέλης, να εμβολιαστούμε 
οι υπόλοιποι για να προστατευθούν οι άν-
θρωποι που δε θα μπορέσουν να κάνουν 
εμβόλιο. Αυτή είναι η προσέγγισή μας στα 
κλασικά εμβόλια» τόνισε. Ο κ. Κούβελας 
ανέφερε ότι τέτοιας τεχνολογίας εμβόλιο 
είναι και αυτό της AstraZeneca.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ  
ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ PFIZER
Από την άλλη πλευρά, το εμβόλιο της 

Pfizer είναι διαφορετικής τεχνολογίας, με 
τον ίδιο τον κ. Κούβελα να λέει ότι είναι 
ένα προϊόν που ο ίδιος δε μπορεί να το 
χαρακτηρίσει «εμβόλιο» με την κλασική 
έννοια του όρου.
«Η Pfizer έχει φτιάξει ένα προϊόν, δε 

μπορώ να το χαρακτηρίσω πραγματικά, 
γιατί δεν είναι καν εμβόλιο με την κλα-
σική έννοια του όρου, είναι κάτι τελείως 
καινούριο. Αυτό το προϊόν είναι ουσιαστι-
κά συνθετικό, τεχνητό RNA του κορωνοϊ-
ού, μια αλληλουχία βάσεων του RNA, το 
οποίο όταν θα το δώσουν στον οργανισμό, 
αυτό θα μπει και θα ενσωματωθεί στα 
δικά μας κύτταρα. Θα αρχίσει να δουλεύει 
σαν RNA αγγελιοφόρος και θα κάνει πρω-
τεϊνοσύνθεση στα δικά μας κύτταρα και 
θα παραχθούν δικές μας πρωτεΐνες, σε 
αντιγονική όμως πληροφορία, η οποία θα 
μπορεί να διεγείρει την παραγωγή αντι-

σωμάτων στο δικό μας οργανισμό. Ουσια-
στικά θα είναι σα να μας δημιουργεί ένα 
αυτοάνοσο πολύ-πολύ περιορισμένο και 
για τη συγκεκριμένη χρήση. Τα αντισώ-
ματα που θα δημιουργηθούν δε θα προ-
σβάλλουν κάποιο όργανο δικό μας, αλλά 
θα είναι εκεί και θα περιμένουν την πιθα-
νή εισβολή του κορωνοϊού και θα έχουν τη 
δυνατότητα να τον καταστρέφουν» περιέ-
γραψε ο κ. Κούβελας.
Ο καθηγητής προσθέτει ότι το μεγάλο 

πλεονέκτημα με αυτή τη μέθοδο είναι 
ότι δε χρησιμοποιούν ξένες πρωτεΐνες και 
κατά συνέπεια δεν προκαλούν αλλεργίες 
ή άλλες παρενέργειες. «Θεωρητικά είναι 
ιδανικό» λέει ο κ. Κούβελας, που όμως 
επισημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια οι 
επιστήμονες είχαν σημαντικά εμπόδια να 
μεταφέρουν RNA χωρίς κάποιο «όχημα» 
μέσα στο ανθρώπινο σώμα.
«Ξαφνικά, δηλαδή, πολύ γρήγορα και 

χωρίς προηγούμενη γνώση, έρχονται οι 
δύο εταιρείες (σ.σ. Pfizer και Μoderna) 
και λένε «λύσαμε τα προβλήματα που εί-
χαμε»» επισημαίνει ο κ. Κούβελας, προ-
σθέτοντας ότι μέχρι τώρα «αν θέλαμε 
να μεταφέρουμε RNA για πειραματικούς 
λόγους, χρησιμοποιούσαμε ιούς που τους 
αλλοιώναμε για το γονιδίωμα που εμείς 
χρειαζόμασταν ή κάποιους φάγους (ιοί 
για τα μικρόβια) και βάζαμε το μικρόβιο 
να συνθέτει την πρωτεΐνη που χρειαζόμα-
σταν».
«Τώρα λένε ότι «εμείς βρήκαμε πώς θα 

το βάζουμε στα κύτταρα χωρίς φορέα, 
χωρίς να υπάρχει ένας ιός, κάτι βλαπτι-
κό, το οποίο δεν ξέρουμε τι ακριβώς το 
κάνει αυτό». Δηλαδή δε μας έχουν δώσει 

τις πληροφορίες, την επιστημονική βιβλι-
ογραφία, πώς το κάνανε» τόνισε ο καθη-
γητής.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ
Σύμφωνα με τον κ. Κούβελα, το πρώτο 

μεγάλο θέμα είναι η αστάθεια. Το δεύτε-
ρο θέμα είναι ότι πέρασαν το τεχνητό RNA 
που εν συνεχεία θα περάσει τη μεμβράνη, 
ενώ το τρίτο έχει να κάνει με τα κύτταρα.
«Η πρώτη δυσκολία είναι η αστάθεια. Εί-

παν ότι το συντηρούν στους -70 βαθμούς, 
αλλά όταν αυτό γίνει ένεση στο αίμα μας, 
πώς καταστρέφεται; Γιατί δεν το «τρώνε» 
τα λευκά αιμοσφαίρια; Τι γίνεται; Λένε 
ότι το κατάφεραν. Το δεύτερο «ντουβάρι» 
που είχαμε να ξεπεράσουμε είναι, πώς 
αυτό το RNA θα περάσει την κυτταρο-
πλασματική μεμβράνη. Γιατί το RNA δεν 
περνούσε τη μεμβράνη και χρειαζόμα-
σταν έναν ιό, τώρα δε χρησιμοποιούν και 
μάλιστα καταφέρνουν να το περάσουν 
μέσα. Αυτό επίσης δεν ξέρουμε πώς το κά-
νουν. Και το τρίτο τεράστιο πρόβλημα εί-
ναι, πώς στοχεύω τα κύτταρα που πρέπει 
να «μιλήσουν». Πώς αυτό που έφτιαξαν 
είναι σταθερό, μπαίνει στα συγκεκριμένα 
κύτταρα – όχι σε όποια βρίσκει μπροστά 
του, αλλά εκεί που χρειάζεται. Αυτά είναι 
τα τρία μεγάλα ερωτηματικά που οι εται-
ρείες λένε ότι τα ξεπέρασαν» υπογράμμι-
σε ο κ. Κούβελας.

Όσον αφορά την πρόθεση του κράτους 
να στηθούν εμβολιαστικά κέντρα, ο κ. 
Κούβελας δηλώνει αντίθετος και θεωρεί 
ότι ο εμβολιασμός πρέπει να γίνει από 
τον προσωπικό γιατρό ή τους επισκέπτες 
υγείας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΑΠΘ, ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΒΕΛΑ,  
ΓΙΑ ΤΑ «ΕΜΒΟΛΙΑ» ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ PFIZER ΚΑΙ ΤΗΣ MODERNA

Αναπάντητα ερωτήματα 
και επιστημονικές απορίες 

ΓΙΑ ΤΟ SPUTNIK V: «ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 
ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΚΑΝΑΜΕ, 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»
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Yiannis Hatzichristidis

…συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Εάν, ωστόσο, η ανάπτυξη επιστρέψει 
στην προηγούμενη πορεία της, καθώς 
οι φόβοι COVID θα εξαφανιστούν και το 
παγκόσμιο εμπόριο θα ενισχυθεί, τότε ο 
πληθωρισμός θα τείνει προς ή πάνω από 
το στόχο του 2%. 

Σε αυτήν την περίπτωση, η νομισμα-
τική πολιτική θα ήταν πολύ λιγότερο 
ευνοϊκή και τα επιτόκια ενδέχεται να 
πλησιάσουν τα επίπεδα του 2007. Έτσι, 
σε αυτόν τον ευνοϊκότερο κόσμο ανά-
πτυξης, το R μπορεί να αναμένεται να 
είναι στο G ή πάνω από το G, όπως συ-
νέβη στις δημοσιονομικές προκλήσεις 
της δεκαετίας του 1980 και του 1990  
(ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ).

ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;
Φαίνεται λογικό να βασιστεί ένα σενά-

ριο δημοσιονομικού σχεδιασμού στην 
υπόθεση ότι, κατά τη διάρκεια της δεκα-
ετίας του 2020, τόσο η ανάπτυξη όσο και 
τα επιτόκια θα μοιάζουν με εκείνα της τε-
λευταίας δεκαετίας, αποκαθιστώντας το 
GR περίπου 1,3% ετησίως κατά μέσο όρο. 
Με μια ομοσπονδιακή αναλογία χρέ-

ους / ΑΕγχΠ περίπου 50% το 2021, το 
συνεχιζόμενο κόστος εξυπηρέτησης του 
χρέους που έχει συσσωρευτεί μέχρι το 
τέλος αυτής της οικονομικής χρήσης (1,2 
τρισεκατομμύρια δολάρια) θα κατανα-
λώσει περίπου το 7% των συνεχιζόμενων 
ομοσπονδιακών εσόδων. Αυτό είναι ελα-
φρώς υψηλότερο από το πρόσφατο χα-
μηλό σημείο του 2017.
Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει εκεί. 
Εάν ο λόγος χρέους προς ΑΕγχΠ το 2024 

ανέβει –όπως αναμενόταν– κοντά στο 
επίπεδο της δεκαετίας του ’90 στο 60%+ 
(και υποθέτοντας μια ανάκαμψη ανάπτυ-

ξης και συνεχιζόμενα χαμηλά επιτόκια), 
το μερίδιο των εσόδων που αφιερώθηκε 
στην εξυπηρέτηση του χρέους θα σταθε-
ροποιηθεί με την πάροδο του χρόνου σε 
10 σεντς, σε κάθε δολάριο που συλλέγει 
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Από τη μία 
πλευρά, αυτό είναι κάτι περισσότερο από 
αυτό που ήταν το 2017 (7%). 

Από την άλλη πλευρά, αυτή η επιβά-
ρυνση για τους μελλοντικούς φορολο-
γούμενους είναι σύμφωνη με τα διεθνή 
πρότυπα και είναι χαμηλότερη από το μη 
διαχειριζόμενο μερίδιο 35% των εσόδων, 
που η εξυπηρέτηση του χρέους έφτασε 
στα μέσα της δεκαετίας του 1990.
Τούτου λεχθέντος, πρέπει κανείς να εν-

σωματώσει τη σύνεση στο δημοσιονομι-
κό σχεδιασμό, επειδή ούτε η ανάπτυξη 
ούτε τα επιτόκια είναι γνωστά, ειδικά 
κοιτάζοντας μια δεκαετία. Η κατάσταση 
που έπρεπε να αντιμετωπίσω ως υφυ-
πουργός Οικονομικών τη δεκαετία του 
1990 ήταν μια καλή ανάπτυξη, σταθερός 
πληθωρισμός αλλά απροσδόκητα υψηλά 
επιτόκια. 
Αυτό σήμαινε ότι η επιβάρυνση του 

κόστους δανεισμού ως μερίδιο των συ-
νεχώς αυξανόμενων κρατικών εσόδων 
αυξανόταν, και ως εκ τούτου απαιτού-
σε να μειωθούν σοβαρά οι δαπάνες του 
προγράμματος και τα επώδυνα υψηλά 
ασφάλιστρα ανεργίας να παραμείνουν 
ανέπαφα.

Η αντίληψή μας γι αυτό που έρχεται 
στη συνέχεια ήταν αδύναμη πριν από το 
COVID-19 και τώρα είναι ακόμη περισσό-
τερο. Η ανάπτυξη (G) θα μπορούσε να εί-
ναι ασθενέστερη και τα επιτόκια (R) υψη-
λότερα, ωθώντας το μερίδιο των εσόδων 
που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση 
του χρέους πολύ πάνω από το 10% και 
συμπιέζοντας τις καλύτερες δαπάνες, 
όπως έγινε μόλις πριν από 25 χρόνια. 

Δε μπορεί να υπερεκτιμηθεί ότι ο έλεγ-
χος του κόστους εξυπηρέτησης του χρέ-
ους είναι απαραίτητος για τη διατήρηση 
κοινωνικών και οικονομικών προγραμμά-
των και τη διατήρηση της φορολογικής 
επιβάρυνσης στη μεσαία τάξη σε λογικά 
επίπεδα.

ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΣΑ:
-Η κυβέρνηση μειώνει τις ελλειμματι-

κές δαπάνες και τις ανάγκες δανεισμού 
της σε σκόπιμα βήματα τα επόμενα δύο 
έως τρία χρόνια, με στόχο τη μείωση των 
ελλειμμάτων στο 1% του ΑΕΠ (20 δισεκα-
τομμύρια δολάρια).
-Η κυβέρνηση μετακινείται από τη χρήση 

του χρέους στο ΑΕΠ ως μοναδική δημο-

σιονομική άγκυρα στην υιοθέτηση ενός 
βάσει του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους.
-Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση συνδέει τα 
μελλοντικά σχέδια δανεισμού, δαπανών 
και εσόδων με τη ροή του κόστους βιώ-
σιμης εξυπηρέτησης χρέους, ώστε να μην 
υπερβαίνει το 10% των ετήσιων κρατικών 
εσόδων.
-Τελικά, σε αυτό το στάδιο της δημοσιο-

νομικής μας πορείας, ένας τύπος εξυπη-
ρέτησης του χρέους / εσόδων που βασί-
ζεται σε συνετές παραδοχές ανάπτυξης 
και επιτοκίων, παρέχει μια καλύτερη σύν-
δεση για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα 
από το λόγο χρέους / ΑΕΠ μόνο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Υπάρχει, ωστόσο, μια διάταξη για τη δη-

μοσιονομική διαχείριση, σχετικά με την 
κρίσιμη σημασία της τρεχούμενης Κανα-
δικής οικονομικής κατάστασης. 

Για να παραμείνει το G μεγαλύτερο από 
το R μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, 
ο δημόσιος δανεισμός πρέπει να χρησι-
μοποιείται κυρίως για τη χρηματοδότη-
ση επενδύσεων που θα αυξήσουν την 
αύξηση της εγχώριας παραγωγής και την 
παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της κανα-
δικής βιομηχανίας.

Όταν οι επενδυτές – ξένοι και εγχώριοι 
– βλέπουν τα απτά στοιχεία της δέσμευ-
σης του Καναδά για μελλοντική ανάπτυξη 
(ακόμη και σε έναν κόσμο με περιορισμό 
του άνθρακα), τόσο τα δημοσιονομικά 
όσο και τα ισοζύγια τρεχουσών συναλλα-
γών θα κριθούν πιο εύκολα βιώσιμα. 
Οποιοδήποτε ασφάλιστρο κινδύνου που 

θα μπορούσαν διαφορετικά να απαι-
τήσουν οι δανειολήπτες θα εξαλειφθεί, 
ενισχύοντας τη δύναμη του καναδικού 
δολαρίου και χαμηλότερο R.

Αλλά εάν τα δημόσια οικονομικά κατευ-
θύνονται υπερβολικά στη διατήρηση της 
σημερινής κατανάλωσης, έναντι της αυ-
ριανής απόδοσης επένδυσης, τότε το G 
θα μειωθεί, το ασφάλιστρο κινδύνου στο 
R θα αυξηθεί και, καταστροφικά, το R θα 
υπερβεί το G. 
Οι υψηλότερες χρεώσεις χρέους που θα 

προκύψουν θα φέρουν μια ανυπόφορη 
και μη βιώσιμη επιβάρυνση στους μελλο-
ντικούς φορολογούμενους και θα περι-
ορίσουν την ικανότητα των μελλοντικών 
κυβερνήσεων να στηρίζουν τους Κανα-
δούς σε περιόδους αδυναμίας.

Συνοπτικά, αυτό που χρειαζόμαστε αυτό 
το φθινόπωρο είναι ένα οικονομικό σχέ-
διο από την κυβέρνηση του Καναδά που 
κάνει τρία πράγματα:

-Προβλέπει το δανεισμό για να ξεκινήσει 
μια πτωτική πορεία που ξεκινά το 2021 
και το 2022
-Χρησιμοποιεί το δανεισμό για την αύξη-

ση των επενδύσεων σε ανθρώπινο, φυ-
σικό και πνευματικό κεφάλαιο, με το να 
βελτιώσουμε την παραγωγική μας ικανό-
τητα και το εξαγωγικό δυναμικό μας και, 
συνεπώς, την ανάπτυξη.
-Μειώνει το λόγο ελλείμματος / ΑΕγχΠ 

σε όχι περισσότερο από 2% τα επόμενα 
δύο χρόνια και μετά 1%, με μια δημοσι-
ονομική άγκυρα να αποδεικνύεται ότι 
οι πληρωμές τόκων για το χρέος δε θα 
υπερβαίνουν το 10% των εσόδων του 
ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.

Αυτό που είναι σαφές είναι ότι δε μπο-
ρούμε να συνεχίσουμε να δανειζόμαστε 
από ξένους για να διατηρήσουμε το βιο-
τικό μας επίπεδο. Ήταν αμφισβητήσιμο 
πριν από το COVID-19 και είναι αβάσιμο 
μετά. Το μόνιμα αυξανόμενο έλλειμμα 
τρεχουσών συναλλαγών δεν είναι βιώσι-
μο. Αναπόφευκτα, σε κάποια απρόβλε-
πτη στιγμή, θα μας χτυπήσει πισώπλατα.
Στην τελική ανάλυση, τα αυξανόμενα 

εγχώρια εισοδήματα απαιτούν αυξημέ-
νη παραγωγή προστιθέμενης αξίας στο 
σπίτι, που μπορεί επίσης να εξαχθεί στο 
εξωτερικό. 
Οι κυβερνήσεις μπορούν να αναδιανέ-

μουν μόνο εισόδημα που παράγεται από 
τους Καναδούς. Αυτό που πρέπει να κά-
νουν οι κυβερνήσεις, είναι να δημιουργή-
σουν την κανονιστική υποδομή και το δη-
μοσιονομικό πλαίσιο που διευκολύνουν 
αυτήν την παραγωγή. 

Η παροχή ασφάλειας για τους Καναδούς 
σε περιόδους κρίσης, ιδιαίτερα για τους 
πιο μειονεκτούντες, είναι δεδομένη για 
όλες τις παραγγελίες των καναδικών κυ-
βερνήσεων. 
Η δημιουργία συνθηκών για την αύξη-

ση της παραγωγικής ικανότητας για να 
βοηθήσει τους εργαζομένους και τις επι-
χειρήσεις να ανακάμψουν και να ανοικο-
δομήσουν, είναι η πραγματική προστι-
θέμενη αξία που χρειαζόμαστε από τις 
κυβερνήσεις μας.

ΤΕΛΟΣ

*Ο David Allison Dodge είναι διακε-
κριμένος Καναδός οικονομολόγος 
και Μέλος του Τάγματος του Καναδά 
– Έχει διατελέσει για επτά (7) χρόνια 
Κυβερνήτης της Τράπεζας του Καναδά 
(1-2-2001 έως 31-12-2008)

Επιμέλεια στα ελληνικά: 
Δημήτρης Ηλίας

Τα δίδυµα ελλείµµατα
του Καναδά

Πως θα ξεπεράσουμε 
αυτά τα δύο βουνά

Γράφει ο David Allison Dodge* 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΟΥ ΑΕΠ

 G R G-R

1979-1986 10,2% 11,9% -1,8%

1987-1997 5,1% 8,4% -3,3%

1998-2007 5,7% 4,7%  1,0%

2008-2019 3,3% 1,9%  1,3%

Πηγές: Πίνακες Statistics Canada 36-10-0104-01 & 10-10-0122-01

ΜΕΣΗ  
ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ
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Fine Greek Cuisine
Order Now   514.938.5656 For pick up 

and deliveries

Discover at the Petros restaurant, the tradition of  
Greek taverns, authentic cuisine.

THE ORIGINAL PETROS
1613 rue William
Montreal (Quebec) H3J 1R1

THE WESTMOUNT PETROS
4785 rue Sherbrooke Ouest
Montreal (Quebec) H3Z 1E9

THE OUTREMONT PETROS
234, Avenue Laurier Ouest
Montreal (Quebec) H2T 2N8

www.restaurantpetros.ca

with
every order
you'll receive
FREE
LOUKOUMADES 
compliments of
Petros Restaurant

Nothing says holidays better 
than a feast from Petros Taverna

Nothing says holidays better 
than a feast from Petros Taverna

*Stuffed Pork Tenderloin • Roast Leg of Lamb • Smoked Hickory Ham
• Roast Beef • Fresh Fish • Roasted Turkey

* Includes all the trimmings   ( Greek, Green Salad or Beet Salad also available )
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Υγεία και Διατροφή

«Η αερόβια άσκηση ως συμπληρωματική μορφή παρέμβασης φέρει υψηλή αντικαταθλιπτι-
κή δράση σε ενήλικες ασθενείς με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, όταν καθοδηγείται 

από ειδικούς της άσκησης και πραγματοποιείται 3 φορές την εβδομάδα για περίπου 45 λεπτά με 
μέτρια ένταση επί 9 περίπου εβδομάδες»: Αυτά δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δρ Ιωάννης Δ. Μωρρές, 
στο πλαίσιο μελέτης επιστημονικής ομάδας της οποίας είναι επικεφαλής, για την αντικαταθλιπτι-
κή δράση της άσκησης, η οποία έλαβε υψηλή αναγνώριση από το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας στην 
Υγεία (National Institute for Health Research-NIHR) του Ηνωμένου Βασιλείου.
Επιπλέον, προσθέτει, η αερόβια άσκηση έδειξε μεγάλο αντικαταθλιπτικό όφελος ακόμα και όταν 

διήρκεσε ένα μόλις μήνα ή όταν συγκρίθηκε με τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα ή διάφορες ψυχο-
θεραπευτικές τεχνικές. 
Την ίδια μεγάλη βελτίωση είχαν ασθενείς που ελάμβαναν θεραπεία είτε εντός είτε εκτός 

νοσοκομείου ή παρουσίασαν σοβαρή, μέτρια ή ήπια κατάθλιψη. Επίσης, σύμφωνα με 
τον ίδιον, η αερόβια άσκηση έδειξε εξίσου μεγάλα αντικαταθλιπτικά οφέλη και με τη 
χρήση αλλά και χωρίς τη χρήση αθλητικού εξοπλισμού/εγκαταστάσεων. Είναι εξίσου 
σημαντικό να σημειωθεί ότι η αερόβια άσκηση έδειξε μεγάλη αντικαταθλιπτική δρά-
ση ακόμα και σε πειραματικές συνθήκες χαμηλού συστηματικού σφάλματος.
Κατόπιν δημοσίευσης στην επίσημη Ιατρική Επιθεώρηση της Αμερικανικής Ένωσης 

Κατάθλιψης και Άγχους, η μετα-ανάλυση του δρ Ιωάννη Δ. Μωρρέ έλαβε περαιτέρω 
διεθνή αναγνώριση και σηματοδοτήθηκε ως υπόδειγμα επιστημονικής τεκμηρίωσης 
υψηλής ποιότητας και κεντρικής σημασίας για τη λήψη αποφάσεων στο χώρο της 
ψυχικής υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου.
Τα ευρήματα αυτής της διακεκριμένης μελέτης θα χρησιμοποιηθούν για να καθο-

δηγήσουν μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες και πιο αποτελεσματικές κλινικές 
πρακτικές στη θεραπεία της κλινικής κατάθλιψης.
Ο επικεφαλής της έρευνας δεν παραλείπει να τονίσει επίσης, μιλώντας στο ΑΠΕ-

ΜΠΕ, ότι τα ευρήματα είναι πολύ σημαντικά για τους ασθενείς και τις υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας και τονίζει ότι η σωστή εφαρμογή της αερόβιας άσκησης στις 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας για τη θεραπεία της κατάθλιψης, μπορεί να βοηθήσει 
με πολλαπλούς τρόπους.
Συγκεκριμένα, η άσκηση δεν είναι κοστοβόρα παρέμβαση και δε συνδέεται 

με κοινωνικό στίγμα. Επιπλέον, βελτιώνει τη βεβαρυμμένη σωματική υγεία και 
ποιότητα ζωής των ασθενών με κατάθλιψη και μπορεί να μειώσει τις αυξημένες 
λίστες αναμονής που καταγράφονται στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
Με βάση τα ευρήματα της μελέτης, αλλά και την επαναλαμβανόμενη διεθνή 

επιστημονική τεκμηρίωση, οι ερευνητές του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας τονίζουν τη σπουδαιότητα συνταγογράφησης της άσκησης στη θεραπεία 
της κατάθλιψης στην Ελλάδα.
Η συνταγογράφηση της άσκησης στην κατάθλιψη αποτελεί γεγονός εδώ και αρ-

κετά χρόνια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στους ερευνητές της μελέτης από το Εργαστήριο Ψυχολογίας της Άσκησης και 

Ποιότητας Ζωής του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκτός από τον δρ 
Ιωάννη Μωρρέ, συμμετείχαν και ο καθηγητής Αντώνης Χατζηγεωργιάδης, ο κα-
θηγητής Γιάννης Θεοδωράκης, ο αναπληρωτής καθηγητής Νίκος Κομούτος, ο δρ 
Χαράλαμπος Κρομμύδας και οι συνεργάτες/συνερευνητές στην ίδια μελέτη, η 
αναπληρώτρια καθηγήτρια Αφροδίτη Στάθη του Πανεπιστημίου του Birmingham 
(Ηνωμένο Βασίλειο) και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Chantal Arpin-Cribbie του 
Πανεπιστημίου Laurentian (Καναδάς).

Σημαντικά τα οφέλη  
της αερόβιας άσκησης για την 
αντιμετώπιση της κατάθλιψης

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

• Ανανέωση των συνταγών φαρμάκων και  
  φαρμακευτική παρακολούθηση
• Φαρμακοποιός πάντα στην διάθεση σας
• Εχέμυθες φαρμακευτικές συμβουλές 
  με η χωρίς ραντεβού
• Ορθοπεδικά είδη, βιταμίνες, καλλυντικά 
(Lise watier, Biotherma), κολώνιες
• Δωρεάν διανομή 
• Μεταφορά του φακέλου σας από 
οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Επίσης 
αλλάξτε υποκατάστημα Jean-Coutu 
χωρίς σκοτούρες. Ο φάκελος σας θα σας 
ακολουθήσει.
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de 8h à 23h tous les jours · from 8 to 11 pm every day

supermarchepa.com
PA DU FORT

1420 rue du Fort, Montréal • (514) 932-0922
PA SAMSON

4600 Samson, Laval • (450) 682-4441
PA DU PARC

5242 avenue du Parc, Montréal • (514) 273-8782

supermarché

épicerie en ligne
online grocery ordering

livraison à domicile
home delivery

du lundi 7 décembre au dimanche 13 décembre 2020 · from monday december 7th to sunday december 13th 2020

BIFTECK DE CONTRE-FILET
DE BOEUF FRAIS
Fresh Striploin Steak
22.02/kg

HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE
DON CAMILLO
Extra Virgin Olive Oil
750ml

HUILE DE CANOLA ILIOS
Canola Oil

3L

AMANDES NATURELLES
Natural Almonds
454g ou 13.21/kg

FROMAGE FETA AU 
LAIT DE BREBIS

Cheese
13.21/kgBULGARIE

PIZZA ILIOS
330 à 410g

PAIN COUNTRY HARVEST
Bread

570 à 600g

YOGOURTS BALKAN OU 0 à 3%
ASTRO
Yogurts
750g

FROMAGE CHEDDAR DOUX
Cheese

8.80/kg

POITRINE DE POULET FRAIS DÉSOSSÉE
Fresh Boneless Chicken Breast

8.80/kg

CANADA AAA

CLÉMENTINES AVEC FEUILLES
Clementines with Leaves

2.18/kg

BROCOLI BIOLOGIQUE
Organic Broccoli

ANANAS GOLDEN RIPE
Pineapple

COEURS DE ROMAINE
Romaine Hearts

pqt de 3
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Σκυλίτσα έμαθε να παίζει επιτραπέζια με τους 
ιδιοκτήτες της κατά τη διάρκεια της καραντίνας 
Η γλυκύτατη σκυλίτσα είναι 4 χρονών 

και λατρεύει να συμμετέχει στα οι-
κογενειακά επιτραπέζια παιχνίδια που 
παίζουν οι ιδιοκτήτες της για να περνά 
ο χρόνος στην καραντίνα. Από Jenga έως 
τρίλιζα, η σκυλίτσα – παίκτρια χρησιμο-
ποιεί με όρεξη και προσοχή τα δόντια 
της για να επιλέξει τα κομμάτια που θέ-
λει να παίξει.
«Η Anya ποτέ δεν αποτυγχάνει να μας 

εκπλήσσει», αναφέρει η Lori Knoble, που 
χρησιμοποιεί λιχουδιές για να ενθαρρύ-
νει τον σκύλο να επιλέξει το τετράγω-
νο που θέλει στην τρίλιζα. Η 55χρονη 
επιχειρηματίας και ο σύζυγός της, John 
Knoble, πήραν την Anya από έναν τοπι-
κό εκτροφέα όταν εκείνη ήταν μόλις 12 
εβδομάδων. «Από την αρχή, η Anya ήταν 
εξαιρετικά βοηθητική και έξυπνη», εξη-
γεί η Lori. «Βοηθούσε να βγάλουμε τα 
ρούχα από το πλυντήριο, μας έφερνε το 
τηλεκοντρόλ και άλλα τέτοια». Μία μέρα 
κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown, 

στις αρχές του Απρίλη, το ζευγάρι που ζει 
στο Ohio έψαχνε να βρει έναν τρόπο να 
περάσει το χρόνο του ευχάριστα, οπότε 
έστησαν το Jenga. «Ήταν έτοιμη να παί-
ξει μαζί μας – χωρίς καμία εκπαίδευση, 

φαινόταν να προσπαθεί να σκεφτεί την 
κίνησή της. Με είδε να παίζω, πήγε να 
πιάσει με τα δόντια της ένα τουβλάκι και 
κατάφερε να κρατήσει όρθιο τον πύρ-
γο».

Έτσι, έβγαλαν ένα βίντεο που δείχνει 
την Anya να πιάνει ένα τουβλάκι και να 
το τραβά απαλά και προσεκτικά, στη συ-
νέχεια να το τοποθετεί στο τραπέζι και 
να περιμένει τον αντίπαλό της να παίξει. 
Επίσης, στο βίντεο φαίνεται η ποικι-

λία των κινήσεων που έχει αναπτύξει η 
Anya, αλλά και την προτίμηση και τις επι-
δόσεις της σε άλλα παιχνίδια.
Το ζευγάρι δηλώνει ευλογημένο με τη 

γλυκιά σκυλίτσα και γι’ αυτό μοιράζεται 
με τον υπόλοιπο κόσμο το βίντεο, με την 
ελπίδα να μοιράσουν λίγη παραπάνω 
αγάπη και χαρά σε αυτές τις δύσκολες 
εποχές που ζούμε όλοι σε όλο τον κόσμο.

© Εναλλακτική Δράση
Πηγή: www.goodnewsnetwork.org/
dexterous-german-shepherd-stars-in-
family-game-nights/
Κεντρική φωτογραφία:  
YouTube – Anya GSD

Οι παγωμένοι φάροι  
της λίμνης Μίσιγκαν!

Αυτή η πανέμορφη εικόνα του πα-
γωμένου φάρου στο St Joseph 

North Pier στη λίμνη Μίσιγκαν (μία από 
τις πέντε λίμνες της Βόρειας Αμερικής, 
του συμπλέγματος των Μεγάλων Λι-
μνών) τραβήχτηκε από τους φωτογρά-
φους Thomas Zakowski και Tom Gill, οι 
οποίοι κατάφεραν να απαθανατίσουν 
στο φακό τους ένα παραμυθένιο σκη-
νικό. 
Οι φάροι είναι δύο, κατασκευάστηκαν 

έναν αιώνα πριν και το πάγωμά τους το 
χειμώνα αποτελεί ένα από τα ωραιότε-
ρα αξιοθέατα της περιοχής. 
Τα κύματα της λίμνης σκάνε πάνω 

στους φάρους και οι χαμηλές θερμο-
κρασίες παγώνουν το νερό, δίνοντάς 
του διάφορα σχήματα και μοτίβα. 
Ο μικρότερος φάρος χτίστηκε το 1906 

και έχει ύψος 10,5 μέτρα, ενώ ο μεγα-
λύτερος το 1907 και είναι 17,4 μέτρα. 
Οι δύο φάροι συνδέονται μεταξύ τους 

με μία πλατφόρμα, που όταν καλύπτε-
ται από πάγο δημιουργεί ένα πραγμα-
τικά εντυπωσιακό θέαμα.

Κινέζος 105 ετών έγινε  
ο γηραιότερος άνδρας που  

έκανε αλεξίπτωτο «παραπέντε»!
Τον τίτλο του γηραιότερου ανθρώπου που έκανε αλεξίπτωτο τύπου «παραπέ-

ντε», κατέκτησε ένας άνδρας από την Κίνα, ηλικίας 105 ετών!! Ο Yu Te-Hsin, 
ο οποίος γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, τόλμησε και 
έκανε παραπέντε λίγο μετά από χειρουργείο που υπεβλήθη και έσπασε το Ρεκόρ 
Γκίνες. Ο θαρραλέος 105χρονος έφτασε σε υψόμετρο 762 μέτρων! «Έσπασα ρεκόρ 
Γκίνες. Ήμουν πολύ χαρούμενος» δήλωσε ο ίδιος με το που προσγειώθηκε.

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
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COVID-19: ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟ1 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Οι δύο κινήσεις που προστατεύουν
Ο κατάλληλος αερισμός των κλειστών χώρων και η κοινωνική αποστασιοποίηση παίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη μείωση του κινδύνου μετάδοσης του SARS-CoV-2 σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία 
επιστημονικών μελετών σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης του ιού

Ο κορωνοϊός SARS-CoV-2, που προκα-
λεί την επιδημία COVID-19, μεταδί-

δεται κυρίως μέσω των αερομεταφερόμε-
νων μικροσταγονιδίων, σύμφωνα με νέα 
ανασκόπηση στοιχείων που δημοσιεύεται 
στην επιστημονική επιθεώρηση Annals of 
Internal Medicine. 

Μαίρη Μπιμπή  
© ygeiamou.gr

Ενώ μια ξεχωριστή μελέτη που δημοσι-
εύεται στο περιοδικό Indoor Air επιβεβαι-
ώνει την ανασκόπηση, καταλήγοντας στο 
συμπέρασμα ότι, όταν κάποιος τραγουδά 
σε κλειστό χώρο και δε φοράει μάσκα 
εκτοξεύει εν αγνοία του μικροσταγονί-
δια που μεταφέρονται με τη βοήθεια του 
αέρα, διασπείροντας τον κορωνοϊό.

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΔΕ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ 
ΑΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Στην πρώτη περίπτωση, η ανασκόπηση 
καταλήγει και στο πολύ ενδιαφέρον συ-
μπέρασμα, ότι ελάχιστα είναι τα στοιχεία 
που να τεκμηριώνουν ότι η μετάδοση του 
νέου κορωνοϊού γίνεται μέσω αγγίγματος 
διαφόρων επιφανειών. 

Συνεπώς, οι ερευνητές υπενθυμίζουν 
ότι ο κατάλληλος αερισμός των κλειστών 
χώρων και η κοινωνική αποστασιοποίη-
ση, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μείωση 
του κινδύνου μετάδοσης του SARS-CoV-2.

Οι ερευνητές του Ιατρικού Κέντρου 
Montefiore, του Πανεπιστημιακού Νο-
σοκομείου της Πενσυλβάνια, του Γενικού 
Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης, της Ια-
τρικής Σχολής του Χάρβαρντ και του Νο-
σοκομείου Brigham and Women’s της Βο-
στώνης, μελέτησαν όλα τα διαθέσιμα επι-
στημονικά άρθρα που είχαν δημοσιευθεί 
από τον Ιανουάριο έως και το Σεπτέμβριο, 
καθώς και σχετικές κυβερνητικές ή ακα-
δημαϊκές αναφορές, για να καθορίσουν 
τους ιϊκούς, περιβαλλοντικούς και τους 
παράγοντες που σχετίζονται με τους ξενι-
στές και συντελούν στη μετάδοση της νό-

σου COVID-19. Από την επεξεργασία των 
στοιχείων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, 
αρκετές πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι 
τα σωματίδια του ιού μπορούσαν να είναι 
ζωντανά για ώρες, μετά την ενσωμάτωσή 
τους σε αερολύματα ή πάνω στις επιφά-
νειες. 

Οι μελέτες που έγιναν σε πραγματικές 
συνθήκες, με ανίχνευση δηλαδή του ιϊκού 
RNA στο περιβάλλον, κατέγραψαν πολύ 
χαμηλά επίπεδα του ιού στις επιφάνειες 
και σε ελάχιστες περιπτώσεις είχαν κατα-
φέρει να απομονώσουν ζωντανό τον κο-
ρωνοϊό.
Ισχυρά ήταν τα αποδεικτικά στοιχεία 

από μελέτες περιπτώσεων και ομαδικές 
αναφορές, που έδειχναν ότι η αναπνοή 
ήταν ο κυρίαρχος τρόπος μετάδοσης του 
κορωνοϊού, με την απόσταση και τον αε-
ρισμό να παίζουν καθοριστικό ρόλο στον 
κίνδυνο μετάδοσης της νόσου COVID-19 
από άτομο σε άτομο. 

Σε λίγες περιπτώσεις, όπου η άμεση επα-
φή με/ή μετάδοση από υλικά ή επιφάνει-
ες, ήταν η υποτιθέμενη πηγή μετάδοσης 
του SARS-CoV-2, δε μπόρεσε να αποκλει-
στεί ο ρόλος της αναπνευστικής μετάδο-
σης.

Οι Αμερικανοί ερευνητές εντόπισαν 
επίσης διάφορα πρότυπα ιϊκής μετάδο-
σης. Σύμφωνα με αυτά, ο ιός κάνει κορύ-
φωση περίπου μια ημέρα πριν από την 
έναρξη των συμπτωμάτων και εξασθενεί 
εντός μιας εβδομάδας από την έναρξη 
των συμπτωμάτων. 

Όλα τα πρότυπα μετάδοσης συμβαίνουν 
στην αρχή και κανένα δεν έχει τεκμηριω-
θεί μετά, αφότου δηλαδή ο ασθενής έχει 
συμπτώματα για περίπου μια εβδομάδα. 
Τα περισσότερα άτομα δε μεταδίδουν 

τον κορωνοϊό σε άλλα άτομα, ενώ ορι-
σμένα προκαλούν πολλές δευτερεύουσες 
περιπτώσεις σε clusters (ομάδες), τα ονο-
μαζόμενα «γεγονότα υπερμετάδοσης». 
Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέ-

της, τα ευρήματα της ανασκόπησης θα 
βοηθήσουν στο σχεδιασμό επιστημονικά 

τεκμηριωμένων σχεδίων περιορισμού της 
επιδημίας και στην επιμόρφωση των πο-
λιτών ως προς την επιβράδυνση της εξά-
πλωσης του κορωνοϊού.

ΜΙΑ ΠΡΟΒΑ, ΠΗΓΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Στη δεύτερη μελέτη, που έγινε επίσης 

στις ΗΠΑ, αφορμή ήταν ένα γεγονός 
υπερμετάδοσης που συνέβη τον περα-
σμένο Μάρτιο. 

Στη Σάγκιτ Βάλεϊ της Ουάσιγκτον ένα 
άτομο με ήπια συμπτώματα της νόσου 
COVID-19 είχε πάει σε μια πρόβα μουσι-
κού συγκροτήματος που διήρκεσε δυόμι-
ση ώρες, σε έναν κλειστό χώρο. 
Το διάστημα που ακολούθησε, πάνω από 

50 άτομα που είχαν πάει στην ίδια πρόβα 
κόλλησαν κορωνοϊό και δύο μάλιστα πέ-
θαναν.

Επειδή όμως από τους μουσικούς είχαν 
ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον 
περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊ-
ού (απολυμαντικά χεριών και συστάσεις 
για τήρηση αποστάσεων), οι ερευνητές 
του Πανεπιστημίου του Κολοράντο υπο-
ψιάστηκαν ότι η μετάδοση οφειλόταν σε 
αερολύματα, καθώς όσοι παραβρέθηκαν 
στο χώρο δεν είχαν φορέσει μάσκα.

Ο κακός αερισμός του χώρου συντέλεσε 
στη συσσώρευση αερολυμάτων που είχαν 
παραχθεί κατά τη διάρκεια της πρόβας, 
όταν οι μουσικοί τραγουδούσαν εκτοξεύ-
οντας μικροσταγονίδια στον αέρα.

«Η εισπνοή των μολυσμένων αερολυμά-
των μέσω του «κοινού αέρα» που μοιρά-
ζονταν στο χώρο όλοι οι παρευρισκόμενοι, 
ήταν η κύρια πηγή μετάδοσης του κορω-
νοϊού», εξηγεί ο συγγραφέας της μελέτης 
Χοσέ-Λουίς Χιμένες, καθηγητής Χημείας 
στο Ινστιτούτο Έρευνας Περιβαλλοντι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου του 
Κολοράντο.
Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι αν η πρόβα 

αντί για 2,5 ώρες είχε διαρκέσει 30 λεπτά, 
το ποσοστό μετάδοσης του κορωνοϊού θα 
είχε μειωθεί από 87% σε 12%. 

Η χρήση μάσκας, ο καλύτερος αερισμός 
και η χρήση καθαριστικών του αέρα, συν-
δυαστικά με τη μικρότερη διάρκεια της 
πρόβας, θα είχαν μειώσει τον αριθμό των 
μολυσμένων ατόμων από 52 σε 5.
Καταλήγουν λοιπόν στο συμπέρασμα, 

ότι οι μουσικές εκδηλώσεις θα πρέπει να 
γίνονται σε ανοιχτούς και όχι σε κλειστούς 
χώρους. Και όταν δε μπορεί να γίνει αλ-
λιώς, να υπάρχει μέριμνα για καλό εξαε-
ρισμό, ώστε τα μολυσμένα μικροσταγονί-
δια να μην προλαβαίνουν να σχηματίσουν 
αερολύματα. 

Έτσι θα ανακοπεί όχι μόνο η μετάδοση 
του SARS-CoV-2 αλλά και όλων των ιο-
γενών λοιμώξεων που προσβάλλουν το 
ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. 
Τέλος, υπενθυμίζουν ότι η χρήση μάσκας 

ακόμα και από τους τραγουδιστές όταν 
τραγουδούν και η τήρηση επαρκών απο-
στάσεων, μπορούν να αποβούν σωτήρια.

WITH OVER 33 YEARS OF EXPERIENCE.
BUY OR SELL IN CONFIDENCE! 

• On site repairs of  jewellery, 
 watches, clocks and glasses 

• Jewellers and watchmakers on site,
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Η απόφαση που έλαβε περί τα μέσα 
του 13ου αιώνα ο Γουλιέλμος Β’ Bι-

λεαρδουίνος, ηγεμόνας του Πριγκιπάτου 
της Αχαΐας, να ανεγερθεί κάστρο σε ένα 
πρόβουνο του επιβλητικού Tαΰγετου, 
στην κορυφή του λόφου του Μυζηθρά, 
στάθηκε η απαρχή της δημιουργίας της 
περίφημης καστροπολιτείας του Μυ-
στρά, της ξακουστής πολιτείας των Κα-
ντακουζηνών και των Παλαιολόγων.
Δύο από τα σημαντικότερα μνημεία του 

Μυστρά, της πολιτείας που άκμασε τους 
δύο τελευταίους αιώνες τής Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας και αποτέλεσε την πρω-
τεύουσα του Δεσποτάτου του Μορέως, 
είναι η Παναγία η Παντάνασσα και οι 
Άγιοι Θεόδωροι, στη συνοικία της Κάτω 
Χώρας. Η Παντάνασσα, καθολικό της 
ομώνυμης μονής και έργο του πρωτο-
στράτορα (βυζαντινού αξιωματούχου) 
Ιωάννη Φραγκόπουλου, εγκαινιάστηκε 
το Σεπτέμβριο του 1428. Από αρχιτεκτο-
νικής απόψεως, η Παντάνασσα συνα-
ριθμείται στο λεγόμενο μικτό τύπο του 
Μυστρά, καθώς συνδυάζει τους ρυθμούς 
της τρίκλιτης βασιλικής με νάρθηκα στο 
ισόγειο και του πεντάτρουλου σταυρο-
ειδούς εγγεγραμμένου ναού στον όρο-
φο, ενώ εμφανείς είναι οι γοτθικές επι-
δράσεις, κυρίως στη δυτική όψη και στο 
καμπαναριό. Ο αρχικός ζωγραφικός διά-
κοσμος του ναού (έργο τριών ζωγράφων 
κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής, περί 
το 1430), που διατηρείται στο υπερώο 
και στην οροφή, εντάσσεται στην εν γένει 
παλαιολόγεια παράδοση, έχοντας όμως 
δεχθεί και δάνεια από τη Δυτική τέχνη.
Αντίθετα, οι μεταβυζαντινές παραστά-

σεις (17ος-18ος αιώνας) στα χαμηλότερα 
τμήματα του ναού, στο ισόγειο και στο 
νάρθηκα, έχουν επαρχιακό χαρακτήρα.
Η εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων, αρχι-

κά καθολικό και στη συνέχεια κοιμητηρι-
ακός ναός της μονής Βροντοχίου, βρίσκε-
ται δίπλα στην Παναγία Οδηγήτρια (Αφε-
ντικό). Ιδρύθηκε λίγο πριν από το 1296 
από τους μοναχούς Παχώμιο και Δανιήλ.
Οι Άγιοι Θεόδωροι διατηρούν τα γενι-

κά γνωρίσματα του ηπειρωτικού οκτα-
γωνικού ναού, σε συνδυασμό όμως με 
ορισμένες αξιοπρόσεκτες τροποποιή-
σεις. Στις τέσσερις γωνίες του ναού δι-
αμορφώνονται ισάριθμα παρεκκλήσια, 
από τα οποία τα ανατολικά είχαν ταφικό 
χαρακτήρα. Το ξεχωριστό αυτό μνημείο 
δέχτηκε μεταγενέστερα την προσθήκη 

ενός νάρθηκα με διώροφα πυργόσχημα 
παρεκκλήσια στα δυτικά και μιας κλει-
στής στοάς στα βόρεια. Στο εσωτερικό 
του ναού διατηρείται μέρος του αρχικού 
διακόσμου, που χρονολογείται στα τέλη 
του 13ου αιώνα. Οι χαμηλότερες επιφά-
νειες κοσμούνται με σειρά ολόσωμων 
στρατιωτικών αγίων, ενώ στα ανώτερα 
τμήματα διατηρούνται σκηνές από το 
Θεομητορικό κύκλο, το Δωδεκάορτο, τα 
Πάθη και την Ανάσταση του Xριστού, κα-
θώς και από το βίο του Αγίου Ιωάννη του 
Προδρόμου. 

Μυστράς: Η Παντάνασσα και οι Άγιοι Θεόδωροι

Δύο από τα σημαντικότερα μνημεία του Μυστρά, της πολιτείας που άκμασε τους δύο τελευταίους 
αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και αποτέλεσε την πρωτεύουσα του Δεσποτάτου του Μορέ-
ως, είναι η Παναγία η Παντάνασσα και οι Άγιοι Θεόδωροι, στη συνοικία της Κάτω Χώρας 

Μυστράς, ο ναός των Αγίων Θεοδώρων  
(πηγή: Μάνος Μαλικουτάκης) |  
Στην ένθετη φωτ. η Παναγία Παντάνασσα

Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος 

© in.gr

Παναγία Παντάνασσα: Πανοραμική άποψη από το εσωτερικό του ναού

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

CHOMEDEY
MLS: 21937168 
Split situated in a quiet crescent 
in high demand area. 
With 3 bedrooms, 1½ baths, 
living room, dining room, 
cathedral ceilings. Finished 
playroom with fireplace, central 
heating and A/C. Close to all 
amenities. 
 
Easy to visit.  
Call me for appointment.

CHOMEDEY
OPEN CONCEPT SPLIT
MLS: 11345391

Situated in great area of Cho-
medey. Offering 3 good size bed-
rooms, family room, playroom. 
Very bright, high ceilings, huge 
backyard. Close to all schools, 
shopping and highways.
 
Call me for more info.

BEAUTIFUL!!!
MARKET HOT!!!

SOLD
5 days!IN

SOLD!

SOLD
2 days!IN SOLD!

Ζάεφ: Θα ενταχθούμε  
στην ΕΕ ως «Μακεδόνες» 
που μιλούν «μακεδονικά»! 
«Θα ενταχθούμε στην ΕΕ ως «Μακεδόνες» που μιλούν τη «μακεδονική» γλώσσα», σχολιάζει σε ανάρ-

τησή του o Ζόραν Ζάεφ, δηλώνοντας αισιόδοξος πως οι δυσκολίες και οι βουλγαρικές ενστάσεις θα 
αρθούν έως την επικείμενη συνεδρίαση κορυφής της ΕΕ.

Σε μήνυμά του στο Facebook, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας εμφανίζεται βέβαιος για την ένταξη 
της χώρας του στην ΕΕ, λέγοντας πως «το «Μακεδονικό» μέλλον είναι Ευρωπαϊκό», μετά και την παρέμβαση 
της κυβέρνησης των ΗΠΑ, μέσω επιστολής που έλαβε από τον υφυπουργό Εξωτερικών για Ευρωπαϊκές και Ευ-
ρασιατικές Υποθέσεις, Φίλιπ Ρίκερ, για τη στήριξη της Ουάσιγκτον στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας του.
Συγκεκριμένα, ο Ζ. Ζάεφ έγραψε: «Ο «Μακεδονικός» λαός κοιτούσε πάντοτε, και συνεχίζει να κοιτάει, προς 

το μέλλον. Όλα τα προβλήματα, οι κατοχές και οι αποκλεισμοί ξεπεράστηκαν και ξεπεράστηκαν λόγω της 
επιθυμίας για ένα καλύτερο αύριο και μια καλύτερη ζωή. Έτσι είναι και τώρα. Προσβλέπουμε στην Ευρώπη, 
αυτός είναι ο μοναδικός μας δρόμος για ένα καλύτερο αύριο. Αφήνουμε την απομόνωση στο παρελθόν, επει-
δή γνωρίζουμε ότι το «Μακεδονικό» μέλλον είναι ευρωπαϊκό. Με αυτό το όνομα, συνεχίζουμε να αναζητούμε 
λύσεις. Είναι τόσο ευρωπαϊκό όσο και «Μακεδονικό». Θα ενταχθούμε ως «Μακεδόνες» που μιλούν τη ‘‘μα-
κεδονική’’ γλώσσα».

Σκέτο «Μακεδονία» 
Το προηγούμενο δεκαήμερο ολοκληρώθηκε το UEFA Nations League, μια διοργάνω-

ση στην οποία συμμετέχουν οι ποδοσφαιρικές Εθνικές ομάδες όλων των ευρωπαϊ-
κών κρατών και, φυσικά, των Σκοπίων, τα οποία στη μικρή πινακίδα στο επάνω αριστε-
ρό μέρος της οθόνης αναφέρονται ως «MKD». 

Χρήστος Μπολώσης
© Newsbreak.gr

Ούτε βόρεια, ούτε νότια, ούτε ανατολικομεσημβρινή. Επίσης, στη φανέλα τους οι πο-
δοσφαιριστές φέρουν το σήμα της ομοσπονδίας τους με τα γράμματα FFM, προφανώς 
Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου Μακεδονίας. Η φανέλα αυτή, μάλιστα, φαίνεται και σε ένα 
επίσημο διαφημιστικό της UEFA. Εμείς τι να προσθέσουμε; 

Να μας ζήσεις, κ. Τσίπρα, με τις «άριστες» συμφωνίες. Να μας ζήσεις, κ. Μητσοτάκη, 
που σέβεσαι μεν τις συμφωνίες, αλλά δεν επιβλέπεις αν τηρούνται. 
Παρεμπιπτόντως, στα Σκόπια κυκλοφορεί χαρτονόμισμα των 10 σκοπιανών δηναρίων, 

που εξεδόθη το Μάρτιο του 2018, όπου το κρατίδιο (FYROΜ τότε) επίσης αυτο-ονομά-
ζεται «Μακεδονία»… 
Τώρα θα μου πείτε, αυτό μας μάρανε; Εδώ έχει ψυχικό τραύμα ο ιεροψάλτης Φίλης με 

την προβολή στη Bουλή του βίντεο του ΥΕΘΑ.
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

250
500
1000

για    $87
για $127
για $187

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Γερμανία απέτυχε στο ρόλο της για 
τα ευρωτουρκικά θέματα και αντί 

να μειώσει την προκλητικότητα του Ερ-
ντογάν την ενίσχυσε, δηλώνει στο liberal.
gr o Κωνσταντίνος Φίλης, προσθέτοντας 
ταυτόχρονα ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι 
σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, στο 
διάστημα που θα μεσολαβήσει από τη Σύ-
νοδο Κορυφής και μέχρι την ορκωμοσία 
Μπάιντεν στις ΗΠΑ. 

Γιώργος Φιντικάκης
© Liberal.gr

Εκτιμά ότι το καλάθι των κυρώσεων για 
την Τουρκία θα είναι μικρό, παρ’ ότι η 
χώρα καταλαβαίνει μόνον από εκφοβισμό 
και επισημαίνει πως τα δυο πρόσωπα της 
γείτονος και το παιχνίδι που παίζει ο Ερ-
ντογάν, δε μπορεί να αποτελούν άλλοθι 
για τις χώρες της Ε.Ε. και όσους αναζητούν 
ένα «φύλλο συκής».

Σύμφωνα με τον κ. Κ. Φίλη, η Γερμανία 
δεν ανέδειξε τον ηγετικό της ρόλο στα ευ-
ρωτουρκικά, αποφεύγοντας να λάβει αυ-
στηρά μέτρα για την προκλητικότητα του 
Ταγίπ Ερντογάν, ενώ σημειώνει ότι γενι-
κότερα η προεδρία της αυτό το εξάμηνο 
δεν ήταν επιτυχημένη, φέρνοντας ως πα-
ράδειγμα τόσο το Ταμείο Ανάκαμψης και 
την αδυναμία της να συνετίσει Ουγγαρία 
και Πολωνία, όσο και το θέμα του βέτο της 
Βουλγαρίας κατά της Βόρειας Μακεδονί-
ας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 
Εκτελεστικός Διευθυντής Ινστιτούτου 
Διεθνών Σχέσεων και αναλυτής Διεθνών 
Θεμάτων στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, ο 
διάλογος από μηδενική βάση που μπορεί 
να τεθεί από την πλευρά του Ερντογάν δε 
δύναται να υπάρξει, δεδομένης και της 
απόφασης της προηγούμενης Συνόδου 
Κορυφής όπου υπάρχει αναφορά περί μο-
νοθεματικής συζήτησης.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ 

ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ;
Κ.Φ.: «Είναι δεδομένη η αντίθεση της 

Γερμανίας με τη λήψη μέτρων σε βάρος 
της Τουρκίας, είναι δεδομένη και η πρό-
θεση της Γαλλίας, για τους δικούς της λό-
γους, να πιέσει προς την κατεύθυνση λή-
ψης μέτρων. Άρα αυτό το οποίο θα πρέ-
πει να περιμένουμε, είναι να δούμε αν και 
κατά πόσο θα καταφέρει να συνεννοηθεί, 
όπως συνήθως συμβαίνει, ο γαλλογερ-
μανικός άξονας και κατά πόσο το Παρίσι 
μπορεί να επηρεάσει το Βερολίνο σχετι-
κά με την αναγκαιότητα να επιβληθούν 
κυρώσεις, απέναντι σε μια Τουρκία που 
δείχνει να εμπαίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Με βάση όσα γνωρίζουμε, θα έλεγα ότι 
πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Και 
να έχουμε κατά νου πως υπάρχουν και 
άλλες χώρες, πέραν της Γερμανίας, οι 
οποίες βρίσκονται απέναντι στην προο-
πτική επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία 
κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δε 
θα είναι μια εύκολη Σύνοδος Κορυφής. 
Εκτιμώ πως στο καλό σενάριο θα έχουμε 
κάποια μέτρα, που θα είναι όχι τόσο ήπια 
αλλά ούτε και τόσο σκληρά όσο ενδεχομέ-
νως να θέλαμε εμείς. Κάτι ενδιάμεσο ίσως 
και πάντα στο καλό σενάριο. Δε βλέπω 
πάντως το πολύ καλό σενάριο της λήψης 
σκληρών μέτρων, αλλά έτσι και αλλιώς, 
αυτό το οποίο υποστηρίζω εδώ και τουλά-
χιστον δύο μήνες, είναι ότι θα έπρεπε και 
εμείς να αρχίσουμε να απεγκλωβιζόμαστε 
από αυτή την κατάσταση των κυρώσεων, 
διότι στο τέλος της ημέρας είναι και ατε-
λέσφορη. Τι εννοώ; 
Ότι εκ των πραγμάτων οι κυρώ-

σεις δε μπορεί να είναι τόσο σκλη-
ρές όσο θα θέλαμε για να έχουμε κά-

ποιο αποτέλεσμα, ενώ στην περίπτω-
ση που είναι ήπιες δε μπορούν να 
επηρεάσουν την τουρκική πολιτική. 
Βέβαια, στο σημείο αυτό πρέπει στην πε-
ρίπτωση που πάμε στο σενάριο των πολύ 
σκληρών κυρώσεων, ένα καθεστώς τύπου 
Ερντογάν, είναι περίπου βέβαιο ότι όσο 
περισσότερο το πονέσουν τόσο περισσό-
τερο θα το εξαγριώσουν. Είναι η φύση του 
καθεστώτος τέτοια και το ερώτημα είναι 
αν και εφόσον συνέβαινε κάτι τέτοιο (με 
δεδομένο ότι αυτοί που θα πλήρωναν το 
μάρμαρο πρώτοι είναι η Ελλάδα και η Κύ-
προς) τι θα έκαναν οι ευρωπαίοι εταίροι. 
Φοβούμαι πως θα έβγαζαν την ουρά τους 
απ’ έξω, τουλάχιστον οι περισσότεροι εξ 
αυτών λέγοντας: «Εμείς κάναμε αυτό που 
μας ζητούσατε, από εδώ και πέρα είστε 
μόνοι σας». Κατ’ επέκταση σε όλη αυτή 
την προσπάθεια που γίνεται πρέπει να 
συνυπολογίσουμε και αυτή την παράμε-
τρο. 

Πιστεύω δε πως η Ελλάδα θα έπρε-
πε να κινηθεί σε μια πολιτική που ναι 
μεν περιλαμβάνει τις κυρώσεις ως 
ένα από τα «μαστίγια», αλλά που θα 
έπρεπε να έχει και άλλα πολλά στοι-
χεία σε σχέση με τα ευρωτουρκικά 
και κυρίως με τα ελληνοτουρκικά». 

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΑΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ 
ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΗ ΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ 

ΟΤΙ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΟΡΙΑ ΣΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΙΣ 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ 
ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ...

Κ.Φ.: «Η Γερμανία, λυπούμαι που θα το 
πω, αλλά έχει μια αποτυχημένη προεδρία 
το εξάμηνο αυτό. Βαίνει βέβαια προς το 
τέλος της και μακάρι να γίνει κάτι θεα-
ματικό και να αλλάξει η γενική εικόνα και 
αντίληψη. 

Όμως δεν είναι μόνο το ευρωτουρκι-
κό στο οποίο έχει αποτύχει παταγωδώς, 

αδυνατώντας να ελέγξει στο ελάχιστο την 
τουρκική επιθετικότητα. Αντιθέτως, την 
έχει ενισχύσει με τον τρόπο που χειρίζε-
ται τις εξελίξεις.
Υποστηρίζω πως έχει αποτύχει στην προ-

εδρία της Ε.Ε. βλέποντας και το τι έχει 
γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης όπου δεν 
έχει καταφέρει να κάμψει τις αντιδράσεις 
της Ουγγαρίας και της Πολωνίας. Το ίδιο 
και στην περίπτωση της Βόρειας Μακεδο-
νίας σε σχέση με το Βέτο της Βουλγαρίας 
ή στις περιπτώσεις της Κίνας και της Ρω-
σίας όπου δεν υπήρξε η παραμικρή εξέλι-
ξη. Νομίζω πως είναι μια κακή προεδρία 
που δεν αρμόζει σε μια χώρα τόσο ισχυ-
ρή, πιθανότατα η ισχυρότερη της Ε.Ε.». 

ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ, 
ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ 
ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ, 

ΕΝΩ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, 

ΔΙΝΕΙ ΑΛΛΟΘΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΤΟΝ 
ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Κ.Φ.: «Αν κάποιος αναζητεί «φύλλο συ-
κής» ή ψάχνει κάποιο άλλοθι, μπορεί εύ-
κολα να το κάνει. Στην πραγματικότητα 
όμως κοροϊδεύει τον εαυτό του. Αν αυτή 
τη στιγμή υπάρχουν, και υπάρχουν, κρά-
τη μέλη της Ε.Ε. που υποστηρίζουν πως: 
«Ωραία αφού το Oruc Reis φαίνεται πως 
αποσύρεται, έκανε η Τουρκία την αναδί-
πλωση και τώρα είναι ώρα να γίνει διά-
λογος με την Ελλάδα», αυτό δεν αποτελεί 
μια σοβαρή αντιμετώπιση σε επίπεδο 
σχέσεων.

Η Τουρκία δεν έχει δείξει στη συμπερι-
φορά της διάρκεια, συνέπεια και δεν ανα-
λαμβάνει δεσμεύσεις, ώστε να ξέρουμε 
πως στην περίπτωση που αποτύχει ο κύ-
κλος του διαλόγου (αν και εφόσον ξεκινή-
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Κ. Φίλης: «Το διπλό παιχνίδι του Ερντογάν  
δε μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για τη Γερμανία» 
«Η Γερμανία δεν ανέδειξε τον ηγετικό της ρόλο  
το διάστημα της προεδρίας της»
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FRUITS ET LÉGUMES

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

A value of$50+at the supermarketYou pay only $30

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

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

www.panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com

σει) ή ακόμη και ως μέσο πίεσης την ώρα 
του διαλόγου, δε θα δούμε το Oruc Reis 
να επιστρέφει στην περιοχή και να βρί-
σκεται δυτικότερα του 28ου Μεσημβρι-
νού ή ακόμη και να χρησιμοποιείται ένα 
πλωτό γεωτρύπανο.
Το θέμα είναι πως η Ε.Ε., οι μεγάλες 

ευρωπαϊκές χώρες και συνολικά αυτές 
που βρίσκουν στην όψιμη αλλαγή στά-
σης της Τουρκίας, το «φύλλο συκής» το 
οποίο χρειάζονται θα πρέπει να κατανο-
ήσουν πως αν δεν υπάρξει ένα δεσμευ-
τικό πλαίσιο απέναντι σε μια χώρα που 
αν δεν της βάλεις «χαλινάρια» βλέπου-
με ποια είναι η κατάληξη (Συρία, Λιβύη, 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ, Κύπρος, Ανατολι-
κή Μεσόγειος κ.λπ.). Και να καταλάβουν 
πως θα υπάρχει πρόβλημα όχι μόνο 
για την Ελλάδα και την Κύπρο αλλά συ-
νολικά για την Ευρώπη και τη Δύση». 

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ 

ΠΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΤΑ «ΜΑΤΙΑ» ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ;

Κ.Φ.: «Πρώτα απ’ όλα υπάρχει απόφα-
ση της προηγούμενης Συνόδου Κορυφής, 
η οποία κάνει λόγο για ένα διάλογο που 
θα είναι μονοθεματικός και αυτό κατά 
κάποιον τρόπο δεσμεύει τα κράτη-μέλη. 
Από εκεί και πέρα, επειδή η Τουρκία προς 
τα εκεί το πηγαίνει (αυτός είναι και ο λό-
γος που αυξάνει την ένταση) προφανώς 
υπάρχουν χώρες που θα μας προτρέψουν 
να δεχθούμε αυτή την εξέλιξη. Αυτό άλλω-
στε που τους ενδιαφέρει είναι να υπάρξει 
ένα αποτέλεσμα, όχι ποιο θα είναι αυτό, 
αλλά ούτε και με ποιον τρόπο θα προ-
κύψει. Αυτό είναι ένα δομικό πρόβλημα 
για εμάς και την εξωτερική μας πολιτική. 
Τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα 

όμως. Η Ελλάδα δε μπορεί να μπει σε μια 
ανοιχτή ατζέντα διαλόγου με την Τουρκία. 
Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που είναι 
προσβλητικά και μόνο να ζητούν να συζη-
τηθούν. Για παράδειγμα, το θέμα της ελ-
ληνικότητας των νησιών, οι γκρίζες ζώνες, 
τα «τουρκικά» νησιά που ακούμε κατά 
καιρούς, είναι αδύνατο να γίνουν αποδε-
κτά προς συζήτηση από μια κυβέρνηση. 

Η Τουρκία αμφισβητεί την κυριότητα νη-
σιών και θέτει θέμα αποστρατικοποίησης, 
την ώρα που έχει σε ισχύ το casus belli 
δημιουργώντας στην Ελλάδα συνθήκες 
άμυνας. Και λέω ένα λόγο σχετικά με την 
αποστρατικοποίηση – δεν έχει ακουστεί 
πολύ στο δημόσιο διάλογο – αλλά η Τουρ-
κία θέτει το θέμα διαρκώς διότι, εφόσον 
εκλείψει η παρουσία δυνάμεων στα νη-
σιά, θα επιχειρήσει να αμφισβητήσει το 
καθεστώς κυριότητας αυτών των νησιών. 

Η συζήτηση μπορεί να γίνει για τις θα-
λάσσιες ζώνες. Για να είμαστε όμως 
ειλικρινείς, με έναν έμμεσο τρόπο 
προκύπτει και το ζήτημα του εναέρι-
ου χώρου. Μπορεί εμείς να λέμε ότι 
δεν είναι προς συζήτηση, μπορεί και 
να ανακύψει θέμα λόγω της δυσαρμο-
νίας μεταξύ των 6 και των 10 μιλίων». 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ, ΠΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΗ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 

ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΤΖΟ ΜΠΑΙΝΤΕΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΤΟΝΑΛΝΤ 
ΤΡΑΜΠ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ;
Κ.Φ.: «Η κατάσταση είναι ούτως ή άλλως 

δύσκολη. Πιστεύω ότι το διάστημα αυτό 
των 40 ημέρων πρέπει να είμαστε σε ύψι-
στη επιφυλακή αλλά θεωρώ ότι μπορούν 
να σταλούν μηνύματα προς την Τουρκία 
ώστε να μην πάρει ρίσκα. Η Τουρκία κατα-
λαβαίνει μόνο από εκφοβισμό, διότι αυτός 

είναι ο τρόπος που και η ίδια κινείται. Αυτή 
είναι η γλώσσα που η ίδια αντιλαμβάνεται. 
Από την άλλη και η Ελλάδα και η Ευρώπη 
έχουν μια άλλη στρατηγική κουλτούρα και 
πέραν του εκφοβισμού, δηλαδή του «μα-
στίγιου», μπορούν και πρέπει να προσφέ-
ρουν στην Τουρκία και «καρότο». 
Μόνο που το «καρότο» αυτό, είτε μιλά-

με για τελωνειακή ένωση είτε για περισ-
σότερα χρήματα στο πλαίσιο του προ-
σφυγικο-μεταναστευτικού είτε για άλλες 
πολιτικές, θα πρέπει να δοθεί με προϋπο-
θέσεις. Δε μπορεί να προσφερθεί οτιδή-
ποτε στην Τουρκία χωρίς να υπάρχει ένα 
αυστηρό πλαίσιο προδιαγραφών, μέσα 
στο οποίο πρέπει να λειτουργήσει και αν 
ξεφύγει από αυτό να υπάρχει το «μαστί-
γιο». Όλα αυτά μάλλον θεωρητικά είναι 
αυτή τη στιγμή, διότι πολύ απλά είναι σα 
να μιλάμε εν κενό, έχοντας απέναντι μια 
χώρα με τα χαρακτηριστικά της Τουρκίας». 

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΝΟΧΛΗΘΗΚΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΙΓΥΠΤΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ, ΓΑΛΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΜΙΡΑΤΩΝ. ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ;

Κ.Φ.: «Κοιτάξτε, οποιαδήποτε κίνηση κα-
τοχυρώνει τη χώρα έναντι της τουρκικής 
προκλητικότητας, ακόμη και αν ερεθίζει 
τα τουρκικά αντανακλαστικά, είναι μια 
σωστή κίνηση. Από την άλλη, η Ελλάδα 
πρέπει να αποφύγει (διότι αυτή γειτνιά-
ζει με την Τουρκία και δέχεται τις πιέσεις 
του τουρκικού αναθεωρητισμού) τη δημι-
ουργία της αίσθησης ότι επιχειρείται ένα 
«αντιτουρκικό» μπλοκ. Η Ελλάδα δε θέλει 
την απομόνωση της Τουρκίας, αλλά να 
ενταχθεί σε ένα πλαίσιο σωστής συμπε-
ριφοράς. Κατ’ επέκταση, στο βαθμό που 
αυτές οι ενέργειες μάς κατοχυρώνουν 
στην πράξη και όχι μόνο στη θεωρία, είναι 
ευπρόσδεκτες. 

Θα πρέπει να προσέξουμε να αποφευ-
χθεί η εικόνα πως εμείς ηγούμαστε ενός 
αντιτουρκικού μπλοκ, δεδομένου ότι δεν 
έχουμε λόγο να κινούμαστε σε αυτή την 
κατεύθυνση. Άλλο πράγμα είναι να επιδι-
ώκουμε την κατοχύρωσή μας, την οποία 
κανείς δε μπορεί να αμφισβητήσει και 
άλλο να φαίνεται πως κινούμαστε με μια 
λογική «ο εχθρός του εχθρού μου είναι 
φίλος μου».

Μέσα σε όλα αυτά -και μπορεί να ακου-
στεί αιρετικό δεδομένων των καταστάσε-
ων-, επιμένω πως πρέπει να ξαναβρούμε 
και να ξαναπιάσουμε το νήμα των επα-
φών με την Τουρκία, το οποίο δυστυχώς 
έχει χαθεί. Και ο μόνος τρόπος για να γίνει 
αυτό είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπε-
δο, διότι ο τρόπος λειτουργίας της τουρ-
κικής κυβέρνησης είναι τόσο προσωποκε-
ντρικός, «Ερντογανοκεντρικός» θα έλεγα, 
ώστε δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. 

Μαζί με όλα αυτά που κάνουμε, μαζί 
με όλα αυτά που γίνονται, μαζί με όλες 
τις δηλώσεις – άλλες επιτυχείς και άλλες 
άστοχες ή και ατυχείς – πρέπει να βρούμε 
έναν τρόπο για απ’ ευθείας δίαυλο επικοι-
νωνίας με την Τουρκία. Όσο δύσκολοι και 
δύστροποι γείτονες και αν είναι, εντού-
τοις εμείς έχουμε κάθε λόγο να τους ευ-
θυγραμμίσουμε προς μία πολιτική και ένα 
πλαίσιο ευνοϊκό για τα δικά μας συμφέ-
ροντα».
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Κ. Φίλης: «Το διπλό παιχνίδι του Ερντογάν  
δε μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για τη Γερμανία» 
«Η Γερμανία δεν ανέδειξε τον ηγετικό της ρόλο  
το διάστημα της προεδρίας της»
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Σκέφτεστε να πουλήσετε το σπίτι σας;

Τηλεφωνήστε μου σήμερα 
για μια δωρεάν εκτίμηση.

1.9% Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία
- Προμήθεια 1,9% (Περιορισμένο χρονικό διάστημα)
- Με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. 
  (Εάν καταχωρηθεί και πωληθεί από εμένα)

Με την έπαρση της ελληνικής 
σημαίας στο Φρούριο Φιρκά 

τιμήθηκε στα Χανιά (Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 
2020) η 107η επέτειος της Ένωσης της 
Κρήτης με την Ελλάδα από την Περιφέρεια 
Κρήτης – Περιφερειακή Ένωση Χανίων, 
το Δήμο Χανίων και το Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. 
Βενιζέλος». Η έπαρση της σημαίας έγινε 
από κρητικό με παραδοσιακή ενδυμασία, 
χωρίς συμμετοχή πολιτών, λόγω των 
μέτρων κατά της πανδημίας Covid 19.
Σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Κρήτης 

Σταύρος Αρναουτάκης αναφερόμενος 
στην επέτειο για την Ένωση της Κρήτης 
με την Ελλάδα, τόνισε: 
«Ως Περιφέρεια Κρήτης, τιμούμε σήμερα 

τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και 
θυσιάστηκαν για να δουν τον τόπο τους 
ενωμένο με την Ελλάδα. Η  1η Δεκεμβρίου 

του 1913, η ημέρα της Ένωσης, φέρνει 
ανεξίτηλη τη σφραγίδα του Ελευθερίου 
Βενιζέλου. Του μεγάλου Κρητικού 
πολιτικού, που απέδειξε στην πράξη  τι 
σημαίνει η έννοια του πατριωτισμού και 
του εθνικού συμφέροντος. Του Κρητικού 
που ξεπέρασε την ιστορία, γιατί στάθμιζε 
τη διεθνή συγκυρία και αξιοποιούσε τους 
διεθνείς συσχετισμούς δυνάμεων προς 
όφελος της χώρας του. Σήμερα, εδώ από 
τα Χανιά, αντλούμε δύναμη από τους 
αγώνες, το θάρρος, την αυταπάρνηση 
των προγόνων μας. Παίρνουμε δύναμη 
και αισιοδοξία πως θα ξεπεράσουμε όλοι 
μαζί και αυτή τη δυσκολία». 
Από την πλευρά του, ο 

Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος 
Καλογερής δήλωσε: «Συγκεντρωθήκαμε 
για να γιορτάσουμε την ενσωμάτωση της 
Κρήτης στον εθνικό κορμό. Ένα μεγάλο 

γεγονός για την Κρήτη και τη χώρα που 
αποτέλεσε το επιστέγασμα μακραίωνων 
αγώνων των Κρητικών για την Ελευθερία, 
και η Κρήτη είναι αναπόσπαστο κομμάτι 
του εθνικού κορμού. Μαζί με όλους 
τους Έλληνες, δίνουμε τη μάχη για όλα 
τα προβλήματα στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό. Και του χρόνου να είμαστε 
καλά να γιορτάσουμε αυτό το σημαντικό 
γεγονός».
Δηλώσεις έκαναν επίσης ο Δήμαρχος 

Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης και 
ο πρόεδρος του Ιδρύματος Νικόλαος 
Παπαδάκης. Νωρίς το πρωί της Τρίτης 
1/12 τελέστηκε στο Μητροπολιτικό Ναό 
Εισοδίων της Θεοτόκου Θεία Λειτουργία 
και μνημόσυνο για τους πεσόντες 
στις επαναστάσεις της Κρήτης, από το 
Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου 
Δαμασκηνό. 

Τιμήθηκε στα Χανιά η 107η επέτειος  
της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Την 1η Δεκεμβρίου του 1913 η Κρή-
τη ενσωματώθηκε και επίσημα στο 

ελληνικό κράτος. Ακριβώς ένα μήνα νω-
ρίτερα (1 Νοεμβρίου 1913), ο σουλτάνος 
Μεχμέτ ο 5ος είχε παραιτηθεί από κάθε 
δικαίωμα επικυριαρχίας επί της μεγαλο-
νήσου. Αιώνες αιμάτων και δακρύων στη 
μαρτυρική Κρήτη έβρισκαν επιτέλους την 
ιστορική τους δικαίωση.
Η επίσημη ανακήρυξη της ένωσης έγινε 

στα ηλιόλουστα Χανιά την Κυριακή 1η 
Δεκεμβρίου 1913, παρουσία του βασιλιά 
Κωνσταντίνου και του πρωθυπουργού 
Ελευθέριου Βενιζέλου, μέσα σε ιδιαίτερα 
πανηγυρικό κλίμα. 
«Η πόλις ηγρύπνησε στολιζομένη. Εορ-

τάζει δε ο ουρανός, αποκατασταθείσης 
από της νυκτός της γαλήνης και ανατείλα-
ντος εαρινού ηλίου. Οι δρόμοι παρουσι-
άζουν όψιν λειμώνων ευωδιαζόντων από 
τας μυρσίνας. Παντού είναι ανηρτημέναι 
Βυζαντιναί σημαίαι μεταξύ των κυανο-
λεύκων. Συνωστίζονται παντού χωρικοί 
υψηλόκορμοι ζώσαι εικόνες του Θεοτοκο-
πούλου. Τα Κρητικόπουλα εις σμήνη κυ-
κλοφορούν με τις φουφουλίτσες των. Από 
του Νικηφόρου Φωκά του εκδιώξαντος 
εκ Κρήτης τους Άραβας, πρώτην φοράν 
Έλλην βασιλεύς αποβιβάζεται εις την νή-
σον» γράφει σε ανταπόκρισή της από τα 
Χανιά η αθηναϊκή εφημερίδα «Εστία». 
Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν στις 11:50 

το πρωί, όταν οι γηραιοί αγωνιστές Ανα-
γνώστης Μάντακας, 94 ετών, και Χατζη-
μιχάλης Γιάνναρης, 88 ετών, ύψωσαν την 
ελληνική σημαία στο φρούριο Φιρκά, ενώ 
την ίδια ώρα ερρίπτοντο 101 κανονιοβο-
λισμοί από τα ναυλοχούντα ελληνικά πο-
λεμικά πλοία.
Η Κρήτη περιήλθε ολοκληρωτικά στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία στις 4 Οκτω-
βρίου του 1669, όταν ο μέγας Βεζύρης 
Κιοπρουλής εισήλθε πανηγυρικά στον 
Χάνδακα (σημερινό Ηράκλειο), θέτοντας 
τέλος στην Ενετοκρατία στο νησί, που 
κράτησε 465 χρόνια (1204-1669). Παρά 
τη φυγή πολλών κατοίκων και την πλη-
θυσμιακή αλλοίωση από τους νέους κα-
τακτητές, οι Κρήτες ποτέ δεν έσκυψαν το 
κεφάλι στους Οθωμανούς. 
Το μαρτυρούν οι εξεγέρσεις του 1692 

(«Κίνημα του 1692») και του 1770 («Επα-
νάσταση του Δασκαλογιάννη»).
Το 1821, οι Κρήτες συμμετείχαν στον 

εθνικό ξεσηκωμό, αλλά οι προσπάθειές 
τους δεν ευοδώθηκαν, εξαιτίας του με-
γάλου αριθμού Τούρκων και Τουρκοκρη-
τικών στο νησί και της έλλειψης εφοδίων. 
Οι εξεγέρσεις κατά του κατακτητή συνε-

χίστηκαν με αμείωτη ένταση και πυκνότη-
τα, το 1833 («Κίνημα των Μουρνιών»), 
το 1841 («Επανάσταση των Χαιρέτη και 
Βασιλογεώργη»), το 1858 («Κίνημα του 
Μαυρογένη»), την τριετία 1866-1869 
(«Μεγάλη Κρητική Επανάσταση»), το 
1878 («Επανάσταση του 1878»), το1889 
(«Επανάσταση του 1889») και τη διετία 

1897-1898 («Επανάσταση του 1897-
1898»), οπότε η Κρήτη κέρδισε την αυτο-
νομία της υπό τις ευλογίες των Μεγάλων 
Δυνάμεων, μετά τις απίστευτες ωμότητες 
που διέπραξαν οι βαζιβουζούκοι (Τούρκοι 
άτακτοι) στο Ηράκλειο στις 25 Αυγούστου 
του 1898. Στις 2 Νοεμβρίου του ίδιου χρό-
νου και ο τελευταίος τούρκος στρατιώτης 
εγκατέλειπε το κρητικό έδαφος.
Η Κρήτη τέθηκε υπό την προστασία των 

Μεγάλων Δυνάμεων και την υψηλή μόνο 
επικυριαρχία του σουλτάνου. 
Από το 1898 έως το 1913 δημιουργήθη-

κε η Κρητική Πολιτεία, με αρμοστή τον Έλ-
ληνα βασιλόπαιδα Γεώργιο και κυβέρνη-
ση αποτελούμενη από πέντε χριστιανούς 
και ένα μουσουλμάνο (οι μουσουλμάνοι 
αντιπροσώπευαν περίπου το 25% των κα-
τοίκων της Κρήτης το 1900). 
Δεσπόζουσα μορφή εκείνης της περι-

όδου αναδείχθηκε ο νεαρός δικηγόρος 
Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος γρήγορα 

ήλθε σε σύγκρουση με τον Γεώργιο, εξαι-
τίας των υπερεξουσιών του. Η «Επανά-
σταση στον Θέρισο» (10 Μαρτίου 1905) 
που οργάνωσε ο Βενιζέλος, ανάγκασε τον 
Γεώργιο σε παραίτηση και την ανάληψη 
της ύπατης αρμοστείας από τον ελλαδίτη 
πολιτικό Αλέξανδρο Ζαΐμη. Κύριο αίτημα 
των εξεγερμένων ήταν η άμεση ένωση της 
Κρήτης με την Ελλάδα.
Η νικηφόρα έκβαση των Βαλκανικών Πο-

λέμων (1912-1913) για την Ελλάδα, εξαι-
τίας και της διορατικής πολιτικής του Έλ-
ληνα πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέ-
λου, επιτάχυνε τις εξελίξεις. Στις 30 Μαΐου 
1913 ο παραπαίων σουλτάνος παραιτήθη-
κε όλων των δικαιωμάτων του στην Κρήτη 
με τη Συνθήκη του Λονδίνου (άρθρο 4), 
ενώ με ιδιαίτερη συνθήκη παραιτήθηκε 
και από την επικυριαρχία του στο νησί (1 
Νοεμβρίου 1913). 
Η Κρήτη ήταν ελεύθερη και η ένωσή της 

με την Ελλάδα είχε πραγματοποιηθεί. 

Το Κρητικό Ζήτημα, που απασχόλησε επί 
μακρόν τη διεθνή πολιτική, είχε επιλυθεί.
Το 1923 με την ανταλλαγή των πληθυ-

σμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έφυ-
γαν και οι τελευταίοι μουσουλμάνοι από 
την Κρήτη, οι περισσότεροι από τους 
οποίους εγκαταστάθηκαν στα παράλια 
της Μικράς Ασίας. 
Από τα μέσα της πρώτης δεκαετίας της 

νέας χιλιετίας, άρχισε να διαδίδεται μια 
φημολογία, κυρίως μέσω διαδικτύου, ότι 
το 2013 οι κάτοικοι της Κρήτης θα κλη-
θούν να αποφανθούν με δημοψήφισμα 
εάν επιθυμούν το νησί να παραμείνει 
στην Ελλάδα ή να ανεξαρτητοποιηθεί, βά-
σει ενός μυστικού πρωτοκόλλου των συν-
θηκών παραχώρησής του στην Ελλάδα το 
1913. 
Οι ειδικοί διαβεβαιώνουν και ο χρό-

νος έδειξε ότι επρόκειτο περί αστειότη-
τος ή ευσεβούς πόθου κάποιων κύκλων. 
                                            © SanSimera.gr

Η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα 
Την 1η Δεκεμβρίου του 1913 η Κρήτη ενσωματώθηκε και 
επίσημα στο ελληνικό κράτος | Αιώνες αιμάτων και δακρύων 
έβρισκαν επιτέλους την ιστορική τους δικαίωση

Suggested presentation. 580 SAINT-MARTIN WEST BLVD.  |  450-668-0033Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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GOSS!P
Η 21χρονη Ρωσίδα καλλονή  
που θεωρείται η πιο σέξι  

DJ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!

Κατάγεται από τη Ρω-
σία, είναι μοντέλο 

και έχει χαρακτηριστεί 
ως «η πιο σέξι DJ του 
κόσμου», κάτι που απο-
δεικνύει και ο λογαρια-
σμός της στο Instagram, 
ο οποίος αυτή τη στιγμή 
μετρά 5,5 εκατομμύρια 
ακόλουθους.
Ο λόγος για τη Nata Lee, 

την 21χρονη καλλονή 
που έχει γίνει ο πόθος 
χιλιάδων ανδρών, κα-
θώς διαθέτει ένα μεγάλο 
μπούστο και απίστευτα 

οπίσθια, τα οποία απο-
καλύπτει… συχνά, φο-
ρώντας σέξι εσώρουχα 
μέσα από το λογαριασμό 
της στο Instagram. 
Η Nata ξεκίνησε να εργά-

ζεται ως DJ το 2019 με το 
όνομα DJ NATALEE.007, 
και λέγεται ότι τα πάρτι 
που συμμετέχει είναι τα 
πιο «καυτά» της χρονιάς. 
Το πανέμορφο μοντέ-

λο διατηρεί σχέση με το 
φωτογράφο Mavrin, ο 
οποίος είναι ο ιδρυτής 
των Mavrin Studios.

Μπραντ Πιτ: Δουλεύει σαν… απλός εργάτης!
Μαθήματα ανθρωπιάς και 

εθελοντικής προσφοράς 
παρέδωσε για μία ακόμη φορά ο 
Μπραντ Πιτ, ο οποίος συνεπής στη 
φιλανθρωπική του δράση, βρέθηκε 
σε γειτονιά του Λος Άντζελες μετα-
φέροντας τρόφιμα και είδη πρώτης 
ανάγκης για τις άπορες οικογένειες 
της περιοχής.
Σύμφωνα με την Daily Mail, o Αμε-

ρικανός σταρ ήταν ο οδηγός ενός 
μεγάλου φορτηγού το οποίο έκανε 
τις διανομές στο Νότιο Κεντρικό Λος 
Άντζελες. Πλήθος κόσμου παρατά-
χθηκε για να πάρει τρόφιμα από το 
φορτηγό που ο ίδιος οδηγούσε και 
ξεφόρτωνε για ώρες.
Όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες: 

«Ήταν απολύτως αφοσιωμένος και 
μπορούσες να καταλάβεις ότι δεν το 
έκανε για να φανεί ότι πήγε. Φορού-
σε γάντια, μάσκα, ενώ έμεινε εκεί 
περίπου 3-4 ώρες, κάνοντας μόνο 

κάποια διαλείμματα για να καπνί-
σει. Κάποια στιγμή μάλιστα μπήκε 
στο μπροστινό μέρος του φορτηγού 
και έβγαλε ένα φορητό ηχείο, το συ-
νέδεσε στο iPhone του και έβαλε να 
παίζει μουσική». 

Να σημειωθεί ότι, αν και παρέδι-
δε ο ίδιος τα κουτιά, πολλοί δεν τον 
αναγνώρισαν, εξαιτίας της μάσκας 
προστασίας που φορούσε. 

© protothema.gr

Τζένιφερ Άνιστον: Κορμί που θα ζήλευαν 20άρες 
Εδώ και χρόνια ακολουθεί υγιεινή 

διατροφή και ανάλογο τρόπο δι-
αβίωσης. Άλλωστε, τα αποτελέσμα-
τα των διατροφικών της επιλογών 
αντανακλώνται στην άψογη σιλου-
έτα της και τον υγιή οργανισμό της. 
Πλέον, η 51 ετών Τζένιφερ Άνιστον, 
αναλαμβάνει θέση διευθύντριας 
δημιουργικού στην εταιρεία Vital 
Proteins και γίνεται το «πρόσωπό» 
της. Έτσι, πρωταγωνιστεί στη νέα δι-
αφημιστική καμπάνια, όπου τη βλέ-
πουμε να τρέχει ή να κάνει γιόγκα, 
φορώντας το κολάν της και εντυπω-
σιάζοντας με τη γράμμωση και την 
καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Δέσποινα Βανδή: Καλωσορίζει τα Χριστούγεννα  
με μπισκότα «αστέρια» που έφτιαξε ο γιος της
Η Δέσποινα Βανδή, δεινή μαγεί-

ρισσα ως γνωστόν, υποδέχτηκε 
τα Χριστούγεννα στην κουζίνα της, 
αυτή τη φορά όμως με λιχουδιές 
που ετοίμασε ο γιος της. Η δημοφι-
λής τραγουδίστρια κοινοποίησε στο 
instagram φωτογραφίες από την 
κουζίνα του σπιτιού της, δοκιμάζο-
ντας τα εντυπωσιακά μπισκότα-α-
στέρια με σοκολάτα που ετοίμασε 
ο 13χρονος γιος της, Γιώργος Νικο-
λαΐδης. «Ο γιος μου πήρε την αγά-
πη μου για την κουζίνα! Φέτος τα 
πρώτα χριστουγεννιάτικα μπισκότα 
τα έφαγα από αυτόν!» έγραψε στην 
ανάρτησή της. | © Protothema.gr 

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σεβόμαστε το όνομά μας.
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info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

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

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

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

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594

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

Μεταφέρουμε βαλίτσες και μικρά κουτιά στην Ελλάδα,  
ανεξάρτητα από το βάρος και χωρίς πρόσθετο κόστος στην Ελλάδα. $125

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Α-Καλημέρα Μάγδα μου, πώς τα πας;
Μ-Ας τα λέμε καλά…
Α-Τι θέλεις να πεις; Μήπως αρρώστησε 

κανένας σας από τον ιό;
Μ-Όχι, όχι.
Α-Τότε;
Μ-Αρρώστησε το… πορτοφόλι μας.
Α-Τι έγινε πάλι, έκανε ζημιές ο δικός σου; 

Έκαψε την κουζίνα μαγειρεύοντας; Και στο 
είχα πει, αυτό είναι επικίνδυνο που έχει 
καταπιαστεί με τη μαγειρική.

Μ-Τίποτα απ’ όλα αυτά.
Α-Τότε;
Μ-Λοιπόν, θα στα πω από την αρχή.
Α-Ακούω…
Μ-Που λες, το περασμένο Σάββατο, με 

πήρε η Μαριάνθη η γειτόνισσα. Την ξέ-
ρεις, που έχει για άνδρα τον κυρ Ανδρέα 
που ήταν ταξιτζής και μας εξυπηρετούσε 
όταν είχε χιονοθύελλες, και δεν ερχόταν 
το σχολικό, να πηγαίνει τα παιδιά μου στο 
ΣΩΚΡΑΤΗ.

Α-Ναι, κάτι θυμάμαι. Καλός άνθρωπος.
Μ-Από τους λίγους. Λοιπόν, με παίρ-

νει η Μαριάνθη και μου λέει ότι θα ήταν 
μεγάλη της χαρά να περνούσαμε από το 
σπίτι -οκτώ σπίτια παραπέρα από το δικό 
μας- για να γιορτάσουμε τα 70 χρόνια του 
άνδρα της καθώς και την ονομαστική του 
γιορτή.

Α-Και πήγες; Αφού ξέρεις που απαγορεύ-
ονται οι επισκέψεις.

Μ-Πήγα. Δε μπορούσα να κάνω κι αλλιώς. 
Μην ξεχάσεις ότι η Μαριάνθη είναι από τις 
καλές γειτόνισσές μου και ο κυρ Ανδρέας 
πάντα ήταν εξυπηρετικός με το αυτοκίνητο 
του, όχι μόνο για τα παιδιά μας αλλά και 
για μας όταν το δικό μας ήταν στο γκαράζ.

Α-Λοιπόν;
Μ-Λοιπόν που λες, επίσκεψη ήταν αυτή 

δε θα πήγαινα και με άδεια χέρια. Περάσα-
με από το ΑΦΡΟΔΙΤΗ να πάρουμε μερικά 
γλυκά.

Α-Καλά κάνατε.
Μ-Στάσου, μη βιάζεσαι…
Α-Άντε τελείωνε γιατί έχω και δουλειές…
Μ-Θέλεις να μάθεις ή να κλείσω το τηλέ-

φωνο;
Α-Θέλω, φυσικά και θέλω.
Μ-Λοιπόν, άσε με να συνεχίσω.
Α-Συγνώμη. Συνέχισε…
Μ-Εκεί λοιπόν που περίμενα τη σειρά 

μου για να διαλέξω τα γλυκά, πίσω μου 
περίμενε η Κίτσα. Σου έχω ξαναμιλήσει για 
δαύτην.

Α-Ναι, μου είπες ότι είναι από τις κακές 
κουτσομπόλες -όχι σαν εμάς- συκοφαντεί 
τους πάντες και τα πάντα, είναι ζηλόφθονη 
και κακιά. Καλά τα λέω;

Μ-Μια χαρά. Λοιπόν, με ρωτά: «Για σου 
Μάγδα. Γιατί τόσα γλύκα; Επίσκεψη, επί-
σκεψη;»

Α- Κι εσύ τι απάντησες;
Μ-Απάντησα, που να μην απαντούσα. 

Της είπα ότι είχε τη γιορτή του ο κυρ Αν-
δρέας και θα πάμε να του ευχηθούμε.

Α-Κι ύστερα τι σου είπε;
Μ-«Καλά θα κάνετε. Αλλά πως δε με κά-

λεσε η Μαριάνθη που μένω δίπλα της;». 
Εγώ της είπα ότι καλέστηκα τελευταία 
στιγμή και δεν ξέρω άλλες λεπτομέρειες. 
Πήρα τα γλυκά κι έφυγα.
Α-Λοιπόν;
Μ-Λοιπόν, που λες, πήγαμε στην επίσκε-

ψη.
Α-Αν και απαγορευόταν…
Μ-Το ξέραμε αλλά είπαμε να πάμε. Εκεί 

λοιπόν που τρώγαμε όλοι μαζί, άλλοι στο 
τραπέζι στην τραπεζαρία, άλλοι στα τραπε-
ζάκια και στους καναπέδες του σαλονιού, 
κτυπάει η εξώπορτα. Ποιος νομίζεις ήταν;

Α-Η Κίτσα με τον άνδρα της;
Μ-Αφού τη παράτησε εδώ και χρόνια κι 

έφυγε με τη γραμματέα του…
Α-Τότε ποιος ήταν;
Μ-Τέσσερεις αστυνομικοί. Μια κοπέλα 

και τρεις άνδρες.
Α-Τι πράγμα;
Μ-Αυτό που άκουσες. Μπαίνουν μέσα 

ευγενικά, ευγενικά, μάς μίλησαν πρόθυμα 
στα αγγλικά και μας είπαν ότι καταπατάμε 
το νόμο. Ευθύς μετά έβγαλαν τα μπλοκ 
τους και έκοψαν στον καθένα από εμάς 
«κουστούμι» $1000 και $548 (έξοδα δια-
χείρισης).
Α-Τι μου λες φιλενάδα;
Μ-Αυτό που άκουσες. Που σημαίνει 

$1500 για μένα και $1500 για τον Αγαμέ-
μνων μου, ίσων $3000 άδικα των αδίκων.
Α-Και πως το έμαθε η αστυνομία;
Μ-«Είχαν ειδοποιηθεί από ένα άτομο για 

το πάρτη».
Α-Και η ρουφιανιά σίγουρα ήταν δουλειά 

της Κίτσας…
Μ-Ακριβώς. Επειδή δεν ήταν καλεσμένη, 

εκδικήθηκε με το να καλέσει την αστυνο-
μία η σκρόφα.
Α-Φαντάζομαι πόσο στενοχωρήθηκε η 

Μαριάνθη.
Μ-Μόνο στενοχωρήθηκε; Έφαγε και 

$5000 πρόστιμο ως διοργανώτρια. 
Α-Με άλλα λόγια, το έχεις και τύψεις ότι 

εσύ άθελα σου μίλησες στην Κίτσα κι έγινε 
ότι έγινε.

Μ-Ακριβώς. Κι επειδή φταίω εγώ, σήμε-
ρα (αφού δέχτηκε και ο αντρούλης μου), 
ενημέρωσα τη Μαριάνθη ότι θα ξοφλήσω 
εγώ όλα τα πρόστιμα τα δικά της και των 
22 καλεσμένων της.

Α-Τι να σου πω Μάγδα μου, έχεις καρδιά 
μάλαμα…

Μ-Δεν ξέρω τι έχω, αλλά δε θα μπορού-
σα να το είχα τύψεις ότι η αφέλειά μου θα 
κόστιζε τόσα πολλά και άδικα χρήματα στη 
Μαριάνθη και στους καλεσμένους της.

Α-Και αυτή πως το πήρε;
Μ-Πως να το πάρει; «Άγαλμα» θα με κά-

νει. Μην ξεχνάς και οι δυο ζουν από μια 
σύνταξη και μόνο. Το ίδιο και οι περισσό-
τεροι που ήταν στο πάρτι. Εφόσον λοιπόν 
ήταν η τύχη μου να κερδίσουμε στο Λας 
Βέγκας και εφόσον μπορούσα να το κάνω, 
σκέφτηκα ότι με αυτό τον τρόπο δε θα χά-
λαγα τις ημέρες των εορτών για όλα αυτά 
τα άτομα.

Α-Μπράβο Μάγδα μου, πολύ καλά έκα-
νες. Αλλά φέτος, ξέχνα τις γιορτές…

Μ-Γιατί; Δε μας είπαν ότι μπορούμε να 
δούμε ως 10 άτομα από τις 24 ως τις 27 
Δεκεμβρίου;

Α-Αυτό είπαν…
Μ-Τότε;
Α-Απλούστατα, βλέποντας να μην κατε-

βαίνουν τα κρούσματα, ο πρωθυπουργός 
με δήλωση του την Πέμπτη 3/12 ακύρωσε 
κάθε επίσκεψη που είχαμε προγραμματί-
σει.

Μ-Μάλιστα. Δηλαδή γιορτές φέτος μόνο 
με τους άνδρες μας, εκτός αν θέλει να μας 
το… απαγορεύσουν κι αυτό.

Α-Όχι...
Μ-Όχι ακόμα. Διότι πάνε φυρή-φυρή να 

το κάνουν κι αυτό. Στο τέλος θα πρέπει να 
παίρνουμε άδεια πότε και πως θα πλαγιά-
ζουμε με τους άνδρες μας. Έλα… νι στον 
τόπο σου!

Α-Μάγδα, παρεκτρέπεσαι!
Μ-Εγώ δεν παρεκτρέπομαι, αλλά όλοι 

αυτοί που μας έχουν σαν τα γίδια στο μα-
ντρί και χρησιμοποιούν τα όργανα της τά-
ξης να μας αποτρέπουν από το να ζούμε 
σαν άνθρωποι.

Α-Έλα, ησύχασε. Σύντομα θα βγει το εμ-
βόλιο και όλα θα πάνε καλά.

Μ-Ποιο απ’ όλα; Και πόσο ασφαλές θα 
είναι; Άσε φιλενάδα. Με όλα αυτά που 
γίνονται γύρω μας, το αίμα ανέβηκε στο 
κεφάλι.

Α-Υπομονή δεν είπαμε;
Μ-Είπαμε υπομονή αλλά αρχίζουν και 

ξεπερνούν τα όρια. Σ’ αφήνω τώρα και τα 
ξαναλέμε…
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Καλημέρα  
Πατρίδα

Αυτή την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου  
συνέντευξη με την κα Ιωάννα Τσουμπλέκα 

ιδρύτρια και υπεύθυνη 
του Συλλόγου Τρίτης Ηλικίας ΦΙΛΙΑ

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

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

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή: 7:30 το πρωί  και  9 το βράδυ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα: 9:00 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 πρωί και 4:30  το απόγευμα
Κυριακή: 3:30 το πρωί

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

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

και των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Γιατί όσοι έφυγαν να 
επιστρέψουν στην Ελλάδα; 
Μετά τον εμβολιασμό, τρία χρόνια μετά την εκλογή 
της νέας ελληνικής κυβέρνησης, θα βρισκόμαστε 

επί της ουσίας ακόμα στη γραμμή αφετηρίας, 
ελπίζοντας πως το σχέδιο Πισσαρίδη είναι αρκετό 

για το πολυπόθητο restart | Αυτό έταξε την 
προηγούμενη εβδομάδα ο Μητσοτάκης στους 

Έλληνες του εξωτερικού. Είναι αρκετό; 

Το brain drain εξελίχθηκε όπως η 
πανδημία, σε δύο κύματα. Ταιριάζει 

απόλυτα με τις δύο φάσεις της ελληνι-
κής οικονομικής κρίσης, το αρχικό σοκ 
του 2011 και την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ, το 
2015. Όλοι γνωρίζουν κάποιον που προ-
σπάθησε να ξεφύγει, να ψάξει την τύχη 
του πέρα από τη μαμά πατρίδα. Πολλοί 
τα κατάφεραν κιόλας –αποδεικνύοντας 
πως η χώρα και υλικό έχει και ταλέ-
ντο. Τίποτα απ’ αυτά βέβαια δεν είχε και 
πολλή σημασία. 

Μυρτώ Λιαλιούτη
©Protagon.gr 

Όταν ο πολιτικός κόσμος διαπίστωσε 
ότι οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, αντί 
να πάρει ουσιαστικά μέτρα, επικαλέστη-
κε το συναίσθημα που μας κάνει όλους 
να γυρνάμε στο σπίτι μας στις δύσκολες 
στιγμές. Οι κυβερνήσεις πατούσαν στο 
γεγονός, ότι όσοι βρήκαν στέγη στην 
Ευρώπη, την Αμερική ή την Ασία δεν το 
έκαναν από μια ξαφνική έξαρση ελληνι-
κής εξωστρέφειας, όπως συνέβαινε το 
2000. Δεν αποφάσισαν ένα ωραίο πρωί 
οι νέοι επιστήμονες και οι επαγγελματί-
ες να γνωρίσουν τον κόσμο πέρα από τα 
στενά όρια του νοτιοανατολικού άκρου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από ανάγκη 
μπήκαν στο αεροπλάνο, φωνάζοντας 
πως η χώρα που τους γέννησε όχι απλά 
δεν τους χωράει, δε μπορεί καν να τους 
συντηρήσει. Άρα ο γυρισμός, ειδικά τις 
κρίσιμες ώρες, είναι μονόδρομος. 

Σαν εθελοντική κατάταξη. Αυτή η ανά-
γκη ωστόσο, που τους έστρεψε στο εξω-
τερικό, όχι μόνο τους απέτρεπε από το 
να επιστρέψουν, αλλά τους έσπρωχνε 
ακόμα πιο μακριά, όσο η Ελλάδα βυθι-
ζόταν στις αντιφάσεις της. Αντιφάσεις, 
από τις οποίες δεν ξέφυγαν ούτε οι ίδιοι: 
οι πιο πολλοί από τους καλοβολεμένους 
του εξωτερικού που έκλεισαν εισιτήριο 
το καλοκαίρι του 2015 ψήφισαν «όχι» 
στο δημοψήφισμα, ζητώντας επί της ου-
σίας από τη χώρα τους να απομονωθεί 
ακόμα περισσότερο. Οι υπόλοιποι, που 
ήταν και είναι έως σήμερα εμφανώς πε-
ρισσότεροι, απλά δε μπήκαν στον κόπο. 
Η Ελλάδα ήταν χαμένη υπόθεση. Δε γύ-
ρισαν όταν τους είχε ανάγκη η χώρα, γύ-
ρισαν όταν την είχαν ανάγκη εκείνοι. 

Η πανδημία άλλαξε τα δεδομένα για 
πολλούς από τους εργαζόμενους του 
εξωτερικού, που είτε έχασαν τη δουλειά 
τους είτε βγήκαν νωρίς-νωρίς σε τηλερ-
γασία. Την ώρα που οι χώρες της Ευρώ-
πης μετρούσαν χιλιάδες θανάτους, στην 
Ελλάδα έμεναν σπίτι. 
Και για πρώτη φορά τα τελευταία δέκα 

χρόνια, κάπου αχνοφάνηκε μια αλλαγή 
στην ατμόσφαιρα. Βρε λες; Δεν είναι κι 
άσχημα να πληρώνεται κανείς από το 
εξωτερικό, αλλά να ξυπνά κάτω από τον 
αττικό ήλιο. 

Και είναι ακόμα, παρά τα όσα μεσολά-
βησαν από την περασμένη άνοιξη έως 
σήμερα. Το πρώτο βήμα έγινε. Γιατί να 
μη γίνει και το δεύτερο; 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη με την 

υπόσχεση αναμόρφωσης του κράτους, 
έτσι ώστε να βρουν λόγο να επιστρέ-
ψουν όσοι έφυγαν και –κυρίως– για να 
μη φύγουν περισσότεροι. Η ζωή αποδεί-
χθηκε απρόβλεπτη. 
Μετά τον εμβολιασμό, τρία χρόνια 

μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης, 
θα βρισκόμαστε επί της ουσίας ακόμα 
στη γραμμή αφετηρίας, ελπίζοντας πως 
το σχέδιο Πισσαρίδη είναι αρκετό για 
το πολυπόθητο restart. Αυτό έταξε προ-
σφάτως ο Μητσοτάκης στους Έλληνες 
του εξωτερικού: επενδύσεις, θέσεις ερ-
γασίας, φορολογικά κίνητρα. 
Γιατί όσοι έφυγαν να επιστρέψουν 

στην Ελλάδα; «Τα φορολογικά κίνητρα 
είναι εντάξει, αλλά το πιο σημαντικό εί-
ναι το πως θα μας αντιμετωπίζει το κρά-
τος. Θέλουμε μια αξιοπρεπή δουλειά με 
εξωστρέφεια», του απάντησε ο Έκτορας 
Χανδακάς που μένει στη Γαλλία. 
Ούτε η νοσταλγία ούτε τα λεφτά είναι 

από μόνα τους αρκετά, για να αλλάξει 
κανείς τη ζωή του. Ίσως περισσότερο 
έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη και την 
αυτοπεποίθηση. Όσοι αποχαιρέτησαν 
οικογένεια και φίλους, στο πρώτο ή στο 
δεύτερο κύμα, δε δελεάζονται με απαλ-
λαγές, όπως δε δελεάστηκαν όταν τους 
πήραν στο φιλότιμο. Θέλουν εγγυήσεις 
πως θα τους πάρουν στα σοβαρά. 
Ως τότε, κανείς δε στριμώχνεται για να 

επιστρέψει. Και πολύ καλά κάνει. 
Οι απογοητεύσεις ενίοτε είναι δυσβά-

σταχτες – να ένα ελληνικό μάθημα που 
διαδόθηκε παντού.  
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Το φθινόπωρο του 2008, πριν από 12 χρόνια, όλοι 
θυμόμαστε ότι η χρεοκοπία της Lehman Brothers 

κινητοποιούσε τις Κεντρικές Τράπεζες και τις κυβερνήσεις 
σε δράσεις, για να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές 
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης που ήταν ήδη 
σε εξέλιξη. 

Δημήτρης Τζάνας
(Οικονομολόγος)

Με πρώτη τη Federal που αγόρασε ομόλογα αλλά και 
άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα για να προσφέρει 
άφθονη ρευστότητα στις τράπεζες, αλλά και την αμε-
ρικανική κυβέρνηση που μετά από πολύμηνη προσπά-
θεια πέτυχε τη νομοθέτηση πακέτου στήριξης, του TARP 
(Troubled Assets Relief Programme), ενώ ανάλογα έπρα-
ξαν στην Ιαπωνία και στην Ε.Ε. Σύντομα, μετά το 2010, 
το παγκόσμιο χρέος, δηλαδή το άθροισμα του δημόσιου 
και του ιδιωτικού χρέους, έφτασε στα 200 δισ. ευρώ που 
τότε ήταν το 200% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Εν μέσω της συνεχιζόμενης χρηματοοικονομικής κρίσης 
που μεταλλάχθηκε σε πολλές χώρες σε ευρύτερα οικο-
νομική αλλά και κοινωνικο-πολιτική, το παγκόσμιο χρέ-
ος συνέχισε την ανοδική του κίνηση για να ξεπεράσει το 
2016 τα 300 δισ. ευρώ, διαμορφωνόμενο περί το 240% 
του παγκόσμιου ΑΕΠ (στοιχεία IIF). Τα επόμενα έτη, αν 
και το χρέος συνέχισε την ανοδική του κίνηση, σταθερο-
ποιήθηκε σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Για να φτάσουμε στο 
τέλος του 2019, οπότε ξεκινά η πανδημία λόγω των κρου-
σμάτων του κορωνοϊού, πρώτα στην Κίνα και στη συνέ-
χεια, το 2020, σε όλο τον πλανήτη. 
Οι οικονομίες βιώνουν πρωτόγνωρες καταστάσεις, κα-

θώς οι επιστήμονες της υγείας (λοιμωξιολόγοι, επιδη-
μιολόγοι κοκ.) εισηγούνται ακραία περιοριστικά μέτρα, 
τα lockdown, προκειμένου να ελεγχθεί η πανδημία. Η 
μία χώρα μετά την άλλη τα υιοθετούν, με αποτέλεσμα 
οι οικονομίες να εισέρχονται σε ύφεση, το μέγεθος και 
η διάρκεια της οποίας είναι πρωτόγνωρα και συγκρίσιμα 
μόνο με ανάλογες καταστάσεις κατά τη διάρκεια του 1ου 
ή του 2ου Παγκόσμιου Πολέμου.

Έτσι, μετά τα μέσα Μαρτίου 2020, Κεντρικές Τράπεζες 
και κυβερνήσεις εξαντλούν το οπλοστάσιο των μέτρων 
οικονομικής πολιτικής που εισηγούνται οι οικονομολόγοι. 
Η νομισματική πολιτική, στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Κίνα, 
την Ε.Ε. και τη Μ. Βρετανία γίνεται υπέρ-χαλαρή, με τα 
πακέτα ποσοτικής χαλάρωσης να ενεργοποιούνται για να 
προσφερθεί άφθονη ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα. 
Καθώς, όμως, οι φύσει συντηρητικές τράπεζες αρνούνται 
να μεταβιβάσουν τη ρευστότητα αυτή στην οικονομία, με 
τη δικαιολογία ότι το έλλειμμα αξιόχρεων δανειοληπτών 
θα οδηγήσει σε έκρηξη των μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων σε επόμενη φάση, κάποιος άλλος πρέπει να το κάνει, 
για να αποφευχθούν οι ορδές των ανέργων από το βέ-
βαιο κύμα απολύσεων, λόγω της μαζικής κατάρρευσης 
επιχειρήσεων μεσαίου και μικρού μεγέθους κυρίως.

Ήταν λοιπόν η ώρα των κυβερνήσεων, που για μια ακό-
μη φορά έπρεπε να δραστηριοποιηθούν για να φτάσει 
ρευστότητα στα ευρύτερα κοινωνικοοικονομικά στρώμα-
τα των πληττόμενων καταναλωτών και επιχειρήσεων, για 
να συντηρηθεί η ελάχιστη κατανάλωση για τα είδη πρώ-
της ανάγκης και να αποφευχθούν οι καταστάσεις που 
βίωσαν οι οικονομίες στη διάρκεια του Μεσοπολέμου 
(1928-32) μετά το μεγάλο κραχ. Είναι βέβαιο ότι ο Keynes 
θα εισηγείτο εκτεταμένες δημοσιονομικές παρεμβάσεις, 
αφού στις συνθήκες κρίσης η οικονομία μοιάζει με το 
φλεγόμενο σπίτι που πρέπει να δεχθεί άφθονο νερό από 
τους πυροσβέστες για να σβήσει πρώτα απ’ όλα η φωτιά, 
με αναπόφευκτο κόστος να καταστραφεί ακόμη περισσό-
τερο. Και έτσι έπραξαν οι κυβερνήσεις, αναπτύσσοντας 
δημοσιονομικές δράσεις για να καλυφθούν οι αυξημένες 
δαπάνες υγείας, να καταβληθούν επιδόματα ανεργίας σε 
εργαζόμενους υπό αναστολή και ανέργους, να χρηματο-
δοτηθούν πάσης φύσεως υποχρεώσεις των επιχειρήσε-
ων που τέθηκαν σε αργία και να σχεδιαστούν επενδυτικά 
προγράμματα (σύγχρονα σχέδια Μάρσαλ) για να αναζω-
ογονηθούν και να επανεκκινήσουν οι οικονομίες, όταν 
οι επιστήμονες θα ανακαλύψουν τα κατάλληλα εμβόλια, 
όπως συμβαίνει με την Pfizer και τη Moderna ή άλλες 
φαρμακευτικές αγωγές. 

Μάλιστα, προκειμένου οι κυβερνητικές δράσεις να 
έχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα, υιοθετήθηκε η ιδέα του 
Milton Friedman για το από ελικοπτέρου χρήμα, δηλα-
δή η άμεση πίστωση των λογαριασμών των πολιτών με 
ένα ποσό ώστε να ξοδευτεί το ταχύτερο δυνατό, αν και 
στη συνέχεια η αύξηση των αποταμιεύσεων αποκάλυψε 
ότι και αυτό το μέτρο δεν ήταν πλήρως αποτελεσματικό, 
λόγω της δυσμενούς ψυχολογίας των καταναλωτών, εν 
όψει της αβεβαιότητας για τη διάρκεια της κρίσης.

Οι δράσεις των κυβερνήσεων έγιναν βέβαια παντού 
με τρόπους που εκτόξευσαν τα δημοσιονομικά ελλείμ-
ματα εκτροχιάζοντας τους προϋπολογισμούς και εκδί-
δοντας ομόλογα, επωφελούμενες από τη διαμόρφωση 
των επιτοκίων σε πρωτόγνωρα χαμηλά επίπεδα, καθώς 
ήδη ομόλογα 17 τρισ. δολ. έχουν αρνητικά επιτόκια! 
Έτσι, η τελευταία εκτίμηση του IIF, φορέας ειδικού σκο-
πού του ΔΝΤ, είναι ότι στο 4ο τρίμηνο του 2020 το πα-
γκόσμιο χρέος θα προσεγγίσει τα 280 τρισ. δολ. και θα 

διαμορφωθεί στο 365% του παγκόσμιου ΑΕΠ, επίπεδο 
που προκαλεί προβληματισμό σε σχέση με τους τρόπους 
διαχείρισής του, αφού η συνομολόγηση στην έκρηξη των 
πακέτων νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής για 
την άμβλυνση της κρίσης, δεν αναιρεί τον πονοκέφαλο 
της διαμόρφωσης προϋποθέσεων για να πειστούν οι 
αγορές για τη βιωσιμότητά του. 

Στο μεταξύ, είναι πιθανή η διαμόρφωσή του πάνω από 
το 400% του παγκόσμιου ΑΕΠ εντός του 2021, αφού ήδη 
προαναγγέλλεται ότι η δημοσιονομική χαλάρωση δε θα 
επέλθει ούτε το επόμενο έτος, παρά μόνο όταν δρομολο-
γηθούν στέρεες προϋποθέσεις για θετικούς ρυθμούς οι-
κονομικής μεγέθυνσης στην παγκόσμια οικονομία, οπότε 
και θα χρειαστεί οι κυβερνήσεις να παρουσιάσουν τον 
οδικό χάρτη για την τιθάσευση του παγκόσμιου χρέους.

© Από την έντυπη έκδοση  
της Ναυτεμπορικής

Εκτοξεύεται το 
παγκόσμιο χρέος
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Ύστερα από τρία χρόνια και με τον 
Παναθηναϊκό να είναι η τελευταία 

ελληνική ομάδα της καριέρας του, ο 
Γιάννης Μπουρούσης (φωτ.) επιστρέφει 
στη Basket League για λογαριασμό του 
Περιστερίου. Η διοίκηση των «κυανο-
κίτρινων» ανακοίνωσε (Τρίτη 1/12) τη 
συμφωνία με τον 37χρονο σέντερ που 
έχει αγωνιστεί στο Πρωτάθλημα σε ΑΕΚ 
(2002-6), Ολυμπιακό (2006-11) και Πα-
ναθηναϊκό (2016-17). Η ανακοίνωση του 
Περιστερίου: «Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοι-
νώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή 

Γιάννη Μπουρούση, ο οποίος θα φοράει 
τη φανέλα του συλλόγου ως το τέλος της 
αγωνιστικής περιόδου 2020-2021. 
Ο έμπειρος σέντερ, με την πλούσια (σε 

τίτλους και διακρίσεις) καριέρα, απο-
δέχθηκε την πρόταση της διοίκησης και 
θα ισχυροποιήσει με την παρουσία του 
τη γραμμή των ψηλών της ομάδας, τόσο 
στις εγχώριες υποχρεώσεις της, όσο και 
στο Basketball Champions League.
Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης 

του Περιστερίου ο Γιάννης Μπουρούσης, 
ανέφερε: «Αισθάνομαι πολύ καλά. Από 
τη στιγμή που ο κόουτς Πεδουλάκης, με 
τον οποίο είχα άμεση επαφή καθώς έχου-
με συνεργαστεί και στον Παναθηναϊκό, 
με κάλεσε να έρθω στην ομάδα, δεν το 
σκέφτηκα και πάρα πολύ για να αποδε-
χθώ την πρόταση του. Ήθελα να αγωνι-
στώ για άλλο ένα χρόνο στο υψηλό επί-
πεδο. Αυτό είναι καθαρά θέμα διάθεσης 
και αγάπης προς το άθλημα».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6η αγωνιστική

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2020
10:00 ΑΡΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
10:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΛΑΡΙΣΑ
10:00 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
10:00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΗΡΑΚΛΗΣ
12:30 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΛΑΥΡΙΟ

ΚΥΡΊΑΚΉ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2020
10:00 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΉΣ
ΤΕΤΑΡΤΉ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2020

3η αγωνιστική 
08:00 ΛΑΥΡΙΟ-ΑΡΗΣ

4η αγωνιστική 
13:00 ΠΑΟΚ-ΛΑΡΙΣΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2020
7η αγωνιστική

10:00 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΕΚ
10:00 ΛΑΡΙΣΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
12:30 ΛΑΥΡΙΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
(σε 5 αγώνες)

1] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  9 (4-1)
2] ΑΕΚ   8 (4-0)
3] ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  8 (3-2) 
4] ΗΡΑΚΛΗΣ  8 (3-2)
5] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  6 (3-0)
6] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 6 (1-4)
7] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 6 (1-4)
8] ΠΑΟΚ   5 (1-3)
9] ΑΡΗΣ   3 (1-1)
10] ΛΑΥΡΙΟ  3 (0-3)
11] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 2 (1-0)
12] ΛΑΡΙΣΑ  2 (0-2)
 
-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ 4 ΑΓΩΝΕΣ 
-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΛΑΥΡΙΟ  
ΑΠΟ 3 ΑΓΩΝΕΣ  
-ΑΡΗΣ, ΛΑΡΙΣΑ ΑΠΟ 2 ΑΓΩΝΕΣ  
-Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΧΕΙ 1 ΑΓΩΝΑ 

«Περιστεριώτης» ο Γιάννης Μπουρούσης

ΟΜΟΝΟΙΑ-ΠΑΟΚ 2-1

Τερματικός σταθμός… Ομόνοια
Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League  
και ο ΠΑΟΚ | Ήττα με 2-1 από την Ομόνοια στην Κύπρο

Άδοξο τέλος για το ευρωπαϊκό ταξίδι 
του ΠΑΟΚ στην Κύπρο. Ο «δικέφαλος 

του Βορρά» ηττήθηκε με 2-1 στο «ΓΣΠ» από 
την Ομόνοια και σε συνδυασμό με τη νίκη 
της PSV στην Ισπανία απέναντι στη Γρανά-
δα, κούνησε μαντήλι και νωρίς-νωρίς (όπως 
και η ΑΕΚ) αποχαιρέτησε τη διοργάνωση. 
Η ομάδα του Γκαρσία ήταν άτυχη, αφού 
βρέθηκε από νωρίς να κυνηγάει το σκορ 
και παρά το γεγονός ότι ήταν ανώτερη, 
είχε την κατοχή και κατάφερε να ισο-
φαρίσει πριν το ημίχρονο, πλήρωσε την 
αναποτελεσματικότητα της και τα δικά 
της λάθη. Χαρακτηριστικό είναι το γεγο-
νός ότι ο ΠΑΟΚ είχε 21 τελικές και πάνω 
από 70% κατοχή της μπάλας στο παιχνίδι. 
Μοιραίος ο Ελ Καντουρί που έχασε ανε-
πανάληπτη ευκαιρία στο 46ο λεπτό σε 
κενή εστία, ενώ ήταν ο παίκτης που ανέ-
τρεψε τον Λοΐζου, στο πέναλτι που χά-
ρισε το νικητήριο γκολ των Κύπριων. 
Για τρίτη διαδοχική χρονιά νωρίς το ευρω-

παϊκό «αντίο» για το «δικέφαλο του Βορ-
ρά». Πρώτη νίκη στη φάση των ομίλων για 
την κυπριακή ομάδα.

Οι σκόρερς του αγώνα:  
9΄Κακουλής, 84΄πέν. Γκόμεζ – 39΄Τζόλης
ΟΊ ΣΥΝΘΕΣΕΊΣ  
Ομόνοια (Χένινγκ Μπεργκ): Φαμπιάνο, 
Λούφτνερ, Χουμποτσάν, Λανγκ, Κούσου-
λος (58’ Γκόμες), Κίκο (58’ Λέτσιακς), Λοΐ-
ζου (85΄ Ασάντε), Τζιωνή, Γκόμεθ, Κακου-
λής (21’ Σεχού), Σένε (58’ Ντούρις) 
ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Ζ. Ζίβκοβιτς, 
Ροντρίγκο, Κρέσπο, Βαρέλα, Βαγκέ (46’ 
Γιαννούλης), Τσιγγάρας (79’ Μπίσεσβαρ), 
Ελ Καντουρί, Σβαμπ (46’ Μουργκ), Τζόλις, 
Α. Ζίβκοβιτς, Σφιντέρσκι

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου:  
Γρανάδα-Αϊντχόφεν 0-1

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες): Γρανάδα 10, 
Αϊντχόφεν 9, ΠΑΟΚ 5, Ομόνοια 4

Τελευταία αγωνιστική (10/12):  
Αϊντχόφεν-Ομόνοια, ΠΑΟΚ-Γρανάδα

ΑΕΚ-ΜΠΡΑΓΚΑ 2-4
Έστησε πάρτι η Μπράγκα με 
καλεσμένη την... τραγική ΑΕΚ 
Εφιάλτης δίχως τέλος το φετινό Europa League  
για την ΑΕΚ που έγινε... έρμαιο στις ορέξεις της Μπράγκα

Τραγική ΑΕΚ και Μάσιμο Καρέρα, πα-
ραδόθηκαν στην ανωτερότητα της 

Μπράγκα! Η ΑΕΚ φιλοξένησε την Μπρά-
γκα, θέλοντας να κερδίσει και να διατηρή-
σει κάποιες πιθανότητες πρόκρισης, αλλά 
έγινε... έρμαιο στις ορέξεις των Πορτογά-
λων που πέρασαν με το εμφατικό 4-2 από 
το ΟΑΚΑ και εξασφάλισαν την πρόκρι-
σή τους στους «32» του Europa League. 
Μία ακόμη αγωνιστική, με τη Λέστερ 
στην Αγγλία, για να τελειώσει ο φετι-
νός εφιάλτης των «κιτρινόμαυρων», που 
δεν παρουσιάστηκαν ανταγωνιστικοί 
ούτε σε αυτό το παιχνίδι, ενώ μέτρη-
σαν την τρίτη εντός έδρας ήττας τους 
σε ισάριθμα παιχνίδια! Μάλιστα, επέ-
κτειναν το αρνητικό εντός έδρας σερί 
σε ομίλους του Europa League, έχοντας 
να κερδίσουν από τη σεζόν 2010/11. 
Για ακόμη μια φορά ο Καρέρα επέ-
λεξε να διαφοροποιήσει το αμυντι-

κό δίδυμο, έβαλε τον Μπακάκη πάνω 
στον Γκαλένο που τον έκανε... γιο-γιο, 
ενώ οι Γαλανόπουλος, Αλμπάνης δε 
μπήκαν ποτέ στο πνεύμα του αγώνα. 
Στην τελευταία θέση του ομίλου πλέον η 
ΑΕΚ, αφού η Ζόρια κέρδισε(!) τη Λέστερ 
με 1-0 και οι Ουκρανοί έχουν 6 βαθμούς, 
σε σχέση με τους 3 της ελληνικής ομάδας.

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Ιν-
σούα, Νεντελτσιάρου, Χνιντ, Μπακάκης 
(46’ Βασιλαντωνόπουλος), Σιμόες, Γαλα-
νόπουλος, Μάνταλος (74’ Γκαρσία), Αλ-
μπάνης (60’ Τάνκοβιτς), Λιβάια, Ολιβέιρα 
(60’ Ανσαριφάρντ) 
Μπράγκα (Κάρλος Καρβαλιάλ): Ματέ-
ους, Σεκέιρα, Τόρμενα, Μπρούνο Βιάνα 
(46’ Κάρμο), Εσγκάιο, Κάστρο (78’ Νο-
βάις), Αλ Μουσράτι (57’ Φρανσέρτζιο), 
Μεντέιρος (57’ Αντρέ Όρτα), Ρικάρντο 
Όρτα, Γκαλένο, Παουλίνιο (70’ Γκιλιέρμε)

ΜΑΡΣΕΪΓ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-1

«Εκτέλεση» από τα εννέα μέτρα! 
O Ολυμπιακός έχασε οριστικά τη μάχη για την πρόκριση στο Champions League

Το όνειρο της πρόκρισης στην επόμενη 
φάση του Champions League έσβησε 

οριστικά για τον Ολυμπιακό στη Μασ-
σαλία. Η Μαρσέιγ εκτέλεσε τους Πειραι-
ώτες από την άσπρη βούλα και με δύο 
εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι του σπε-
σιαλίστα Παγέ (55’, 75’) επικράτησε 2-1 
ανατρέποντας το εις βάρος της 0-1 του 
ημιχρόνου, το οποίο είχε διαμορφώσει 
ο Μαντί Καμαρά από το 33’. 
Ο Ολυμπιακός, μολονότι είχε τον απόλυ-

το έλεγχο μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου, 
στη συνέχεια κατέρρευσε, παρέδωσε 
πνεύμα και επέτρεψε στη Μαρσέιγ να 
πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στη δι-
οργάνωση σκοράροντας και τα πρώτα της 
γκολ έπειτα από πέντε αγωνιστικές!
Βέβαια, οι «ερυθρόλευκοι» είναι πυρ 

και… μανία με τον Ισπανό διαιτητή Μαν-
θάνο και αμφισβητούν έντονα τις απο-

φάσεις του στον καταλογισμό των δύο 
πέναλτι (στη 2η περίπτωση φαίνεται να 
έχουν δίκιο…). 
Παρά την ήττα πάντως, ο Ολυμπιακός δι-

ατηρεί το προβάδισμα για την τρίτη θέση 
που τον στέλνει στους «32» του Europa 
League, καθώς στην ισοβαθμία με τη 
Μαρσέιγ έχει πλεονέκτημα. 
Όμως θα πρέπει κατά την τελευταία 

αγωνιστική να φέρει καλύτερο ή έστω 
ίδιο αποτέλεσμα με τους Μασσαλούς. 
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 Δεκεμ-

βρίου την αδιάφορη βαθμολογικά Πόρ-
το στο Γ. Καραϊσκάκης και η Μαρσέιγ 
παίζει στο Μάντσεστερ με την εξίσου 
αδιάφορη Σίτι...
ΟΊ ΣΥΝΘΕΣΕΊΣ
Γήπεδο: Βελοντρόμ
ΜΑΡΣΕΪΓ: Μανταντά, Σακάι, Τσαλέ-
τα-Τσαρ, Άλβαρο, Αμαβί, Ρονζιέ (85’ Γκέ-

ιγ), Μπουμπακάρ Καμαρά, Κουζάνς (56’ 
Σανσόν), Τοβέν (90’+5’ Ακέ), Μπενεντέτο 
(46’ Ζερμέν), Παγέτ
ΟΛΥΜΠΊΑΚΟΣ: Σα, Ραφίνια, Σισέ, Σεμέ-
δο, Χολέμπας, Εμβιλά (79’ Μασούρας), 
Μαντί Καμαρά, Μπουχαλάκης, Βρουσάι 
(90’+2’ Σουντανί), Φορτούνης, Ελ Αραμπί
Σκόρερ: 55’ πέν., 75’ πέν. Παγέτ –  
33’ Καμαρά
Κίτρινες: 59’ Χολέμπας, 62’ Καμαρά
Διαιτητής: Χεσούς Χιλ Μανθάνο  
(Ισπανία)
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου:  
Πόρτο-Μάντσεστερ Σίτι 0-0

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
1. Μάντσεστερ Σίτι  13 (10-1)
2. Πόρτο   10 (8-3)
3. Ολυμπιακός   3 (2-8)
4. Μαρσέιγ   3 (2-10)

                                         

Το εξαιρετικό τέρμα του Καμαρά  
(στη φωτ. πανηγυρίζει με τον 

Χολέμπας) δεν ήταν αρκετό να 
δώσει τη νίκη στον Ολυμπιακό 

στο παιχνίδι με τη Μαρσέιγ
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10η αγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡΣ

ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 0-0
ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2
(74΄Μπερτόλιο - 29΄,47΄Μπουχαλάκης)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2-1
(19΄Μακέντα, 43΄αυτ. Λιάβας -  
95΄πέν. Μεντόσα)
ΟΦΗ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2-1
(20΄Στάρτζεον, 68΄ πέν. Νέϊρα - 
45+1΄Ελευθεριάδης)
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΟΚ 0-2
(12΄Τζόλης, 64΄Βιεϊρίνια)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΕΚ 1-2
(44΄Μπαράλες - 13΄Λιβάγια, 
58΄Ανσαριφάρντ)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 3-3
(45+2΄Τσιλούλης, 48΄Ντομίνγκες, 
55΄Μπερτινέλι - 60΄Δουβίκας, 
79΄Μπαρτόλο, 92΄Κολόμπο)

6η αγωνιστική (εξ αναβολής)
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΡΗΣ 0-3
(18΄, 73΄Μάνος, 96΄Σίλβα)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 10 αγώνες)

1] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ   22 (17-2)
2] ΑΡΗΣ    22 (14-5)
3] ΠΑΟΚ    21 (16-5)
4] ΑΕΚ    19 (15-5)
5] ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ   13 (12-12)
6] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ  13 (9-13)
7] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  12 (9-10)
8] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12 (9-9)
9] ΟΦΗ    12 (14-16)
10] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  9 (11-13) 
11] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ  6 (8-14)
12] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ   6 (6-15)
13] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  4 (4-14)
14] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ   2 (5-16)
* από 9 αγώνες έχουν οι ΑΡΗΣ, ΠΑΟΚ, 
ΒΟΛΟΣ, ΑΣΤΕΡΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ & ΛΑΡΙΣΑ 
και από 8 αγώνες έχουν ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, 
ΑΕΚ & ΛΑΜΙΑ 
** 1-6 ΠΛΕΪ ΟΦ | 7-14 ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ

ΣΚΟΡΕΡΣ
6 ΓΚΟΛ ΜΠΑΡΑΛΕΣ/ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
5 ΓΚΟΛ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ/ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
 ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ/ΠΑΟΚ
 ΔΟΥΒΙΚΑΣ/ΒΟΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11η αγωνιστική

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
10:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΡΗΣ 
12:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
08:00 ΟΦΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
10:15 ΠΑΟΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  
10:15 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 
12:30 ΑΕΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
12:30 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 

8η αγωνιστική (εξ αναβολής)
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

10:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ

Ολυμπιακός και Άρης εξακολουθούν 
να οδηγούν από... κοινού την κούρ-

σα του πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευ-
κοι» με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Μπου-
χαλάκη που σημείωσε και τα δύο τέρματα 
των νικητών νίκησαν τον Άρη στο «Κλεάν-
θης Βικελίδης» (1-2) για τη 10η αγωνιστι-
κή, όμως με τη σειρά τους οι «κίτρινοι» 
πέρασαν θριαμβευτικά την Τετάρτη 2/12 
από τη Λάρισα (0-3), στο εξ αναβολής παι-
χνίδι της 6ης αγωνιστικής, κι έτσι οι δύο 
ομάδες «μοιράζονται» την κορυφή. 

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 10ης αγω-
νιστικής, σημαντικές (από βαθμολογικής 
άποψης κυρίως) εκτός έδρας νίκες για 
τους «δικέφαλους» ΑΕΚ & ΠΑΟΚ, ενώ στις 
επιτυχίες επέστρεψε και ο Παναθηναϊκός, 
μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες από Ατρό-
μητο και Ολυμπιακό. 

Μηδέν σε ΟΛΑ το παιχνίδι στη Λάρισα, 
μεγάλη νίκη του ΟΦΗ επί του δυνατού 
ΠΑΣ Γιάννινα, «ματσάρα» στη Ριζούπολη 
με... αγγλικό σκορ (3-3) ανάμεσα σε Απόλ-
λων Σμύρνης και Βόλο.

Η 10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Η 10η αγωνιστική σημαδεύτηκε αγω-

νιστικά από την πρώτη ήττα του Άρη και 
τώρα ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι οι 
μοναδικές αήττητες ομάδες. Από την άλλη 
πλευρά, Παναιτωλικός και Λαμία παραμέ-
νουν χωρίς νίκη. Με άλλα 20 γκολ που 
πρόσφερε η αγωνιστική φτάσαμε τα 146, 
με τους φιλοξενούμενους να είναι πολύ 
κοντά στους γηπεδούχους, με 70 έναντι 
76. Η αγωνιστική είχε τρία πέναλτι και κα-
μία αποβολή.

300... επίσημοι αγώνες έχουν διεξαχθεί 
στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» από 
το 2005, όταν ο Αστέρας Τρίπολης έγι-
νε επαγγελματική ομάδα. Για τη Super 
League 213, για τη Β’ Εθνική 18, για τη Γ’ 
Εθνική 16, για το Κύπελλο Ελλάδας 33, για 
τα Κύπελλα Ευρώπης 13, ενώ έχει παίξει 
και επτά φορές η Εθνική Ελπίδων.

100... αγώνες στη Super League συμπλή-
ρωσε ο Χοσέ Χολέμπας στη νίκη του Ολυ-
μπιακού στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Έκανε 
ντεμπούτο 28 Αυγούστου 2010 στο Ηρα-
κλής – Ολυμπιακός 2-1, έφυγε το 2014 με 
94 αγώνες και γύρισε φέτος για να κάνει 
ως τώρα άλλες έξι συμμετοχές.

100... επίσημους αγώνες με τη φανέλα 
του ΠΑΟΚ συμπλήρωσε ο Αλέξανδρος 
Πασχαλάκης στη Λαμία, με την πρώτη 
του φετινή εμφάνιση. Έχει 64 αγώνες στη 
Super League, 20 στο Κύπελλο Ελλάδας 
και 16 στα Κύπελλα Ευρώπης.

100… αγώνες στη συλλογική του καριέρα 
έφτασε ο Άνταμ Τζανετόπουλος στο παι-
χνίδι της Λαμίας με τον ΠΑΟΚ. Έχει 54 με 
την ΑΕΚ, 17 με τον Ηρακλή, 16 με τη Λαμία 
και 13 με τον Απόλλωνα.

100... γκολ εκτός έδρας έχει πετύχει στην 
κατηγορία ο Παναιτωλικός, μειώνοντας το 
σκορ με τον Μεντόσα στο «Σπύρος Λού-
ης». Ήταν το 164ο παιχνίδι της ομάδας 
του Αγρινίου, όπου έχει δεχτεί 264 γκολ, 
μετά από τα δύο του Παναθηναϊκού.

11... διαφορετικά σκορ έχουν εμφανι-
στεί πλέον, με το 3-3 της Ριζούπολης στο 
πρωτάθλημα Super League. Το 1-0 έχει τη 
μερίδα του λέοντος με 14 εμφανίσεις και 
το 2-1 ακολουθεί με 11.

ΑΕΚ ΚΑΙ ΛΙΒΑΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΑΝ  
ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

Η ΑΕΚ παρέμεινε συνεπής στην πρόσφα-
τη παράδοση που έχει με τον Αστέρα Τρί-
πολης και τον νίκησε για έκτο παιχνίδι στη 
σειρά, ενώ είχε κερδίσει μόνο ένα από τα 
οκτώ αμέσως προηγούμενα μεταξύ τους. 
Επίσης έκανε τρίτο «διπλό» στη σειρά 
στην Τρίπολη, ενώ δεν είχε νίκη στα πέντε 
αμέσως προηγούμενα!

Έτσι υποχρέωσε τον Αστέρα Τρίπολης 
στην πρώτη του εντός έδρας ήττα μέσα 
στο 2020. Η ομάδα της Αρκαδίας είχε να 
χάσει στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» 
από τις 15 Δεκέμβρη 2019, ολόκληρο 
ημερολογιακό έτος σχεδόν. Τότε τον είχε 
νικήσει ο Ολυμπιακός με 5-0. Από τότε ο 
Αστέρας Τρίπολης είχε επτά νίκες και έξι 
ισοπαλίες, ένα αήττητο 13 αγώνων δηλα-
δή. 

Έμεινε βέβαια μακριά από το ρεκόρ του, 
καθώς έχει 18 παιχνίδια χωρίς ήττα στην 
έδρα του από το Μάιο του 2014 ως και το 
Μάιο του 2015, μένοντας μάλιστα τότε 
για μια ολόκληρη αγωνιστική περίοδο 
(2014-15) αήττητος στην έδρα του. 

Πέρα από το αήττητο, ο Αστέρας Τρί-
πολης έχασε δύο ακόμα σερί στη φετινή 
σεζόν. Δεν είχε δεχτεί γκολ στα τρία παι-
χνίδια της έδρας του, ενώ δεν είχε δεχτεί 
γκολ στο πρώτο ημίχρονο και στα οκτώ 
παιχνίδια πρωταθλήματος ως τώρα. 

Και τα δύο αυτά σερί, τα σταμάτησε ο 
Μάρκο Λιβάγια, που μάλιστα έχει σκορά-
ρει και στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια 
που έχει βρει τον Αστέρα απέναντί του. 

Αλλά και ο Ανσαριφάρντ, που πέτυχε το 
δεύτερο γκολ της ΑΕΚ, έχει βρει δίχτυα και 
στα τρία τελευταία παιχνίδια που αντιμε-
τώπισε τον Αστέρα, με τρεις μάλιστα δια-
φορετικές ομάδες.

ΣΤΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ  
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ  

3-0 ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ 3-3!
Ένα συναρπαστικό 3-3 ανάμεσα στον 

Απόλλωνα και το Βόλο, μας δίνει αφορμή 
για αρκετά ενδιαφέροντα γεγονότα, που 
περιστρέφονται γύρω του. 

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι και την 
προηγούμενη φορά που είδαμε σε αγώνα 
για τη Super League μια ομάδα να προη-
γείται με 3-0 και να ισοφαρίζεται σε 3-3, 
ήταν πάλι στο «Γεώργιος Καμάρας», και 
πάλι με τον Απόλλωνα να εμπλέκεται! 

Μόνο που εκείνο το 3-3 δημιούργησε τα 
ακριβώς αντίθετα συναισθήματα για τους 
φίλους του Απόλλωνα! 

Ήταν στις 27 Μαρτίου 2014 όταν ο ΠΑΟΚ 
προηγήθηκε 3-0 και ο Απόλλων ισοφάρι-
σε σε 3-3 (40’ πέναλτι Πετρόπουλος, 45’ 
κεφαλιά Δεληζήσης, 86’ κεφαλιά Πετρό-
πουλος – 16’ πέναλτι Λούκας, 27’ σουτ 
Κατσικάς, 37’ σουτ Λούκας). 

Ήταν και το τελευταίο 3-3 του Απόλλωνα 
στην κατηγορία, πριν από το πρόσφατο! 
Αναζητώντας αγώνα, όπου ο Απόλλων 
Σμύρνης να προηγήθηκε με τρία γκολ και 
να μη νίκησε, όπως συνέβη με το Βόλο, θα 
πρέπει να πάμε πολύ πίσω στο παρελθόν! 

Ήταν 24 Μαρτίου 1963, πριν από 57 και 
πλέον χρόνια δηλαδή, όταν η ΑΕΚ υποδε-
χόταν την ομάδα της Ριζούπολης στη Νέα 
Φιλαδέλφεια. 

Ο Απόλλων προηγήθηκε γρήγορα με 3-0, 
αλλά η ΑΕΚ πέτυχε την απόλυτη ανατροπή 
και τον νίκησε 4-3 (44’ σουτ, 51’ σουτ, 57’ 
σουτ Νεστορίδης, 88’ αυτογκόλ Μπεθά-
νης – 18’ σουτ, 27’ σουτ Γ. Καμάρας, 24’ 
σουτ Φράγκου). 

Είναι και η μοναδική φορά στην ιστορία, 
που ο Απόλλων προηγήθηκε με τρία γκολ 
και δε νίκησε.

Αξιοσημείωτα είναι ακόμα 
τα παρακάτω:

- Ο Απόλλων Σμύρνης είχε να πετύχει 
τρία γκολ στην έδρα του από την 1η Απρι-
λίου 2018, όταν νίκησε 3-0 την ΑΕΛ. Από 
τότε είχε να προηγηθεί σε αγώνα με τρία 
γκολ διαφορά.

- Το 3-3 είχε να εμφανιστεί στη Super 
League από τις 12 Φεβρουαρίου 2017, 
στον αγώνα Πλατανιά – ΠΑΣ Γιάννινα.

- Είναι η πρώτη φορά που εμφανίστηκε 
το σκορ αυτό σε αγώνα της ομάδας του 
Βόλου.

- Είναι η πρώτη φορά, που ο Βόλος πε-
τυχαίνει τρία γκολ εκτός έδρας στη Super 
League.

SUPERLEAGUE 

Παρέα στην κορυφή Άρης-Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης αλλά η (εξ αναβολής) εκτός έδρας νίκη 
του Άρη επί της Λάρισας φέρνει τους δύο τους ισόβαθμους στην κορυφή | Σημαντικές 
εκτός έδρας νίκες για ΑΕΚ & ΠΑΟΚ | Επέστρεψε στις νίκες ο Παναθηναϊκός | Μεγάλο 
παιχνίδι στη Ριζούπολη (Απόλλων-Βόλος 3-3)

Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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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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ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΚΛΕΡ;
Η Chef Ανδριανή Μίνα καλεσμένη στο café-recontre των ΕΚΥΚ

$6,585 από το γεύμα του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου 
Την περασμένη Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020, 

αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, η Φιλόπτωχος 
του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου διοργάνω-
σε γεύμα «Ψάρι σε πακέτο», για την οικονομική ενί-
σχυση της εκκλησίας. Το συνολικό ποσό που συγκε-
ντρώθηκε έφτασε τις $6,585. 

«Είθε ο Θεός να ευλογεί όλες τις προσπάθειες που 
κάνουμε για την εκκλησία μας. Πάντα δουλεύοντας 
με έναν τρυφερό, ειρηνικό και συνεργατικό τρόπο, 
δίνοντας το παράδειγμα», έγραψε σχετικά ο θεοφι-

λέστατος Επίσκοπος Ιάκωβος Αντωνόπουλος, στη 
σελίδα του στο Facebook.

Το πεντανόστιμο γεύμα αποτελείτο από ψάρι, σαλά-
τα και επιδόρπιο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη 
Scotiabank για την ευγενική χορηγία και την Ταβέρνα 
«Πέτρος» για την προετοιμασία των γευμάτων. Αυτές 
τις δύσκολες ώρες, που περνάμε όλοι μας από την 
επέλαση της πανδημίας, η αξία της προσφοράς και 
της αλληλεγγύης είναι ανεκτίμητη.

Η παραλαβή των γευμάτων έγινε από την είσοδο 
της αίθουσας εκδηλώσεων του Καθεδρικού Ι. Ναού 
Αγίου Γεωργίου, τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα 
προστασίας από τη διασπορά του κορονοϊού. 

Η ΕΚΜΜ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της σε όλους 
όσοι ανταποκρίθηκαν και υποστήριξαν αυτή την 
πρωτοβουλία καθώς και όλους τους εθελοντές για 
τον χρόνο και την προσφορά τους.

Μας χωρίζουν μόλις τρεις εβδομάδες από την 
γιορτή της γέννησης του Θεανθρώπου και οι 

Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ ήδη έδωσαν τον 
εορταστικό τόνο με τη διοργάνωση του τριήμερου 
Χριστουγεννιάτικου Bazaar, την περασμένη εβδομά-
δα, το οποίο θα ανοίξει και πάλι τις πόρτες του αυτή 
την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου, μέχρι την Κυριακή, 6 
Δεκεμβρίου, από τις 11:30 π.μ., μέχρι τις 4:30 μ.μ., 
στη διεύθυνση 696 Saint Roch, στο Parc Extension.

Το στοιχείο που κάνει το «Χριστουγεννιάτικο Bazaar» 
των Κοινωνικών Υπηρεσιών της ΕΚΜΜ να ξεχωρίζει, 

είναι ότι τα περισσότερα από τα προς διάθεση είδη 
είναι χειροποίητα και μάλιστα, φτιαγμένα με μεράκι 
από τους ηλικιωμένους μας. Επίσης, πολλά από τα 
είδη είναι ευγενική προσφορά από εταιρίες και ιδιώ-
τες τους οποίους και ευχαριστούμε. 

Σας προσκαλούμε να κάνετε τις χριστουγεννιάτικες 
αγορές σας από το «Χριστουγεννιάτικο Bazaar», με 
βιβλία, κοσμήματα, καλάθια δώρων, δελεαστικούς 
θησαυρούς, στολίδια, πλεκτά, χειροτεχνήματα, χρι-
στουγεννιάτικες διακοσμήσεις και πολλά άλλα.

Όλα τα έσοδα από αυτή τη χαρούμενη εκδήλωση θα 
προσφερθούν για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων 
για την Τρίτη ηλικία, που δεν καλύπτονται από άλλα 
προγράμματα. 

Εάν δεν μπορείτε να μας επισκεφτείτε, αλλά θέλε-
τε να υποστηρίξετε αυτόν τον υπέροχο οργανισμό, 
μπορείτε να κάνετε δωρεά ηλεκτρονικά, μεταβαίνο-
ντας στον ακόλουθο σύνδεσμο: hcgm.org/social-
services/join-our-team/

Την Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2020, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ διορ-
γανώνουν μια ακόμη συνάντηση café-rencontre των Φυσικών Φροντιστών 

Υγείας Ηλικιωμένων, μέσω διαδικτύου. Συμμετέχει η σεφ Ανδριανή Μίνα, η οποία 
θα δείξει στους καλεσμένους πως φτιάχνονται τα εκλέρ. 

Η συνάντηση θα διαρκέσει από τις 5:30 μ.μ. έως τις 7:30 μμ. Όσοι φυσικοί φρο-
ντιστές υγείας διαθέτουν φάκελο στις ΕΚΥΚ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή 
με email στην Σταυρούλα Λαμπράκη, στο interventionsshqsud@ hcgm.org  Η 
συνάντηση είναι ανοικτή και για όσους επιθυμούν να την παρακολουθήσουν από 
τις σελίδες της ΕΚΜΜ και των Κοινωνικών υπηρεσιών στο Facebook.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR
Από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ HLBS
                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών με χαρά σας 
ανακοινώνει την έναρξη ενός Προγράμματος Υποτροφιών για τους 
φοιτητές Ελληνικής καταγωγής.

Για να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Υποτροφιών HLBS θα πρέπει:

1. Να είστε Καναδός Πολίτης ή Μόνιμος Κάτοικος του Κεμπέκ
2. Να κατοικείτε στην Ευρύτερη Περιοχή του Μόντρεαλ
3. Να είστε εγγεγραμμένοι ή να σκοπεύετε να εγγραφείτε σε σπουδές ή 
εκπαίδευση κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
4. Να αποδείξτε την οικονομική σας ανάγκη
Οι τέσσερις κατηγορίες που θα χρηματοδοτηθούν είναι: 
Μεταδευτεροβάθμιες Ακαδημαϊκές Σπουδές, Επαγγελματικές Σπουδές, 
Αθλητική Κατάρτιση και Επαγγελματική Κατάρτιση Τεχνών.                                                                                 
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Πρόγραμμα Υποτροφιών, 
τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, 
επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας http://www.hlbs.ca/ και κάντε κλικ στο 
Πρόγραμμα Υποτροφιών. Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση για 
μία υποτροφία HLBS, συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης έως την  21η 
Αυγούστου, 2020. Η φόρμα υπάρχει στον ιστότοπό μας.                          
Για επιπρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να μας στείλετε email 
στη διεύθυνση: bursary.hlbs2@gmail.com ή καλέσετε τη ΓΡΑΜΜΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ (HELP LINE) στο 514-344-1666.

Επιτροπή Υποτροφιών HLBS
Φιλανθρωπικού Οργανισμού Ελληνίδων Κυριών

Η πανδημία του COVID-19  και το άγχος συνεχίζουν να επηρεάζουν 
την ζωή όλων και ιδίως των ατόμων της Τρίτης  Ηλικίας. 

Για αυτό τον λόγο,  ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας  η «ΦΙΛΙΑ» 
συνεχίζει το έργο που άρχισε για να προσφέρει  βοήθεια,  που έχει 

γίνει πιο απαραίτητη όσο περνάει ο καιρός και δεν βρίσκεται η 
λύση στην διασπορά του κορονοϊού. Είναι υποχρέωση όλων μας 
να συνεχίσουμε να   σκεφτόμαστε και να νοιαζόμαστε για τους 

ηλικιωμένους και τους οικονομικά αδύναμους.  Χρειάζονται την 
υποστήριξη όλων μας.  

Οποιος χρειάζεται βοήθεια για ψώνια, φαγητό, και είδη πρώτης 
ανάγκης  ή όποιος θέλει να βοηθήσει με τον δικό του τρόπο  τους 

συμπατριώτες μας,  μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας  στο τηλέφωνο  
514-948-3021.   

Δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας  απο τις  11:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. 
στο τηλέφωνο του γραφείου της «ΦΙΛΙΑΣ» 514-948-3021 για όσο 

διάστημα διαρκούν τα μέτρα της Κυβέρνησης, που μας  παροτρύνουν 
να «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ». 

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Η «ΦΙΛΙΑ» ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ! 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εάν ενδιαφέρεστε για την σύνταξη του ΙΚΑ και το χαρτί που 
δείχνει ότι είστε έν ζωή, τηλεφωνήστε στο γραφείο  

514-948-3021 για να σας εξυπηρετήσουμε. 
Για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα της Κυβέρνησης 

εναντίον  της  εξάπλωσης του COVID-19  όταν επισκέπτεστε 
το γραφείο μας, πρέπει απαραιτήτως 

να φοράτε την μάσκα σας. 

 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ 
 

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών είναι εδώ 
για να βοηθήσει : 

 

Παρακαλούμε καλέστε τη γραμμή βοήθειας  

στο (514) 344-1666 και αφήστε μας τα στοιχεία επικοινωνίας 
σας, ώστε να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε. 

 Είμαστε διαθέσιμοι 24/7.   

 Ας παραμείνουμε όλοι σε εγρήγορση! 

Με εκτίμηση, 

 

Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών                                                                  
  

  

LA FONDATION ÉDUCATIONNELLE SOCRATE 
THE SOCRATES EDUCATIONAL FOUNDATION 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ I∆ΡΥΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

 
 
EXECUTIVE/EXÉCUTIFS : 
 
Honorary Chair / Président 
Honoraire: 
Constantine  Anastasopoulos 
 
Chair of the Board / 
Président du CA: 
Peggy Sifakis 
 
President / Président: 
Christos Sirros 
 
Vice-President Internal / V. 
P. (Interne) 
Denise Chrissulis 
 
Vice-President External / V. 
P. (Externe): 
Olga Papadatos 
 
Secretary / Secrétaire: 
Xenia Vruvides 
 
Treasurer / Trésorière: 
Jamie Kyriacou 
 
Funding Chair / Prés. de 
Financement: 
Peggy Sifakis 
 
BOARD 
MEMBERS/MEMBRES DU 
CONSEIL: 
 
Sophia Kakouratos 
Christos Kritsidimas 
Eva Lazaratos-Liakas 
Anastasia Skiadopoulos 
John Theodosopoulos 

 

 
Follow our page on 
Facebook: 
Socrates 
Educational 
Foundation 

Donate online at 
www.socratesef.org 
/donate-now 

To find out your specific 
tax credit for your 
donation go to 
www.socratesef.org/links 

 
Νοέμβριος 2020  

 
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
 
Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης (ΕΙΣ) συνεχίζει την αποστολή του για την 
ενίσχυση του σχολείου της Κοινότητάς μας, ΣΩΚ-ΔΗΜ. 
 
Ο ετήσιος έρανος, μέσω ταχυδρομείου, έχει ήδη αρχίσει. 
Εάν δεν έχετε ήδη λάβει την αποστολή μας για την ετήσια χρηματική σας 
δωρεά,αποτανθήτε στην ιστοσελίδα του Εκπαιδαυτικού Ιδρύματος Σωκράτης 

www.socratesef.org 

ή τηλεφωνήστε μας στο 514-558-1599 για να σας στείλουμε πληροφορίες. 
 
Ενόψει της παρούσας πανδημίας, και το εμπόδιο που αυτή προκαλεί στις 
επιτροπές γονέων του σχολείου να καλύψουν ανάγκες του έκαστου παραρτήματος, 
το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης αποφάσισε να διαθέσει τα χρήματα που θα 
μαζέψει για τις πρωτεύων ανάγκες, που οι επιτροπές γονέων  και το διδακτικό 
προσωπικό έχουν αναγνωρίσει. 
 
Θα δοθεί απόδειξη της δωρεάς σας για τις φορολογικές δηλώσεις. 
 
Εκ του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σωκράτης 
Ξένια Βρουβίδης, 
Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 

32 rue Creswell, Dollard-des-Ormeaux, Québec, H9B 1W7 Tel: (514) 558-1599 
www.socratesef.org socratesef@gmail.com 

Charity BN/NE organisme de bienfaisance: 86522 9165 RR0001 
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l:AP ANTAAEITOYPrO XPI:ETOYrENN!lN 

natcSta µou !!! 
THN KYPIAKH 15 NOEMBPIOY APXIΣΕ 

TO LAPANTAHMEPO NHLTEIAL ΚΑΙ nPOrEYXHL 
TON XPlrTOYfENNON. 

KA0E MEPA rTlr 8:00 TO nPOI 0A TE/\EITAI 
OP0POr KAI 0EIA /\EITOYPrlA. 

noro nPAfMATIKA EYTYXILMENOI EIMALTE 
KAI noro nPEnEI AYTEL TIL MEPEL 

NA Tlr rEBOMArTE KAI NA Tlr EKTIMOYMAI ! 

TOPA /\OlnON ME TH KA0HMEPINH TE/\ErH 
THr 0EIAL /\ATPEIAL TO Ar A/\/\IAMA KAI 

H EY<DPOrYNH THr lJJYXHr 0A MAL tilNOYN 
nO/\/\H tiYNAMH TOYTEL TIL tiYrKO/\EL MEPEL. 

rKE<DTEITE nAltilA MOY TOPA 
NA rlNETAI KA0E HMEPA 
MIA 0YrlA TOY XPlrTOY. 

norH A/\H0EIA EY/\OrlA EXOYME ! 

01 ArrE/\01 noY LY/\/\EITOYPfOYN 
KAI rYNti0=0/\0fOYN MAZI MAL 

EINAI nEPILLOTEPOI KAI Ano THN ANAnNOH MAL ! 

KA0E MEPA 0EIA MYrTAfOrlA 
KA0E MEPA NA MNHMONEYONTAI 

ONOMATA ZONTON KAI TE0NEOTON 

H KA0E 4'YXOY/\A noY EINAI Toro 
nONEMENH KAI tillVArMENH ZHTAEI 

KAI 0E/\EI MIA BOH0EIA A/\/\A KAI MIA ENlrXYrH. 
rlATI /\OlnON NA THr TA rTEPHrOYME; 

Elr tiO=AN 0EOY rAr /\EO nAltilA MOY : 
Na µr,v tp8Et rnoxr;, nou cSEv Sa txouµE 
outE Ay1aoµ6, outE AvticSwpo va napouµE 

Kat va AfµE' TTOU EIOat avttcSwpctKI µou 
TTOU OE EixaµE Kat OE ntpvaµE 

Kat OE tpwyaµE µE ti<; XOU<ptE<; ... ! 

LHM. LAL nAPAKA/\0 nO/\Y TA nPOr<DOPA 
rlA TA YlJJOMATA NA EINAI ZHMOTA 
KAI NA TA nPOrKOMIZETE KA0' 0/\H 
TH tilAPKEIA TOY rAPANTAHMEPOY 
KAI OXI 0/\A LTH APXH KAI Ano 
TH nPOTH HMEPA. EYXAPlrTO ! 

EY AOrHMENO l:AP ANTAAEITOYPrO "'• • •

ME 6At1 µou T'1V ayarr11 ! 
TTQTTQVIKOAQ(; 

Πρόσκληση σε «Γεύμα Μακαρονάδας»
Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, 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 Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία 
του, σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως τις 6:00 μ.μ. σε μια εκδήλωση 
«Γεύματος με Μακαρονάδα,» με τιμή εισιτηρίου $15.00.

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, 
μας πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας 
προτρέπουμε να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς λογαριασμούς 
Τραπεζών που έχουν ανοιχτεί για τον σκοπό αυτόν:
*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC H3P 3E9, 
Transit no 62851, account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της ScotiaBank σας 
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας . Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση: 
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC, MONTREAL QC. H2S 3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη. Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας» ή η ενίσχυσή σας με οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την ολοκλήρωση του 
έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
τηλεφωνείτε στην κα Δήμητρα στον αριθμό: 514-744-4576

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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Πρόσκληση σε 
«Γεύμα Μακαρονάδας»

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

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 
Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, 
στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την 
τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία του, 
σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως 
τις 6:00 μ.μ.  σε μια εκδήλωση «Γεύματος με Μακαρονάδα,» 
με τιμή εισιτηρίου $15.00. 

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 
7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, μας 
πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την 
Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για 
την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας προτρέπουμε 
να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, 
κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς  λογαριασμούς Τραπεζών που έχουν 
ανοιχτεί  για τον σκοπό αυτόν:
*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit

number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland
Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC  H3P 3E9, Transit no 62851,
account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε
οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της  ScotiaBank σας
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας .
Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC,
MONTREAL QC. H2S  3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για 
φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη.
Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας»  ή η ενίσχυσή 
σας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει 
ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την 
ολοκλήρωση του έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού  Αγίας 
της του Θεού Σοφίας.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να τηλεφωνείτε 
στην κα Δήμητρα στον αριθμό:   514-744-4576 

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες 
του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

ΕΝΙΣΧΎΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΟΎ ΙΕΡΟΎ ΜΑΣ ΝΑΟΎ!
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, 
Για μια ακόμα φορά, απευθυνόμαστε στην εν Χριστώ αγάπη σας για να σας 
πληροφορήσουμε ότι παρά τις πολλαπλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, 
συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού 
μας, του γνωστού στην Παροικία μας ως Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού 
Σοφίας, που βρίσκεται στην γωνία των οδών WISEMAN και St-ROCH στο 
Παρκ Εξτένσιον.
Δυστυχώς λόγω των πολλών δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε και κυρίως 
λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού, δεν μπορούμε να διοργανώσουμε τις 
συνηθισμένες εκδηλώσεις, μέσω των οποίων πολλοί συμπάροικοι έδειχναν 
την έμπρακτη αγάπη τους προς το έργο μας. 
Ως τόσο αν επιθυμείτε να συμβάλλετε στην αποπεράτωση του Ιερού μας 
Ναού, μπορείτε να μας ενισχύσετε και εσείς με την προσφορά σας 
καταθέτοντας την δωρεά σας κατ΄ ευθείαν στο λογαριασμό
SCOTIABANK, Rockland Shopping Centre, Branch Transit number 
62851 Account Number 0005215 
που ανοίχτηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν, ή στείλτε την προσφορά σας στην 
διεύθυνση:
ÉGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP SAINT-DOMINIQUE, 
MONTRÉAL QC. H2S 3K6
ή e-transfers στο: agiasofiamontreal@gmail.com 
Πληροφορίες: 514-744-4576 και ζητείστε την κα Δήμητρα.
Σας ευχόμαστε, καλή Σαρακοστή, υγεία και αγάπη σε εσάς και τις οικογένειές 
σας, και με την εν Χριστώ πίστη και ειλικρινή μετάνοια να γιορτάσουμε την 
ενανθρώπιση του Σωτήρα μας, που γεννήθηκε ταπεινά στην 
φτωχική φάτνη της Βηθλεέμ για την σωτηρία μας.

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερης
Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης

Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

l:AP ANTAAEITOYPrO XPI:ETOYrENN!lN 

natcSta µou !!! 
THN KYPIAKH 15 NOEMBPIOY APXIΣΕ

TO LAPANTAHMEPO NHLTEIAL ΚΑΙ nPOrEYXHL
TON XPlrTOYfENNON. 

KA0E MEPA rTlr 8:00 TO nPOI 0A TE/\EITAI 
OP0POr KAI 0EIA /\EITOYPrlA. 

noro nPAfMATIKA EYTYXILMENOI EIMALTE 
KAI noro nPEnEI AYTEL TIL MEPEL 

NA Tlr rEBOMArTE KAI NA Tlr EKTIMOYMAI ! 
TOPA /\OlnON ME TH KA0HMEPINH TE/\ErH 

THr 0EIAL /\ATPEIAL TO Ar A/\/\IAMA KAI 
H EY<DPOrYNH THr lJJYXHr 0A MAL tilNOYN 

nO/\/\H tiYNAMH TOYTEL TIL tiYrKO/\EL MEPEL. 
rKE<DTEITE nAltilA MOY TOPA 

NA rlNETAI KA0E HMEPA 
MIA 0YrlA TOY XPlrTOY. 

norH A/\H0EIA EY/\OrlA EXOYME ! 
01 ArrE/\01 noY LY/\/\EITOYPfOYN 
KAI rYNti0=0/\0fOYN MAZI MAL 

EINAI nEPILLOTEPOI KAI Ano THN ANAnNOH MAL ! 

KA0E MEPA 0EIA MYrTAfOrlA 
KA0E MEPA NA MNHMONEYONTAI 

ONOMATA ZONTON KAI TE0NEOTON 

H KA0E 4'YXOY/\A noY EINAI Toro 
nONEMENH KAI tillVArMENH ZHTAEI 

KAI 0E/\EI MIA BOH0EIA A/\/\A KAI MIA ENlrXYrH. 
rlATI /\OlnON NA THr TA rTEPHrOYME; 

Elr tiO=AN 0EOY rAr /\EO nAltilA MOY : 
Na µr,v tp8Et rnoxr;, nou cSEv Sa txouµE 
outE Ay1aoµ6, outE AvticSwpo va napouµE 

Kat va AfµE' TTOU EIOat avttcSwpctKI µou 
TTOU OE EixaµE Kat OE ntpvaµE 

Kat OE tpwyaµE µE ti<; XOU<ptE<; ... ! 
LHM. LAL nAPAKA/\0 nO/\Y TA nPOr<DOPA 

rlA TA YlJJOMATA NA EINAI ZHMOTA 
KAI NA TA nPOrKOMIZETE KA0' 0/\H 
TH tilAPKEIA TOY rAPANTAHMEPOY 
KAI OXI 0/\A LTH APXH KAI Ano 
TH nPOTH HMEPA. EYXAPlrTO ! 

EY AOrHMENO 

l:AP ANTAAEITOYPrO "' • • •
ME 6At1 µou T'1V ayarr11 ! 

TTQTTQVIKOAQ(; 
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

940 ave. Ogilvy, Montréal, QC  H3N 1P4 
Tel.: 514-495-8082 • Fax: 514-495-8872 • Cell.: 514-261-4800 • jplaitis@mountroyalcem.com • www.mountroyalcem.com 

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

Ιωάννα Πλαΐτης

	 			Στις	δύσκολες	στιγμές	, 
	 	πάντα	δίπλα	σας

Παροχή πληροφοριών  επί 7 ημέρες και 24 ώρες
Προ-σχεδιασμός κηδειών, σύμφωνα με τις επιθυμίες  σας

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

Τη Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 
απεβίωσε στο Μόντρεαλ ο αείμνηστος 

σύζυγος και πατέρας 

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΌΥ

ΧΡΉΣΤΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΉΣ

(ετών 84, από Λήμνο)

Η σύζυγος: 
Δέσποινα 

Τα παιδιά: 
Αντώνης Βασιλειάδης 

και Πελαγία Βασιλειάδη 

Όλες οι διαδικασίες έγιναν  
από το Νεκροπομπείο 

AETERNA Funeral Home
(55 rue Gince, Mtl. Qc. H4N 1J1)

Η κηδεία έγινε σε στενό οικογενειακό 
κύκλο λόγω των κανονισμών 

που ισχύουν.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση
και τη συμπαράστασή σας.

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

(7700 Avenue de l'Épée, Montreal) 
τελείτε Τριετες Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 
 

ΣΩΤΉΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ

(από Ξηροκάμπι, Σπάρτης Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020

στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τών 

ΠΑΝΑΓΉ ΚΑΤΡΑΒΑ 
(από Πετρικάτα Κεφαλληνίας) 

&

ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΤΡΑΒΑ 
(από Φιλιατρά Μεσσηνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal) 
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΙΩΑΝΝΉ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
(από Μαγούλα Σπάρτης, Λακωνίας)
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Η κλιματική αλλαγή φαίνεται πως κά-
νει τα δέντρα να ρίχνουν τα φύλλα 

τους νωρίτερα, σύμφωνα με μία νέα ευ-
ρωπαϊκή έρευνα. Η μελέτη αφενός δείχνει 
ότι τα δέντρα αποθηκεύουν λιγότερο άν-
θρακα από ό,τι είχαν ελπίσει οι επιστήμο-
νες, αφετέρου έρχεται σε σύγκρουση με 
την καθιερωμένη έως τώρα αντίληψη, ότι 
η άνοδος της θερμοκρασίας καθυστερεί 
την έλευση του φθινοπώρου, άρα και την 
πτώση των φύλλων.
Τα δέντρα δεσμεύουν και αποθηκεύουν 

τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άν-
θρακα από τον αέρα, αποτελώντας έτσι 
έναν πολύτιμο σύμμαχο της ανθρωπότη-
τας στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. 
Η πρόωρη πτώση των φύλλων -στο μέτρο 
που σηματοδοτεί την πρόωρη έλευση του 

φθινοπώρου- σημαίνει ότι πολύ λιγότερος 
άνθρακας μπορεί να αποθηκευτεί στα δέ-
ντρα, από ό,τι είχε θεωρηθεί έως τώρα.

Οι επιστήμονες συνεχίζουν τις μελέτες 
για να κατανοήσουν πόσο μεγάλη είναι 
αυτή η επίπτωση, εκτιμούν πάντως ότι 
θα μπορούσε να φθάνει ακόμη και το ένα 
δισεκατομμύριο τόνους ετησίως, δηλαδή 
μεγαλύτερη ποσότητα άνθρακα από τις 
ετήσιες εκπομπές της Γερμανίας και σχε-
δόν το ένα δέκατο των παγκόσμιων ετή-
σιων εκπομπών, κάτι που μένει να επιβε-
βαιωθεί στο μέλλον.
Η νέα έρευνα, με επικεφαλής τον Κον-

σταντίν Τσόνερ της Πολυτεχνικής Σχολής 
ΕΤΗ της Ζυρίχης, που δημοσιεύθηκε στο 
περιοδικό «Science», σύμφωνα με τη 
«Γκάρντιαν» και το «New Scientist», εξέ-

τασε περισσότερες από 430.000 παρατη-
ρήσεις διάρκειας 67 ετών (1948-2015) για 
έξι διαφορετικά είδη δέντρων, όπως οι 
βελανιδιές, σε περίπου 3.800 τοποθεσίες 
της Ευρώπης, κυρίως της κεντρικής.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές από την Ελ-
βετία και τη Γερμανία πραγματοποίησαν 
δύο εργαστηριακά πειράματα για να δουν 
το ρόλο που παίζουν το διοξείδιο του άν-
θρακα και η ηλιακή ακτινοβολία, στο πότε 
πέφτουν τα φύλλα του φθινοπώρου. 
Το πρώτο πείραμα συνέκρινε δέντρα 

εκτεθειμένα στα σημερινά επίπεδα ατμο-
σφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα με δέ-
ντρα εκτεθειμένα σε διπλάσια ποσότητα 
CO2, ενώ το δεύτερο πείραμα μελέτησε 
την επίδραση της σκιάς στην πτώση των 
φύλλων.

Συνυπολογίζοντας τις παρατηρήσεις από 
τα ευρωπαϊκά δέντρα και από τα πειρά-
ματα, οι επιστήμονες εκτίμησαν –βάσει 
ενός νέου μαθηματικού μοντέλου που 
ανέπτυξαν– ότι έως το 2100, εάν τα επί-
πεδα διοξειδίου στην ατμόσφαιρα παρα-
μείνουν υψηλά, τα φύλλα των δέντρων θα 
πέφτουν έως έξι μέρες νωρίτερα από ό,τι 
τώρα. 

Προηγούμενα μοντέλα είχαν προβλέψει 
το αντίθετο: Ότι το φθινόπωρο θα «πήγαι-
νε» ολοένα πιο πίσω και ότι η πτώση των 
φύλλων στο τέλος του αιώνα θα συνέβαι-
νε δύο έως τρεις εβδομάδες αργότερα σε 
σχέση με την εποχή μας.
«Το εύρημα-κλειδί είναι αυτή η τεράστια 

απόκλιση, αναφορικά με την έλευση του 
φθινοπώρου και την πτώση των φύλλων, 
ανάμεσα στο δικό μας και τα προηγούμε-
να μοντέλα», υπογράμμισε ο Τσόνερ, ο 
οποίος δήλωσε πεπεισμένος ότι η κλιμα-
τική αλλαγή και η άνοδος της θερμοκρα-
σίας θα κάνουν τα φύλλα να είναι όλο και 
πιο παραγωγικά την άνοιξη και το καλο-
καίρι, με αποτέλεσμα να «βιάζονται» να 
πέσουν το φθινόπωρο.
«Αυτό που πιστεύουμε ότι συμβαίνει 

είναι πως τα φυτά έχουν ένα εσωτερικό 
όριο για το πόσο παραγωγικά μπορούν να 
είναι», εκτίμησε ο ίδιος. 
Οι ερευνητές παρομοίασαν αυτή την κα-

τάσταση με έναν άνθρωπο που έχει «σκά-
σει» από το φαΐ και δε μπορεί να φάει 
άλλο.
«Επί δεκαετίες υποθέταμε ότι τα φύλ-

λα του φθινοπώρου πέφτουν όλο και πιο 
αργά. Όμως, η νέα έρευνα δείχνει ότι 
όσο αυξάνεται η παραγωγικότητα των 
δέντρων, τόσο στην πραγματικότητα τα 
φύλλα πέφτουν νωρίτερα», ανέφερε ο κα-
θηγητής του ΕΤΗ Τόμας Κράουδερ.

Άλλες πρόσφατες μελέτες έχουν καταλή-
ξει στο συμπέρασμα, ότι όταν τα δέντρα 
αναπτύσσονται ταχύτερα λόγω της κλιμα-
τικής αλλαγής, η διάρκεια της ζωής τους 
συντομεύει σημαντικά. 

Και για να θυμηθεί κανείς λίγη σχολική 
Βιολογία, η φωτοσύνθεση στα φύλλα με-
τατρέπει το ατμοσφαιρικό διοξείδιο του 
άνθρακα σε μορφές άνθρακα, που το δέ-
ντρο μπορεί να αξιοποιήσει για να επιβι-
ώσει και να αναπτυχθεί. 

Όταν το δέντρο δε μπορεί πια να χρησι-
μοποιήσει αυτό τον άνθρακα, σταματά να 
κρατά τα φύλλα του και τα ρίχνει.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα φύλλα του φθινοπώρου πέφτουν 
νωρίτερα λόγω της κλιματικής αλλαγής
Η μελέτη, αφενός δείχνει ότι τα δέντρα αποθηκεύουν λιγότερο άνθρακα 
από ό,τι είχαν ελπίσει οι επιστήμονες, αφετέρου έρχεται σε σύγκρουση 
με την καθιερωμένη έως τώρα αντίληψη ότι η άνοδος της θερμοκρασίας 
καθυστερεί την έλευση του φθινοπώρου, άρα και την πτώση των φύλλων



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  4 Δεκεμβριου, 2020 / December 4, 2020  •  33

complexeaeterna.com   |   514 228-1888   |   1 877 299-1889   |   55, rue Gince, Montréal, QC  H4N 1J7

Για μνημεία ποιότητας, Καναδικής παραγωγής, μη χάνετε το χρόνο σας να ψάχνετε
ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:  

ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

450 463-1900
5 locations on the

South Shore of Montréal 

514 871-2020
12 locations on the

North Shore of Montréal

514 342-8000
chemin de la Côte-des-Neiges

Montréal

�
dignitequebec.com

ΠΡΟΣΙΤΟΙ

Η οµάδα µας έχει 
προσαρµοστεί στη νέα 
πραγµατικότητα για να 
µπορέσετε να θρηνήσετε 
χωρίς επιπλέον στενοχώριες.
Χάρις στη νέα τεχνολογία 
που έχουµε εφαρµόσει, 
µπορείτε τώρα, µε ασφάλεια 
εξ αποστάσεως να τιµήσετε 
τα προσφιλή σας πρόσωπα.
 
Είµαστε εδώ για να σας 
βοηθήσουµε στη επιλογή, 
των νέων διαδικασιών  και 
δεσµευόµαστε υπεύθυνα 
στην εκπλήρωση των 
προσδοκιών σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

- Προ-ετοιµασίες από  
 τηλεφώνου ή  
 συνάντηση διαδικτύου
 
- Κηδεία σε στενό  
 οικογενειακό κύκλο  
 (σύµφωνα µε τις  
 τωρινές οδηγίες)
 
- Ζωντανή αναµετάδοση  
 της τελετής  
 (funeraweb.tv)

Γιατί στολίσαμε νωρίτερα φέτος 
και γιατί είναι τόσο σημαντικό 

για τη διάθεσή μας
Συνηθίζουμε να στολίζουμε στις αρχές 

του Δεκεμβρίου ή ακόμα και λίγο αρ-
γότερα. Όμως, φέτος, ο κόσμος φαίνεται 
να σπάει μια τέτοια παράδοση και απο-
φασίσει να βγάλει νωρίτερα τα στολίδια 
από την αποθήκη – και οι ειδικοί λένε ότι 
είναι μια πολύ ωφέλιμη ιδέα.
Ο κόσμος λαχταρά ευτυχία και χαρά. Φέ-

τος είναι μια σημαντική χρονιά πένθους 
και απώλειας: απώλεια της ελευθερίας, 
απώλεια χρόνου με την οικογένεια, έλ-
λειψη εισοδήματος και εργασίας και σε 
κάποιες περιπτώσεις, απώλεια αγαπημέ-
νων ανθρώπων μας. Ως εκ τούτου, οι άν-
θρωποι αναζητάμε παρηγοριά, ακόμα και 
ίαση της ψυχής.

Επιπλέον, πολλές από τις γιορτινές μας 
παραδόσεις, όπως τα πάρτι, τα ρεβεγιόν, 
φαίνεται ότι δε θα συμβούν φέτος λόγω 
του ιού. Η εορταστική διακόσμηση λοιπόν 
είναι ένας ασφαλής τρόπος να διασκεδά-
σουμε. Γι’ αυτούς και για πολλούς άλλους 
λόγους, οι ειδικοί μάς τονίζουν να μην 
ενδιαφερόμαστε για την κριτική των άλ-
λων και να ακολουθήσουμε αυτό που μας 
κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Η HuffPost 
ζήτησε από ψυχολόγους να μοιραστούν 
κάποια από τα ισχυρά ψυχικά και συναι-
σθηματικά οφέλη της χριστουγεννιάτικης 
διακόσμησης νωρίτερα φέτος.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΤΟΛΙΣΟΥΜΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ  
ΦΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ |  

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΕΞΗΓΟΥΝ
Αναδύει παρηγορητικές αναμνήσεις 

από πιο ευτυχισμένους καιρούς: Η δια-
κόσμηση του δέντρου, η εορταστική με-
ταμόρφωση του χώρου μας πυροδοτούν 

τη νοσταλγία, μας θυμίζουν την παιδική 
μας ηλικία. Για όσους δε μπορούν να βρε-
θούν με τους αγαπημένους τους ανθρώ-
πους και να γιορτάσουν φέτος, οι θετικές 
αναμνήσεις του παρελθόντος μπορούν να 
φέρουν ένα ζεστό συναίσθημα. Η όσφρη-
ση επίσης συνδέεται στενά με τη μνήμη, 
οπότε τα αρωματικά κεριά μπορεί να μας 
θυμίζουν τις οικογενειακές και συγγενικές 
συγκεντρώσεις άλλων χρόνων.

Αποτελεί έναν υγιή περισπασμό από 
τις συνθήκες του 2020: Αν και είναι ση-
μαντικό να επιτρέπουμε στον εαυτό μας 
να εκφράζει και να νιώθει και τα δυσάρε-
στα συναισθήματα, αυτό δε σημαίνει ότι 
χρειάζεται να αναλωνόμαστε σε αυτά όλο 
το 24ωρο. Η εύρεση υγιών τρόπων να ξε-
χνιόμαστε μπορεί να μας παρέχει κάποια 
ανακούφιση και να μας δώσει τα εφόδια 
να διαχειριστούμε την κατάσταση.

Νιώθουμε ότι έχουμε λίγο περισσότερο 
έλεγχο: Πολλά από αυτά που συνέβησαν 
φέτος μας έκαναν να αμφισβητήσουμε 
τον έλεγχο που έχουμε στη ζωή μας. Δε 
μπορούμε ατομικά να σταματήσουμε την 
πανδημία, ούτε τη βία, ούτε ακόμα και 
την πολιτική αναταραχή, και αυτό μας κά-
νει να νιώθουμε αδύναμοι ορισμένες φο-
ρές. Οι ειδικοί της ψυχικής υγείας μάς συ-
στήνουν να εστιάζουμε σε όσα μπορούμε 
να ελέγξουμε, ώστε να ανακουφιστούμε 
από ένα μέρος του άγχους μας. Έχουμε τη 
δυνατότητα να κάνουμε το σπίτι μας όπως 
θέλουμε.

© Εναλλακτική Δράση
Πηγή: www.huffpost.com/entry/

psychologists-explain-benefits-
decorating-early-holidays
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ
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Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
777

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 776

4 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΎ

Ζήστε τον έρωτα και τη ζωή! 
Με την Αφροδίτη και την Ολική Ηλιακή 
έκλειψη στον ερωτικό και διασκεδαστικό 
πέμπτο οίκο σας, έχετε τη διάθεση να δι-
ασκεδάσετε και να γιορτάσετε, να φλερ-
τάρετε και να μιλήσετε με όλο τον κόσμο. 
Ενώ οι άλλοι μπορεί να είναι σε κοινωνι-
κές συγκεντρώσεις, εσείς δε μπορείτε να 
είστε στο σπίτι σας.

Προσέξτε τα λόγια και τις πράξεις 
σας. Ο Αρης εξακολουθεί να κινείται στον 
ερωτικό πέμπτο οίκο σας, και δημιουρ-
γεί τεταμένες καταστάσεις στη σχέση σας 
εξαιτίας του εγωισμού σας και των παρορ-
μητικών ενεργειών σας. Αντί να επιβάλετε 
τις απόψεις σας, κάντε πίσω και δείτε πώς 
θα χειριστείτε αυτό το φλέγον ζήτημα με 
τον αγαπημένο σας.

Με την Αφροδίτη και την Ολική 
Ηλιακή έκλειψη στο μετασχηματιστικό 
όγδοο οίκο σας, ίσως και να μη βλέπετε τη 
νέα χρονιά σαν μια μεγάλη γιορτή, αλλά 
ακόμα κι έτσι μην αποθαρρύνεστε, το νέο 
έτος θα σας βρει πιο αναζωογονημένους. 
Αναζητάτε την οικειότητα και την εμπιστο-
σύνη, το σύμπαν τονίζει την επιθυμία σας 
για βαθιές και αξιόπιστες σχέσεις.

Το αίμα νερό δε γίνεται, η οικο-
γένειά σας είναι που έχει σημασία. Με την 
Αφροδίτη και την Ολική Ηλιακή έκλειψη 
στον τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού και της 
οικογένειας, αισθάνεστε έντονα συναισθη-
ματικά για την οικογένειά σας, έτσι απολαύ-
στε ποιοτικό χρόνο με τους αγαπημένους 
σας, ακόμη και να δείτε όλοι μαζί παλιές 
οικογενειακές φωτογραφίες.

Προειδοποίηση από τον Άρη 
στον τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού και της 
οικογένειας: Αναμείνατε άγχος και προ-
στριβές στο σπίτι σας. Μήπως ήρθε η ώρα 
να ξεφύγετε από τη φυλακή στο σπίτι σας; 
Έχετε το θάρρος και τη δύναμη να το κά-
νετε αλλά αυτό δε θα γίνει αναίμακτα, ο 
κόκκινος πλανήτης δημιουργεί ένταση στο 
σπίτι σας.

Με την Αφροδίτη και την Ολική 
Ηλιακή έκλειψη στον έβδομο οίκο σας, 
των σχέσεων και των συνεργασιών, το 
μυαλό σας τριγυρνά στις οικείες σχέσεις 
σας και πιθανώς σε κάποιο μάλλον ξεχω-
ριστό πρόσωπο. Καθώς το ρολόι χτυπάει 
μεσάνυχτα, θέλετε να σας βρει το 2021 με 
άτομα που ενστερνίζονται τις αξίες σας 
και τα ιδανικά σας.

Θέστε νέους στόχους με την 
αλλαγή του χρόνου! Με την Αφροδίτη 
και την Ολική Ηλιακή έκλειψη στο νοητι-
κό και κοινωνικό τρίτο οίκο σας, εξορμάτε 
στην κοινωνική δράση, έχετε μια διασκε-
δαστική διάθεση και φλερτάρετε όπου 
κι αν βρεθείτε! Έχετε μεγάλες ιδέες και 
οράματα για το νέο έτος και κατακτάτε 
ένα ευρύ ακροατήριο.

Με τον Άρη να συνεχίζει να κι-
νείται στον κοινωνικό και επικοινωνια-
κό τρίτο οίκο σας δεν προλαβαίνετε να 
μιλάτε, συμμετέχετε σε ποικίλες συνα-
ντήσεις. Παρόλο που ίσως και να είστε 
υπερήφανοι που είστε υπέρμαχοι της 
αλήθειας, οι άλλοι μπορεί να μην εντυ-
πωσιαστούν τόσο πολύ από την επιτα-
κτική στάση σας.

Ευτυχισμένο, πιο υγιές νέο έτος! 
Με την Αφροδίτη και την Ολική Ηλιακή 
έκλειψη στον έκτο οίκο σας, της υγείας και 
της ευεξίας, θέτετε ως σημαντικό στόχο 
του νέου έτους την υγεία σας, σωματική 
και ψυχική. Ξεχάστε τις διατροφικές ατα-
σθαλίες και υιοθετήστε μια πιο υγιεινή 
διατροφή, με προπόνηση και βόλτα στον 
καθαρό αέρα.

Με οδηγό την αλάνθαστη διαί-
σθησή σας χαρτογραφήστε τους νέους οι-
κονομικούς στόχους σας για την επόμενη 
χρονιά κάνοντας αργά και σταθερά βήμα-
τα. Ίσως περιμένατε καιρό για να κάνετε 
οποιεσδήποτε μεγάλες αλλαγές ή να ξεκι-
νήσετε οποιαδήποτε νέα οικονομικά προ-
γράμματα. Οπότε επωφεληθείτε από αυτήν 
τη διπλή δόση της συμπαντικής ενέργειας.

Πάθος για το χρήμα (και πιθανό 
άγχος). Εδώ και μήνες είχατε τα κίνητρα 
για να εργαστείτε πιο σκληρά και να αυ-
ξήσετε τα οικονομικά σας, αλλά αν δεν 
το κάνατε, είναι ο τελευταίος σας μήνας 
για να δραστηριοποιηθείτε, καθώς ο 
Άρης κινείται στο δεύτερο οίκο σας, των 
χρημάτων.
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Πιστέψτε στον εαυτό σας και 
θα πετύχετε! Με την Αφροδίτη και την 
Ολική Ηλιακή έκλειψη στον οραματιστή 
και επεκτατικό ένατο οίκο σας, έχετε τα 
κίνητρα να θέσετε νέα μεγάλα οράματα 
για το 2021. Αφιερώστε λίγο χρόνο χαρ-
τογραφώντας τους επαγγελματικούς σας 
στόχους ή ονειρευτείτε κάποιους μεγά-
λους στόχους.

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

1913: Υπογράφεται στη Φλωρεντία από τις Μεγά-
λες Δυνάμεις το ομώνυμο πρωτόκολλο, με το οποίο 
καθορίζονται τα σύνορα του νέο-δημιουργηθέντος 
αλβανικού κράτους. Στους όρους του περιλαμβάνε-
ται και η απόδοση της Βορείου Ηπείρου (περιοχές 
Χειμάρρας, Αγίων Σαράντα, Δελβίνου, Τεπελενίου 
και Αργυροκάστρου) από την Ελλάδα. Οι Μεγάλες 
Δυνάμεις, οι οποίες μετείχαν στη συνδιάσκεψη (Αγ-
γλία, Γαλλία, Ιταλία, Ρωσία, Γερμανία, Αυστροουγ-
γαρία), θέτουν ως μοναδικό κριτήριο γι’ αυτή τους 
την απόφαση τη γλώσσα.

1991: Το υπουργικό συμβούλιο υπό τον Κωνσταντί-
νο Μητσοτάκη καταλήγει σε τρεις όρους για την ανα-
γνώριση της ΠΓΔΜ: α) Να αλλάξει η ονομασία «Μα-
κεδονία», β) Να αναγνωρίσει ότι δεν έχει εδαφικές 
βλέψεις κατά της Ελλάδας και γ) Να αναγνωρίσει ότι 
στην Ελλάδα δεν υπάρχει «μακεδονική μειονότητα».

2002: Αποκωδικοποιείται σχεδόν ολόκληρο το γο-
νιδίωμα του ποντικού, αποκαλύπτοντας ότι περισ-
σότερα από το 80% των γονιδίων του είναι ίδια με 
τα ανθρώπινα, ενώ στο 99% είναι παρόμοια. Στην 
έρευνα έλαβαν μέρος και δύο Έλληνες επιστήμονες. 
Από τις γενετικές ομοιότητες ανάμεσα στον άνθρω-
πο και το ποντίκι αναμένεται να καταστεί κατανοητή 
η γενετική βάση ανθρώπινων ασθενειών, οι οποίες 
έχουν μελετηθεί στο ποντίκι. 

Η… ΑΡΡΩΣΤΗ

Πάει μια γυναίκα στο γιατρό, γιατί 
δε μπορούσε να την… ικανοποιή-

σει ο άντρας της. Ο γιατρός την εξετά-
ζει με όλη του τη σοβαρότητα και κου-
νάει το κεφάλι του με απορία…
Γιατρός: Δε βλέπω να έχετε κάτι κυ-

ρία μου… Τι να σας πω, αλλά στην 
εποχή που ζούμε… δεν είναι και τόσο 
σπουδαίο να πιάσετε ένα… φίλο.
Κυρία (κοκκινίζει λίγο): Ξέρετε… έχω 

πιάσει φίλο αλλά και πάλι δεν ικα-
νοποιούμαι… Ο γιατρός την εξετάζει 
ξανά και πάλι όλα… εντάξει.
Γιατρός: Μια χαρά είστε, πιάστε και 

δεύτερο φίλο…
Κυρία: Και δεύτερο φίλο έχω γιατρέ… 

αλλά και πάλι… τίποτα!
Γιατρός: Δε μου επιτρέπεται βέβαια 

να δίνω τέτοιες συμβουλές και συγνώ-
μη, αλλά η περίπτωσή σας δεν είναι 
συνηθισμένη. Πιάστε και… τρίτο φίλο!
Κυρία: Και τρίτο φίλο έχω…!
Γιατρός: Ε, τότε κυρία μου, είστε… 

άρρωστη!
Η γυναίκα πετάγεται χαρούμενη!
Κυρία: Γράψε σ΄ ένα χαρτί ότι είμαι 

άρρωστη γιατρέ μου, γιατί ο άντρας 
μου με λέει πουτάνα!!! 

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy 
Karaindros 

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

440 Laval Chevrolet     450-682-3670
3670, autoroute Laval W. 
www.440chevroletlaval.com

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
L’ESTHETIQUE HRYSSI ANYSSIA
ΧΡΥΣΗ ΑΝΥΣΙΑ              514-272-8469
1820, rue de Neuchatel, Laval, QC  H7M 4K3

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

• Δωρεάν εκτίμηση
Πληρ.: Στράτος 514-577-9722
            Γιώργος 514-463-7590

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

514 894 2434

ELTEC

ΔΩΡΕΆΝ
 εκτίμηση προσφοράςΚΩΣΤΆΣ

Οι ηλεκτρολόγοι μας με 30 χρόνια πέιρα 
αναλαμβάνουν όλες τις ηλεκτρολογικές  
εργασίες:
• Eγκαταστάσεις φωτισμοί • πίνακες
• Άλλαγή κεντρικής θέρμανσης, κλπ. 

RBQ# 5713-3464-01

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

DE TOUT POUR TOUS • ΑΠ’ΌΛΑ ΓΙΑ ΌΛΌΥΣ • EVERYTHING FOR EVERYONE • 450-978-9999

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

Thurs. and Fri. - 10am to 7:30pm
Saturday - 9am to noon

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363

CU
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-L
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EL
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SAINT-MARTIN

X O

Διαφημιστείτε 
κι εσείς 

 
για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  
Τηλεφωνήστε  μας σήμερα:  

450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras
CPA, CA

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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.

Ζητείστε τον Γιάννη 
514-299-8839

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ:
ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ:
ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
ΠΛΑΚΑΚΙΑ
ΒΑΨΙΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
R.B.Q. 5739-7150-01

ΕΡΡΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τ: 514-570-7856   |   EGP.INC@OUTLOOK.COM
ΜΙΛΑΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ



Toronto • Montreal • Vancouver

Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα  
και συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  
μας στο krinos.ca

Γειά σου Πατρίδα.
Τις κάναμε μόδα! 


