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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   
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ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19
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ΗΠΑ 
Σε νέα δίκη  
ο Ντόναλντ 

Τραμπ

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

ΚΑΝΑΔΑΣ
Με ανεργία 8,6%  

«έκλεισε»  το 2020

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

Σε επιβάρυνση  
η ψυχική υγεία  

των πολιτών  
από τα συνεχή 

LOCKDOWN

35 χρόνια από τη φωτιά  
στην Αγία Τριάδα

Στο Κεμπέκ  
η καλύτερη  

επίδοση (6,7%) 

Διαπραγματεύσεις, 
διλήμματα 

  
και οι… παγίδες  

του διαλόγου
Τι γνωρίζουμε ιστορικά  

για το τέλος μιας πανδημίας

Άρθρο 
από τον 

Καθηγητή 
Γεωπολιτικής  

Κ. Γρίβα:  
«Τα Κλειστά  

Σύνορα το πιο 
ισχυρό όπλο 

κατά της 
Covid-19» 

Σελ.20
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Συνεχίζουμε να 
προστατευόμαστε

Βήχουμε στον 
αγκώνα μας

Πλένουμε τα 
χέρια μας

Κρατάμε αποστάσεις

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545
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Καλύπτουμε το 
πρόσωπα σας

Υποχρεωτική για όλους  
10 ετών ή άνω σε όλα τα 
είδη δημόσιας συγκοινωνίας 
και σε κλειστούς ή μερικώς 
κλειστούς δημόσιους 
χώρους.
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Ξανά σε δίκη παραπέμπεται ο Τραμπ

Με τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
να ψηφίζει την παραπομπή του 

Ντόναλτ Τραμπ, ο απερχόμενος πρόεδρος 
έγινε ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που 
παραπέμπεται σε δίκη για δεύτερη φορά.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε 

την παραπομπή του Τραμπ σε δίκη στη 
Γερουσία με την κατηγορία της «υποκίνη-
σης ανταρσίας και βίας κατά της αμερικα-
νικής κυβέρνησης» για το ρόλο του στην 
επίθεση στο Καπιτώλιο την περασμένη 
εβδομάδα, κατά την οποία έχασαν τη ζωή 
τους πέντε άνθρωποι.

Η πρόταση των Δημοκρατικών υπερψη-
φίστηκε με 232 ψήφους υπέρ έναντι 197 
κατά. Αξιοσημείωτο είναι ότι δέκα Ρεπου-
μπλικάνοι ψήφισαν υπέρ της παραπο-
μπής. Πρόκειται για ρεκόρ, ξεπερνώντας 
και τους πέντε Δημοκρατικούς που είχαν 
ψηφίσει υπέρ της παραπομπής του Μπιλ 
Κλίντον το 1998. Ανάμεσα στους Ρεπου-
μπλικάνους βουλευτές που ψήφισαν 
υπέρ της παραπομπής ήταν και η Λιζ Τσέ-
νι, η τρίτη στην ιεραρχία της ρεπουμπλι-
κανικής ηγεσίας στη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων.

Ο απερχόμενος πρόεδρος «κάλεσε αυτόν 
τον όχλο, συγκέντρωσε αυτόν τον όχλο κι 
άναψε τη φωτιά της επίθεσης στο Καπι-
τώλιο», είχε σημειώσει στην ανακοίνωσή 
της η κόρη του Ρεπουμπλικάνου πρώ-
ην αντιπροέδρου Ντικ Τσέινι. «Ποτέ δεν 
υπήρξε μεγαλύτερη προδοσία από τον 
πρόεδρο των ΗΠΑ για το αξίωμά του και 
τον όρκο του για το σύνταγμα», συμπλή-
ρωσε για να καταλήξει πως θα ψηφίσει 
«υπέρ της παραπομπής του προέδρου».

Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι αρκετοί 
αναλυτές υποστηρίζουν πως η παραπο-
μπή πιθανότητα θα οδηγήσει ξανά σε 
αθώωση του Τραμπ, εκτός και αν ο απερ-
χόμενος πρόεδρος διαπράξει και κάποια 
άλλη εξαιρετικά προκλητική πράξη. Για 
τους υποστηρικτές του Τραμπ, μια δεύτε-
ρη αθώωση θα δικαιολογούσε τις πράξεις 
του Τραμπ, θα αποκαθιστούσε την επιρ-
ροή του στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και 
θα μπορούσε ακόμη και να ενθαρρύνει 
περισσότερα περιστατικά βίας.
Η κίνηση των Δημοκρατικών να προ-

χωρήσουν σε παραπομπή του Τραμπ 
λίγο προτού αναχωρήσει από το αξίωμά 
του, αντικατοπτρίζει τη βαθιά οργή πολ-
λών βουλευτών για την εκστρατεία «λά-
σπης» του Τραμπ αμφισβητώντας δίχως 
στοιχεία το αποτελέσματα των αμερικα-
νικών εκλογών, κάνοντας ψευδείς ισχυ-
ρισμούς για την εκλογική απάτη και προ-
σπαθώντας να ανατρέψει την επικύρωση 

της νίκης του νέου προέδρου, παρακινώ-
ντας αξιωματούχους και τον αντιπρόεδρο 
Μάικ Πενς να προβούν σε ενέργειες που 
θα εξασφαλίσει στον ίδιο να παραμείνει 
στην εξουσία, σχολιάζει η Wall Street 
Journal.
«Γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος των Ηνω-

μένων Πολιτειών υποκίνησε αυτήν την 
εξέγερση, αυτή την ένοπλη εξέγερση, ενα-
ντίον της χώρας μας», δήλωσε η πρόεδρος 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πε-
λόσι. «Πρέπει να φύγει – είναι ένας σα-
φής και υπάρχων κίνδυνος για το έθνος 
που όλοι αγαπάμε», συμπλήρωσε.

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
Η μάχη πλέον μεταφέρεται στη Γερου-

σία, η οποία θα αποφασίσει εάν θα κα-
ταδικάσει τον Τραμπ. Δεν είναι, ωστόσο, 
γνωστό πότε θα ξεκινήσει η δίκη. 
Στη Γερουσία απαιτείται αυξημένη πλει-

οψηφία δύο τρίτων, με την ισορροπία 
δυνάμεων στο σώμα αυτό να είναι μοιρα-
σμένη ανάμεσα σε 50 Ρεπουμπλικάνους 
και 50 Δημοκρατικούς γερουσιαστές. 

Για να περάσει η πρόταση, πρέπει του-
λάχιστον 17 Ρεπουμπλικάνοι να ταχθούν 
υπέρ της παραπομπής.

Η Γερουσία έχει περιθώριο μέχρι τις 19 
του μήνα, τελευταία ημέρα της θητείας 
Τραμπ, να ψηφίσει την πρόταση παραπο-
μπής. Στην περίπτωση που η πρόταση ψη-
φιστεί, η δίκη του Τραμπ από τη Γερουσία 
μπορεί να συνεχιστεί και μετά την αποχώ-
ρησή του από την εξουσία.
Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της Κοινοβου-

λευτικής Ομάδας των Δημοκρατικών στη 
Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε την Τε-
τάρτη 13/1, ότι εάν ο Τραμπ κριθεί ένοχος 
στη δίκη, που αναμένεται να διεξαχθεί 
στη Γερουσία, θα κατατεθεί πρόταση να 
διεξαχθεί χωριστή ψηφοφορία προκειμέ-
νου να στερηθεί το δικαίωμα να διεκδική-
σει αιρετό αξίωμα διά παντός.

Ο κ. Σούμερ, ο οποίος θα γίνει πρόεδρος 
της Γερουσίας μετά την 20ή Ιανουαρίου, 
έκανε τη δήλωση μετά την ιστορική ψη-

φοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
που σήμανε την παραπομπή του Τραμπ 
για δεύτερη φορά. 
«Ο Ντόναλντ Τραμπ άξιζε να γίνει ο πρώ-

τος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία 
που θα φέρει το στίγμα της παραπομπής 
του σε δίκη δύο φορές», σχολίασε ο Τσακ 
Σούμερ σε ανακοίνωση που δημοσιοποί-
ησε.

ΜΠΑΪΝΤΕΝ: «ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  
ΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» – ΚΑΤΑ  
ΤΗΣ ΒΙΑΣ Ο ΤΡΑΜΠ

Σχολιάζοντας την παραπομπή Τραμπ, ο 
επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάι-
ντεν, έκανε λόγο για «διμερή ψήφο από 
μέλη που ακολούθησαν το σύνταγμα και 
τη συνείδησή τους».

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ, 
σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε λίγη ώρα 
μετά την ψηφοφορία στη Βουλή των Αντι-
προσώπων, κάλεσε τους συμπολίτες του 
να «ξεπεράσουν τα πάθη της στιγμής και 
να ενωθούν ως ένας αμερικανικός λαός».
«Καταδικάζω απερίφραστα τη βία που 

είδαμε την περασμένη εβδομάδα», δια-
βεβαίωσε ο απερχόμενος πρόεδρος. 
«Η βία και ο βανδαλισμός δεν έχουν απο-

λύτως καμία θέση στη χώρα μας και καμία 
θέση στο κίνημά μας», συνέχισε. 
«Η βία του όχλου είναι ενάντια σε όλα 

όσα πιστεύω και σε όλα όσα αντιπροσω-
πεύει το κίνημά μας».
«Κανένας από τους αληθινούς υποστηρι-

κτές μου δε μπορεί να τάσσεται υπέρ της 
πολιτικής βίας», υποστήριξε ακόμη. 
«Αν το κάνατε αυτό δεν υποστηρίζετε το 

κίνημά μας, του επιτίθεστε, επιτίθεστε 
στη χώρα μας. Δε μπορούμε να το ανε-
χθούμε αυτό», επέμεινε αναφερόμενος 
στην εισβολή στο εμβληματικό κτίριο. 
«Τώρα, ζητώ από όλους όσοι πίστεψαν 

ποτέ στο πρόγραμμά μας να σκεφτούν 
τρόπους να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις, 
να ηρεμήσουν τα πνεύματα, να προωθή-
σουμε την ειρήνη στη χώρα μας», συνέχι-
σε. 

Δεν πρέπει να υπάρξει «καθόλου βία, 
καμία παραβίαση του νόμου, κανένας 
βανδαλισμός οποιουδήποτε είδους» σε 
διαδηλώσεις που θα γίνουν τις επόμενες 
ημέρες, ώστε η ορκωμοσία του Δημοκρα-
τικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάι-
ντεν να γίνει με τάξη και ασφάλεια.

© Η Ναυτεμπορική

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

Επί 33 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
 

Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

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



4  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  15 Ιανουαριου, 2021 / January 15, 2021

Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com
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Ας κοιτάξουμε μπροστά… 
Μπήκαμε λοιπόν αισίως στην τρίτη δεκαετία του 21ου 

αιώνα…Το 2020 δεν ήταν απλώς μια χρονιά που πέρα-
σε. Θα γραφτεί στην ιστορία και θα μνημονεύεται για πολλά 
χρόνια και η αιτία είναι η πανδημία του κορωνοϊού και τα όσα 
πέρασε και εξακολουθεί να περνά η ανθρωπότητα. 
Το 2020 άφησε πίσω του πολύ δύσκολες περιστάσεις και στιγ-

μές. Πυρκαγιές, κυκλώνες, υπερθέρμανση του πλανήτη, διε-
θνείς κρίσεις, κοινωνικές αναταραχές, απώλειες… 

Πολλοί θεωρούν ότι ήταν μια από τις χειρότερες χρονιές, κα-
θώς σημειώθηκαν πολύ άσχημες στιγμές που θα μπουν στην 
ιστορία μας σε «μαύρες» σελίδες. 
Υπήρξαν όμως και καλές στιγμές. Η τεχνολογία και η επιστήμη 

έκαναν σημαντικά βήματα προόδου. Πολλές ασθένειες μπο-
ρούν σήμερα να καταπολεμηθούν σχετικά εύκολα. Η εξάρτησή 
μας από το πετρέλαιο σύντομα θα ανήκει στο παρελθόν.
Η ισοτιμία αντρών και γυναικών στις πολιτισμένες χώρες έχει 

πλέον αναγνωριστεί.
Αφήσαμε πίσω μας ένα χρόνο γεμάτο από όλα εκείνα – πολλά 

ή λίγα – που κάναμε.
Και βέβαια οι σκέψεις τρέχουν σε όλα εκείνα που είχαμε σχε-

διάσει και που ποτέ δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε.
Όμορφες και άσχημες στιγμές... Χαρούμενα και δυσάρεστα 

γεγονότα... Πολλά συναισθήματα και πολλές ανατροπές... Ένας 
χρόνος γεμάτος εμπειρίες και μαθήματα ζωής...  
Όμως, δεν είναι η ώρα των ενοχών και της λύπης. Είναι η ώρα 

της χαράς και του σωστού προγραμματισμού. Λέω χαράς, γιατί 
για να μπορούμε να διαβάζουμε αυτές τις γραμμές, είμαστε 
καλά. Τουλάχιστον όσο πιο καλά γίνεται.
Ζούμε, γι’ αυτό πρέπει να έχουμε θάρρος και ελπίδα. Αρκεί 

να σκεφτούμε πόσοι συνάνθρωποί μας υπέφεραν πέρυσι και 
βέβαια εξακολουθούν να υποφέρουν.  
Πολλοί έφυγαν από τη ζωή, άλλοι αποχαιρέτησαν δικούς τους 

ανθρώπους, αναρίθμητοι καταστράφηκαν, πόνεσαν, έχασαν 
την υγεία τους, τις δουλειές τους… 

Ας μετρήσουμε και ας αξιολογήσουμε τις δικές μας ευλογίες, 
ξεκινώντας θετικά σχεδιάζοντας τα μελλοντικά μας βήματα. Το 
πιο σημαντικό, πιστεύω, που πρέπει να κάνουμε, είναι να κα-
θορίσουμε τις δικές μας προτεραιότητες της ζωής μας. 

Και μόνο όταν αυτές οι προτεραιότητες είναι ξεκάθαρες θα 
καταφέρουμε να έχουμε μια ισορροπημένη ζωή. Ταυτόχρονα 
θα πρέπει να προστατέψουμε τον προσωπικό μας χρόνο διότι 
– κάπου διάβασα – δεν υπάρχει πιο άδικο και σπάταλο πράγμα 
από το να αφήσουμε χρόνο να σπαταλιέται ανούσια χωρίς κα-
νένα συγκεκριμένο σκοπό. Το ίδιο ισχύει και για τα άτομα που 
μας είναι σημαντικά και που σημαίνουν πολλά για μας και τη 
ζωή μας. 
Αν σκεφτούμε τον πραγματικό χρόνο που τους αφιερώνου-

με είναι βέβαιο πως θα εκπλαγούμε. Δηλαδή, είναι πιθανό να 
ανακαλύψουμε ότι τα πρόσωπα που σημαίνουν τόσα πολλά 
για μας παίρνουν μια ελάχιστη μερίδα από τον καθημερινό μας 
χρόνο. 
Και το τραγικότερο είναι να διαπιστώνει κανείς, ότι ο χρόνος 

περνά μακριά και από τις προτεραιότητές μας και από τα σημα-
ντικά για μας και τη ζωή μας πρόσωπα… 

Η στήλη εύχεται σε όλους Καλή Χρονιά, γεμάτη Υγεία, Ειρήνη, 
Πρόοδο και πολλή Αγάπη! 

Η νέα γεωπολιτική  
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Το αμερικανό-σοβιετικό πυρηνικό δίπολο έπαυ-
σε, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 

1990, να αποτελεί το ψυχροπολεμικό μοντέλο 
που έδινε εξηγήσεις στα παγκόσμια δρώμενα. Στα 
επόμενα δέκα και πλέον χρόνια, η επικράτηση των 
ΗΠΑ σφράγιζε πλέον μονομερώς όλα τα μεγάλα 
συμβάντα, από τη βίαια διάλυση της Γιουγκοσλα-
βίας στη δεκαετία του 1990 μέχρι τις πολεμικές 
επεμβάσεις στο Ιράκ το 1991 και 2003. 

Δρ. Παντελής Οικονόμου*
© Liberal 

Στη συνέχεια, η παγκοσμιοποίηση άρχισε να 
οξύνει τις διαφορές στις στρατηγικές σχέσεις των 
μεγάλων δυνάμεων. Η ανασυγκροτημένη πυρηνι-
κή Ρωσία επανέρχεται σθεναρά στον παγκόσμιο 
γεωπολιτικό χάρτη. Η άλλη πυρηνική δύναμη, η 
Κίνα, αρχίζει να εμφανίζει διεθνώς τη σταθερά 
αναδυόμενη οικονομική, τεχνολογική και στρατι-
ωτική ισχύ της. 

Και οι ΗΠΑ, εκφράζουν δημόσια το φόβο τους 
για απώλεια της παγκόσμιας ηγεμονίας τους, με 
δηλώσεις κορυφαίων διαμορφωτών της σύγχρο-
νης αμερικανικής γεωπολιτικής, όπως οι Κίσιν-
γκερ, Σκρόουκροφτ και Ζμπρεζίνσκι. 
Ο τελευταίος δημοσιοποίησε τη ρηξικέλευθη 

πρότασή του για ανάγκη διάσπασης του δίδυμου 
Ρωσίας-Κίνας και μετατροπή του ενός από τους 
δύο σε εταίρο των ΗΠΑ. Στο ερώτημα, ποιος θα 
έπρεπε να ήταν ο δυνητικός εταίρος των ΗΠΑ, 
απάντησε: «Ο λιγότερο προβλέψιμος και συγχρό-
νως ο πιο πιθανός αντίπαλος των ΗΠΑ, που επί 
του παρόντος είναι η Ρωσία» (1). 

Λέγεται ότι την ίδια επιδίωξη εξυπηρετούσαν 
και οι περισσότερες από 17 μέχρι σήμερα συνα-
ντήσεις του 97χρονου Κίσινγκερ με τον πρόεδρο 
Πούτιν, για το περιεχόμενο των οποίων ο ίδιος 
δηλώνει ότι ενημέρωνε την Ουάσιγκτον και τον 
πρόεδρο Τραμπ (2). 
Σε εκείνη τη μετασοβιετική περίοδο, η Ρωσία 

αντιμετώπιζε άμεσα το γεωπολιτικό «τρίλημμα»: 

α) Ανάπτυξη αυτόνομης ηγεμονικής εξωτερικής 
πολιτικής, 
β) Συμπόρευση με Κίνα σε μία ευρασιατική στρα-
τηγική, ή 
γ) Συνεργασία με ΗΠΑ για στρατηγική αντιμετώ-
πιση της ανερχόμενης Κίνας.  

Εκτιμάται ότι η Μόσχα επέλεξε τον τρίτο δρόμο 
που της εξασφάλιζε τα κενά που θα δημιουργού-
σε η δρομολογημένη μετατόπιση τού κέντρου βά-
ρους της αμερικανικής στρατηγικής από τον Ατλα-
ντικό στον Ειρηνικό και στη Νότια Σινική Θάλασσα. 

Μιας γεωπολιτικής στροφής που θα διασφά-
λιζε τα στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα 
των ΗΠΑ μέσα από πολυάριθμες ανά την υφήλιο 
σταθερές και κινητές αμερικανικές στρατιωτικές 
βάσεις και πολύμορφες οικονομικές εταιρίες κο-
λοσσούς. 
Η νέα αμερικανο-ρωσική σύγκλιση άρχισε μετά 

το 2010, στην περίοδο εμφάνισης της αραβικής 
άνοιξης και εμπόλεμης βίας στη Μέση Ανατολή. 
Υπό το πρίσμα αυτής της άτυπης συμμαχίας των 

δύο πρώην μεγάλων αντιπάλων και με τη βοήθεια 

της ερασιτεχνικής και απροκάλυπτης πολιτικής 
του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, γίνεται έκτοτε 
σχετικά εύκολη η ανάγνωση της πραγματικότητας 
πίσω από πολλές εκ πρώτης όψεως αινιγματικές 
εξελίξεις. 
Υπό το πρίσμα της νέας αμερικανο-ρωσικής γε-

ωπολιτικής σχέσης βρίσκει την εξήγηση της η επι-
θετική και αναθεωρητική εξωτερική πολιτική της 
Άγκυρας. Η ιδιόρρυθμη ρωσο-τουρκική «λυκο-
φιλία» τελικά ευδοκιμεί διότι παράγει κέρδη και 
στους δύο εταίρους, χωρίς να απειλείται το ευρύ-
τερο νέο γεωπολιτικό πλαίσιο. 

Στη Ρωσία, η συνεργασία της με την Τουρκία εξα-
σφαλίζει ασφάλεια στο ευαίσθητο υπογάστριό 
της και σταθερότητα στις πρώην σοβιετικές τουρ-
κογενείς εθνότητες. Στην Τουρκία αντίστοιχα, εξα-
σφαλίζει τη ρωσική υποστήριξη στην προσπάθεια 
της να επανακτήσει τον ηγεμονικό της ρόλο στον 
πρώην οθωμανικό χώρο. 
Κυρίως όμως, η ρωσο-τουρκική συνεργασία έχει 

εξασφαλισμένη την παθητική συναίνεση των ΗΠΑ 
ενόσω παραμένει ανενόχλητο το αμερικανικό δια-
κύβευμα στην Ασία. 
Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη αδυνατεί να πείσει 

ότι είναι ικανή να διαδραματίσει έναν αυτόνομο 
γεωπολιτικό ρόλο. Η μετά-Brexit ακρωτηριασμένη 
γηραιά ήπειρος αντιμετωπίζει πολύμορφες εθνο-
λογικές, ενεργειακές και πληθυσμιακές προκλή-
σεις, ενώ εξακολουθεί να προσδιορίζεται από τον 
ιστορικά ασταθή και αντίρροπο άξονα «Γερμανίας 
– Γαλλίας». 

Η μεν Γερμανία, για λόγους κυρίως ενεργειακών 
και οικονομικών εθνικών συμφερόντων, συμπλέει 
ευκαιριακά με Ρωσία και Τουρκία, ενώ η Γαλλία 
επιδιώκει ηγετικό ρόλο στον ευρωπαϊκό χώρο και 
επανάκτηση στρατηγικών δεσμών στην ευρύτερη 
Μέση Ανατολή. 
Αυτή η διαιρεμένη Ευρώπη καλείται πλέον να 

επιλέξει: 

α) Σταθερή προσήλωση στην αμερικανική εξωτε-
ρική πολιτική, ή 
β) Άσκηση αυτόνομης εξωτερικής πολιτικής που 
θα βασίζεται σε ενιαία ευρωπαϊκή ασφάλεια και 
μια κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία;  

Αποτυχία στη δεύτερη επιλογή της, με παράλλη-
λο διχασμό του Ατλαντικού, μοιραία θα σήμαινε 
τη μετατροπή της σε χερσόνησο της Ευρασίας που 
μακροπρόθεσμα ίσως κυριαρχείται από την Κίνα. 
Όσο για την ελληνική προοπτική, στο πλαίσιο 

της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας, η συνέ-
χιση της παρούσας «ευρωπαϊκής αμηχανίας» θα 
αποτελεί καθοριστικό εμπόδιο στη χάραξη στρα-
τηγικής εθνικής ασφάλειας και στην άσκηση μιας 
εύστοχης εξωτερικής πολιτικής.

(1) «Toward a Global Realignment», CSIS, April 17, 
2016 
(2) «Lunch with the FT: Henry Kissinger «We are in 
a very, very grave period», Edward Luce, Financial 
Times, July 20, 2018  
 

*Πρώην ανώτερο στέλεχος, πυρηνικός επιθε-
ωρητής του ΙΑΕΑ και συγγραφέας του «Global 
Nuclear Developments», Springer 2020
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Η ισραηλινή Elbit 
αναλαμβάνει το Διεθνές 

Αεροπορικό Κέντρο  
στην Καλαμάτα

Η συμφωνία, ύψους 1,375 δισ. ευρώ, προκρίθηκε έναντι της 
καναδικής πρότασης και αποτελεί ένα ακόμα πεδίο διεύρυνσης της 
στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ με επίκεντρο την 120 
Πτέρυγα Αεροπορικής Εκπαίδευσης | Καναδική «γκρίνια» κάνει 
λόγο για αθέτηση συμφωνίας επιμένοντας να συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα!

Στους Ισραηλινούς ανέθεσε τελικά η Ελ-
ληνική Πολεμική Αεροπορία την εκ-

παίδευση των Ελλήνων πιλότων για τα 
επόμενα 22 χρόνια, με την επιλογή της 
εταιρείας Elbit για τη δημιουργία Εκπαι-
δευτικού Κέντρου Πτήσεων στην Καλαμά-
τα. 

Η συμφωνία αυτή, ύψους 1,375 δισ. 
ευρώ, εκτός των συγκεκριμένων οικονομι-
κοτεχνικών χαρακτηριστικών της που την 
προέκριναν έναντι της καναδικής πρότα-
σης, αποτελεί ένα ακόμα πεδίο διεύρυν-
σης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλά-
δας-Ισραήλ με επίκεντρο την 120 Πτέρυγα 
Αεροπορικής Εκπαίδευσης.
Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας οδηγήθηκε 

στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος της Πολεμικής Αεροπορίας, 
εφόσον η παλαιότητα και η περιορισμένη 
διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών αερο-
σκαφών έθεταν εκ των πραγμάτων ανυ-
πέρβλητα προβλήματα στην υλοποίηση 
της τελικής φάσης της πτητικής εκπαίδευ-
σης των Ικάρων και των νέων ανθυποσμη-
ναγών. Τα αμερικανικής κατασκευής δικι-
νητήρια αεροσκάφη Τ-2Ε Buckeye έχοντας 
παραληφθεί μεταξύ Φεβρουαρίου 1976 
και Ιανουαρίου 1977 ολοκληρώνουν σε 
δύο χρόνια τον πτητικό κύκλο τους, ενώ 
ο στόλος των μονοκινητήριων T-6A Texan, 
με τα οποία εκπαιδεύονται οι Ίκαροι από 
το Σεπτέμβριο του 2001, αντιμετωπίζει 
σοβαρές δυσχέρειες υποστήριξης.

Η υλοποίηση του προγράμματος του Εκ-
παιδευτικού Κέντρου Πτήσεων θα γίνει με 
διακρατική συμφωνία μέσω χρηματοδοτι-
κής μίσθωσης και μεταξύ άλλων περιλαμ-
βάνει τη συντήρηση των Τ-6 Texan και τη 
διάθεση 10 νέων εκπαιδευτικών αεροσκα-
φών Μ-346 της ιταλικής Leonardo. Στό-
χος, το υψηλότερο επίπεδο παρεχόμενης 
εκπαίδευσης στους Έλληνες πιλότους 
πριν την ένταξή τους στις πολεμικής μοί-
ρες αλλά και η μετεξέλιξη της αεροπορι-
κής βάσης της Καλαμάτας σε περιφερει-
ακό κέντρο πτητικής εκπαίδευσης ιπταμέ-
νων, από χώρες εντός αλλά και εκτός του 
ΝΑΤΟ.

Ένας από τους βασικούς παράγοντες 
στην επιλογή της ισραηλινής Elbit από το 
υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι η εμπει-
ρία της από τα κέντρα εκπαίδευσης πτήσε-
ων της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, 
που έχει αναλάβει από το 2012. Εκεί οι Ισ-
ραηλινοί πιλότοι αποκτούν πλήρη επίγεια 
προηγμένη ηλεκτρονική κατάρτιση προ-
σομοίωσης και αεροπορική εκπαίδευση 
με 20 αεροσκάφη T-6 και 30 αεροσκάφη 
M-346 με υψηλές διαθεσιμότητες.
Η Elbit εκτελεί ένα ευρύ φάσμα προ-

γραμμάτων υψηλής τεχνολογίας σε όλο 
τον κόσμο, κυρίως στους τομείς της άμυ-
νας και της εσωτερικής ασφάλειας. Τα αε-
ροπορικά, χερσαία και ναυτικά συστήμα-
τα, που αναπτύσσει, είναι εγκατεστημένα 
σε νέες πλατφόρμες ή σε πλατφόρμες που 
έχουν υποστεί εκσυγχρονισμό.

Οι κύριες δραστηριότητές της περιλαμ-
βάνουν:
-στρατιωτικά συστήματα αεροσκαφών 

και ελικοπτέρων,

-εμπορικά αεροπορικά συστήματα και 
αεροσυστήματα,
-συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκα-

φών και μη επανδρωμένα επιφανειακά 
σκάφη,
-ηλεκτρο-οπτικά συστήματα, νυχτερινή 

όραση και αντίμετρα,
-συστήματα χερσαίων οχημάτων,
-πυρομαχικά,
-συστήματα διοίκησης, ελέγχου, επικοι-

νωνιών, υπολογιστών, πληροφοριών, πα-
ρακολούθησης και αναγνώρισης (C4ISR) 
και κυβερνοχώρου,
-ηλεκτρονικά συστήματα πολέμου και 
πληροφοριών.

«ΣΦΗΝΑ» ΚΑΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΤΙΚΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΙΣΡΑΗΛ

Ζήτημα συμμετοχής στην ιστορική συμ-
φωνία Ελλάδας – Ισραήλ, ύψους 1,37 
δισ. ευρώ, για την ίδρυση και λειτουργία 
διεθνούς αεροπορικού εκπαιδευτικού κέ-
ντρου στην Καλαμάτα θέτει στην ελληνική 
κυβέρνηση ο Καναδάς.

Στο πλαίσιο επαφών με το υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας, η κυβέρνηση της Οτάβα 
επικαλείται συζήτηση του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπουρ-
γό Εξωτερικών του Καναδά, Φρανσουά-
Φιλίπ Σαμπάν (φωτ.).

Η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε 
στο Μέγαρο Μαξίμου στις 13 Οκτωβρίου 
2020. Ο κ. Σαμπάν είχε αναγνωρίσει τη 
μέγιστη σημασία της αμυντικής συνερ-
γασίας Ελλάδας – Ισραήλ και δήλωσε πως 
ο Καναδάς τη σέβεται, αλλά ταυτόχρονα 
είχε ζητήσει την ανάθεση του συμβολαίου 
σε εταιρίες της δικής του χώρας, οι οποίες 
ήδη βρίσκονταν σε προχωρημένες επαφές 
με το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Κατά την εκδοχή της Οτάβας, ο κ. Μητσο-

τάκης ανέφερε στον κ. Σαμπάν πως ήταν 
διατεθειμένος να εξετάσει κοινή ισραηλι-
νο-καναδική πρόταση για την ίδρυση του 
αεροπορικού κέντρου, αλλά δεν υπήρξε 
ανάλογη συνέχεια. Οι Καναδοί δε διευκρι-
νίζουν αν η αθέτηση της δέσμευσης του 
πρωθυπουργού οφείλεται σε πολιτικά ή 
οικονομικά κριτήρια, σε επιχειρησιακά – 
τεχνικά κριτήρια που έθεσε η Πολεμική 
Αεροπορία ή σε οποιονδήποτε άλλο λόγο. 
Επιμένουν ωστόσο ότι πρέπει να συμ-
μετάσχουν στο πρόγραμμα, αξιώνοντας 
πλέον την ανάληψη υποκατασκευαστικού 
έργου τα επόμενα χρόνια.

© Ημερησία, δημοκρατία
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Αρχίζει διάλογος, λοιπόν…
Πέντε χρόνια μετά το τελευταίο ναυ-

άγιο των διερευνητικών επαφών εξαιτίας 
της απόπειρας πραξικοπήματος στην Τουρ-
κία, οι δύο αντιπροσωπίες, υπό τους πρέ-
σβεις Αποστολίδη και Ερτσιγές, θα καθί-
σουν και πάλι η μία απέναντι στην άλλη 
στο τραπέζι των συνομιλιών στην Κωνστα-
ντινούπολη. Σε ένα εντελώς διαφορετικό 
περιβάλλον όμως! Καθώς η γείτων έχει 
καταφέρει να τριχοτομήσει διά της βίας και 
διά του τουρκολιβυκού μνημονίου την Κύ-
προ, τη Δωδεκάνησο αλλά και τη ζωτική για 
εμάς θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης.

Μανώλης Κοττάκης
© Newsbreak.gr

Η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα δε 
μπορεί να συζητεί πλέον θεωρητικώς, ευ-
ρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματική 
κατάσταση. Και εξαιτίας της τουρκικής δρα-
στηριότητας, αλλά και λόγω των νέων εκ-
πτωτικών ελληνικών θέσεων για τις επήρει-
ες νήσων, μέσες γραμμές, χαράξεις γραμ-
μών, προσδιορισμού αλιευτικών ζωνών 
στις συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυ-
πτο. Οι Τούρκοι, για παράδειγμα, ζητούν 
«αθώα» να τους επιτραπεί η αλιεία στα 
χωρικά μας ύδατα στα Δωδεκάνησα, όπως 
επετράπη με την τελευταία συμφωνία και 
στους Ιταλούς. Ωστόσο, της ουσίας της δι-
απραγμάτευσης προηγείται η διαδικασία. 
Κρύβει πολλά μυστικά.
Οι γείτονες ακολουθούν την εξής στρα-

τηγική: Τεμαχίζουν το διάλογο σε «τρία» 
τραπέζια, όχι σε ένα, για να επιτύχουν το 
στόχο τους να τεθούν όλα προς συζήτη-
ση: Στο διμερή πολιτικό διάλογο μεταξύ 
γραμματέων και διευθυντών υπουργείων 
θα θέσουν τα ζητήματα μειονοτήτων και 
Λοζάνης. Στο ΝΑΤΟ, μέσω των Μέτρων Οι-
κοδόμησης Εμπιστοσύνης, εγείρουν την 
απαίτηση της αποστρατιωτικοποιήσεως 
των Δωδεκανήσων και των νησιών του Αι-
γαίου (αλήθεια, από πότε έχει να δέσει 
πλοίο του αμερικανικού στόλου στη Ρόδο, 
μετά τις διαμαρτυρίες των Τούρκων;).
Στις διερευνητικές επαφές που διεξάγο-

νται υπό την ισχυρή παρότρυνση της Ευρω-
παϊκής Ενώσεως θα τεθούν τα λοιπά: εναέ-
ριος χώρος, «γκρίζες ζώνες», χωρικά ύδατα 
(μονομερές ελληνικό δικαίωμα, θυμίζω), 
οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. 

Δεν είμαι, βεβαίως, σίγουρος αν όλες οι 
πλευρές εννοούν το ίδιο ακριβώς – για 
«θαλάσσιες ζώνες» ομιλεί ο πρωθυπουρ-
γός, χωρίς να προσδιορίζει αν αφορούν 
μόνο τη νησιωτική υφαλοκρηπίδα ή και 
την ηπειρωτική, για «ΑΟΖ και υφαλοκρη-
πίδα» ομιλεί ο υπουργός Εξωτερικών, για 
όλες τις ελληνικές ιδέες που έχουν κατατε-
θεί εγγράφως μεταξύ 2003-2016 στους 60 

γύρους ομιλεί ο Τσαβούσογλου. Αλλά και 
πάλι -επιμένω- το θέμα δεν είναι (για την 
ώρα) η ουσία αλλά η διαδικασία. Τι διαπι-
στώνουμε; Με το παρόν σχήμα -την ώρα 
που η Τουρκία πραγματοποιεί για λόγους 
τακτικής φιλοευρωπαϊκή στροφή έως το 
Μάρτιο- υιοθετείται το μοντέλο «απευθεί-
ας διάλογος Ελλάδος – Τουρκίας», με τους 
Ευρωπαίους στην άκρη, απαθείς και ουδέ-
τερους. Εις τρόπον ώστε, αν ναυαγήσουν 
οι συνομιλίες, να μας χρεωθεί ανέτως η 
ευθύνη.
102 δισ. δολάρια είναι το ποσό στο οποίο 

είναι εκτεθειμένες επισήμως οι ευρωπαϊ-
κές τράπεζες στην Τουρκία. Εσείς με ποιον 
λέτε ότι θα «πάνε», ανεξαρτήτως δικαίου, 
αν στραβώσουν τα πράγματα; Άνθρωποι 
που γνωρίζουν άριστα τα Internal corporis 
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως υποστηρίζουν 
το εξής: Το πλαίσιο διαπραγμάτευσης από 
ελληνοτουρκικό πρέπει να γίνει στ’ αλή-
θεια (και όχι στα λόγια) ευρωτουρκικό. Εις 
τρόπον ώστε οι Ευρωπαίοι να στοιχηθούν 
πίσω από την Ελλάδα υποχρεωτικώς, θέ-
λουν δε θέλουν, και όχι να σφυρίζουν αδι-
άφορα, έχοντας το νου τους στις τράπεζές 
τους και στις πωλήσεις των όπλων τους.

Πώς θα γίνει αυτό; Ερώτηση: Να ανοίξουν 
ξανά τα κεφάλαια των ενταξιακών δια-
πραγματεύσεων δε ζητούν ο πρόεδρος Ερ-
ντογάν και ο σύμβουλός του Ιμπραήμ Καλίν, 

τώρα που καίγονται για νέα κονδύλια Προ-
σφυγικού και για τελωνειακή ένωση υπέρ 
των αγροτικών προϊόντων τους; Ε, λοιπόν, 
ναι! Να ανοίξουν.

Κάθε ελληνική κυβέρνηση που σέβεται 
τον εαυτό της -είμαι βέβαιος και η πα-
ρούσα- θα άδραχνε την ευκαιρία και θα 
ζητούσε να ανοίξει, μεταξύ άλλων, ένα 
συγκεκριμένο κεφάλαιο: το κεφάλαιο 13 
για την Αλιεία, το οποίο προϋποθέτει ότι 
το υποψήφιο κράτος-μέλος αναγνωρίζει 
και υπογράφει τη Διεθνή Σύμβαση για το 
Δίκαιο της Θάλασσας. Θες ειλικρινώς Ευ-
ρώπη, κυρία Τουρκία; Σεβάσου τη διεθνή 
νομιμότητα, είναι ο όρος sine qua non για 
την πρόοδο των ενταξιακών αλλά και -προ-
σοχή- για την Τελωνειακή Ένωση.

Αναγνώρισε το κοινοτικό κεκτημένο! Αυτή, 
μάλιστα, είναι στρατηγική. Και διότι με-
τατρέπει τα ελληνοτουρκικά σε γνησίως 
ευρωτουρκικά ζητήματα, και γιατί υπο-
χρεώνει τους Ευρωπαίους να στοιχηθούν 
εκόντες άκοντες πίσω από την Ελλάδα, με 
κρινόμενη την Τουρκία.

Πρόκειται για στρατηγική που δοκιμά-
στηκε και εφαρμόστηκε με επιτυχία την 
περίοδο 2004-2009 από τους Καραμανλή 
– Μολυβιάτη – Βαληνάκη, ασχέτως αν οι 
ιέρακες του εκσυγχρονισμού τη βάφτισαν 
τάχα μου δήθεν στρατηγική αδρανείας. Όχι 
μόνο η Τουρκία ήταν πολιτικώς και διπλω-

ματικώς υπόλογη έναντι της Ένωσης τότε, 
αλλά ο Κώστας Καραμανλής έθεσε ως όρο 
στήριξης για την επανεκλογή του Μπαρόζο 
(ας το αποκαλύψω) να ιδρυθεί το χαρτοφυ-
λάκιο της αλιείας, μέσα από το οποίο θα 
περνούσαν ως ευρωπαϊκές όλες οι εθνικές 
μας επιλογές για το Αιγαίο.

Ήταν η εποχή που η ανεξάρτητη Ελλάς 
έθετε όρους, δεν της έθεταν οι άλλοι! (Δε 
χρειάζεται να πω με ποιον τρόπο και με 
ποια πρόσωπα αξιοποίησε ο Παπανδρέου 
το χαρτοφυλάκιο αυτό το 2010 – λυπηρό.) 

Λοιπόν; Θα το κάνουμε πάλι; Ή θα αφή-
σουμε τους Ευρωπαίους και τους Τούρκους 
να κάνουν το βεβαιωμένο παιχνίδι τους 
στις πλάτες μας και στο τέλος θα τους δώ-
σουμε και την ευκαιρία να μας στείλουν το 
λογαριασμό;
Στο σημείο που είμαστε, ο διάλογος είναι 

πιο επικίνδυνος από τη σύρραξη. Γιατί με 
τον τρόπο που πάμε να τον κάνουμε, αν δεν 
καταφέρουμε να φτάσουμε -«σφαγμένοι», 
βεβαίως- στη Χάγη έπειτα από εκλογές, 
ο διάλογος θα οδηγήσει σε τετελεσμένα 
και γεωτρύπανα. Σε φινλανδοποίηση. Όχι 
σε πόλεμο. Δε θα χρειαστεί πόλεμος. Οι 
Τούρκοι μάς μέτρησαν το καλοκαίρι! Έδα-
φος θεωρούμε μόνο τη γη. Τα νησιά μας. 
Όχι τις θάλασσές μας. Αυτές είναι «εκτός 
συναλλαγής». Γι’ αυτό και τις «οργώνουν» 
ελευθέρως.

Λάθος σχήμα διαπραγμάτευσης
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Η Ελλάδα ενώπιον σκληρών διλημμάτων
Μόνο να κερδίσει έχει η Τουρκία από «ειδικές λύσεις»
Η επανάληψη των διερευνητικών συ-

νομιλιών στις 25 Ιανουαρίου αποτε-
λεί την αφετηρία μιας μακράς πορείας, η 
οποία θα καταλήξει είτε σε ρήξη, με ανυ-
πολόγιστες συνέπειες, είτε στη δρομολό-
γηση ενός -όπως θα φιλοτεχνηθεί- «ιστο-
ρικού συμβιβασμού», που θα ισοδυναμεί 
με παραίτηση της Ελλάδας από αναφαί-
ρετα, βάσει του Διεθνούς Δικαίου, κυρι-
αρχικά δικαιώματα.

Αλέξανδρος Τάρκας*
© Newsbreak.gr

Στην παρούσα φάση κανένας Έλληνας ή 
ξένος αξιωματούχος δε δύναται να προ-
βλέψει την ακριβή κατάληξη των διερευ-
νητικών με την Τουρκία. Οι ειρηνικές ή 
θερμές εξελίξεις εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τη βούληση περί «ζωτικού χώ-
ρου» και τους τακτικισμούς του Τούρκου 
προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. 
Επίσης, οι λεγόμενες «κόκκινες γραμμές» 

της Ελλάδας εξαρτώνται από το ρίσκο που 
θέλει να αναλάβει ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης ενώπιον της ίδιας 
της Ιστορίας, του (πιο συγκρατημένου) 
υπουργείου Εξωτερικών και της βάσης της 
παράταξής του. Σε αυτό το πλαίσιο οι κρί-
σιμες πτυχές των επικείμενων διερευνητι-
κών συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
-Ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας με την 
Άγκυρα πρέπει να υπάρχουν και διάλογος 
πρέπει να γίνεται, ώστε η ένταση να εκτο-
νώνεται. Βασική προϋπόθεση όμως είναι 
η ύπαρξη ξεκάθαρης ατζέντας, όπως επί 
Κωνσταντίνου Καραμανλή, πριν και μετά 
το Πρακτικό της Βέρνης του 1976, και επί 
Ανδρέα Παπανδρέου, πριν και μετά το 
Μνημόνιο Παπούλια – Γιλμάζ του 1988. 
Αντίθετα, οι συνομιλίες Μητσοτάκη – Γιλ-
μάζ του 1991 και οι αντίστοιχες Πάγκαλου 

– Γκιονενσάι και Σημίτη – Ντεμιρέλ, Σημίτη 
– Ετσεβίτ στα τέλη της δεκαετίας του ’90 
αποτελούν κακό οδηγό. Σήμερα ξεκάθαρη 
ατζέντα δεν υπάρχει.
-Ο πρωθυπουργός και κυρίως η χώρα 

υπέστησαν βατερλό κατά το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, όταν απορ-
ρίφθηκαν οι κυρώσεις κατά της Άγκυρας. 
Τουλάχιστον εκκρεμεί η έκθεση επί των 
σχέσεων Ε.Ε. – Τουρκίας στη Σύνοδο του 
Μαρτίου, οπότε ο κ. Ερντογάν έχει συμ-
φέρον να παρουσιάζει εικόνα διαλλακτι-
κότητας. Η αλήθεια είναι ότι, ανεξάρτητα 
από τα σοβαρότατα λάθη του Μεγάρου 

Μαξίμου, μια επίμονη ελληνική άρνηση 
επί του διαλόγου θα έδινε διεθνώς την ει-
κόνα ότι η Αθήνα βρίσκεται εν αδίκω.
-Κατά τις διερευνητικές της περιόδου 

2002-2016 εξαντλήθηκε η θεματολο-
γία. Καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει 
να προσθέσει κάτι, πέραν της τουρκικής 
θρασύτητας από το μνημόνιο με τη Λιβύη 
του Νοεμβρίου 2019, έως σήμερα. Επο-
μένως, η ώρα των αποφάσεων ίσως είναι 
κοντά.
-Έως το 2016 ο διάλογος ήταν άτυπος και 
χωρίς πίεση. Τώρα οι διερευνητικές τεί-
νουν να αποκτήσουν διάσταση πραγματι-
κής διαπραγμάτευσης ή θα οδηγήσουν σε 
αυτήν. Η Ελλάδα θα βρεθεί ενώπιον σκλη-
ρών διλημμάτων, καθώς η Τουρκία μόνο 
να κερδίσει έχει από «ειδικές λύσεις» για 
το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο.
-Ο κ. Ερντογάν και ο υπουργός Εξωτερι-

κών Μ. Τσαβούσογλου δεν προέβησαν σε 
χειρονομίες καλής θέλησης πριν από τις 
διερευνητικές, όπως ήλπιζε το Μαξίμου. 
Απέσυραν το «Oruc Reis» μόνον αφού 
ολοκλήρωσε τις έρευνές του στην ανα-
τολική Μεσόγειο και ενόψει άλλων προ-
γραμματισμένων εργασιών στη Μαύρη 
Θάλασσα έως τα μέσα Ιουνίου 2021.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΣΑΦΕΙΑ
-Συντηρείται μια «δημιουργική ασάφεια» 

ως προς τις διαδικασίες που θα εξελίσ-
σονται παράλληλα με τις διερευνητικές, 
επαναλαμβάνοντας το «βαρουφάκειο» 
λάθος του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Γιατί η Άγκυρα, 
βάσει της συμφωνίας των συμβούλων Ελ. 
Σουρανή και Ι. Καλίν του Ιουλίου 2020, ζη-
τεί να επαναληφθούν οι πολιτικές διαβου-
λεύσεις σε επίπεδο γ.γ. των υπουργείων 
Εξωτερικών και οι συζητήσεις Μέτρων Οι-
κοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ 
των Γενικών Επιτελείων. Πρόσθετα ΜΟΕ 
δε θα είναι υπέρ των ελληνικών Ενόπλων 
Δυνάμεων, όταν μάλιστα ασκούνται πιέ-
σεις για σχετικές συζητήσεις και στο ΝΑΤΟ.
-Δυστυχώς, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αξιο-

λογεί ότι η Άγκυρα έχει «ειλικρινή διάθε-
ση» για διάλογο και διαμηνύει πως δεν 
πρέπει να χαθεί η «ευκαιρία» από την 
ελληνική πλευρά. Δεν αναμένεται αλλαγή 
στάσης της Ουάσιγκτον, ακόμα και αν η 
Άγκυρα καταθέσει εξοργιστικές προτάσεις 
στη διάρκεια των διερευνητικών.
-Το Βερολίνο, παρά τους εξευτελισμούς 

στις διμερείς σχέσεις του με την Άγκυρα, 
επιμένει ότι τα συμφέροντα της Δύσης 
δεν επιτρέπουν να δυσαρεστείται ο κ. Ερ-
ντογάν. Γι’ αυτό και αποκλείει την επιβολή 

κυρώσεων της Ε.Ε., εκτός ίσως της ένταξης 
ελάχιστων προσώπων και εταιριών στη λί-
στα των απλών περιοριστικών μέτρων.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΡΑΤΟΡΙΟΥΜ ΕΡΕΥΝΩΝ
Η Αγκυρα ρίχνει στο τραπέζι την ιδέα 

ανεπίσημου μορατόριουμ ερευνών υδρο-
γονανθράκων εκ μέρους της Ελλάδας, της 
Κύπρου και της Τουρκίας. «Πρωτότυπη» 
ιδέα ως προς την ερμηνεία του Διεθνούς 
Δικαίου, ξεχνώντας την ίδια στιγμή την 
ανάγκη μορατόριουμ στρατιωτικών δρα-
στηριοτήτων.

Την ίδια ώρα, δε μπορούν να παραγνω-
ρίζονται οι παράλληλες εξελίξεις στο Κυ-
πριακό. Αναρωτιέται κανείς αν μπορεί 
να υπάρξει ελληνοτουρκική φιλία όταν η 
Άγκυρα μιλά -ανοιχτά πια- για δύο κράτη 
στην Κύπρο, με το ένα εξ αυτών να της 
επιτρέπει και επηρεασμό αποφάσεων της 
Ε.Ε.!

* Εκδότης του περιοδικού «Άμυνα & Δι-
πλωματία» και σύμβουλος ξένων εταιρι-
ών μελέτης επιχειρηματικού ρίσκου για 
τη ΝΑ Ευρώπη
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Η παγίδα του διαλόγου 
Σοβαρός κίνδυνος να οδηγηθούμε σε εθνικές υποχωρήσεις ή σε κλιμάκωση της έντασης

Η απόφαση της ελληνικής πλευράς να 
ανταποκριθεί άμεσα στην τουρκική 

πρόσκληση για επανεκκίνηση των διε-
ρευνητικών επαφών μεταξύ των δύο χω-
ρών, διαψεύδοντας στην πράξη τα ελλη-
νικά προαπαιτούμενα περί συνέχειας και 
συνέπειας μιας τουρκικής μη προκλητικό-
τητας, προκαλεί ήδη ποικίλες αντιδράσεις.

Η τουρκική πλευρά, θεωρώντας προφα-
νώς δικαίωση της συμπεριφοράς της την 
προετοιμασία του επίσημου διαλόγου, 
προσπαθεί ήδη να θεμελιώσει μια ατζέ-
ντα κατά πολύ ευρύτερη όσων παρουσι-
άζεται ως διατεθειμένη να συζητήσει η 
ελληνική κυβέρνηση. Οι αναφορές τουρκι-
κών ΜΜΕ που αναπαράγουν την τουρκική 
προπαγάνδα, όσο και οι δημόσιες τοπο-

θετήσεις του Ταγίπ Ερντογάν και του Με-
βλούτ Τσαβούσογλου αποδεικνύουν ότι η 
Τουρκία ελπίζει ότι θα τεθούν στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων πολύ περισσότε-
ρα από αυτά που η ελληνική κυβέρνηση 
παραδέχεται ότι θα συζητηθούν.
Το γεγονός ότι οι ανακοινώσεις για το ρα-

ντεβού στο τέλος Ιανουαρίου έγιναν τόσο 
κοντά σε μια σειρά τουρκικών προκλήσεων, 
όπως το περιστατικό στα Ίμια, αποδίδεται 
από πολλούς και σε πιέσεις της γερμανι-
κής κυβέρνησης, που θέλει να αποδείξει 
ότι η «μαλακή» στάση της Ε.Ε. το Δεκέμ-
βριο μπορεί να έχει τελικά αποτελέσματα.
Το αν αυτά θα είναι καλά ή κακά για 

την Ελλάδα είναι κάτι που, όπως αποδει-
κνύεται, αφορά μόνο τη χώρα μας και 

κανέναν από τους «εταίρους» της, είτε 
στις Βρυξέλλες είτε στην Ουάσιγκτον – με 
τη δεύτερη επίσης να χαιρετίζει την επα-
νάληψη των διερευνητικών συνομιλιών, 
που, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται 
στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, 
«έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στη 
μείωση των περιφερειακών εντάσεων».

Όμως, με μια ατζέντα τελικά «μυστήριο», 
αφού οι δύο πλευρές δεν έχουν συμφω-
νήσει στο τι θα συζητηθεί σε αυτές τις 
διερευνητικές επαφές, δεν είναι λίγοι οι 
ειδικοί που σημειώνουν ότι μπορεί τελικά 
να οδηγηθούμε σε περαιτέρω και υψηλό-
τερης έντασης καταστάσεις, σε περίπτωση 
που αυτές -όπως συνέβη και τις προηγού-
μενες 60 φορές- δεν ευοδωθούν.

Η τακτική του πολέμου νεύρων και της 
διαχείρισης της δημόσιας εικόνας αυτών 
των διαπραγματεύσεων, που επιχειρεί-
ται στο μέγιστο βαθμό από την τουρκική 
πλευρά, σίγουρα δεν προδιαθέτει θετικά, 
και ήδη πολλοί Έλληνες αξιωματούχοι, συ-
μπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού 
στη ζωντανή του συνέντευξη, ένιωσαν την 
ανάγκη να διαβεβαιώσουν τους Έλληνες 
ότι τα ζητήματα που θέτει η Τουρκία δεν 
πρόκειται να συζητηθούν. Βέβαια, ο δι-
αχωρισμός των συζητήσεων για την ορι-
οθέτηση θαλάσσιων ζωνών σε Αιγαίο και 
ανατολική Μεσόγειο δημιουργεί υποψίες 
για «διαφορετικής υφής» πιθανές λύσεις 
στις δύο αυτές ζώνες…

© δημοκρατία
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Μας ακούτε στο 1610 ΑΜ

Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα
Κάθε Σάββατο 

και Κυριακή 
στις 4 μμ.
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Με οριακή άνοδο του ποσοστού 
ανεργίας (από μήνα σε μήνα) 

«έκλεισε» το 2020 στον Καναδά. Ειδικό-
τερα, το Δεκέμβριο το ποσοστό ανεργίας 
στη χώρα ήταν στο 8,6%, έναντι 8,5% το 
Νοέμβριο.
Για πρώτη φορά από τον Απρίλιο 2020 

είχαμε μείωση της πλήρους απασχόλησης 
το Δεκέμβριο κατά 63.000 άτομα (-0,3%), 
ενώ και η μερική απασχόληση μειώθηκε 
κατά 99.000 άτομα το Δεκέμβριο (-2,9%) 
λόγω των απωλειών κυρίως στις κατη-
γορίες των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών 
(-58.000, -5,1%) και της κατηγορίας των 
55+ (-27.000, -3%).
Να σημειωθεί ότι το Δεκέμβριο, περίπου 

1,1 εκ. Καναδοί εργαζόμενοι είχαν επηρε-
αστεί από τις χαμένες θέσεις εργασίας ή 
τις μειώσεις σε ώρες εργασίας, αριθμός 
κατά πολύ χαμηλότερος από τους 5,5 εκ. 
Καναδούς τον Απρίλιο 2020. Εξάλλου, κα-
θώς ο αριθμός σε κρούσματα Covid-19 
αυξήθηκε το φθινόπωρο, το μερίδιο των 
Καναδών που εργάζονται από το σπίτι αυ-
ξήθηκε, φτάνοντας το 28,6% το Δεκέμβριο.

ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Η απασχόληση στον τομέα της παροχής 
υπηρεσιών μειώθηκε κατά 74.000 (-0,5%) 
το Δεκέμβριο, πρώτη μείωση του τομέα 
αυτού από τον Απρίλιο. Η απασχόληση 
επίσης μειώθηκε στις υπηρεσίες διανο-
μής και τροφίμων, στις «άλλες υπηρεσί-
ες» και στις βιομηχανίες πληροφοριών, 
πολιτισμού και αναψυχής. Και οι τρεις 
βιομηχανίες επηρεάστηκαν από τα μέτρα 
δημόσιας υγείας που πήραν οι Επαρχίες. 
Αν και η μεταποιητική απασχόληση αυ-
ξήθηκε (+15.000, +0,9%), η απασχόληση 
στον τομέα παραγωγής αγαθών στο σύνο-
λό της άλλαξε λίγο το Δεκέμβριο.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ 55+
Η πλήρης απασχόληση μεταξύ των 

νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών μειώθηκε 
κατά 1,1% (-27.000) το Δεκέμβριο, ενώ 
απώλειες είχε και η μερική απασχόληση 
(-58.000, -5,1%). 
Η απασχόληση παρέμεινε μακρύτερα 

από τα προ-πανδημικά επίπεδα για τους 
νέους (-10,5%) από ό,τι για όλες τις άλλες 
δημογραφικές ομάδες το Δεκέμβριο, με 
τις γυναίκες νεαρής ηλικίας (-12,1%) να 
συνεχίζουν να πλήττονται περισσότερο 
από τους αντίστοιχους άνδρες (-8,8%).

Μεταξύ του πυρήνα ηλικίας (25 έως 54 
ετών), τόσο η συνολική απασχόληση όσο 
και το ποσοστό ανεργίας άλλαξαν λίγο το 
Δεκέμβριο.

Η απασχόληση ήταν πιο κοντά στο επί-
πεδο πριν από το COVID για τον πληθυ-
σμό ηλικιωμένων του πυρήνα από ό,τι για 
όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες, με απα-
σχόληση 1,8% κάτω από τα επίπεδα του 
Φεβρουαρίου.
Το ποσοστό ανεργίας για τους Καναδούς 

ηλικίας 55 ετών και άνω αυξήθηκε κατά 

0,8 ποσοστιαίες μονάδες το Δεκέμβριο σε 
7,9%.
Τους τελευταίους μήνες, η απασχόληση 

παρέμεινε πολύ κάτω από τα επίπεδα 
προ-πανδημίας μεταξύ των αυτόχθονων 
ανθρώπων σε σύγκριση με τους αντίστοι-
χους μη αυτόχθονες. Αυτό συνεχίστηκε 
το Δεκέμβριο, με την απασχόληση μεταξύ 
των Αυτόχθονων Καναδών να είναι στο 
7,8% κάτω από τα επίπεδα του Φεβρουα-
ρίου, σε σύγκριση με το 2,1% κάτω από τα 
επίπεδα του Φεβρουαρίου για τους Μη-
Αυτόχθονες Καναδούς (δεν προσαρμόζο-
νται εποχιακά).

ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΜΠΕΚ,  
ΑΣΧΗΜΑ ΜΑΝΤΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΤΑΡΙΟ

Η απασχόληση στο Οντάριο άλλαξε λίγο 
το Δεκέμβριο, μετά από μηνιαία αύξηση 
κατά μέσο όρο 2,2% από Ιούνιο έως Νο-
έμβριο. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε 
0,4 ποσοστιαίες μονάδες στο 9,5% κα-
θώς περισσότεροι άνθρωποι έψαχναν για 
δουλειά. Οι απώλειες απασχόλησης ήταν 
μεγαλύτερες στον κλάδο των υπηρεσιών 
στέγασης και τροφίμων (-5,9%), ενώ πε-
ρισσότεροι άνθρωποι εργάζονταν στη με-
ταποίηση (+2,1%).

Μετά την αύξηση για πέντε συνεχόμε-
νους μήνες, η απασχόληση στη μητροπο-
λιτική περιοχή απογραφής του Τορόντο 
(CMA) παρέμεινε αμετάβλητη το Νοέμ-
βριο και μειώθηκε κατά 52.000 (-1,5%) το 
Δεκέμβριο, συμπίπτοντας με αυστηρότε-
ρα μέτρα δημόσιας υγείας που εγκρίθη-
καν στη CMA στις 14 Νοεμβρίου και πλή-

ρες κλείδωμα που εφαρμόστηκε στις 23 
Νοεμβρίου.
Δεδομένων των αυστηρότερων μέτρων 

για τη δημόσια υγεία από τις αρχές Οκτω-
βρίου, η απασχόληση στο Κεμπέκ άλλαξε 
ελάχιστα για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Με 
λιγότερα άτομα που αναζητούν εργασία, 
το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 0,5 
εκατοστιαίες μονάδες σε 6,7%  – το χα-
μηλότερο μεταξύ των επαρχιών. Η απα-
σχόληση αυξήθηκε σε επαγγελματικές, 
επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες, 
ενώ υπήρχαν λιγότεροι εργαζόμενοι στην 
υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική 
αρωγή, καθώς και σε «άλλες υπηρεσίες».

Μετά από λίγες αλλαγές τον Οκτώ-
βριο και το Νοέμβριο, λιγότερα άτομα 
(-32.000, -1,5%) εργάστηκαν στο Μό-
ντρεαλ CMA το Δεκέμβριο, καθώς οι πε-
ριορισμοί της Ερυθράς Ζώνης COVID-1 9 
παρέμειναν σε ισχύ κατά τη διάρκεια 
της εβδομάδας 6 έως 12 Δεκεμβρίου. 

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  
ΣΤΙΣ 10 ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ  

ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020  
(ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ Ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ)

NEW FOUNDLAND & LABRADOR 12,3% 
(12,2%) | PRINCE EDWARD ISLAND 
10,1% (10,2%) | NOVA SCOTIA 8,6% 

(6,4%) | NEW BRUNSWICK 9,3% (9,6%) 
| QUEBEC 6,7% (7,2%) | ONTARIO 9,5% 

(9,1%) | MANITOBA 8,2% (7,4%) | 
SASKATCHEWAN 7,8% (6,9%) |  

ALBERTA 11% (11,1%) |  
BRITISH COLUMBIA 7,2% (7,1%)

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΤΩΝ ΚΑΝΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ  

ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
Στο αποκορύφωμα της οικονομικής δια-

κοπής του COVID -1 9 τον Απρίλιο, τα δύο 
πέμπτα (41,6%) των ατόμων που εργά-
στηκαν τουλάχιστον τις μισές από τις συ-
νήθεις ώρες τους, εργάστηκαν από το σπί-
τι. Καθώς η αγορά εργασίας ανέκαμψε την 
άνοιξη και το καλοκαίρι, το ποσοστό αυτό 
μειώθηκε σταθερά στο 25,6% το Σεπτέμ-
βριο. Καθώς ο αριθμός των COVID -1 9 
περιπτώσεων αυξήθηκε το φθινόπωρο, το 
μερίδιο των Καναδών που εργάζονται από 
το σπίτι αυξήθηκε και έφτασε το 28,6% το 
Δεκέμβριο.

Σε γενικές γραμμές, το ποσοστό των Κα-
ναδών που εργάζονται από το σπίτι μπο-
ρεί να επηρεαστεί από διάφορους παρά-
γοντες, όπως αλλαγές στη θέση εργασίας 
των τρεχουσών θέσεων εργασίας, τη θέση 
εργασίας των νέων προσλήψεων και το 
βαθμό στον οποίο οι εργοδότες μπόρε-
σαν να προσαρμόσουν τις εργασίες τους, 
ώστε να γίνει η εργασία από το σπίτι πιο 
πρακτική.
Ο αριθμός των Καναδών που εργάζονται 
σε άλλες περιοχές, εκτός από το σπίτι 
τους, μειώθηκε κατά περίπου 250.000 
σε 12 εκατομμύρια το Δεκέμβριο, ενώ ο 
αριθμός των εργαζομένων από το σπίτι 
αυξήθηκε κατά περίπου 200.000 σε 4,8 
εκατομμύρια. Μεταξύ εκείνων που εργά-
ζονται από το σπίτι, 2,8 εκατομμύρια ανέ-
φεραν ότι δεν το έκαναν συνήθως.

© Canada Statistics

ΚΑΝΑΔΑΣ | ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οριακή άνοδος της ανεργίας  
το Δεκέμβριο (8,6%)
Το χαμηλότερο ποσοστό στο Quebec (6,7%) – Το 
μεγαλύτερο σε Newfoundland & Labrador (12,3%)
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Όλο και πιο πίσω μεταφέρει την ημε-
ρομηνία έναρξης της θερινής σεζόν 

για όλη τη Μεσόγειο η έξαρση της παν-
δημίας στις βορειοευρωπαικές χώρες. 
Παράλληλα, προβληματισμό δημιουργεί 
στους Έλληνες ξενοδόχους και ο έντονος 
ανταγωνισμός που ενδέχεται να καταγρα-
φεί μεταξύ των μονάδων, καθώς φέτος 
αναμένεται σε κάθε προορισμό να ανοί-
ξουν όλα τα ξενοδοχεία, με αποτέλεσμα 
το κομμάτι της πίτας που αναλογεί σε 
κάθε ένα να είναι μικρότερο απ’ ό,τι πέ-
ρυσι.

Λάμπρος Καραγεώργος
© Η Ναυτεμπορική (έντυπη έκδοση)

Όπως επισημαίνουν ξενοδοχειακοί κύ-
κλοι που παρακολουθούν από πολύ κοντά 
τις εξελίξεις, οι προκρατήσεις αυτή την 
περίοδο είναι ελάχιστες και σε κάθε περί-
πτωση πολύ χαμηλότερες σε σύγκριση με 
πέρυσι στην αρχή της περιόδου, όταν και 
καταγράφονταν νέα ρεκόρ.

Όπως αναφέρει ισχυρός ξενοδοχειακός 
παράγοντας, αυτή την περίοδο μεγάλο 
πρόβλημα καταγράφεται από την αγορά 
της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς το σκληρό 
lockdown που επέβαλε η κυβέρνηση δη-
μιουργεί αρνητική διάθεση για διακοπές 
στους πολίτες. Επίσης, πρόβλημα συνι-
στούν και οι καθυστερήσεις που παρουσι-

άζονται στον εμβολιασμό των Ευρωπαίων, 
καθώς σχεδόν όλες οι χώρες δείχνουν να 
μένουν πίσω σε σύγκριση με τον αρχικό 
προγραμματισμό.

ΧΑΜΗΛΑ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η όλη κατάσταση που παρουσιάζεται 

στη διαχείριση της πανδημίας αναμένεται 
να οδηγήσει σε καθυστερημένη έναρξη 
της τουριστικής περιόδου φέτος, αφού 
αν και υπάρχει η θέληση για ταξίδια και 
διακοπές, δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε 
κρατήσεις. Όπως δείχνουν τα πράγματα, 
πριν από το τέλος Ιανουαρίου δεν πρόκει-
ται να αλλάξει αυτή η εικόνα.

Έτσι θεωρείται σχεδόν αδύνατο να ξε-
κινήσει η σεζόν Μάρτιο ή Απρίλιο, με τις 
εκτιμήσεις να την τοποθετούν μέσα στο 
Μάιο. Ο αρχικός προγραμματισμός των 
περισσότερων ελληνικών ξενοδοχείων 
είναι να ανοίξουν λίγο πριν από το ορθό-
δοξο Πάσχα, που φέτος «πέφτει» στις 2 
Μαΐου, ωστόσο πολλά θα εξαρτηθούν τε-
λικά από το πώς θα αντιμετωπισθεί τους 
πρώτους μήνες του έτους η πανδημία 
Covid-19.

Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΙΓΟΥΡΟ
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη 

«Ν», το μόνο σίγουρο προς το παρόν είναι 
η αβεβαιότητα για το τι πραγματικά θα 

συμβεί. Υπάρχει ήδη η περσινή εμπειρία 
όταν κάθε μέρα διαψεύδονταν οι εκτιμή-
σεις της προηγούμενης, σημειώνει παρά-
γων της αγοράς και προσθέτει ότι και φέ-
τος μπορεί να συμβεί κάτι ανάλογο, αφού 
ουσιαστικά παραμένει άγνωστη η πορεία 
της πανδημίας. 

Αυτή η αβεβαιότητα συρρικνώνει τη σε-
ζόν, για την οποία σε κάθε προορισμό θα 
ανταγωνίζεται μεγαλύτερος αριθμός ξε-
νοδοχείων σε σύγκριση με το 2020, καθώς, 
όπως αναφέρει άλλος ξενοδοχειακός πα-
ράγοντας στη «Ν», δεν είναι δυνατόν για 
ένα ξενοδοχείο να παραμείνει κλειστό και 
για δεύτερη σεζόν. Έτσι, σε κάθε προορι-
σμό περισσότερες μονάδες θα διεκδικούν 
κομμάτια από την «πίτα», με αποτέλεσμα 
το «κομμάτι» να είναι μικρότερο για την 
κάθε μονάδα.

ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Πάντως, οι περισσότεροι ξενοδόχοι θεω-

ρούν ότι πολλά θα αρχίσουν να ξεκαθαρί-
ζουν από το τέλος Ιανουαρίου. Επισημαί-
νεται ότι το αισιόδοξο σενάριο προβλέπει 
έσοδα και αφίξεις στα επίπεδα του 50%-
60% του 2019, που σημαίνει περίπου 
18 εκατ. τουρίστες και πάνω από 10 δισ. 
ευρώ έσοδα. Εξάλλου, και οι προβλέψεις 
των Ευρωπαίων tour operators κάνουν 
λόγο για διάθεση αεροπορικών θέσεων 
στο 80% αυτών του 2019.

Επίσης, ένα στοίχημα είναι αν θα έχου-
με επιμήκυνση της σεζόν μέχρι το τέλος 
Νοεμβρίου, σε ορισμένους τουλάχιστον 
προορισμούς.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
Η ΕΛΛΑΔΑ
Η Ελλάδα παραμένει κορυφαία επιλογή 

για όσους Ευρωπαίους δηλώνουν έτοιμοι 
να κάνουν ένα ταξίδι τούς επόμενους έξι 
μήνες. 
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (ETC) 
«Monitoring Sentiment for Domestic and 
Intra-European Travel – Wave 3», η Ελλά-
δα βρίσκεται στην πέμπτη θέση με ποσο-
στό 5,6% και ακολουθεί τις μεγαλύτερες 
πληθυσμιακά τουριστικές αγορές. 
Ειδικότερα, πρώτη είναι η Ισπανία με 

ποσοστό προτίμησης 8,2%, δεύτερη η Ιτα-
λία με 8,1%, τρίτη η Γαλλία με 7,1% και 
τέταρτη η Γερμανία με 6,3%. 

Στην αντίστοιχη μέτρηση που είχε προ-
ηγηθεί το Νοέμβριο του 2020 η χώρα 
μας ήταν και πάλι στην πέμπτη θέση με 
ποσοστό 5,5% (και τότε προηγούνταν οι 
Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία), ενώ 
στην πρώτη έρευνα που είχε διεξαχθεί τον 
περασμένο Οκτώβριο βρισκόταν στην τέ-
ταρτη θέση με 6,2% (τότε προηγούνταν οι 
Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία).

ΕΛΛΑΔΑ | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πάει πιο πίσω η έναρξη  
της τουριστικής σεζόν
Περισσότερα φέτος τα ξενοδοχεία  
με μικρότερη αγορά
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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907
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Yiannis Hatzichristidis

Στην ανακοίνωση που ακολούθησε 
τον κυβερνητικό ανασχηματισμό δια-

βάσαμε ότι αυτός «σηματοδοτεί ένα νέο 
ξεκίνημα». Επίσης, διαβάσαμε ότι «οι 
όποιες αλλαγές αποκρυσταλλώνουν τις 
προτεραιότητες του επόμενου χρονικού 
διαστήματος, αλλά και την προσπάθεια 
για υπέρβαση καθυστερήσεων». Αφού 
αφήσουμε κατά μέρος τις υπερβάσεις των 
καθυστερήσεων, που αποτελούν μόνιμη 
κατάσταση όλων των κυβερνητικών προ-
γραμμάτων από ιδρύσεως του ελληνικού 
κράτους, ας μείνουμε στις προτεραιότη-
τες για την οικονομία του επόμενου χρο-
νικού διαστήματος.

Κώστας Μελάς*
© slpress.gr

Τα προβλήματα στην ελληνική οικονομία 
είναι πολλά και δύσκολο να επιλυθούν και 
καθόλου δεν πρέπει να χαμογελούν με 
αυταρέσκεια οι κυβερνητικοί παράγοντες. 
Η εναπόθεση των ελπίδων για επίλυση 
των προβλημάτων στους πόρους του Τα-
μείου Ανάκαμψης δεν ανταποκρίνεται 
στη σκληρή πραγματικότητα της ελληνι-
κής οικονομίας. 

Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με 
δύο από τα πλέον σοβαρά προβλήματα 
που ταλανίζουν την οικονομία και υπό 
μίαν έννοια αποτελούν υπαρκτούς περιο-
ρισμούς για την εξέλιξή της. 

Πρόκειται για τα μεγέθη του δημοσίου 
και ιδιωτικού χρέους.
Το 2020, εκτός των άλλων αρνητικών επι-

δόσεων στο σύνολο των μακροοικονομι-
κών μεγεθών, έκλεισε με δημόσιο χρέος 
ύψους 338 δισ. ευρώ (περίπου 208% του 
ΑΕΠ) και με ιδιωτικό χρέος πάνω από 240 
δισ. ευρώ ή 148% του ΑΕΠ. Υπόψιν ότι 
στο ποσό αυτό δε συμπεριλαμβάνονται οι 

αγνώστου ύψους οφειλές μεταξύ ιδιωτών.
Η βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου 

χρέους εξαρτάται, κατ’ αρχάς, από την τή-
ρηση των συμφωνιών από τους Ευρωπαί-
ους δανειστές. Από το επιτόκιο δανεισμού 
προκειμένου να αναχρηματοδοτούνται οι 
δανειακές υποχρεώσεις της χώρας και γι’ 
αυτό η νομισματική πολιτική της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ουσια-
στική. Επίσης η βιωσιμότητα του χρέους 
μας εξαρτάται από το ρυθμό μεγέθυνσης 
του ΑΕΠ.

Όλα αυτά συνοψίζονται στο παρακάτω 
απόσπασμα της Έκθεσης της Τραπέζης 
της Ελλάδος (Ενδιάμεση Έκθεση για τη 
Νομισματική Πολιτική, Δεκέμβριος 2020, 
σ. 128-131) όπου αναφέρεται: «Η ανά-
λυση βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους 
υπόκειται σε μεγάλες αβεβαιότητες, λόγω 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της υγει-
ονομικής κρίσης. Αρνητικές επισφάλειες 
σχετίζονται κυρίως με τα εξής:
-Ένα ενδεχόμενο νέο κύμα της πανδημίας 

και η λήψη επιπλέον μέτρων περιορισμού 
της είναι πιθανόν να καθυστερήσουν την 
οικονομική ανάκαμψη και να απαιτήσουν 
επιπλέον μέτρα δημοσιονομικής επέκτα-
σης.
-Μία ενδεχόμενη αντιστροφή των πολύ 

ευνοϊκών υποθέσεων σχετικά με το κό-
στος αναχρηματοδότησης και τη στήρι-
ξη των ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ 
(για όσο διάστημα τα ελληνικά ομόλογα 
υπολείπονται της επενδυτικής βαθμίδας 
αξιολόγησης) ενδέχεται να μετριάσει ή 
και να αντιστρέψει τη θετική συμβολή της 
διαφοράς μεταξύ έμμεσου επιτοκίου και 
ρυθμού ανάπτυξης (snowball effect).
-Μια ηπιότερη ανάκαμψη της οικονομίας 

έναντι του βασικού σεναρίου ενδέχεται 
να δυσχεράνει την αποπληρωμή των ανα-
βαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων, 

των κρατικών δανείων και των εγγυήσεων 
που έχουν χορηγηθεί για την ενίσχυση της 
ρευστότητας των επιχειρήσεων, στο πλαί-
σιο των μέτρων στήριξης της οικονομίας.
-Η βραχυπρόθεσμη αύξηση του δημόσιου 
χρέους και των ακαθάριστων χρηματο-
δοτικών αναγκών του Δημοσίου δεν ανα-
μένεται να υπονομεύσει τη μεσομακρο-
πρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι δημοσιονομικές 
παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας είναι προσωρινού χαρακτήρα 
και η μακροοικονομική ισορροπία θα απο-
κατασταθεί σύντομα.
-Παρ’ όλα αυτά, οι ακαθάριστες χρημα-

τοδοτικές ανάγκες (ως ποσοστό του ΑΕΠ) 
μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας 
προβλέπεται ότι θα είναι αρκετά αυξημέ-
νες σε σχέση με τις προ πανδημίας εκτι-
μήσεις, κινούμενες οριακά κοντά στο συμ-
φωνηθέν όριο 15% του ΑΕΠ, γεγονός που 
αφήνει λιγοστά περιθώρια για δημοσιο-
νομική χαλάρωση και υπογραμμίζει την 
αναγκαιότητα διατήρησης του ευνοϊκού 
κλίματος των αγορών προς την Ελλάδα.
-Η αποτελεσματική αξιοποίηση των πό-
ρων του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας και η συνέχι-
ση της στήριξης των ελληνικών ομολόγων 
από την ΕΚΤ μπορούν να συμβάλουν απο-
φασιστικά, ανατρέποντας μεσοπρόθεσμα 
τις αρνητικές επιδράσεις της πανδημίας».

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Αν έτσι έχουν τα πράγματα για το δη-

μόσιο χρέος, η διαχείριση του ιδιωτικού 
-ειδικά- χρέους, αποτελεί τη μεγαλύτερη 
πρόκληση της νέας χρονιάς, καθώς από 
αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό το κατά 
πόσον θα υπάρξουν χιλιάδες πτωχευμέ-
νες επιχειρήσεις, απολύσεις εργαζομένων 
και δραματική αύξηση της ανεργίας αλλά 

και μια νέα γενιά μη αποτελεσματικών 
δανείων που θα βαρύνουν για ακόμη μια 
φορά τους ισολογισμούς των τραπεζών.

Η πραγματικότητα είναι αδήριτη. Κάθε 
ημέρα, με την οικονομία σε συνθήκες 
lockdown ή μερικής δραστηριότητας το 
πρόβλημα διογκώνεται, καθώς συσσω-
ρεύονται ολοένα και περισσότερες υπο-
χρεώσεις, συνεπώς και τα συνολικά χρέη, 
οι οποίες αναστέλλονται προκειμένου να 
αποπληρωθούν «στο προσεχές μέλλον», 
όταν ελπίζεται ότι θα έχει ομαλοποιηθεί η 
κατάσταση. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία 
και αυτή τη φορά ονομάζεται πόροι του 
Ταμείου Ανάκαμψης!

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία από 
το επιστρεπτέο κομμάτι των τεσσάρων 
φάσεων της επιστρεπτέας προκαταβολής 
αλλά και των φορολογικών υποχρεώσεων 
που έχουν ανασταλεί μέχρι τον Απρίλιο, 
έχουν συσσωρευτεί επιπλέον χρέος συ-
νολικού ύψους περίπου 7-8 δισ. ευρώ. Οι 
αναστολές δανειακών υποχρεώσεων από 
τις τράπεζες προσθέτουν επιπλέον 9-10 
δισ. ευρώ στο συνολικό λογαριασμό, ενώ 
μόνο εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν για τα 
απλήρωτα τιμολόγια και τις επιταγές που 
έχουν «παγώσει» με κρατική παρέμβαση.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ  
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Με το ποσό των φορολογικών και ασφα-
λιστικών υποχρεώσεων σε αναστολή να 
έχει ήδη ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ – και 
ενώ αναμένονται νέες αναστολές για το 
πρώτο τρίμηνο του 2021 – θεωρείται πρα-
κτικά πολύ δύσκολο αυτά τα χρέη να πλη-
ρωθούν μέσα στην περίοδο 2021-2022 και 
ταυτόχρονα με τις τρέχουσες φορολογικές 
υποχρεώσεις των συγκεκριμένων ετών.

Η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη, εκ των 
πραγμάτων, να επανεξετάσει στο σύνολό 
τους τα μέτρα προσωρινού χαρακτήρα 
που έλαβε μέσα στο 2020 για να διευκο-
λύνει τους οφειλέτες στο αμέσως επόμε-
νο χρονικό διάστημα, με στόχο να δοθεί 
μια μόνιμη λύση πριν εκδηλωθούν μαζικά 
φαινόμενα αδυναμίας πληρωμών. 

Είναι δύσκολο να βρεθούν μέτρα προς 
αυτή την κατεύθυνση εντός του πλαισί-
ου που θέτουν οι δανειστές και το οποίο 
περιγράφεται απλά με μια φράση: δια-
σφάλιση της κουλτούρας πληρωμών και 
όχι οριζόντιες λύσεις τις οποίες θα εκμε-
ταλλευθούν ακόμη και όσοι μπορούν να 
εξυπηρετήσουν τα χρέη τους.

Παράλληλα, η πίεση των επιχειρηματι-
ών, ειδικά των ιδιοκτητών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, για οριζόντια απομείωση 
του χρέους και εκτεταμένα διευκολυντικά 
προγράμματα πληρωμών είναι μεγάλη. Το 
τι θα πράξει το οικονομικό επιτελείο θα το 
δούμε στο άμεσο μέλλον. Το πιο πιθανό 
είναι ότι θα ληφθούν συμβιβαστικά ημί-
μετρα μικρής αποτελεσματικότητας.

*Ο Κώστας Μελάς διδάσκει oικονομικά 
στο Πάντειο πανεπιστήμιο

Η διπλή θηλιά 
δημόσιου και 

ιδιωτικού 
χρέους πνίγει 
την ελληνική 

οικονομία
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Ο ανασχηματισμός ήταν πάντα μία 
δύσκολη εξίσωση για κάθε πρω-

θυπουργό. Το γεγονός ότι έχει το θεσμι-
κό προνόμιο να μοιράζει χαρτοφυλάκια, 
δηλαδή πολιτική εξουσία, δε σημαίνει 
ότι μπορεί να το κάνει αποκλειστικά και 
μόνο με βάση την προσωπική του εκτίμη-
ση για τα πρόσωπα. Είναι προφανές πως 
λαμβάνει υπόψη του σειρά παραγόντων. 
Ο Κυριάκος δεν αποτελεί εξαίρεση. Πριν 
αναφερθώ στον τωρινό ανασχηματισμό, 
ας μου επιτραπεί μία γενική αναφορά σ’ 
αυτούς τους παράγοντες.

Σταύρος Λυγερός*
©slpress.gr

Δε μιλάμε για δικομματικές ή τρικομμα-
τικές κυβερνήσεις, οπότε η σύνθεση του 
Υπουργικού Συμβουλίου αποτελεί και 
θεσμικά αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
μεταξύ των πολιτικών αρχηγών κι αυτών 
με τα κόμματά τους. Μιλάμε για μονοκομ-
ματική κυβέρνηση, προϊόν αυτοδυναμίας. 
Και σ’ αυτή την περίπτωση, όμως, οι εσω-
κομματικές ισορροπίες είναι ένας μόνο 
από αυτούς τους παράγοντες, ο πιο προ-
φανής.

Όταν λέμε εσωκομματικές ισορροπίες 
εννοούμε τρία πράγματα:
-Πρώτον, ισορροπίες εντός του πρωθυ-
πουργικού κύκλου, ή αλλιώς εντός των 
«προεδρικών».
-Δεύτερον, ισορροπίες ανάμεσα στους 
προεδρικούς και στις άλλες εσωκομματι-
κές ομάδες.
-Τρίτον, ισορροπίες στο επίπεδο της 
γεωγραφικής εκπροσώπησης. Αυτές οι 
ισορροπίες, μάλιστα, αποκτούν αυξη-
μένη βαρύτητα εάν υπάρχει προοπτική 
εκλογών, όπως τώρα.

Πέρα, ωστόσο, από τις ορατές εσωκομ-
ματικές ισορροπίες, υπάρχουν και οι 
εξωκομματικές, που σχεδόν πάντα είναι 
«αόρατες». Οι προτιμήσεις του ευρωιε-
ρατείου για πρόσωπα που θα αναλάβουν 
χαρτοφυλάκια, όπως π.χ. το Οικονομικών, 
λαμβάνονται περισσότερο ή λιγότερο 
υπόψη. Το ίδιο και οι προτιμήσεις της Ου-
άσιγκτον για το ποιοι θα αναλάβουν ειδι-
κά χαρτοφυλάκια, όπως το Εξωτερικών, το 
Άμυνας και το Προστασίας του Πολίτη.
Τέλος, υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο 

εξωκομματικών ισορροπιών: οι προτιμή-
σεις των ολιγαρχών του πλούτου και των 
Μίντια. Όσο κι αν δεν ομολογείται, ο πρω-
θυπουργός λαμβάνει κι αυτές υπόψη του 
όταν συνθέτει την κυβέρνησή του. Κι αυτό, 
επειδή η τοποθέτηση του ενός ή του άλ-
λου υπουργίσιμου μπορεί να εξασφαλίσει 
την οικονομική ή μιντιακή στήριξη του 
ενός ή του άλλου ολιγάρχη.

«ΩΣ ΕΝΑ ΒΑΘΜΟ»
Όλα τα παραπάνω είναι ως ένα βαθμό 

αναπόφευκτα. Η πολιτική επιλογή δεν 
ήταν ποτέ η προβολή αποκλειστικά και 
μόνο της βούλησης του εκάστοτε ηγέτη, 
πολύ περισσότερο σε κοινοβουλευτικά 
καθεστώτα, όπου η διαπλοκή αποτελεί 
μη θεσμική, αλλά υπαρκτή συνιστώσα. 
Ούτως εχόντων των πραγμάτων, η κρίσι-
μη λέξη είναι το «ως ένα βαθμό». Κι όλα 
δείχνουν πως εδώ υπάρχει ζήτημα.

Ας μιλήσουμε τώρα για τον τωρινό ανα-
σχηματισμό. Για να τον κρίνουμε είναι 

απαραίτητο να γυρίσουμε στον Ιούλιο 
2019 για να ιχνηλατήσουμε τα κριτήρια, 
με τα οποία ο Μητσοτάκης είχε τότε σχη-
ματίσει την κυβέρνηση. Θα παρακάμψω 
τη δέσμευση που είχαμε ακούσει και από 
αυτόν και από τους προκατόχους του περί 
ολιγομελούς και ευέλικτου σχήματος.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα 
στερεότυπο, το οποίο προσέλαβε διαστά-
σεις «αναμφισβήτητης αλήθειας» μόνο 
και μόνο επειδή οι κυβερνήσεις στην Ευ-
ρώπη είναι συνήθως μικρότερες σε αριθ-
μό. Μόνο που ό,τι δουλεύει καλά σε άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες δε σημαίνει πως 
θα δουλέψει καλά και εδώ. Στην Ελλάδα 
η δημόσια διοίκηση είναι παραδοσιακά 
ευνουχισμένη από το πολιτικό-κομματικό 
σύστημα.

Ως εκ τούτου, οι υπουργοί, υφυπουργοί 
και γενικοί γραμματείς κάνουν σε μεγά-
λο βαθμό διαχείριση κι όχι μόνο πολιτι-
κό σχεδιασμό, όπως είναι ο ρόλος τους. 
Αυτό δεν αλλάζει με διοικητική απόφαση. 
Χρειάζεται, λοιπόν, να οικοδομηθεί μία 
άλλη κουλτούρα στη σχέση κυβέρνησης 
– δημόσιας διοίκησης για να μπορούν οι 
υπουργοί να περιορίζονται στον πολιτικό 
σχεδιασμό.

Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ όλοι οι ερχόμε-
νοι πρωθυπουργοί «ορκίζονται» ότι θα 
σχηματίσουν «μικρή και ευέλικτη κυβέρ-
νηση», όταν έρχεται η ώρα και την ανα-
κοινώνουν ο αριθμός υπουργών και υφυ-
πουργών συνήθως υπερβαίνει τους 50. Ο 
Μητσοτάκης, μάλιστα, με τον τωρινό ανα-
σχηματισμό κόντεψε να πιάσει το 60.

Η «ΤΟΥΡΤΑ» ΚΑΙ ΤΑ «ΚΕΡΑΣΑΚΙΑ»
Τον Ιούλιο 2019, ο Μητσοτάκης «πάντρε-

ψε» υπουργούς, που κατά κανόνα ήταν 
παραδοσιακοί βουλευτές της ΝΔ με ένα 
μεγάλο αριθμό εξωκοινοβουλευτικών 
υφυπουργών, οι οποίοι κατά κανόνα προ-
έρχονταν από τον ιδιωτικό τομέα, συχνά 
από πολυεθνικές και είχαν χαρακτηρισθεί 
τεχνοκράτες. Σε προηγούμενες κυβερνή-
σεις υπήρχαν κάποια τέτοια πρόσωπα, 
αλλά στην πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη 
δεν επρόκειτο για «κερασάκια στην τούρ-
τα», αλλά για τη δομή της ίδια της «τούρ-
τας».

Κεντρικός στόχος του πρωθυπουργού 
ήταν και παραμένει, αφενός ο απόλυτος 
έλεγχος του κυβερνητικού μηχανισμού, 
αφετέρου η εφαρμογή προσωπικών πο-
λιτικών επιλογών του. Για να τον επιτύχει, 
κινήθηκε σε δύο επίπεδα: Πρώτον – όπως 
προανέφερα – διόρισε εξωκοινοβουλευτι-
κούς υφυπουργούς, οι οποίοι είχαν ανα-
φορά στον ίδιον κι όχι συνολικά τη ΝΔ. 
Υπενθυμίζουμε ότι ο πατήρ Μητσοτάκης 
την περίοδο 1990-93 ήλεγχε τους υπουρ-
γούς του, μέσω επιλεγμένων από τον ίδιο 
γενικών γραμματέων.
Δεύτερον, υπό τον τίτλο «Επιτελικό Κρά-

τος» συγκρότησε «πρωθυπουργείο», το 
οποίο ουσιαστικά αναγορεύθηκε σε κέ-
ντρο λήψης όλων σχεδόν των κυβερνητι-
κών αποφάσεων. Οι υπουργοί συγκριτικά 
με το παρελθόν υποβαθμίσθηκαν. Όσοι, 
μάλιστα, έχουν δική τους πολιτική υπό-
σταση συνήθως εγκλωβίσθηκαν ανάμεσα 
στο «πρωθυπουργείο» και ενίοτε στον 
αναπληρωτή ή υφυπουργό τους.

Ο Μητσοτάκης, μάλιστα, είχε φροντίσει 
οι υφυπουργοί να έχουν εκ των προτέρων 

καθορισμένες από τον ίδιον αρμοδιότη-
τες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, 
οι υπουργοί είδαν στην πορεία τις σημα-
ντικότερες αρμοδιότητές τους να μεταβι-
βάζονται σε υφισταμένους τους, με χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα τον Γεωργιάδη και 
τον Παπαθανάση στο Ανάπτυξης.

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ  
ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Από τον Ιούλιο ήταν εμφανές ότι ο Μη-
τσοτάκης είχε επενδύσει μεγάλες προσ-
δοκίες στους τεχνοκράτες που υφυπουρ-
γοποίησε. Προφανώς, πίστευε ότι λόγω 
της θητείας τους σε μεγάλες εταιρείες θα 
μπόλιαζαν τα υπουργεία με το managerial 
πνεύμα που κυριαρχεί σ’ αυτές. Ποιος δε 
θυμάται τον «μετά βαΐων και κλάδων» δι-
ορισμό του Γρηγόρη Ζαριφόπουλου στη 
θέση του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, λόγω του γεγονότος ότι ήταν 
διευθυντικό στέλεχος στη Google.
Τώρα, ο «μάγος» του ψηφιακού μας κό-

σμου Ζαριφόπουλος αποπέμφθηκε και 
αντικαταστάθηκε από τον βουλευτή Άρ-
τας Γιώργο Στύλιο, φροντιστή το επάγγελ-
μα, αλλά με πλούσιες κομματικές περγα-
μηνές. Τί άραγε συνέβη; Μήπως ο Μητσο-
τάκης συνειδητοποίησε ότι τα πράγματα 
δεν είναι ακριβώς όπως τα σκεφτόταν; 

Μάλλον όχι. Είναι πολιτικά αφελής, πά-
ντως, η άποψη ότι ο κρατικός μηχανισμός 
μπορεί να λειτουργήσει όπως μία μεγάλη 
εταιρεία.

Ενάμιση χρόνο μετά, ο πρωθυπουργός 
«γεμίζει» την κυβέρνηση με βουλευτές, 
κατά κανόνα χωρίς τεχνοκρατικό υπό-
στρωμα. Το Μαξίμου δεν ένοιωσε την 
ανάγκη να εξηγήσει τη μερική στροφή του. 
Η τρέχουσα ερμηνεία είναι ότι έβαλε στην 
κυβέρνηση βουλευτές εν όψει των εκλο-
γών που σχεδιάζει. Τις ψήφους, άλλωστε, 
φέρνουν οι βουλευτές, όχι οι εξωκοινο-
βουλευτικοί τεχνοκράτες. 
Καλές, λοιπόν, είναι οι ιδεολογικές εκλε-

κτικές συγγένειες, αλλά καλύτερες οι ψή-
φοι, ειδικά τώρα που αρχίζουν να συσ-
σωρεύονται σύννεφα στον κυβερνητικό 
ορίζοντα…

*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.

Με ποια κριτήρια  
σχηματίζει κυβέρνηση  
ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Dates: Time:
January 19, 2021 9am - 3pm
January 20, 2021 9am - 3pm & 5pm - 8pm
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Υγεία και Διατροφή

Η επαφή με τη φύση έχει αποδειχτεί 
ότι έχει ευεργετικές επιδράσεις στην 

ψυχική και σωματική μας υγεία με πολ-
λούς τρόπους. Μάλιστα, πρόσφατη έρευ-
να απέδειξε ότι οι άνθρωποι που έχουν 
περάσει την παιδική τους ηλικία μέσα στη 
φύση, έχουν καλύτερη ψυχική υγεία στην 
ενήλικη ζωή.
Ωστόσο, τώρα ερευνητές από το Πανε-

πιστήμιο του Πλίμουθ, βρήκαν μία πολύ 
αναπάντεχη, θα λέγαμε, σύνδεση ανάμε-
σα στη φύση και στην ποιότητα της δια-
τροφής μας. Στην έρευνα πήραν μέρος 

149 συμμετέχοντες, οι οποίοι συμπλήρω-
σαν μια ηλεκτρονική έρευνα σε σχέση με 
τις ανθυγιεινές απολαύσεις τους. Φάνηκε 
πως το φαγητό παίρνει την πρώτη θέση με 
38%, η σοκολάτα πιο συγκεκριμένα ακο-
λουθεί με 32%, η καφεΐνη με 16%, το αλ-
κοόλ με 9% και η νικοτίνη με 5%.
Στη συνέχεια, οι ειδικοί εξέτασαν την 

αναλογία πρασίνου και φυσικού τοπί-
ου στο μέρος / γειτονιά στο οποίο ζούσε 
κάθε συμμετέχοντας, καθώς επίσης και το 
πόσο εύκολα μπορούσε ο καθένας να έρ-
θει σε επαφή με αυτό (π.χ. αν ήταν δημό-

σια προσβάσιμο, όπως ένα πάρκο).
Τα αποτελέσματα ήταν άκρως ενδιαφέ-

ροντα, καθώς όσοι είχαν πρόσβαση σε 
πράσινο και φύση, ακόμα και σε μορφή 
κήπου ή θέας από το μπαλκόνι του σπι-
τιού τους, εμφάνιζαν σπανιότερα την 
τάση να ακολουθούν ανθυγιεινές συνή-
θειες.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, η συσχέ-

τιση αυτή είναι ένα πολλά υποσχόμενο 
πρώτο βήμα. Η συσχέτιση ανάμεσα στη 
μειωμένη επιθυμία για ανθυγιεινή δια-
τροφή και στην επαφή με φυσικό τοπίο, 

θα μπορούσε να βοηθήσει τα άτομα που 
θέλουν ή πρέπει να χάσουν περιττό βάρος 
και να υιοθετήσουν μια πιο υγιεινή δια-
τροφή.
Ωστόσο, η ερευνητική ομάδα αναφέ-

ρει ότι χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω 
έρευνες για να προσδιοριστεί ο ακριβής 
τρόπος που η επαφή με τη φύση συνδέ-
εται με τη μειωμένη τάση για ανθυγιεινές 
συνήθειες. Βρίσκοντας την ακριβή αιτία 
πίσω από αυτή τη συσχέτιση, μπορούμε 
να σχεδιάσουμε καλύτερες τεχνικές.

© Εναλλακτική Δράση

Τα οφέλη της άσκησης είναι τόσα πολ-
λά και η ίδια η διαδικασία της γυ-

μναστικής από μόνη της αποτελεί ισχυρό 
κίνητρο. Όμως, τώρα μια ακόμα έρευνα 
έρχεται να προστεθεί στον ισχυρισμό ότι 
η άσκηση ενισχύει τη μνήμη, διατηρεί 
την υγεία του εγκεφάλου και βελτιώνει τη 
γνωστική ικανότητα.
Στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κολλε-

γίου Νευροψυχοφαρμακολογίας στην 
Κοπεγχάγη (2019) παρουσιάστηκαν τα 
αποτελέσματά της. Η έρευνα ανέλυσε τη 
φυσική κατάσταση 1.200 συμμετεχόντων 

στην ηλικία των 30 ετών. Όλοι οι ενήλικες 
υποβλήθηκαν σε τομογραφία και διαπί-
στωσαν ότι όσοι από αυτούς βρίσκονταν 
σε καλή φυσική κατάσταση, παρουσίαζαν 
και βελτιωμένες επιδόσεις, γνωστικά τεστ 
και δυνατές νευρικές ίνες, κατά μήκος της 
λευκής ύλης του εγκεφάλου.
Η τελευταία πρόκειται για ένα δίκτυο 

νευρικών ινών που βρίσκεται κάτω από το 
εξωτερικό στρώμα της φαιάς ουσίας. 
Είναι στην ουσία οι άξονες που συνδέ-

ουν τους νευρώνες μεταξύ τους και επι-
τρέπουν την επικοινωνία ανάμεσα σε διά-

φορες εγκεφαλικές δομές. Ο Δρ. Jonathan 
Ripple, νευροεπιστήμονας από το Πανε-
πιστήμιο του Μύνστερ στη Γερμανία, 
αναφέρει ότι υπάρχουν πολλά σενάρια 
για το πώς η γυμναστική επηρεάζει αρνη-
τικά την εγκεφαλική και νοητική λειτουρ-
γία. 
Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Η άσκηση μει-

ώνει τα επίπεδα φλεγμονής, αυξάνει την 
κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο 
και ενισχύει τις συνδέσεις των νευρώνων, 
γεγονός που βελτιώνει συνολικά την υγεία 
των εγκεφαλικών κυττάρων».

Άλλωστε, υπάρχουν ήδη πολλές έρευνες 
που στηρίζουν την ισχυρή σχέση ανάμεσα 
στον υγιεινό τρόπο ζωής και στην πρόλη-
ψη σχηματισμού θρόμβων αλλά και στην 
ενίσχυση της υγείας της καρδιάς. 
Αυτά τα ευρήματα μπορούν να βοηθή-

σουν, όσους ήδη υιοθετούν έναν υγιεινό 
τρόπο ζωής να βρουν το κίνητρο να συνε-
χίσουν τις φυσικές τους δραστηριότητες, 
διότι αυτές οι συνήθειες είναι που έχουν 
μακροπρόθεσμα οφέλη στην υγεία.

© Εναλλακτική Δράση
Πηγές: healthday.com

Η επαφή με τη φύση 
μειώνει την επιθυμία  

για ανθυγιεινές 
συνήθειες

Ευεργετική  
η άσκηση για  
τον εγκέφαλο

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 19h30 tous les jours · from 8 to 7:30pm 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 18 janvier au dimanche 24 janvier 2021 · from monday january 18th to sunday january 24th 2021

BAGELS
COUNTRY HARVEST

450g

MORCEAUX DE NOIX DE GRENOBLE
Walnut Pieces

454g ou 8.80/kg

MIEL GREC ATTIKI
Greek Honey

1kg

MÄIS À GRAINS ENTIERS 
GARDEN PATCH

Whole Kernel Corn
341ml

FROMAGE KASSERI AU LAIT DE BREBIS ET 
CHÈVRE

Cheese
19.82/kgGRÈCE

DARNES DE SAUMON FRAIS
Fresh Salmon Steaks

17.61/kg

HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE IRINI
Extra Virgin Olive Oil

3L

BARRES VAL NATURE SUCRÉES 
ET SALÉES (AMANDES OU 

CHOCOLAT NOIR ET NOIX)
210g

POULET DE GRAIN FRAIS
Fresh Grain-Fed Chicken
4.39/kg

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

CANADA AA

ORANGES À JUS
Juice Oranges

BLEUETS
Blueberries

1 chopine

TOMATES ITALIENNES
Roma Tomatoes
2.18/kg

LAITUE ICEBERG
Lettuce

SAC DE 4LBS
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Σας έχει τύχει ποτέ να έχει μπει κάτι 
στη μύτη σας και να σας ενοχλεί; 

Ελάχιστοι άνθρωποι στον πλανήτη θα 
μπορούσαν να αντέξουν αυτή την αί-
σθηση για περισσότερο από μερικά λε-
πτά. Σκεφτείτε λοιπόν για 58 ολόκληρα 
χρόνια! 
Η  Μπέτι  Μακφέιλ  (φωτ.  δεξιά) από 

το Ντιούσμπερι του Δυτικού Γιορκσάιρ, 
ζούσε ένα εφιαλτικό βασανιστήριο για 
κάτι λιγότερο από… έξι δεκαετίες! 
Πλέον, ένα τυχαίο… φτέρνισμα τής άλ-

λαξε τη ζωή και μπορεί και πάλι να αισιο-
δοξεί, αναπνέοντας κανονικά!
Μια μέρα που έμοιαζε σαν όλες τις άλ-

λες, αφού τίποτα δεν προμήνυε το… ξε-
βούλωμα της μύτης της, η 68χρονη Μπέ-
τι φτερνίστηκε! 
Τότε συνειδητοποίησε έκπληκτη πως 

ένα κουκούτσι πορτοκαλιού πετάχτηκε 
από τη μύτη της και αισθάνθηκε λες και 
ήταν η πρώτη φορά που ανέπνεε. 
Και πώς όχι, όταν μάλλον το είχε ξεχά-

σει απ’ όταν ο δίδυμος αδερφός της τής 
το έχωσε στη μύτη, πριν από 58 χρόνια, 
κατά τη διάρκεια ενός καβγά τους.
«Μπορώ να αναπνεύσω σωστά, είναι 

ένα θαύμα ειλικρινά, είναι ένα θαύμα 
που μπορώ να αναπνέω σωστά για πρώ-
τη φορά μετά από χρόνια» εξομολογή-
θηκε στη «Daily Star» η Μπέτι, προσθέ-
τοντας: 
«Σκέφτηκα «τι είναι αυτό που αισθά-

νομαι στη μύτη μου;». Τη φύσηξα έτσι 
πολύ δυνατά, μέχρι που βγήκε αυτό το 
κουκούτσι πορτοκαλιού».
Το πρόβλημα ήταν ωστόσο, πως δε θυ-

μόταν από πότε είχε να φάει πορτοκάλι…
Τότε ήταν που ο δίδυμος αδερφός της, 

Τόνι, στον οποίο εκμυστηρεύτηκε τι της 
συνέβη, ξετύλιξε, όχι ένα… χαρτομά-
ντηλο, αλλά το κουβάρι του μυστηρί-
ου, υπενθυμίζοντάς της έναν καβγά που 
είχαν μικροί. 
Θυμήθηκε να τρώει ένα πορτοκάλι, το 

οποίο κατέληξε τελικά στο πρόσωπό της 
και συγκεκριμένα στη μύτη της.

Προφανώς, χωρίς να το πάρει… μυρω-
διά, η Μπέτι είχε εισπνεύσει και ένα κου-
κούτσι του βασιλιά των εσπεριδοειδών.
Ούτε που είχε φανταστεί έτσι, ότι οι δυ-

σκολίες που αντιμετώπιζε στην αναπνοή 
της θα οφείλονταν σε ένα… κουκούτσι 
που είχε βρει «σπιτικό» τόσες δεκαετίες 
στη… φιλόξενη μύτη της.
Για πρώτη φορά, από όταν ήταν περί-

που δέκα ετών, η Μπέτι αισθάνθηκε τον 
αέρα τής… ελευθερίας να διαπερνά τα 
ρουθούνια της, κάνοντας λόγο για πρω-
τόγνωρη αίσθηση. 

Κράτησε μάλιστα το κουκούτσι ως ανα-
μνηστικό, παρά την ταλαιπωρία που της 
προκάλεσε όλα αυτά τα χρόνια.
«Είχα προβλήματα με την αναπνοή μου 

και το διάφραγμά μου για όλη μου τη 
ζωή και έπρεπε να αναπνέω από το στό-
μα μου» υποστήριξε, προσθέτοντας: «Δε 
θα μπορούσε να με εκπλήξει κάτι περισ-
σότερο από αυτό το κουκούτσι που βγή-
κε από τη μύτη μου».
Όσο για τη νέα της ζωή; «Αισθάνομαι 

υπέροχα τώρα, γιατί όλα αυτά τα χρόνια 
ανέπνεα από το στόμα και ροχάλιζα. 

Είναι φανταστικό» κατέληξε, αφήνο-
ντάς μας ωστόσο με την απορία, πώς στο 
καλό τόσα χρόνια ένας γιατρός δεν είχε 
εντοπίσει την πηγή του προβλήματος. Ή 
γιατί δεν επισκέφθηκε κάποιον, το οποίο 
δε διευκρινίζει. 
Πρόκειται μάλλον για την ίδια απάντη-

ση και στο εύλογο ερώτημα που θα σας 
«καρφώθηκε» για το «πώς άντεξε 58 
ολόκληρα χρόνια με ένα κουκούτσι σφη-
νωμένο κάπου στη μύτη της»…

©sputniknews.gr

ΦΤΕΡΝΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Ζούσε με ένα κουκούτσι στη μύτη  
για 58 ολόκληρα χρόνια!
Ο δίδυμος αδερφός της, τής είχε… τρίψει ένα πορτοκάλι στο πρόσωπο  
κατά τη διάρκεια ενός καβγά και δεν είχε πάρει… μυρωδιά

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 

            	 	 					

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS35
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Η επέτειος των 200 ετών από την Επα-
νάσταση του 1821 συνδέεται με τα 

εξής βασικά σημεία αυτοσυνειδησίας:
ΠΟΙΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: 

Μπορεί να σοκάρει κάποιους εξ ημών 
αλλά οι επαναστάτες πρόγονοί μας δεν 
ήταν ούτε πρίγκιπες, ούτε δούκες, ούτε 
καν βαρονέτοι. Στη συντριπτική τους πλει-
οψηφία ήταν κτηνοτρόφοι (κατά κυριολε-
ξία τσομπάνηδες), ψαράδες, γεωργοί και 
αγωγιάτες. Σε κάποιες λίγες περιπτώσεις 
μπορεί να ήταν έμποροι ή ιερείς. Σίγου-
ρα πάντως δεν έφεραν τίτλους ευγενείας. 
Δεν είναι τυχαίο ότι το άρθρο 27 του Συ-
ντάγματος της Τροιζήνας (1827) αναφέ-
ρει ρητώς ότι «Κανένας τίτλος ευγενείας 
δεν δίδεται από την Ελληνικήν πολιτείαν» 
(όπως και το άρθρο 4.7 του σημερινού Συ-
ντάγματος). Αυτοί οι ταπεινοί, απλοί και 
αγράμματοι ή ολιγογράμματοι άνθρωποι, 
οι χωριάτες όπως θα λέγαμε σήμερα, επα-
ναστάτησαν εναντίον μιας πανίσχυρης 
αυτοκρατορίας και νίκησαν.

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: Την επανά-
σταση την κάναμε εμείς μόνοι μας. Τα Ορ-
λωφικά του 1770 σηματοδότησαν το τέ-
λος των ψευδαισθήσεων περί του ξανθού 
γένους των Ρώσων, του Μόσκοβου, που 
θα ερχόταν να μας σώσει από τον οθωμα-
νικό ζυγό. Δεν το συνειδητοποιούσαν όλοι. 
Ένα σημαντικό τμήμα του ελληνικού λαού 
θεωρούσε (όπως άλλωστε συμβαίνει και 
σήμερα) πως άλλες δυνάμεις θα έλθουν 
να πολεμήσουν για εμάς, για το δικό μας 
αγώνα. Η ομάδα, όμως, που προχώρησε 
στην προετοιμασία της επαναστάσεως, 
η Φιλική Εταιρεία, γνώριζε ότι πρέπει 
να βασιστούμε στις δικές μας δυνάμεις. 
Καλλιεργήθηκαν, για προφανείς λόγους, 
όλες αυτές οι φήμες περί των μελών της 
«Αοράτου Αρχής», του ανώτατου καθο-
δηγητικού οργάνου των Φιλικών. Αλλά 
η επανάσταση ήταν εξ αρχής μόνον δική 
μας υπόθεση. Άλλωστε μία επανάσταση 
δε γίνεται χωρίς χρήματα. Η ελληνική επα-
νάσταση χρηματοδοτήθηκε από δικούς 
μας πόρους. Η ναυμαχία του Ναβαρίνου, 
όπου ξένοι όντως έδωσαν την αποφασι-
στική ώθηση προς την ανεξαρτησία μας, 
ήλθε τον Οκτώβριο του 1827. Είχαν ήδη 

προηγηθεί περισσότερα από 6 χρόνια 
επαναστατικού βίου των Ελλήνων. Χωρίς 
αυτά δε θα υπήρχε Ναβαρίνο.

ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ: Ο Καραϊσκάκης 
δεν ήταν γνωστός ως λάτρης του γαλλικού 
διαφωτισμού… Είχε περάσει από το σφυ-
ρί και το αμόνι της εποχής εκείνης, από 
την αυλή του Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Εί-
ναι κεφαλαιώδες να συνειδητοποιήσουμε 
τους λόγους που ένας άνθρωπος με αυτό 
το υπόβαθρο διεκδίκησε συνειδητά τη 
συγκρότηση ελεύθερου ελληνικού κρά-
τους. Η ελευθερία ξεκινούσε από το θρη-
σκευτικό πεδίο. Το περιγράφει το πρώτο 
Σύνταγμα της Επιδαύρου του 1822: «Όσοι 
αυτόχθονες κάτοικοι της επικρατείας της 
Ελλάδος πιστεύουσιν εις Χριστόν εισίν 
Ελληνες». Από εκεί και πέραν το ελληνικό 
κράτος συγκροτήθηκε ως ο πολιτειακός 
φορέας ενός συγκεκριμένου πολιτισμού 
υπό συνθήκες ελευθερίας. Ο Καραϊσκά-
κης, ο Κολοκοτρώνης, ο Μάρκος Μπότσα-
ρης, οι επαναστάτες, δεν πολέμησαν για 
να δημιουργήσουν γενικώς και αορίστως 
ένα σύγχρονο κράτος. Επαναστάτησαν 

για να δημιουργήσουν ένα ελληνικό κρά-
τος. Ένα κράτος που (και τότε και τώρα) δε 
μπορεί να είναι ουδέτερο έναντι της ελλη-
νικής ταυτότητας των κατοίκων του.

Η ΜΕΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΟΝΕΙΡΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: Το νέο κράτος είχε ένα όνει-
ρο. Να περιλάβει στα όριά του, δηλαδή 
σε καθεστώς ελευθερίας, όλους τους Έλ-
ληνες. Πράγματι από το 1864 και την εν-
σωμάτωση των Επτανήσων, έως το 1947 
και την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου, 
το ελληνικό κράτος μεγάλωνε αγκαλιάζο-
ντας κι άλλους ελληνικούς πληθυσμούς. 
Πέτυχε το στόχο του; Τα μεγάλα όνειρα 
σπανίως ευοδώνονται στην ολότητά τους. 
Το κυνηγήσαμε όμως και σε μεγάλο βαθμό 
το καταφέραμε.
ΤΙ ΕΠΙΤΥΧΑΜΕ: Πήραμε μία από τις 

πλέον φτωχές περιοχές της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Δεν υπήρχαν λιμάνια, 
δρόμοι, υποδομές. Όλες σχεδόν οι πεδι-
άδες του νέου κράτους καλύπτονταν από 
λιμνάζοντα ύδατα, βαλτοτόπια. Οι κάτοι-
κοι ζούσαν στα βουνά για να αποφύγουν 
την ενδημική ελονοσία. Επιπλέον, μετά το 

πέρασμα του Ιμπραήμ, η χώρα ήταν ένας 
απέραντος ερειπιώνας. Μέσα σε διάστη-
μα 200 ετών η Ελλάδα κατάφερε να γίνει 
με μεγάλη διαφορά το πιο πλούσιο από 
τα κράτη που δημιουργήθηκαν στα εδάφη 
που κατείχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Η ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να δίνει 
ανώτερη σημασία στα γράμματα. Η Ελ-
λάδα είναι μέλος στις πιο επιλεκτικές και 
ταυτοχρόνως εκλεκτικές συμμαχίες στον 
κόσμο. Ίσως σε πολλούς να φαίνεται περί-
εργο αλλά, παρά την οικονομική καχεξία 
των τελευταίων δέκα ετών, εξακολουθού-
με να έχουμε μία ζηλευτή (για άλλα κράτη 
και έθνη) θέση στο παγκόσμιο σύστημα.
Το νόημα του 1821 είναι μία λέξη: ελευ-

θερία. Είναι αυτό που κατάφερε αυτό το 
μικρό έθνος των τσοπάνηδων, των ψαρά-
δων, των γεωργών και των αγωγιατών. Εί-
ναι αυτό που καλούμαστε να συνεχίζουμε. 

*Ο κ. Άγγελος Συρίγος είναι υφυπουργός αρ-
μόδιος για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης 

– Νομικός, αναπληρωτής καθηγητής του Διε-
θνούς Δικαίου και της Εξωτερικής Πολιτικής 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Τα 200 χρόνια και η αυτοσυνειδησία μας

Γράφει ο Άγγελος Συρίγος* Η Ελλάδα, παρά την οικονομική καχεξία των τελευταίων 
δέκα ετών, εξακολουθεί να έχει μία ζηλευτή (για άλλα 

κράτη) θέση στο παγκόσμιο σύστημα
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Το γεφύρι της Κόνιτσας έχει άνοιγμα 
τόξου που προσεγγίζει τα 36 μέτρα, 
ενώ το ύψος της καμάρας υπερβαίνει 
τα 19 μέτρα (πηγή: Δήμος Κόνιτσας)

Γεφύρι Κόνιτσας: Η αισθητική,  
το μεράκι και η άρτια τεχνική  
των μαστόρων της Ηπείρου

Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)

Μάρτυρας της ιστορίας 
και του πολιτισμού της 
ένδοξης ηπειρώτικης γης

Σε μικρή απόσταση έξω από την Κό-
νιτσα, στην είσοδο της χαράδρας 

του Αώου, υψώνεται ένα από τα πλέον 
επιβλητικά γεφύρια της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων αλλά και ολόκλη-
ρης της Ηπείρου, το πέτρινο τοξωτό γε-
φύρι της Κόνιτσας. 
Απόλυτα εναρμονισμένο με το σπάνιο 

φυσικό περιβάλλον, το αριστούργημα 
αυτό της λαϊκής αρχιτεκτονικής φανε-
ρώνει την αισθητική, το μεράκι και την 
άρτια τεχνική που κατείχαν οι ξακου-
στοί, σε όλη την Ελλάδα και τη Βαλκανι-
κή, πρωτομάστορες της Ηπείρου. 
Μάρτυρας της ιστορίας και του πολι-

τισμού της ένδοξης ηπειρώτικης γης, το 
λιθόχτιστο γεφύρι της Κόνιτσας οικοδο-
μήθηκε κατά τα έτη 1870-1871 από πο-
λυμελές συνεργείο μαστόρων, με επι-
κεφαλής τον ξακουστό πυρσογιαννίτη 
πρωτομάστορα Ζιώγα Φρόντζο. 
Εξ όσων γνωρίζουμε, το εντυπωσιακό 

μονότοξο γεφύρι χτίστηκε χάρη στις 
δωρεές κατοίκων της Κόνιτσας, προπά-
ντων δε του Γιαννιώτη Ιωάννη Λούλη, 
ο οποίος κάλυψε ένα μεγάλο μέρος 
των δαπανών που απαιτήθηκαν για την 
κατασκευή του και ανήλθαν σε 120.000 
γρόσια. 
Στην ίδια θέση είχε κατασκευαστεί 

παλαιότερα ένα ξύλινο γεφύρι, που 
είχε καταστραφεί όμως εντός σχετι-
κά σύντομου χρονικού διαστήματος, 
λόγω της ορμητικότητας των νερών του 
Αώου. 
Το γεφύρι της Κόνιτσας έχει άνοιγμα 

τόξου που προσεγγίζει τα 36 μέτρα, 
ενώ το ύψος της καμάρας υπερβαίνει 
τα 19 μέτρα. 
Μια μικρή καμπάνα τοποθετημένη 

κάτω από την καμάρα του γεφυριού, 
προειδοποιούσε τους περαστικούς να 
μη διαβούν το γεφύρι όταν φυσού-
σε δυνατός άνεμος στη χαράδρα του 
Αώου και υπήρχε κίνδυνος να παρα-
συρθούν και να πέσουν. 
Από το γεφύρι της Κόνιτσας ξεκινά μο-

νοπάτι που οδηγεί στη μονή Στομίου 
(φωτ. δεξιά), η οποία είναι χτισμένη σε 
υπέροχη τοποθεσία, στον εθνικό δρυ-
μό Βίκου – Αώου. 
 
*Οι φωτογραφίες που περιλαμβά-

νονται στο παρόν άρθρο προέρχονται 
στο σύνολό τους από το διαδικτυακό 
τόπο του Δήμου Κόνιτσας

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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Πόσο επιδρούν η πρωτόγνωρη παν-
δημία του νέου κορωνοϊού που βι-

ώνουμε και τα απανωτά απαγορευτικά με 
τα οποία ζούμε εδώ και αρκετά μεγάλο 
διάστημα στην ψυχική υγεία μας; 

Μια νέα διεθνής μελέτη που δημοσιεύε-
ται στην επιθεώρηση «PLoS ONE» και στην 
οποία συμμετείχαν περί τα 10.000 άτομα 
από 78 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 
Ελλάδας, έθεσε αυτό το ερώτημα και οι 
απαντήσεις ήταν άκρως ενδιαφέρουσες.

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΤΩΝ LOCKDOWN

Σύμφωνα με την εφημερίδα της Ελ-
λάδας «ΤΑ ΝΕΑ», όταν η πανδημία του 
SARS-CoV-2 ξεκίνησε πέρυσι, ελάχιστα 
ήταν γνωστά σχετικά με την επίδραση 
που μπορούν να έχουν στον πληθυσμό τα 
lockdown σε τόσο ευρεία κλίμακα.
Όσα γνώριζαν οι ειδικοί αφορούσαν κυ-

ρίως προηγούμενες εμπειρίες από καθε-
στώς καραντίνας που περιλάμβανε μικρές 
ομάδες ατόμων. 

«Από τη μια πλευρά, τέτοιου είδους 
δραστικές αλλαγές στην καθημερινότητα 
μπορούν να είναι επιβαρυντικές για την 
ψυχική υγεία. Από την άλλη πλευρά, εξαι-
τίας του ότι όλος ο πληθυσμός επηρεά-
ζεται σχεδόν εξίσου από ένα λοκ-ντάουν, 
παρέμενε ασαφές πόσο μεγάλη θα ήταν 
η επίδραση στην ψυχική υγεία του καθε-
νός» εξήγησε ο καθηγητής Άντριου Γκλό-
στερ από το Πανεπιστήμιο της Βασιλείας 
στην Ελβετία, εκ των επικεφαλής της νέας 
μελέτης μαζί με συναδέλφους του από το 
Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας στην Κύπρο.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Προκειμένου να εξακριβώσουν λοιπόν 

την επίδραση των λοκ-ντάουν στην ψυχι-
κή υγεία του πληθυσμού, οι ερευνητές δι-
εξήγαγαν μια online δημοσκόπηση σε 18 
διαφορετικές γλώσσες.

Στη δημοσκόπηση αυτή οι σχεδόν 10.000 
συμμετέχοντες (270 εξ αυτών ήταν Έλλη-
νες) έδωσαν πληροφορίες σχετικά με την 
κατάσταση της ψυχικής υγείας τους αλλά 
και τη συνολική τους κατάσταση κατά το 
πρώτο lockdown (η δημοσκόπηση «έτρε-
ξε» μεταξύ του περασμένου Απριλίου και 
των αρχών του περασμένου Ιουνίου όταν 
οι πιο πολλές χώρες βρίσκονταν σε σκλη-
ρό «απαγορευτικό»).

6 ΣΤΟΥΣ 10 ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ή  
ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ένας στους δέκα ερωτηθέντες ανέφε-
ρε χαμηλά επίπεδα ψυχικής υγείας, τα 
οποία εκδηλώνονταν με αρνητική διά-
θεση, στρες, καταθλιπτικές συμπεριφο-
ρές και μια απαισιόδοξη ματιά για την 
κοινωνία. Επίσης, ένα επιπλέον 50% των 
συμμετεχόντων ανέφερε μέτρια επίπεδα 
ψυχικής υγείας, τα οποία έχουν συνδεθεί 
επανειλημμένως με κίνδυνο περαιτέρω 
ψυχικών προβλημάτων. Οι ερευνητές ση-
μειώνουν, ότι τα ευρήματα αυτά επιβε-
βαιώνουν σε μεγάλη κλίμακα ευρήματα 
προηγούμενων μικρότερων μελετών, σχε-
τικά με την επίδραση της πανδημίας στην 
ψυχική υγεία.

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΩΝ
Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι απαντή-

σεις των συμμετεχόντων, μεταξύ όλων 
των χωρών της μελέτης, ήταν σε μεγάλο 
βαθμό παρόμοιες. 
Παρότι καμία χώρα δε φάνηκε να έχει 

σημαντικά μεγαλύτερα ή μικρότερα σκορ 
σε ό,τι αφορούσε συνολικά τα επίπεδα 
ψυχικής υγείας, υπήρχαν κάποιες δια-
φορές. Για παράδειγμα, οι κάτοικοι του 
Χονγκ Κονγκ και της Τουρκίας ανέφεραν 
περισσότερο στρες από τους κατοίκους 
των άλλων χωρών.

Οι κάτοικοι των ΗΠΑ δήλωσαν περισ-
σότερα καταθλιπτικά συμπτώματα, ενώ 
το επίπεδο ευζωίας ήταν πιο χαμηλό στο 
Χονγκ Κονγκ και στην Ιταλία σε σύγκριση 
με τις υπόλοιπες χώρες. 
Από την άλλη πλευρά οι συμμετέχοντες 

από την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελ-
βετία ήταν εκείνοι που δήλωσαν τα λιγό-
τερα αρνητικά συναισθήματα σε σχέση με 
το μέσο όρο όλων των άλλων χωρών.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ 
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ

Ένα αξιοσημείωτο νέο εύρημα της μελέ-
της, που δεν έχει προκύψει μέχρι σήμερα 
από άλλη μελέτη για την ψυχική υγεία του 
πληθυσμού σε καιρό πανδημίας και αυ-
στηρών απαγορευτικών, ήταν ότι τα άτο-
μα που έβγαιναν από το σπίτι τρεις φορές 
την εβδομάδα προκειμένου να πάνε στην 
εργασία τους, ανέφεραν καλύτερα επίπε-
δα ψυχικής υγείας σε σύγκριση με τα άτο-
μα που έμεναν συνεχώς μέσα στο σπίτι.

ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ 
ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι διαφο-

ρές που εντοπίστηκαν μεταξύ διαφορε-
τικών χωρών, πιθανώς συνδέονται με 
την απόκριση της κάθε κυβέρνησης στην 
πανδημία, τις πολιτισμικές διαφορές με-
ταξύ λαών καθώς και τις πιθανές πολιτικές 
αναταραχές σε κάποιες χώρες.

Συμπληρώνουν ότι τα άτομα που είχαν 
μείωση του εισοδήματός τους εξαιτίας 
του lockdown ή δεν είχαν πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες και αγαθά, δήλωναν 
χειρότερα επίπεδα ψυχικής υγείας. Αντι-
θέτως, οι παράγοντες που συνδέονταν με 
καλύτερη ψυχική υγεία του πληθυσμού 
ήταν η κοινωνική στήριξη, το υψηλότερο 
μορφωτικό επίπεδο και η ικανότητα προ-
σαρμογής στις νέες καταστάσεις.

Η «ΠΑΝΔΗΜΙΚΗ» ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  
ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ
«Οι πρωτοβουλίες για τη δημόσια 

υγεία πρέπει να στοχεύουν τα άτομα που 
δεν έχουν κοινωνική στήριξη καθώς και 
όσα πλήττονται περισσότερο οικονομικά 
εξαιτίας του λοκ-ντάουν. Με βάση τα ευ-
ρήματα, παρεμβάσεις που προάγουν την 
ψυχολογική ευελιξία είναι υποσχόμενες, 
ώστε να μειωθεί η επίδραση της πανδη-
μίας και των απαγορευτικών στην ψυχική 
υγεία του πληθυσμού» τόνισε ο δρ Γκλό-
στερ και κατέληξε λέγοντας ότι δεδομένης 
της ρευστής κατάστασης που συνεχίζει να 
επικρατεί λόγω της πανδημίας και η οποία 
έχει ολοένα και μεγαλύτερες οικονομικές 
συνέπειες, είναι άκρως σημαντικό τα θέ-
ματα ψυχικής υγείας του πληθυσμού να 
αποτελούν σταθερά προτεραιότητα για 
τα κράτη.|                          © Pro News

Authentic and Delicious Greek Food
For Take Out and Delivery From mouthwatering appetizers, 

refreshing salads and  
authentic gyro, the entire  
Greektown menu is available  
for delivery or pickup via the  
Online Ordering on our website

Greektown Grill
4637 Chemin du Souvenir, Laval 
greektowngrill.ca

        450-688-6340
NEW LUNCH MENU!

 Greektown Poutine

Open 7 days a week
from 11am to 10pm

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ 

Σοκάρει έρευνα για  
την ψυχική υγεία  
των πολιτών λόγω  
των LOCKDOWN
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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

Υπάρχουν ορισμένες ημερομηνίες που δεν πρέπει 
ποτέ να ξεχνάμε. Ημερομηνίες γεγονότων που ση-

μάδευσαν την Ελληνική μας παροικία. Μια από τις πιο 
σημαντικές είναι η 16η Ιανουαρίου 1986 (ήτοι εδώ και 35 
χρόνια) όταν πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς τον Ιερό 
Ναό της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, της πρώτης εκκλησίας της πα-
ροικίας μας. 

Για μένα ήταν σα να ήταν χθες. Μέρα που κατέβηκα στο 
χώρο της πυρκαγιάς για να καλύψω το γεγονός για την 
εφημερίδα μου ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ -η παρακατα-
θήκη του πατέρα μου Στυλιανού- καθώς και ως παραγω-
γός του τότε τηλεοπτικού μου προγράμματος ΤΗΛΕ-ΔΡΑ-
ΣΙΣ.
Ας κάνουμε λοιπόν μια αναδρομή στο παρελθόν, που 

σκοπός είναι να μην ξεχάσουμε όσοι από εμάς έζησαν 
εκείνες τις στιγμές, και προς μάθηση όλων των υπολοί-
πων.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ  
ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Η Αγία Τριάδα ήταν η πρώτη Εκκλησία που γνώρισαν οι 

Έλληνες του Μόντρεαλ όταν μετανάστευσαν στον Κανα-
δά. Ο ναός αγοράσθηκε τον Ιούνιο του 1925 και άρχισε 
να λειτουργεί στις 14 Σεπτεμβρίου 1925. 

Μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στην αγορά της ήταν 
και ο πατέρας τού πασίγνωστου πρώην προέδρου Κοινό-
τητας και Κογκρέσου κ. Δημήτριου Μανωλάκου. Όταν κά-
ηκε η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ οι Έλληνες -μα και οι Καναδοί- έχασαν 
ένα κομμάτι από την ιστορία του Μόντρεαλ.

Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Ακόμα και σήμερα, άγνωστα παραμένουν τα αίτια της 

καταστροφικής πυρκαγιάς. Την Κυριακή πρωί της 19ης Ια-
νουαρίου 1986, ο πατήρ Κωνσταντίνος Χαλκιάς (σ.σ.: ο 
πάτερ Χαλκιάς απεβίωσε το Φεβρουάριο 2019 στην Ελ-
λάδα), κατέβηκε με την ενοριακή επιτροπή, με κίνδυνο 

της ζωής τους, για να δουν τι διασώθηκε από την πυρ-
καγιά. Όμως η ζημιά ήταν τεράστια από την τρομακτική 
φωτιά. Σχεδόν τίποτα δεν είχε απομείνει.
Το μόνο που διασώθηκε ήταν η Αγία Κοινωνία της Με-

γάλης Πέμπτης και τα λείψανα του Αρχιεπισκόπου Αμερι-
κής και αργότερα Πατριάρχη Αθηναγόρα. Επίσης, διασώ-
θηκαν εκ θαύματος οι εικόνες του Αγίου Διονυσίου και 
του Αγίου Γερασίμου. 
Την ίδια στιγμή, 350 πιστοί περίμεναν έξω από την Εκ-

κλησία για να ακούσουν από το στόμα του Πάτερ Κωστα-
ντίνου -ιερατικού προϊσταμένου της Αγίας Τριάδας- πόσο 
καταστροφική ήταν η πυρκαγιά.

ΤΟ MALCOLM CAMBELL
Συγκινητικό ήταν το μήνυμα που έστειλαν τότε στον πα-

τήρ Χαλκιά και κοινοποίησαν σε όλη την παροικία, οι μα-
θητές και το προσωπικό του γυμνασίου Malcolm Cambell. 
Στο γυμνάσιο αυτό, φοιτούσαν ως επί το πλείστων ελλη-
νόπουλα. Για την ιστορία, το κτιριακό συγκρότημα του 
γυμνασίου παραχωρήθηκε αργότερα ΔΩΡΕΑΝ στην Αρ-
μενική παροικία η οποία ως τώρα το έχει ως σχολείο της. 
Μεταξύ άλλων, το μήνυμα αναφέρει: «Είναι γεγονός ότι 

η ζημιά από την απώλεια αυτού του Ιστορικού μνημείου 
δε μπορεί να αποτιμηθεί υλικά, δεδομένου ότι τα πιο ση-
μαντικά βιώματα των Ελλήνων της Μοντρεάλης και του 
ριζώματος τους στη φιλόξενη αυτή γη του Κεμπέκ, συν-
δέθηκαν από την πρώτη στιγμή με την παρουσία του πε-
ριώνυμου Ναού. 
Δεν κάηκε μόνο ο εν λόγω Ναός και δεν σκόρπισε απλώς 

το εκκλησίασμα του σε ναούς άλλων ενοριών, αλλά χά-
θηκε ένας πολύτιμος κρίκος, που συνέδεε τις γενιές των 
Ελλήνων της Μοντρεάλης, η ιστορική κιβωτός που δια-
τηρούσε τις ιερές παραδόσεις της Ορθοδοξίας και του 
Ελληνισμού για να κληροδοτήσει στις νέες γενιές που 
ανδρώνονται ή που τώρα γεννιούνται. 

Με αυτό το πνεύμα της διαρκούς και πολύτιμης προ-
σφοράς του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας, στρατεύο-
νται και οι μαθητές  του σχολείου μας, με αποδεδειγμένη 
ευαισθησία για την προγονική κληρονομιά, προκειμένου 

να βοηθήσουν κάθε προσπάθεια για την επανοικοδόμη-
ση του Ναού και την εξασφάλιση της ιστορικής του συ-
νέχειας στην παροικία μας». Αυτό ήταν το μήνυμα στο 
οποίο είμαι σίγουρος ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο και μπο-
ρεί ακόμα και να έγραψε εξ ολοκλήρου ο καθηγητής μα-
θηματικών, Σωτήρης Καραΐνδρος.

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

16 Ιανουαρίου 1986:  
Πυρκαγιά καταστρέφει  

την «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ»
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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

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

16 Ιανουαρίου 1986:  
Πυρκαγιά καταστρέφει  

την «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ»
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ…
Αν και υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον για το επανακτίσιμο 

της Αγίας Τριάδας, στο τέλος όμως όσοι θυμάστε, τίποτα 
δεν έγινε. Λίγες μέρες μετά την πυρκαγιά, τα μέλη μιας 
έκτακτης γενικής συνέλευσης ψήφισαν παμψηφεί το 
επανακτίσιμο του ναού και ως πρόεδρο της επιτροπής 
εράνου τον πάτερ Κωνσταντίνο Χαλκιά. Αμέσως μετά άρ-
χισε μια έντονη ερανική εκστρατεία με συμμετοχή των 
ενημερωτικών μέσων της παροικίας. ΟΙ εφημερίδες δη-
μοσίευαν ολοσέλιδα της ερανικής επιτροπής και τα ρα-
διόφωνα έκαναν έκκληση για δωρεές. Λίγο αργότερα, ο 
ραδιοφωνικός μαραθώνιος που έγινε από τα Ελληνικά 
προγράμματα του CFMB με τους Ρένα Παπαθανάκου και 
Μιχάλη Τελλίδη συγκέντρωσε $117.000 μέσα σε δυόμιση 
ώρες (φωτ. κάτω).

Στις 14 Ιουνίου 1987, η τότε κοινοτική διοίκηση του Αδρι-
ανού Μαρή, κάλεσε και άλλη έκτακτη γενική συνέλευση 
των μελών. Στη συνέλευση αυτή διαδραματίστηκαν ορι-
σμένα γεγονότα με αποκορύφωμα διαξιφισμών μεταξύ 
του τότε προέδρου κ. Μαρή και του Πατήρ Χαλκιά. 

Στο τέλος, η γενική συνέλευση ψήφισε παμψηφεί -εκτός 
16 αποχές- την έγκριση δαπάνης $100.000 για τα αρχι-
τεκτονικά σχέδια ενός υπερσύγχρονου συγκροτήματος 

(παρακολουθήστε αυτή την εβδομάδα το τηλεοπτικό 
πρόγραμμα ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΑΤΡΙΔΑ για να δείτε στιγμιό-
τυπα από τη γενική συνέλευση).

Σύμφωνα με τα σχέδια, το συγκρότημα θα κόστιζε 20 
εκατομμύρια δολάρια και εκτός από τον Ιερό Ναό της 
Αγίας Τριάδας -μικρότερος από τον προηγούμενο- θα συ-
μπεριλάμβανε κοινοτικούς χώρους και γραφεία, αμφιθέ-
ατρο, καθώς και τα γραφεία των ελληνικών αρχών, όπως 
Ελληνικό προξενείο, εμπορικού ακολούθου, Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού και της Ολυμπιακής Εταιρείας.
Το κόστος των 20 εκατομμύριων παρουσιάστηκε και 

εγκρίθηκε σε γενική συνέλευση όπου ψήφησαν μόνο 76 
άτομα… Η τότε κοινοτική διοίκηση, πίστευε ότι σε αυτό 
το συγκρότημα έπρεπε να συμμετέχουν οικονομικά η 
ομοσπονδιακή, επαρχιακή και δημοτική αρχή. Στα τέλη 
του 1988, η κοινοτική διοίκηση είχε ανακοινώσει ότι 
στους πρώτους μήνες του 1989, θα έμπαινε σ’ εφαρμογή 
το πρώτο στάδιο του συγκροτήματος. Είχε μάλιστα πάρει 
την έγκριση. Όπως είχε αναφέρει επανειλημμένως η τότε 
διοίκηση, πριν αρχίσει το κτίσιμο έπρεπε να ικανοποιη-
θούν οι απαιτήσεις που πρόβλεπαν οι νομοθεσίες του 
υπουργείου πολιτισμού του Κεμπέκ, λόγω της ιστορικής 
σημασίας που έχει ως διατηρητέο το κτίριο Γκοντέν.

Αλλά το όνειρο του Κοινοτικού Συγκροτήματος ποτέ δεν 
υλοποιήθηκε. Έμεινε απλώς μόνο στα αρχιτεκτονικά σχέ-
δια του συμπάροικου Νίκου Τσοντάκη.

Έντεκα χρόνια μετά την πυρκαγιά, ο δήμος του Μόντρε-
αλ κατεδάφισε τα υπόλοιπα τοιχώματα του Ιερού Ναού 
της Αγίας Τριάδας, λόγω ότι υπήρχε φόβος να πέσουν 
κομμάτια σε περαστικούς.
Το δε οικόπεδο που παρέμεινε είχε τη δική του «Οδύσ-

σεια». 
Σήμερα, πάνω του είναι κτισμένο ένα μοντέρνο ξενο-

δοχείο, αλλά συνεχίζει να «φέρνει» στο ταμείο της κοι-
νότητας πάνω από $140.000 ετησίως. Το 2020 έφερε 
$159.450 ενώ το 2052 που λήγει το «ενοικιοστάσιο» θα 
φέρει $250.819.
Το τελευταίο κεφάλαιο γράφτηκε στην ιστορική γενική 

συνέλευση που έγινε τον Οκτώβριο του 2018 όπου η τότε 

διοίκηση Νικόλαου Παγώνη πρότεινε να δοθεί στους ιδι-
οκτήτες του ξενοδοχείου για 10 εκατομμύρια δολάρια.

Βλέποντας όμως την αρνητική θέση της πλειοψηφίας 
των μελών, η διοίκηση απέσυρε την πρόταση.

Σημειωτέων, ότι πριν τη συνέλευση, στις αρχές του Δε-
κεμβρίου 2018, ο υπεύθυνος Σύνταξης της εφημερίδα 
μας, Αντώνης Μπότσικας, είχε επιμεληθεί τη λεπτομε-
ρειακή ανάλυση τής αξίας του οικοπέδου, η οποία είναι 
κατά πολύ μεγαλύτερη των 10 εκ.$

ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ  
ΚΑΗΚΑΝ ΣΕ 33 ΧΡΟΝΙΑ
Εδώ όμως θα πρέπει να αναρωτηθούμε το εξής. Πως γί-

νεται να καούν πέντε εκκλησίες μας σε 33 χρόνια;
-Δεκέμβριος προ την πρωτοχρονιά 1982: Πυρκαγιά στον 
Άγιο Γεώργιο
-7 Φεβρουαρίου 1983: Ολοτελής πυρκαγιά στην Εκκλη-

σία Αγίων Κωσταντίνου και Ελένης
-16 Ιανουαρίου 1986: Ολοτελής πυρκαγιά στην Αγία Τρι-

άδα
-1999: Πυρκαγιά στον Ευαγγελισμό
-13 Απριλίου 2015: Ολοτελής πυρκαγιά της Κοίμησης της 

Θεοτόκου

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  18



20  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  15 Ιανουαριου, 2021 / January 15, 2021

 agentvk@gmail.com
   514.993.5010Voula Kottaridis

Real Estate Broker

Agence immobilière
HUMANIA CENTRE

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)

Το ισχυρότερο όπλο για την αντιμετώ-
πιση του κορωνοϊού δεν είναι ούτε το 

εμβόλιο, ούτε κάποιο θαυματουργό φάρ-
μακο, ούτε τα πολλαπλά τεστ στον πλη-
θυσμό. Το ισχυρότερο όπλο, αυτό που θα 
μπορούσε να έχει λύσει το πρόβλημα εξ 
αρχής αν δεν το είχαμε περιφρονήσει, εί-
ναι τα σύνορα.

Κώστας Γρίβας*
© Slpress.gr

Πράγματι, σε αντίθεση με την άποψη 
που επιχειρείται να επιβληθεί, κυρίως 
από τις ΗΠΑ για γεωπολιτικούς λόγους, η 
Κίνα προσέφερε ένα μεγάλο χρονικό πε-
ριθώριο στις ευρωπαϊκές χώρες, μεγαλύ-
τερο των δύο μηνών, για να προετοιμα-
στούν για την αναπόφευκτη έλευση του 
κορωνοϊού. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του 
πονηρού.
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είχαν όλες 

τις πληροφορίες που χρειάζονταν και εί-
χαν και το χρόνο να δράσουν. Και μπορού-
σαν να κάνουν ένα πολύ απλό πράγμα. 
Να κλείσουν τα σύνορά τους. Να απαγο-
ρεύσουν την είσοδο σε όσους πολίτες χω-
ρών είχαν προσβληθεί ήδη από τον ιό, να 
απαγορεύσουν τα ταξίδια πολιτών τους 
προς αυτές τις χώρες και να θέσουν σε 
καραντίνα όποιον πολίτη τους βρισκόταν 
ήδη εκεί και επέστρεφε.

Και μπορούσαν να το κάνουν είτε εν συ-
νόλω ως ΕΕ, είτε ως επιμέρους ξεχωριστά 
κράτη. Σε αυτήν την περίπτωση οι οικονο-
μικές συνέπειες θα ήταν ένα μικροσκοπι-
κό κλάσμα αυτών που υπήρξαν μερικές 

εβδομάδες μετά, όταν οι ευρωπαϊκές χώ-
ρες, η μία μετά την άλλη, έμπαιναν στο 
ψυγείο, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να 
περιορίσουν τη διάδοση του κορωνοϊού.
Με άλλα λόγια, οι ευρωπαϊκές χώρες 

μπορούσαν να επιλύσουν το πρόβλημα εν 
τη γενέσει του, ή έστω να το περιορίσουν 
δραστικά, απλώς με το να θυμηθούν ότι 
έχουν σύνορα. Και σύνορο, εξ ορισμού, 
σημαίνει ελεγχόμενος χώρος. Αρκούσε 
λοιπόν να ασκήσουν ελέγχους στα σύνο-
ρα. Και αυτό ήταν πολύ απλό και εύκολο 
να γίνει. Ταυτόχρονα όμως ήταν και αδι-
ανόητο.

ΤΟ «ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ» 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ
Μιλώντας με πολλούς ανθρώπους στην 

Ελλάδα και την Ισπανία, ορισμένοι εκ των 
οποίων ήταν σε σημαντικές θέσεις στον 
κρατικό μηχανισμό, όταν τους ρώτησα 
γιατί δεν κλείνουν τα σύνορα, η απάντη-
ση ήταν σχεδόν πάντοτε μια παραλλαγή 
του «αυτό δε γίνεται»! Το «γιατί δε γίνε-
ται» δεν το εξηγούσαν. Απλώς το θεωρού-
σαν μια δεδομένη κατάσταση. Άποψη του 
υπογράφοντος είναι ότι η επιλογή αυτή 
δεν τέθηκε καν υπό εξέταση, γιατί έθιγε 
την ιεροποιημένη υπόσταση του «παγκό-
σμιου χωριού».
Του υποτιθέμενου ενοποιημένου πλανή-

τη της «παγκοσμιοποίησης», η οποία δεν 
ανεχόταν σύνορα. Γιατί ύπαρξη συνόρων 
σημαίνει κράτη, σημαίνει έθνη, σημαίνει 
λαούς, σημαίνει συλλογικές ταυτότητες. 
Και όλα αυτά υποτίθεται ότι τα είχαμε 
αφήσει πίσω μας ως ξεπερασμένες «φα-

ντασιακές κατασκευές». Και ως γνωστόν, 
η Ιστορία «πίσω δε γυρνά».

Άλλωστε, ο παγκοσμιοποιημένος με-
ταεθνικός κόσμος ήταν η παγωμένη στο 
χρόνο στιγμή του θριάμβου της Δύσης επί 
της Σοβιετικής Ένωσης και του Υπαρκτού 
Σοσιαλισμού και δε μπορούσε να αμφι-
σβητηθεί. Γιατί αν αμφισβητούνταν, τότε 
η Ιστορία που υποτίθεται ότι είχε φθάσει 
στο τέλος της, θα εκκινούσε εκ νέου. Η 
Δύση θα ήταν υποχρεωμένη να επιστρέ-
ψει σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο, στον 
οποίο δε θα είχε την πρωτοκαθεδρία που 
απολάμβανε στο παρελθόν.

Αποτέλεσμα ήταν να αγνοήσει την πραγ-
ματικότητα και να παραμείνει στο φαντα-
σιακό κόσμο του «παγκόσμιου χωριού», 
το οποίο απεχθανόταν τα σύνορα. Έτσι 
λοιπόν, η Δύση εν συνόλω, καθώς και οι 
επιμέρους συνιστώσες της, όπως είναι 
η ΕΕ αλλά και τα επιμέρους ευρωπαϊκά 
κράτη, δεν έκαναν την πολύ απλή κίνηση 
που θα μπορούσε να τα είχε σώσει από 
τον κορωνοϊό. Να τον κλείσουν έξω από 
τα εδάφη τους.

ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Όμως, αυτός ο κόσμος της άρνησης της 

πραγματικότητας έχει πια περάσει. Ο πλα-
νήτης μετά τον κορωνοϊό θα είναι ένας δι-
αφορετικός πλανήτης. Θα διαμορφωθεί 
πάνω σε ένα θεμέλιο. Και το θεμέλιο αυτό 
θα είναι η εκ νέου ανακάλυψη των συνό-
ρων και η τοποθέτησή τους στο επίκεντρο 
του διεθνούς συστήματος. Η ανανεωμένη 
αντίληψη και λειτουργία του συνόρου, θα 

είναι αυτή που θα διαμορφώσει το διε-
θνές σύστημα των επόμενων δεκαετιών.

Όπως ο υπογράφων είχε γράψει σε 
προηγούμενο άρθρο, χωρίς σύνορα δεν 
υπάρχουν κοινότητες, χωρίς κοινότητες 
δεν υπάρχουν κοινωνίες, χωρίς κοινωνί-
ες δεν υπάρχουν λαοί, χωρίς λαούς δεν 
υπάρχουν έθνη, χωρίς έθνη και λαούς 
δεν υπάρχει ανθρωπότητα. Τέλος, χωρίς 
σύνορα, δεν υπάρχει διεθνές σύστημα. 
Άρα λοιπόν, για να εκμεταλλευτούμε τη 
μοναδική ιστορική ευκαιρία που έδωσε 
στους λαούς ο γεωπολιτικός μετεωρίτης 
του κορωνοϊού, επαναφέροντας στο ιστο-
ρικό γίγνεσθαι τις συλλογικές ταυτότητες 
και δομές και να αναδημιουργήσουμε τις 
χώρες μας με μια κοινωνιοκεντρική λογι-
κή, πρέπει πριν και πάνω απ’ όλα να ξανα-
φτιάξουμε τα σύνορα. Για την ακρίβεια να 
επαναϊεροποιήσουμε τα σύνορα.

Γιατί τα σύνορα δεν είναι απλώς μια 
γραμμή στο χάρτη. Είναι το φράγμα που 
μας προφυλάσσει από εξωτερικές απειλές 
αλλά, κυρίως, διαμορφώνουν το αναγκαίο 
πλαίσιο που πρέπει να υφίσταται για να 
υπάρχει κοινωνία. Η κοινωνία πρέπει να 
έχει και χωρική ταυτότητα. Αλλιώς δεν 
είναι κοινωνία, αλλά είναι ένας συρφετός 
ατόμων, απροσδιόριστου μεγέθους και 
ασαφών ορίων.
*Ο Κωνσταντίνος Γρίβας είναι Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής Γεωπολιτικής στη 
Στρατιωτική Σχολή Ευέλπιδων. Διδάσκει 
επίσης Γεωγραφία της Ασφάλειας στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή στο Τμήμα 
Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ποιο είναι το ισχυρότερο όπλο  
κατά του κορωνοϊού
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Το Ναύπλιο μετά την Άλωση του, θε-
ωρήθηκε ως ο μόνος ασφαλής και 

κατάλληλος τόπος, ο οποίος μπορεί να 
χρησιμεύσει ως μόνιμη έδρα της Κυβερ-
νήσεως και πρωτεύουσα του Κράτους. 
Γι αυτό το λόγο, λίγες μέρες μετά και 

αφού αποκαταστάθηκε η τάξη στην 
πόλη και σύμφωνα με τον ψηφισθέντα 
Καταστατικό Νόμο της Επιδαύρου, το 
Βουλευτικό εξέδωσε το παρακάτω θέ-
σπισμα. Το εκτελεστικό στεγάστηκε στο 
κονάκι του Αγά Πασά και το βουλευτικό 
στον τεκέ του Αγά Πασά.
Η επιλογή του Ναυπλίου ως πρω-

τεύουσα έγκειται στο γεγονός ότι 
ήταν παραθαλάσσιο, και θα μπο-
ρούσε να ανεφοδιαστεί διά θα-
λάσσης σε περίπτωση πολιορκίας. 
Επίσης, ήταν κοντά στις Σπέτσες και στην 
Ύδρα και μπορούσε να ελέγχει αρκετές 
περιοχές της Πελοποννήσου και θαλάσ-
σιες διαδρομές. Η έδρα της κυβέρνησης, 
μεταφέρθηκε προσωρινά στην Αίγινα 
από τον Αύγουστο του 1827 μέχρι τις 3 
Μαρτίου 1829 για λόγους ασφαλείας, 
αλλά η καθέδρα παρέμεινε στο Ναύπλιο.
Ο μουσουλμανικός πληθυσμός του 

έφυγε, εκτός από κάποιους αιχμάλω-
τους αξιωματούχους. Οι οχυρώσεις, τα 
άδεια σπίτια και η ασφάλεια που προ-
σέφερε, οδήγησαν το Ναύπλιο να γίνει 
δέκτης μεγάλου αριθμού προσφύγων, 
ιδίως μετά την απόβαση του Ιμπραήμ 
Πασά και την πτώση του Μεσολογγίου 
το 1826, οδηγώντας το σε κατάσταση 
υπερπληθυσμού.
Ο μεγάλος πληθυσμός, οι κακές συν-

θήκες υγιεινής, το κοντινό έλος και η 
έλλειψη πόσιμου νερού, συνέβαλαν 
στην εμφάνιση επιδημιών πανώλης και 
ελονοσίας. Οι πρόσφυγες αποχώρησαν 
από το Ναύπλιο τα επόμενα χρόνια και 
το 1829 το Ναύπλιο αριθμούσε 5.550 
κατοίκους, σύμφωνα με στοιχεία γαλλι-
κής αποστολής, ενώ το 1853 αριθμούσε 
3.435 κατοίκους.
Ο Ιωάννης Καποδίστριας αποβιβάστηκε 

στο Ναύπλιο στις 8 Ιανουαρίου 1828.
Με το να είναι το Ναύπλιο πρωτεύουσα 

του νέου κράτους, είχε σαν αποτέλεσμα η 
πόλη να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι πολ-
λών σημαντικών γεγονότων και θεσμών. 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Το Εθνικό Τυπογραφείο δημιουργήθηκε 

από το 1821, αφού οι ανάγκες για έντυπη 
μορφή των αποφάσεων και διαταγμάτων 
ήταν πολύ μεγάλη. Ο Οθωνας, κατά τη 
βασιλεία του, μετέτρεψε το τυπογραφείο 
σε κρατικό το 1833, με τον τίτλο «Βασιλι-
κόν Τυπογραφείον». Το εθνικό τυπογρα-
φείο μεταφέρθηκε το 1834 στην Αθήνα. 

Η ΠΡΩΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Από το φθινόπωρο του 1825 μέχρι την 

άνοιξη του 1826, στο τζαμί, το οποίο 

είχε διαμορφωθεί εν τω μεταξύ από 
τον αρχιτέκτονα Βαλλιάνο, στεγάστηκε 
η Βουλή των Ελλήνων. Εξού και η ονο-
μασία Βουλευτικό, με την οποία είναι 
γνωστό το τζαμί. Σήμερα, χρησιμεύει 
ως συνεδριακός χώρος, ενώ στο ισόγειό 
του λειτουργεί η Δημοτική Πινακοθήκη. 

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η πρώτη «θεατρική παράσταση», δό-

θηκε το 1826, στα σαλόνια των πολιτευ-
τών και των οπλαρχηγών της εποχής. 
Το έργο ήταν μια απλή αφήγηση των 

γεγονότων του Μεσολογγίου, από την 
Ευανθία Καΐρη. Ήταν το πρώτο έργο 
(δράμα) που πήρε μορφή. Στη συνέ-
χεια, ξεκίνησαν δειλά-δειλά οι πρώτες 
θεατρικές παραστάσεις στο «Τριανόν».  

Η ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
Ιδρύθηκε στο Ναύπλιο την 1η Ιουλίου 
1828 με διάταγμα του Ιωάννη Καποδί-
στρια, με την αρχική ονομασία «Λόχος 
των προγυμναστών» και τη μετέπειτα 
«Στρατιωτική Σχολή Ευέλπιδων». 
Στόχος της κυβέρνησης ήταν η σχολή να 

εκπαιδεύσει δημόσιους μηχανικούς, οι 
οποίοι θα αναλάμβαναν κρατικά τεχνικά 
έργα και στη συνέχεια έργα για την οχύ-
ρωση της χώρας. Στη σχολή μπορούσαν 
να εισαχθούν μαθητές από 12 ετών και η 

διάρκεια της εκπαίδευσης ήταν αρχικά 3 
έτη και το 1834 αυξήθηκε στα 8. 
Οι πρώτοι οκτώ Ανθυπολοχαγοί Πυρο-

βολικού αποφοίτησαν το 1831, στους 
οποίους φόρεσε τις επωμίδες ο ίδιος ο 
Καποδίστριας και ήταν ο πρώτος που 
τους ονόμασε «Ευέλπιδες». Σήμερα, στο 
κτίριο στεγάζεται το Πολεμικό Μουσείο. 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Το αναπαλαιωμένο κτίριο της πλατείας 

Τριών Ναυάρχων, όπου σήμερα στεγάζε-
ται το Δημαρχείο της πόλης, έχει μακρά 
και ενδιαφέρουσα ιστορία. Κτίστηκε το 
1857 για να στεγάσει το Γυμνάσιο του 
Ναυπλίου. Το κτίριο του Γυμνασίου αρχι-
κά ήταν μονώροφο, ενώ το 1893 προστέ-
θηκε και δεύτερος όροφος, προκειμένου 
να στεγαστεί εκεί και το Ελληνικό Σχο-
λείο. Τότε το Γυμνάσιο μετακόμισε στον 
πρώτο και δεύτερο όροφο, ενώ το Ελλη-
νικό Σχολείο στεγάστηκε στο ισόγειο. 
Το 1953 το Γυμνάσιο μεταφέρθηκε σε 

καινούριο κτίριο στην οδό Αμαλίας (και 
λειτουργεί έως σήμερα) και το κτίριο 
εγκαταλείφθηκε. Σήμερα, στεγάζεται το 
Δημαρχείο της πόλης.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Βρίσκεται στην Πλατεία Τριών Ναυ-

άρχων αλλά δυστυχώς μόνο μια επι-

γραφή μαρτυρά την ιδιότητά του. 
Εδώ, ταριχεύθηκε η σωρός του Ιω-
άννη Καποδίστρια από τον ιδιοκτή-
τη του φαρμακείου, τον Ιταλό Φι-
λέλληνα, Mπονιφάτσιο Mποναφίν. 

Η ΠΡΩΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
Η εισαγωγή της καλλιέργειας της πατά-

τας αποδίδεται στον Καποδίστρια. 
Το περίεργο είναι στον τρόπο που βρή-

κε για να τις κάνει αποδεκτές. Αρχικά, ει-
σήγαγε ένα φορτίο πατάτες και τις πρό-
σφερε στους πολίτες. Όμως κανείς δεν 
ενδιαφέρθηκε. Έχοντας, λοιπόν, γνώση 
των ελληνικών συνηθειών, διέταξε ολό-
κληρη η αποστολή των πατατών να ξε-
φορτώνεται σε δημόσια επίδειξη στις 
αποβάθρες του Ναυπλίου, αλλά να φυ-
λάσσονται αυστηρά. 
Σύντομα, κυκλοφόρησαν φήμες για τις 

πατάτες, ότι, αφού τόσο καλά φρουρού-
νταν, έπρεπε να είναι μεγάλης σπουδαι-
ότητας. Και φυσικά, κάποιοι δοκίμασαν 
να τις κλέψουν. Οι φρουρές είχαν διατα-
χθεί να κάνουν τα στραβά μάτια και να 
επιτρέπουν ουσιαστικά την κλοπή. 
Σε λίγες μέρες, είχαν κλαπεί όλες οι 

πατάτες του φορτίου και το σχέδιο του 
Καποδίστρια να τις εισάγει στην Ελλάδα 
είχε πετύχει.

© argolikeseidhseis.gr

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1823 
Το Ναύπλιο ορίζεται έδρα της  
ελληνικής επαναστατικής κυβέρνησης
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Camila Giorgi: Η σέξι αντίπαλος της Σάκκαρη 
που εκτός γηπέδου δε χάνει από καμία
Η Καμίλα Τζόρτζι (Camila Giorgi), η 28χρονη τενίστρια που αγωνίστηκε και αντίπαλος της δικιάς μας πρωταθλήτριας, 

μιλάμε για τη Σάκκαρη, μπορεί εντός γηπέδου να μην είναι και ο μεγαλύτερος φόβος των αντιπάλων, αλλά 
εκτός γηπέδων δύσκολα χάνει την κορυφή, αν υπήρχε πρωτάθλημα γοητείας... Η πρόσφατη ανάρτηση της για τα 
Χριστούγεννα με σέξι εσώρουχα σαν Άι Βασίλης, ήταν η αφορμή για να μπούμε στο Instagram της και να μείνουμε 
με το στόμα ανοιχτό. Απολαύστε την πιο σέξι τενίστρια της χρονιάς... |   © e-daily.gr

Ο ράπερ Κάνιε Ουέστ και η επι-
χειρηματίας σύζυγός του Κιμ 

Καρντάσιαν, πρωταγωνίστρια τηλε-
ριάλιτι, ζουν χωριστά και πηγαίνουν 
σε σύμβουλο γάμου, μετέδωσε το 
τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, επι-
καλούμενο μια πηγή προσκείμενη 
στην οικογένεια.
Εδώ και μερικούς μήνες, ο Κάνιε 

Ουέστ, ηλικίας 43 ετών, ζει στο Ουα-
ϊόμινγκ (δυτικές ΗΠΑ) και η 40χρονη 
Κιμ Καρντάσιαν στην Καλιφόρνια, 
μαζί με τα 4 παιδιά τους, σύμφωνα 
με την ίδια πηγή.
Το διάσημο ζευγάρι, που παντρεύ-

τηκε στην Ιταλία το Μάιο του 2014, 
έχει κατά καιρούς βρεθεί στο επίκε-
ντρο φημών σχετικών με την απο-
τυχία του γάμου τους, του πρώτου 
για τον Ουέστ και του τρίτου για την 
Καρντάσιαν.

Οι δυο τους παρακολουθούν συνε-
δρίες σε σύμβουλο γάμου, σε σχέση 
με «ζητήματα που συνδέονται με τις 
καθημερινές σχέσεις τους» και δεν 
υπάρχει εμπλοκή τρίτου προσώπου, 
αναφέρει η ίδια πηγή.
«Ο Κάνιε αγαπάει την οικογένειά 

του. Βρίσκονται πολύ κοντά. Έχουν 
ξεκινήσει θεραπεία. Προσπαθούν 
για το γάμο τους», επισήμανε η 
πηγή στο NBC News.
Το ενδεχόμενο διαζυγίου έχει συ-

ζητηθεί μεταξύ τους, όμως η Κιμ 
Καρντάσιαν Ουέστ δεν έχει ξεκινή-
σει τη διαδικασία διαζυγίου. 
Περιοδικά, όπως το People ή το 

Page Six, γράφουν από την πλευρά 
τους, ότι η Κιμ Καρντάσιαν προετοι-
μάζεται για να ζητήσει διαζύγιο. 

| © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ΣΑΡΑ ΤΖΕΣΙΚΑ ΠΑΡΚΕΡ ΚΑΙ Ο ΜΑΘΙΟΥ ΜΠΡΟΝΤΕ-
ΡΙΚ πώλησαν το αρχοντικό τους στο West Village 

της Νέας Υόρκης για 15 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφω-
να με τον ιστότοπο ακινήτων PropertyShark, το ζευγάρι 
αγόρασε το σπίτι για 2,995 εκατομμύρια δολάρια το 
2000. 

Το σπίτι βρί-
σκεται στην οδό 
Charles Street, 
όχι μακριά από 
την πολυκατοι-
κία που χρησι-
μοποιούσε ως 
κατοικία η Κάρι 
Μπράντσο, ο 
χ α ρ α κ τ ή ρ α ς 
που υποδύθηκε 
η Πάρκερ στην 
τηλεοπτική σει-
ρά «Sex and the 
City». 
Το σπίτι κα-

τασκευάσ τηκε 
γύρω στο 1905 
και έχει μια βάση 

από καφέ πέτρες. Το 2016, το ζευγάρι απέκτησε ακόμα 
δύο σπίτια στην κοντινή West 11th Street έναντι 34,5 
εκατομμυρίων δολαρίων. 
Ο νέος ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν έγινε γνωστός, κα-

θώς η αγορά έγινε μέσω εταιρείας περιορισμένης ευ-
θύνης. 

© ΑΠΕ-ΜΠΕ 

ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΣΤΙΣ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
Η ΚΕΙΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ. 

Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ έκλεισε τα 39 και δέχτηκε 
τις ευχές της βασιλικής οικογένειας μέσω Instagram. 

Συγκεκριμένα, 
ο επίσημος λο-
γαριασμός του 
Παλατιού της 
ευχήθηκε με 
δύο φωτογραφί-
ες της (στη φωτ. 
με τη βασίλισσα 
Ελισάβετ). 
Αντίστοιχα, ευ-
χές έστειλε και ο 
πρίγκιπας Κάρο-
λος με τη σύζυ-
γό του Καμίλα, 
μέσω του λογα-
ριασμού τους 
στο Instagram. Η 
Κέιτ Μίντλετον 
θα γίνει κάποια 

μέρα βασίλισσα της χώρας, καθώς ο πρίγκιπας Γουί-
λιαμ θα διαδεχτεί τον πατέρα του ή και τη γιαγιά του. 
Το πριγκιπικό ζευγάρι παντρεύτηκε το 2011 και έχει 
αποκτήσει μαζί 3 παιδιά. 
Οι Κέιμπριτζ βρίσκονται στην κατοικία τους Anmer 

Hall, στο Νόρφολκ, όπου πέρασαν και την προηγούμε-
νη καραντίνα μακριά από τη βασίλισσα Ελισάβετ, που 
φαίνεται πώς βρίσκεται στο Κάστρο του Γουίνδσορ. 

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΚΙΜ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝ – ΚΑΝΙΕ ΓΟΥΕΣΤ

Ένα βήμα πριν το διαζύγιο

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
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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.

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
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6692 Avenue du Parc, Montréal, Qc H2V 4H9 (μέσα στην PARK PLAZA)

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
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

Σημείωση: Την τελευταία φορά, στο προηγούμενο φύλλο μας,  
η Μάγδα θα έφευγε με το σύζυγο της για διακοπές στις Μπαχάμες. 

Α-Καλημέρα Μάγδα μου, πως είστε οι 
δυο σας; Τον συγχώρησες; Κρίμα είναι ο 
άνθρωπος…

Μ-Άκου να σου πω φιλενάδα, εγώ ανα-
κατεύομαι στις σχέσεις που έχεις με τον 
αντρούλη σου;

Α-Όχι, ποτέ δεν ανακατεύτηκες.
Μ-Τότε κι εσύ μην ανακατεύεσαι…
Α-Εντάξει, σε καταλαβαίνω. Αλλά δε φταί-

ει κι αυτός…
Μ-Βεβαίως φταίει και πολύ μάλιστα. 

Αφού του το είχα πει να προσέχει και να 
μην κάνει έξω βόλτες και να βλέπει τα φι-
λαράκια του. Αλλά αυτός φαίνεται «Αγρόν 
ηγόραζε».

Α-Έλα, ηρέμησε!
Μ-Πως να ηρεμήσω που μου χάλασε τις 

διακοπές, τα μπάνια μου, την ηλιοθερα-
πεία.
Α-Καλά, δεν ξέρατε ότι θα σας κάνουν 

τεστ στο αεροδρόμιο;
Μ-Μας διέφυγε. Ακόμα βουίζουν τα αυ-

τιά μου από τον κυνικό υπάλληλο: «Κύριε 
μου το τεστ δείχνει ότι έχετε το κρούσμα. 
Μπορεί όμως να πετάξει η σύζυγος σας 
μόνη της» μας είπε κλείνοντάς μου το μάτι 
την ίδια στιγμή. 

Α-Και γιατί σου’ κλεισε το μάτι;
Μ-Φαίνεται ότι του γυάλισα. Δεν ξέρω. 

Αυτό όμως που ξέρω, είναι το αγριοκοίταγ-
μα που έκανα τον Αγαμέμνων. «Βρε αφι-
λότιμε» του είπα, «που πήγες και κόλλησες 
τον ιό;».

Α-Τον φόβισες τον άνθρωπο.
Μ-Καλά του έκανα. Είπαμε, μου χάλασε 

τις διακοπές. Και δεν έφτανε μόνο αυτό…
Α-Τι άλλο δηλαδή;
Μ-Είχα και τη γκρίνια του κάθε μέρα: «Να 

βγω λιγάκι έξω;», «Να πάω στην ΑΦΡΟΔΙ-
ΤΗ να πάρω καμιά πάστα;».

Α-Κι εσύ τι του έλεγες;
Μ-Να καθίσει φρόνιμα, διότι αν πάρει 

κάποιος από την κυβέρνηση και θέλει να 
διαπιστώσει ότι κρατάει την καραντίνα, 
πρέπει να βρίσκεται στο σπίτι.
Α-Ναι αλλά κι εσύ θα μπορούσες να πεις 

ότι βρίσκεται στην τουαλέτα.
Μ-Κι αν παίρνανε ξανά μετά από μια ώρα, 

τι θα τους έλεγα; «Συγνώμη, αλλά τώρα 
κάνει μπάνιο…» και μετά το μπάνιο τι άλλη 
δικαιολογία θα είχα; «Συγνώμη, έπεσε για 
ύπνο». Και ως εκεί καλά, στο τέταρτο τηλέ-
φωνο πάλι για τουαλέτα θα έλεγα;

Α-Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό δεν το σκέφτηκα. 
Και τώρα που είναι; Βγήκε έξω;

Μ-Είναι σε καραντίνα.
Α-Αφού η καραντίνα είναι μόνο για 14 

ημέρες… Έπρεπε πριν την πρωτοχρονιά να 
είχε τελειώσει.

Μ-Ναι, η καραντίνα της κυβέρνησης, 
αλλά όχι η καραντίνα της ΜΑΓΔΑΣ!

Α-Και πόσο κρατάει η καραντίνα της ΜΑ-
ΓΔΑΣ;

Μ-Ανάλογα τη συμπεριφορά του «φταί-
χτη».
Α-Κατάλαβα.
Μ-Τι κατάλαβες;
Α-Θα τον σκάσεις τον άνθρωπο με τη συ-

μπεριφορά σου. Άστον λιγάκι λάσκα…
Μ-Για να μου κολλήσει και πάλι, προπα-

ντός τώρα που τα πράγματα έχουν αγριέ-
ψει. Να λείπει το βύσσινο. Και μπράβο του 
Λεγκό που θέσπισε απαγορευτικά μέτρα 
κυκλοφορίας για να έχουμε το κεφάλι μας 
ήσυχο.

Α-Τώρα δεν ξέρεις τι λες…
Μ-Γιατί;
Α-Διότι πρώτον, δεν είναι οι ώρες απαγό-

ρευσης κυκλοφορίας που θα ελαττώσουν 
τα κρούσματα που μπορείς να κολλήσεις 
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και αν θέλει 
κάποιος να τη σκαπουλάρει, θα βρει τον 

τρόπο να το κάνει.
Μ-Τότε ποια είναι η λύση;
Α-Έπρεπε από την αρχή να θέσπιζαν μά-

σκες σε όλους, αλλά δεν υπήρχαν στην 
αγορά μεγάλες ποσότητες. Έπειτα έπρεπε 
να κλείσει η κυβέρνηση του Καναδά τα σύ-
νορά της. Ξέρεις, ότι στους δέκα τελευταί-
ους μήνες ήρθαν στα αεροδρόμια μας 700 
χιλιάδες μη Καναδοί;

Μ-Όχι, αυτό δεν το ήξερα…
Α-Μάθε το λοιπόν. Όσα κράτη έκλεισαν 

τα σύνορα τους είχαν τα λιγότερα κρού-
σματα από τον ιό. Α, Πριν το ξεχάσω…

Μ-Ποιο πράγμα;
Α-Σκέφτηκες ποτέ, ότι σε περίπτωση που 

πηγαίνατε στις Μπαχάμες αν κολλούσα-
τε εκεί τον ιό; Δεν είναι καλύτερα και πιο 
ασφαλές που βρίσκεστε εδώ;

Μ-Αυτό δεν το σκέφτηκα…
Α-Εν τούτοις, αυτό που έγινε λόγω της 

αταξίας του αντρούλη σου, μπορεί να σας 
προστάτεψε από μια πιο δύσκολη κατά-
σταση, αν αρρωσταίνατε στις διακοπές 
παρόλο που μου έλεγες ότι υπήρχε ιατρείο 
μέσα στο ξενοδοχείο.

Μ-Δηλαδή, θέλεις να πεις…
Α-«Ουδέν κακό, αμιγές καλού», όπως λέει 

το αρχαίο ρητό. Δε σου λέω να τον επιβρα-
βεύσεις για την αταξία του, αλλά καιρός 
είναι να άρεις την καραντίνα της ΜΑΓΔΑΣ.

Μ-Θα το σκεφτώ…
Α-Τι θα σκεφτείς; Τρελάθηκες; Στο σπίτι 

είσαι εσύ και αυτός. Δε θα είχατε καλύτερη 
ατμόσφαιρα αν τον συγχωρούσες;

Μ-Δίκιο έχεις. Να σου πω, τον λυπάμαι γι 
αυτό που του έκανα. Εντάξει. Σήμερα κιό-
λας θα του δείξω ότι έληξε η καραντίνα.
Α-Πως δηλαδή;
Μ-Ε, δεν καταλαβαίνεις;
Α-Μη μου πεις;
Μ-Ναι, όταν λέμε καραντίνα, εννοώ 

«πλήρη» καραντίνα.
Α-Πάλι καλά που δεν του έβαλες και χει-

ροπέδες…
Μ-Ήθελα αλλά ήταν κλειστά τα μαγαζιά 

για να αγοράσω!
Α-Δε μου λες τώρα, τι γνώμη έχεις τελευ-

ταία για το εμβόλιο;
Μ-Δεν ξέρω και πολλά πράγματα αλλά 

αργά ή γρήγορα όταν έρθει η σειρά μου θα 
το κάνω.

Α-Γιατί λες θα το κάνω και όχι θα το κά-
νουμε; Ο Αγαμέμνων δε συμφωνεί;

Μ-Σε αυτό το θέμα είναι πνεύμα αντι-
λογίας. Μάλιστα μου είπε αν το κάνει δε 
θα είναι αυτό που κυκλοφορεί τώρα αλλά 
προτιμάει αυτά της παλιάς σχολής που δεν 
έχουν εγκριθεί ακόμα.

Α-Σ’ αυτό συμφωνούμε εγώ και ο Μενέ-
λαος. Πως μπορέσαν και έβγαλαν μέσα σε 
λίγους μήνες αυτά τα εμβόλια που απ’ ότι 
λένε σε ορισμένα άτομα δημιουργούνται 
παρενέργειες;

Μ-Αυτό μου κοπανάει κάθε μέρα και ο 
δικός μου και με έχει ζαλίσει με αυτό το 
θέμα.
Α-Το καλό είναι με μας, ότι η σειρά μας 

θα έρθει κάπου τον Ιούλιο το γρηγορότερο 
και έως τότε θα έχουν έρθει και τα άλλα, τα 
συμβατικά εμβόλια.

Μ-Αν είναι έτσι όπως τα λες, θα είμαστε 
προνομιούχοι στην εκλογή.
Α-Το μόνο που δεν ξέρουμε, είναι αν αυτά 

τα εμβόλια θα έρθουν στο Κεμπέκ. Κανείς 
δεν ξέρει…

Μ-Αυτό θα το διαπιστώσουμε σύντομα… 
Λοιπόν, σ’ αφήνω τώρα.

Α-Γιατί τόσο γρήγορα;
Μ-Πάω να ετοιμαστώ για την «απελευθέ-

ρωση» του Αγαμέμνων μου.
Α-Κατάλαβα, θα γίνει της «Τροίας».
Μ-Όχι, της… Μάγδας.
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Καλημέρα  
Πατρίδα

Αυτή την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 
"ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ"

16 Ιανουαρίου 1986
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ

ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

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 ημερήσιο τηλεοπτικό 
πρόγραμμα της παροικίας μας 
του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα  

και των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Από το ξέσπασμα της πανδημίας, επι-
δημιολόγοι και ειδικοί στη δημόσια 

υγεία παγκοσμίως χρησιμοποιούν μαθη-
ματικά μοντέλα, για να προβλέψουν το 
μέλλον στον αγώνα περιορισμού της δια-
σποράς του κορωνοϊού.

Ωστόσο, η μοντελοποίηση στο πεδίο των 
μεταδοτικών νοσημάτων είναι δύσκο-
λη. Και οι επιδημιολόγοι υπογραμμίζουν 
ότι «τα μαθηματικά μοντέλα δεν είναι 
μαγικές σφαίρες», και ακόμη και οι πλέ-
ον εξελιγμένες μέθοδοι, όπως αυτές που 
συνδυάζουν προγνώσεις ή χρησιμοποι-
ούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, δε 
μπορούν απαραίτητα να αποκαλύψουν 
πότε θα τελειώσει η πανδημία ή πόσοι 
άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους.
Υπό αυτό πρίσμα, η ιστορικός Nükhet 

Varlik, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστο-
ρίας στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρο-
λίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικευ-
μένη στη μελέτη λοιμωδών νοσημάτων 
και δημόσιας υγείας, προτείνει σε άρθρο 
που υπογράφει στο The Conversation ότι, 
αντί να κοιτάμε μπροστά και να ανυπομο-
νούμε για ενδείξεις που θα μας αποκαλύ-
ψουν το μέλλον, να κοιτάξουμε πίσω και 
να δούμε τι οδήγησε στο τέλος πανδημι-
ών στο παρελθόν ή και όχι.

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΤΩΡΑ 
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Ένας συνδυασμός προσπαθειών στο μέ-
τωπο της δημόσιας υγείας για τον περιο-
ρισμό της πανδημίας – από τους μαζικούς 
ελέγχους και τις ιχνηλατήσεις επαφών 
θετικών κρουσμάτων έως τα μέτρα κοι-
νωνικής αποστασιοποίησης και τη μάσκα 
– έχει αποδειχθεί ότι βοηθούν. Δεδομένου 
όμως ότι ο ιός έχει εξαπλωθεί σχεδόν πα-
ντού ανά τον κόσμο, αυτά τα μέτρα από 
μόνα τους δε μπορούν να θέσουν τέλος 
στην πανδημία, αναφέρει η ίδια.

Όλο το ενδιαφέρον έχει στραφεί 
τώρα στην ανάπτυξη εμβολίων για 
την COVID-19, η οποία επιδιώκεται με 
πρωτοφανή ταχύτητα. Παρόλα αυτά, οι 
ειδικοί μάς λένε ότι ακόμη και με ένα επι-
τυχημένο εμβόλιο και αποτελεσματική θε-

ραπεία, η νόσος COVID-19 μπορεί να μην 
εξαφανιστεί ποτέ ολοκληρωτικά. Ακόμα κι 
αν η πανδημία περιοριστεί σε ένα μέρος 
του κόσμου, πιθανότατα θα συνεχιστεί σε 
άλλα. Και ακόμη και αν πάψει να συνιστά 
απειλή σε επίπεδο πανδημίας, ο κορωνο-
ϊός πιθανότατα θα καταστεί ενδημικός – 
γεγονός που σημαίνει ότι θα συνεχιστεί 
η αργή, σταθερή μετάδοση. Ο κορωνοϊός 
θα συνεχίσει να παρουσιάζει μικρότερης 
κλίμακας εξάρσεις, όπως η εποχική γρίπη. 
Η ιστορία των πανδημιών είναι γεμάτη 
από τέτοια απογοητευτικά παραδείγματα, 
επισημαίνει η Nükhet Varlik.

ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 
ΣΠΑΝΙΑ ΦΕΥΓΟΥΝ
Είτε βακτηριακό, είτε ιογενές ή παρασι-

τικό, σχεδόν κάθε παθογόνο νοσήματος 
που έχει επηρεάσει τους ανθρώπους τα 
τελευταία χιλιάδες χρόνια παραμένει μαζί 
μας, επειδή είναι σχεδόν αδύνατο να τα 
εξαλείψουμε πλήρως.

Η μόνη ασθένεια που έχει εξαλειφθεί 
μέσω εμβολιασμού, είναι η ευλογιά. Οι 
εκστρατείες μαζικού εμβολιασμού υπό 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) 
τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 ήταν 
επιτυχημένες, και το 1980 η ευλογιά ανα-
κηρύχθηκε η πρώτη -και παραμένει η 
μόνη- ανθρώπινη ασθένεια, που έχει πλή-
ρως εκριζωθεί.
Ιστορίες επιτυχίας όπως της ευλογιάς 

είναι σπάνιες. Είναι μάλλον η εξαίρεση 
που επιβεβαιώνει τον κανόνα, αναφέρει 
η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας στο 
Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας.
Ενδεικτικά αναφέρεται στην ελονοσία, η 

οποία μεταδίδεται μέσω παρασίτου, είναι 
σχεδόν τόσο παλιά όσο και η ανθρωπό-
τητα και εξακολουθεί να έχει βαρύ απο-
λογισμό σε ανθρώπινες ζωές. Το 2018 
καταγράφηκαν περίπου 228 εκατομμύρια 
περιπτώσεις ελονοσίας και 405.000 θάνα-
τοι παγκοσμίως. Αντιστοίχως, νοσήματα 
όπως η φυματίωση, η λέπρα και η ιλαρά, 
βρίσκονται «εδώ» επί χιλιετίες. 

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  25

Πώς τελειώνουν  
οι πανδημίες  

και τι μας διδάσκει 
η Ιστορία
Πότε και πώς μπορεί να πέσουν οι τίτλοι 

τέλους της πανδημίας του κορωνοϊού; 
Ποια είναι η εικόνα που μπορούμε να 
σχηματίσουμε κοιτώντας στο παρελθόν 
και όχι στο μέλλον με τη βοήθεια 
ιστορικών;
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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

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 αντι-
μετωπίζουμε, 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 διορ-
γανώσουμε 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.

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

Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Και παρά τις προσπάθειες, η άμεση εξά-
λειψή τους δεν είναι ακόμα ορατή στον 
ορίζοντα.

Η ιστορικός σημειώνει πως, αν προσθέ-
σουμε σε αυτό το μείγμα και σχετικά νε-
ότερους παθογόνους παράγοντες, όπως ο 
ιός HIV και ο ιός Έμπολα, μαζί με τη γρίπη 
και τους κορωνοϊούς, συμπεριλαμβανο-
μένων των SARS, MERS και του SARS-CoV-2 
που προκαλεί την COVID-19, η συνολική 
επιδημιολογική εικόνα καθίσταται σαφής.
Τα δεδομένα φανερώνουν ότι η ετήσια 

θνησιμότητα που προκαλείται από λοιμώ-
δη νοσήματα -κυρίως στον αναπτυσσό-
μενο κόσμο- αναλογούν σχεδόν στο ένα 
τρίτο όλων των θανάτων παγκοσμίως.

Σήμερα, σε μία εποχή παγκόσμιων αε-
ροπορικών ταξιδιών, κλιματικής αλλαγής 
και διαταραχών στα οικοσυστήματα, εί-
μαστε διαρκώς εκτεθειμένοι στην απειλή 
εμφάνισης λοιμωδών νοσημάτων, ενώ 
παράλληλα συνεχίζουμε να επηρεαζόμα-
στε από παλαιότερες ασθένειες.

Η ΜΑΥΡΗ ΠΑΝΩΛΗ
Ακόμη και λοιμώξεις για τις οποίες δια-

θέτουμε πλέον αποτελεσματικά εμβόλια 
και θεραπείες, συνεχίζουν να αφαιρούν 
ζωές. Ίσως καμία νόσος δεν αποτυπώνει 
αυτό το στοιχείο καλύτερα από την πα-
νώλη, την πιο θανατηφόρα λοιμώδη νόσο 
στην ανθρώπινη Ιστορία. Το όνομά της 
παραμένει συνώνυμο με τον τρόμο ακόμη 
και σήμερα.

Η πανώλη προκαλείται από το βακτή-
ριο Yersinia pestis. Υπήρξαν αμέτρητες 
τοπικές εξάρσεις και τουλάχιστον τρεις 
τεκμηριωμένες πανδημίες πανώλης τα τε-
λευταία 5.000 χρόνια, σκοτώνοντας εκα-
τοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Η πιο 
διαβόητη από όλες τις πανδημίες, ήταν 
ο «Μαύρος Θάνατος» στα μέσα του 14ου 
αιώνα. Ωστόσο, ο «Μαύρος Θάνατος» δεν 
ήταν καθόλου απομονωμένο ξέσπασμα. 
Η πανώλη επέστρεφε κάθε δεκαετία ή 
ακόμα πιο συχνά, «χτυπώντας» ήδη απο-
δυναμωμένες κοινωνίες και κοστίζοντας 

ζωές για τουλάχιστον έξι αιώνες. Ακόμη 
και πριν από την υγειονομική επανάστα-
ση του 19ου αιώνα, κάθε έξαρση σταδι-
ακά παρουσίαζε ύφεση κατά τη διάρκεια 
μηνών, και μερικές φορές ετών, ως απο-
τέλεσμα αλλαγών στη θερμοκρασία, την 
υγρασία και τη διαθεσιμότητα ξενιστών, 
μέσων μετάδοσης και αριθμού ευάλωτων 
ατόμων.

Ορισμένες κοινωνίες ανέκαμψαν σχετικά 
γρήγορα από τις απώλειες που προκλήθη-
καν από το «Μαύρο Θάνατο». Άλλες δεν 
το έκαναν ποτέ. Για παράδειγμα, η με-
σαιωνική Αίγυπτος δε μπορούσε να ανα-
κάμψει πλήρως από τις παρατεταμένες 
επιπτώσεις της πανδημίας, η οποία κατέ-
στρεψε συγκεκριμένα το γεωργικό της το-
μέα. Οι σωρευτικές επιπτώσεις της μείω-
σης των πληθυσμών κατέστη αδύνατο να 
αντισταθμιστούν. Προκάλεσε τη σταδιακή 
παρακμή του Μαμελουκικού Σουλτανά-
του και την κατάκτησή του από τους Οθω-
μανούς, σε λιγότερο από δύο αιώνες.
Ακριβώς αυτό το βακτήριο πανώλης πα-

ραμένει μαζί μας ακόμα και σήμερα, ως 
υπενθύμιση της πολύ μεγάλης διάρκειας 
και ανθεκτικότητας των παθογόνων.
«Ελπίζουμε ότι η νόσος COVID-19 δε θα 

επιμείνει για χιλιετίες. Αλλά έως ότου 
υπάρξει ένα αποτελεσματικό εμβόλιο, και 
πιθανότατα ακόμη και μετά, κανείς δεν 
είναι ασφαλής. Η πολιτική εδώ είναι ζω-
τικής σημασίας: Όταν τα προγράμματα 
εμβολιασμού εξασθενούν, οι λοιμώξεις 
μπορούν να επιστρέψουν. Δείτε απλώς 
την ιλαρά και την πολιομυελίτιδα, που ξα-
ναεμφανίζονται μόλις οι προσπάθειες εμ-
βολιασμού αποδυναμωθούν» αναφέρει η 
Nükhet Varlik.
Και ολοκληρώνει το άρθρο της λέγο-
ντας πως «λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα 
ιστορικά και σύγχρονα προηγούμενα, η 
ανθρωπότητα μπορεί να ελπίζει μόνο 
ότι ο κορωνοϊός που προκαλεί τη νόσο 
COVID-19 θα αποδειχθεί ότι είναι ένα 
ανιχνεύσιμο και εξαλειφόμενο παθογόνο. 
Αλλά η ιστορία των πανδημιών μάς διδά-
σκει να περιμένουμε κάτι διαφορετικό». 
                                              © ygeiamou.gr
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Πώς τελειώνουν  
οι πανδημίες  

και τι μας διδάσκει 
η Ιστορία
Πότε και πώς μπορεί να πέσουν οι τίτλοι 

τέλους της πανδημίας του κορωνοϊού; 
Ποια είναι η εικόνα που μπορούμε να 
σχηματίσουμε κοιτώντας στο παρελθόν 
και όχι στο μέλλον με τη βοήθεια 
ιστορικών;
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Με την τριπλέτα των Νέντοβιτς 
(19π.), Παπαγιάννη (18π., 13ρ.) 

και Μήτογλου (17π., 7ρ.) να σηκώνει το 
μεγαλύτερο «βάρος» του ντέρμπι, ο Πα-
ναθηναϊκός επιβλήθηκε στο ΟΑΚΑ της 
ΑΕΚ με 80-75 στο πλαίσιο της 11ης αγω-
νιστικής της ελληνικής Basket League.
Από την πλευρά της η ΑΕΚ ήταν άκρως 

ανταγωνιστική, αν και έπαιξε χωρίς τους  
Ζήση και Κατσίβελη, με τον Μορέιρα να 
έχει 18 πόντους, τον Λάνγκφορντ 14 και 
τον Γκίκα 12.
Τα δεκάλεπτα: 24-18, 43-37, 67-72,  
80-75
Οι «πράσινοι» ισοβαθμούν στη 2η 

θέση με το εκπληκτικό Λαύριο, το οποίο 
πέρασε και από την έδρα της Λάρισας, 
αυξάνοντας το σερί του στις 7 συνεχό-
μενες νίκες, συμπεριλαμβανομένων 
νωρίτερα και αυτές επί των ΑΕΚ (78-70) 
και Παναθηναϊκού (92-82), σε διάστημα 
περίπου μίας εβδομάδας!
Την κορυφή πάντως απολαμβάνει 

μόνο του το Περιστέρι, το οποίο μετά 
τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη αγωνιστική 
(76-67 στο Περιστέρι), νίκησε και τον 
Άρη στη Θεσσαλονίκη.
Στην επόμενη αγωνιστική, τη μεθεπό-

μενη εβδομάδα, ξεχωρίζει το ντέρμπι 
της συμπρωτεύουσας (ΠΑΟΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ) 
αλλά και τα παιχνίδια Κολοσσός Ρό-
δου-Περιστέρι και Προμηθέας-Λαύριο.  

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
11η αγωνιστική

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 85-61 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. 94-74 
ΠΑΟΚ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 96-87
ΛΑΡΙΣΑ-ΛΑΥΡΙΟ 58-66
ΑΡΗΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 71-84
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ 80-75

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 11 αγώνες)

1] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  18 (7-4)
2] ΛΑΥΡΙΟ  17 (7-3)
3] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 17 (8-1) 
4] ΑΕΚ   16 (7-2)
5] ΗΡΑΚΛΗΣ   16 (5-6)
6] ΠΑΟΚ   15 (5-5)
7] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 15 (4-7)
8] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 15 (4-7)
9] ΛΑΡΙΣΑ  14 (3-8)
10] ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  14 (3-8)
11] ΑΡΗΣ  13 (3-7)
12] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 13 (5-3) 
* 10 ΑΓΩΝΕΣ: ΛΑΥΡΙΟ, ΠΑΟΚ, ΑΡΗΣ  
   9 ΑΓΩΝΕΣ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΑΕΚ 
   8 ΑΓΩΝΕΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
**1-8 Πλέι-οφ | 12 Υποβιβασμός 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
4η αγωνιστική (εξ αναβολής)
Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021

11:00 ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
12η αγωνιστική

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΕΚ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟ
ΑΡΗΣ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΠΑΟΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ

ΠΑΟ-ΑΕΚ 80-75
«Πράσινο» το  
ντέρμπι του ΟΑΚΑ
-Μόνο πρώτο το Περιστέρι  
-Εξακολουθεί να... τρελαίνει 
κόσμο το Λαύριο με 7Χ7 νίκες!

ΑΠΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗ ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ! 

Το «ελληνικό» θαύμα της Χολστάιν Κίελ
Με ήρωα τον 28χρονο ομογενή Ιωάννη Γκέλιο, η ομάδα της β’ κατηγορίας 
έβγαλε εκτός Κυπέλλου Γερμανίας την πανίσχυρη κάτοχο του τροπαίου 

Γίνονται ποδοσφαιρικά θαύματα στις 
μέρες μας; Η Χολστάιν Κίελ, ομάδα 

που βρίσκεται στη 2η θέση της δεύτερης 
κατηγορίας της Γερμανίας και παλεύει 
για να κερδίσει την άνοδό της στη Μπου-
ντεσλίγκα, απέκλεισε στα πέναλτι την 
ακριβοθώρητη Μπάγερν Μονάχου, με 
συνολικό σκορ 8-7 και την άφησε εκτός 
του 3ου γύρου του γερμανικού Κυπέλ-
λου! 

Με «ήρωα» μάλιστα έναν Έλληνα ομο-
γενή, τον 28χρονο γκολκίπερ Ιωάννη 
Γκέλιο (στη φωτ. με την κίτρινη φανέλα 
πανηγυρίζει την πρόκριση της ομάδας 
του), ο οποίος απέκρουσε το κρίσιμο πέ-
ναλτι και έδωσε μία ιστορική πρόκριση 
στην ομάδα του! 
Η κάτοχος του περσινού τροπαίου (είχε 

κάνει το «τρέμπλ» κατακτώντας παράλ-
ληλα το πρωτάθλημα Γερμανίας και το 

Champions League), παρατάχθηκε με 
πολλές αλλαγές στη σύνθεσή της και το… 
πλήρωσε ακριβά. 
Η Μπάγερν προηγήθηκε δύο φορές με 

τα γκολ των Γκνάμπρι (14′) και Σανέ (48′), 
όμως η Χολστάιν είχε ισάριθμες «απα-
ντήσεις» με τους Μπάρτελες (37′) και 
Βαλ (στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων), 
οδηγώντας τον αγώνα στην παράταση κι 
ακολούθως στη «ρωσική ρουλέτα» των 
πέναλτι. 
Εκεί οι γηπεδούχοι ευστόχησαν και στις 

6 εκτελέσεις τους απέναντι στο Νόιερ 
(Βαλ, Αρσλάν, Σέρα, Για-Σουνγκ, Χάου-
πτμαν, Μπάρτελς) η Μπάγερν ήταν εύ-
στοχη μέχρι και το 5ο πέναλτι (Λεβαντόφ-
σκι, Κίμιχ, Μίλερ, Αλάμπα, Ντούγκλας 
Κόστα). 
Όμως στο 6ο χτύπημα ο Ρόκα δεν κα-

τάφερε να νικήσει τον 28χρονο Έλληνα 
ομογενή τερματοφύλακα και οι γηπεδού-
χοι πανηγύρισαν μία τεράστια πρόκριση! 
Το κοντράστ συναισθημάτων ήταν χαρα-

κτηριστικό μετά την πρόκριση της ομά-
δας του Κιέλου και τον αποκλεισμό των 
Βαυαρών. 
Μάλιστα, πολλοί οπαδοί της Χολστά-

ιν αψήφησαν τις απαγορεύσεις του 
lockdown και ξεχύθηκαν στους δρόμους 
με τα αυτοκίνητά τους πανηγυρίζοντας. 

© Protagon.gr

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ Ο ΝΟΙΕΡ

Ο αρχηγός της Μπάγερν Μονάχου και 
της Εθνικής Γερμανίας, Μανουέλ Νόιερ, 
αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλα-
κας της δεκαετίας (2011-2020) στη Γη, 
σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία 
Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαί-
ρου (IFFHS). Τα τελευταία δέκα χρόνια 
ο Νόιερ κατέκτησε πέντε φορές (2013, 
2014, 2015, 2016, 2020) το βραβείο της 
χρονιάς για τον κορυφαίο γκολκίπερ 
στη Γερμανία, άλλες τόσες στην UEFA 
και μία στη FIFA.
Παγκόσμιος Πρωταθλητής με τη Γερμα-

νία το 2014, κατάκτησε δύο Champions 
League με τη Μπάγερν (2013, 2020), 8 
πρωταθλήματα και 5 Κύπελλα Γερμανί-
ας, καθώς και 2 UEFA Super Cup.
Ο Νόιερ συγκέντρωσε 183 βαθμούς, 

αφήνοντας πίσω του τον Ιταλό Τζανλου-
ίτζι Μπουφόν (148 βαθμοί) και τρίτο τον 
Βέλγο Τιμπό Κουρτουά (130).

ΤΡΙΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
Ο ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Απίστευτη χρονιά με τη φανέλα της 
Φένλο πραγματοποιεί ο Γιώργος Για-
κουμάκης. Το βράδυ της Τετάρτης 13/1 
με τα τέσσερα γκολ που πέτυχε στο 4-1 
επί της  Ντε Χάαγκ, ο Έλληνας διεθνής 
στράικερ έφτασε τα 16 γκολ μετά από 

ισάριθμες αγωνιστικές στην Eredivisie, 
όντας ο πρώτος σκόρερ του ολλανδικού 
πρωταθλήματος.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο στράικερ από 

την Κρήτη βρίσκεται στην 3η θέση των 
πρωταθλημάτων, πίσω από τους Ρό-
μπερτ Λεβαντόφκι (Μπάγερν Μονάχου, 
20 γκολ) και Πολ Ονουάτσου (Γκενκ 19 
γκολ), ενώ προς το παρόν έχει... από 
κάτω τους Κριστιάνο Ρονάλντο (Γιουβέ-
ντους, 15 γκολ) και Μοχάμεντ Σαλάχ (Λί-
βερπουλ, 13 γκολ).
Με αυτούς τους ρυθμούς κι εφόσον 

συνεχίσει έτσι, τότε δεν αποκλείεται να 
βάλει σοβαρή υποψηφιότητα και για το 
«Χρυσό Παπούτσι». 
Αυτή τη χρονική περίοδο ο 26χρονος 

φορ βρίσκεται στην 11η θέση, καθώς με 
βάση το συντελεστή που δίνει το ολλαν-
δικό πρωτάθλημα (1,5) συγκεντρώνει 24 
βαθμούς.
Όσους έχει και ο Κιλιάν Εμπαπέ της 

Παρί Σεν Ζερμέν, παρότι ο Γάλλος έχει 
λιγότερα τέρματα από τον Γιακουμάκη 
(12). Η Ligue 1, όμως, έχει συντελεστή 2, 
οπότε έχουν τους ίδιους βαθμούς.
Πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Κά-

σπερ Γιούνκερ της Μπόντο Γκλιμτ, με 
40,5 βαθμούς, ωστόσο, δεν έχει καμία 
πιθανότητα να κερδίσει το «Χρυσό Πα-
πούτσι», από τη στιγμή που έχει ολοκλη-
ρωθεί η σεζόν στη Νορβηγία.

Το πρώτο φαβορί είναι ο Ρόμπερτ Λε-
βαντόφσκι με 40 βαθμούς έως τώρα (20 
γκολ επί συντελεστή 2), ενώ ακολουθεί 
ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 30 (15 γκολ επί 
συντελεστή 2), που έχουν Bundesliga και 
Serie A.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΣΤΟΥΣ «30» ΤΟΥ UEFA CHAMPIONS 

LEAGUE ALL TIME RANKING
Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπον-

δία (UEFA) δημοσίευσε, ως είθισται 
στην αρχή της νέας χρονιάς, το all time 
ranking του Champions League από το 
1995 και ύστερα.
Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει εκπροσώ-

πηση με δύο ομάδες στις πρώτες 30 της 
διοργάνωσης, καθώς ο Ολυμπιακός κα-
τέχει την 23η θέση με 161 βαθμούς και ο 
Παναθηναϊκός την 29η με 143 βαθμούς.
Αρκετά πιο πίσω ακολουθούν η ΑΕΚ, 

που είναι στην 72η θέση με 72 βαθμούς 
και ο ΠΑΟΚ που καταλαμβάνει τη θέση 
Νο 133 με 21 βαθμούς.
Στο... θρόνο αυτής της κατάταξης βρί-

σκεται, όπως είναι αναμενόμενο, η πο-
λυνίκης της διοργάνωσης Ρεάλ Μαδρί-
της με 607 βαθμούς, ακολουθούμενη 
από τις Μπάγερν Μονάχου (495) και 
Μπαρτσελόνα (459).
Την κορυφαία δεκάδα του all time 

ranking της διοργάνωσης συμπληρώ-
νουν, κατά σειρά αναφοράς, οι Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ (380), Γιουβέντους 
(361), Μίλαν (314), Λίβερπουλ (298), 
Μπενφίκα (287), Πόρτο (286) και Άγιαξ 
(271).
Το ranking διαμορφώνεται ανάλογα με 

τις νίκες και τις ισοπαλίες που έχει κατα-
γράψει ο κάθε σύλλογος, χωρίς να λαμ-
βάνεται υπόψη ούτε η πορεία του ούτε 
οι κατακτήσεις τίτλων του.

© Η Ναυτεμπορική



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  15 Ιανουαριου, 2021 / January 15, 2021  •  27

16η αγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2
(48΄Ταχάρ - 4΄Φορτούνης,  
65΄Ελ Αραμπί)
ΠΑΟΚ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 3-1
(29΄πέν. Σβαμπ, 65΄Ινγκασον, 
90΄Κρμέντσικ - 11΄Κιάκος)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 0-1
(20΄Μπαράλες)
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΟΦΗ 0-0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 2-0
(36΄Καρλίτος, 94΄Εμμανουηλίδης)
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΡΗΣ-0-0
(40΄πέν. Γκάμα)
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΕΚ 0-1
(9΄Ανσαριφάρντ)

6η αγωνιστική (εξ αναβολής)
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1
(51΄Ίνγκασον - 77΄Μπα)

8η αγωνιστική (εξ αναβολής)
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΑΡΗΣ-ΑΕΚ 0-1
(65΄Γκαρσία)

13η αγωνιστική (εξ αναβολής)
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2-1
(38΄Χριστοδουλόπουλος,  
85΄Σάλομον - 9΄Καραμάνος)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 16 αγώνες)

1] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ   42 (43-07)
2] ΑΡΗΣ    33 (22-09)
3] ΠΑΟΚ    32 (27-13)
4] ΑΕΚ    30 (25-16)
5] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  25 (17-12)
6] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 21 (15-19)
7] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 21 (16-21)
8] ΟΦΗ   19 (18-23)
9] ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ  19 (18-24)
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ  15 (17-21) 
11] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  15 (16-20)
12] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 11 (09-20)
13] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ   08 (09-26)
14] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ   05 (08-29)
*15 αγώνες: ΑΡΗΣ, ΑΕΚ, ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΣΜ., ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ | 14 αγώνες: ΠΑΣ 
ΛΑΜΙΑ  ** 1-6 ΠΛΕΪ ΟΦ | 7-14 ΠΛΕΪ 
ΑΟΥΤ

ΣΚΟΡΕΡΣ
14 ΓΚΟΛ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
9   ΓΚΟΛ ΜΠΑΡΑΛΕΣ|ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
8   ΓΚΟΛ ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ |ΑΕΚ
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
17η αγωνιστική

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
10:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
12:30 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
08:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
10:15 ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
10:15 ΟΦΗ-ΠΑΟΚ
12:30 ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
14:30 ΑΕΚ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Παρά τη διεξαγωγή της 16ης αγωνι-
στικής, το ενδιαφέρον στην ελληνι-

κή Σούπερ Λιγκ εστιάστηκε μεσοβδόμα-
δα, στα εξ αναβολής παιχνίδια.
Ειδικότερα, την Τετάρτη 13/1 διεξήχθη 

στην Τούμπα για την 6η αγωνιστική το 
ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ με τις δύο 
ομάδες να μένουν στο 1-1 (οι «ερυθρό-
λευκοι» διατήρησαν το αήττητο), ενώ 
την Πέμπτη 14/1 στο πλαίσιο της 8ης 
αγωνιστικής, η ΑΕΚ πέτυχε μεγάλη νίκη 
στο «Κλεάνθης Βικελίδης» επί του Άρη 
με 0-1, με σκόρερ τον Λιβάι Γκαρσία με 
απευθείας εκτέλεση φάουλ. Η Ενωση 
σημείωσε την 3η συνεχόμενη νίκη της, 
δείχνοντας ότι η έλευση του Μανόλο Χι-
μένεθ, μέχρι στιγμής την έχει ωφελήσει.
Σε ένα ακόμα παιχνίδι εξ αναβολής 

(για την 13η αγωνιστική, Πέμπτη 14/1) 
ο Ατρόμητος αν και βρέθηκε πίσω στο 
σκορ, νίκησε τελικά τη Λαμία με 2-1 και 
«φλερτάρει» με την πρώτη εξάδα.
Όσο για τα παιχνίδια της 16ης αγωνι-

στικής, αν κάτι έκανε εντύπωση ήταν οι 
«γκέλες» των Ατρόμητου και Άρη που 
έμειναν στο 0-0 με τους ΟΦΗ και ΠΑΣ 
Γιάννινα αντίστοιχα.
Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός αν και δυ-

σκολεύτηκε, πέρασε νικηφόρα από το 
Αγρίνιο, ο ΠΑΟΚ νίκησε στην Τούμπα τον 
Βόλο, το ίδιο και η ΑΕΚ στη Λαμία, ενώ ο 
Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο επιβλήθηκε 
της Λάρισας, κάνοντας το back to back 
στις νίκες. 

ΣΠΑΕΙ ΤΑ ΡΕΚΟΡ ΤΩΝ  
«ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΩΝ» ΠΑΓΚΩΝ  

Ο ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ!
Ο Πέδρο Μαρτίνς ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ, 

ομάδα από την οποία έχει τις περισσότε-
ρες ήττες του στην Ελλάδα και χτίζει μια 
από τις μακροβιότερες καριέρες προπο-
νητή στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός του 
Πέδρο Μαρτίνς κράτησε το αήττητο στη 
σεζόν ισοφαρίζοντας 1-1 στην Τούμπα 
και ο Πορτογάλος σίγουρα πέρασε ένα 
ψηλό εμπόδιο, καθώς ο ΠΑΟΚ είναι η 
ομάδα που τον προβληματίζει περισσό-
τερο στα χρόνια που είναι στην Ελλάδα.
Άλλωστε οι τρεις από τις τέσσερις ήτ-

τες του στη Super League είναι από τον 
ΠΑΟΚ, όπως και μια από τις δύο που έχει 
στο Κύπελλο.
Ο Πέδρο Μαρτίνς διανύει την τρίτη του 

σεζόν στον πάγκο του Ολυμπιακού και η 

πορεία του τον φέρνει ανάμεσα στους 
προπονητές με τη μεγαλύτερη διάρκεια 
στην ομάδα.
Ο Πορτογάλος, που οδήγησε τον Ολυ-

μπιακό στο νταμπλ πέρσι, είναι πλέον 
στην 3η θέση του πίνακα των προπονη-
τών με τα περισσότερα επίσημα παιχνί-
δια με τους «ερυθρόλευκους», από το 
1959 και μετά.
Έφτασε στα 132, όσα έχει και ο Λάκης 

Πετρόπουλος, ενώ μόνο ο Ντούσαν Μπά-
γεβιτς και ο Τάκης Λεμονής έχουν περισ-
σότερα.
Βέβαια σε μια θητεία ο Πέδρο Μαρτίνς 

μόνο του Μπάγεβιτς υπολείπεται κατά 
25 αγώνες, αφού ο τελευταίος έκανε 
στον πάγκο του Ολυμπιακού 157 διαδο-
χικούς αγώνες.
Ο Μαρτίνς έχει μέχρι το τέλος της σεζόν 

τουλάχιστον 24 αγώνες να δώσει και αρ-
κεί να περάσει ένα γύρο στο Κύπελλο ή 
στο Europa League, για να ξεπεράσει και 
το σερί του Μπάγεβιτς.
Αν και ο Ολυμπιακός κατακτά τίτλους, 

δεν είναι πολλοί οι προπονητές που ξε-
πέρασαν τους 100 αγώνες στον πάγκο 
του. Μόλις επτά.
Ο Πέδρο Μαρτίνς θυμίζουμε ότι έχει 

ήδη πιάσει τον Μπάγεβιτς σε αγώνες 
στην Ευρώπη, φτάνοντας τους 36, και με 
την Αϊντχόφεν θα τον ξεπεράσει, όπως 
ήδη τον έχει ξεπεράσει σε νίκες, με 15 
έναντι 14.
Απομονώνοντας τους αγώνες πρωτα-

θλήματος, ο Πέδρο Μαρτίνς είναι έβδο-
μος ακόμη, αλλά ως το τέλος της σεζόν 
αναμένεται να έχει ανέβει τέταρτος.

ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  
ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

1. Ντούσαν Μπάγεβιτς 208 (144-32-32)
2. Τάκης Λεμονής 165 (111-30-24)
3. Πέδρο Μαρτίνς 132 (89-23-20)
4. Λάκης Πετρόπουλος 132 (91-28-13)
5. Ερνέστο Βαλβέρδε 127 (92-13-22)
6. Όλεγκ Μπλαχίν 122 (74-33-15)
7. Τόζα Βεσελίνοβιτς 105 (67-16-22)

ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

1. Ντούσαν Μπάγεβιτς 138 (107-19-12)
2. Τάκης Λεμονής 107 (77-22-8)
3. Λάκης Πετρόπουλος 107 (72-27-8)
4. Ερνέστο Βαλβέρδε 90 (69-10-11)
5. Όλεγκ Μπλαχίν 87 (51-26-10)

6. Τόζα Βεσελίνοβιτς 86 (54-15-17)
7. Πέδρο Μαρτίνς 82 (65-13-4) 

(Σε παρένθεση οι νίκες, ισοπαλίες και 
ήττες. Υπολογίζονται και αγώνες που 
έγιναν, ή ξεκίνησαν και διακόπηκαν, όχι 
όμως αν δεν έγιναν καθόλου).

ΤΟ Α’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΔΙΝΕΙ  
ΤΙΣ ΝΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την έβδομη 
νίκη του στο πρωτάθλημα επί της Λάρι-
σας, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι φτάνει 
στο «τρίποντο» μόνο αν έχει προηγηθεί 
στο ημίχρονο! Από τα οκτώ παιχνίδια 
που προηγήθηκε στο ημίχρονο μόνο μια 
φορά δε νίκησε, όταν στην 3η αγωνιστική 
τον ισοφάρισε η… ΑΕΛ στο Αλκαζάρ.
Ο Παναθηναϊκός δεν έχει προηγηθεί στα 

άλλα μισά στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας 
πέντε ισοπαλίες και τρεις ήττες. Αυτά τα 
παιχνίδια κατέληξαν σε τρεις ισοπαλίες 
και πέντε ήττες.
Ας δούμε αναλυτικά τι συμβαίνει στους 

αγώνες του Παναθηναϊκού σε σχέση με 
το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου:
-Όταν προηγείται στο ημίχρονο: 7 νίκες 

και μια ισοπαλία.
-Όταν είναι ισόπαλος στο ημίχρονο: 2 

ισοπαλίες και 3 ήττες.
-Όταν χάνει στο ημίχρονο: μια ισοπαλία 

και 2 ήττες.
Τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός 

πέτυχε νίκη, χωρίς να προηγηθεί στο 
ημίχρονο, ήταν στις 15 Ιουλίου στο «Κλε-
άνθης Βικελίδης», Άρης – Παναθηναϊκός 
0-1 (0-0), ενώ στην έδρα του κοντεύει να 
κλείσει χρόνο, από τις 2 Φεβρουαρίου 
2020, Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-0 (0-0).
Και βέβαια νίκη σε αγώνα που ήταν 

πίσω στο σκορ στο ημίχρονο, ο Παναθη-
ναϊκός έχει να κάνει από τις 10 Νοεμβρί-
ου 2019, εκείνο το 3-2 (0-2) με την  ΑΕΚ.

ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ  
(ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ)

Λαμία – Παναθηναϊκός 0-2 (0-1)
Παναθηναϊκός – Απόλλων 1-0 (1-0)
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 2-1 (2-0)
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1-2 (0-1)
Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 2-0 (1-0)
Απόλλων – Παναθηναϊκός 0-1 (0-1)
Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 2-0 (1-0)

© slgr.gr

ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1 | ΑΡΗΣ - ΑΕΚ 0-1

Ούτε στην κακή του μέρα  
δε χάνει ο Ολυμπιακός
Με γκολάρα του Λιβάι Γκαρσία (απευθείας φάουλ στο «Γ») η ΑΕΚ  
του Μανόλο Χιμένεθ πέρασε από το «Κλεάνθης Βικελίδης» (0-1)

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

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ
Από τη Φιλόπτωχο του Τιμίου Σταυρού

STRESS RELIEF ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Στη συνάντηση των φυσικών φροντιστών των ΕΚΥΚ

Λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα 
μέτρα που ανακοίνωσε η Επαρ-

χιακή Κυβέρνηση του Κεμπέκ, στις 
6 Ιανουαρίου 2021, από το Σάββατο, 
9 Ιανουαρίου 2021, οι Ιεροί Ναοί της 
ΕΚΜΜ, παραμένουν κλεισττοί στους 
πιστούς. Από τα μέτρα αυτά εξαιρού-
νται οι κηδείες, με πολύ περιορισμένο 
αριθμό ατόμων. 

Η ΕΚΜΜ ήρθε σε επαφή με το Υπουρ-
γείο Δημόσιας Υγείας (Santé Publique), 
από το οποίο μας ενημέρωσαν ότι ο 
Ιερέας θα τελεί τη Θεία Λειτουργία κε-
κλεισμένων των θυρών, ώστε να είναι 
εφικτή η μετάδοσή της από τα ΜΜΕ.

Οι μαθητές μας συμμετέχουν στις 
εκδηλώσεις για την Παγκόσμια 

Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, στις 9 Φε-
βρουαρίου. 

Πέρα από τις μαθητικές εργασίες, που 
παρουσιάζονται στις τάξεις όλων των 
παραρτημάτων του Σχολείου «Σωκρά-
της-Δημοσθένης», οι μαθητές μας φέ-
τος θα λάβουν μέρος σε μια σειρά από 
video του Υφυπουργείου Εξωτερικών 
της Ελλάδας, για τον εορτασμό της Πα-
γκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, 
με θέμα «Γιατί μαθαίνω ελληνικά».  

Λόγω των νέων υγειονομικών μέ-
τρων της κυβέρνησης και της 

απαγόρευσης της κυκλοφορίας τις 
βραδινές ώρες, τα γραφεία της ΕΚΜΜ 
παραμένουν κλειστά. 

Μπορείτε να εξυπηρετηθείτε αφήνο-
ντας ηχητικό μήνυμα στο τηλεφωνικό 
κέντρο της ΕΚΜΜ, 514-738-2421 ή με 
ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@hcgm.
org. Ταχυδρομικώς: HCGM, 5777 
Wilderton, Montreal, QC  H3S2V7. Ο 
μεγάλος όγκος των μηνυμάτων που 
λαμβάνουμε εξυπηρετείται κατά προ-
τεραιότητα. Σας ευχαριστούμε θερμά 
για την κατανόησή σας.  

Ως αποτέλεσμα των νέων υγειονο-
μικών μέτρων, τα οποία περιορί-

ζουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς 
και των μετακινήσεων, αναστέλλεται 
προσωρινά η κυκλοφορία του πολυ-
σέλιδου ενημερωτικού δελτίου «Τα 
νέα της ΕΚΜΜ». Η επόμενη έκδοση 
έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Φε-
βρουαρίου.  

Συνεχίστε να ενημερώνεστε από τη 
σελίδα αυτή, που προσφέρουν κάθε 
εβδομάδα, «Το Βήμα» και «Τα Νέα» 
καθώς και τις σελίδες της ΕΚΜΜ στα 
κοινωνικά δίκτυα. 

H Φιλόπτωχος Αδελφότης του Τιμίου Σταυρού Λαβάλ οργανώνει γεύμα σε πα-
κέτο, στο πλαίσιο της παραδοσιακής εκδήλωσης της Αγιοβασιλόπιτας.

Αγαπητοί αδελφοί, η πανδημία του κορονοϊού COVID-19 συνεχίζεται. Η καθημε-
ρινότητά μας και η εκκλησιαστική μας ζωή δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστες.

Σ’ αυτούς τους δύσκολους και αβέβαιους καιρούς η Εκκλησία μας κάνει ό,τι μπο-
ρεί για να κρατήσει την πίστη μας και να συνεχίσει να μας διακονεί όλους. Για 
τον λόγο αυτό, την Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, η Φιλόπτωχος Αδελφότης του Τιμίου 
Σταυρού Λαβάλ διοργανώνει, για την  Ενορία μας γεύμα σε πακέτο, για να συ-
γκεντρωθούν τα απαραίτητα χρήματα, με σκοπό την ομαλή λειτουργία του  Ιερού 
μας Ναού. Καλούμε θερμά όλους όσοι επιθυμούν, να έλθουν σε επαφή είτε με 
τη Φιλόπτωχό μας Αδελφότητα είτε με τη Γραμματεία της Ενορίας μας και να 
δώσουν την παραγγελία τους.

Οι παραλαβές των γευμάτων θα γίνουν την Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, μεταξύ 
11:00 και 13:00, από το εστιατόριο “SCORES” 3370 BOUL. ST MARTIN W (ΓΩ-
ΝΙΑ CHOMEDEY BLVD). Για τους υπερήλικες  θα υπάρξει διανομή κατ’ οίκον.

Το γεύμα περιλαμβάνει 1/4 κοτόπουλο BBQ, λαχανικά, πατάτες ψητές, λαχανο-
σαλάτα, gravy,  γλυκό και ένα κομμάτι βασιλόπιττα. Τιμή πακέτου: $20

Μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας καλώντας σε έναν από τους παρακάτω 
δύο αριθμούς τηλεφώνων: Γραμματεία: 450-973-3773 Φιλόπτωχος: 450-686-
8207

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ εύχονται καλή χρονιά και προσκαλούν 
τους φυσικούς φροντιστές των ηλικιωμένων να λάβουν μέρος στο διαδικτυα-

κό café rencontre, την Τρίτη, 19 Ιανουαρίου, 2021, από τις 6:00-8:00 μμ.

Σε αυτήν την συνάντηση ο φοιτητής ψυχολογίας του Πανεπιστημίου McGill και 
εξαιρετικός εθελοντής μας, στο South Shore, Γιώργος Ανδρεόπουλος, θα μας μι-
λήσει για το «Stress Relief». Θα μας μάθει πώς να προσεγγίζουμε και να λύνουμε 
σύνθετα προβλήματα της καθημερινής ζωής. Στη συνέχεια θα καθοδηγηθούμε σε 
ένα διαλογισμό διάρκειας 15 λεπτών, με σκοπό να στρέψουμε την προσοχή μας 
στις ανάγκες του εαυτού και του σώματός μας 

Όπως γνωρίζετε ήδη, όλες οι δραστηριότητές μας προσφέρονται πλέον διαδι-
κτυακά, σεβόμενοι πάντα τα μέτρα ασφαλείας ενάντια στον COVID 19. Εάν σας 
ενδιαφέρει να συμμετάσχετε σε κάποιες από τις δραστηριότητες, το μόνο που 
χρειάζεται να κάνετε είναι να ακολουθήσετε αυτά τα δύο βήματα:

1. Κάντε like, στη σελίδα μας «Υπηρεσίες Sociaux Hellénique du Québec» https://
www.facebook.com/SERVICESSOCIAUXHELLENIQUES

2. Γίνετε μέλος της ομάδας μας: «Δραστηριότητες on-line» για να έχετε πρόσβα-
ση στις εκδηλώσεις μας. https://www.facebook.com/groups/1604058706432290

Παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή εκ των προτέρων, αφήνοντας μας μήνυ-
μα στο 450-443-8197. Θα μας δώσει μεγάλη χαρά να παραβρεθείτε σε αυτό το 
ιδιαίτερο, διαδικτυακό café rencontre.
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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

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. – 4:00 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! 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Του Αρχιεπισκόπου
Καναδά κ.κ. Σωτηρίου

Έτος 2021
Μελέτα το παρελθόν –                

Προγραμμάτισε το μέλλον
Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς

Κάτσε να κουβεντιάσουμε. Να πούμε τα ντέρτια μας και τα παράπονά 
μας. Να θυμηθούμε τα παλιά. Και τα όχι τόσο παλιά.
Πάμε 200 χρόνια πίσω. Να ακούσουμε τον γέρο του Μοριά. Τον Κολοκο-
τρώνη. Αφουγκράσου. Ακούς; Να τι λέει:
«Ο Θεός υπέγραψε την ελευθερία της Ελλάδας και δεν παίρνει πίσω την 
υπογραφή Του». Μια χούφτα παλικάρια ορκίστηκαν. Ελευθερία ή θάνα-
τος. Για του Χριστού την πίστη την Αγία. Για της πατρίδας την ελευθερία. 
Για την τιμή της οικογένειας. Ποιος το περίμενε; Ανοργάνωτοι, ρακένδυ-
τοι, ξυπόλυτοι, χωρίς οπλισμό, να κερδίσουν την επανάσταση; Κέρδισαν, 
γιατί πίστευαν στον Θεό. Πίστευαν στους εαυτούς τους.
Πίστευαν στον επιδιωκόμενο σκοπό. Στον σκοπό που ήταν δίκαιος.
Το 2021 γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ελληνικής επανάστασης. Να θυμη-
θούμε και μερικά άλλα πράγματα.
Το έτος 2020 θυμίζει στενοχώριες. Καταστροφές. Προβλήματα. Ο κορωνοϊ-
ός έφερε τα πάνω κάτω. Τι θα κάνουμε; Δεν μείναμε, ούτε θα μείνουμε με 
χέρια σταυρωμένα. Το εμβόλιο είναι εδώ. Ο κορωνοϊός θα νικηθεί.
Ο κορωνοϊός ήταν και είναι ένα καλό μάθημα για όλους μας. Γιατί το 
επέτρεψε ο Θεός; Κανείς δεν το ξέρει. Μήπως για την αλαζονεία μας; 
Μήπως για τον εγωισμό μας; Μήπως για την απιστία μας; Μήπως γιατί 
νομίζαμε, ότι μπορούμε να εκθρονίσουμε τον Θεό και να καθίσουμε στον 
Θρόνο Του; Θυμάστε τι έπαθε ο Εωσφόρος; Γκρεμοτσακίστηκε. Θυμά-
στε τι έπαθε ο καπνός; Στον πρώτο άνεμο διαλύθηκε. Το ίδιο παθαίνει ο 
καθένας που ξεχνάει τον Θεό. Που ο εγωισμός του δεν τον αφήνει να δει 
μπροστά του.
Τώρα είμαστε στην αρχή του έτους 2021. Τι θα κάνουμε; Οι εχθροί παρα-
μένουν οι ίδιοι. Ο σατανάς δεν αλλάζει τακτική. Η Τουρκία και αυτή δεν 
αλλάζει τακτική. Θα παραδοθούμε; Όχι. Θα προγραμματίσουμε το μέλ-
λον με πίστη στον Θεό. Στον εαυτό μας. Στον επιδιωκόμενο σκοπό.
Έτσι θα αποδειχθούμε νικητές. Όποιοι κι αν είναι οι κίνδυνοι θα νικήσου-
με. Είμαστε έτοιμοι για να απαντήσουμε στον οποιοδήποτε εχθρό με το 
τρίτο μέγα όχι. Το πρώτο, ήταν το «Μολών λαβέ». Το δεύτερο, το ΟΧΙ του 
1940. Για την επανάσταση του 1821 δεν το συζητάμε. Νικήσαμε. Το τρίτο 
όχι θα είναι διπλό. Όχι στον σατανά και όχι στον κάθε εχθρό.
Πρόγραμμα. Να ξεριζώσουμε από τον εαυτό μας κάθε κακία. Να μεγα-
λώσουμε τα παιδιά μας με πίστη και μέσα στην εκκλησία. Το δενδρύλλι 
για να γίνει δέντρο χρειάζεται περιποίηση. Να το ποτίζεις. Να το σκαλί-
ζεις. Να το κλαδεύεις. Να το ραντίζεις. Το παιδί για να μεγαλώσει και να 
γίνει σωστός άνθρωπος, πραγματικός χριστιανός, χρειάζεται περισσό-
τερη προσοχή. Περισσότερη φροντίδα. Περισσότερη περιποίηση. Αν δεν 
κάνουμε το καθήκον μας αυτό, δεν κερδίζουμε τον πόλεμο. Τα έχουμε 
όλα χαμένα.
Να ζούμε στον Καναδά σαν μία πραγματική οικογένεια. Η εκκλησία είναι 
το σπίτι μας. Να φροντίζουμε τις εκκλησιές μας. Τα σχολεία μας. Τα ιδρύ-
ματά μας. Τη νεολαία. Τα γηρατειά που είναι οι γονείς μας, οι παππούδες 
μας και οι γιαγιάδες μας.
Ενωμένοι γύρω από την εκκλησία. Δεμένοι με την εκκλησία όπως οι χορ-
δές στην κιθάρα. Όταν οι χορδές είναι δεμένες στην κιθάρα σφιχτά, τότε 
υπάρχει αρμονία και μεγάλη πρόοδος.
Ο Θεός υπέγραψε τη σωτηρία μας με τη θυσία Του στον σταυρό. Δεν πάει 
η θυσία Του χαμένη. Για τη σωτηρία μας χρειάζεται η δική μας συγκατά-
θεση και η δική μας προσπάθεια. Μας συμφέρει να το αρνηθούμε; Όχι. 
«Ο νοών νοείτω».
Ο δρόμος ανηφορικός. Ο αγώνας μεγάλος. Το κέρδος πολύ. Πρόοδος της 
Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού στον Καναδά. Κατάκτηση του παρόντος. 
Ακόμη σπουδαιότερο, κατάκτηση του ουρανού.
Όλοι μαζί. Όλοι εμπρός. Πιασμένοι χέρι-χέρι όλοι μπροστά. Να μην 
μείνει κανείς πίσω. Να μη φοβηθούμε. Έχουμε τον Θεό μαζί μας. Η νίκη 
είναι δική μας. Εμπρόςπαιδιά. Καλή χρονιά με τον Χριστό στο τιμόνι.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ τεχθέντι

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 LA FONDATION ÉDUCATIONNELLE SOCRATE 
THE SOCRATES EDUCATIONAL FOUNDATION 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ  

 

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 

 

Το Eκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης («ΕΙΣ») καλεί την ετήσια Γενική Συνέλευσή του, την Πέμπτη 28 
Ιανουαρίου 2021, στης 7:30 μ.μ. μέσω ΖΟΟΜ. 

Θα δοθεί οικονομική αναφορά για την περίοδο της 1ης  Αυγούστου 2019 εώς 31 Ιουλίου 2020. 

Για να συνδεθείτε μαζί μας μέσω ΖΟΟΜ, στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, στο 
socratesef@gmail.com 

Δικαίωμα  συμμετοχής και σύνδεσης έχουν οι δωρητές του ΕΙΣ για την περίοδο 1η  Αυγούστου 2019 εώς 
σήμερα.  

 

Δια το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης 

 
Ο Πρόεδρος        Η Γενική Γραμματέας  
Χρήστος Σύρρος      Ξένια Βρουβίδη 
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Χρήστος Σύρρος      Ξένια Βρουβίδη 
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ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΒΑΨΙΔΗΣ 
10 ΙΟΥΝΙΟΥ, 1934 - 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2020 

M£ µ£yd1'r, 1'urrr, oac; avaK01vwvω TO eavaTo Tou KwvoTavTivoυ L£�a4,1ior, OTO M6vTp£aA         
OTI� 25 Ll£K£µ�piou 2020 OTr]V r]AIKia TWV 86 £TWV.                                                                                 

L£ µ£plKOU� avepwrrou� �TOV "O KώoTa� � ο Costa's Disco". r,a µtva �Tav arr.Ad - MTTaµrrd�. 

Eiµai rrpayµaT1Kd xapouµ£vr, rrou 01 y1aTpoi µou £TT£Tp£41av Tr,v £UKaipia va a£ ow y1a µ1a 
T£A£UTaia <popd Tr]V rrapaµov� Twv Xp10Touytvvwv, WOT£ va µrropw va oou rrw rr6oo a£ 
ayarrw. AKouyovTa� Ta T£A£UTaia 1'6y1a oou - "Εivai £VTd�£1 LOVTpa - L 'ayarrw Kai £yw". 

Mrraµrrd µou, 600 µou A£irr£1�, �tpw 6T1 £ioai µ£ Tov 0EO KOi O£v £ioai µ6vo�.                        
MTTop£i va µr,v £ioai rr1a µa�i µou, a1'1'd ri ayarrr, µou y1a otva O£v ea rr£eav£1 rroTt.       

H oou1'£1d oou w� TTOTEpa� ea OUV£Xi0£1 OK6µr, KOi OTOV rrapd0£100 Kaew� OUV£Xi�£1� va µ£ 
rrp00£X£1� KOi va �£�OIWV£1� CTI £iµai £VT0�£1. 

Yrr6oxoµai va OUV£XiOW va 0£ OKOAOuew OTO ��µaTa oou KOi va 0£ KOVW υTT£p�<pavo. 
I 'ayarrw KOi IJOU A£iTTEI<; rrapa rro.Au. 

Avarrauoou £v £1p�vr,, µtxp1 va ouvavTr,eouµ£ �avd. 

ME ayarrr, AAE�av�pa It(3a4Jl�OU. 

(0a A£i4,1£1 �ae1a arr6 Tr,v K6pr, Tou Tr,v AA£�dvopa L£�a4,1ioou, τ�ν rrpώr,v ou�uy6 Tou,                     
lwdvva AvTwv1doou-L£�a4,1ioou, rro1'1'ou� ouyy£v£i� KOi <pi1'ou� £Ow oTov Kavaod                    

600 KOi oTr,v E1'1'doa.) 



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  15 Ιανουαριου, 2021 / January 15, 2021  •  31

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

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΌΥ

Απεβίωσε στο Μόντρεαλ  
στις 23 Δεκεμβρίου 2020
ο αείμνηστος σύζυγος, 

πατέρας, παππούς και αδελφός

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΓΚΟΥΣΚΟΣ

(ετών 92, από Καταστάρη Ζάκυνθος)

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε
στις 29 Δεκεμβρίου 2020 στο Μόντρεαλ.

 
Η σύζυγος: 

Αικατερίνη (το γένος Βούτου)

Τα παιδιά: 
Ανδριάνα, Μαρία και Νίκος Καταληφός, 

Νικολέτα και Δημήτρης Κλαψής

Τα εγγόνια: 
Daniel, Άννα, Εμμανουήλ και Ντένις

Η αδελφή: Στέλλα 

Τα ανίψια στον Καναδά, Αμερική και Ελλάδα 
και οι λοιποί συγγενείς
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Το Πορτρέτο των Μηνών: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Το ημερολόγιό μας αποτελείται από 12 
μήνες. Καθένας έχει τη δική του ιστο-

ρία και τα δικά του λαογραφικά χαρακτη-
ριστικά…
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ο πρώτος μήνας του έτους, με διάρ-

κεια 31 ημέρες. Αρχικά ήταν ο ενδέκατος 
μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου, με 
πρώτο μήνα του έτους το Μάρτιο, λόγω 
εαρινής ισημερίας. Γύρω στο 153 π.Χ. ο 
Ιανουάριος έγινε ο πρώτος μήνας του Ρω-
μαϊκού ημερολογίου, θέση που διατηρεί 
μέχρι σήμερα στο δωδεκάμηνο πολιτικό 
ημερολόγιο.
Ο Ιανουάριος οφείλει το όνομά του στο 

διπρόσωπο θεό των Ρωμαίων Ιανό, το 
«θεό των Θεών». Ο Ιανός ήταν ο θεός της 
κάθε αρχής, της έναρξης των πολεμικών 
επιχειρήσεων και των μεγάλων έργων. 
Γιορταζόταν στις καλένδες του Ιανουα-
ρίου (1η Ιανουαρίου), ενώ την ίδια μέρα 
αναδεικνύονταν οι Ρωμαίοι αξιωματούχοι, 
όπως οι Πραίτορες και οι Ύπατοι. Ίσως, γι’ 
αυτό το λόγο ο Ιανουάριος έγινε ο πρώτος 
μήνας του Ρωμαϊκού Ημερολογίου.
Στο αρχαίο Αττικό ημερολόγιο ο Ιανου-

άριος αντιστοιχούσε με το δεύτερο δε-
καπενθήμερο του μήνα Ποσειδεώνα και 

το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Γα-
μηλιώνα. Το διάστημα αυτό στην Αθήνα 
γιορτάζονταν τα:

-Αλώα, προς τιμή της Δήμητρας.
-Κατ’ Αγρούς Διονύσια, προς τιμή του Δι-

ονύσου, με φαλληφορίες, παίγνια και μα-
σκαράτες.
-Λήναια, προς τιμή του Διονύσου, όπου 

κυριαρχούσαν οι δραματικοί αγώνες. 
Κατά τη διάρκεια των γιορτών αυτών 
πρωτοπαρουσιάστηκαν οι κωμωδίες του 
Αριστοφάνη: Βάτραχοι, Λυσιστράτη, Σφή-
κες, Ιππείς και Αχαρνείς.

Ο Ιανουάριος σηματοδοτείται από τα Θε-
οφάνια ή Επιφάνεια ή Φώτα, τη μεγάλη 
εορτή του Χριστιανισμού σε ανάμνηση της 
Βάπτισης του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη 
ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρο-
μο. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Ιανουα-
ρίου και είναι η τρίτη και τελευταία εορτή 
του Δωδεκαημέρου, που ξεκινά με τα Χρι-
στούγεννα. Τα Θεοφάνια συνδέονται και 
με τις λαϊκές δοξασίες για τους καλικά-
ντζαρους, τα δαιμόνια που φεύγουν από 
το σπίτι με τον αγιασμό του ιερέα.

Στο λαϊκό καλεντάρι ο Ιανουάριος ονο-
μάζεται:
-Γενάρης και Γεννολοητής, παρετυμολογι-

κά, επειδή γεννοβολούν τα κοπάδια.
-Γατόμηνας, επειδή σ’ αυτόν ζευγαρώ-

νουν οι γάτες.
-Μεσοχείμωνος, επειδή είναι ο μεσαίος 
μήνας του χειμώνα.
-Κρυαρίτης, λόγω του τσουχτερού κρύου.
-Καλαντάρης ή Κελεντέρης για τα Κάλα-

ντα της Πρωτοχρονιάς.
-Μεγαλομηνάς, γιατί είναι ο πρώτος μή-

νας του έτους με 31 μέρες.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ
-Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά  
με σύγκρυα και παγωνιά.

-Γενάρη μήνα κλάδευε, φεγγάρι μην  
εξετάζεις (ή και ήλιο μην εξετάζεις).
-Κάλλιο κρύο το Γενάρη  
παρά ήλιος που δε ζεσταίνει.
-Κότα, πίτα το Γενάρη και κολιό  
(ή παπί) τον Αλωνάρη.
-Με τα Φώτα του ο Γενάρης,  
όλης της χρονιάς μπροστάρης.
-Ο Γενάρης κι αν γεννάται,  

του καλοκαιριού θυμάται.
-Ο Γενάρης κι ο Φλεβάρης  
είναι ο ξεπροβιδάρης.
-Ο Γενάρης τα γεννά, ο Φλεβάρης τα 
ψοφά κι ο παντέρμος ο Μαρτάκης, τ’ 
αποσώνει στον ταμπάκη.
-Ο καλός ο νοικοκύρης,  
το Γενάρη χαίρεται.
-Όποιος σπέρνει το Γενάρη,  
τρώει την ανεμοζάλη.
-Πάπια, χήνα το Γενάρη,  
πετεινό τον Αλωνάρη.
-Τις δεκαεφτά του Γεναριού  
είναι κυρά τ’ Άγι’ Αντωνιού.
-Το Γενάρη κι αν δε βρέξει,  
δε ξινίζουν τα τυριά.
-Το Γενάρη οι χοχλιοί  
και το Μάρτη οι κριγοί.
-Το Δεκέμβρη και Γενάρη  
φύτευε καταβολάδες.
-Του Γενάρη το σκοτάδι  
παρά λίγο ξεκουμπίζει.
-Του Γενάρη το φεγγάρι, ήλιος  
της ημέρας μοιάζει ή λάμπει σαν  
μαργαριτάρι ή παρά λίγο μέρα μοιάζει.

-Του Γενάρη το φεγγάρι,  
παρά ώρα, μέρα μοιάζει.
-Χαρά στα Γέννα τα στεγνά, 
τα Φώτα χιονισμένα 
και τη Λαμπρή βρεχούμενα 
τ’ αμπάρια γεμισμένα. 
-Χιόνι πέφτει το Γενάρη,  
χαρές Θάν’ τον Αλωνάρη. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021: ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
1 Ιανουαρίου Βασίλειος, Βασιλεία,  
Βασιλικός, Βασιλική, Εμμέλεια,  
Τηλέμαχος, Τηλεμαχία 
2 Ιανουαρίου Σίλβεστρος, Σιλβέστρα 
3 Ιανουαρίου Γενεβιέβη, Γενοβέφα 
5 Ιανουαρίου Θεόπεμπτος,  
Θεόπεμπτη, Θεωνάς, Θεώνη 
6 Ιανουαρίου Θεόπη, Θεοπία,  
Θεοπούλα, Θεοφάνης, Θεοφανία,  
Ιορδάνης, Ιορδανία, Ουράνιος,  
Ουρανία, Περιστέρης, Περιστέρα,  
Φωτεινός, Φωτεινή, Φώτιος, Φωτία 
7 Ιανουαρίου Ιωάννης, Ιωάννα,  
Πρόδρομος, Προδρομία 
8 Ιανουαρίου Αγάθων, Αγαθωνία,  
Δομνίκη 
9 Ιανουαρίου Παρθένα, Παρθενόπη 
10 Ιανουαρίου Θεοσέβια 

11 Ιανουαρίου Θεοδόσιος, Θεοδοσία 
12 Ιανουαρίου Τατιανός, Τατιανή,  
Τατιάνα 
13 Ιανουαρίου Ερμύλος, Ερμυλία,  
Στρατόνικος, Στρατονίκη 
14 Ιανουαρίου Νίνα 
17 Ιανουαρίου Αντώνιος, Αντωνία,  
Θεοδόσιος, Θεοδοσία 
18 Ιανουαρίου Αθανάσιος,  
Αθανασία, Θεόδουλος,  
Θεοδούλη, Κύριλλος 
19 Ιανουαρίου Μακάριος, Μακαρία 
20 Ιανουαρίου Ευθύμιος, Ευθυμία 
21 Ιανουαρίου Αγνή, Μάξιμος,  
Πάτροκλος 
22 Ιανουαρίου Αναστάσιος,  
Τιμόθεος, Τιμοθέα 
23 Ιανουαρίου Αγαθάγγελος,  
Αγαθαγγέλα 
24 Ιανουαρίου Ζωσιμάς,  
Νεόφυτος, Ξένη, Φίλων 
25 Ιανουαρίου Γρηγόριος, Γρηγορία 
26 Ιανουαρίου Ξενοφών, Ξενοφωνία 
27 Ιανουαρίου Μαρκιανός, Μαρκιανή 
28 Ιανουαρίου Εφραίμ, Εφραιμία, Χάρις 
30 Ιανουαρίου Χρυσαυγή 
31 Ιανουαρίου Ευδόξιος, Ευδοξία,  
Θεοδότη, Θεόδοτος, Θεόκτιστος,  
Θεοκτίστη, Κύρος

© SanSimera.gr
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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)

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΌΥ
Απεβίωσε στις 

11 Ιανουαρίου 2021
ο αείμνηστος σύζυγος, 

πατέρας, παππούς, 
αδελφός και θείος

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
ΚΑΛΕΚΑΣ

(ετών 84, από Άρις Μεσσηνίας)

Η σύζυγος: 
Leonie

Τα παιδιά: 
Νίκος και Σοφία, Isabelle

Τα εγγόνια: 
Αλεξάνδρα, Λυδία και Ζωή

Τα αδέλφια: 
Παναγιώτης και Γιώργος

Οι συγγενείς και φίλοι στο Μόντρεαλ
και στην Ελλάδα

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 

στις 10:30, στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ  
και Γαβριήλ (11801 Elie Blanchard) τελούμε  

Τριετές Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  
τού αείμνηστου συζύγου, πατέρα και παππού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

(από Βορδόνια, Σπάρτης Λακωνίας)

Το Ιερό Μνημόσυνο θα γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν.
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΞΤΡΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  1 8 / 0 1 / 2 0 2 1  –  2 4 / 0 1 / 2 0 2 1

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
780

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 779

15 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΑΝΟΎΑΡΙΟΎ

Είστε έτοιμοι να αναδιοργα-
νώσετε ολόκληρη τη ζωή σας; Βάλτε 
τάξη και πειθαρχία στην καθημερινή 
σας ρουτίνα, φροντίστε την υγεία σας, 
είναι το μήνυμα που σας στέλνουν η 
Αφροδίτη και η νέα Σελήνη στον έκτο 
οίκο σας, της υγείας και της οργάνω-
σης. 

Προχωράτε μπροστά σε ένα 
επαγγελματικό ή οικονομικό ζήτημα με 
σοβαρότητα και αξιοπιστία χάρη στην 
Αφροδίτη και τη νέα Σελήνη στο δεύτε-
ρο οίκο σας, των χρημάτων. Το μυαλό 
σας είναι στραμμένο στα οικονομικά 
σας, έχετε την υποστήριξη που χρειά-
ζεται αν τα πράγματα πάνε στραβά. 

Πάτε ψηλά και μακριά! Η 
Αφροδίτη και η νέα Σελήνη ενεργο-
ποιούν τον επεκτατικό ένατο οίκο σας, 
αναδεικνύοντας την έμπνευσή σας, την 
αισιοδοξία σας και τα μεγάλα σας ορά-
ματα. Αναζητάτε την επέκταση, τα μα-
κρινά ταξίδια και τη γνώση, ίσως ακόμα 
αλλάξετε νοοτροπία ζωής.

Με την Αφροδίτη και τη νέα Σε-
λήνη στον ερωτικό και παθιασμένο πέμπτο 
οίκο σας, νιώθετε έντονη την ανάγκη να 
φλερτάρετε, είστε παιχνιδιάρικοι και χα-
ρούμενοι αλλά με μια δόση σοβαρότητας, 
εκπέμπετε αξιοπιστία και σιγουριά. Εάν τε-
λευταία ήταν πεσμένη η διάθεσή σας, τώρα 
είναι η ώρα να κοιτάξετε ένα μέλλον πιο χα-
ρούμενο αλλά και σταθερό.

Ετοιμαστείτε να κάνετε μια 
ευχή στα αστέρια και θα πραγματοποι-
ηθεί! Είναι η σεζόν των γενεθλίων σας 
και η Αφροδίτη μαζί με τη νέα Σελήνη 
στον πρώτο οίκο σας, της προσωπικής 
ταυτότητάς σας, έχουν αρκετά δώρα 
για σας. Νιώθετε αναζωογονημένοι, 
κάνετε ώριμα και σοβαρά νέα σχέδια, 
αυτός ο μήνας αφορά εσάς.

Η Αφροδίτη και η νέα Σελήνη 
ενεργοποιούν τον όγδοο οίκο σας, των 
κοινών οικονομικών πόρων και της απο-
ταμίευσης, καθιστώντας την ιδανική χρο-
νική στιγμή για να πειθαρχήσετε με τα 
χρήματά σας και να ανανεωθείτε ψυχικά 
και συναισθηματικά. Σκεφτείτε ώριμα και 
πρακτικά για να επαναφέρετε την ισορρο-
πία των οικονομικών σας.

Γίνεστε σκεπτικιστές και έντονα 
συναισθηματικοί χάρη στην Αφροδίτη και τη 
νέα Σελήνη στον τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού 
και της οικογένειας. Το σπίτι σας γίνεται κέ-
ντρο διερχομένων, είστε πολυάσχολοι, οπότε 
ετοιμαστείτε να διατηρήσετε την ατμόσφαιρα 
των εορτών. Τα οικογενειακά θέματα και οι 
σχέσεις σας με τους συγγενείς απασχολούν το 
μυαλό σας και οδεύετε προς νέα ξεκινήματα.

Αφήστε πίσω σας το πα-
ρελθόν για να ξεκινήσετε εκ νέου. Η 
Αφροδίτη και η νέα Σελήνη ενεργοποι-
ούν το δωδέκατο οίκο σας, της πνευ-
ματικότητας, και σας ζητούν να πάρετε 
τον έλεγχο της ζωής σας, να βάλετε τα 
χέρια σας στο τιμόνι και να την οδηγή-
σετε εκεί που θέλετε εσείς.

Η Αφροδίτη και η νέα Σελή-
νη ενεργοποιούν τον έβδομο οίκο σας, 
των σχέσεων, και σας ζητούν να λάβετε 
σοβαρά υπόψη σας τις ανάγκες και επι-
θυμίες του αγαπημένου σας, αποδεχό-
μενοι το γεγονός ότι οι διαφορές πρέπει 
να σας συμπληρώνουν και όχι να σας 
χωρίζουν.

Εκφράστε τις ιδέες σας ελεύ-
θερα (αλλά με προσοχή). Τα λόγια σας 
ασκούν μεγάλη επιρροή στον κοινωνικό 
σας περίγυρο χάρη στην Αφροδίτη και τη 
νέα Σελήνη στον τρίτο οίκο σας, της επι-
κοινωνίας, κάνοντάς σας να θέλετε να μι-
λήσετε και να ασχοληθείτε με οτιδήποτε 
ανήκει στη διανοητική σφαίρα: δημόσια 
ομιλία, δημοσίευση, διδασκαλία. 

Έχετε ένα πρόσθετο κίνητρο για 
να βάλετε μπροστά τα μεγάλα ομαδικά 
σχέδιά σας, καθώς η Αφροδίτη και η νέα 
Σελήνη ενεργοποιούν το φιλικό και ομα-
δικό ενδέκατο οίκο σας. Μη σπαταλάτε 
αυτή τη δημιουργική ενέργεια που έχετε 
σε ανούσιες φιλίες και ενδιαφέροντα, 
κάντε ένα νέο ξεκίνημα με ανθρώπους 
ανοιχτόμυαλους και πολυτάλαντους.
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Τα επαγγελματικά σας σχέδια 
υλοποιούνται χάρη στη σκληρή δουλειά 
σας και τον αγώνα σας και την αρωγή της 
Αφροδίτης και της νέας Σελήνης στο φι-
λόδοξο δέκατο οίκο σας. Κινήστε ώριμα 
και υπεύθυνα στην εργασία σας, έχετε 
ξοδέψει πολλές ώρες δουλεύοντας γι’ 
αυτό, σας αξίζει επαγγελματική αναγνώ-
ριση.

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

1820: Ο Ιωάννης Καποδίστριας, εκτιμώντας ότι 
μπορεί να προσφέρει περισσότερα στον Αγώνα 
από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας 
και αμφιβάλλοντας για τις δυνατότητες της 
Φιλικής Εταιρείας, δεν αποδέχεται την πρόταση 
του Εμμανουήλ Ξάνθου να αναλάβει την ηγεσία της.

1822: Η Αϊτή αναγνωρίζει πρώτη στον κόσμο την 
Επαναστατική Κυβέρνηση της Ελλάδας.

1892: Ο Τζέιμς Νάισμιθ δημοσιεύει τους πρώτους 
κανόνες του μπάσκετ σε άρθρο του στην εφημερίδα 
«Triangle» της Μασαχουσέτης.

1912: Η πρώτη εναέρια προπαγάνδα διεξάγεται 
κατά τη διάρκεια του Iταλο-Τουρκικού Πολέμου στη 
Λιβύη. Ιταλικά αεροπλάνα ρίχνουν προκηρύξεις 
που απευθύνονται στους Άραβες της περιοχής. 
Προσφέρουν ένα χρυσό νόμισμα κι ένα σακί αλεύρι 
σε όποιον παραδοθεί.

1950: Δημοψήφισμα διεξάγεται από την Εκκλησία 
στην Κύπρο για την ένωση με την Ελλάδα. Υπέρ της 
ένωσης ψηφίζει το 95,7%.

1962: Δημοσιεύεται στο περιοδικό «Record» 
η πρώτη ιστορία με ήρωα το ραδιούργο βεζίρη 
Ιζνογκούντ, που «ήθελε να γίνει χαλίφης στη θέση του 
χαλίφη» ανατρέποντας τον καλό χαλίφη της Βαγδάτης. 
Είναι δημιουργία του γάλλου σκιτσογράφου Ζαν 
Ταμπαρί και του σεναρίστα Ρενέ Γκοσινί.

Ο Τοτός και η… έκθεση
Δίνει ο δάσκαλος στον Τοτό ένα γράμμα 

για τη μεγάλη του αδερφή και του λέει 
να της το δώσει χωρίς να το ανοίξει. Όμως 
ο Τοτός, ανοίγει στο δρόμο που πήγαινε 
το γράμμα και διαβάζει: «Ραντεβού στις 8 
στην παραλία, κουκλάρα μου!». 
Ξανακλείνει ο Τοτός το γράμμα, το δίνει 

στην αδερφή του και πάει και αυτός στην 
παραλία να δει τι θα γίνει.
Την άλλη μέρα ο δάσκαλος τους βάζει 

έκθεση για τα φρούτα και ο Τοτός 
γράφει: «Μην ξαναπιάσεις τα πεπόνια 
της αδερφής μου, γιατί θα σου κοπανίσω 
μία στην μπανάνα και θα σου φύγουν τα 
μανταρίνια!». 

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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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

Βρίσκεις Ελλάδα
όπου και να είσαι!


