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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   

Ο υποψήφιος 
Αρχιτέκτων  
της «Αγίας 
Τριάδας»  

ΝΙΚΟΣ 
ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ   
στα ΕΛΛΗΝΟ 

ΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Η παραχάραξη της ελληνικής ιστορίας  
στην Τουρκία με υπογραφή των ΗΠΑ!

ΣΕΛΙΔΑ 2 ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΕΛΙΔΑ 15

ΣΕΛΙΔΑ 24

ΣΕΛΙΔΕΣ 5-7

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19
ΕΛΛΑΣ – ΓΑΛΛΙΑ – ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Rafale και με...  
τη βούλα!
√ Υπεγράφη η συμφωνία για τα 
γαλλικά μαχητικά αεροπλάνα

√ Φλοράνς Παρλί: «Μπορούμε 
συμπαραγωγή για τις φρεγάτες»

Ο «πόλεμος»  
των εμβολίων  
και οι εταιρικές 
συνεργασίες

COVID-19:  
Η ελληνοκαναδική 
συνεργασία για την 

Κολχικίνη που μειώνει 
νοσηλείες και θανάτους!

Γιατί οι διερευνητικές  
ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ  

τις ελληνικές θέσεις
√ Οι Τούρκοι διεκδικούν το… μισό Αιγαίο  
με πρόσχημα τον ανθρωπισμό!
√ Ο τουρκικός χάρτης που «μαρτυράει»  
ότι τα Ίμια είναι ελληνικά!
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Στο φύλλο της εφημερίδας μας που κυ-
κλοφόρησε στις 15 Ιανουαρίου, ασχο-

λήθηκα με την τραγική 35η επέτειο της 
πυρκαγιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς 
στις 16 Ιανουαρίου 1986 την ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ. 
Ένα γεγονός που έζησα από πολύ κοντά 
και κάλυψα για την εφημερίδα μου «Ελ-
ληνοκαναδική Δράση», για το πρόγραμμα 
«Ελληνικοί Αντίλαλοι» της Ρένας Παπα-
θανάκου και για το (τότε) τηλεοπτικό μου 
πρόγραμμα, ΤΗΛΕ-ΔΡΑΣΗΣ.

Επιπλέον, το όλο θέμα το ανάλυσα τόσο 
στη ραδιοφωνική εκπομπή του Μιχάλη 
Τελλίδη – στις 16 Ιανουαρίου –όσο και 
στο τηλεοπτικό πρόγραμμα ΚΑΛΗΜΕΡΑ 
ΠΑΤΡΙΔΑ καθ’ όλη την εβδομάδα που μας 
πέρασε με τον Μιχάλη Τελλίδη μια και 
έζησε και αυτός από κοντά τα γεγονότα.

Μέρος του σχολίου μου ήταν και μια 
αναφορά στα αρχιτεκτονικά σχέδια του 
συμπάροικου Νίκου Τσοντάκη, για το με-
γαλειώδες συγκρότημα των 20 εκατομμυ-
ρίων δολαρίων που θα έκτιζε η Ελληνική 
Κοινότητα Μόντρεαλ στο οικόπεδο όπου 
βρισκόταν η εκκλησία της Αγίας Τριάδας.
 

ΤΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ
Το μεσημέρι της Δευτέρας 25/1 κτύπησε 

το κινητό μου τηλέφωνο. Στην άλλη άκρη 
της τηλεφωνικής γραμμής από τις ΗΠΑ, 
μια παλιά αλλά γνώριμη φωνή. Ήταν ο 
γνωστός συμπάροικος αρχιτέκτονας, Νί-
κος Τσοντάκης. Έπαιρνε από την Αριζόνα 
όπου διαπρέπει και ζει με την οικογένεια 
του. Αφού ευχηθήκαμε ο ένας τον άλλο 
Καλή Χρονιά, μου έριξε την… κεραμίδα: 
«Γιώργο», μου είπε με πιο σοβαρό ύφος 
στη φωνή του, «με ειδοποιήσαν από το 
Μόντρεαλ ορισμένα άτομα που είδαν το 
τηλεοπτικό σου πρόγραμμα την Κυρια-
κή βράδυ και διάβασαν την εφημερίδα 
σου, ότι αναφέρθηκες στα σχέδια του συ-
γκροτήματος της Αγίας Τριάδας τα οποία 
κόστισαν 217 ή 247 χιλιάδες, λέγοντας 
ότι τα έκανα εγώ. Σου τηλεφωνώ σήμερα, 
για να σου διευκρινίσω ορισμένα ζητήμα-
τα σχετικά με το έργο της Αγίας Τριάδας 
που συμμετείχα το 1987, παρουσιάζοντας 
μαζί μ’ ένα άλλο γραφείο το αρχιτεκτο-
νικό όραμα που είχα για το κτιριακό συ-

γκρότημα που ήθελε να κτίσει η Ελληνική 
Κοινότητα του Μόντρεαλ». Ο Νίκος ήταν 
πολύ διευκρινιστικός και θυμόταν όλες τις 
λεπτομέρειες που έζησε εκείνη την περί-
οδο. Πράγματι, η Ελληνική Κοινότητα του 
Μόντρεαλ είχε ανακοινώσει διαγωνισμό 
για αίτηση υποβολής προτάσεων για την 
ανοικοδόμηση της τοποθεσίας της Αγί-
ας Τριάδας, στην οδό Sherbrooke St. και 
Λεωφόρος St. Laurent, μετά την τραγική 
απώλεια από τη φωτιά της Αγίας Τριάδας.

Είχαν καλεστεί δύο ομάδες να συμμετά-
σχουν στο διαγωνισμό: 

[1] Νίκος Τσοντάκης Αρχιτέκτονες και 
Stahl (η μία ομάδα) & [2] Nicolaides, 
Fukushima, Orton σε κοινή επιχείρηση με 
το γραφείο [3] Thomas Robert Reiner Αρ-
χιτέκτονες (η άλλη ομάδα).
«Όπως θυμάσαι και το έδειξες σε φωτο-

γραφίες, η παρουσίαση των 2 συμμετοχών 
του διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε στην 
Ελληνική Κοινότητα του Μόντρεαλ. Αλλά, 
και το τονίζω αυτό, καμία αρχιτεκτονική 
ομάδα δεν πληρώθηκε για τη συμμετοχή 
της», τόνισε ο Τσοντάκης.

Στη συνέχεια μού είπε ότι λήφθηκε από-
φαση, όπως οι δύο ομάδες αρχιτεκτόνων 
-ήτοι 3 εταιρείες- να  συνδυαστούν και να 
αποτελέσουν μια κοινή επιχείρηση για το 
έργο.
«Γιώργο, θέλω να τονίσεις όταν γράψεις 

τις διευκρινίσεις που σου λέω, ότι λά-
βαμε ως συνολική αποζημίωση περίπου 
$10.000 και οι τρεις εταιρείες για να κά-
νουμε κάποιες αλλαγές σε ένα νέο σχέ-
διο».

 
ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ  
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
«Δυστυχώς όμως δεν αναλάβαμε εμείς 

τα τελικά σχέδια, διότι ο σχεδιασμός που 
δημιουργήσαμε δεν ήταν ικανοποιητικός 
για τον τότε πρόεδρο της Κοινότητας, κ. 
Αδριανό Μαρή», μου εξήγησε.
Τόνισε δε, ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής 

Κοινότητας τότε ήθελε να σχεδιάσουν ένα 
κτίριο, που τα τοιχώματα του θα ήταν 
γυάλινα σαν μια γυάλινη κουρτίνα.
Ο Τσοντάκης μου υπενθύμισε ότι ο πρό-

εδρος της Κοινότητας σχεδίαζε ένα ταξίδι 

στην Ελλάδα για να ζητήσει και χρηματο-
δότηση από την ελληνική κυβέρνηση.
«Εν τω μεταξύ μάς ζητήθηκε να ξανασχε-

διάσουμε το έργο, αλλά πιστεύαμε ότι θα 
ήταν ακατάλληλη λύση για το χώρο όπου 
βρισκόταν η Αγία Τριάδα και παραιτήθηκα, 
όπως και οι άλλοι συνάδελφοι αρχιτέκτο-
νες,  από το έργο», διευκρίνισε. «Απ’ ότι 
γνωρίζω Γιώργο, το κοινοτικό όραμα και 
το όραμα του κ. Μαρή για το κτιριακό συ-
γκρότημα σχεδιάστηκε από αρχιτέκτονα 
στην Ελλάδα, όχι από εμένα, διότι ήθελα 
αλλά δε μου το επέτρεπε η συνείδηση 
μου».
 

ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΣΤΗΝ ΑΡΙΖΟΝΑ
Με το διαπρεπή αρχιτέκτονα Νίκο Τσο-

ντάκη, γνωριζόμαστε από μικρά παιδιά, 
από το 1971. 

Η οικογένεια μου κι εγώ κατοικούσαμε 
στο τρίτο όροφο του κτιρίου διαμερισμά-
των του πατέρα του Αντώνη, που έφτιαχνε 
την πιο νόστιμη πίτσα στο εστιατόριο του 
Liège Pizzeria γωνία Liège και Bloomfield. 
Είχα λοιπόν ορισμένες απορίες γιατί 

έφυγε και εγκαταστάθηκε στην Αριζόνα 
της Αμερικής. Μια λοιπόν που τον είχα 
στην άλλη γραμμή, δε δίστασα να του 
κάνω ορισμένες ερωτήσεις.

 
ΤΙ ΣΕ ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ  
ΣΤΗΝ ΑΡΙΖΟΝΑ;
Τσοντάκης: Αποφάσισα να μετακομίσω 

από το Μόντρεαλ τη νύχτα του δημοψη-
φίσματος του Κεμπέκ τον Οκτώβριο του 
1995. Συνειδητοποίησα ότι τα πολιτικά 
ζητήματα στο Κεμπέκ δημιουργούσαν με-
γάλη ένταση.

Ήθελα να κάνω μια σημαντική κίνηση 
που θα άλλαζε την πορεία του μέλλοντος 
της οικογένειάς μου.

Στην αρχή σκόπευα να πάω στο Phoenix 
AZ, ή στο Dallas TX, ή στην Atlanta GA ή 
ακόμα στο Raleigh Βόρειας Καρολίνας. 

Έφτασα στην Αριζόνα πρώτα στις 25 Νο-
εμβρίου 1995 και συνειδητοποίησα ότι 
αυτό ήταν το μέρος για μένα. Μου θύμισε 
την Κρήτη και αποφάσισα αμέσως ότι θα 
έμενα εδώ, ανεξάρτητα από το τι.

ΠΕΣ ΜΑΣ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΖΟΝΑ
Τσοντάκης: Ο πληθυσμός της Ελληνικής 

Κοινότητας εδώ είναι πιθανώς περίπου 
15.000 άτομα. Κανείς δεν ξέρει σίγουρα. 
Υπάρχουν Έλληνες που είναι εδώ για γε-
νιές με μη ελληνικά ονόματα και δε μιλούν 
την Ελληνική γλώσσα. Αλλά δεν έχουν ξε-
χάσει τις ρίζες τους και είναι «φανατικοί» 
ενορίτες στις εκκλησίες.

 
ΠΟΣΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;
Τσοντάκης: Υπάρχουν 4 εκκλησίες στην 

ευρύτερη περιοχή του Φοίνιξ:
-Ο Καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδας 

στο Φοίνιξ, ΑΖ
-Ο Ευαγγελισμός στο Scottsdale, AZ
-Ο Αγιος Χαράλαμπος στην Πεόρια, AZ 

και
-Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης στο 
Chandler, AZ
 Εδώ πρέπει να τονίσω ότι ήμουν τυχε-

ρός που σχεδίασα την Ορθόδοξη Εκκλη-
σία της Αγίας Αικατερίνης που έχει 30.000 
τετραγωνικά πόδια. 

Διαθέτει Κοινοτικό Κέντρο και Ελληνικό 
Σχολείο. Το κτιριακό αυτό συγκρότημα 
έγινε σε 3 φάσεις, μεταξύ 1998 και 2008. 
Όταν μαζεύαμε το ποσό που χρειαζόταν 
αρχίζαμε την επόμενη φάση. 
Το όλο συγκρότημα της Αγίας Αικατερί-

νης κόστισε συνολικά περίπου 5 εκατομ-
μύρια δολάρια Αμερικής, ήτοι περίπου 
6.500.000 καναδικά δολάρια…
 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ  
ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Αν και δεν έχει σκοπό να επιστρέψει στην 

πόλη μας, ο Νίκος Τσοντάκης την επισκέ-
πτεται συχνά, όποτε μπορεί, εφόσον έχει 
συγγενείς και καλούς φίλους στην ευρύτε-
ρη περιοχή του Μόντρεαλ.
Η δραστηριότητά του στο Μόντρεαλ δεν 

έχει σταματήσει. Από σπίτια, κτίρια επι-
χειρήσεων φίλων και γνωστών, ως και την 
Εκκλησία του Ιερού Ναού Αγίας Της Του 
Θεού Σοφίας, της οποίας να σημειωθεί, 
η όλη κατασκευή δε θα ξεπεράσει τα 1,2 
εκατομμύρια δολάρια Καναδά...

Το Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο στην Αριζόνα 
κόστισε 6,5 εκ. $ Καναδά

Το εντυπωσιακό εσωτερικό του ναού 
της Αγίας Αικατερίνης στο Ελληνικό 

Κοινοτικό Κέντρο της Αριζόνας

Ο αρχιτέκτονας Νίκος Τσοντάκης  
διευκρινίζει περί σχεδίων  

της «Αγίας Τριάδας»
Η συνείδησή του τον ώθησε να παραιτηθεί  

από το όραμα του κοινοτικού συγκροτήματος
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

gg@newsfirst.ca
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Η παραχάραξη την Ελληνικής Ιστορίας, 
ή αν θέλετε «Η Συνομωσία κατά της 

Ελληνικής Ιστορίας και του Αρχαίου Πολι-
τισμού» γίνεται όλο και πιο έντονη. 

Γνωστή είναι η μεθοδευμένη εξαφάνιση 
αρχαίων κειμηλίων αλλά και νέων αρχαι-
ολογικών ανακαλύψεων, που όμως... θά-
φτηκαν κάπου ή εξαφανίστηκαν μυστηρι-
ωδώς, ή η πολιτεία, η επίσημη πολιτεία, 
τα άφησε στη τύχη τους, ή έκλεισε τα 
ματιά για να πέσουν στα νύχια αετονύχη-
δων αρχαιοκάπηλων.
Υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις εδώ και 

πολλά χρονιά που θα έπρεπε να είχαν 
βάλει τέρμα σε αυτό το θέμα. Από τη 
Σύμβαση της Χάγης το 1954, τις Ευρω-
παϊκές Συμβάσεις για την προστασία της 
Αρχαιολογικής Κληρονομιάς, αποφά-
σεις και συμβάσεις από τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών ως τις συμβάσεις τις 
UNESCO για τα μέτρα απαγόρευσης και 
παρεμπόδισης της παράνομης εισαγω-
γής, εξαγωγής και μεταβίβασης κυριό-
τητας των πολιτιστικών αγαθών. Εδώ, ας 
θυμηθούμε το «ρόλο προστασίας» που 
έπαιξε η UNESCO, όταν η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ με-
τατράπηκε σε τζαμί… Εδώ γελάμε.

 
ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑ…

Γνωστό είναι, ότι οι ξεναγοί τουρισμού 
στην Τουρκία τονίζουν στους Τουρίστες 
ότι όλα τα αρχαία που βλέπουν προέρχο-
νται από τον… «Αρχαίο Τουρκικό Πολιτι-
σμό». Εδώ και αν… γελάμε! 

Αυτό και μόνο σβήνει και παραχαράζει 
την ελληνιστική, ρωμαϊκή, βυζαντινή και 
πρωτοχριστιανική ιστορία της Τουρκίας. 
Αν δε σταματήσουν οι διεθνείς οργανι-

σμοί αυτή την κατάσταση, τότε θα καρ-
ποφορήσει το σχέδιο της Τουρκίας που 
επί δεκαετίες κατάφερε να προβάλει ότι 
μπορεί ως τουρκική ταυτότητα.

…ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Αλλά αντί να γίνει αυτό, έγινε κάτι το 

πολύ αντίθετο και προς όφελος της Τουρ-
κίας. 

Στις 19 Ιανουαρίου 2021, την προηγού-
μενη μέρα τής αποχώρησης του Τραμπ 
ως πρόεδρος της Αμερικής και της ορ-
κωμοσίας του νέου προέδρου Μπάιντεν, 
επικυρώθηκε συμφωνία καταχώρησης 
και προστασίας της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς και όλων των «αρχαίων κειμηλί-
ων» τής Τουρκίας, από τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες!
Η εν λόγω συμφωνία «Cultural Property 

Agreement» πρώτο-υπεγράφη στην Άγκυ-
ρα πέρσι τον Ιούλιο από τον Αμερικανό 
πρέσβη στην Τουρκία David Satterfield 
και τον Τούρκο υπουργό Πολιτισμού και 
τουρισμού Mehmet Ersoy (φωτ.). 

Με άλλα λόγια, η συμφωνία αυτή επι-
σημοποιεί και αναγνωρίζει ότι δημιουρ-
γήθηκε από την ελληνιστική, ρωμαϊκή, 
βυζαντινή και πρωτοχριστιανική περίο-
δο, ως… ΤΟΥΡΚΙΚΟ! Και με τη συμφωνία 
αυτή, θα προστατεύεται από τις ΗΠΑ… 

Συγκεκριμένα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χα-
ρακτηρίζει την ιστορική αυτή συμφωνία 
ως «παράδειγμα προς μίμηση» για άλλες 
χώρες, να προστατέψουν τις Αρχαιότητες 
της Τουρκίας από αρχαιοκάπηλους.

Φυσικά, ο Λευκός Οίκος, αγνόησε όλες 
τις εκκλησίες και ιστορικούς χώρους που 
κατέστρεψαν και λεηλάτησαν οι τουρκι-
κές ορδές όλα αυτά τα χρόνια. Ξέχασαν τι 
έκαναν κατά την περίοδο της Αρμένικης 
γενοκτονίας, της Σμύρνης, του Πογκρόμ 
των Σεπτεμβριανών του ‘55 όπου κατέ-
στρεψαν 170 εκκλησίες, τις καταστροφές 
που έκαναν στον αρχαίο πολιτισμό και 
στην Ορθοδοξία με την εισβολή στην Κύ-
προ το ‘74. Όλα αυτά τα ξέχασαν οι Αμε-
ρικάνοι και δίνουν τώρα «πράσινο φως» 
στην Τουρκία να ανακηρύξει επίσημα ότι 
12.000 χρόνια πολιτισμού ήταν… τουρκι-
κός πολιτισμός!!!

 
ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Για άλλη μια φορά, η εκάστοτε Ελληνι-
κή κυβέρνηση κατάπιε το «βιασμό» που 
υπέστη η Ιστορία της Ελλάδας. Αντέδρα-
σε όμως ο ακαδημαϊκός κόσμος, ο οποί-
ος χαρακτήρισε αυτή τη συμφωνία ως 
παραχάραξη και σβήσιμο της Ελληνικής 
Ιστορίας και κληρονομιάς στο έδαφος 
της Τουρκίας. Αλλά όσο και να φωνάζουν 
οι ακαδημαϊκοί, εφόσον η μεγάλη δύνα-
μη, οι ΗΠΑ, προστατεύει την «πολιτιστική 
κληρονομιά της Τουρκίας»  η Ιστορία έχει 
ήδη παραχαραχτεί.
Αυτό ήταν και το τελευταίο δώρο του 

Τραμπ προς τον «καρντάς» φίλο του Ερ-
ντογάν πριν φύγει από το Λευκό Οίκο. Ο 
μόνος που μπορεί να ακυρώσει τη συμ-
φωνία αυτή, είναι ο Μπάιντεν. 

Πάνω σε αυτό δουλεύει από την πρώτη 
μέρα που υπεγράφη η συμφωνία αυτή, 
το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο. 
«Είναι αδιανόητο πως την 11η ώρα της 

προεδρίας Τραμπ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
δέχτηκε να επικυρωθεί αυτή η συμφω-
νία», δήλωσε ο πρόεδρος του Ελληνοα-
μερικανικού Ινστιτούτου, Νίκος Λαρυγ-
γάκης. «Είναι μια μεγάλη προσβολή και 
καλούμε τον πρόεδρο Μπάιντεν να την 
ακυρώσει το συντομότερο διότι «σβήνει» 
την Ιστορία», τόνισε ο κ. Λαρυγγάκης.

 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Για την ιστορία, το Ελληνοαμερικανι-
κό Ινστιτούτο ιδρύθηκε από τον Ευγένιο 
Ρωσσίδη τις μέρες της Τουρκικής εισβο-
λής στη Κύπρο, τον Ιούλιο του ‘74. Απώ-
τερος σκοπός τότε, ήταν το εμπάργκο 
κατά της Τουρκίας, για να μπει φρένο στις 
επεκτατικές βλέψεις των Τούρκων. Από 
την αρχή δημιουργήθηκε γραφείο με πε-
πειραμένο προσωπικό για να ενημερώνε-
ται σωστά η πολιτική ηγεσία της Αμερι-

κής και όλων των κομμάτων. Τα δε μέλη 
του Ινστιτούτου προέρχονται και από τα 
δύο Αμερικανικά κόμματα. Το Ινστιτούτο, 
από το 1974 έχει πλήρη πρόσβαση στον 
πολιτικό κόσμο της Αμερικής, τον οποίο 
ενημερώνει εγκαίρως και όχι τετελεσμέ-
να. Στο πρώτο έτος ίδρυσής του, κατά-
φερε να διοχετεύσει 400 εκατομμύρια 
δολάρια για τους προσφυγικούς καταυ-
λισμούς που δημιουργήθηκαν λόγω της 
Τουρκικής εισβολής. Έπαιξε σημαντικό 
ρόλο να μειώσει και στο τέλος να σταμα-
τήσει την επιπλέον χρηματική χορήγηση 
που έπαιρνε η Τουρκία επιπλέον.
Κατάφεραν και αύξησαν την επιχορή-

γηση της Αμερικανικής κυβέρνησης για 
εκπαίδευση στρατιωτικών της Ελλάδας 
στην Αμερική, από σχεδόν μηδέν $ στο 
ένα εκατομμύριο δολάρια.

Για περίπου 12 χρόνια συντονίζουν ένα 
ειδικό πρόγραμμα για δέκα φοιτητές πα-

νεπιστημίων με Ελληνικές ρίζες που ενδι-
αφέρονται για την πολιτική. Το πρόγραμ-
μα περιλαμβάνει επισκέψεις σε κύρια 
σημεία της αμερικανικής πολιτικής ηγε-
σίας της Ουάσιγκτον όπου παίρνονται οι 
αποφάσεις, καθώς και την πρεσβεία της 
Κύπρου και της Ελλάδας. Έπειτα επισκέ-
πτονται για πέντε ημέρες την Κύπρο, την 
πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, καθώς 
και την «πράσινη γραμμή». Στο τελευταίο 
μέρος του προγράμματος επισκέπτονται 
την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία στην 
Ελλάδα, καθώς και στρατιωτικές βάσεις, 
όπως αυτή της Σούδας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Ελληνοαμε-
ρικανικό Ινστιτούτο έχει έναν πενιχρό 
προϋπολογισμό των 650.000 δολαρίων 
και τρία άτομα προσωπικό, σε αντίθεση 
με την παρόμοια εβραϊκή οργάνωση που 
έχει 100 εκατομμύρια προϋπολογισμό 
και 455 υπαλλήλους.

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

«ΕΞΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ  
ΚΑΗΚΑΝ ΣΕ 33 ΧΡΟΝΙΑ 

ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΝΤΕ»
(ΤΑ ΝΕΑ)_ Προς συμπλήρωση του 

άρθρου της 15 Ιανουαρίου, πρέπει να 
προσθέσουμε ότι στις 2 Φεβρουαρίου 
1995, κάηκε και ο Ιερός Ναός του 
Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο 
4350 Μontee St. Hubert. Επίσης, είχε 
σημειωθεί και άλλη φωτιά, πάλι στον 
Άγιο Γεώργιο μπροστά στην είσοδο, 
μεταξύ τις περιόδου 1997-2000.

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Το τελευταίο δώρο του Τραμπ  
στον Ερντογάν
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Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com
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Όταν η ιστορία  
δε διδάσκει…

Αυτές τις ημέρες συμπληρώνονται 25 χρόνια από την κρίση 
των Ιμίων, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να χάσουν τη ζωή 

τους οι υποπλοίαρχοι Χριστόδουλος Καραθανάσης και Παναγιώ-
της Βλαχάκος, καθώς και ο αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός.

Κάθε χρόνο, το μυαλό όσων έζησαν την κρίση ταξιδεύει σε εκείνη 
τη φρικτή νύχτα της 31ης Ιανουαρίου 1996, όταν η Ελλάδα έδειξε 
ατολμία εξαιτίας λανθασμένων πολιτικών χειρισμών. Οι μνήμες 
ωστόσο παραμένουν ζωντανές. Ζωντανά παραμένουν και τα ανα-
πάντητα ερωτήματα για όσα συνέβησαν. 
Η αιτία της κρίσης, ως γνωστόν, ήταν η αμφισβήτηση της ελλη-

νικότητας των βραχονησίδων από την Άγκυρα και η ενέργεια των 
Τούρκων να βγάλουν την ελληνική σημαία από τη Μικρή Ίμια που 
είχε υψώσει ο τότε Δήμαρχος Καλύμνου, αντιδρώντας σε τουρκικά 
ρεπορτάζ για μη ελληνικότητα των Ιμίων.
Τη νύχτα αυτή παρατάχθηκαν στο Αιγαίο τα πολεμικά πλοία Ελ-

λάδας και Τουρκίας, με τις δύο χώρες να βρίσκονται πιο κοντά από 
ποτέ στον πόλεμο. Όπως αποκαλύφθηκε τη βραδιά εκείνη, μία 
από τις ελληνικές κινήσεις ήταν να καταληφθεί από κομάντος η 
μικρότερη από τις δύο βραχονησίδες, με σκοπό να φυλαχθεί η ελ-
ληνική σημαία, που βρίσκονταν πάνω σε αυτή. Το άλλο ξερονήσι, 
το κατέλαβαν Τούρκοι κομάντος.
Τελικά, με παρέμβαση των Αμερικάνων, το θερμό επεισόδιο ή  

ο μικρός πόλεμος απεφεύχθη.
Το πρωί, οι υπουργοί Αμύνης και Εξωτερικών, Γ. Αρσένης και Θ. 

Πάγκαλος, ανακοινώνουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ 
Αθήνας και Άγκυρας, με προσωπική παρέμβαση του Προέδρου 
των Η.Π.Α. Μπιλ Κλίντον. 

Οι ελληνικές δυνάμεις αποχωρούν από τα Ίμια παίρνοντας μαζί 
και την ελληνική σημαία. Το ίδιο πράττουν και οι Τούρκοι κατα-
δρομείς.

Είναι η πρώτη φορά, μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που είχαμε 
υποστολή Ελληνικής σημαίας και αποχώρηση στρατιωτικής φρου-
ράς από ελληνικό έδαφος.
Ο Πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, ανακοινώνει στη Βουλή τη 

λήξη του ελληνοτουρκικού «επεισοδίου», επιρρίπτοντας ευθύ-
νες στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, τις οποίες κατηγόρησε ως 
ανέτοιμες να ανταποκριθούν στην αποστολή τους! Υπήρξε σκληρή 
απάντηση και κριτική για τις επιλογές του πρωθυπουργού από τον 
Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο Χρήστο Λυμπέρη, ο οποίος στη συνέχεια απο-
πέμφθηκε από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Έκτοτε, η περιοχή θεωρείται για τους Τούρκους ως «γκρίζα ζώνη».
Για την ιστορία, τα Ίμια αποτελούν μία συστάδα νησίδων της 

Δωδεκανήσου. Αυτά εκχωρήθηκαν στην Ελλάδα μετά το τέλος του  
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Συνθή-
κης Ειρήνης των Παρισίων, όπου η Ιταλία εκχώρησε στην Ελλάδα 
πλήρη κυριαρχία στις νήσους της Δωδεκανήσου. Το Τουρκικό κρά-
τος είχε αποδεχτεί το καθεστώς επικυριαρχίας της Ελλάδας στα 
νησιά αυτά.

Οι «λεπτομέρειες» σχετικά με την κρίση των Ιμίων, που επιμελώς 
αποκρύβονται από τα κόμματα εξουσίας, είναι χαρακτηριστικές 
και αν τις λάβει κανείς υπόψη του μπορεί εύκολα να «δει» την 
προοπτική ενός επικίνδυνου μέλλοντος. 
Η ιστορία, δυστυχώς, δε μας διδάσκει. Μάλιστα, κάποιοι εξ’ 

ημών εξακολουθούμε πεισματωδώς να αμφισβητούμε την ελλη-
νικότητα του Αιγαίου και των νησιών του…

Η φιμωμένη οιμωγή* 
Πρόσωπα, που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη 

στην Ελλάδα σήμερα, δεν τα αναδείχνει οπωσ-
δήποτε η εκτίμηση των πολλών, δεν είναι η κοινωνι-
κή αναγνώριση που τα καταξιώνει. Μπορεί να είναι 
η λογική της «αγοράς»: αυτή να διαβαθμίζει την 
καταξίωση, να διαμορφώνει την κοινή αναγνώριση 
διανέμοντας τα αξιώματα.

Χρήστος Γιανναράς** 
© Η Καθημερινή 

Για τη διαφήμιση μιας οδοντόπαστας, η «αγορά» 
δε θα επιλέξει ένα σοφό γνώστη της Χημείας, θα 
προτιμήσει τη λάμψη του χαμόγελου μιας καλλονής. 
Ανάλογα κριτήρια εντυπωσιασμού, δυσεξήγητης 
όμως εγκυρότητας, καθορίζουν και το ποιος θα μας 
προετοιμάσει για την αδράνεια των «συμμάχων» 
μας, κρατών-μελών της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, εν όψει 
του εδαφικού και θαλάσσιου ακρωτηριασμού μας, 
που νυχθημερόν προετοιμάζει η Τουρκία.

Ήδη δεχθήκαμε να μπούμε στον 61ο γύρο «διερευ-
νητικών επαφών» – οι 60 γύροι που προηγήθηκαν 
(σε διάρκεια πόσων ετών;) πέτυχαν, λέγεται, κάποια 
«προσέγγιση σε θέματα» (τόσο αόριστα) και έχει 
καταχωρηθεί η «προσέγγιση», εγγράφως, σε 5.000 
σελίδες! Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, μέγας χλευαστής της 
αξιοπρέπειας του πατριωτισμού, όταν το 2016 ήταν 
κυβέρνηση, αρνήθηκε το Luna Park των 60 γύρων με 
τους Τούρκους. Η Ν.Δ., τις μέρες αυτές, επαναβεβαί-
ωσε την πειθαρχημένη ελλαδική συμμόρφωση με 
τις προστακτικές της ευρωαμερικανικής επιτροπεί-
ας. 

Η πληροφόρηση της ελληνικής κοινωνίας για διερ-
γασίες που θα καθορίσουν αμετάκλητα το μέλλον 
της, δεν είναι πάρεργο «ενημέρωσης», που το εγκα-
ταλείπει μια κυβέρνηση σε ευκαιριακούς εμπόρους 
του εντυπωσιασμού. Ξέρει ο απροκατάληπτος Έλλη-
νας («κάθε τίμιος άνθρωπος», θα έλεγε ο Μακρυ-
γιάννης) ότι τα ιδιωτικά κανάλια είναι εμπορικά, δε 
γίνεται να υπηρετήσουν τις απαιτήσεις του κοινω-
νικού λειτουργήματος της δημοσιογραφίας, θα πει-
θαρχήσουν στις κερδοσκοπικές προτεραιότητες των 
ιδιοκτητών τους. 
Την πλήρη ανελπιστία εξόδου από την ασφυκτική 

υποτέλεια την εδραιώνει το γεγονός ότι, κάθε κυ-
βέρνηση, χρησιμοποιεί και τα κρατικά ΜΜΕ σαν ιδι-
ωτική (του κυβερνώντος κόμματος) επιχείρηση. Πώς 
ανεχόμαστε οι πολίτες αυτή τη ριζική αλλοτρίωση 
του χαρακτήρα και των στόχων της «πληροφόρη-
σης», την πολιτική, ιδεολογική, αισθητική αλλαξοπι-
στία του «μόνιμου» προσωπικού των ΜΜΕ – έναν 
παγιωμένο εξευτελισμό της δημοκρατίας που δεν 
τον συζητάμε.

Επιπρόσθετο σύμπτωμα απροκάλυπτου ολοκλη-
ρωτισμού, αυτονόητα αφομοιωμένου από την ελλα-
δική κοινωνία: Οι πολίτες ψηφίζουμε το κόμμα που 
υποτίθεται ότι κρίνουμε προτιμότερο, αποτελεσμα-
τικότερο. Κυρίως (και είναι λογικό) εμπιστευόμαστε 
τις ικανότητες του πρωθυπουργού. Όμως η επιλογή 
μας, των πολιτών, δεν προστατεύεται από μια δημο-
σιογραφία που αγρυπνεί, ελέγχει, κρίνει, αν ο πρω-
θυπουργός ανταποκρίνεται με συνέπεια στη λογική 
της ψήφου μας. Ο εκλεγμένος πρωθυπουργός, από 
τη φιλική του δημοσιογραφία μόνο επαινείται και 
από την αντιπολιτευόμενη δημοσιογραφία μόνο 
ψέγεται. 

Στη σημερινή Ελλάδα, έχουμε πολίτευμα πρωθυ-
πουργικής απολυταρχίας, που το επέβαλε ο Αν-
δρέας Παπανδρέου και το συντηρούν ομόθυμα οι 
πάντες. Στυγνή μοναρχία: ο πρωθυπουργός διορί-
ζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της 
Βουλής, τους Προέδρους των Ανώτατων Δικαστη-
ρίων, την Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Καμιά 
Δημοσιογραφία δε διαμαρτυρήθηκε ποτέ – ωσάν 
ο ολοκληρωτισμός, η αυθαιρεσία, να είναι αυτονό-

ητα δεδομένα, και η Ελλάδα τριτοκοσμική. Ενδέχε-
ται ο υπουργός Εξωτερικών να μην έχει την παρα-
μικρή εμπειρία Διεθνών Σχέσεων, καμιά θητεία σε 
Διεθνείς Οργανισμούς, άσχετος με την πράξη της 
Διπλωματίας – η δημοσιογραφία δε θα διαμαρτυ-
ρηθεί. Ενδέχεται ο υπουργός Παιδείας να αγνοεί 
ολοκληρωτικά την εκπαιδευτική πράξη, τις δυσλει-
τουργίες των θεσμών, την τυραννία και τον τρα-
μπουκισμό του συνδικαλισμού, το επίπεδο ντροπής 
των «εκπαιδευτικών» λεγόμενων Σχολών στα πανε-
πιστήμια, άσχετος ο υπουργός με τον εξευτελισμό 
του σχολείου από το φροντιστήριο – η δημοσιογρα-
φία θα σωπαίνει και πάλι, εξ ορισμού ανίκανη για 
ρόλο κοινωνικής ευθύνης. 

Η αγανάκτηση γίνεται πνιγμός και ο πνιγμός ασφυ-
ξία, σαράντα επτά ολόκληρα χρόνια. Στο δημόσιο 
λόγο είναι σιωπηρά απαγορευμένη η αναφορά σε 
ονόματα. Όλοι λοιπόν, εκόντες άκοντες, για να αξι-
ωθεί με δημοσιότητα ο λόγος μας, αοριστολογούμε. 
Πώς όμως να μη μένει αδικαίωτη και περιθωριακή 
η κριτική σκέψη στην Ελλάδα, όταν αποσιωπούμε 
τους επώνυμους αυτουργούς της κακουργίας ή της 
ραστώνης; 

Ίσως να πρόκειται για καλά οργανωμένη άμυνα της 
μετριότητας (κάτι σαν την «εκδίκηση της γυφτιάς»). 
Ίσως να πρόκειται μόνο για επανάληψη της πιστο-
ποίησης που κραύγασε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος 
με τον ανεπανάληπτο σπαραγμό του Θανάση Βέγ-
γου: «Η Ελλάδα πεθαίνει. Και καλύτερα να πεθάνει 
γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει και 
θόρυβο» («Το βλέμμα του Οδυσσέα»). Κάποιοι πι-
στεύουν πως θα ανακόψουν τον αδυσώπητο θάνατο 
αντιτάσσοντας τίμιο λόγο στην ντροπή της ελεεινής 
αυτοχειρίας. Τα ονόματά τους, με επιπόλαιη επιλο-
γή: Ιωάννης Μάζης, Σταύρος Λυγερός, Σάββας Κα-
λεντερίδης, Άγγελος Συρίγος, Φράγκος Φραγκούλης.

Ενδεικτική, ίσως και λάθος η επιλογή των ονομά-
των. Τα γεγονότα όμως αμείλικτα. Η Τουρκία απαι-
τεί και τα θέλει όλα, εμείς (ύστερα από διακόσια 
χρόνια ατίμωσης και εμπαιγμού μας από Ευρωπαί-
ους «φίλους» μας) πανηγυρίζουμε που χαρίσαμε 
στον εαυτό μας 12 μίλια από τη θάλασσά μας στο 
Ιόνιο! Ο Συρίγος εγκατέλειψε το γήπεδο, παραχώρη-
σε τη «φανέλα» αποκλειστικά στον Μιλτιάδη Βαρβι-
τσιώτη(!), δέχθηκε να παίξει στα «τσικό» – για ποια 
«τιμή», ποιων «όπλων», αφού Ελλάδα χωρίς ραχο-
κοκαλιά ευτολμίας δεν υπάρχει. 

Όταν οι πολιτικοί αρχηγοί θα έχουν καταλάβει την 
οιμωγή του Βέγγου, θα είναι πολύ αργά για οτιδή-
ποτε.

*οιμωγή=σπαρακτική κραυγή, θρήνος

**Ο Χρήστος Γιανναράς (γεν. Αθήνα, 10 Απριλί-
ου 1935) είναι σύγχρονος Έλληνας καθηγητής φιλο-
σοφίας και συγγραφέας. Σπούδασε θεολογία στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών και φιλοσοφία στο Πανεπι-
στήμιο της Βόννης και του Παρισιού (Σορβόννη). 
Είναι διδάκτωρ φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπι-
στικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Σορβόν-
νης και της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, είναι επίτι-
μος διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Βελιγραδί-
ου, του St. Vladimir’s Orthodox Seminary της Νέας 
Υόρκης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών και της Σχολής του Τιμίου Σταυρού 
της Βοστώνης. Από το 1982 μέχρι το 2002 υπήρξε 
τακτικός καθηγητής της φιλοσοφίας στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστη-
μών της Αθήνας, αρχικά στο τότε ενιαίο Τμήμα Πολι-
τικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών και μετά στο 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Δίδαξε 
φιλοσοφική ορολογία και μέθοδο, πολιτική φιλοσο-
φία και πολιτιστική διπλωματία. Επίσης έχει διδάξει 
ως επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια Παρι-
σιού, Γενεύης, Λοζάνης και Κρήτης. 
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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελ-
λάδας, Νίκος Παναγιωτόπουλος 

και η Γαλλίδα ομόλογός του, Φλοράνς 
Παρλί, υπέγραψαν τη Δευτέρα 25 Ιανου-
αρίου 2021, στο υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας, τη σύμβαση για την προμήθεια των 
18 γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών 
Rafale.
«Η προμήθεια των γαλλικών μαχητικών 

αεροσκαφών Rafale αποτελεί ορόσημο 
στη διμερή αμυντική συνεργασία μας και, 
ευρύτερα, στις σχέσεις Ελλάδας-Γαλλίας» 
υπογράμμισε στη δήλωσή του μετά την 
υπογραφή της συμφωνίας, ο υπουργός 
Εθνικής Άμυνας.
Ο Ν. Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι η 

συμφωνία θα συμβάλλει «στην περαιτέ-
ρω ενίσχυση της μαχητικής ικανότητας και 
της αποτρεπτικής ισχύος της Πολεμικής 
Αεροπορίας και των Ενόπλων Δυνάμεων, 
βασική αποστολή των οποίων είναι η υπε-
ράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρί-
δας μας».
«Είμαστε», είπε ο Ν. Παναγιωτόπουλος, 

«πραγματικά υπερήφανοι, καθώς ποτέ 
ξανά οι διαπραγματεύσεις για ένα τόσο 
σύνθετο και μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμ-
μα δεν ολοκληρώθηκαν τόσο γρήγορα και 
τόσο μεθοδικά».

Ο υπουργός έδωσε συγχαρητήρια σε 
όσους συμμετείχαν και από τις δύο πλευ-
ρές, ενώ επεσήμανε ότι «με την απόκτηση 
των μαχητικών αεροσκαφών Rafale η δύ-
ναμη πυρός της ελληνικής Πολεμικής Αε-
ροπορίας θα πολλαπλασιαστεί».
Αναφερόμενος στα ειδικά χαρακτηριστι-

κά των Rafale, ο Ν. Παναγιωτόπουλος δή-
λωσε ότι «τα προηγμένα ηλεκτρονικά συ-
στήματα (αισθητήρες ραντάρ, συστήματα 
ηλεκτρονικού πολέμου κ.λπ.), σε συνδυα-
σμό με τα στρατηγικού χαρακτήρα όπλα 
τους, τα καθιστούν σημαντικό παράγοντα 
αεροπορικής υπεροχής».

Μιλώντας για την επιλογή της αγοράς 
των γαλλικών μαχητικών, ο υπουργός 
τόνισε το στρατηγικό χαρακτήρα των ελ-
ληνο-γαλλικών σχέσεων, καθώς «και την 
αμέριστη στήριξη της Γαλλίας στη χώρα 
μας, απέναντι σε προκλήσεις και απειλές».
«Η συμφωνία», είπε ο Ν. Παναγιωτό-

πουλος, «επιβεβαιώνει μία μακροχρόνια 
παράδοση εξαιρετικών σχέσεων συνεργα-
σίας μεταξύ των χωρών μας, τόσο σε διμε-
ρές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο περιφε-
ρειακών και διεθνών οργανισμών. Σχέσεις 
που εδράζονται στην αλληλεγγύη και την 
ισχυρή, διαχρονική και ειλικρινή φιλία 
των χωρών και των λαών μας, ήδη από 
την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης 
το 1821, και τη συνεισφορά των Γάλλων 
φιλελλήνων και της Γαλλίας, ως μεγάλης 
δύναμης, στον εθνικό αγώνα για την ελευ-
θερία».
«Με την ομόλογό μου κυρία Παρλί», πρό-

σθεσε ο ίδιος, «εκφράσαμε την ικανοποίη-
σή μας για το υψηλό επίπεδο των διμερών 
αμυντικών μας σχέσεων, αλλά και ευρύτε-
ρων συνεργασιών μας, που θα διευρυν-
θούν ακόμα περισσότερο τόσο σε τακτικό 
όσο και σε στρατηγικό επίπεδο. Επιπλέον, 
είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε 
απόψεις για τη συνεργασία μας στο πλαί-
σιο των Ευρωπαϊκών Αμυντικών Πρωτο-
βουλιών και τη συμμετοχή μας στη «Μόνι-
μη Διαρθρωμένη Συνεργασία (Permanent 
Structured Cooperation – PESCO)», καθώς 
και τα βήματα υλοποίησης του οράματος, 
που συμμεριζόμαστε με τη Γαλλία, για την 
Ευρώπη της Άμυνας».
«Συζητήσαμε», συνέχισε ο υπουργός 

Εθνικής Άμυνας, «τις προκλήσεις ασφα-
λείας και σταθερότητας στην Ανατολική 
Μεσόγειο και την κοινή μας θέληση να 
συνεισφέρουμε στην ασφάλεια, σταθερό-
τητα και ευημερία στην ευρύτερη περιοχή, 
με θεμέλιο το σεβασμό των κανόνων του 
Διεθνούς Δικαίου και των αρχών της κα-
λής γειτονίας».
Από την πλευρά της, η Γαλλίδα υπουρ-

γός Άμυνας Φλοράνς Παρλί, σε δηλώσεις 

της μετά την υπογραφή της σύμβασης, 
στάθηκε στη διαχρονική σχέση φιλίας και 
συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη 
Γαλλία. Επεσήμανε δε, ότι η Ελλάδα είναι 
η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τα 
μαχητικά αεροσκάφη Rafale.
Η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας διευκρίνισε 

ότι η προμήθεια των Rafale λειτουργεί ως 
πολλαπλασιαστής αποτρεπτικής ικανότη-
τας για την ελληνική Πολεμική Αεροπο-
ρία, ενώ προανήγγειλε τη συμμετοχή της 
Γαλλίας στην άσκηση «Σκύρος» καθώς και 
στην άσκηση «Ηνίοχος» τον Απρίλιο, με 8 
αεροσκάφη Rafale.

Η Φλοράνς Παρλί ανέφερε, επίσης, ότι 
το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε 
Γκολ, στο πλαίσιο της αποστολής του στα 
τέλη Φεβρουαρίου, θα πλεύσει στην Ανα-
τολική Μεσόγειο συνοδευόμενο από φρε-
γάτα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. 
«Η ελπίδα που θα διατυπώσω είναι να 

συνεχιστεί η σχέση εμπιστοσύνης Ελλά-
δας – Γαλλίας» είπε η Γαλλίδα υπουργός 
ενώ ανέφερε, ακόμη, ότι η Γαλλία «θα δι-
αβιβάσει σύντομα προτάσεις στην Ελλάδα 
για να ανανεώσει το στόλο του Πολεμικού 
της Ναυτικού».

Στις διμερείς συνομιλίες, που προη-
γήθηκαν της υπογραφής της σύμβασης, 
στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστρια», 
συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο 
υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος, ο υφυπουργός Εθνικής 
Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, ο αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώ-
ρος, ο γ.γ. του υπουργείου Εθνικής Άμυ-
νας, Αντώνιος Οικονόμου, ο αρχηγός ΓΕΑ 
Γεώργιος Μπλιούμης, ο διευθυντής του 
γραφείου του υπουργού Εθνικής Άμυ-
νας, Αθανάσιος Βάλαρης, ο πρέσβης ετ 
Ελευθέριος Αγγελόπουλος, καθώς και ο 
γενικός διευθυντής της γενικής διεύθυν-
σης αμυντικών εξοπλισμών και επενδύσε-
ων, Θεόδωρος Λάγιος.

Από γαλλικής πλευράς, πέραν της υπουρ-
γού Άμυνας, Φλοράνς Παρλί, συμμετεί-
χαν, μεταξύ άλλων, ο Γάλλος πρέσβης 
στην Αθήνα Πατρίκ Μεσονάβ, ο αρχηγός 
της γαλλικής αεροπορίας στρατηγός Φι-
λίπ Λαβίν, ο σύμβουλος βιομηχανικών 
υποθέσεων της γαλλικής κυβέρνησης Μ. 
Ντεσίντ και η σύμβουλος ευρωπαϊκών 
υποθέσεων της γαλλικής κυβέρνησης Μ. 
Καντάν.
Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες, 

εντός του πρώτου δεκαημέρου του Φε-
βρουαρίου, τα πρώτα γαλλικά Rafale θα 
προσγειωθούν στην Τανάγρα για συνεκ-
παίδευση με αεροσκάφη της Πολεμικής 
Αεροπορίας.

Υπενθυμίζεται, ότι το συνολικό κόστος 
κτήσης των 18 αεροσκαφών ανέρχεται σε 
1,92 δισ. ευρώ χωρίς κρατήσεις. Εξ αυτών, 
τα έξι είναι καινούργια και τα δώδεκα με-
ταχειρισμένα.
Το κόστος για τον εξοπλισμό των αερο-

σκαφών (τηλεκατευθυνόμενα βλήματα 
Meteor) καθώς και τις απαραίτητες ανα-
βαθμίσεις των υπαρχόντων βλημάτων 
(τύπου Mica, Scalp και Ecoxet) ανέρχεται 
σε 400 εκατ. ευρώ χωρίς τις κρατήσεις.

Η παραλαβή των πρώτων έξι μεταχειρι-

σμένων μαχητικών θα ξεκινήσει τον Ιούλιο 
του 2021 με ρυθμό ένα ανά μήνα. Τα έξι 
καινούργια μαχητικά θα παραληφθούν 
την άνοιξη του 2022, ενώ τα τελευταία έξι 
μεταχειρισμένα αναμένεται να παραδο-
θούν αρχές του 2023.
Οι πρώτοι πιλότοι και τεχνικοί της Πολε-

μικής Αεροπορίας αναμένεται να ταξιδέ-
ψουν στη Γαλλία το αμέσως επόμενο χρο-
νικό διάστημα για να εκπαιδευτούν.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Υπεγράφη η συμφωνία για τα Rafale

Professional Auto Body Repair & Painting

t. 514-476-4565
1385, Boul. des Laurentides, local 103, Vimont, Laval

Insurance Work Accepted
All Work Guaranteed
Expert Color Matching
Factory Genuine Parts
Import Car Specialists
American Muscle Cars
TTowing
Major & Minor Repairs

FREE ESTIMATES!
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• Institution of protective
  supervision court procedure
• Marriages
• Incorporations
• Estates
• Protection mandates
• Power of attorney 

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

Fintikakis & Makrigiannis
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Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

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

Ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε τη Δευ-
τέρα 25/1 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 

με τις δηλώσεις του, μετά τη συνάντησή του με την 
υπουργό Άμυνας της Γαλλίας Φλοράνς Παρλί στο Μέγα-
ρο Μαξίμου, με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας 
για την απόκτηση των 18 Rafale που θα αποτελέσουν 
τη νέα Μοίρα της Πολεμικής Αεροπορίας της Ελλάδας. 
Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην επανέναρξη 
των διερευνητικών συνομιλιών με την Τουρκία (σ.σ.: 
Δευτέρα 25/1) τόνισε ότι η ειλικρίνεια και η ισορρο-
πία είναι προϋποθέσεις που ευνοούν το διάλογο για 
την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών «που είναι και 
το αντικείμενο αυτών των διερευνητικών» και πρόσθε-
σε ότι «η θωράκιση της Ελλάδας ποτέ δεν αποτέλεσε 
κίνδυνο για κάποια άλλη χώρα. Αντιθέτως, ήταν πάντα 
ένας παράγοντας ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή». 
Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στην προμήθεια των 
γαλλικών αεροσκαφών Rafale επισήμανε με νόημα, ότι 
αυτή η αγορά «αντανακλά το δόγμα της εθνικής μας 
στρατηγικής σύμφωνα με τo οποίo η άμυνα μας είναι 
ένας «δίδυμος» πυλώνας της εξωτερικής μας πολιτικής». 
«Αποτελεί ένδειξη της ανάγκης άμεσης και πιο στε-
νής στρατιωτικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο στη Μεσόγειο. Στη «mare nostrum» όπως 
την αποκαλεί εύστοχα ο Πρόεδρος Μακρόν, εφό-
σον εκεί συναντώνται τα ζωτικά συμφέροντα όλων 
των χωρών της Ε.Ε.» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. 
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η αγορά των αεροσκαφών 
εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα ανανέωσης εξοπλισμού 
και στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, και 
πρόσθεσε ότι είναι η τρίτη φορά που η Πολεμική Αε-
ροπορία της χώρας μας εμπιστεύεται τη γαλλική βιο-
μηχανία, καθώς προηγήθηκε και το Mirage F1 εδώ και 
περίπου μισό αιώνα και το Mirage 2000 εδώ και περί-
που 30 χρόνια και η εκδοχή 2000-5, εδώ και 15 χρόνια. 
«Οι προκάτοχοι των Rafale έχουν ήδη αποδείξει την αξία 
τους στους ουρανούς του Αιγαίου. Και οι πιλότοι είναι 
εξοικειωμένοι με τα χαρακτηριστικά των πτήσεων, ένας 
παράγοντας ο οποίος αναμφίβολα έπαιξε ρόλο στην επι-
λογή μας. Αλλά προφανώς, ρόλο έπαιξε και η σημασία 
της άμεσης διαθεσιμότητας των αεροσκαφών. Επομέ-
νως, σήμερα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά ιστο-
ρία της στρατιωτικής και στρατηγικής συνεργασίας των 
δύο χωρών μας. Αλλά και νέες ευκαιρίες για την ελλη-
νική αμυντική βιομηχανία» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. 
Τέλος αναφέρθηκε στον εορτασμό των 200 ετών από την 
έναρξη της ελληνικής επανάστασης και εξήρε τη στήριξη 
της Γαλλίας κάνοντας έναν παραλληλισμό με το παρόν. 

«Η στήριξη της Γαλλίας ήταν μεγάλη και τότε, όπως και 
σήμερα. Όχι μόνο μέσω των μηνυμάτων της δικής της 
Επανάστασης, που αποτέλεσε έμπνευση για τη δική 
μας επανάσταση. Αλλά και εμπράκτως. Η συνεργα-
σία ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία έρχεται από 
πολύ μακριά και πηγαίνει πολύ μακριά. Το διδάσκει 
η Ιστορία. Και αυτό αποδεικνύεται και από τις επι-
λογές των χωρών μας στο πέρασμα του χρόνου. Με 
σταθερό στόχο την περιφρούρηση της ειρήνης, της 
σταθερότητας και της συνεργασίας, αυτόν το δρόμο 
ακολουθούμε και τώρα» κατέληξε ο πρωθυπουργός.  
                     
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΛΟΡΑΝΣ ΠΑΡΛΙ
Από την πλευρά της, η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας, 

Φλοράνς Παρλί, επισήμανε ότι οι διμερείς σχέσεις 
μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας σημείωσαν πρόοδο και 
η στρατηγική εταιρική σχέση «για την οποία είχατε 
μιλήσει εδώ και σχεδόν ένα χρόνο -στις 29 Ιανουαρί-
ου 2020- με τον πρόεδρο Μακρόν, εγγράφεται σε ένα 
πλαίσιο στο οποίο επιθυμούμε να προαγάγουμε όλο 
και περισσότερο την Ευρώπη μας και να συμβάλου-
με από κοινού, μεταξύ μας ως Ευρωπαίοι, στην προ-
στασία των συμπολιτών μας και της ασφάλειάς μας».  
Η Γαλλίδα υπουργός είπε επίσης, ότι το πρόγραμμα 
συνεργασίας θα είναι ιδιαίτερα πυκνό για τις επόμενες 
εβδομάδες, καθώς οι αεροπορίες των δυο χωρών θα δι-
εξάγουν κοινές ασκήσεις σε μερικές μέρες, ενώ υπάρχει, 
επίσης, και το σχέδιο για νέα κοινή άσκηση τον Απρίλιο.  
«Αλλά και στη συνέχεια, καθώς το αεροπλανοφόρο 
Charles de Gaulle θα περιπολεί στη Μεσόγειο, έχω την 
αίσθηση ότι η Ελλάδα θα μας συνοδεύσει με μια φρε-
γάτα κατά την επιχείρηση αυτή. Επομένως, το βλέπετε 
και εσείς, εργαζόμαστε και βραχυπρόθεσμα και μα-
κροπρόθεσμα, και για τη διμερή μας σχέση και για την 
Ευρώπη» είπε με νόημα η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας. 
                            
ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
Στη συνάντηση -σύμφωνα με κυβερνητικές πη-

γές- συζητήθηκε η περαιτέρω διεύρυνση των εξαιρε-
τικών διμερών σχέσεων, η συνεργασία στον αμυντι-
κό τομέα και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.  
Από ελληνικής πλευράς, στη συνάντηση συμμετείχαν ο 
Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, η 
επικεφαλής του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυ-
πουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή, ο Σύμβουλος Εθνι-
κής Ασφάλειας, Θάνος Ντόκος και ο Διευθυντής του 
Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιό-
δρας. |   © ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Το χρέος σπάει  
όλα τα ρεκόρ!
Στο γ’ τρίμηνο του 2020 εκτοξεύτηκε 
στα 337,5 δισ. ευρώ, από τα 333,7 
δισ. το β’ τρίμηνο, ενώ τα έσοδα 
υποχώρησαν στα 21,28 δισ. ευρώ

Κάθε ρεκόρ σπάει 
το χρέος της Ελ-

λάδας, με το υπουρ-
γείο Οικονομικών να 
αδυνατεί να ανακό-
ψει τη ραγδαία αύξη-
ση που παρατηρείται 
τους τελευταίους μή-
νες. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
– το γ’ τρίμηνο του 
έτους το χρέος εκτο-
ξεύτηκε στα 337,5 
δισ. ευρώ, από 333,7 
δισ. ευρώ το β’ τρίμη-
νο, που σημαίνει ότι 

μέσα σε τρεις μήνες η χώρα χρωστάει 3,8 δισ. ευρώ 
περισσότερα!
Υπενθυμίζεται, πως το τρίτο τρίμηνο δεν είχε σημα-

δευτεί από lockdown, με τα μέτρα στήριξης να ξεκινούν 
εκ νέου το δ’ τρίμηνο του έτους, όταν υπήρξε το δεύτε-
ρο κύμα της πανδημίας. Αυτό συνεπάγεται νέα αύξηση 
του χρέους στο τέλος του 2020. Να σημειωθεί πως, ένα 
χρόνο νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου του 
2019, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης άγγιζε τα 334,3 
δισ. ευρώ, αύξηση που αγγίζει τα 3,2 δισ. ευρώ.

Η εκτόξευση του χρέους κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας φαίνεται πως είναι ο λόγος που η κυβέρνηση ανα-
κοίνωσε τη νέα πρόωρη αποπληρωμή του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου, προκειμένου να μειωθεί το 
ποσοστό του χρέους ως προς το ΑΕΠ, καθώς η «βύθι-
ση» της οικονομίας το 2020 οδήγησε το χρέος πάνω 
από 200%. 

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για 
βαθιά ύφεση και το πρώτο τρίμηνο του 2021 (το ΚΕΠΕ 
και τραπεζικοί κύκλοι τοποθετούν την ύφεση στο 10%), 
θα υπάρξει νέα αύξηση στα επίπεδα του χρέους.

Άλλωστε, έως το τέλος του 2021, το Ελληνικό Δημό-
σιο θα πρέπει να αποπληρώσει τοκοχρεολύσια ύψους 
11,5 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο ύψος των χρηματο-
δοτικών αναγκών να προέρχεται από τις εξόδους της 
χώρας στις διεθνείς αγορές.
Παράλληλα, τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δείχνουν υποχώ-

ρηση των εσόδων στα 21,28 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο 
του 2020, από 24 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Την 
ίδια στιγμή, οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν στα 23,4 
δισ., από 21,5 δισ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2019.

© δημοκρατία

Μητσοτάκης: 
«Συζητάμε  

μόνο οριοθέτηση 
θαλάσσιων ζωνών»
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Η Γαλλία προσβλέπει στην περαιτέρω 
ενίσχυση των ήδη στενών σχέσεων 

της με την Ελλάδα, τονίζει σε συνέντευξή 
της στην «Καθημερινή» η Φλοράνς Παρλί, 
λίγο μετά την υπογραφή στην Αθήνα της 
σύμβασης πώλησης 18 μαχητικών τύπου 
Ραφάλ. Η Γαλλία είναι έτοιμη για την πώ-
ληση και της νέας γενιάς φρεγατών FDI 
στην Αθήνα, ενώ συζητάει και το ενδεχό-
μενο προγραμματισμού μέρους της παρα-
γωγής τους στην Ελλάδα.

Αθανάσιος Έλλις, Βασίλης Νέδος
© Η Καθημερινή

Η κ. Παρλί επισημαίνει, ότι το επόμενο 
χρονικό διάστημα η ελληνική αεροπορία 
θα συμμετάσχει στην πολυεθνική άσκηση 
«Skyros» με εύρος από την Ελλάδα έως τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ινδία, 
ενώ το Φεβρουάριο ελληνική φρεγάτα θα 
ενταχθεί στην ομάδα κρούσης του αερο-
πλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ». Η Γαλλίδα 
υπουργός κάνει λόγο και για τη συμμετο-
χή ειδικών δυνάμεων από την Ελλάδα στις 
επιχειρήσεις στο Μάλι, ενώ επισημαίνει 
ότι οι επαφές για την επισημοποίηση μιας 
διμερούς συμφωνίας ασφαλείας συνεχί-
ζονται. 
Για τη στάση της Τουρκίας, η κ. Παρλί 

τονίζει ότι η ρητορική του καθησυχασμού 
είναι θετική, αλλά πρέπει να επιβεβαιώ-
νεται και από γεγονότα. Επί τούτω, η κ. 
Παρλί υπογραμμίζει ότι η Γαλλία θα είναι 
άτεγκτη στο θέμα σεβασμού του Διεθνούς 
Δικαίου.

– ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ-
ΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ  
ΤΑ ΡΑΦΑΛ; 
– Με την Ελλάδα, χτίζουμε μια στέρεη 

αμυντική σχέση. Η προμήθεια των Ραφάλ 
για την Αθήνα είναι μόνο μια πλευρά αυ-
τής της σχέσης. Ανταλλάσσουμε τακτικά 
απόψεις πάνω στα στρατηγικά διακυ-
βεύματα στο μεσογειακό χώρο και αλ-
λού, οι ένοπλες δυνάμεις μας διεξάγουν 
ασκήσεις από κοινού. Ελπίζω, επίσης, ότι 
οι αμυντικές μας βιομηχανίες θα συνερ-
γαστούν στενότερα. Διαθέτουμε γι’ αυτό 
νέα εργαλεία στο πλαίσιο της Ε.Ε., όπως 
η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Θα ήθελα 
άλλωστε να υπογραμμίσω ότι έχουμε εγ-
γύτητα απόψεων στα διακυβεύματα και 
στις προκλήσεις της ευρωπαϊκής άμυνας.  
  
– ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ; ΕΙΝΑΙ  
ΠΙΘΑΝΟ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΝΑ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 
– Όπως γνωρίζετε, η Γαλλία διαθέτει 

ναυτική βιομηχανία πρώτης γραμμής 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα, η Naval 
Group παράγει για το γαλλικό ναυτικό 
νέα γενιά φρεγατών (FDI). Μπορώ να 
σας πω ότι αυτές οι φρεγάτες είναι κο-
ρυφαίες στην κατηγορία τους και ότι θα 
αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος του 
πολεμικού μας ναυτικού. Πιστεύω ότι η 
απόκτηση αυτών των φρεγατών από την 
Ελλάδα θα ήταν πολύ καλό νέο για τις 
χώρες μας. Ένα ακόμα! Γι αυτό, βέβαια, 
η Γαλλία και η ναυπηγική της βιομηχανία, 
θα ανταποκριθούν σε κάθε αίτημα του 
ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Επιπλέ-
ον, είμαι βέβαιη, θα χρειαστεί να εξετά-
σουμε με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε 

να προγραμματίσουμε ένα μέρος της 
παραγωγής στην Ελλάδα. Αυτό θα συνέ-
βαλε στην ενίσχυση της βιομηχανικής και 
τεχνολογικής βάσης της ευρωπαϊκής άμυ-
νας, πράγμα που υποστηρίζω σταθερά. 
  
– ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ 
ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ;
– Ναι, και πολύ σύντομα μάλιστα! Σε λί-

γες μέρες θα αναπτύξουμε σημαντικά αε-
ροπορικά μέσα στην Ελλάδα στο πλαίσιο 
της αποστολής «Skyros». Αυτή η μακράς 
εμβέλειας ανάπτυξη θα συμπεριλαμβάνει 
έως και 170 αεροπόρους, τέσσερα Ραφάλ, 
δύο A400M Atlas και ένα A330 Phenix. Η 
συγκεκριμένη γαλλική αεροπορική δύνα-
μη βρίσκεται ήδη σε περιοδεία που ξεκί-
νησε στις 20 Ιανουαρίου και θα λήξει στις 
5 Φεβρουαρίου 2021. Απογειώθηκε από 
το Tζιμπουτί και θα ταξιδέψει διαδοχικά 
στην Ινδία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα, στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα. Η 
άσκηση στοχεύει να επιδείξει την ικανό-
τητα της γαλλικής αεροπορίας να αναπτυ-
χθεί χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα 
σύνορά της, σε περιορισμένο χρονικό διά-
στημα και σε ζώνη στρατηγικού ενδιαφέ-
ροντος, όπου η Γαλλία επιθυμεί να επιβε-
βαιώσει την προσήλωσή της στην έννοια 
της ελευθερίας ανεφοδιασμού και αερο-
πλοΐας. Θα είναι η πρώτη κοινή αποστολή 
για τα τρία αυτά διαμάντια της γαλλικής 
αεροπορίας. Θα είναι βέβαια ευκαιρία 
ανταλλαγών και συνεκπαίδευσης με την 
Ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Άλλωστε, 
μετά τη συμμετοχή της Ελληνικής Πολε-
μικής Αεροπορίας στην τελευταία άσκηση 
Volfa στη Γαλλία, το περασμένο φθινόπω-
ρο, περιμένουμε με ανυπομονησία την 
ανάπτυξη των αεροσκαφών (8 Rafale και 4 
Mirage 2000) την ερχόμενη άνοιξη, με την 
ευκαιρία της διεθνούς ασκήσεως «Ηνίο-
χος» (12 με 24 Απριλίου στην Ελλάδα).
Όσον αφορά τον τομέα του Πολεμικού 

Ναυτικού, το αεροπλανοφόρο μας, «Σαρλ 
ντε Γκωλ», θα βρίσκεται σε αποστολή στην 
Ανατ. Μεσόγειο και στον Ινδικό Ωκεανό 
κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 
του 2021. Στην Ελλάδα έχει αποσταλεί 
πρόσκληση για τη συμμετοχή μιας φρεγά-
τας στην αποστολή αυτή ανάμεσα στο τέ-
λος Φεβρουαρίου και στις αρχές Μαρτίου. 
Στην άσκηση συμπεριλαμβάνονται αλλη-
λεπιδράσεις μεταξύ των δυνάμεων της 
γαλλικής αεροναυτικής ομάδας κρούσης 
(σ.σ. Carrier Group του «Σαρλ ντε Γκωλ») 
και της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. 
Αυτό θα επιτρέψει στις Δυνάμεις μας να 
συνεχίσουν την εκπαίδευση σε θέματα συ-
νεργασίας και ενίσχυσης της διαλειτουρ-
γικότητάς τους. Οι επαφές αυτές λαμβά-
νουν επίσης χώρα σε πολυμερές πλαίσιο, 
συγκεκριμένα στο πλαίσιο της τετραμε-
ρούς πρωτοβουλίας μεταξύ Ελλάδας, Γαλ-
λίας, Κύπρου και Ιταλίας ή της πρωτοβου-
λίας «Medusa», όπως συνέβη στις αρχές 
Δεκεμβρίου. Όμως, η επιχειρησιακή μας 
συνεργασία θα μπορούσε να εξελιχθεί 
σύντομα με ελληνική δέσμευση στο Σαχέλ 
όπου όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι συ-
μπράττουν μαζί μας, είτε στη MINUSMA 
είτε στην EUTM, είτε στο πλαίσιο της 
δύναμης Takuba, μιας ομάδας ευρωπα-
ϊκών ειδικών δυνάμεων που συνοδεύει 
στη μάχη τις ένοπλες δυνάμεις του Μάλι. 
  
– ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩ-
ΝΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ  
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ;

– Στα θέματα άμυνας, οι ελληνογαλλικές 
σχέσεις έχουν ανέλθει στο ανώτερο επί-
πεδό τους εδώ και μία δεκαετία, όπως το 
αποδεικνύουν οι περίπου δώδεκα υπουρ-
γικές συσκέψεις και η επίσκεψη του Γάλ-
λου αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην Ελλάδα, το 2019. 
Σημαντικά στοιχεία της στρατηγικής εται-
ρικής σχέσης, όπως αναφέρθηκε τον πε-
ρασμένο Ιανουάριο σε σύσκεψη ανάμεσα 
στο Γάλλο πρόεδρο και τον Έλληνα πρωθυ-
πουργό, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή, ει-
δικότερα μεταξύ των ενόπλων δυνάμεών 
μας. Συνεχίζουμε βέβαια την εργασία στο 
θέμα αυτό, ώστε να είμαστε έτοιμοι να την 
επισημοποιήσουμε μόλις θα είναι δυνατό. 
  
– ΠΟΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΚΟ-
ΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Η ΕΥΡΩΠΗ ΩΣΤΕ 
ΝΑ ΦΘΑΣΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ;
– Όπως ήδη γνωρίζετε, η Γαλλία πιστεύει 

σε μια ισχυρότερη Ευρώπη, ανθεκτικό-
τερη απέναντι στις κρίσεις. Πιστεύω ότι 
η κρίση που βιώνουμε εδώ και περίπου 
ένα χρόνο κατέδειξε σε ποιο βαθμό είναι 
αναγκαίο να ενισχύσουμε την κυριαρχία 
της Ευρώπης. Η έννοια της «στρατηγικής 
αυτονομίας» παραπέμπει σε ικανότητα 
που θα δίνει στους Ευρωπαίους ελευθε-
ρία εκτίμησης, απόφασης και αυτόνομης 
δράσης. Το διακύβευμα είναι η προστα-
σία των Ευρωπαίων πολιτών αλλά κυρίως 
η θεμελίωση της κυριαρχίας και της συλ-
λογικής μας αξιοπιστίας, μεταξύ άλλων 
και ως εταίροι, ειδικότερα στο πλαίσιο 
του ΝΑΤΟ. Αυτή η στρατηγική αυτονομία 

καλύπτει ένα ευρύτατο πεδίο που εκτεί-
νεται από την προστασία των δημοκρα-
τικών μας θεσμών απέναντι στην απειλή 
ξένων επεμβάσεων έως την ελευθερία 
εκτίμησης και δράσης στον επιχειρησιακό 
τομέα, περνώντας από την ασφάλεια της 
οικονομίας και της τεχνολογίας, γεγονός 
που συνεπάγεται ενίσχυση της ευρωπα-
ϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Στον τομέα 
αυτό, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο 
τα τελευταία χρόνια. Οφείλουμε όμως να 
προχωρήσουμε περισσότερο.

ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΑ
 
– ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΧΕΙ ΕΙΛΙ-
ΚΡΙΝΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ  
ΚΑΝΟΝΕΣ;
– Το ελπίζω! Είναι προς το συμφέρον 

όλων να διατηρούμε σχέσεις στενές και 
σχέσεις εμπιστοσύνης, ειδικότερα μεταξύ 
γειτονικών και συμμαχικών χωρών. Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι όσα μας χωρίζουν, 
μακροχρόνια μας εξασθενίζουν, ενώ μας 
εμποδίζουν να συγκεντρωθούμε στις μεί-
ζονες απειλές, όπως η τρομοκρατία και 
το μεταναστευτικό. Ωστόσο, πρέπει να 
είμαστε διορατικοί και να επαγρυπνού-
με: η ρητορική του καθησυχασμού είναι 
ευπρόσδεκτη αλλά πρέπει να επιβεβαι-
ώνεται από τα γεγονότα. Ειδικότερα, θα 
είμαστε άτεγκτοι ως προς το θέμα του σε-
βασμού του διεθνούς δικαίου.

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
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over YEARS
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- Wills & Estate Planning
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- Government Liaison

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ  
ΦΛΟΡΑΝΣ ΠΑΡΛΙ  

ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 

«Συμπαραγωγή  
για τις φρεγάτες»
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Μας ακούτε στο 1610 ΑΜ

Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα
Κάθε Σάββατο 

και Κυριακή 
στις 4 μμ.

1610

Πληθαίνουν πλέον οι καταγγελίες – ακό-
μη και από Τούρκους παράγοντες – για 

καταστροφή αρχαίων και βυζαντινών εκ-
κλησιών στην Τουρκία είτε από αυθαίρετη 
δόμηση, είτε και από κυνηγούς θησαυρών, 
που σκάβουν τα θεμέλιά τους με την ελπίδα 
να βρουν… χρυσές λίρες και άλλα κειμήλια 
μετά από τους διωγμούς των Ελλήνων ή την 
ανταλλαγή των πληθυσμών.

Μαρία Ζαχαράκη 
© ΕΘΝΟΣ

Ο Γενικός Διευθυντής Πολιτισμού και Του-
ρισμού του δήμου Αϊδινίου, Ουμούτ Του-
ντζέρ, προσέφυγε στην τουρκική δικαιοσύ-
νη για την ανέγερση τοίχων στις εισόδους 
μίας ελληνορθόδοξης εκκλησίας 130 ετών. 
Οι τοίχοι αυτοί, που κλείνουν την πρόσβαση 
στην εκκλησία, χτίστηκαν προκειμένου να 
αποκτηθεί άδεια πώλησης οινοπνεύματος 
σε γειτονικό εστιατόριο!

Μετά από τη σχετική έρευνα, οι τοίχοι κα-
τεδαφίστηκαν κι ο Ουμούτ Τουντζέρ αιτήθη-
κε να περιέλθει η ιδιοκτησία της εκκλησίας 
στο υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, 
κάτι που τελικά έγινε. Παράλληλα, προσέ-
φυγε στη δικαιοσύνη ώστε να τιμωρηθούν 
οι υπαίτιοι.

Για τον Τούρκο αξιωματούχο, «αυτό εί-
ναι ένα θέμα που πρέπει να διαλευκά-
νουμε. Σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε το 
χώρο όσο το δυνατόν καλύτερα. Σε πε-
ρίπτωση που υπάρξει αίτηση από τους 
ορθόδοξους της περιοχής, θα μπορού-
σαμε να τον αξιοποιήσουμε και ως εκ-
κλησία. Διαφορετικά θα γίνει μουσείο». 
Επισημαίνεται, ότι τα εστιατόρια απαιτεί-
ται να βρίσκονται τουλάχιστον εκατό μέτρα 
μακριά από τους τόπους λατρείας, ωστόσο 
με την ανέγερση των εν λόγω τειχών δε θα 
χρειάζονταν να τηρηθεί η σχετική απόστα-
ση. 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΥΣΑΣ:  
ΣΤΟΧΟΣ ΚΥΝΗΓΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ

Την ίδια ώρα, η ιστορική εκκλησία του 
Αγίου Ιωάννη στην Προύσα έγινε στόχος 
κυνηγών θησαυρών. Η εκκλησία αρχικώς, 
εξαιτίας ελλιπούς συντήρησης, κινδύνευε 
να καταρρεύσει κι έπειτα έγινε στόχος κυ-
νηγών θησαυρών. Τα ερείπια της εκκλησίας, 
που έχει ιστορία 900 ετών, εντοπίστηκαν 
από drone.

Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη – στην Τρί-
γλια της Προύσας – αναστηλώθηκε κατά 
περιόδους, ωστόσο όταν έφυγαν οι Έλ-
ληνες της περιοχής μετατράπηκε σε στό-
χο κυνηγών θησαυρών. Η στέγη του κτί-
σματος έχει οριστικά καταστραφεί, ενώ 
στο δάπεδο της εκκλησίας οι κυνηγοί 
θησαυρών έχουν σκάψει βαθιά πηγάδια. 
Σύμφωνα με ξεναγό της περιοχής «μετά 
τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, οι Έλληνες 
εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πε-
ριοχή. Τούρκοι από τη Θεσσαλονίκη και την 
Κρήτη εγκαταστάθηκαν στην Τρίγλια. 

Ωστόσο, μετά από κάποιο χρονικό διάστη-
μα τούς κατέλαβε η επιθυμία αναζήτησης 
θησαυρών. Απευθύνουμε έκκληση στις αρ-
χές να παρακολουθήσουν το θέμα. 
Τα πάντα θυμίζουν πεδίο μάχης. Πρόκει-

ται για μια λυπηρή κατάσταση. Η εκκλησία 
είναι ιδιαίτερα σημαντική, είχε χτιστεί το 
1.100 για τους περίπου 5.000 Έλληνες που 
ζούσαν στην Τρίγλια. Ελπίζουμε να ανακαι-
νισθεί και να δοθεί και πάλι για δημόσια 
χρήση».

ΕΚΚΛΗΣΙΑ GERMIYAN ΣΤΗ ΣΗΛΥΒΡΙΑ
Αντίστοιχα, στην περιοχή της Σηλυβρί-

ας υπήρξε ακόμη ένα χτύπημα από κυνη-
γούς θησαυρών. Σε ιστορική εκκλησία 185 
ετών, που μετά βίας προσπαθεί να πα-
ραμείνει όρθια, γνωστή με την ονομασία 
Γκερμιγιάν, κυνηγοί θησαυρών έσκαψαν 
λάκκους με την ελπίδα να βρουν χρυσό. 

Η εκκλησία χτίστηκε το 1836, εγκαταλεί-
φθηκε αρχικά από τους Έλληνες το 1913 
λόγω πολέμων και στη συνέχεια αφέθηκε 
στη μοίρα της οριστικά με την ανταλλαγή 
των πληθυσμών το 1923-24. Στη συνέχεια 
χρησιμοποιήθηκε ως τζαμί και ως σχολείο. 
Η παραμελημένη ιστορική εκκλησία με το 
πέρασμα του χρόνου ερήμωσε και λεηλα-
τήθηκε από τους κυνηγούς θησαυρών. 

«ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ» ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΥΣΑ
Στο μεταξύ, σε αγγελία που δημοσιεύτηκε 

στο διαδίκτυο, μία εκκλησία στην Προύσα 
πωλείται έναντι 6.300.000 τουρκικών λιρών 
(περίπου 700 χιλιάδες ευρώ). Σύμφωνα με 
την αγγελία, η εκκλησία, που ανήκει σε ιδιώ-
τη, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως χώρος 
τέχνης, μουσείο ή ξενοδοχείο. Το όνομα της 
εκκλησίας, καθώς και η τοποθεσία της, δεν 
έγιναν γνωστά, στο πλαίσιο της «προστασί-
ας εμπορικών και προσωπικών δεδομένων». 
Η εκκλησία, σημειώνεται, χτίστηκε για τον 
αρμενικό πληθυσμό της περιοχής – η οποία 
εγκαταλείφθηκε με την ανταλλαγή των 
πληθυσμών το 1923 – ενώ στη συνέχεια 
χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη καπνού και 
εργοστάσιο υφαντουργίας. Η εκκλησία βρί-
σκεται σε χώρο που περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO. 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ

Για το θέμα της αγγελίας, έγινε ακόμη 
και κοινοβουλευτική ερώτηση από τη βου-
λευτή του φιλο-κουρδικού κόμματος HDP, 
Τουλάι Χατιμογουλαρί, προς τον υπουργό 
Πολιτισμού και Τουρισμού, Νουρί Ερσόι. 
Στο ερώτημα της βουλευτού αναφέρεται 
πως «εκκλησίες που δεν έχουν πιστούς, 
έχουν αφεθεί στη μοίρα τους, έχουν μετα-

τραπεί σε στάβλους και αποθήκες και λεη-
λατούνται από κυνηγούς θησαυρών. 
Υπάρχουν επίσης αρκετές εκκλησίες που 

ανήκουν σε ιδιώτες και διατίθενται μέσω 
αγγελιών. Ωστόσο, οι εκκλησίες δε μπορούν 
να αποτελούν ιδιωτική περιουσία και να πω-
λούνται και όπως οι συναγωγές και τα τζαμιά 
πρέπει να είναι ανοιχτές για δημόσια χρήση». 
Η βουλευτής της Τουρκίας ζητά επίσης να 
μάθει από τον αρμόδιο υπουργό πόσοι τίτ-
λοι εκκλησιών και μοναστηριών ανήκουν 
στο υπουργείο και αν υπάρχουν σχέδια επι-
στροφής στα ιδρύματα των Ελλήνων, Αρμε-
νίων και Συροχαλδαίων των εκκλησιών, οι 
τίτλοι ιδιοκτησίας των οποίων μεταφέρθη-
καν σε ιδιώτες ή στο κρατικό ταμείο.

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
Υπάρχουν ωστόσο και καλές ειδήσεις… 

Μία ιστορική εκκλησία -721 ετών- ο Άγιος 
Γεώργιος στην Καισάρεια, που λεηλατήθη-
κε από κυνηγούς θησαυρών, αναμένεται με 
απόφαση του δήμου να αναστηλωθεί.

Σε πρόσφατη ομιλία του Τούρκου προέ-
δρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προς τους 
πρέσβεις των χωρών της ΕΕ, σημείωσε άλ-
λωστε ότι «τη στιγμή που αυξάνεται τα τε-
λευταία χρόνια ο αντι-ισλαμισμός και ο πο-
λιτιστικός ρατσισμός, εμείς αναστηλώνουμε 
εκκλησίες, μοναστήρια και συναγωγές από 
το δικό μας προϋπολογισμό και τη δική μας 
τσέπη».

Βέβαια, δυστυχώς, η καταστροφή εκκλη-
σιών και ιερών χώρων έχει γίνει πλέον πιο 
μαζική και ανεξέλεγκτη, σε σχέση με τις 
αναστηλώσεις που είναι πιο σπάνιες, δύ-
σκολες και πολυέξοδες, όσο κι αν η Τουρκία 
προσπαθεί να επενδύσει στο θρησκευτικό/
χριστιανικό τουρισμό για ένα επιπλέον ει-
σόδημα. 

Τουρκία: Λεηλασίες σε ορθόδοξες εκκλησίες 
Βυζαντινές 
εκκλησίες 

στην Τουρκία 
καταστρέφονται 
από κυνηγούς 

θησαυρών ή από 
την αδιαφορία του 
τουρκικού κράτους  
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Από τη μεταψυχροπολεμική διεθνή τάξη 
στη νέα παγκόσμια τάξη 
Στην αυγή του νέου έτους, το σύνολο 

των κυβερνήσεων του πλανήτη βρί-
σκεται αντιμέτωπο με μια τριπλή δομική 
κρίση σε οικονομικό, θεσμικό και υγειο-
νομικό επίπεδο και με ένα αναπάντητο 
ερώτημα.

Δρ. Διονύσης Τσιριγώτης*  
© Huffington Post Greece 

Εάν και σε ποιο βαθμό οι τεκτονικές αυ-
τές μετατοπίσεις σε εθνικό, περιφερεια-
κό και διεθνές επίπεδο, θα συνωθήσουν 
στην αναδιαμόρφωση της μεταψυχροπο-
λεμικής διεθνούς πολιτικής τάξης, απολή-
γοντας σε μία «νέα παγκόσμια τάξη».

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΗ
Ο όρος «νέα παγκόσμια τάξη» χρησιμο-

ποιήθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο 
Γούντροου Ουίλσον, μετά το τέλος του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, για να περιγράψει 
το ιδεαλιστικό του όραμα για μία «διε-
θνή ειρήνη». Τοιουτοτρόπως, ο Τζορτζ 
Μπους (ο πρεσβύτερος) σε ομιλία του 
στο Κογκρέσο (Σεπτέμβριος 1990), θα 
αναφερθεί στη «νέα παγκόσμια τάξη» 
ως «μια ιστορική περίοδο συνεργασί-
ας […] στην οποία τα έθνη του κόσμου, 
Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου, 
μπορούν να ευημερούν και να ζουν αρ-
μονικά». Η «νέα παγκόσμια τάξη» του 
Αμερικανού προέδρου Μπους εδράζο-
νταν στις αρχές της συλλογικής ασφά-
λειας και της πολυεθνικής συνεργασίας.  
Σε αντιδιαστολή με την έννοια της «πα-
γκόσμιας τάξης» (η οποία σπάνια συμβαί-
νει στην ιστορία), η διεθνής πολιτική τάξη 
αποτελεί ένα μοντέλο συμπεριφοράς που 
εξυπηρετεί τους στοιχειώδεις ή πρωταρ-
χικούς στόχους των κρατών και συνήθως 
διαμορφώνεται από την κυρίαρχη μεγάλη 
δύναμη στο διεθνές σύστημα. Κατά τη δι-
άρκεια της ιστορικής διαχρονίας, παρατη-
ρούμε αντίστοιχα μοντέλα διεθνούς τάξης 
από τη Ρώμη, το Βυζάντιο, την Κίνα, τη 
Γαλλία, τη Βρετανία, τη Ρωσία, τη Γερμα-
νία και την Ιαπωνία. Ενώ στη μεταψυχρο-
πολεμική περίοδο η διεθνής πολιτική τάξη 
έχει ταυτισθεί με το σύνολο των διεθνών 
θεσμών που εμφορούνται από τα νεοφι-
λελεύθερα αγγλοσαξονικά ιδεώδη, τόσο 
στον τομέα της διεθνούς πολιτικής οικο-
νομίας (ΔΝΤ, ΠΤ, ΠΟΕ, G7) όσο και της δι-
εθνούς περιφερειακής ασφάλειας (ΝΑΤΟ). 
Ως εκ τούτου, υπάρχει μια στοιχειώδης 
διαφοροποίηση μεταξύ διεθνούς και 
παγκόσμιας τάξης. Όπως χαρακτηριστι-
κά επισημαίνει ο Henry Kissinger, η πα-
γκόσμια τάξη περιγράφει ένα consensus 
μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων ως προς 
τη διατήρηση του υπάρχοντος εδαφικού 
καθεστώτος. Πρόκειται για μια τυπική 
διεθνή συμφωνία (τύπου Γιάλτα) «για τη 
φύση των εφαρμόσιμων ρυθμίσεων και 
για τους επιτρεπόμενους στόχους και με-
θόδους της εξωτερικής πολιτικής», σε μια 
προσπάθεια περιορισμού των ανταγωνι-
σμών μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και 
εγκαθίδρυσης ενός συστήματος ισορρο-
πίας ισχύος (όπως το Κονσέρτο των Με-
γάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, απόρροια 
της διάσκεψης της Βιέννης, 1814-1815) 
όπου κανένα κράτος δε θα είναι δυσαρε-
στημένο με τον υπάρχον εδαφικό καθε-
στώς. Στο πλαίσιο αυτής της συλλογιστι-
κής θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε το 
διαφαινόμενο σινοαμερικανικό στρατηγι-
κό ανταγωνισμό και τις συμπαρομαρτού-
σες απολήξεις του.

ΣΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Με την Κίνα να έχει ξεπεράσει τις οικο-

νομικοπολιτικές – θεσμικές επιπτώσεις 

της πανδημίας και να εξακολουθεί να 
αναπτύσσεται ραγδαία σε οικονομικό-
στρατιωτικό επίπεδο, υλοποιώντας κατά 
γράμμα το γεωοικονομικό της όραμα 
«μία ζώνη, ένας δρόμος», η εξωτερι-
κή απειλή για την αμερικανική διεθνή 
τάξη είναι ορατή και άμεσα υπολογίσιμη. 
Ο νέος στρατηγικός ανταγωνισμός μετα-
ξύ Πεκίνου-Ουάσιγκτον επισημαίνεται 
στην τελευταία έκθεση του «Προσωπικού 
σχεδιασμού πολιτικής» του Αμερικανικού 
Υπουργείο Εξωτερικών, (Νοέμβριος 2020):  
«Το [Κομουνιστικό] Κόμμα (Κ.Κ.Κ.) [της 
Κίνας] πυροδότησε μια νέα εποχή αντα-
γωνισμού των μεγάλων δυνάμεων. Ακό-
μα και όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες επι-
διώκουν συνεργασία και χαιρετίζουν τον 
ανταγωνισμό που βασίζεται σε κανόνες, 
η υπεύθυνη αμερικανική πολιτική εξαρ-
τάται από την αντιμετώπιση της αυξα-
νόμενης πρόκλησης που θέτει η Λαϊκή 
Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ) σε ελεύθερα 
και κυρίαρχα έθνη-κράτη και στην ελεύ-
θερη, ανοιχτή, βασισμένη σε κανόνες δι-
εθνή τάξη που είναι απαραίτητη για την 
ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευη-
μερία τους. Η απροσεξία του Κ.Κ.Κ. στο 
να επιτρέψει στο μυθιστόρημα του κο-
ρωνοϊού που γεννήθηκε στο Γουχάν να 
εξελιχθεί σε μια παγκόσμια πανδημία, σε 
συνδυασμό με τη συντονισμένη εκστρα-
τεία παραπληροφόρησης που ανέλαβε 
το Πεκίνο για να αποκρύψει την ευθύνη 
της Κίνας, θέτει αμφιβολίες στους υπό-
λοιπους. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι δεν 
έχουν επαρκή κατανόηση του χαρακτήρα 
και του πεδίου της πρόκλησης της Κίνας». 
Αναγνωρίζοντας ότι η οικονομική και τε-
χνολογική ανάπτυξη της Κίνας τη μετα-
μορφώνει σε μια πλανητική στρατιωτική 
δύναμη που προώρισται «να ανταγωνι-
στεί και μακροπρόθεσμα να ξεπεράσει» 
τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, θέτει 
ως αντικειμενικό πολιτικό στόχο τη δια-
σφάλιση της αγγλοσαξονικής διεθνούς 
πολιτικής τάξης και συνεπαγόμενα τη δια-
τήρηση της αμερικανικής πρωτοκαθεδρί-
ας. 

Ως μείζον ανασχετικό ανάχωμα για τη 
συγκράτηση της Κίνας στην περίμετρο της 
Ευρασίας είναι η Ευρώπη και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, όπου με το ειδικό οικονομικό 
και διπλωματικό τους βάρος θα επανασυ-
στήσουν το Ευρωατλαντικό βάθρο ισχύος, 
ανακόπτοντας το «νέο δρόμο του μετα-
ξιού». Ορίζοντας την Ευρώπη ως συστα-
τικό πυλώνα της στρατηγικής «μία ζώνη, 
ένας δρόμος» το Πεκίνο επιζητά μια νέα 
πολυπολική ρύθμιση μεταξύ των Μεγά-
λων Δυνάμεων που «σέβεται τις γεωπολι-
τικές σφαίρες επιρροής».

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
Αναλυτικότερα, το στρατηγικό όραμα 

της Κίνας, όπως διακηρύχθηκε από τον 
πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ το Σεπτέμβριο του 
2013, έχει ένα διττό πολιτικό στόχο. Τη 
μεσοπρόθεσμη αμοιβαία επωφελή συ-
νεργασία για όλους τους συμμετέχοντες 
και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία μιας 
αρμονικής διεθνούς κοινότητας, στη βάση 
ενός κοινού οράματος για «τη δημιουρ-
γία μιας παγκόσμιας κοινότητας με κοινό 
μέλλον». Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από 
«ένα σύνολο διασύνδεσης εμπορικών συ-
ναλλαγών και έργων υποδομής στην Ασία, 
την Ευρώπη και τον Ειρηνικό», εμπερι-
κλείοντας περισσότερες από 68 χώρες 
και 4,4 δισ. ανθρώπους. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα αποτελούν η «νέα γέφυρα 
της Ευρασιατικής Γης», που διασχίζει το 
Καζακστάν, τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και 
τελειώνει στο Ρότερνταμ και το «μπλε οι-
κονομικό πέρασμα» που συνδέει την Κίνα 

με τον Αρκτικό Ωκεανό και την Ευρώπη. 
Ποια είναι όμως η απάντηση της Ουάσι-
γκτον στην προσπάθεια του Πεκίνου να 
δημιουργήσει μια νέα παγκόσμια τάξη;

ΟΙ ΔΥΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ
Έχοντας διασφαλίσει τον έλεγχο των πα-

γκόσμιων κοινών (ωκεανοί, ατμόσφαιρα, 
διάστημα, Ανταρκτική) και εδραιώνοντας 
την οικονομική-στρατιωτική της πρωτο-
καθεδρία, σε συνδυασμό με τη σχετική 
της υπεροχή στους τομείς της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας και της έρευνας-τε-
χνολογίας, οι ΗΠΑ έχουν δύο επιλογές. 
Είτε θα λειτουργήσουν ως υπερπόντιος 
εξισορροπητής, ανακόπτοντας την άνοδο 
της Κίνας με μία νέα στρατηγική ανάσχε-
σης στην περίμετρο της Ευρασίας, είτε θα 
χρησιμοποιήσουν μια αντίστοιχη στρατη-
γική για τη δημιουργία μιας «νέας παγκό-

σμιας τάξης» που θα αντικατοπτρίζεται σε 
μια συνολική διευθέτηση με την Ε.Ε., την 
Ιαπωνία, την Κίνα, την Ινδία και τη Ρωσία 
«σχετικά με τα όρια της αποδεκτής συμπε-
ριφοράς και τον τρόπο επιβολής τους». Το 
ποια στρατηγική θα επιλέξουν συναρτά-
ται από το μέτρο αποτελεσματικότητάς 
της για την προάσπιση-προαγωγή των 
ζωτικών συμφερόντων των ΗΠΑ, μεταξύ 
των οποίων εμπερικλείονται η αποτρο-
πή της διάδοσης-χρήσης και της απειλής 
χρήσης όπλων μαζικής καταστροφής, η δι-
ατήρηση μιας περιφερειακής-πλανητικής 
ισορροπίας δυνάμεων, η ανάσχεση των 
αναδυόμενων περιφερειακών ηγεμόνων, 
η διασφάλιση της βιωσιμότητας-σταθερό-
τητας των μεγάλων παγκόσμιων συστημά-
των (εμπόριο, χρηματοπιστωτικές αγορές, 
ενεργειακός εφοδιασμός, κυβερνοχώρος, 
κ.α.) κλπ.
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*Επίκουρος καθηγητής στο τμήμα  
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

του Πανεπιστημίου Πειραιώς  
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Τρία μαθήματα γεωπολιτικής  
που μας δίδαξε το 2020 
Ο Covid-19 είναι το story του 2020. 

Έχει δοκιμάσει τις εθνικές ικανότη-
τες, την κοινωνική συνοχή και τις διεθνείς 
σχέσεις. Αλλά η πανδημία δεν έχει αντι-
καταστήσει τη γεωπολιτική, απλώς την 
έχει αλλάξει. Η γεωπολιτική έχει διαμορ-
φώσει τον αντίκτυπο του ιού και συνε-
χίζει να το κάνει. Και πολλές σημαντικές 
εξελίξεις δεν έχουν καμία ή έχουν ελάχι-
στη σχέση με την πανδημία. Ο τελευταίος 
χρόνος μας προσέφερε τρία γεωπολιτικά 
μαθήματα. 

Nigel Gould-Davies* 
© Capital  

ΠΡΩΤΟΝ, ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτω-
πος με το μεγαλύτερη έλλειμμα διακυ-
βέρνησης μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Η κοινή παγκόσμια πρόκληση της κλιμα-
τικής αλλαγής και η πανδημία απειλούν 
όλες τις χώρες και απαιτούν παγκόσμια 
συνεργασία. Αντιθέτως, οι διεθνείς δι-
χασμοί, η δυσπιστία και η αντιπαλότητα 
έχουν γίνει πιο βαθιά. Οι Ρώσο-δυτικές 
σχέσεις βρίσκονται τώρα στο χειρότερο 
επίπεδο από τις αρχές της δεκαετίας του 
1980. Ο έλεγχος των πυρηνικών όπλων 
από ΗΠΑ-Ρωσία, έχει τυπικά τελειώσει. 
Οι αμερικανό-κινεζικές σχέσεις βρίσκο-
νται στο χαμηλότερο σημείο τους από τα 
τέλη της δεκαετίας του 1960. Οι σχέσεις 
Κίνας-Ινδίας έχουν υποστεί τη χειρότερη 
βία από το 1975. Οι διατλαντικές σχέ-
σεις είναι στην πιο αβέβαια φάση τους 
από τα τέλη της δεκαετίας του 1940.  
Μια ευρύτερη επίθεση στην ιδέα και 
στην πρακτική της πολυμέρειας έχει επι-
δεινώσει αυτή τη διάβρωση των μεγά-
λων σχέσεων. Ασυνήθιστα, οι διεθνείς 
οργανισμοί που υποστηρίζουν τη συ-
νεργασία έχουν δεχθεί επίθεση όχι μόνο 
από αναδυόμενους αμφισβητίες αλλά 
από την κυρίαρχη δύναμη, τις ΗΠΑ. Ως 
αποτέλεσμα, οι οργανισμοί που αντιμε-
τωπίζουν συλλογικά προβλήματα συλ-
λέγοντας πληροφορίες και εξειδίκευση, 
συμφωνώντας κοινές πολιτικές και συ-
ντονίζοντας την εφαρμογή τους, έχουν 
χάσει την υποστήριξη, τους πόρους 
και ακόμη και τη συμμετοχή κάποιων.  
Ένα τεράστιο κενό μεταξύ της ανάγκης 
για συνεργασία και της αποτυχίας να 
την παράσχουν, υποδηλώνει μια κρίση 
της διεθνούς τάξης. Επιπλέον, έχουν δη-
μιουργηθεί νομικά κενά διεθνώς, καθώς 
οι πολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις 
ξεπερνούν τους καθιερωμένους κανό-
νες και νόμους, όπως οι συγκρούσεις 
που αφορούν σε μη κρατικούς φορείς, 

στην κυβερνο-ασφάλεια, στις δραστηρι-
ότητες στο διάστημα και στη διαχείριση 
των προσφυγικών ροών. Η δημιουργι-
κή νομική διπλωματία είναι απαραίτητη 
για να αντιμετωπιστούν αυτά τα κενά.  
Ακόμη και σε μια χρονιά δύσκολων γεω-
πολιτικών ωστόσο, υπάρχουν καλές ειδή-
σεις. Οι ΗΠΑ ήλθαν σε συμφωνία με ένα 
θανατηφόρο εχθρό, τους Ταλιμπάν, για 
να δοθεί τέλος στο μακροβιότερο πόλεμο 
της Αμερικής. Και αν και η ΕΕ έχασε ένα 
μεγάλο κράτος-μέλος της από το Brexit, 
κέρδισε -μετά από τα αρχικά λάθη- νέα 
συνοχή και σκοπό στην καταπολέμηση 
του κορωνοϊού, συμφωνώντας σε άνευ 
προηγουμένου χρηματοοικονομικές δε-
σμεύσεις που έσπασαν τα ταμπού. Κα-
νένα από αυτά τα επιτεύγματα δεν ήταν 
αναπόφευκτο. Η δεύτερη φάση της δια-
δικασίας ειρήνης στο Αφγανιστάν -συ-
νομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης της Κα-
μπούλ και των Ταλιμπάν για τη λήξη του 
εμφυλίου πολέμου- βρίσκεται στον αέρα. 
Σε ό,τι αφορά στην ΕΕ, υπάρχουν ακόμη 
μεγάλοι περιορισμοί στις φιλοδοξίες για 
«στρατηγική αυτονομία», παρά τη συζή-
τηση που διεξάγεται γι αυτό. 
Το ΔΕΥΤΕΡΟ γεωπολιτικό μάθημα του 

2020 είναι ότι οι επιλογές, καθώς και οι 
δυνάμεις, έχουν σημασία – ιδιαίτερα, οι 
προτεραιότητες των εθνικών ηγετών. Ο 
Vladimir Putin μετράει 20 χρόνια στην 
εξουσία πιέζοντας για σημαντικές συ-
νταγματικές αλλαγές που θα του επι-
τρέψουν να παραμείνει πρόεδρος μέχρι 
το 2036, εάν το επιθυμεί. Αυτή η χρονιά 
ήταν επίσης σημαντική για τους μακρο-
βιότερους δημοκρατικούς ηγέτες στην 
Ασία και στην Ευρώπη. Ο Ιάπωνας πρω-
θυπουργός Shinzo Abe παραιτήθηκε, ενώ 
η Γερμανίδα Καγκελάριος Angela Merkel 
ξεκίνησε αυτό που αναμένεται, να είναι 
η τελευταία της χρονιά στην Καγκελαρία. 

Μια από τις πιο σημαντικές κληρονο-

μιές του Abe είναι η πρωτοβουλία για 
Ελεύθερη και Ανοιχτή περιοχή Ινδίας – 
Ειρηνικού, την οποία πρότεινε το 2016 
και έχει έκτοτε υιοθετηθεί από μεγάλους 
εταίρους. Μένει να δούμε πόσο μακριά 
αυτή η πρωτοβουλία, στενά συνδεδεμέ-
νη με τον Abe, θα αναπτυχθεί υπό το διά-
δοχό του, Suga Yoshihide. 

Σε ό,τι αφορά στη Γερμανία, το μεγα-
λύτερο κράτος-μέλος της ΕΕ αντιμετωπί-
ζει το πιο σύνθετο διεθνές περιβάλλον 
μετά την επανένωση. Πρέπει να βρει το 
δρόμο της μέσα στη συνεχώς αυξανό-
μενη αντιπαλότητα ΗΠΑ-Κίνας, να δια-
χειριστεί την άνοδο της Ρωσίας -μετα-
ξύ άλλων να αυξήσει και τον αμυντικό 
της προϋπολογισμό- και να βοηθήσει 
την ΕΕ στην απάντηση της για το τέλος 
της μεταβατικής περιόδου του Brexit.  
Στο μεταξύ, οι φιλόδοξοι μεταρρυθμι-
στές ηγέτες σε τρεις ηπείρους αντιμετω-
πίζουν αυξανόμενες ανησυχίες στο να 
προωθήσουν τις ατζέντες τους. Ο Cyril 
Ramaphosa της Νότιας Αφρικής αντιμε-
τώπισε τις αντιδράσεις στο εσωτερικό 
των φατριών και των συμφερόντων. Η 
δυσπιστία απέναντι στους οργανισμούς 
και η απροθυμία να δημιουργηθούν νέοι, 
δυσκόλεψε πολύ τον Andres Manuel 
Lopez Obrador στην προσπάθειά του να 
πετύχει τον «Τέταρτο Μετασχηματισμό» 
του Μεξικό. Παρά την ισχυρή προσωπι-
κή δημοτικότητα, ο Volodomyr Zelensky 
στην Ουκρανία δυσκολεύεται με ένα 
τεράστιο φάσμα προκλήσεων, που πε-
ριλάμβανε την εσωτερική διαφθορά, τις 
πιέσεις από Putin και Trump, και από τη 
δική του πολιτική και διοικητική απειρία. 
Το ΤΡΙΤΟ γεωπολιτικό μάθημα είναι ότι 

οι περισσότερες περιοχές αντιμετωπί-
ζουν κλιμακούμενες αλλαγές στο status 
quo. Τον Αύγουστο του 2019, η Ινδία ανα-
κάλεσε το ειδικό καθεστώς του Jammu 
και Κασμίρ, αυξάνοντας τις ενστάσεις με 

το Πακιστάν. Η Αιθιοπία ολοκλήρωσε την 
κατασκευή του Φράγματος Renaissance, 
της μεγαλύτερης κατασκευής στο Νείλο 
από το Φράγμα του Ασουάν, χωρίς να 
επιλύσει τις εντάσεις με την εξαρτώμενη 
από το Νείλο Αίγυπτο και με το Σουδάν. 
Η προβολή της στρατιωτικής παρουσίας 
της Τουρκίας και της επιρροής της, έφε-
ραν την κλιμάκωση των δραστηριοτήτων 
σε Λιβύη και Συρία, και την ανατροπή των 
εξελίξεων στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ υπέρ 
του Αζερμπαϊτζάν. Τον Ιούνιο του 2020, η 
Κίνα πέρασε ένα νόμο εθνικής ασφάλει-
ας για το Χονγκ Κονγκ που ουσιαστικά 
αναθεώρησε αποτελεσματικά το καθε-
στώς της επαρχίας και υπονόμευσε την 
αυτονομία της και τις ελευθερίες της. Οι 
μη κρατικοί παράγοντες μπορούν να συ-
μπεριληφθούν στις προκλήσεις επίσης. Η 
Strategic Survey για το 2020 επισημαίνει 
την εξάπλωση του οργανωμένου εγκλή-
ματος της Βραζιλίας σε όλη τη Λατινική 
Αμερική και εκτός αυτής. 
ΤΟ 2020 ξεκίνησε με την εξάπλωση ενός 

θανατηφόρου νέου ιού και τελειώνει 
με τη διανομή εμβολίων για την αντι-
μετώπισή του. Ο κορωνοϊός θα περά-
σει και θα αφήσει το σημάδι του στην 
ιστορία. Αλλά η γεωπολιτική παραμέ-
νει: τα μαθήματα της για το έτος της 
πανδημίας δε θα πρέπει να αγνοηθούν.  
 

*Συνεργάτης του IISS (διεθνές ερευνητι-
κό ινστιτούτο που παρέχει αντικειμενι-
κές πληροφορίες για στρατιωτικές, γε-
ωπολιτικές και γεωοικονομικές εξελίξεις 
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
σύγκρουση). Πριν ενταχθεί στο IISS, ο 
Nigel δίδαξε διεθνείς σχέσεις στο Πανε-
πιστήμιο Mahidol στην Ταϊλάνδη. Από 
το 2010-14 κατείχε ρόλους ανώτερων 
κυβερνητικών σχέσεων στον τομέα της 
ενέργειας  στην Κεντρική και Νοτιοανα-
τολική Ασία. Από το 2000 έως το 2010 
υπηρέτησε στο Γραφείο Εξωτερικών και 
Κοινοπολιτείας, όπου οι ρόλοι του πε-
ριλάμβαναν επικεφαλής του τμήματος 
οικονομικών στη Μόσχα, πρέσβης στη 
Λευκορωσία και διευθυντής έργου στη 
μονάδα στρατηγικής. Από το 1996-2000 
δίδαξε πολιτική και διεθνείς σχέσεις στο 
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. 
Είναι συγγραφέας της «Τεκτονικής 

Πολιτικής: Παγκόσμιος Πολιτικός Κίν-
δυνος σε μια Εποχή Μετασχηματι-
σμού» (Brookings, 2019). Ο Nigel είναι 
κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού 
από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και 
κατέχει διδακτορικό τίτλο από το Χάρ-
βαρντ.
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ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΑΣ, ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Μετά την πανδημία η πολιτική κρίση; 
Η επόμενη μέρα της πανδημίας θα κάνει ακόμη πιο εμφανή  
τα σημάδια της πολιτικής κρίσης σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες
Το αναμενόμενο αντανακλαστικό όλων 

μας είναι την επόμενη του τέλους της 
πανδημίας (ή τέλος πάντων του περάσμα-
τος στη φάση όπου θα μπορούμε να «ζού-
με με τον ιό» χωρίς πολλά περιοριστικά 
μέτρα) θα είναι μια συνθήκη συλλογικής 
ευφορίας, καθώς θα μπορούμε να ζούμε 
«κανονικά» ενώ θα υπάρξει και αντιστρο-
φή των σημερινών αρνητικών οικονομι-
κών τάσεων.

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Από κάποιες πλευρές δεν είναι παράλογο 
να σκεφτόμαστε έτσι. Αρκεί να σκεφτούμε 
ότι όντως πλευρές της ζωής μας θα είναι 
καλύτερες, ενώ θα υπάρξει και μια ανά-
καμψη της οικονομίας, έστω και εάν θα 
χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι την επι-
στροφή στα προ πανδημίας επίπεδα.

Όμως, εάν κοιτάξουμε πιο προσεκτικά, 
θα δούμε ότι η επόμενη μέρα της πανδη-
μίας θα φέρει κοινωνίες και πολιτικά συ-
στήματα αντιμέτωπα με κρίσιμα ανοιχτά 
μέτωπα και προκλήσεις. Από  την αναμέ-
τρηση με το ερώτημα μιας οικονομικής 
πολιτικής που όχι απλώς να οδηγεί σε 
ανάκαμψη αλλά και σε μια μεσοπρόθε-
σμη ανοδική δυναμική, μέχρι ανοιχτές 
κοινωνικές πληγές όπως ο ρατσισμός ή οι 
ανισότητες, τα παραδείγματα είναι πολλά.
Την ίδια στιγμή, δεν πρέπει να ξεχνάμε 

μια βασική παράμετρο: το «πρώτο κύμα» 
της πανδημίας σφραγίστηκε από ένα γε-
νικό κλίμα συστράτευσης των κοινωνιών 
και λίγο πολύ υποστήριξης των μέτρων 
που ελήφθησαν.
Όμως, στο «δεύτερο κύμα», σε αρκετές 

χώρες το κλίμα είναι διαφορετικό. Υπάρ-
χει μεγαλύτερη κούραση από τις οικονο-
μικές, κοινωνικές και ψυχολογικές επι-
πτώσεις των μέτρων, μεγαλύτερη δυσπι-
στία απέναντι στις διαβεβαιώσεις ότι τα 
πράγματα πάνε καλύτερα και μεγαλύτερη 
δυσαρέσκεια απέναντι στις κυβερνήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι, τουλάχιστον στο ευ-
ρωπαϊκό τοπίο, η επόμενη μέρα της παν-
δημίας θα σημαίνει ένταση των φαινομέ-
νων πολιτικής κρίσης.

ΙΤΑΛΙΑ: Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ  
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΝΤΕ

Η Ιταλία, ούτως ή άλλως, ήταν μια χώρα 
όπου η σημερινή κυβέρνηση προέκυψε 
ύστερα από την κρίση του προηγούμενου 
κυβερνητικού συνασπισμού (της αντιφα-
τικής συμμαχίας ανάμεσα στο Κίνημα των 
5 Αστεριών και την ακροδεξιά Λέγκα, που 
με τη σειρά της ήταν ένδειξη μιας συνολι-
κότερης κρίσης και μετάβασης του ιταλι-
κού πολιτικού συστήματος).

Μόνο που φάνηκε ότι και εδώ η πολιτική 
κρίση ήταν ενεργή. Η κυβέρνηση επιβίω-
σε, παρά την αποστασία Ρέντσι και χάρη 
σε ορισμένες μετατοπίσεις πολιτικών από 
άλλα κόμματα, αλλά δεν παύει να είναι 
μια επισφαλής κυβέρνηση, που στηρίζε-
ται σε δύο κόμματα που πριν ήταν αντί-
παλα, της οποίας ο πρωθυπουργός δεν 

έχει δικό του πολιτικό σχηματισμό και η 
οποία είναι εξαιρετικά ευάλωτη σε κοι-
νοβουλευτικούς χειρισμούς που θα οδη-
γούσαν την κατάρρευσή της. Άλλωστε, ο 
πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρ-
τζιο Ματαρέλα, έδωσε στον Κόντε προθε-
σμία να δείξει ότι όντως έχει μια βιώσιμη 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία. 
Το παράδοξο είναι, ότι όλα αυτά συμβαί-

νουν σε μία κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός 
της οποίας κατάφερε να πετύχει το βασικό 
σκοπό του που ήταν ένα σχετικά γενναίο 
πακέτο από τη μεριά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Άλλωστε, στην επιβίωση της κυ-
βέρνησής του, έπαιξε ρόλο και η σαφής 
υποστήριξη που είχε από τις άλλες ευ-
ρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ο Μάριο Μόντι, 
πρώην πρωθυπουργός και νυν γερουσια-
στής, το είπε καθαρά: η ψήφος του υπέρ 
της κυβέρνησης έλαβε υπόψη της και «τη 
διεθνή γνώμη».

Προφανώς, όλα αυτά έχουν να κάνουν 
και με πολιτικές φιλοδοξίες, που σε ένα 
κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο όπως 
το ιταλικό, αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτη-
τα, όμως αφορούν και την επίγνωση μιας 
αναντιστοιχίας ανάμεσα σε πολιτικό σύ-
στημα και την κοινωνία, μια αδυναμία να 
μεταφράζονται οι κοινωνικές δυναμικές 
σε πολιτικά σχέδια.

Αυτό φυσικά δεν ακυρώνει την κυνική 
επιδίωξη, π.χ. του Σαλβίνι, να διεκδικήσει 
να είναι η ακροδεξιά απάντηση (αν και 
βλέπει την Forza Italia να διεκδικεί ξανά 
μερίδιο στη συνολική ψήφο της δεξιάς), ή 
την προσπάθεια άλλων κέντρων να προ-
ωθήσουν ξανά την ιδέα κυβερνήσεων πιο 
προσηλωμένων στη δημοσιονομική πει-
θαρχία, μέσα από τα σενάρια για κάθοδο 
του Μάριο Ντράγκι στην ενεργό πολιτική. 
Σε κάθε περίπτωση μια κατάσταση που 
απέχει από το να έχει σταθεροποιηθεί.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ  
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ-ΜΕΡΚΕΛ ΕΠΟΧΗ

Η Γερμανία ετοιμάζεται για εκλογές, με 
την πιο δημοφιλή πολιτικό να μην πρό-
κειται να είναι υποψήφια και τη χώρα να 
προσπαθεί να προβλέψει προς τα πού θα 
πάει το πολιτικό σκηνικό. 
Σε πρώτη φάση, όλα δείχνουν ότι η Άν-

γκελα Μέρκελ έκανε ό,τι μπορούσε ώστε 
η βασική πολιτική κατεύθυνση να μην αλ-
λάξει. Η εκλογή του εκλεκτού της Άρμιν 
Λάσετ στην ηγεσία της CDU, σηματοδοτεί 
ότι δεν πρόκειται να υπάρξει μια αλλα-
γή πολιτικής της Χριστιανοδημοκρατίας, 
όποια και εάν είναι η τελική επιλογή υπο-
ψηφιότητας για την καγκελαρία στις επερ-
χόμενες εκλογές. Τα στοιχεία από τις δη-
μοσκοπήσεις δείχνουν επίσης, ότι η CDU/
CSU έχει καταφέρει να έχει ανακτήσει ένα 
μέρος της δημοσκοπικής δυναμικής της.
Ωστόσο, το τοπίο παραμένει ακόμη ασα-

φές, ως προς το συνολικό πολιτικό σχημα-
τισμό. Στο βαθμό που οι σοσιαλδημοκρά-
τες εξακολουθούν να μη μπορούν να ανα-
κάμψουν, σε αντίθεση με τους Πράσινους 
που στην τρέχουσα εκδοχή τους (ενός κε-
ντρώου επί της ουσίας κόμματος με οικο-
λογικές ευαισθησίες) δείχνουν να έχουν 

δυναμική, το ενδεχόμενο μιας συγκυβέρ-
νησης ανάμεσα σε Χριστιανοδημοκράτες 
και Πρασίνους φαντάζει υπαρκτό, δια-
μορφώνοντας ένα νέο τοπίο, με πλευρές 
του να είναι δύσβατες (για παράδειγμα η 
δύσκολη συνεννόηση ως προς τα ορυκτά 
καύσιμα).

Και βέβαια, υπάρχει πάντα το ερώτημα 
εάν και σε ποιο βαθμό η ακροδεξιά AfD 
θα προσπαθήσει να ενισχύσει ακόμη πε-
ρισσότερο τη θέση της, εκμεταλλευόμενη 
ανάμεσα στα άλλα και τη δυσαρέσκεια 
ή και δυσπιστία απέναντι στα μέτρα που 
μέχρι τώρα έχουν εφαρμοστεί (ας μην ξε-
χνάμε ότι η Γερμανία είναι και μία χώρα 
όπου έχουν καταγραφεί σχετικά μεγάλες 
κινητοποιήσεις ενάντια στα περιοριστικά 
μέτρα).

ΓΑΛΛΙΑ: Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΩΝ  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΤΟΥ 2022
Παρότι η 

Γαλλία ακόμη 
παλεύει με 
την πανδημία, 
π ρ ο σ π α θ ώ -
ντας να κα-
λύψει και τον 
αρχικό χαμέ-
νο χρόνο για 
το μαζικό εμ-
βολιασμό, ταυτόχρονα βρίσκεται και στην 
άτυπη έναρξη της προεκλογικής εκστρα-
τείας για το 2022.

Ο Εμανουέλ Μακρόν που έχει δει κατά 
περίπτωση τη δημοτικότητα να είναι στά-
σιμη και στις πρόσφατες τοπικές εκλογές 
δεν τα πήγε πολύ καλά, ελπίζει να επανα-
λάβει το σενάριο του 2017. Δηλαδή, να 
βρεθεί στο δεύτερο γύρο των προεδρικών 
εκλογών αντιμέτωπος με την ακροδεξιά 
Μαρίν Λε Πεν και να εκλεγεί, εκμεταλλευ-
όμενος ένα πλειοψηφικό ρεύμα αντίθε-
σης στην ακροδεξιά. 

Αυτό εξηγεί και την ιδιαίτερη κινητικό-
τητα στο χώρο της κεντροαριστεράς και 
της αριστεράς, είτε αυτό αφορά το χώρο 
των σοσιαλιστών και των οικολόγων (που 
πήγαν πολύ καλά στις ευρωεκλογές του 
2019), είτε το χώρο της Ανυπότακτης Γαλ-
λίας του Μελανσόν. Ένας υποψήφιος της 
ευρύτερης αριστεράς στο δεύτερο γύρο 
θα μπορούσε να διεκδικήσει την προε-
δρία. 
Ο ίδιος ο Μακρόν, δείχνει προς το παρόν 

να θέλει να καλύψει τις απώλειες προς 
τα δεξιά, τόσο με τη ρητορική νόμου και 
τάξης που έχει υιοθετήσει, όσο και με την 
όλη συζήτηση για το νόμο για το «σεπα-
ρατισμό» που έχει κατηγορηθεί ως «ισλα-
μοφοβικός».
Όμως, το πιο μεγάλο ερώτημα είναι, σε 

ποιο βαθμό θα αντανακλασθούν στις 
εκλογικές δυναμικές όλα αυτά που συνέ-
βησαν στη γαλλική κοινωνία τα τελευταία 
χρόνια, από το μεγάλο (και πολιτικά «ορ-
φανό») κίνημα των «κίτρινων γιλέκων» 
έως την ίδια την εμπειρία της πανδημίας.
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Customized 
Full Color
Masks
Branded with your 
logo and colours
Face coverings are now required  
to be worn in public.
Take advantage of this  
opportunity to show off your  
brand while keeping your team and 
everyone around them protected.

$747
as low as

/pc
250 pcs.

✔  One-Size Fits All
✔  Comfortable Fit
✔  Reusable/ 
 Washable
✔  High Thread Count  
 Micro Woven Fabric
✔  Made In North America
✔  Water Soluble Non-Toxic Ink
✔  Two Piece - Double Ply Design
✔  100% Breathable Polyester Fabric
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Υγεία και Διατροφή

Αν τρέχεις και χρειάζεται να μειώσεις 
το σωματικό σου λίπος για να απο-

κτήσεις περισσότερη ταχύτητα ή θέλεις 
να αποκτήσεις στομάχι πέτρα και να δεις 
επιτέλους το six pack, μπορείς να τα κα-
ταφέρεις μέσα σε τρεις μήνες να κάψεις 
έως και 10% λίπος από το σώμα σου, χω-
ρίς να κάψεις τους μυς σου. 

Φίλια Μητρομάρα
© Wefit.gr

Ο μυς είναι το πιο δραστήριο μεταβολι-
κά όργανο του σώματος. Ο μεταβολισμός 
αυξάνεται 1,5 έως 7 φορές ανάλογα με 
την ένταση της άσκησης που θα κάνεις. 
Αυτές οι 15 οδηγίες θα σε βοηθήσουν να 
κάψεις 10% λίπος από το σώμα σου.
1] ΤΡΩΓΕ ΚΑΘΕ 2-3 ΩΡΕΣ 
Αυτό βοηθά να διατηρήσεις το μεταβο-

λισμό σου ενεργό όλη την ημέρα, καθώς 
και τα επίπεδα της ινσουλίνης σταθερά. 
Είναι πολύ σημαντική αυτή η οδηγία εάν 
όντως θέλεις να κάψεις  λίπος. Τα μικρά 
συχνά γεύματα τροφοδοτούν το μεταβο-
λισμό σου και τον βοηθούν να κάψει εύ-
κολα χωρίς να «μπουκώσει» το σύστημα. 
2] ΜΗΝ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙΣ  
ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Κάθε γεύμα πρέπει να έχει σύνθετους 

υδατάνθρακες (δηλαδή καστανό ρύζι, 
ζυμαρικά ολικής άλεσης, βρώμη, κ.λπ.), 
άπαχη πρωτεΐνη (όπως στήθος κοτόπου-
λο, ψάρι, άπαχο κρέας, αυγό, κ.λπ.) και 
υδατάνθρακες με φυτικές ίνες (π.χ. πρά-
σινα φυλλώδη λαχανικά, φρούτα). Χρει-
άζεσαι τουλάχιστον 50-100 γραμμάρια 
υδατάνθρακες ανά ημέρα για να κάψει 
λίπος το σώμα σου αποτελεσματικά και 
σου παρέχουν τις ενεργειακές ανάγκες 
που χρειάζεται ο εγκέφαλός σου και το 
κεντρικό νευρικό σύστημα. Ένας καλός 
γενικός κανόνας είναι ο εξής: φρόντισε 
να καταναλώνεις 1 γραμμάριο υδατάν-

θρακες ανά κιλό σωματικής μάζας ανά 
ημέρα ως ελάχιστο.
3] ΜΗΝ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙΣ ΤΑ ΛΙΠΑΡΑ  
(ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΗ  
ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΝΣ ΛΙΠΑΡΑ)
Χρειάζεσαι λίπος στη διατροφή σου, 

επειδή το λίπος παίζει μείζονα ρόλο στο 
μεταβολισμό της ενέργειας και σε άλλες 
διαδικασίες του σώματός σου. Φρόντι-
σε να καταναλώνεις τουλάχιστον 30-60 
γραμμάρια καλά λίπη (π.χ. λιναρόσπο-
ρο, ιχθυέλαια, φυστικοβούτυρο, ξηρούς 
καρπούς – ιδιαίτερα τα αμύγδαλα και τα 
καρύδια, ελαιόλαδο, κ.λπ.) ανά ημέρα 
(αυτό μεταφράζεται σε 2 κουταλιές της 
σούπας ελαιόλαδο ή φυστικοβούτυρο) 
ή σε 15-30% της ημερήσιας ενεργειακής 
πρόσληψης σου. 
4] ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
Προτίμησε να τρως το φαγητό σου σε 

στερεή μορφή παρά σε πολτοποιημένη ή 
υγρή, π.χ., τα φρούτα αυτούσια και όχι σε 
χυμό, τα ζυμαρικά αλ ντέντε και όχι λα-
σπωμένα και τις πατάτες βραστές ή ψη-
τές και όχι πουρέ.
5] ΠΑΡΕ ΖΑΧΑΡΗ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ
Η μόνη ζάχαρη που χρειάζεσαι σε τα-

κτική βάση είναι η φυσική ζάχαρη που 
βρίσκεται στα τρόφιμα και κυρίως στα 
φρούτα. Η πολλή ζάχαρη αυξάνει από-
τομα τα επίπεδα της γλυκόζης και τα ρί-
χνει το ίδιο απότομα και κάτι τέτοιο δεν 
το θέλεις, όταν κάνεις διατροφή για να 
κάψεις λίπος. Η καλύτερη στιγμή για να 
καταναλώσεις ζάχαρη είναι αμέσως μετά 
από μια προπόνηση αντίστασης, όταν το 
σώμα προσπαθεί να αναπληρώσει τις 
αποθήκες γλυκογόνου στους μυς. Ένα 
shake πρωτεΐνης με φρούτα με πάγο και 
πρωτεΐνη σε σκόνη, είναι ό,τι πρέπει μετά 
από προπόνηση αντοχής.
6] ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗ
Κατανάλωσε επαρκή πρωτεΐνη, ώστε να 

αποφευχθεί η απώλεια μυϊκής μάζας και 

να διατηρηθεί η σχετικά υψηλή καύση. 
Ανάλογα με το επίπεδο της δραστηριό-
τητας και το φύλο, συνιστάται να κατα-
ναλώνεις μεταξύ 0,8 με 1,7 γραμμάρια 
πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους 
ανά ημέρα, με τις γυναίκες να απαιτούν 
15% λιγότερη πρωτεΐνη από τους άνδρες. 
7] ΔΥΟ ΜΕΡΙΔΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ  
ΤΗ ΜΕΡΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ… ΜΠΑΚΑ ΠΕΡΑ
Έχει αποδειχθεί ότι δύο μερίδες γαλα-

κτοκομικών την ημέρα σε βοηθάνε να 
χάσεις περισσότερο λίπος από ό,τι αν τα 
αποφεύγεις τελείως.
8] ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
Το σώμα σου χρειάζεται 2,2 έως 3,0 λί-

τρα νερού ημερησίως. Για τα άτομα που 
δαπανούν πολύ υψηλή ενέργεια πρέπει 
να πίνουν έως 4,5 λίτρα νερού ανά ημέ-
ρα. Η μειωμένη λήψη του δυσχεραίνει 
την αποβολή τοξινών, τη ρύθμιση του 
σακχάρου και την καύση των λιπαρών 
οξέων. Ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μει-
ώνει τους ρυθμούς του μεταβολισμού, 
κατακρατεί υγρά και αποθηκεύει λίπος.
9] ΜΗΝ ΠΙΝΕΙΣ  
ΜΑΥΡΟ ΤΣΑΙ ή ΚΑΦΕ
Δοκίμασε το πράσινο τσάι που συμβάλ-

λει στη θερμογένεση και είναι ιδιαίτερα 
καλό, αν είναι το πρώτο πράγμα το πρωί 
που θα προτιμήσεις να πιείς, μία ώρα 
πριν κάνεις αερόβια γυμναστική.
10] ΜΗΝ ΠΙΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛ
Το αλκοόλ δεν έχει καμία θρεπτική αξία 

και είναι γεμάτο θερμίδες, ενώ ο οργα-
νισμός περιορίζει την καύση του λίπους 
για να προστατεύσει τα ζωτικά όργανα 
και δημιουργεί το επικίνδυνο σπλαχνικό 
λίπος γύρω από την κοιλιά.
11] ΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ΑΛΑΤΙ
Αντί αυτού, πρόσθεσε μυρωδικά και 

μπαχαρικά (δηλαδή τζίντζερ, κύμινο, πι-
πέρι καγιέν, σκόνη κάρυ, τσίλι σε σκόνη 
και σκόρδο) που συμβάλλουν στη θερμο-
γένεση.

12] ΤΡΩΓΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  
ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΗ
Αυτό σημαίνει φρέσκα φρούτα και λα-

χανικά, σπόρους, ξηρούς καρπούς κ.λπ. 
Προσπάθησε να μην τρως επεξεργασμέ-
να τρόφιμα, καθώς είναι γεμάτα από 
επιπλέον θερμίδες και ζάχαρη. Όσο πιο 
φυσικές τροφές καταναλώνεις τόσο μει-
ώνεις το οξειδωτικό στρες. Η υπερπαρα-
γωγή ελεύθερων ριζών το αυξάνει και 
αυτό με τη σειρά του φθείρει τα κύττα-
ρα, απορυθμίζει τις ορμόνες, μειώνει το 
μεταβολισμό και αυξάνει το σωματικό 
λίπος.
13] ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΠΟΙΕΣ  
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ
Αυτό βοηθά όχι μόνο το μυαλό σου 

αλλά και το σώμα σου, όπου δίνει μάχες 
για να κρατήσει το λίπος όσο πιο μακριά 
μπορεί. Αν θέλεις να μείνεις πιστός στο 
πρόγραμμα για απώλεια λίπους, 1-2 ημέ-
ρες κατανάλωνε περισσότερες θερμίδες, 
με τις επιπλέον θερμίδες να προέρχονται 
από σύνθετους υδατάνθρακες, για να βο-
ηθήσεις στην καύση λίπους.
14] ΜΗΝ ΤΡΩΣ ΤΟ ΠΡΩΙ Ο,ΤΙ ΕΦΑΓΕΣ  
ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΒΡΑΔΥ
Εάν τελείωσες το βράδυ σου με ένα για-

ούρτι με φρούτα και βρόμη, μη φας την 
επόμενη μέρα το ίδιο πρωινό, όσο βολικό 
κι αν σου φαίνεται (και είναι). Δε βοηθάς 
το μεταβολισμό σου, ο μεταβολισμός θέ-
λει ποικιλία. Μην τον πήξεις στα ίδια και 
τα ίδια.
15] ΚΑΝΕ ΔΟΚΙΜΕΣ
Το σώμα του κάθε ανθρώπου είναι δια-

φορετικό, οπότε κάτι που λειτουργεί για 
το σώμα του ενός δε θα λειτουργήσει 
απαραίτητα για το σώμα του άλλου. Οι 
γενικές αρχές είναι ίδιες για όλους. Τις 
λεπτομέρειες στη διατροφή σου θα χρει-
αστεί να τις φέρεις στα μέτρα σου με λίγο 
πειραματισμό, με τη μέθοδο της δοκιμής 
και του λάθους.

15 οδηγίες για να κάψεις  
10% λίπος, όχι μυς!

ΘΈΛΈΙΣ ΝΑ ΜΈΙΏΣΈΙΣ ΚΙ ΑΛΛΟ  
ΤΟ ΛΙΠΟΣ ΣΤΟ ΣΏΜΑ ΣΟΥ;

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 1 février au dimanche 7 février 2021 · from monday february 1st to sunday february 7th 2021

BISCUITS KOURABIE FAITS À LA 
MAIN CHRISANTHIDIS

Handmade Kourabie
450g

BISCUITS FAITS À LA MAIN 
MELOMAKARONA MAIN KANDY’S

Handmade Melomakarona
500g

FROLLINI 
LAURIERI

300g

PÂTE DE TOMATES KYKNOS
Tomato Paste

369ml

OLIVES KALAMATA
5.49/kg

GRÈCE

FROMAGE FETA AFFINNÉE EN FÛT 
DE CHÊNE LAVIOGAL

Barrel Aged Feta
200g*Biologique exclu

YOGOURTS CLASSIQUE LIBERTÉ
0 à 2.9%
Yogurts

650g*

BOEUF HACHÉ MI-
MAIGRE FRAIS
Fresh Medium
Ground Beef
8.80/kg

CANADA AA

PETITS SAUMONS FRAIS ENTIERS
DE L’ATLANTIQUE
Whole Small Fresh Atlantic Salmon
7.69/kg

TRANCHE D’ÉPAULE DE 
PORC PICNIC FRAIS

Fresh Pork Picnic
Shoulder Blade

3.28/kg

TOMATES DE SERRE
Hothouse Tomatoes

2.18/kg

BROCOLI
Broccoli

CLÉMENTINES
Clementines
2.84/kg

COEURS DE ROMAINE 
Romaine Hearts

pqt de 3
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Τυφλός σκύλος διέσχισε 25 χιλιόμετρα για  
να συναντηθεί ξανά με το φροντιστή του

Ο Γκάρι είναι ένας αξιαγάπητος τυφλός 
σκύλος που ζούσε στο δρόμο επί 

τέσσερα χρόνια. Στη συνέχεια, στάθηκε 
σταθερός και έζησε σε ένα καταφύγιο 

ζώων στην πολωνική πόλη Γκντίνια για 
κάποιες εβδομάδες. Εκεί τον φρόντιζαν 
όσο καλύτερα μπορούσαν οι υπάλληλοι 
του καταφύγιου, μέχρι που υπήρξε μια 

ευχάριστη έκπληξη. Ο Γκάρι απέκτησε 
ανάδοχο, έναν κύριο που αποφάσισε 
να τον υιοθετήσει. Το νέο του σπίτι βρί-
σκεται σε μια μικρή πόλη, 25 χιλιόμετρα 
απόσταση από το καταφύγιο των ζώων.
Όμως, ο Γκάρι μάλλον είχε διαφορετική 

άποψη για το μέλλον του. Στο καταφύ-
γιο όπου βρέθηκε, ο ηλικιωμένος τυφλός 
σκύλος έλαβε την ιδιαίτερη φροντίδα και 
αγάπη από ένα συγκεκριμένο φροντι-
στή, ο οποίος είχε αφοσιωθεί μόνο σε 
αυτόν. Αναπόφευκτα, λοιπόν, δημιουρ-
γήθηκε μια μοναδική φιλία.
Έτσι, ο Γκάρι, αν και βρήκε ένα υπέρο-

χο νέο σπίτι, δε μπορούσε να ξεχάσει το 
φροντιστή του. Σε μια από τις βόλτες του 
με τον ηλικιωμένο άνδρα που τον είχε υι-
οθετήσει, ο σκύλος το έσκασε, με σκοπό 
να επιστρέψει στο καταφύγιο. Ο κόσμος 
θεώρησε ότι ο Γκάρι χάθηκε και έτσι άρ-
χισαν να τον ψάχνουν στην περιοχή.
Συγκεκριμένα, η διευθύντρια του κα-

ταφυγίου ζώων, Μάρτα Σλόντνικ, περι-
έγραψε την κατάσταση: «Τις επόμενες 
μέρες δεκάδες άνθρωποι έψαχναν τον 
Γκάρι στη μικρή πόλη Ζούκοβο». Οι προ-

σπάθειες έμεναν άκαρπες, κανένα ίχνος 
του δε βρισκόταν.
Πέντε μέρες μετά, κάποια παιδιά τον 

εντόπισαν τυχαία μέσα σε ένα δάσος κο-
ντά στην πόλη Γκντίνια. Ο τυφλός σκύλος 
κοιμόταν κοντά σε ένα δέντρο και ήταν 
εξαντλημένος από το μακρύ του ταξίδι. 
Ο Γκάρι δε μπορούσε να δει τίποτα, αλλά 
ήξερε πολύ καλά ποιος ήταν ο προορι-
σμός του. Ήθελε απλώς να επιστρέψει 
στην αγκαλιά και στην αγάπη του φρο-
ντιστή του, ήθελε να ζήσει το υπόλοιπο 
της ζωής του μαζί του.
Η διευθύντρια του καταφυγίου πρό-

σθεσε για την απίστευτη αυτή ιστορία: 
«Ο Γκάρι επέλεξε τη δική του οικογέ-
νεια και σεβόμαστε την απόφασή του… 
O Γκάρι δεν είναι πλέον διαθέσιμος για 
υιοθεσία, καθώς θα μείνει για πάντα με 
τον πρώην προσωρινό κηδεμόνα του, τον 
αρχικό φροντιστή του». Επίσης, το κατα-
φύγιο των ζώων ανακοίνωσε ότι ο ηλικι-
ωμένος άνδρας που είχε υιοθετήσει τον 
Γκάρι έδειξε κατανόηση και θα βρει νέο 
τετράποδο φίλο.

© news247.gr

Πρώτο βραβείο φωτογραφίας στην αγκαλιά δύο 
πιγκουίνων που έχασαν τους συντρόφους τους
Στο παρελθόν κατά τη διάρκεια της 

ζωής μας έχουμε δει πολύ δυναμικές 
και δυνατές συναισθηματικά φωτογρα-
φίες. Τις τελευταίες μέρες το γύρο του 
διαδικτύου κάνει μια φωτογραφία δύο 
πιγκουίνων να παρηγορούν ο ένας τον 
άλλο μετά από το χαμό των συντρόφων 
τους. Το συγκεκριμένο έργο τέχνης τρα-
βήχτηκε στη Μελβούρνη της Αυστραλί-
ας από τον Tobias Baumgaertner το Δε-
κέμβριο που μας πέρασε. Ο Tobias είναι 
ένας Γερμανός φωτογράφος που κέρδι-
σε το πρώτο βραβείο και συγκεκριμένα 
το Community Choice Award του περιο-
δικού Oceanographic. Του είπαν ότι αυ-
τοί οι δύο πιγκουίνοι είχαν πρόσφατα 
χάσει τους συντρόφους τους και συχνά 
τους έβλεπαν να παρηγορούν ο ένας τον 
άλλο.
Το St Kilda Pier στη Μελβούρνη φιλοξε-

νεί μια αποικία περίπου 1.400 πιγκουί-
νων. Το συγκεκριμένο είδος έχει το μι-
κρότερο μέσο ύψος, μόλις 33 εκατοστά. 
Ο φωτογράφος δήλωσε σχετικά με τη 

φωτογραφία: «Ένας εθελοντής με πλη-
σίασε και μου είπε πως ο λευκός ήταν 
ένα ηλικιωμένο θηλυκό που είχε χάσει 
το σύντροφό της, όπως έχει συμβεί και 
στο νεαρότερο αρσενικό αριστερά. Από 
τότε συναντιούνται τακτικά, παρηγορώ-
ντας ο ένας τον άλλο και κάθονται μαζί 
για ώρες ενώ παρακολουθούν τα φώτα 
της πόλης».
Όμως η σύλληψη της στιγμής δεν ήταν 

τόσο εύκολη υπόθεση. Ο ίδιος χρειάστη-
κε να περάσει 3 ολόκληρες νύχτες στην 
αποικία των πιγκουίνων για να καταφέ-
ρει να αιχμαλωτίσει το ξεχωριστό στιγ-
μιότυπο. «Καθώς δε μπορούσα και ούτε 
επιτρεπόταν να χρησιμοποιήσω οποιο-
δήποτε φωτισμό, και με τους μικροσκοπι-
κούς πιγκουίνους να κινούνται συνεχώς, 
τρίβοντας τα πτερύγιά τους ο ένας στην 
πλάτη του άλλου, ήταν πολύ δύσκολο να 
πετύχω λήψη. Ωστόσο, στάθηκα τυχερός 
σε μια τόσο όμορφη στιγμή».
© Εναλλακτική Δράση | Πηγή: www.
bbc.com/news/in-pictures-55416365

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 
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Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS35
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Σε «πόλεμο εμβολίων» εξελίσσονται 
οι προσπάθειες των φαρμακευτικών 

εταιριών, για να μπορέσουν να παράγουν 
περισσότερες δόσεις εμβολίων κατά του 
κορωνοϊού και οι αντιπαραθέσεις κρα-
τών για άμεση διασφάλιση παραγγελίας 
εμβολίων. Η διπλωματία του κορωνοϊού, 
αποτελεί και μια ακόμα διάσταση που πε-
ριπλέκει την κατάσταση.

Γιώργος Πρωτόπαπας*
© slpress.gr

Η γερμανική εταιρεία BioNTech που 
συνεργάζεται με την αμερικανική Pfizer, 
αποφάσισε να συνεργαστεί με το γαλ-
λικό φαρμακευτικό κολοσσό Sanofi, με 
στόχο των παραγωγή εμβολίων που θα 
προμηθευτεί η ΕΕ. H αγγλοσουηδική 
AstraZeneca παράγει ήδη εμβόλια κορω-
νοϊού σε συνεργασία με την ινδική εται-
ρεία Serum Institute of India. 

H AstraZeneca δέχτηκε τις επικρίσεις της 
ΕΕ ότι δεν έχει τηρήσει τα συμφωνηθέντα 
για τις παραδόσεις των εμβολίων.
Τα κράτη-μέλη της ΕΕ επιδιώκουν να 

προμηθευτούν επαρκείς ποσότητες εμ-
βολίων, ώστε να καταφέρουν να επανεκ-
κινήσουν την οικονομία τους, που έχει 
πληγεί σε σημαντικό βαθμό από τα περιο-
ριστικά μέτρα κατά του κορωνοϊού και τα 
αλλεπάλληλα lockdown. H EE που αντιμε-
τωπίζει έλλειμμα εμβολίων, βρέθηκε σε 
δύσκολη θέση, όταν η AstraZeneca έκανε 
λόγο για αλλαγή του χρονοδιαγράμματος 
στις παραδόσεις εμβολίων στην ΕΕ. 

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα περικόψει 
τις παραγγελίες εμβολίου στην ΕΕ κατά 
60%, εκ των 31 εκατομμυρίων δόσεων 
που είχε συμφωνήσει να στείλει.
Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα 

φον ντερ Λάιεν, αντέδρασε και κάλεσε 
την εταιρεία να τηρήσει τα συμφωνηθέ-
ντα, δηλώνοντας ότι «η Ευρώπη έχει επεν-
δύσει δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη 
των πρώτων εμβολίων και για τη δημιουρ-
γία ενός πραγματικού παγκόσμιου, κοινού 
αγαθού. Τώρα οι επιχειρήσεις πρέπει να 
τηρήσουν τις υποσχέσεις τους».  

Η AstraZeneca αρνήθηκε να συμμετά-
σχει, σύμφωνα με πηγές της ΕΕ, στη συ-
νάντηση κορυφαίων αξιωματούχων της 
ΕΕ  σχετικά με τις ελλείψεις στα εμβό-
λια. Ωστόσο, η AstraZeneca δήλωσε, σύμ-
φωνα με το Associated Press, ότι δεν έχει 
αποσυρθεί από τις συνομιλίες.

H ΕΕ έχει δώσει στην AstraZeneca 336 
εκατ. ευρώ, για να διασφαλίσει ότι η εται-
ρεία θα αυξήσει τις διαδικασίες παραγω-
γής και διάθεσης του εμβολίου της. 
Η Κομισιόν, που έχει επικριθεί από τα 

κράτη-μέλη για το πως χειρίστηκε τις πα-
ραγγελίες, βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβα-
ρό έλλειμμα εμβολίων, από τη στιγμή που 
και η Pfizer είχε ανακοινώσει καθυστέρη-
ση στις παραδόσεις εμβολίων προς την 
ΕΕ. Η Κομισιόν φέρεται να κατηγόρησε τη 
Βρετανία ότι είχε ειδική μεταχείριση στην 
παράδοση των δόσεων από την αγγλο-
σουηδική AstraZeneca.

«ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ» 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι φαρμακευτικές εταιρείες δημιουρ-

γούν και τις δικές τους συμμαχίες, όπως 
η AstaZenecα που έχει κοινή παραγω-
γή με την Ινδία. Όμως, η κυβέρνηση του 
Νέου Δελχί, σύμφωνα με την αμερικανική 
VOAnews, προχώρησε σε μια ασυνήθιστη 
διπλωματική πρωτοβουλία, αποφασίζο-
ντας να δωρίσει εκατομμύρια δόσεις του 
εμβολίου AstraZeneca που παράγεται και 
στην Ινδία, σε γειτονικά έθνη της Νότιας 
Ασίας.

Η κίνηση εντάσσεται στη «διπλωματία 
εμβολίων» που στοχεύει στην ανάδει-
ξη του παγκόσμιου προφίλ της Ινδίας  
με στόχο την αντιμετώπιση της Κίνας, η 
οποία επεκτείνει την επιρροή της στη 
Νότια Ασία. Το εμβόλιο της AstraZeneca 
έχει ήδη διανεμηθεί σε Μπουτάν, Νεπάλ, 
Μπαγκλαντές, Μαλδίβες, Μιανμάρ, Μαυ-
ρίκιο και Σεϋχέλλες, λίγες μόνο ημέρες 
μετά την έναρξη της ινδικής εθνικής στρα-
τηγικής εμβολιασμού. Επίσης, εικάζεται 
ότι η Ινδία θα κρατήσει και δόσεις του εμ-
βολίου της AstraZeneca για αποκλειστική 
της χρήση, για τον πληθυσμό της.

Όμως, η συνεργασία της BioNTech με το 

γαλλικό φαρμακευτικό κολοσσό Sanofi, 
επικεντρώνεται αποκλειστικά στον εφοδι-
ασμό της ΕΕ με εμβόλια κατά του κορω-
νοϊού. H γαλλική εταιρεία αναμένεται να 
παράγει περισσότερες από 125 εκατομ-
μύρια δόσεις του εμβολίου. 
Ο επικεφαλής της Sanofi, Ολιβιέ Μπο-

ζιγιό, δήλωσε στο ραδιόφωνο RTL ότι η 
παραγωγή εμβολίου ανταγωνιστών γίνε-
ται για πρώτη φορά στη φαρμακευτική 
βιομηχανία. Η γαλλική φαρμακευτική 
εταιρεία θα παραδώσει πάνω από 125 
εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου στην 
Ευρώπη.

ΑΝΟΙΚΤΑ ΜΕΤΩΠΑ
Η Sanofi συνεργάζεται με τη βρετανική 

GlaxoSmithKline για την ανάπτυξη δύο 
εμβολίων, όμως το σχέδιό της καθυστερεί 
και δεν αναμένεται να κυκλοφορήσει στην 
αγορά πριν από τα τέλη του 2021. 

Οι προμήθειες εμβολίων παραπέμπουν 
σε έναν «πόλεμο» εταιριών και κρατών, 
που αναδεικνύουν τις οικονομικές ανισό-
τητες των κρατών-μελών αλλά και συνέρ-
γειες εταιρειών και εκτός της ΕΕ.
Η Γερμανία, ως γνωστόν, έχει προχωρή-

σει για την παραγγελία εμβολίων και σε 
ιδιωτικές συμφωνίες για να καλύψει τις 
ανάγκες της. Μάλιστα, είχε αναφερθεί 
ότι Γερμανία και Ρωσία ενδέχεται να συ-
νεργαστούν για την παραγωγή εμβολίων. 

Επίσης, και η Γαλλία που αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα στον εμβολιασμό, 
ενθαρρύνει το φαρμακευτικό κολοσσό 
Serafin, να προχωρήσει σε νέες συνεργα-
σίες. 

Η απόκτηση εμβολίων που να επαρκούν 
για τον εμβολιασμό όλων των πολιτών, 
αποτελεί προτεραιότητα για τις κυβερ-
νήσεις των κρατών που αντιμετωπίζουν 
εσωτερικά προβλήματα.

*Ο Γιώργος Πρωτόπαπας είναι δημοσι-
ογράφος, διεθνολόγος και στρατηγικός 
Αναλυτής. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών από το πανεπιστήμιο Kent και 
πτυχίου από το Hertfordshire.

Κράτη και εταιρείες στον  
«πόλεμο των εμβολίων»
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Κωμόπολη της Περιφερειακής Ενότη-

τας Βοιωτίας, ο Ορχομενός, έδρα του 
ομώνυμου δήμου και κέντρο πεστροφο-
καλλιέργειας, είναι χτισμένος σε εύφορη 
πεδινή έκταση. Σε μικρή απόσταση από 
το σύγχρονο οικιστικό κέντρο βρίσκεται η 
φημισμένη ομώνυμη αρχαία πόλη.
Ο Ορχομενός κατοικήθηκε κατά τη Νεο-

λιθική Περίοδο και αποτέλεσε σπουδαίο 
κέντρο πολιτισμού κατά την Εποχή του 
Χαλκού (3η-2η χιλιετία π.Χ.). 
Αναφέρεται στο Νηών Κατάλογο της 

Ιλιάδας, ήταν δε γνωστός κατά τους Ιστο-
ρικούς Χρόνους ως πόλη των Χαρίτων 
(προς τιμήν των θεοτήτων γίνονταν μου-
σικοί και ποιητικοί αγώνες).

ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ  
ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Τα σημαντικότερα μνημεία του αρχαίου 

Ορχομενού είναι ο θολωτός τάφος του 
«Μινύου» (αποτελεί ένα από τα λαμπρό-
τερα δείγματα ταφικής αρχιτεκτονικής 
των Μυκηναϊκών Χρόνων και συγκρίνε-
ται με το θολωτό τάφο του «Ατρέως» 
στις Μυκήνες), το θέατρο (οικοδομήθη-
κε προς τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. και 
χρησιμοποιήθηκε έως τους Ύστερους 
Ρωμαϊκούς Χρόνους), το διακοσμημέ-
νο με πλούσιες τοιχογραφίες μυκηναϊκό 
ανάκτορο (καταστράφηκε γύρω στο 1200 
π.Χ.) και τα τείχη της ακρόπολης, που οι-
κοδομήθηκαν στο β’ μισό του 4ου αιώνα 
π.Χ. 

Η ΜΟΝΗ ΣΚΡΙΠΟΥΣ
Απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο 

του Ορχομενού βρίσκεται η μονή της 
Παναγίας Σκριπούς, το αρχαιότερο βυζα-
ντινό μνημείο της Βοιωτίας και ένα από 
τα σπουδαιότερα της χώρας μας. Εικάζε-
ται ότι η περίεργη ονομασία της μονής 
οφείλεται στις εντοιχισμένες επιγρα-
φές (scriptum-i η επιγραφή στη λατινική 
γλώσσα) που αυτή φέρει.
Από το αρχικό συγκρότημα σώζεται το 

καθολικό (εγγεγραμμένος σταυροειδής 
με τρούλο ναός, με προεξέχουσες τις κε-
ραίες του σταυρού και στενό νάρθηκα 
δυτικά), αφιερωμένο στην Κοίμηση της 
Θεοτόκου και τους Αποστόλους Πέτρο 
και Παύλο.
Όπως αναφέρει επιγραφή ενσωματωμέ-

νη στο εξωτερικό της αψίδας του ιερού, 
ο ναός, στην τοιχοδομία τού οποίου έχει 
χρησιμοποιηθεί άφθονο υλικό (σπόνδυ-
λοι κιόνων, πελεκημένα αγκωνάρια, επι-
τύμβιες στήλες) από το γειτονικό αρχαιο-
λογικό χώρο, κατασκευάστηκε το 873-874 
(χορηγός-κτήτοράς του ήταν ο βασιλικός 
πρωτοσπαθάριος Λέων).

Ο γλυπτικός διάκοσμος στις εσωτερικές 
και εξωτερικές επιφάνειες είναι πλού-
σιος, ενώ οι παλαιότερες τοιχογραφίες 
ανήκουν στο 12ο αιώνα. 
Οι ανασκαφικές εργασίες έχουν αποκα-

λύψει παλαιοχριστιανικό ψηφιδωτό στο 
εσωτερικό του ναού και κτίριο Μυκηναϊ-
κής Περιόδου στον περίβολο.
Ένα ωραιότατο κατακόρυφο ηλιακό ρο-

λόι κοσμεί το νότιο τοίχο του ναού της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη μονή Σκρι-
πούς.
Η Παναγία Σκριπού πανηγυρίζει το Δε-

καπενταύγουστο (Κοίμηση της Θεοτό-
κου), στις 23 Αυγούστου (Απόδοση της 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου) και στις 10 Σε-
πτεμβρίου (στις 10 Σεπτεμβρίου 1943 ο 
Ορχομενός και οι κάτοικοί του σώθηκαν 
ως εκ θαύματος από τα γερμανικά στρα-
τεύματα κατοχής).
Πέραν της μονής Σκριπούς, στον Ορχο-

μενό βρίσκεται ο βυζαντινός ναός του 
Αγίου Σώζοντος.

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ
Στο βορειοδυτικό άκρο του Ορχομενού, 

σε μικρή απόσταση από τη μονή της Πα-
ναγίας Σκριπούς, εντοπίζεται η Ακιδαλία 
πηγή της Αφροδίτης ή πηγή των Χαρί-
των (Κάρκαρη, κατά τους ντόπιους), που 

υδροδοτούσε τους Ορχομενίους κατά την 
αρχαιότητα.
Σύμφωνα με τη μυθολογία, εδώ γεννή-

θηκαν οι θυγατέρες του Δία και της Ωκε-
ανίδας Ευρυνόμης, οι τρεις Χάριτες που 
συνόδευαν τη θεά Αφροδίτη. 
Η Αγλαΐα, η Ευφροσύνη και η Θάλεια 

λούζονταν με τα δροσερά νερά της Ακι-
δαλίας πηγής.

*Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται 
στο παρόν άρθρο προέρχονται στο σύ-
νολό τους από το διαδικτυακό τόπο του 
Δήμου Ορχομενού (orchomenos.gr)

Ορχομενός Βοιωτίας: Τα αρχαία μνημεία 
και η μονή της Παναγίας Σκριπούς 

Η μονή της Παναγίας Σκριπούς, το 
αρχαιότερο βυζαντινό μνημείο της 
Βοιωτίας και ένα από τα σπουδαιότερα 
της Ελλάδας (πηγή: Δήμος Ορχομενού)

Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)

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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Σίγουρα το 2021 μάλλον δεν ξεκίνησε 
με θετικούς οιωνούς για την Τουρκία, 

μετά το άκουσμα του ονόματος του αξιω-
ματούχου που θα αναλάβει τη θέση του 
υπευθύνου για τη Μέση Ανατολή και τη 
Βόρεια Αφρική, στο αμερικανικό Συμβού-
λιο Εθνικής Ασφάλειας: πρόκειται για τον 
Μπρετ Μακ Γκουργκ, τον θεωρούμενο ως 
τον αμερικανικό «εγκέφαλο» της στρατι-
ωτικής υποστήριξης των Κούρδων της Συ-
ρίας.

Γιώργος Λυκοκάπης*
© slpress.gr

Εν μέσω των οικονομικών κυρώσεων 
που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία για 
την προμήθεια των S-400, με ευρεία μά-
λιστα διακομματική υποστήριξη στο Κο-
γκρέσο και στη Γερουσία, ο διορισμός 
του συγκεκριμένου αξιωματούχου ήρθε 
να επιβεβαιώσει τις τουρκικές ανησυχίες 
σχετικά με την πολιτική της νέας κυβέρνη-
σης Μπάιντεν σε ζητήματα καίρια για το 
καθεστώς Ερντογάν, όπως στο συριακό. 
Ο Μακ Γκουργκ ήταν ο ειδικός απεσταλ-

μένος της Ουάσιγκτον στο διεθνή συνα-
σπισμό που είχε συγκροτήσει η κυβέρνη-
ση Ομπάμα κατά του Ισλαμικού Κράτους, 
θέση την οποία κράτησε και όταν ανέλαβε 
ο Τραμπ, μέχρι το Δεκέμβριο του 2019.
Τότε είχε επιλέξει να παραιτηθεί δια-

μαρτυρόμενος για την τουρκική εισβο-
λή στη Βόρεια Συρία, εισβολή η οποία 
είχε σχεδόν γίνει σε συνεννόηση με τον 
Τραμπ, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία 
που είχε στο Λευκό Οίκο ο Τούρκος πρό-
εδρος, υπό άκρα μυστικότητα. Δε χρειά-
ζεται να αναφέρουμε πως η Τουρκία είχε 
πανηγυρίσει την παραίτηση του, καθώς ο 
Μακ Γκουργκ ήταν «κόκκινο πανί» για την 
Άγκυρα, με τους Τούρκους αξιωματού-
χους να τον χαρακτηρίζουν «εμπόδιο» για 
τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις.

Γενικά δε μασούσε καθόλου τα λόγια του 
για το ρόλο της Τουρκίας στη βόρεια Συ-
ρία. Όταν, κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις 

του 2019 είχε πληγεί από τουρκικά πυρά 
μέχρι και αμερικανική βάση, είχε δηλώσει 
δηκτικά «αυτό δεν ήταν λάθος». Λίγους 
μήνες μετά, όταν έγινε γνωστή η εξόντω-
ση του ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους από 
τους Αμερικανούς, ο παραιτηθείς πλέον 
Αμερικανός αξιωματούχος σε άρθρο του 
ζητούσε «εξηγήσεις» από την Άγκυρα, κά-
νοντας ξεκάθαρη υπόνοια στις διασυνδέ-
σεις της με τους τζιχαντιστές.

ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ  
ΤΩΝ ΚΟΥΡΔΩΝ

Η εσπευσμένη αποχώρηση των αμερικα-
νικών δυνάμεων τον Οκτώβρη του 2019 
είχε δώσει το έναυσμα για να ξεκινήσει 
η τουρκική επίθεση, αν και η πολιτική της 
κυβέρνησης Τραμπ παρέμεινε συγκεχυμέ-
νη και ομιχλώδης στο ζήτημα. Επισήμως, 
η απερχόμενη κυβέρνηση αναφέρονταν 
πως η αμερικανική στρατιωτική παρουσία 
είχε περιοριστεί σε 600 στρατιώτες και 
αξιωματικούς, υπάρχουν όμως πολλές εν-
δείξεις πως ο πραγματικός αριθμός ήταν 
μεγαλύτερος.
Στην πραγματικότητα ο απερχόμενος 

Αμερικανός πρόεδρος είχε επιλέξει να 
εξισορροπήσει μεταξύ της βασικής προ-
εκλογικής του θέσης να δώσει ένα τέλος 
στους «άχρηστους πολέμους στη Μέση 
Ανατολή», αλλά και στην ανάγκη προά-
σπισης των στοιχειωδών αμερικανικών 
συμφερόντων, με πιο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα τον έλεγχο των συριακών 
πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, δηλώνο-
ντας: «αφήσαμε στρατιώτες για να κρατή-
σουμε το πετρέλαιο, επειδή μου αρέσει»!

Όμως αυτό ακριβώς το παιχνίδι εξισορ-
ρόπησης του Τραμπ ήταν που επέτρεψε, 
έστω και μερικώς, τους τουρκικούς σχεδι-
ασμούς. Ο Μακ Γκουργκ όμως δεν εμφα-
νίζεται διατεθειμένος να παίξει πολιτικά 
παιχνίδια και αυτό είναι που ανησυχεί 
δεόντως την Τουρκία. Δεν είναι μόνο ότι 
είναι υπέρμαχος της ισχυρής αμερικανι-
κής στρατιωτικής παρουσίας στη Συρία 
και της στρατιωτικής υποστήριξης του 

YPG, θεωρώντας τους Κούρδους ως αυ-
τούς «που έχουν κάνει τα περισσότερα 
για την αντιμετώπιση του Ισλαμικού Κρά-
τους». Εξάλλου, η αμερικανική στρατιωτι-
κή υποστήριξη στο YPG συνεχίστηκε και 
μετά την παραίτηση του.

ΤΙ ΦΟΒΑΤΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ
Η Τουρκία φοβάται κυρίως πως η τοπο-

θέτηση του Μακ Γκουργκ μπορεί να ση-
μάνει και την «πολιτική συνεργασία» των 
Αμερικανών με τους Κούρδους, όπως 
τώρα τελευταία ζητά εντόνως το YPG, 
ταυτόχρονα με την ενίσχυση της στρατι-
ωτικής «ασπίδας» των αμερικανικών δυ-
νάμεων. Δηλαδή, οι Κούρδοι επιδιώκουν 
μία επίσημη αμερικανική αναγνώριση του 
αυτόνομου κουρδικού κράτους της «Ρο-
τζάβα» στη βόρεια Συρία, όπως είχαν κά-
νει παλαιότερα οι Αμερικανοί στο βόρειο 
Ιράκ. Το YPG πλέον ζητά κάτι παραπάνω 
από τη στρατιωτική υποστήριξη των Αμε-
ρικανών, την οποία υποστήριζε μέχρι και 
ο φιλότουρκος τέως απεσταλμένος των 
ΗΠΑ Τζέιμς Τζέφρι. Διεκδικεί μία αμερικα-
νική αναγνώριση του αγώνα του.

Οι πολεμικές εξελίξεις δείχνουν πως η 
Τουρκία σπεύδει να προλάβει ενδεχόμε-
νες δυσμενείς γι αυτήν εξελίξεις. Το τε-
λευταίο διάστημα η Τουρκία και οι Σύριοι-
τζιχαντιστές σύμμαχοι της έχουν ξεκινήσει 
νέες επιθέσεις στην κουρδική πόλη Αίν 
Ίσσα, την άτυπη πρωτεύουσα της αυτό-

νομης διοίκησης των Κούρδων στη Συρία, 
όπως φαίνεται με την παρασκηνιακή ανο-
χή της Μόσχας και της Δαμασκού. Διοικη-
τές των Κούρδων αναφέρονται σε πιέσεις 
που δέχονται από τη Ρωσία και τον Άσαντ, 
προκειμένου να παραδώσουν την Αίν 
Ίσσα στον έλεγχο του συριακού καθεστώ-
τος, πιέσεις στις οποίες οι ίδιοι δε φαίνο-
νται διατεθειμένοι να υποκύψουν.

Η στήριξη του Μακ Γκουργκ στο πολι-
τικό «παιδί» του Οτσαλάν, τον στρατιω-
τικό επικεφαλής του YPG Μαζλούμ έχει 
προκαλέσει σάλο στην Τουρκία, η οποία 
πλέον φοβάται πως δεν αποτελεί μία 
μεμονωμένη περίπτωση. Όπως χαρακτη-
ριστικά επισημαίνουν Τούρκοι αναλυ-
τές, «το βασικό πρόβλημα είναι πως πολ-
λοί Αμερικανοί αξιωματούχοι υιοθετούν 
τις θέσεις του Μακ Γκουργκ». Ήταν όμως 
η πολιτική του καθεστώτος Ερντογάν που 
έκανε το συριακό παρακλάδι του PKK, το 
οποίο θεωρούν τρομοκρατική οργάνωση 
οι ίδιοι οι Αμερικανοί, να θεωρείται από 
την Ουάσιγκτον ως αυτό «που έχει τα κά-
νει τα περισσότερα για την αντιμετώπιση 
του Ισλαμικού Κράτους», από μία νατοϊκή 
«σύμμαχο».

*Ο Γιώργος Λυκοκάπης είναι δημοσιο-
γράφος. Έχει σπουδάσει πολιτική επι-
στήμη. Τα ενδιαφέροντά του επικεντρώ-
νονται στις διεθνείς σχέσεις, στην πολιτι-
κή και στην ιστορία.

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

Ποιoς είναι ο κύριος 
Γκουργκ που τόσο 

φοβούνται οι Τούρκοι



18  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  29 Ιανουαριου, 2021 / January 29, 2021

Σε προηγούμενο άρθρο του ο γράφων 
υποστήριξε, ότι στο νέο διεθνές σύ-

στημα η Κίνα δε θέλει και δε μπορεί να 
λειτουργήσει ως διάδοχος των ΗΠΑ. Αυτό 
που συμβαίνει σήμερα δεν είναι η αλλα-
γή σκυτάλης στην «παγκόσμια ηγεμονία» 
από τις ΗΠΑ στην Κίνα, αλλά η μετάβαση 
σε ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα, το 
κέντρο όμως του οποίου έχει μετακινηθεί 
προς Ανατολάς.

Κώστας Γρίβας*
© slpress.gr

Η Κίνα καλοδέχεται αυτό το ασιοκεντρικό 
σύστημα, δεδομένου ότι επιδιώκει, μέσω 
της οικονομικής και εμπορικής αλληλεπί-
δρασης με τις άλλες ευημερούσες οικονο-
μίες της Ασίας, να αποκτήσει ευρύτερες 
γεωπολιτικές συνέργειες και να ρυμουλ-
κήσει προς την τροχιά της ακόμη και χώ-
ρες, που θεωρούνται τα προκεχωρημένα 
φυλάκια της ευρωγενούς Δύσης στην πε-
ριοχή, όπως είναι η Αυστραλία.
Εν παραλλήλω, η Κίνα έχει αναπτύξει μια 

στενή συνεργατική σχέση με τη Ρωσία, η 
οποία αποσκοπεί να ρυμουλκήσει προς 
την τροχιά της και κράτη, με τα οποία έχει 
σαφώς ανταγωνιστικές, έως εχθρικές, γε-
ωπολιτικές σχέσεις. Οι σημαντικότερες 
εξ αυτών είναι η Ινδία και το Βιετνάμ. Οι 
χώρες αυτές ναι μεν είναι εχθρικές έναντι 
της Κίνας, από την άλλη όμως έχουν στε-
νές σχέσεις με τη Ρωσία και πολύ δύσκο-
λα θα επέλεγαν να στραφούν ενάντια και 
στην Κίνα και τη Ρωσία.

Συνακόλουθα, το Πεκίνο θεωρεί ότι 
μέσω Μόσχας, θα μπορέσει να κρατήσει 
τις χώρες αυτές σε μια πορεία, αν όχι φι-
λική, τουλάχιστον ανεκτική έναντι αυτού. 
Για να το πούμε με όσο πιο απλά λόγια 
γίνεται, ναι μεν το μετά-αμερικανικό δι-
εθνές σύστημα είναι πολυπολικό, πλην 
όμως η ενίσχυση της σημασίας της Ασίας 
και η δυναμική του συστήματος Κίνας-Ρω-
σίας, δημιουργούν μια μεγάλη γεωπολιτι-
κή μάζα στην Άπω Ανατολή.

Η γεωπολιτική μάζα έλκει προς την τρο-
χιά της και τις υπόλοιπες ασιατικές χώρες, 
ενώ οι οικονομικές και γεωοικονομικές 
αλληλεπιδράσεις και ζυμώσεις, με προε-
ξέρχουσα φυσικά την περιβόητη Belt and 
Road Initiative (νέος Δρόμος του Μετα-
ξιού), δημιουργεί μια δυναμική συσσω-
μάτωσης των χωρών αυτών στο μέλλον, 
σπρώχνοντας τη Δύση στο περιθώριο. 
Φυσικά, αυτό είναι κάτι που η Δύση θέ-
λει να αποτρέψει. Συγκεκριμένα, θέλει να 
κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερες 
από αυτές τις χώρες εκτός του «πανασια-
τικού» σχήματος. Και η σημαντικότερη εκ 
των χωρών αυτών είναι η Ινδία.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στο σημείο αυτό έρχεται στο προσκήνιο 

η Ελλάδα. Η Ελλάδα με την Ινδία έχουν έλ-
θει πολύ κοντά από γεωπολιτικής άποψης, 
εκ του γεγονότος ότι και οι δύο έχουν να 
αντιμετωπίσουν μια εξαιρετικά φιλόδοξη 
Τουρκία. Μια Τουρκία, η οποία προσπαθεί 

να δημιουργήσει έναν ενδιάμεσο χώρο 
στην Κεντρική Ασία, μεταξύ Δύσης και 
Ανατολής, με ηγέτιδα την ίδια και με βάση 
στήριξης το Πακιστάν, το μεγάλο εχθρό 
της Ινδίας.

Η Ελλάδα μπορεί να συνεισφέρει σημα-
ντικά στην αποδόμηση αυτού του ενδι-
άμεσου χώρου, πρωτοστατώντας σ’ ένα 
αντιτουρκικό σχήμα που θα ξεκινάει από 
τη Γαλλία, θα περνάει στις δύο κρατικές 
συνιστώσες του Ελληνισμού (Ελλάδα και 
Κυπριακή Δημοκρατία) και θα συνεχίζει 
στην Αίγυπτο, στις πετρελαιομοναρχίες 
του Κόλπου για να φθάσει στην Ινδία.

Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο θα δημι-
ουργείτο ένα τεράστιο γεωπολιτικό φράγ-
μα ενάντια στην Τουρκία, αλλά η Ελλάδα 
θα αναβαθμιζόταν δραστικά στο νέο ρευ-
στό διεθνές σύστημα. Το ενδιαφέρον της 
υπόθεσης είναι ότι με αυτόν τον τρόπο 
θα αποκτούσε διευρυμένο ρόλο και στο 
πλαίσιο της δυτικής γεωστρατηγικής, ει-
δικότερα της αμερικανικής. Κι αυτό θα 
συνέβαινε, γιατί θα δημιουργούνταν ένας 
γεωπολιτικός διάδρομος από τη Γαλλία 
μέχρι την Ινδία, ο οποίος θα κρατούσε την 
τελευταία ενωμένη με τη Δύση και θα μεί-
ωνε τη δυναμική ενσωμάτωσης της στο 
«πανασιατικό» σχήμα που προσπαθεί να 
δημιουργήσει το Πεκίνο.
Φυσικά αυτό είναι κρίσιμης σημασίας 

για την αμερικανική γεωστρατηγική, που 
προσπαθεί να κρατήσει την Ινδία ως ένα 
τεράστιο προγεφύρωμα στην Ασία και 
πυρήνα ενός δυνάμει αντικινεζικού σχή-
ματος. Εν παραλλήλω, η αποδόμηση των 
φιλοδοξιών της Τουρκίας να δημιουργή-
σει νέο γεωπολιτικό χώρο στην Κεντρική 
Ασία ευνοεί την αμερικανική αλλά και την 
κινεζική και τη ρωσική γεωπολιτική στρα-
τηγική.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ
Κανείς εξ αυτών δε θέλει μια υπερβολι-

κά ισχυρή Τουρκία, η οποία θα επιβάλλει 
τη δική της ατζέντα. Πολύ περισσότερο δε 

θέλουν ένα τρίτο σχήμα μεταξύ Δύσης και 
Ανατολής που θα κάνει του κεφαλιού του. 
Βέβαια, αν δε μπορούν να αποφύγουν τη 
δημιουργία του θα προσπαθήσουν να το 
προσεγγίσουν και να το ρυμουλκήσουν 
προς την πλευρά τους, αλλά καταρχήν 
δεν είναι επιθυμητό για κανέναν. Οπότε η 
Ελλάδα θα μπορούσε να αναβαθμίσει τη 
λειτουργία και το ρόλο της στις στρατηγι-
κές τόσο των ΗΠΑ, όσο και της Ρωσίας και 
της Κίνας, συντελώντας στην αποδόμηση 
αυτού του σχήματος.

Για να λειτουργήσεις όμως με αυτόν τον 
τρόπο απαιτούνται κάποιες προϋποθέ-
σεις. Η πιο βασική εξ αυτών είναι να γνω-
ρίζεις ποιο είναι το παιχνίδι που παίζεις. 
Και δυστυχώς, το ελληνικό σύστημα εξου-
σίας φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται πως, 
είτε το θέλει είτε όχι, η Ελλάδα βρίσκεται 
και λειτουργεί σε μια κρίσιμη περιοχή 
ενός ενοποιημένου διεθνούς συστήματος. 
Δεν αλληλεπιδρά μόνο με την Τουρκία, 
αλλά με ολόκληρο τον κόσμο.

Φυσικά, για να μπορέσει να λειτουργή-
σει η Ελλάδα ως πρωταγωνιστικός παρά-
γοντας στο νέο «μεγάλο παιχνίδι» στην 
ευρασιατική σκακιέρα και να αναβαθμίσει 
τη θέση της και στο Δυτικό Κόσμο, πρέπει, 
πριν και πάνω απ’ όλα, να αποδεχθεί την 
ύπαρξή της. Και δείχνει να κάνει ακριβώς 
το αντίθετο, προωθώντας μια «στρατηγι-
κή» αυτοεξάλειψης. Η τελευταία πράξη 
σε αυτήν την πορεία είναι η ακατανόητη 
εμμονή στις εκ προοιμίου αδιέξοδες και 
καταρχήν επικίνδυνες περιβόητες «διε-
ρευνητικές συνομιλίες» με την Τουρκία.

ΔΡΑΠΕΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Συνομιλίες, στις οποίες η Τουρκία θέτει 

πλήθος θεμάτων, που θίγουν άμεσα το 
σκληρό πυρήνα της ελληνικής εθνικής κυ-
ριαρχίας. Ακόμη χειρότερα, η Ελλάδα εμ-
φανίζεται να θέλει πάση θυσία να τα βρει 
με την Τουρκία. Κι αυτό μπορεί να ερμη-
νευτεί, ότι δε θέλει να λειτουργήσει ως 
μέρος του αντιτουρκικού σχήματος που 

προαναφέρθηκε και φυσικά ότι δε θέλει 
να πρωταγωνιστήσει στην επικίνδυνη, 
αλλά και με μεγάλες ευκαιρίες, ευρασια-
τική σκακιέρα.

Προτιμά να αυτοαναιρεθεί και να επεν-
δύσει στη μεγαλοθυμία των Τούρκων. 
Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι σύμμα-
χοι της Ελλάδας θα πάψουν να είναι υπο-
ψήφιοι σύμμαχοι. Αν αντιληφθούν ότι η 
Ελλάδα δεν πολυθέλει ούτε καν να υπε-
ρασπίσει την εθνική της υπόσταση, πολ-
λώ δε μάλλον να πρωταγωνιστήσει σε μια 
αντιτουρκική συσπείρωση, που θα δημι-
ουργούσε και το πρόπλασμα μιας νέας γε-
ωπολιτικής οντότητας στο διεθνές σύστη-
μα, τότε ο καθένας θα τραβήξει το δρόμο 
του. Θα αναζητήσει άλλες συμμαχίες και 
φιλίες. Ακόμη και με την Τουρκία.

Βασικό χαρακτηριστικό του σημερινού 
διεθνούς συστήματος είναι η ασάφεια, η 
ρευστότητα και η μεικτή φύση των σχέσε-
ων μεταξύ των δρώντων. Δεν υπάρχουν 
μόνιμες φιλίες και εχθρότητες. Τα πάντα 
μπορούν να αλλάξουν και να αλλάξουν 
γρήγορα. Αν ο βασικός παράγοντας για 
την υλοποίηση του αντίπαλου δέους του 
τουρκογενούς συστήματος της Κεντρι-
κής Ασίας, δηλαδή η Ελλάδα, δε θέλει να 
παίξει το ρόλο της, οι άλλοι θα ακολουθή-
σουν τη δική τους διαδρομή, που μπορεί 
να τους φέρει και σε τροχιά σύγκλισης 
με την Άγκυρα. Οπότε, κάποια πράγματα 
θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Αν η Ελλάδα 
επιμείνει στη σημερινή θλιβερή πολιτική 
τού να κρύβεται από την ιστορία, αργά η 
γρήγορα η ιστορία θα τη βρει και τότε θα 
της ζητήσει το λόγο για τη λιποταξία της. 
Και το τίμημα θα είναι μεγάλο.

*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.

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

Γιατί οι διερευνητικές υπονομεύουν 
τη θέση της Ελλάδας και στη Δύση
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FRUITS ET LÉGUMES

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

A value of$60+at the supermarketYou pay only $35

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

Θέλουν το μισό Αιγαίο οι Tούρκοι  
με πρόσχημα τον ανθρωπισμό!

Κοινές περιπολίες έρευνας-διάσωσης  
ζητά η Άγκυρα στον 25ο μεσημβρινό

Οι πληροφορίες για το περιεχόμενο 
των διερευνητικών επαφών μετα-

ξύ Ελλάδας και Τουρκίας κυκλοφορούν με 
το… σταγονόμετρο, δείγμα πιθανόν της 
πρόθεσης και των δύο μερών να αποφύ-
γουν τις κατηγορίες ότι υπονομεύεται «με 
το καλημέρα» η επαναπροσέγγιση.

Πόσο μάλλον που η Τουρκία λόγω οικονο-
μικών προβλημάτων «καίγεται» να επανα-
προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ωστόσο, από τα ελάχιστα που έχουμε στη 

διάθεσή μας αλλά και από την παράταξη 
των αντιπροσωπειών στο Ντολμά Μπαχτσέ, 
καθίστανται σαφή δύο πράγματα.

ΖΗΤΟΥΝ ΚΟΙΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΑΚΟΜΗ  
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ  

ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ  
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!

Το πρώτο: Πράγματι οι δύο πλευρές έπια-
σαν το νήμα από εκεί που το είχαν αφήσει 
το 2016, με μερικές διαφοροποιήσεις όμως. 
Η Ελλάδα τουλάχιστον κατά την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων έδειξε να αποκλείει 
από την ατζέντα το ζήτημα των κλιμακω-
τών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο και τη 
Μεσόγειο, αν και το κεφάλαιο αυτό ήταν 
αντικείμενο διαλόγου με την Τουρκία στις 
διερευνητικές επί των κυβερνήσεων Σημίτη, 
Παπανδρέου και Τσίπρα. Επί Καραμανλή, 
το ζήτημα ετέθη ουσιαστικά εκτός με από-
φαση Μολυβιάτη.

Ενώ η Ελλάδα αφαίρεσε από την ατζέ-
ντα θέμα που την αφορά, η Τουρκία προσέ-
θεσε ένα νέο θέμα που δεν είχε συζητηθεί 
μέχρι το 2016: Τις περιοχές που πραγματο-
ποιούν οι δύο χώρες έρευνα και διάσωση.
Όπως προκύπτει και από τον τελευταίο 

τουρκικό κανονισμό έρευνας και διάσω-
σης (που ανάρτησε ο Τούρκος Υπουργός 
Μεταφορών Αντίλ Καραϊσμαΐλογλου στο 
λογαριασμό του στο Twitter) ο οποίος συ-
νοδευόταν από χάρτες-πρόκληση, στρατη-
γικός στόχος της γείτονος είναι να πραγμα-
τοποιεί επιχειρήσεις έρευνας και διασώσε-
ως στα διεθνή ύδατα που βρίσκονται από 
τη δική μας πλευρά. Δυτικά των νησιών, 

με τρόπο ώστε τα πλοία της ακτοφυλακής 
της να φθάνουν στον 25ο μεσημβρινό. Και 
να διχοτομούν έτσι, μέσω των διασώσεων 
μεταναστών, το Αρχιπέλαγος του Αιγαίου.
Πρόκειται για μία στρατηγική, που συνδυ-

άζεται με τα κλιμακωτά χωρικά ύδατα που 
ζητά η Άγκυρα στο Αιγαίο, καθώς τυχόν δι-
αφοροποίηση του εύρους τους σε σχέση με 
το Ιόνιο και την Κρήτη θα αυξήσει τα διεθνή 
ύδατα στο Αρχιπέλαγος. 

Έως ότου φθάσουν να εκδώσουν τον κα-
νονισμό – τα όρια του οποίου αμφισβητεί 
για την ώρα ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτι-
κής Αεροπορίας (ICAO) – για τη διάσωση οι 
Τούρκοι πρόλαβαν κατά τη διάρκεια της πο-
λύμηνης κρίσης στο Αιγαίο και προκάλεσαν 
δύο – τρία επεισόδια.

Κατά τη διάρκειά τους, εμπορικά πλοία 
τους περισυνέλλεξαν μικρό αριθμό με-
ταναστών, τόσο όμως, ώστε να εγείρουν 
με όρους ανθρωπιστικούς δικαίωμα, να ει-
σέρχονται στη δική μας επικράτεια για να 
«σώζουν» ζωές. 
Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούν 

να διεξάγονται κοινές περιπολίες από τις 
ακτοφυλακές ακόμη και στην ελληνική ζώνη 
ευθύνης, με πρόσχημα τη διάσωση μετανα-
στών.

ΤΑ «ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ» ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
Η δεύτερη επισήμανση που μπορεί να 

κάνει κανείς για τις διερευνητικές, αφορά 
στις αντιπροσωπείες και τις συνθέσεις τους. 
Οι Τούρκοι, με τη συμμετοχή των Καλίν, 
Ερτσιγές και Σερντάλ, έστειλαν στη διεθνή 
κοινότητα και ειδικά στις Βρυξέλλες το μή-
νυμα, ότι έχουν αναβαθμισμένο ενδιαφέ-
ρον για το διάλογο. Προφανές το γιατί: Για 
να αχρηστεύσουν οριστικά τις κυρώσεις και 
να μεταλλαχθούν για το κρίσιμο 2021 από 
πειρατές σε αθώες περιστερές. Έτσι ώστε 
να διεκδικήσουν – την ώρα που πρέπει 
– από τις ΗΠΑ, ρόλο τοποτηρητή της Δύ-
σης στη Λιβύη, τη Συρία και τον Καύκασο.

Η Ελλάδα επέλεξε σωστά με την ολιγότερη 
σε μέλη αντιπροσωπεία να στείλει το μή-
νυμα, ότι δεν έχει και πολλά να συζητήσει. 
Ο πρέσβης Αποστολίδης ήταν ολιγόλογος, 
συνετός και προσεκτικός στον 61ο γύρο, 
όπως αναφέρουν πηγές.

Ωστόσο, δεδομένου ότι είναι επικεφαλής 
στις διαπραγματεύσεις από το 2002 και 
κατόπιν εξουσιοδότησης τριών κυβερνήσε-
ων έχει διαπραγματευτεί τη μείωση των χω-
ρικών μας υδάτων, εύλογα γεννάται το ερώ-
τημα για το πως θα αντιδράσει, αν στο μέλλον 
οι Τούρκοι αρχίσουν και επικαλούνται έγ-
γραφες κατατεθειμένες προτάσεις προ-
ηγούμενων ελληνικών κυβερνήσεων. 
                                                  © Newsbreak.gr

Ελληνικά τα Ίμια με 
«σφραγίδα» Τουρκίας 

Ο χάρτης που χρησιμοποιούσε επισήμως  
η Άγκυρα τη δεκαετία του ’70 καταρρίπτει  
την όψιμη θεωρία των «γκρίζων ζωνών»  

Πολλές φορές η Τουρκία επικα-
λείται τις συνθήκες της Λοζάνης 

και των Παρισίων και ισχυρίζεται πως 
υπάρχουν κενά που δημιουργούν 
ασάφειες. 

Έτσι έχουν εκφραστεί θεωρίες περί 
«γκρίζων ζωνών», δηλαδή νησιών, νη-
σίδων και βραχονησίδων που, σύμφω-
να με την Άγκυρα, δεν έχει καθοριστεί 
η κυριαρχία τους! 
Αυτές τις θέσεις της όμως η Τουρ-

κία τις εκφράζει τα τελευταία χρόνια, 
ενώ η ίδια είχε εντελώς διαφορετι-
κή άποψη πριν από λίγες δεκαετίες. 
Μια απόδειξη για τη διαφοροποίηση 
της τουρκικής θέσης είναι ο χάρτης 
που βρίσκεται στα χέρια της εφημε-
ρίδας «Καθημερινή». 
Χρονολογείται στις αρχές της δεκαε-

τίας του ’70. Σε όλες τις δημόσιες υπη-
ρεσίες της γειτονικής χώρας, όπως και 
στα σχολεία, υπήρχαν αυτοί οι χάρτες, 
οι οποίοι είχαν χαρτογραφηθεί με τα 
στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών 
και της Υπηρεσίας Χαρτογράφησης 
της Τουρκίας, όπως αναφέρεται και 
στο συγκεκριμένο (φωτ.). 

Μάλιστα, γίνεται αναφορά πως «έχει 
σχεδιαστεί με τη συνεργασία του 
υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκί-
ας και της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας» 
και καταγράφει τις «διοικητικές περι-
φέρειες» της χώρας. 

Η ίδια η Τουρκία, με διακεκομμένες 
γραμμές πάνω στο χάρτη, καταγράφει 
τα σύνορα μεταξύ των ελληνικών νη-
σιών και των τουρκικών ακτών. Ελλη-
νικά νησιά που πολλές φορές έχουν 
κάνει αναφορές Τούρκοι αξιωματού-
χοι, οι οποίοι έχουν επικαλεστεί τη 

θεωρία περί «γκρίζων» σημείων, στο 
συγκεκριμένο χάρτη παρουσιάζονται 
από το υπουργείο Εσωτερικών της 
Τουρκίας ως ελληνικά. 

Ανάμεσα σε αυτά είναι και τα Ίμια 
τα οποία παρουσιάζονται εντός της 
ελληνικής επικράτειας, όπως και το 
σύμπλεγμα νησιών στο Καστελόρι-
ζο και άλλα πολλά νησιά. Η Αγκυ-
ρα στο συγκεκριμένο χάρτη σέβεται 
τις συνθήκες που έχει υπογράψει. 
Οι συνθήκες είναι ξεκάθαρες στο ζή-
τημα της κυριαρχίας των ελληνικών 
νησιών. 

Όμως ο χάρτης – ντοκουμέ-
ντο είναι άλλη μια απόδειξη της 
αλλαγής στάσης της Τουρκίας.  
Από τη στιγμή που η Άγκυρα και η 
χαρτογραφική υπηρεσία της τοποθε-
τούσαν σύνορα μεταξύ των τουρκικών 
ακτών και των ελληνικών νησιών, με 
τα δικά τους δεδομένα, αποδεικνύεται 
και με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, πως η 
Τουρκία δεν έχει λόγο να θέτει θέμα 
«γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, καθώς 
όλα έχουν καταγραφεί όπως αναφέ-
ρουν οι συνθήκες. 
Η Αγκυρα μετά το 1973 άρχισε να 

αλλάζει την εξωτερική της πολιτική 
και προσπάθησε να «εφεύρει» διά-
φορα κενά των συνθηκών για να εκ-
φράσει σταδιακά πολλές από τις θε-
ωρίες της που δεν έχουν καμία βάση.  
Σήμερα, στους χάρτες που έχουν το-
ποθετηθεί στα σχολεία και στις δημό-
σιες υπηρεσίες, δεν υπάρχουν οι πα-
λιές διακεκομμένες γραμμές. 
Τα χρώματα με τα οποία απεικονί-

ζονται κάποιες πόλεις της γειτονι-
κής χώρας, ορισμένες φορές έχουν 
το ίδιο χρώμα με τα ελληνικά νησιά. 
Στα πρώτα χρόνια αυτής της αλλαγής 
της πολιτικής, στις αρχές της δεκαετί-
ας του ’80, και της νέας θεωρίας της 
Τουρκίας, μέχρι να τυπωθούν και να 
διανεμηθούν οι νέοι χάρτες, οι δά-
σκαλοι και οι καθηγητές ζητούσαν από 
τους μαθητές να σβήνουν με μελάνι 
τις διακεκομμένες γραμμές των συνό-
ρων που καθόριζαν τα όρια της Τουρ-
κίας στο Αιγαίο. 

Μια μικρή λεπτομέρεια που προκα-
λεί εντύπωση, είναι πως στα δεδο-
μένα του χάρτη γίνεται και αναφορά 
στον πληθυσμό της Τουρκίας. 
Το 1965 ο πληθυσμός της Τουρκίας 

καταγράφεται ως 31.391.421 άτομα, 
ενώ σήμερα έχει ξεπεράσει τα 83 εκα-
τομμύρια.
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Σκέφτεστε να πουλήσετε το σπίτι σας;

Τηλεφωνήστε μου σήμερα 
για μια δωρεάν εκτίμηση.

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

Elon Musk: Ο πλουσιότερος του κόσμου το 2021!
Οι πλούσιοι ρέφαραν ήδη τις ζημιές της πανδημίας | Οι φτωχοί θα χρειαστούν 10 χρόνια

Το 2021 έχει χαρακτηριστεί ως το έτος 
των αλλαγών. Και μία από τις αλλα-

γές, είναι και η μεταφορά του πλούτου. 
Η οποία συσσωρεύεται στις… τσέπες των 
πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη. 
Ενώ οι φτωχοί γίνονται… φτωχότεροι και 
η λεγόμενη «μεσαία τάξη» κινδυνεύει 
με… αφανισμό.

Μια και μιλάμε για τους πλουσιότερους 
ανθρώπους του πλανήτη, να τονίσου-
με καταρχήν ότι τα εισοδήματά τους όχι 
μόνο δεν έπαθαν τίποτα από το ξεκίνημα 
της πανδημίας, αντίθετα κατάφεραν να 
«αυγατίσουν» τις περιουσίες τους! 

Και ο Τζεφ Μπέζος, και ο Μπιλ Γκέιτς, 
και ο Μπερνάρ Αρνό, και ο Μαρκ Ζάκερ-
μπεργκ. Κάπου εδώ έχει θέση το… αναπά-
ντεχο. Τα ονόματα που διαβάσατε κατέ-
χουν τις θέσεις 2-5 των πιο πλούσιων του 
κόσμου. Τότε θα πείτε, ποιος είναι στο #1;  
Μα, ο Έλον Μασκ! (φωτ.). Πως έγινε 
αυτό, όταν πέρσι δεν ήταν ούτε στους 20 

πρώτους; Ας είναι καλά οι μετοχές της 
Tesla, οι οποίες από το κατώτατο σημείο 
της χρηματιστηριακής αγοράς το Μάρτιο 
του 2020, αυξήθηκαν κατά 1.030%(!) στα 
816$ ανά μετοχή τους τελευταίους 10 
μήνες!
Μιλάμε για μία αύξηση (από έτος σε 

έτος) της τάξης του 548%, όταν ο Τζεφ 
Μπέζος αύξησε την περιουσία του κατά 
57% και ο Μπιλ Γκέιτς κατά 45%.
Μάλιστα, η καθαρή αξία του Έλον Μασκ, 

θεωρείται ιστορικά ως η ταχύτερη συσ-
σώρευση πλούτου! 
Το αν αυτό θα είναι ένα προσωρινό 

«κτύπημα» ή αν ο Έλον Μασκ θα κατα-
φέρει να… μονιμοποιηθεί στην κορυφή 
των πλουσιότερων ανθρώπων του κό-
σμου, είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από 
την απόδοση των μετοχών της Tesla. 
Πολλοί το αμφισβητούν αυτό, στοιχη-
ματίζοντας εναντίον της Tesla τελευταία 
χρόνια, όμως η εξέλιξη των πραγμάτων 
τα τελευταία χρόνια τους έχει αφήσει 
ακάλυπτους…

Ας μην είμαστε σίγουροι πάντως σε ό,τι 
έχει να κάνει με χρηματιστήριο και με-
τοχές, γιατί οι διακυμάνσεις των τιμών 
ανεβοκατεβαίνουν προς οποιαδήποτε… 
κατεύθυνση και είναι πιθανό ο κ. Μασκ 
να «εξαφανιστεί» από την πρώτη δεκάδα, 
όπως ξαφνικά έκανε την εμφάνισή του.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ OXFAM
Η μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam 

εκτιμά στην έκθεσή της για τις ανισότη-
τες που δίνει στη δημοσιότητα κάθε χρό-
νο, ότι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον 
πλανήτη όχι μόνο κάλυψαν ήδη τις ζη-
μίες που υπέστησαν αλλά μεγέθυναν τα 
πλούτη τους εν μέσω της πανδημίας του 

κορωνοϊού, επαναλαμβάνοντας την πρό-
τασή της να φορολογηθούν περισσότερο 
οι μεγάλες περιουσίες, για να καταπολε-
μηθεί αυτό που αποκαλεί «ιό της ανισό-
τητας».
«Οι 1.000 πλουσιότεροι άνθρωποι στον 

κόσμο επανήλθαν στο επίπεδο-ρεκόρ των 
περιουσιών τους που καταγραφόταν πριν 
από την πανδημία μέσα σε μόλις εννέα 
μήνες, ενώ οι φτωχότεροι θα χρειαστούν 
πάνω από δέκα χρόνια για να συνέλθουν 
από τον οικονομικό αντίκτυπο της υγειο-
νομικής και της συνεπακόλουθης οικονο-
μικής κρίσης», υπογραμμίζει η ΜΚΟ στην 
έκθεσή της, η οποία δημοσιοποιήθηκε 
την ημέρα που ξεκίνησαν οι εργασίες του 
Παγκόσμιου Οικονομικό Φόρουμ (WEF). 
Να σημειωθεί ότι φέτος διεξήχθη ψηφι-
ακά και όχι στο Νταβός της Ελβετίας ως 
είθισται, από τις 25 έως τις 29 Ιανουαρί-
ου 2021.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε πα-
γκόσμια κλίμακα, οι δισεκατομμυριούχοι 
είδαν τις περιουσίες τους να αυξάνονται 

κατά 3,9 τρισεκατομμύρια δολάρια από 
τη 18η Μαρτίου ως την 31η Δεκεμβρίου 
2020, σύμφωνα με τη ΜΚΟ, η οποία βα-
σίζεται στα δεδομένα του αμερικανικού 
περιοδικού Forbes και της ελβετικής τρά-
πεζας Crédit Suisse.
«Η κρίση του κορωνοϊού πρέπει να απο-

τελέσει σημείο καμπής ως προς τη φορο-
λογία των πλουσιότερων ανθρώπων και 
των μεγάλων επιχειρήσεων», τονίζει η 
Oxfam. 
Πρέπει να δώσει την ευκαιρία να υπάρ-

ξει «επιτέλους δίκαιη φορολόγηση», 
να γίνει η στιγμή που θα τερματιστεί η 
«κούρσα προς τον πάτο» του επιπέδου 
των φορολογικών συντελεστών και να 
αρχίσει «η κούρσα προς την κορυφή».

Η φορολογία «μπορεί να πάρει τη μορ-
φή φόρων στην περιουσία, φόρων στις 
χρηματοοικονομικές συναλλαγές και μέ-
τρων για την εξάλειψη της φοροδιαφυ-
γής», επισημαίνεται στην έκθεση.

© visualcapitalist.com, news247.gr
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η κρίση των Ιμίων κορυφώθηκε τις 
πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Ια-

νουαρίου 1996, σε μια εποχή που η κυ-
βέρνηση Σημίτη έκανε τα πρώτα της βή-
ματα, φέρνοντας Ελλάδα και Τουρκία στα 
πρόθυρα ένοπλης αντιπαράθεσης.
Το επεισόδιο εντάσσεται στο πλαίσιο 

των ελληνο – τουρκικών διαφορών στο 
Αιγαίο, που εμφανίσθηκαν δυναμικά στο 
προσκήνιο μετά τη Μεταπολίτευση. 
Η Ελλάδα αναγνωρίζει ως μόνη διαφο-

ρά της με τη γείτονα την οριοθέτηση της 
υφαλοκρηπίδας, ενώ η Τουρκία θέτει τα 
θέματα του εναερίου χώρου (αναγνωρί-
ζει 6 και όχι 10 μίλια), του FIR Αθηνών, 
της αποστρατιωτικοποίησης των νήσων 
του Αιγαίου και με την κρίση των Ιμίων το 
καθεστώς κάποιων βραχονησίδων («Γκρί-
ζες Ζώνες»).
Τα Ίμια (Καρντάκ στα τουρκικά) είναι 

δύο μικρές ακατοίκητες βραχονησίδες 
μεταξύ του νησιωτικού συμπλέγματος 
των Δωδεκανήσων και των νοτιοδυτικών 
ακτών της Τουρκίας. Απέχουν 3,8 ναυτικά 
μίλια από το Μποντρούμ (Αλικαρνασσός) 
της Τουρκίας, 5,5 ν.μ. από την Κάλυμνο 
και 2,5 ν.μ. από το πλησιέστερο ελληνικό 
έδαφος, τη βραχονησίδα Καλόλιμνος.
Τα Ίμια παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα 

από την Ιταλία το 1947 με τη Συνθήκη των 
Παρισίων, ακολουθώντας την ενσωμάτω-
ση των Δωδεκανήσων μετά το τέλος του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Το Τουρκικό κράτος είχε αποδεχτεί το 

καθεστώς επικυριαρχίας της Ελλάδας στα 
νησιά αυτά. 
Η αμφισβήτηση της ελληνικότητας των 

Ιμίων ξεκίνησε από ένα ναυτικό ατύχημα 
που συνέβη στις 25 Δεκεμβρίου 1995. 
Οι Τούρκοι προσπάθησαν να εφαρμό-

σουν για την περίσταση τη δική τους ερ-
μηνεία στη Συνθήκη της Λοζάνης (1923), 
με την οποία είχαν παραχωρηθεί τα Δω-
δεκάνησα στην Ιταλία στο σύνολό τους 
και όχι ονομαστικά, και να αμφισβητή-
σουν την ελληνική κυριαρχία κάποιων 
βραχονησίδων.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
25 Δεκεμβρίου 1995: Το τουρκικό φορ-

τηγό πλοίο «Φιγκέν Ακάτ» προσαράζει σε 
αβαθή ύδατα κοντά στην Ανατολική Ίμια 
και εκπέμπει σήμα κινδύνου. 
Ο πλοίαρχός του αρνείται βοήθεια από 

το Λιμενικό, υποστηρίζοντας ότι βρισκό-
ταν σε τουρκική περιοχή και ότι οι μόνες 
αρμόδιες είναι οι αρχές της χώρας του.

26 Δεκεμβρίου 1995: Το Λιμεναρχείο 
Καλύμνου ενημερώνει το Υπουργείο Εξω-
τερικών και αυτό με τη σειρά του το Τουρ-
κικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι αν δεν 
παρέμβει ρυμουλκό, το τουρκικό πλοίο 
θα κινδυνεύσει.
27 Δεκεμβρίου 1995: Το Τουρκικό 

Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει την 
ελληνική πρεσβεία ότι, ανεξαρτήτως του 
ποιος θα ανελάμβανε τη διάσωση του 
πλοίου, υπήρχε θέμα γενικότερα.
28 Δεκεμβρίου 1995: Δύο ελληνικά ρυ-

μουλκά αποκολλούν το τουρκικό φορτη-
γό και το οδηγούν στο λιμάνι Κιουλούκ 
της Τουρκίας. Το πρωί της ίδιας μέρας ένα 
τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος συντρί-
βεται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στην 
περιοχή της Λέσβου, ύστερα από εμπλο-
κή με ελληνικά μαχητικά. Με ελληνική 
βοήθεια, ο τούρκος πιλότος διασώζεται.
29 Δεκεμβρίου 1995: Το Τουρκικό 

Υπουργείο Εξωτερικών εκμεταλλεύεται 
την κατάσταση και επιδίδει ρηματική δι-
ακοίνωση στο αντίστοιχο ελληνικό, στην 
οποία αναφέρεται ότι οι βραχονησίδες 
Ίμια είναι καταχωρισμένες στο κτηματο-
λόγιο Μουγκλά του νομού Μπουντρούμ 
(Αλικαρνασσού) και ανήκουν στην Τουρ-
κία.
9 Ιανουαρίου 1996: Το ελληνικό Υπουρ-

γείο Εξωτερικών απαντά με καθυστέρη-
ση, απορρίπτοντας τη διακοίνωση.
15 Ιανουαρίου 1996: Παραιτείται ο 

πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, 
που νοσηλεύεται στο «Ωνάσειο».
16 Ιανουαρίου 1996: Το Υπουργείο Εξω-

τερικών αντιλαμβανόμενο το παιγνίδι 
των Τούρκων, ζητά αυξημένα μέτρα επα-
γρύπνησης στην περιοχή των Ιμίων από 
το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
19 Ιανουαρίου 1996: Η κοινοβουλευτι-

κή ομάδα του ΠΑΣΟΚ εκλέγει νέο πρωθυ-
πουργό τον Κωνσταντίνο Σημίτη.
26 Ιανουαρίου 1996: Ο δήμαρχος Καλύ-

μνου, Δημήτρης Διακομιχάλης, θορυβη-
μένος από το γεγονός της αμφισβήτησης 
της ελληνικότητας των Ιμίων, υψώνει την 
ελληνική σημαία σε ένα από τα δύο νη-
σιά, συνοδευόμενος από τον αστυνομικό 
διευθυντή Καλύμνου, τον ιερέα και δύο 
κατοίκους του νησιού. Θα κατηγορηθεί 
αργότερα από τους συντρόφους του στο 
ΠΑΣΟΚ ότι ήταν αυτός που έριξε «λάδι 
στη φωτιά».
27 Ιανουαρίου 1996: Δύο δημοσιο-

γράφοι της εφημερίδας «Χουριέτ» στη 
Σμύρνη μεταβαίνουν με ελικόπτερο στη 

Μεγάλη Ίμια. Υποστέλλουν την ελληνική 
σημαία και υψώνουν την τουρκική. Η όλη 
επιχείρηση βιντεοσκοπείται και προβάλ-
λεται από το τηλεοπτικό κανάλι της «Χου-
ριέτ».
28 Ιανουαρίου 1996: Το περιπολικό του 

Πολεμικού Ναυτικού «Αντωνίου» κατε-
βάζει την τουρκική σημαία και υψώνει 
την ελληνική. Το βράδυ Έλληνες βατρα-
χάνθρωποι αποβιβάζονται στη Μεγάλη 
Ίμια, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τα 
παραπλέοντα εκεί τουρκικά πολεμικά. 
Η πολιτική εντολή προς τους Έλληνες 

στρατιωτικούς είναι να αποφευχθεί κάθε 
κλιμάκωση της έντασης.
29 Ιανουαρίου 1996: Ο νέος πρωθυ-

πουργός Κώστας Σημίτης, στις προγραμ-
ματικές του δηλώσεις στη Βουλή, στέλνει 
μήνυμα προς την Τουρκία, ότι σε οποια-
δήποτε πρόκληση η Ελλάδα θα αντιδρά-
σει άμεσα και δυναμικά. Η πρωθυπουρ-
γός της Τουρκίας Τανσού Τσιλέρ, ζητά 
διαπραγματεύσεις για το καθεστώς των 
βραχονησίδων του Αιγαίου. Τουρκικά πο-
λεμικά παραβιάζουν τα ελληνικά χωρικά 
ύδατα και πλησιάζουν τα Ίμια. Γίνονται 
διαβήματα από την Ελλάδα σε Ε.Ε. και 
ΗΠΑ.
30 Ιανουαρίου 1996: Ο πρωθυπουργός 

Κώστας Σημίτης έχει τηλεφωνική επικοι-
νωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπιλ 
Κλίντον. Του εκφράζει την ελληνική θέση 
ότι η χώρα μας δεν επιθυμεί την ένταση, 
αλλά εφόσον προκληθεί θα αντιδράσει 
δυναμικά. Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη 
να αποσύρει το άγημα, όχι όμως και την 
ελληνική σημαία. Στα Ίμια σπεύδουν τα 
πολεμικά πλοία «Ναβαρίνο» και «Θεμι-
στοκλής». Ο τούρκος Υπουργός Εξωτε-
ρικών δηλώνει ότι υπάρχουν και άλλα 
νησιά του Αιγαίου με ασαφές νομικό κα-
θεστώς και δεν αποδέχεται την ελληνική 
πρόταση (αποχώρηση του αγήματος, όχι 
και της σημαίας).

31 Ιανουαρίου 1996
00:00 | Συγκαλείτε σύσκεψη στο γρα-
φείο του Πρωθυπουργού. Ο Υπουρ-
γός Εξωτερικών, Θεόδωρος Πάγκαλος, 
φθάνει καθυστερημένα, επειδή παίρ-
νει μέρος σε τηλεοπτική εκπομπή. 
01:40 | Στο ΓΕΕΘΑ καταφθάνουν 
πληροφορίες ότι τούρκοι κομά-
ντος αποβιβάζονται στη Μικρή Ίμια. 
04:30 | Ελικόπτερο του Ελληνικού Πο-
λεμικού Ναυτικού απονηώνεται από 
τη φρεγάτα «Ναβαρίνο» για να επι-

βεβαιώσει την πληροφορία. Επικρα-
τούν άσχημες καιρικές συνθήκες. 
04:50 | Το πλήρωμα του ελικοπτέρου 
αναφέρει ότι εντόπισε περί τους 10 τούρ-
κους κομάντος με τη σημαία τους. 
Δίνεται εντολή να επιστρέψει στη βάση 
του, κι ενώ πετά μεταξύ των βραχονησί-
δων Πίτα και Καλόλιμνος αναφέρει βλά-
βη και χάνεται από τα ραντάρ. Αργότερα 
θα ανασυρθούν νεκρά και τα τρία μέλη 
του πληρώματος. Ο υποπλοίαρχος Χρι-
στόδουλος Καραθανάσης, ο υποπλοίαρ-
χος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο αρχικε-
λευστής Έκτορας Γιαλοψός, σκοτώθηκαν. 
Σχετικά με τις αιτίες πτώσης του ελικο-
πτέρου έχουν διατυπωθεί διάφορες από-
ψεις. Η επίσημη άποψη του ελληνικού 
κράτους ήταν, ότι το σκάφος κατέπεσε 
λόγω κακοκαιρίας και απώλειας προσα-
νατολισμού του πιλότου. Ωστόσο, στην 
Ελλάδα υπάρχει ευρέως διαδεδομένη η 
άποψη, ότι το ελικόπτερο καταρρίφθηκε 
είτε από το Τουρκικό Ναυτικό είτε από 
τους τούρκους καταδρομείς που υπήρχαν 
πάνω στο νησί και ότι το γεγονός αποκρύ-
φθηκε, προκειμένου να λήξει η κρίση και 
να μην οδηγηθούν οι δύο χώρες σε γενι-
κευμένη σύρραξη ή ακόμα και σε πόλεμο. 
06:00 | Οι Αμερικανοί διά του Υφυπουρ-
γού Εξωτερικών Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ επι-
βάλλουν και στις δύο πλευρές τη θέληση 
τους. «No ships, no troops, no flags» δι-
αμηνύουν ή σε πιο κομψή διπλωματική 
γλώσσα, να ισχύσει το status quo ante (= 
παρούσα κατάσταση). Μέχρι το μεσημέ-
ρι της 31ης Ιανουαρίου 1996 τα πλοία, οι 
στρατιώτες και οι σημαίες είχαν αποσυρ-
θεί από τα Ίμια. 
Η Κρίση των Ιμίων δεν είχε συνέπειες ως 

προς το καθεστώς των νησιών. Ωστόσο, 
έδωσε αφορμή στην Τουρκία να θέσει 
ζήτημα «Γκρίζων Ζωνών» στο Αιγαίο, αμ-
φισβητώντας την κυριαρχία της Ελλάδας 
σε αρκετά νησιά και να θέσει ένα ακόμη 
θέμα στην ατζέντα των ελληνοτουρκικών 
διαφορών. Παρόλα αυτά, η ελληνική 
πλευρά δεν αποδέχτηκε ποτέ την ύπαρξη 
τέτοιου θέματος, επικαλούμενη τις διε-
θνείς συνθήκες.
Τα γεγονότα στα Ίμια κλόνισαν την αξιο-

πιστία της ελληνικής κυβέρνησης, ειδικά 
όταν ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης 
ευχαρίστησε από το βήμα της Βουλής 
τους Αμερικανούς, για τον καταλυτικό 
τους ρόλο στην αποκλιμάκωση της έντα-
σης.

© Σαν Σήμερα

Τούρκοι δημοσιογράφοι 
υποστέλλουν την  
ελληνική σημαία  
και υψώνουν  
την τουρκική

Η Κρίση            των Ιμίων

Suggested presentation. 580 SAINT-MARTIN WEST BLVD.  |  450-668-0033Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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GOSS!P
Γιατί η Kamala Harris επέλεξε να φορέσει 
μωβ σύνολο στην ορκωμοσία
Η Kamala Harris, η πρώτη γυναίκα, η 

πρώτη μαύρη και η πρώτη Αμερικανο-
ασιάτισσα που κατέχει το αξίωμα, επέλεξε 
μαύρους σχεδιαστές για την ιστορική στιγ-
μή της ορκωμοσίας. Στο Καπιτώλιο φορούσε 
ένα μωβ παλτό και αντίστοιχο μωβ φόρεμα 
από το σχεδιαστή, Christofer Rogers.
Το παλτό της, με τα ιδιαίτερα πέτα, τις μαν-

σέτες με κουμπιά, έμοιαζε εντυπωσιακά με 
το στυλ που την έχουμε συνηθίσει τόσα χρό-
νια. Η απλότητα του φορέματος από κάτω 
ήταν έξυπνη, έτσι ώστε να μην αναλωθεί κα-
νείς με περιττές λεπτομέρειες – άφησε στην 
άκρη τα αξεσουάρ – εκτός από το όμορφο 
κολιέ της, ένα μαργαριταρένιο κολιέ από 
τον Wilfredo Rosado, ένα σχεδιαστή από 
το Πουέρτο Ρίκο, που εργάστηκε για τους 
Giorgio Armani και Andy Warhol. 
Η Αντιπρόεδρος της Αμερικής έγινε γνω-

στή για τα μαργαριτάρια της, ως φόρο τιμής 
προς την αδελφότητα στην οποία συμμετεί-
χε -την Alpha Kappa Alpha- στο πανεπιστή-
μιο Χάουαρντ στην Ουάσιγκτον. 
Tα μαργαριτάρια της Harris έχουν ιδιαίτε-

ρη σημασία για εκείνη και αποτελούν κάτι 
ξεχωριστό στους υποστηρικτές της – είναι 

το σήμα κατατεθέν της. 
Τι την έκανε όμως να επιλέξει μωβ χρώμα 

για την εμφάνισή της; Εκτός του ότι το μωβ 
χρώμα είναι το χρώμα της ενότητας, αποτε-
λεί και μία αναφορά στη Shirley Chisholm, 
την πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα που 
επεδίωξε να λάβει το προεδρικό χρίσμα 
ενός από τα δύο μεγάλα κόμματα (των Δη-
μοκρατικών), το 1972.
«Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκ-

στρατείας, στα χρώματα της καμπάνιας 
της περιλαμβάνονταν το μωβ και το κί-
τρινο. Πρόκειται για αναφορά στη Shirley 
Chisholm, η οποία αποτέλεσε έμπνευση για 
εκείνη και την πολιτική της καριέρα», σύμ-
φωνα με το CNN. |   © pink.gr

O Justin Timberlake τώρα 
παραδέχτηκε πως έγινε ξανά μπαμπάς

To lockdown της περσινή άνοιξης, λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού, έδωσε 

την ευκαιρία σε ένα από τα πιο διάσημα 
ζευγάρια του κόσμου να κρατήσει κρυφή 
τη δεύτερη εγκυμοσύνη και την άφιξη του 
νέου τους παιδιού.
Ο λόγος φυσικά για τη 38χρονη διάσημη 

ηθοποιό Jessica Biel και τον 39χρονο ποπ 
σταρ Justin Timberlake, που είναι παντρε-
μένοι από το 2012 και έχουν ήδη αποκτήσει 
ένα γιο, τον 5χρονο Silas Randall.
Το ζευγάρι, πριν από πολλούς μήνες, πέρα-

σε μια βαθιά κρίση στο γάμο του με φήμες 
περί απιστίας του Justin, αλλά τελικά οι δυο 
τους, όχι μόνο δε χώρισαν, αλλά απέκτησαν 
και δεύτερο παιδί, το οποίο φημολογείται 
πως γεννήθηκε τον περασμένο Ιούλιο.
Και οι δυο σταρ, μέχρι και πρόσφατα, 

δεν είχαν όμως επιβεβαιώσει τις φήμες και το έκαναν τώρα, όταν ο Justin 
Timberlake, εμφανίστηκε στο σόου της Ellen DeGeneres, όπου συνομίλησε 
διαδικτυακά με τη διάσημη παρουσιάστρια. Ο τραγουδιστής είναι αρκετά χα-
ρούμενος με τη γέννηση του γιου του και αποκάλυψε το όνομα του μωρού, το 
οποίο είναι Phineas.
Συγκεκριμένα, ο Justin Timberlake ανέφερε: «Είναι υπέροχος και τόσο χαριτω-

μένος. Κανένας δεν κοιμάται. Είμαστε ενθουσιασμένοι και δε θα μπορούσαμε 
να είμαστε πιο ευτυχισμένοι και ευγνώμονες». |   © sigmalive

Νέα αναβολή για τη νέα ταινία του 
Τζέιμς Μποντ «No Time to Die»

Η προβολή 
της νέας 

ταινίας του Τζέ-
ιμς Μποντ με 
τίτλο «No Time 
to Die» αναβλή-
θηκε για τον 
Οκτώβριο, ενώ 
είχε προγραμ-
ματιστεί για τον 
Απρίλιο, όπως 
ανακοίνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα οι παραγωγοί της.
Πρόκειται για ένα ακόμη πλήγμα για τους ιδιοκτήτες των 

αιθουσών προβολής ταινιών, οι οποίοι προσπαθούν να στη-
ρίξουν και να αποκαταστήσουν τη λειτουργία των επιχειρή-
σεων τους, που έχουν δεχτεί καίριο οικονομικό πλήγμα από 
την εξάπλωση της COVID-19 και την εφαρμογή των μέτρων 
κοινωνικής αποστασιοποίησης.
Η νέα ημερομηνία προβολής της ταινίας καθορίστηκε για 

την 8η Οκτωβρίου, σύμφωνα με μία ανακοίνωση στην ηλε-
κτρονική σελίδα των ταινιών Τζέιμς Μποντ, αλλά και στον 
αντίστοιχο λογαριασμό στο Twitter.
Η ταινία παραγωγής της MGM και της Comcast Corp’s 

Universal Pictures είχε αρχικά προγραμματιστεί να προβλη-
θεί τον Απρίλιο του 2020, πριν η προβολή αναβληθεί για το 
Νοέμβριο του ίδιου έτους και μετά, για τον Απρίλιο του 2021. 
Το οικονομικό κόστος παραγωγής της ταινίας εκτιμάται ότι 
έφτασε τα 200 εκατομμύρια δολάρια, ενώ σηματοδοτεί την 
τελευταία παρουσία του ηθοποιού Ντάνιελ Κρεγκ στον εμ-
βληματικό ρόλο του πράκτορα 007.

© ΑΠΕ

Η ΑΛΒΑΝΗ ΚΑΛΛΟΝΗ  
ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΣ 

ΤΗΣ IRINA SHAYK

H Lorena Haliti 
είναι το μοντέλο 

που θα κάνει όλον 
τον κόσμο να 

μάθει το όνομα της
Πρόκειται για ένα 

μοντέλο και-
νούργιο στο χώρο 
της μόδας, που όμως 
όσοι το έχουν δει, του 
έχουν δώσει τον τίτ-
λο της «διαδόχου της 
Irina Shayk». 
Ο λόγος για 

τη Lorena Haliti, η 
οποία είναι πανέμορ-
φη, με κορμί-κόλαση 
και πρόσωπο αγγέ-
λου. Η νεαρή καλλο-
νή είχε κερδίσει στην 
εφηβεία της τον τίτλο 
της «Miss Teen» στις 
ΗΠΑ και παρά το ότι 
έχει μεγαλώσει εκεί, 

η ίδια γεννήθηκε στο 
Βερολίνο από Αλβα-
νούς γονείς, που ήρ-
θαν από το Κόσοβο. 
Η ίδια δεν ξεχνά 

ποτέ να τονίσει την 
καταγωγή της στις 
συνεντεύξεις που δεί-
χνει, δηλώνοντας απί-
στευτα υπερήφανη. 
Εκτός από ένα πολλά 

υποσχόμενο μοντέλο 
όμως, η Haliti είναι 
και φοιτήτρια νομικής 
και μάλιστα σκοπεύει 
να εξασκήσει το συ-
γκεκριμένο επάγγελ-
μα στο μέλλον.

© e-daily.gr

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

1002, rue St. Roch, Montreal, QC  H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
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το	αυτοκίνητό	σας	από	Καναδά	στην	Ελλάδα	και	από	την	Ελλάδα	στον	Καναδά.	 
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Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
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info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

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

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

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

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

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
1563 Begin, Ville St-Laurent, Québec  H4R 1W9 (corner Thimens)
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

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

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

NDG Bright corner unit  with huge windows 
allowing full natural light from dawn to dusk. 
Ideally situated between Monkland Village and 
Hampstead. 10 min walk from Monkland cafes 
& shops as well as Provigo & IGA, 10 min walk 
to Hampstead park. Steps from bus 51 and 66, 
15 min walk to Snowdon and Villa Maria metro, 
accessible family friendly neighborhood!

New Bordeaux for rent  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!!!

Pierrefonds Large 6 1/2 for rent  newer 
construction (2004) available immediately 
excellent location just steps from Pierrefonds 
Blvd renovated kitchen with granite countertops 
parquet floors master bedroom with ensuite 
bathroom and walk in closet 2 full baths and 1 
powder/laundry room in basement 2 car garage 
and 2 car exterior parking included

Ideally situated!

Available immediately!

Excellent Location!

Μ-Καλημέρα Αλέκα μου, πως τα πας;
Α-Σαν τον κάβουρα. Πως να τα πάω και 

που να πάω; Έχουμε φτάσει στο σημείο 
όπου τα ψώνια για τρόφιμα είναι και η 
έξοδος της εβδομάδας μας. Σε λίγο θα 
πηγαίνουμε και στην κομμώτρια… μα τι 
λέω η έρημη, αφού τα κομμωτήρια είναι 
και αυτά κλειστά. Πάω να τρελαθώ με 
αυτή την καραντίνα!

Μ-Μόνο εσύ; Όλος ο κόσμος. Για να 
φανταστείς, η αστυνομία δεν έχει στα-
ματήσει να ασχολείται με περιπτώσεις 
συζυγικής βίας.

Α-Και που το ξέρεις εσύ;
Μ-Καλά, ξέχασες που έχω ανιψιό στην 

αστυνομία του Μόντρεαλ εδώ και 20 
χρόνια;
Α-Μου διέφυγε…
Μ-Που λες, η καραντίνα έχει δημιουρ-

γήσει μια πιο έντονη κατάσταση στα 
ζευγάρια. Η δυσκολία προέρχεται από το 
γεγονός ότι είναι αναγκασμένα να βλέ-
πει ό ένας τον άλλον συνέχεια μέσα σε 4 
τοίχους στο ίδιο σπίτι.

Α-Για στάσου φιλενάδα. Εμείς δε βλέ-
πουμε συνεχώς τους άνδρες μας; 
Μ-Φυσικά και ναι.
Α-Εμείς δε βρισκόμαστε σε καραντίνα 

μαζί τους;
Μ-Ναι, κάθε μέρα.
Α-Και απ’ ότι ξέρω, δε σημειώθηκε κα-

νένας άγριος καυγάς στα ζευγάρια μας.
Μ-Όχι φυσικά και δεν υπήρχε και λόγος.
Α-Γιατί, υπήρχε λόγος πριν τις καραντί-

νες; 
M-Όχι, διότι πολύ σπάνια καυγαδίζω με 

τον Αγαμέμνων μου.
Α-Κι εγώ το ίδιο, πολύ σπάνια με το Με-

νέλαο μου.
Μ-Τι θέλεις να πεις μ’ αυτό;
Α-Θέλω να πω ότι πολύ σπάνια τα ζευ-

γάρια που είχαν καλές σχέσεις μεταξύ 
τους πριν την καραντίνα θα καυγαδίζουν 
λόγω της καραντίνας.
Μ-Σωστά…
Α-Άρα η καραντίνα, έγινε η αφορμή 

καυγάδων στα ζευγάρια που ήδη είχαν 
πρόβλημα με το ταίρι τους.
Μ-Καλά τα ζευγάρια. Τα κακόμοιρα 

παιδάκια τι τους φταίνε;
Α-Δεν τους φταίνε σε τίποτα. Αλλά 

όπως ξέρουμε σε τέτοιες υποθέσεις, τα 
παιδιά είναι τα κύρια θύματα. Στο τέλος 
δεν τους πέφτει και λόγος ποιο γονιό 
θα ακολουθήσουν και τι θα απογίνουν. 
Αυτό φυσικά έχει αντίκτυπο στον ψυχικό 
τους κόσμο, διότι πιστεύουν ότι φταίνε 
αυτά που καυγαδίζουν και θα χωρίσουν 
οι γονείς τους.

Μ-Αν ήταν να μη χώνευε ο ένας τον άλ-
λον, τότε γιατί έγιναν ζευγάρι και πόσο 
μάλλον έκαναν παιδιά;
Α-Όπως ξέρεις, πολλά ζευγάρια και 

προπαντός οι παντρεμένες, πιστεύουν 
ότι ένα παιδί με το σύντροφο τους θα 
φέρει ευτυχία στο γάμο τους. Αλλά το 
αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που περιμέ-
νουν. «Όταν σπάσει το γυαλί δεν κολλά 
με τίποτα», όπως λέει ένα ρητό.
Μ-Συμφωνώ. 
Α-Που σημαίνει, ότι ο δεσμός αυτών 

των ζευγαριών δεν έγινε από πραγματι-
κή αγάπη, αλλά από ένα πάθος που στο 
τέλος έσβησε σαν το κερί της Λαμπρής.

Μ-Τώρα που είπες για Λαμπρή, τι νο-
μίζεις; Θα μπορέσουμε να εορτάσουμε 
τη Μεγάλη Εβδομάδα όπως πριν στις Εκ-
κλησιές μας και να φάμε το αρνάκι μας;
Α-Μη ρωτάς εμένα, ρώτα τον Λεγκό, 

αυτός ξέρει. Αλλά απ’ ότι δείχνουν τα 

πράγματα δεν το νομίζω. Εκκλησιασμός 
και αρνάκι μάλλον του χρόνου.

Μ-Μου έλειψε…
Α-Σε όλους. Αλλά να σου θυμίσω, ότι 

κάθε φορά Χριστούγεννα και Πάσχα μου 
γκρίνιαζες: «Δε μπορώ άλλο, όλοι εμένα 
περιμένουν να ντερλικώσουν, βαρέθηκα 
να μαγειρεύω για μια στρατιά…».

Μ-Ναι. Το παραδέχομαι. Τώρα όμως 
μου λείπει. Μου λείπει πολύ. Μου λεί-
πουν οι φωνές, τα γέλια, όλα αυτά που 
ζούσαμε παλιά. Εσένα δε σου λείπουν;
Α-Ξέρεις τι λέει μια παροιμία;
Μ-Τι λέει;
Α-Ότι «πρόσεχε τι εύχεσαι γιατί μπορεί 

και να το πάθεις...». 
Μ-Καλά, μου λες τώρα, ότι εγώ φταίω 

για όλη αυτή την κατάσταση που υπάρ-
χει στον κόσμο;
Α-Δεν είπα αυτό, απλώς διατύπωσα 

αυτό που ευχόσουν και οι ευχές σου ει-
σακούστηκαν λόγω των συνθηκών.

Μ-Ναι, αλλά εγώ δεν έφερα τον ιό, όλα 
κι όλα.
Α-Φυσικά και όχι. Είπα, με τις συνθήκες 

που δημιουργήθηκαν, εισακούστηκες κι 
εσύ. Κατάλαβες τώρα;

Μ-Αυτό που κατάλαβα είναι, ότι θα μας 
κλείσουν πάλι στα σπίτια μας και δε θα 
γιορτάσουμε όπως πριν το Πάσχα.
Α-Τι να κάνουμε φιλενάδα, έτσι είναι 

τα πράγματα. Α, να σου πω κάτι για να 
γελάσουμε και λίγο.
Μ-Το γέλιο το χρειαζόμαστε όλοι μας…
Α-Λοιπόν, όπως ξέρεις, υπάρχουν πολ-

λών είδους τεστ που μπορείς να κάνεις 
για να εντοπιστεί αν έχεις το κρούσμα.
Μ-Ναι, από τη μύτη σου βάζουν ένα 

πράγμα, τώρα έχουμε και τα γρήγορα 
τεστ με το σάλιο. Ξέχασα κάτι;

Α-Το καλύτερο ή μάλλον το πιο ασυνή-
θιστο απ’ όλα.

Μ-Ποιο;
Α-Λοιπόν, εκεί στη μακρινή Κίνα, τα νέα 

τεστ γίνονται αλλού.
Μ-Που αλλού;
Α-Για σκέψου λιγάκι.
Μ-Από το αυτί;
Α-Όχι
Μ-Που αλλού; Μη μου πεις αυτό που 

σκέφτομαι; Τι άλλο θα δουν τα μάτια 
μας…
Α-Ναι φιλενάδα, καλά το κατάλαβες. 

Η Κίνα διάλεξε η διάγνωση να γίνεται 
στον… ποπό και πάλι με ειδική μπατο-
νέτα προπαντός σε όσους βρίσκονται σε 
υποχρεωτική καραντίνα στα ξενοδοχεία 
και ιδιαίτερα στους ταξιδιώτες που φθά-
νουν από το εξωτερικό.   

Μ-Καλά, είναι με τα καλά τους;
Α-Οι επιστήμονες τους πιστεύουν ότι 

η μέθοδος αυτή είναι περισσότερο αξι-
όπιστη για τα αποτελέσματα, διότι η 
διάγνωση αυτή «επιτρέπει να αυξηθεί 
το ποσοστό εντοπισμού των προσώπων 
που έχουν μολυνθεί» επειδή ο κορωνο-
ϊός παραμένει παρών για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα στον πρωκτό απ› ότι 
στα πνευμόνια.

Μ-Ευτυχώς, ακόμα δε σκέφτηκαν να 
μας το «βάλουν» εδώ.
Α-Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει στο μέλ-

λον…
Μ-Πάντως εγώ μπατονέτες στον... 

ποπό μου, δεν πρόκειται να βάλω. Σ’ 
αφήνω τώρα.

Α-Τι έχεις πάλι, μαγειρέματα;
Μ-Όχι αλλά με την πρωκτική συζήτη-

ση… καταλαβαίνεις. Μόλις προλαβαίνω!  
Τα λέμε…
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
Καθηγητής Σπυρίδων Δευτεραίος: 

«Η κολχικίνη μειώνει το χρόνο  
της νοσηλείας και τον αριθμό  

των διασωληνώσεων ασθενών»
Ελληνοκαναδική συνεργασία  

με εντυπωσιακά αποτελέσματα

Στα τέλη Ιουνίου του 2020, σε έγκυρο 
διεθνές περιοδικό, δημοσιεύθηκαν τα 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα της ελληνι-
κής μελέτης GRECCO-19 σχετικά με την 
ευεργετική επίδραση της κολχικίνης σε 
νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19. 
Έξι μήνες μετά, και μετά τη δημοσίευση 
των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων της 
καναδικής μελέτης COLCORONA –με ελ-
ληνική συμμετοχή–, η κολχικίνη εντάσσε-
ται στο θεραπευτικό πρωτόκολλο για την 
αντιμετώπιση της COVID-19, καθώς φαί-
νεται να μειώνει τις νοσηλείες (κατά 25%), 
την ανάγκη για μηχανική υποστήριξη της 
αναπνοής (50%) και τους θανάτους (44%). 

Πέννυ Μπουλούτζα
© Η Καθημερινή

O καθηγητής Καρδιολογίας του ΕΚΠΑ 
και επικεφαλής της ελληνικής ομάδας 
ερευνητών, Σπυρίδων Δευτεραίος, πε-
ριγράφει στην εφημερίδα «Καθημερι-
νή», πώς ένα γνωστό εδώ και έναν αιώ-
να αντιφλεγμονώδες φάρμακο βρέθηκε 
να χρησιμοποιείται στη μάχη εναντίον 
της πανδημίας, αλλά και το σημαντικό 
ρόλο και της ελληνικής πρωτοβουλίας 
σε αυτή την εξέλιξη. Ανακοινώνει και 
μια νέα διεθνή συνεργασία της ερευ-
νητικής ομάδας της χώρας μας, αυτή τη 
φορά με το Πανεπιστήμιο Yale των ΗΠΑ. 
 

– ΚΥΡΙΕ ΔΕΥΤΕΡΑΙΕ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η ΚΟΛΧΙΚΙΝΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΡΑ;

– Η κολχικίνη είναι ένα φάρμακο 100 
ετών, δοκιμασμένο αντιφλεγμονώδες, 
και έχει ενδείξεις για την ουρική αρθρί-
τιδα και για το μεσογειακό πυρετό και 
την περικαρδίτιδα. Τα τελευταία δέκα 
χρόνια έχει δοκιμαστεί, από τη δική 
μας ερευνητική ομάδα και την καναδι-
κή ομάδα του Μontreal Heart Institute, 
η δράση της στη στεφανιαία νόσο και 
στην κολπική μαρμαρυγή. Αυτές οι μελέ-
τες έχουν δημοσιευθεί σε πολύ έγκυρα 
περιοδικά με μεγάλο δείκτη απήχησης. 
 
– ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΗΣ ΚΟΛΧΙΚΙΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΤΗΣ COVID-19;

– Η δεκαετής εμπειρία στη χρήση και 
στην ασφάλεια του φαρμάκου μάς οδήγη-
σε στη σκέψη ότι η κολχικίνη θα μπορού-
σε να έχει ευεργετική επίδραση στο φλεγ-
μονώδη «καταρράκτη» που προκαλεί η 
COVID-19. 
Πριν από δέκα μήνες, η ελληνική ερευ-

νητική ομάδα μας κατέθεσε πρώτη παγκο-
σμίως αυτό τον προβληματισμό. Έτσι, ξε-
κίνησε μια πολυκεντρική μελέτη που ονο-
μάστηκε GRECCO-19 και η οποία διερεύ-
νησε εάν υπάρχουν ενδείξεις για τη δρά-

ση του φαρμάκου ενάντια στην COVID-19. 
H μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 105 
νοσηλευόμενοι ασθενείς με COVID-19, 
κατέδειξε ότι η κολχικίνη μειώνει το χρό-
νο της νοσηλείας και τον αριθμό των δι-
ασωληνώσεων ασθενών. Πριν από έξι 
μήνες δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα 
της μελέτης στο έγκυρο διεθνές περιοδικό 
JAMA Network Open. Θα ήθελα σε αυτό 
το σημείο, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα 
νοσοκομεία Καστοριάς, Πτολεμαΐδας, Κο-
ζάνης, Αλεξανδρούπολης και Θεσσαλονί-
κης, που συμμετείχαν ενεργά στη μελέτη 
αλλά και τους ασθενείς που δέχθηκαν να 
μας βοηθήσουν. Μετά τη δική μας έρευνα 
ακολούθησαν έξι μελέτες με επίσης μικρό 
σχετικά αριθμό συμμετεχόντων, από τις 
ΗΠΑ, το Μπέργκαμο Ιταλίας, την Κολομ-
βία και την Αργεντινή, οι οποίες επιβεβαί-
ωσαν τα αποτελέσματα της GRECCO-19. 
Το σύνολο αυτό των μελετών εξετάσθηκε 
σε μια μετά-ανάλυση, η οποία έδειξε μεί-
ωση της θνησιμότητας στους ασθενείς 
που έλαβαν κολχικίνη. Η μετά-ανάλυση 
αυτή δημοσιεύθηκε πριν από ένα μήνα. 
 

– ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΣΤΗΝ ΚΑΝΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COLCORONA;
– Όταν ξεκίνησε η COLCORONA, οι επικε-
φαλής της έρευνας από τον Καναδά, βλέ-
ποντας ότι εμείς είχαμε ήδη διερευνήσει 
την κολχικίνη, μας απηύθυναν πρόσκληση 
συνεργασίας και έτσι ενταχθήκαμε στην 
πολυκεντρική αυτή μελέτη, η οποία εξέ-
τασε την επίδραση του φαρμάκου σε εξω-
νοσοκομειακούς ασθενείς. 
Η μελέτη αυτή, με βάση τα προκαταρκτι-
κά αποτελέσματα, επιβεβαιώνει ότι η κολ-
χικίνη έχει ενδείξεις για δράση έναντι της 
COVID-19. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
έχει ξεκινήσει ήδη και μια συνεργασία για 
έρευνα της σχέσης της κολχικίνης με την 
COVID-19 μεταξύ της ερευνητικής ομάδας 
μας και του Πανεπιστημίου Yale (ΗΠΑ). 

– ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ  
Η ΚΟΛΧΙΚΙΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ  

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ COVID-19;
– Η κολχικίνη πρέπει να χορηγείται το 

πρώτο 48ωρο από τη στιγμή που ένα άτο-
μο έχει θετικό μοριακό τεστ για τον SARS-
CoV-2. Στους ασθενείς άνω των 60 ετών 
που, επαναλαμβάνω, έχουν θετικό μορι-
ακό τεστ, μπορεί να χορηγείται χωρίς να 
πληρούνται άλλα κριτήρια. 
Στις ηλικίες από 18 έως 60 έτη χορηγεί-

ται, εάν ο ασθενής πληροί ένα από τα εξής 
κριτήρια: έχει παχυσαρκία, υπέρταση, 
διαβήτη, καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια 
αναπνευστική ανεπάρκεια ή εκδηλώνει 
πυρετό 38 βαθμών Κελσίου και πάνω.

Καλημέρα  
Πατρίδα

Αυτή την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 
Αποκλειστική συνέντευξη της Ιουστίνης Φραγκούλη 
με την Ευγενία Μανωλίδου, διευθύντρια της σχολής  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, όπου διδάσκεται στα παιδιά 
η εκμάθηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.

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
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Κόλαση νέων κρουσμάτων σε Ισραήλ  
και Εμιράτα παρά το ρεκόρ εμβολιασμού!
Το Ισραήλ σφραγίζει τη χώρα, φοβούμενο και τη μετάλλαξη!
Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση το ανη-

συχητικό φαινόμενο ραγδαίας αύξη-
σης των ημερήσιων κρουσμάτων κορω-
νοϊού, στις χώρες με το πιο επιτυχημένο 
εμβολιαστικό πρόγραμμα στον κόσμο. 

Συγκεκριμένα, στις δύο χώρες – παγκό-
σμιες πρωταθλήτριες του εμβολιασμού, 
συνεχίζουν να καταγράφονται αριθμοί – 
ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων. 
Παρά το ότι το ποσοστό εμβολιασμού σε 

σχέση με τον πληθυσμό, είναι ιλιγγιώδες. 
Τόσο στο Ισραήλ όσο και στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα υπάρχει ανησυχία.

Βλέπουμε από τον πίνακα, ότι το Ισραήλ 
έχει εμβολιάσει ήδη το 45% του πληθυ-
σμού του, ενώ και τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα πηγαίνουν πολύ καλά, με σχεδόν 
το 27% του πληθυσμού να έχει ήδη εμβο-
λιαστεί. Ένα πραγματικό επίτευγμα, από 
δύο χώρες που έκαναν μεμονωμένες συμ-
φωνίες με τις φαρμακευτικές εταιρείες 
και κατάφεραν αυτά τα ποσοστά εμβολια-
σμού, που απέχουν πολύ από τις υπόλοι-
πες χώρες του πλανήτη.

Η ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ ΕΚΡΗΞΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ  
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑ

Ένα εξαιρετικά ανησυχητικό φαινόμενο 
όμως έρχεται για να προβληματίσει τους 
επιστήμονες και όχι μόνο στις συγκεκρι-
μένες χώρες, όπως είναι επόμενο. 
Μιλάμε για το γεγονός ότι και οι δύο χώ-

ρες, τόσο το Ισραήλ όσο και τα Εμιράτα, 
παρά τον υψηλό δείκτη εμβολιασμού, κα-
ταγράφουν ρεκόρ κρουσμάτων!
Το Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες κατα-

γράφει ιστορικό ρεκόρ κρουσμάτων από 
την αρχή της πανδημίας, αγγίζοντας μά-
λιστα τα 14.000 κρούσματα την ημέρα. 
Παρά το ότι κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ 

εμβολιασμού. Το ίδιο ανησυχητικά είναι 
και τα στοιχεία για την αύξηση των κρου-
σμάτων στα Εμιράτα, που έχουν ξεπερά-
σει τα 3000 ημερησίως, παρά το ότι σχε-
δόν 1 στους 4 πολίτες έχουν εμβολιαστεί.

Αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο μπορεί 
να οφείλεται σε ένα συνδυασμό παρα-
γόντων. Το Ισραήλ σίγουρα επιβαρύνεται 
από το χειμώνα, όπου και ο συνωστισμός 
σε κλειστούς χώρους είναι αυξημένος. 
Δεν αρκεί όμως αυτό, για να δικαιολογή-
σει τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων. 
Με απόφασή της μάλιστα η κυβέρνηση 
(σ.σ.: Δευτέρα 25/1) σφράγισε τη χώρα, 
απαγορεύοντας οποιαδήποτε πτήση από 
και προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ! Με 
εξαίρεση μόνο τις πτήσεις στρατιωτικού ή 
ανθρωπιστικού χαρακτήρα. 

Ο επίσημος λόγος είναι η ανησυχία για 
το μεταλλαγμένο στέλεχος του κορωνοϊού, 
πράγμα που μας ανησυχεί όλους, καθώς 
φαίνεται ότι το Ισραήλ έχει αμφιβολίες 
για την αποτελεσματικότητα των εμβολί-
ων απέναντι στη νέα μετάλλαξη.

Στα Εμιράτα αντίθετα, ο καιρός είναι 
θαυμάσιος (αν εξαιρέσουμε το διήμε-
ρο ραγδαίας πτώσης της θερμοκρασίας), 
πράγμα που δε δικαιολογεί αυξημένο συ-
νωστισμό σε κλειστούς χώρους. 

Εκεί ο κόσμος συνωστίζεται περισσότερο 
το καλοκαίρι λόγω ζέστης, όταν αναζητά 
κλιματιζόμενους χώρους.

Ίσως το γεγονός αυτό να οφείλεται σε 
κάτι που έχουν τονίσει οι επιστήμονες, το 
γεγονός δηλαδή ότι ο εμβολιασμός μπο-
ρεί να δώσει μία επίπλαστη ασφάλειας, 

με αποτέλεσμα οι πολίτες να χαλαρώνουν 
τα μέτρα ατομικής προστασίας.
Το γεγονός ότι στο Ισραήλ έχουν κατα-

γραφεί 12.500 χιλιάδες κρούσματα κορω-
νοϊού σε ανθρώπους που ήδη έχουν εμ-
βολιαστεί, δε φαίνεται να ανησυχεί ιδιαί-
τερα τους επιστήμονες, καθώς ο αριθμός 
αυτός δεν έχει μεγάλη απόκλιση από τις 
κλινικές δοκιμές για το ποσοστό ανοσίας 
που επιτυγχάνεται από το εμβόλιο.
Εάν πάντως δεν υπάρξει σταδιακή απο-

κλιμάκωση των κρουσμάτων το επόμενο 
χρονικό διάστημα, είναι απολύτως λογικό 
οι επιστήμονες να αρχίσουν να διερευ-
νούν και άλλα ακόμα πιο ανησυχητικά 
σενάρια.

© Newsbreak.gr
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Στην Πάτρα διεκόπη το σερί των 8 νι-
κών του Λαυρίου. Ο Προμηθέας, με 

μεγάλη ανατροπή στα τελευταία 1΄26΄΄ 
της αναμέτρησης για τη 12η αγωνιστική 
της ελληνικής Basket League, επιβλήθη-
κε με 90-88 σε ένα συγκλονιστικό παι-
χνίδι.  Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 
με διαφορά οκτώ πόντων (88-80) ακρι-
βώς 1’ και 26’’ πριν τη λήξη της συνά-
ντησης, όμως, δεν άντεξαν στην πίεση 
της ομάδας της αχαϊκής πρωτεύουσας 
σε όλο το γήπεδο, έκαναν συνεχόμε-
να λάθη και ο Προμηθέας με σερί 10-0 
πήρε τη νίκη!
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-26, 47-45, 65-63,  
90-88

ΚΟΡΥΦΗ Ο ΠΑΟ
Ο Παναθηναϊκός έπιασε κορυφή, εφό-

σον πέρασε από τον «κάμπο» (98-89 τη 
Λάρισα) με πολύ καλό επιθετικό ρυθμό 
και κορυφαίους τους Νεμάνια Νέντο-
βιτς, Ντίνο Μήτογλου. Η «ομάδα του 
τριφυλλιού» συνεχίζει να είναι εκείνη 
με το καλύτερο ρεκόρ (10-1) στη Basket 
League, ενώ η Λάρισα υποχώρησε σε 
3-9.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-23, 49-56, 66-74,  
89-98

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, νίκη-ανάσα για τον Άρη, 
μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες 
(77-48 το Μεσολόγγι), με τους ηττη-
μένους να έχουν 9 σερί αποτυχίες (τε-
λευταία νίκη επί του Ιωνικού με 79-66 
(7.11.2020).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
12η αγωνιστική

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 80-65
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟ 90-88 
ΑΡΗΣ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 77-48
ΠΑΟΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ 79-72
ΑΕΚ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 81-74
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 89-98 
*Σε αναβληθέν παιχνίδι για την 6η 
αγωνιστική ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 76-56

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 12 αγώνες)

1] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 21 (10-1)
2] ΑΕΚ   21 (9-3)
3] ΛΑΥΡΙΟ  20 (8-4) 
4] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  19 (7-5)
5] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 18 (7-4)
6] ΠΑΟΚ   18 (6-6)
7] ΗΡΑΚΛΗΣ  17 (5-7)
8] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 17 (5-7)
9] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 16 (4-8)
10] ΑΡΗΣ  16 (4-8)
11] ΛΑΡΙΣΑ  15 (3-9)
12] ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  15 (3-9) 
*Παναθηναϊκός & Προμηθέας  
 έχουν από 11 αγώνες
**1-8 Πλέι-οφ | 12 Υποβιβασμός 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13η αγωνιστική

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021
10:00 ΛΑΥΡΙΟ-ΠΑΟΚ
10:00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
10:00 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
13:00 ΛΑΡΙΣΑ-ΑΕΚ
00:00 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΡΗΣ (ΑΝΑΒΟΛΗ)

Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021
10:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΕΝΩ Ο ΠΑΟ ΕΠΙΑΣΕ ΚΟΡΥΦΗ

Ο Προμηθέας 
έβαλε... STOP 
στο Λαύριο!

Ισόπαλο το ντέρμπι στη Λιβαδειά
Δεν έβγαλε νικητή η αναμέτρηση του Λεβαδειακού με την Ξάνθη (1-1) 

Ισόβαθμοι με τα Τρίκαλα στην κορυφή οι Βοιωτοί

Λεβαδειακός και 
Ξάνθη είχαν συνη-

θίσει να τα λένε στα... 
σαλόνια της Super 
League 1 τα τελευταία 

χρόνια, ωστόσο την Τετάρτη 27/1 κο-
ντραρίστηκαν για την 4η αγωνιστική της 
Super League 2, μένοντας στο 1-1.
Έτσι, ο Λεβαδειακός παρέμεινε στην κο-

ρυφή αλλά έχει... παρέα. Ο λόγος για τα 
Τρίκαλα, που επιβλήθηκαν με άνεση της 
Δόξας Δράμας με 3-0.
Από εκεί και πέρα, ο Ιωνικός γλίτωσε 

στις καθυστερήσεις την ήττα από το Δια-
γόρα, με τον οποίο έμεινε στο 1-1 εκτός 
έδρας, ενώ την πρώτη του νίκη πανηγύρι-
σε ο Εργοτέλης, που επικράτησε 1-0 στα 
Χανιά της τοπικής ομάδας.
Με το βαθμό της ισοπαλίας απέδρα-

σε ο Καραϊσκάκης από την Πάτρα, όπου 
έμεινε στο 2-2 με την Παναχαϊκή. Τέλος, 
Ιεράπετρα και Απόλλων Λάρισας έμειναν 
στο 0-0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3η αγωνιστική (23-24/1) 
Απόλλων Λάρισας-Διαγόρας Ρόδου 0-1
(64΄Γεωργίου) 

ΑΕ Καραϊσκάκης-Χανιά 1-1
(7΄πέν. Λόβριτς - 51΄Διαμαντόπουλος) 
Παναχαϊκή-ΟΦ Ιεράπετρας 2-0
(56΄πέν. Αραβίδης - 82΄Μπάτροβιτς) 
Εργοτέλης-Λεβαδειακός 0-1
(80΄Πολέτο Κόστα)
Ιωνικός-Τρίκαλα 1-1
(91΄Κάστρο - 55΄Σκόνδρας)
Ξάνθη-Δόξα Δράμας (Αναβολή)
 
4η αγωνιστική (27/1)
Διαγόρας Ρόδου-Ιωνικός Νίκαιας 1-1
(41΄Λινάρδος - 94΄Κάστρο) 
Λεβαδειακός-Ξάνθη 1-1
(45΄Τζιώρας - 55΄Θυμιάνης)  
Χανιά-Εργοτέλης 0-1
(56΄Μανουσάκης)
Παναχαϊκή-Καραϊσκάκης Άρτας 2-2
(45΄Γιούσης, 81΄Κουσκουνάς -  
10΄, 68΄ Μαραθωνίτης)
Τρίκαλα-Δόξα Δράμας 3-0
(39΄Τζαλόσι, 59΄Σταμάτης, 76΄Ευθυμίου) 
ΟΦ Ιεράπετρας-Απόλλων Λάρισας 0-0 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 4 αγώνες)
01] ΤΡΙΚΑΛΑ  8 (6-2)
02] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 8 (5-2)

03] ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ  6 (6-4)
04] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 6 (4-3)
05] ΞΑΝΘΗ  5 (3-2)
06] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 5 (3-3)
07]ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ  3 (1-2)
08] ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 3 (3-5)
09] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 3 (5-7)
10] ΧΑΝΙΑ  2 (2-3)
11] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 (1-3)
12] ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 0 (0-3)
*Ξάνθη, Εργοτέλης, Χανιά  
από 3 αγώνες | Δόξα Δράμας 1 αγώνα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
5η αγωνιστική 
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ξάνθη-Χανιά
Τρίκαλα-Λεβαδειακός
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Καραϊσκάκης Άρτας-Εργοτέλης
Απόλλων Λάρισας-Παναχαϊκή
Δόξα Δράμας-Διαγόρας
Ιωνικός Νίκαιας-ΟΦ Ιεράπετρα
1η αγωνιστική (εξ αναβολής)
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Χανιά-Δόξα Δράμας 

 
© sport-fm.gr

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Απρι-
λίου (3-4) θα κάνει πρεμιέρα το 

νέο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Major 
League Soccer (MLS) σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.
Λόγω της πανδημίας, καμία ομάδα δεν 

επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε 
δραστηριότητα πριν από τις 22 Φεβρου-

αρίου, ημέρα που ξεκινάνε οι προπονή-
σεις διάρκειας 6 εβδομάδων.
Αυτή θα είναι η 26η σεζόν του MLS η 

οποία θα περιλαμβάνει 34 αγώνες για 
καθεμία από τις 27 ομάδες που θα συμ-
μετέχουν και θα ολοκληρωθεί στις 7 Νο-
εμβρίου. Στις 19 Νοεμβρίου θα ξεκινή-
σουν τα πλέι-οφ, ενώ ο μεγάλος τελικός 

θα γίνει στις 11 Δεκεμβρίου 2021.
Φέτος θα προστεθεί ακόμα μία 

ομάδα. Το Austin FC θα κάνει το ντε-
μπούτο του στο MLS και θα αγωνι-
στεί στον Όμιλο της Δύσης (Western 
Conference). Θα υπάρχουν έτσι 14 
ομάδες στην Ανατολή και 13 στη Δύση.  
                                                      © ΤΑ ΝΕΑ

Με νέο όνομα και λογότυπο φανέλας 
θα εμφανιστούν στο φετινό πρω-

τάθλημα οι (πρώην) Montreal Impact. 
Από φέτος η ομάδα θα ονομάζεται FC 
Montreal ή ακριβέστερα στα γαλλικά, 
Club de foot Montreal. 
Προπονητής για 2η συνεχόμενη σεζόν 

θα είναι ο πρώην Γάλλος διεθνής Τιερί 
Ανρί, ενώ το ρόστερ της ομάδας θα έχει 
αλλαγές. 
Να σημειωθεί πάντως, ότι η ομάδα του 

Μόντρεαλ δίνει μεγάλη σημασία στις 
Ακαδημίες της, εφόσον μέχρι στιγμής, 
οι παίκτες που απαρτίζουν το ρόστερ 

και προέρχονται από τις Ακαδημίες του 
συλλόγου, είναι 10! Κατά τα άλλα, εννέα 
είναι οι παίκτες που μέχρι στιγμής απο-
τελούν τις νέες προσθήκες της ομάδας 
και είναι: Zorhan Bassong (21, Καναδάς, 
Ελεύθερος, Σερκλ Μπριζ), Jean-Aniel Assi 
(16, Καναδάς, Ακαδημία), Nathan-Dylan 
Saliba (16, Καναδάς, Ακαδημία), Rida 
Zouhir (17, Καναδάς, Ακαδημία), Sean 
Rea (18, Καναδάς, Ακαδημία), Kamal 
Miller (23, Καναδάς, Ώστιν FC, 225.000$ 
με διακανονισμό), Djordje Mihailovic 
(22, Καναδάς, Σικάγο, 800.000$ με δια-
κανονισμό), Sunusi Ibrahim (18, Νιγηρία, 

Ελεύθερος, Nasarawa United FC), Aljaz 
Struna (30, Σλοβενία, Houston Dynamo, 
ανταλλαγή με τον Maxi Urruti).
Οι παίκτες που έφυγαν από το Μόντρε-

αλ είναι οι: Anthony Jackson-Hamel, 
Bojan Krkic, Steeven Saba (Violette AC 
/ Haiti), Shamit Shome (FC Edmonton), 
Rod Fanni, Jukka Raitala, Jorge Corrales, 
Maxi Urruti.  Τέλος, ανανεώθηκε για μία 
ακόμα σεζόν ο δανεισμός από την ιταλική 
Μπολόνια του 22χρονου Φινλανδού με-
σοεπιθετικού Λάσι Λαπαλάινεν και του 
19χρονου Βρετανού  αμυντικού Λουίς 
Μπινκς.                                         © ΤΑ ΝΕΑ

Με νέο ρόστερ  
και νέο.. λογότυπο

Αρχές Απριλίου  
το νέο πρωτάθλημα

Θα είναι το τέλος του Champions League
Στα σκαριά βρίσκεται η δημιουργία της ευρωπαϊκής Super 

League η οποία θα αντικαταστήσει το Champions League εφό-
σον υλοποιηθεί το σχέδιο των ισχυρών συλλόγων. Σύμφωνα με 
όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, στη διοργάνωση συμπερι-
λαμβάνονται 15 σύλλογοι από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλή-
ματα (Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Άρ-
σεναλ, Τσέλσι, Τότεναμ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο 
Μαδρίτης, Γιουβέντους, Ίντερ, Μίλαν, Μπάγερν Μονάχου, Ντόρ-
τμουντ και Παρί Σεν Ζερμέν), ενώ κάθε χρόνο θα προσκαλούνται 

και πέντε σύλλογοι, προκειμένου να συμπληρωθούν 20 για τη δι-
εξαγωγή του πρωταθλήματος. Το σύστημα της διοργάνωσης, προ-
βλέπει τη μορφή play offs για την τελική φάση, με τους πρώτους έξι 
της κατάταξης να εισπράττουν από 350 εκατομμύρια ευρώ. Όπως 
μάλιστα, διαρρέεται σχετικά, απαιτούνται περίπου τέσσερα δισε-
κατομμύρια ευρώ συνολικά, χρήματα που θα προέλθουν από χο-
ρηγούς, διαφημίσεις και τηλεοπτικά δικαιώματα. Ωστόσο, ένα από 
τα καίρια ερωτήματα είναι, εάν αυτές οι ομάδες θα εξακολουθή-
σουν να συμμετέχουν στα εθνικά πρωταθλήματα… | © iapopsi.gr
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡΣ 
18η αγωνιστική

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1-0
(60΄Μπαράλες)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΑΡΗΣ 0-1
(18΄Ιωάννου)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΦΗ 2-0
(32΄Σένκεφελντ, 86΄Καμπετσής)
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1
(45+1΄Μπρουμά)
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 0-1
(14΄πέν. Δουβίκας)
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 2-2
(40΄Κρέσπο, 70΄Βιεϊρίνια -  
18΄Σάκχοφ, 50΄Γαλανόπουλος)
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 0-0

19η αγωνιστική
ΟΦΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0-1
(15΄ Τζίμας)
ΑΡΗΣ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1-0
(30΄ Ρόουζ)
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-2
(42΄ Καμπετσής, 65΄ Ιωαννίδης)
ΑΕΚ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 0-2
(33΄ Κρίζμαν, 87΄Μπατίστ)
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1-0
(13΄Καραμάνος)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ 3-0
(50΄ Ελ Αραμπί, 77΄Καμαρά, 
89΄Βρουσάι)
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1-1
(82΄πέν. Μπαρμπόσα - 54΄Μουνίθ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 19 αγώνες)

1] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ   51 (48-7)
2] ΑΡΗΣ    39 (24-11)
3] ΑΕΚ    37 (30-21)
4] ΠΑΟΚ    36 (32-18)
5] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  34 (22-12)
6] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 30 (19-19)
7] ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ  23 (20-27)
8] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 22 (18-25)
9] ΟΦΗ   19 (18-29)
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ  18 (18-23) 
11] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  18 (18-22)
12] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 13 (10-23)
13] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ   10 (10-30)
14] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ   08 (9-29)

*1-6 ΠΛΕΪ ΟΦ | 7-14 ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ

ΣΚΟΡΕΡΣ
15 ΓΚΟΛ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
10 ΓΚΟΛ ΜΠΑΡΑΛΕΣ|ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
8   ΓΚΟΛ ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ |ΑΕΚ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
20η αγωνιστική

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
08:00 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
10:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΡΗΣ
12:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 31ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
08:00 ΟΦΗ-ΑΕΚ
10:15 ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
10:15 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
12:30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΠΟ… ΓΕΝΑΡΗ

Ισοπεδωτικός «Θρύλος»  
διέλυσε τον ΠΑΟΚ!
Κρατάει τη 2η θέση ο Άρης | Μέγα στραπάτσο  
για την ΑΕΚ | ΠΑΟ για… τετράδα με 5Χ5
Υπερηχητικός ο Ολυμπιακός, σκόρπι-

σε τον ΠΑΟΚ με 3-0 στο «Γεώργιος 
Καραϊσκάκης» και από τον Ιανουάριο 
δείχνει να έχει καθαρίσει την υπόθεση 
πρωτάθλημα στη Super League. Μετά 
από 19 αγωνιστικές, είναι δίχως αμφιβο-
λία η καλύτερη ομάδα και αυτό φαίνεται 
στα ντέρμπι.
Δεύτερο σερί ντέρμπι στο Φάληρο που 

κερδίζει με 3-0 και δείχνει πως, αφότου 
επέστρεψε στο θρόνο του, ο Ολυμπιακός 
δεν προτίθεται να παραδώσει εύκολα τα 
σκήπτρα ξανά. Πλέον, οι Πειραιώτες βρί-
σκονται στο +12 από το δεύτερο Άρη και 
φαίνεται πως τίποτα δεν τους σταματά. 
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης από την 

πλευρά της, νίκησε τη Λάρισα με 1-0 και 

συνεχίζει να ονειρεύεται για τη δεύτερη 
θέση, καθώς βλέπει και την ΑΕΚ και τον 
ΠΑΟΚ να στραβοπατούν συνεχώς. 
Η Ενωση υπέστη μέγα κάζο στο ΟΑΚΑ, 

καθώς ηττήθηκε 2-0 από τον ΠΑΣ Γιάν-
νινα, με το οικοδόμημα του Μανόλο Χι-
μένεθ τον τελευταίο μήνα – μετά τις 5 
συνεχόμενες νίκες (4 στο πρωτάθλημα 
και 1 στο Κύπελλο) και την ισοπαλία στην 
Τούμπα με τον ΠΑΟΚ (2-2) – να καταρρέει 
σαν πύργος από… τραπουλόχαρτα σε ένα 
απόγευμα.
Ο Παναθηναϊκός, από την πλευρά του, 

σημείωσε την πέμπτη διαδοχική του νίκη 
στο πρωτάθλημα με πολύ δυνατή άμυνα 
και φρέσκες ιδέες στην επίθεση. Επικρά-
τησε με 2-0 και στο Βόλο κόντρα στην 

τοπική ομάδα και συνεχίζει να στοχεύει 
4άδα. Οι «πράσινοι» μετά την ήττα από 
τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (2-1) «τρέχουν» 
ένα αήττητο σερί 6 αγώνων, εφόσον πριν 
από τις 5 συνεχόμενες νίκες τους, είχαν 
και το 0-0 στη Λεωφόρο με τον Αστέρα 
Τρίπολης.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Λαμία πέτυχε 

τη 2η νίκη της στο πρωτάθλημα (1-0 τον 
Απόλλωνα Σμύρνης) και πήρε βαθμολο-
γική ανάσα, ο Αστέρας Τρίπολης πέρασε 
με 1-0 από την έδρα του ΟΦΗ, σημειώ-
νοντας 4η διαδοχική νίκη (τρεις συνεχό-
μενες ήττες έχουν οι Κρητικοί), ενώ στο 
Αγρίνιο, Παναιτωλικός και Ατρόμητος 
έμειναν στο 1-1.

© iefimerida.gr 

Το +4 του Ολυμπιακού  
και το -10 του ΠΑΟΚ
Ο Ολυμπιακός νίκησε τον 

ΠΑΟΚ με 3-0 και σε συνδυ-
ασμό με την ήττα της ΑΕΚ ξέφυγε 
ακόμα περισσότερο στη βαθμο-
λογία. Απέχει τώρα 12 βαθμούς 
από τον Άρη, 14 από την ΑΕΚ και 
15 από τον ΠΑΟΚ.
Ο Ολυμπιακός έχει τέσσερις 

βαθμούς περισσότερους από 
όσους είχε μετά από 19 αγωνι-
στικές πέρσι. Τότε ήταν στους 47, 
με δύο λιγότερες νίκες και δύο 
περισσότερες ισοπαλίες.
Ουσιαστικά, ο ΠΑΟΚ είναι η 

ομάδα που έχει τη μεγάλη πτώση 
από πέρσι, αφού ήταν στους 46, 
μόλις ένα βαθμό πίσω του, και 
τώρα έχει δέκα λιγότερους. Με-
γαλύτερη συγκομιδή από πέρσι 
έχουν και οι άλλες ομάδες της 
εξάδας. Ο Παναθηναϊκός πλέον 
είναι σε απόσταση βολής και από 
τον ΠΑΟΚ και από την ΑΕΚ.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΞΙ ΟΜΑΔΕΣ, 
ΠΕΡΣΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ
1. Ολυμπιακός: πέρσι 47,  
φέτος 51, διαφορά +4
2. Άρης: πέρσι 26, φέτος 39,  
διαφορά +13
3. ΑΕΚ: πέρσι 34, φέτος 37,  
διαφορά +3
4. ΠΑΟΚ: πέρσι 46, φέτος 36,  

διαφορά -10
5. Παναθηναϊκός: πέρσι 28,  
φέτος 34, διαφορά +6
6. Αστέρας Τρίπολης.: πέρσι 18, 
φέτος 30, διαφορά +12 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ  
ΤΕΤΟΙΑ ΝΙΚΗ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 

3-0 του ΠΑΟΚ στο Νέο Φάληρο, 
πετυχαίνοντας την ευρύτερη νίκη 
σε μεταξύ τους παιχνίδια από το 
2013. Τότε μάλιστα, στις 10 Νο-
εμβρίου 2013, είχε νικήσει στο 
«Γεώργιος Καραϊσκάκης» με 4-0 
(36’ σουτ Μήτρογλου, 60’ σουτ 
Σαβιόλα, 74’ κεφαλιά Φουστέρ, 
80’ σουτ Κάμπελ). Από τότε ο 
Ολυμπιακός δεν είχε καταφέρει 
να πετύχει περισσότερα από δύο 
γκολ σε βάρος του ΠΑΟΚ σε 20 
επίσημα παιχνίδια.

 
ΗΤΤΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ Ο ΠΑΟΚ

Σχεδόν τέσσερα χρόνια είχε να 
χάσει ο ΠΑΟΚ αγώνα πρωτα-
θλήματος με τρία γκολ διαφορά. 
Ήταν 12 Μαρτίου 2017, όταν τον 
νικούσε η ΑΕΚ στο «Σπύρος Λού-
ης» 3-0 (1’ σουτ Αραούχο, 85’ 
σουτ Αραούχο, 90’ σουτ Αραβί-
δης / Στο 53’ κόκκινη Μαλεζάς).

© slgr.gr

Έξι παιχνίδια κρατά το 
«μηδέν» ο Παναθηναϊκός!
Μετά από 16 χρόνια ο Παναθηναϊκός κράτησε το «μη-

δέν» σε έξι διαδοχικά παιχνίδια, ενώ ο Διούδης έχει 
κρατήσει σε επτά! Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 στο Βόλο, 
φτάνοντας τα έξι παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς να έχει 
δεχτεί γκολ. Από τις 20 Δεκεμβρίου, όταν και έχασε 2-1 από 
τον ΠΑΟΚ, έχει το 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης και πέντε 
νίκες με 1-0 ή 2-0. Τέτοιο σερί απαραβίαστης εστίας έχει να 
κάνει εδώ και 16 χρόνια, όταν από το Φεβρουάριο ως τον 
Απρίλιο του 2005, ο Παναθηναϊκός κρατούσε το «μηδέν» 
για επτά παιχνίδια. Πάντως, ο τερματοφύλακας της ομά-
δας, ο Σωκράτης Διούδης, που δεν έπαιξε στην Τούμπα, έχει 
φτάσει τα επτά διαδοχικά παιχνίδια χωρίς να δεχτεί γκολ, 
καθώς πριν από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, είχε αγωνιστεί και 
σε αυτό με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Το απόλυτο ρεκόρ του Πανα-
θηναϊκού συνδυάζεται και με το ιστορικό ρεκόρ του Τάκη 
Οικονομόπουλου και είναι τα 11 παιχνίδια το 1965.
ΤΑ ΕΞΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΕΧΤΕΙ ΓΚΟΛ
03.01.2021: Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 0-0
06.01.2021: Απόλλων – Παναθηναϊκός 0-1
10.01.2021: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 2-0
17.01.2021: Άρης – Παναθηναϊκός 0-1
23.01.2021: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0
27.01.2021: Βόλος – Παναθηναϊκός 0-2
ΤΑ ΕΠΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΟΥΔΗΣ  
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΕΧΤΕΙ ΓΚΟΛ 
12.12.2020: Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 2-0
03.01.2021: Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 0-0
06.01.2021: Απόλλων – Παναθηναϊκός 0-1
10.01.2021: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 2-0
17.01.2021: Άρης – Παναθηναϊκός 0-1
23.01.2021: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0
27.01.2021: Βόλος – Παναθηναϊκός 0-2

© slgr.gr

Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Στο Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΚΜΜ
Νέα μορφή για το 2021

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Ενημέρωση από την ΕΚΜΜ

Η ΕΚΜΜ παρουσίασε πρόσφατα το ημερολόγιό του 2021 με νέα μορφή. Η πο-
λυσέλιδη έκδοση, σε μικρότερο μέγεθος είναι πιο λειτουργική και πιο φιλική 

για τους χρήστες. 

Αυτές τις δύσκολες στιγμές, σας παρακαλούμε να προμηθευτείτε το ημερολόγιό 
σας, ώστε να υποστηρίξετε τους χορηγούς μας, οι οποίοι παρά τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν από την πανδημία, συνεχίζουν να μας υποστηρίζουν.  

Καθώς τα γραφεία της ΕΚΜΜ είναι κλειστά, τα ημερολόγια είναι διαθέσιμα για 
αγορά με $2, από τους Ιερούς Ναούς μας καθώς και στις ακόλουθες τοποθεσίες.
K-Litho: 868A ave Beaumont, Montreal
Plaza Provincial: 6945 ave du Parc, Montreal
Mourelatos Supermarket, 1855 O’Brien Ave, Saint-Laurent
Mourelatos Supermarket, 4919 Boul Notre-Dame, Laval

Για την περιοχή της Νότιας Ακτής, επικοινωνήστε με την Κα Αφροδίτη Σταθοπού-
λου στο τηλέφωνο 514-582-5089

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Στο παράρτημα ΙΙΙ του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης»

Η μεταφορά της Στέγης Ηλικιωμένων στην Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μο-
ντρεάλ (ΕΚΜΜ) είναι μια αρκετά μεγάλη και σημαντική χρηματοοικονομική 

συναλλαγή, που η ΕΚΜΜ λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη. Εργαζόμαστε ενεργά 
για να διασφαλίσουμε ότι η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί με τον πιο θετικό τρό-
πο για την Κοινότητα και για να συνεχίσουμε να είμαστε σε θέση να διατηρούμε 
τις μονάδες στέγασης χαμηλού εισοδήματος που υπάρχουν σήμερα.

Έχουν ειπωθεί πολλά για την καθυστέρηση των 60 ημερών για την ολοκλήρωση 
αυτής της συναλλαγής. Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε την παροικία μας, ότι τα 
συμβατικά και νομικά δικαιώματά μας για την αγορά της Στέγης δεν διακυβεύο-
νται με κανένα τρόπο. Επιπλέον, η διαχείριση και η διοίκηση του ακινήτου παρα-
μένει τόσο αποτελεσματική και αποδοτική όσο και στο παρελθόν, διασφαλίζοντας 
ότι θα παραδοθεί στην ΕΚΜΜ μια καλά συντηρημένη ιδιοκτησία.

Όπως έχει αναφέρει ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής, θα πραγματοποι-
ηθεί συνέντευξη Τύπου, για να ανακοινωθεί αυτή η ιστορική μεταφορά και να 
συζητηθεί λεπτομερέστερα το θέμα αυτό.

Η ΕΚΜΜ ολοκληρώνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της. Η έκθεση ανάλυσης 
ακινήτων από το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Συναλλαγών της ΕΥ που 
σταμάτησε προσωρινά, συνεχίζεται ξανά. Η ΕΚΜΜ συνεχίζει να αναλύει και να 
υποβάλλει αιτήσεις για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα επιχορηγήσεων και επι-
δοτήσεων μισθών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό και τις πολλές άλλες πρωτοβουλίες 
που αναλαμβάνει ο οργανισμός παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο, την Ταμία 
και τους Γραμματείς στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2021, για την οποία θα σας ενημερώσουμε την 
επόμενη εβδομάδα.

Οι εγγραφές για το ενοποιημένο προνήπιο – νηπιαγωγείο (4 και 5 ετών), κα-
θώς και για το γυμνάσιο, για τη σχολική χρονιά 2021-2022 του Σχολείου 

«Σωκράτης-Δημοσθένης» της ΕΚΜΜ συνεχίζονται. 

Τα προγράμματα εκμάθησης του προνήπιου και του νηπιαγωγείου επιτρέπουν 
στο παιδί σας να αναπτύξει την αυτοεκτίμηση και την αυτονομία του. Οι δρα-
στηριότητες έχουν δομηθεί και προσαρμοστεί στην καθημερινότητα, καθώς είναι 
απαραίτητες για να ευνοούν την απόκτηση γνώσεων σε όλη την διάρκεια της 
ακαδημαϊκής ζωής του παιδιού. Τους δίνουμε επίσης χρόνο για να παίζουν ελεύ-
θερα, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν την αυτονομία και τη δημιουργικότητά τους.

Το γυμνάσιο του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» προσφέρει εκπαιδευτι-
κές υπηρεσίες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την γενική εκπαίδευση των 
νέων, για την απόκτηση απολυτηρίου γυμνασίου (DES). Τα προγράμματά μας 
μπορούν να καλύψουν όλες τις ακαδημαϊκές ανάγκες των μαθητών μας καθοδη-
γώντας τους βήμα προς βήμα στις σπουδές τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε τον ιστότοπο socdem.
org. Από εκεί, θα εντοπίσετε ποιο παράρτημα του σχολείου μας σας εξυπηρετεί 
καλύτερα, ώστε να επικοινωνήσετε μαζί τους. 

Την εβδομάδα που μας πέρασε έγινε η παραδοσιακή κοπή της βασιλόπιτας 
στο παράρτημα ΙΙΙ (Roxboro) του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης». Για να 

τηρηθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα κατά της πανδημίας, οι μαθητές πήραν τα 
κομμάτια από το αγαπημένο τους γλυκό, στις τάξεις τους. 

Ο Διευθυντής του παραρτήματος Χρήστος Φιλανδριανός και το εκπαιδευτικό 
προσωπικό ευχήθηκαν σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες «Καλή χρονιά».
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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

 

 
 

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων 
Κυριών είναι εδώ για να βοηθήσει : 
 

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

 Είμαστε διαθέσιμοι 24/7.   

 Ας παραμείνουμε όλοι ασφαλεις! 

 

Με εκτίμηση, 

Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων 
Κυριών    

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, Γ. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ, 

ΤΙΜΗΣΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

Κατά τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος, ο Γενικός 
Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου 
Εξωτερικών, κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, έκανε ομιλία στην εκδήλωση που 
συνδιοργάνωσε η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρουμανία και το Ψηφιακό Φεστιβάλ 
Εβραϊκού Κινηματογράφου του Βουκουρεστίου (Digital Bucharest Jewish Film Festival). 
Στο Φεστιβάλ προβλήθηκε η ταινία «Ουζερί Τσιτσάνης» του σκηνοθέτη Μανούσου 
Μανουσάκη, που ρίχνει φως στη ζωή της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης 
κατά την αποφράδα διετία 1942-1943.
Μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Χρυσουλάκης τόνισε πως «στην Ελλάδα, η 
27η Ιανουαρίου είναι Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και 
Ηρώων του Ολοκαυτώματος. Μια μέρα που όλοι πρέπει να κρατάμε βαθιά στο μυαλό 
και την καρδιά μας. Για να μην ξεχάσουμε τις φρικαλεότητες και τα θύματα εξαιτίας 
διακρίσεων, προκαταλήψεων και μίσους.
Είναι μια μέρα που πρέπει να θυμόμαστε πάντα, ώστε να σφυρηλατούμε συνεχώς 
τις δημοκρατικές μας αξίες από τα διδάγματα που μας έδωσε το Ολοκαύτωμα. Αυτή 
η αποφασιστικότητα αντικατοπτρίζεται στην επικείμενη Προεδρία της Ελλάδας στη 
Διεθνή Συμμαχία Μνήμης για το Ολοκαύτωμα (IHRA) για το έτος 2021».
Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία και τις ομιλίες τους:
-Η Πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, κα Σοφία Γραμματά
-Ο Πρόεδρος του Ψηφιακού Εβραϊκού Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βουκουρεστίου, 
Dr Dan Michael Schlanger

-Ο βιολιστής από τη Θεσσαλονίκη, κ. Ηλίας Ναχμίας
-Ο Υφυπουργός και Πρόεδρος του Ρουμανικού Πολιτιστικού Ινστιτούτου, κ. Mirel Talos
-Ο Αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συμβουλίου, Πρόεδρος του Κεντρικού 
Συμβουλίου Εβραϊκών Κοινοτήτων Ελλάδας, Πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας 

Θεσσαλονίκης, κ. Δαυίδ Σαλτιέλ
-Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Εβραϊκών Κοινοτήτων Ρουμανίας και 
μέλος του ρουμανικού κοινοβουλίου, 
κ. Siviu Vexler
-Ο Πρόεδρος του JEAA, Judeo-
Espanol a Auschwitz (Γαλλία), 
κ. Michel Azaria Luc Goudje 
-Ο μουσικός από τη Ρουμανία, κ. 
Eduard Antal

-Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της 
Ρουμανίας, κ. VictorMicula
-Η Υφυπουργός της Ρουμανικής 
Κυβέρνησης για τις Διεθνοτικές 
Σχέσεις, κα Laczico Eniko Katalin
-Ο Πρέσβης του Ισραήλ στη Ρουμανία, 
κ. David Saranga
-Ο Πρέσβης της Ρωσίας στη Ρουμανία, 
κ. Valery Kuzmin
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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

.

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 πολ-
λαπλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού 
μας, του γνωστού στην Παροικία μας ως Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας, που βρίσκεται στην γωνία 
των οδών WISEMAN και St-ROCH στο Παρκ Εξτένσιον.
Δυστυχώς λόγω των πολλών δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε και κυρίως λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού, 
δεν μπορούμε να διοργανώσουμε τις συνηθισμένες εκδηλώσεις, μέσω των οποίων πολλοί συμπάροικοι έδειχναν 
την έμπρακτη αγάπη τους προς το έργο μας. 
Ως τόσο αν επιθυμείτε να συμβάλλετε στην αποπεράτωση του Ιερού μας Ναού, μπορείτε να μας ενισχύσετε και 
εσείς με την προσφορά σας 
καταθέτοντας την δωρεά σας κατ΄ ευθείαν στο λογαριασμό
SCOTIABANK, Rockland Shopping Centre, Branch Transit number 62851 Account Number 0005215 
που ανοίχτηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν, ή στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση:
ÉGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP SAINT-DOMINIQUE, MONTRÉAL QC. H2S 3K6
ή e-transfers στο: agiasofiamontreal@gmail.com 
Πληροφορίες: 514-744-4576 και ζητείστε την κα Δήμητρα.

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

Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

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

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

Ιωάννα Πλαΐτης

	 			Στις	δύσκολες	στιγμές	, 
	 	πάντα	δίπλα	σας

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

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Τα παιδιά: 
Αντωνία – Δημήτριος Μπούρας

Τα εγγόνια: 
Παναγιώτα, Ευτύχιος, Μαρία, Παναγιώτης

Τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δισέγγονα στην Ελλάδα.

Πολύ μου λείπεις Μάνα μου
και ο πόνος με βαραίνει
λουλούδια στέλνω νοερά

στη γη που είσαι θαμμένη

Οι αναμνήσεις όμορφες
έρχονται κάθε μέρα

να είσαι καλά μανούλα μου
μαζί με τον πατέρα

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021 
10:30 το πρωί στον Ιερό Ναό του  Αγίου Νικολάου 

(3780 Chemin du Souvenir, Laval) τελούμε Τεσσαρακονθήμερο 
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής αείμνηστης 

μητέρας, γιαγιάς και προ-γιαγιάς

ΜΑΡΊΑ ΗΛΊΑΚΗ
(ετών 108, από Μελίσσια Κισσάμου, το γένος Γεωργιακάκη)

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΌΥ

ΕΥΑΝΘΊΑΣ 
ΘΟΥΑ

(από Λιβάρτζι Καλαβρύτων, ετών 101, 
το γένος Νικολόπουλος)

Τα παιδιά:
Ανδρέας Θούας

Σωτήρης-Wendy Θούας
Ασπασία-Σπύρος Δανόπουλος

Τα 13 εγγόνια και τα 9 δισέγγονα

Ο αδελφός της, τα ανίψια, τα ξαδέλφια 
από εδώ και την Ελλάδα, 

οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 
απεβίωσε στο Μόντρεαλ η αείμνηστη 

μητέρα, γιαγιά και αδελφή

Μια επί μακρόν κάτοικος του Parc Extension, γνωστή από την 
οικογένεια και τους φίλους ως "Γιαγιά", έζησε πάνω από έναν 

αιώνα και γι’ αυτό είμαστε πολύ ευγνώμων!

Είναι ξεκάθαρο πως τις πιο χαρούμενες στιγμές τις πέρασε 
με όλα τα εγγόνια και τα δισέγγονα της, διάγοντας τους 

ποιήματα, μαντινάδες και κάνοντας τους να γελούν. 
Η μνήμη της θα ζήσει αιώνια στις καρδιές μας.

Η κηδεία και η νεκρώσιμη ακολουθία έγιναν 
σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν, 

την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021.

Αντί για λουλούδια, μπορούν να γίνουν δωρεές στον 
"Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου"
https://hcgm.org/in-lieu-of-flowers/

Ευχαριστούμε για την κατανόηση 
και τη συμπαράστασή σας.
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Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 28 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΕΤΗ ΚΑΙ 29 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΚΤΑ

ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΩΝ ΜΗΝΩΝ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Αρχικά ήταν ο δωδέκατος και τελευταίος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου...

Ο Φεβρουάριος είναι ο δεύτερος μή-
νας του έτους, με διάρκεια 28 ημέ-

ρες για τα κοινά έτη και 29 ημέρες για 
τα δίσεκτα. Αρχικά ήταν ο δωδέκατος και 
τελευταίος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολο-
γίου.
Γύρω στο 153 π.Χ., όταν ο Ιανουάρι-

ος έγινε ο πρώτος μήνας του Ρωμαϊκού 
ημερολογίου, ο Φεβρουάριος καθιερώ-
θηκε ως δεύτερος, θέση που διατηρεί 
μέχρι σήμερα στο δωδεκάμηνο πολιτικό 
ημερολόγιο. Με την ημερολογιακή μεταρ-
ρύθμιση του Ιουλίου Καίσαρα το 45 π.Χ. ο 
Φεβρουάριος είχε 29 μέρες τα κοινά έτη 
και 30 μέρες στα δίσεκτα. Όμως, το 4 π.Χ. 
ο αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύγουστος 
αφαίρεσε από το Φεβρουάριο μία μέρα 
και την προσέθεσε στον Αύγουστο, που 
ήταν αφιερωμένος στο πρόσωπό του.
Το όνομά του προέρχεται από το λατι-

νικό ρήμα februare (εξαγνίζω, καθαίρω), 
λόγω των τελετών εξαγνισμού και καθαρ-
μού που τελούνταν στη Ρώμη (Februa και 
Feralia), από τις οποίες προέρχονται οι με-
ταγενέστερες γιορτές των Απόκρεω και οι 
εκδηλώσεις του Καρνάβαλου.
Το Φεβρουάριο γιορτάζονταν  
στην Αρχαία Ρώμη και οι γιορτές:
-Λουπερκάλια (Lupercalia), γιορτή της 

γονιμότητας, προς τιμή του θεού Φαύνου 
(του Πάνα των Ελλήνων) στις 15 Φεβρου-
αρίου. Οι Ρωμαίοι θυσίαζαν κατσίκια και 
σκυλιά, ενώ νεαρά αγόρια χτυπούσαν με 
λωρίδες από δέρμα κατσίκας τις νεαρές 
κοπέλες για να τους μεταδώσουν τη γονι-
μότητα. Η γιορτή μπορεί να καταργήθηκε 
από την Καθολική Εκκλησία τον 5ο αιώνα 
μ.Χ., αλλά την οικειοποιήθηκε με τη γιορ-
τή του Αγίου Βαλεντίνου και την Ημέρα 

των Ερωτευμένων στις 14 Φεβρουαρίου.
-Φορνακάλια (Fornacalia), προς τιμή 

της θεότητας Φόρναξ, που εφηύρε τους 
φούρνους για το ψήσιμο ψωμιού και φα-
γητών (17 Φεβρουαρίου).
-Χαρίστια (Charistia), οικογενειακή γιορ-

τή για διασκέδαση, αλλά και για την επί-
λυση των διαφορών μεταξύ των μελών 
της (20 Φεβρουαρίου).

Στο αρχαίο Αττικό ημερολόγιο ο Φε-
βρουάριος αντιστοιχούσε με το δεύτερο 
δεκαπενθήμερο του μήνα Γαμηλιώνα και 
το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Ανθε-
στηριώνα. 
Το διάστημα αυτό στην Αθήνα  
γιορτάζονταν τα:
-Θεογάμια, προς τιμή του Δία και της 
Ήρας. Τελούνταν το δεύτερο μισό του 
μήνα Γαμηλιώνα, για να τιμηθεί ο ιερός 
γάμος του Δία και της Ήρας. Ήταν και η 
καλύτερη περίοδος για γάμους (εξού και 
το όνομα του μήνα), σύμφωνα με τον Αρι-
στοτέλη. Στη Σικελία τιμούσαν τον ιερό 
γάμο του Άδη και της Περσεφόνης.
-Ανθεστήρια, προς τιμή του Διονύσου. 

Την πρώτη μέρα της γιορτής ανοίγονταν 
τα πιθάρια με το νέο οίνο, ο οποίος ανα-
μειγνυόταν με νερό για να προσφερθεί 
ο πρώτος «κεκραμένος οίνος», το πρώτο 
«κρασί».

Στο λαϊκό καλεντάρι ο Φεβρουάριος 
ονομάζεται κυρίως λόγω της μικρότερης 
διάρκειάς του: Μικρός, Κουτσός, Κουτσο-
φλέβαρος, Γκουζούκης (ατελής), Κούντου-
ρος (κολοβός), Κλαδευτής (επειδή θεωρεί-
ται μήνας κατάλληλος για το κλάδεμα των 
δέντρων), Φλεβάρης (από τη συσχέτισή 
του με τις «φλέβες», δηλαδή τα υπόγεια 
νερά, που αναβλύζουν λόγω των πολλών 
βροχών), Φλιάρης (χλιαρός).

Για να δικαιολογηθούν οι λιγότερες μέ-
ρες του Φεβρουαρίου σε σχέση με τους 
άλλους μήνες, είναι γνωστή η λαϊκή πα-
ράδοση ότι ο Μάρτιος δανείστηκε από το 
Φεβρουάριο τις τρεις τελευταίες ημέρες 
του, τις πιο χειμωνιάτικες, για να τιμωρή-
σει τη γριά τσοπάνισσα των βουνών που 
καυχήθηκε ότι τελειώνοντας ο Μάρτιος δε 
μπόρεσε να της κάνει κακό.

Η εμβόλιμη εξάλλου ημέρα στο μήνα 
αυτόν κάθε τέσσερα χρόνια κάνει όλο το 
χρόνο δίσεκτο (bis-sectum στα λατινικά) 
και, κατά τη λαϊκή παρετυμολογία, «δύ-
στυχο», με όλα τα δεισιδαιμονικά επακό-
λουθα που επέφερε η παρανόηση αυτή. 
Παρ’ όλα αυτά, ο Φεβρουάριος δημιουρ-
γεί αισιοδοξία, ως τελευταίος μήνας τού 
χειμώνα, σχετική η παροιμία «Ο Φλεβά-
ρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει».
Οι τρεις πρώτες μέρες του Φεβρουαρί-

ου λέγονται «Συμόγιορτα» από την εορ-
τή του Αγίου Τρύφωνα (1η του μηνός), ο 
οποίος θεωρείται άγιος των αμπελιών, 
της Υπαπαντής του Κυρίου (2/2), που εορ-
τάζεται με αργία από του αγρότες για να 
μην πέσει χαλάζι και καταστρέψει τη βλά-
στηση και του Αγίου Συμεών (3/2), τον 
οποίο τιμούν ιδιαίτερα οι έγκυες γυναίκες, 
καθώς αποφεύγουν να κάνουν οποιαδή-
ποτε εργασία, από φόβο μήπως το παιδί 
γεννηθεί «σημειωμένο», δηλαδή «με ση-
μάδι».
 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
-Υπαπαντή καλοβρεγμένη,  
η κοφίνα γεμισμένη. 
-Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα 
μυρίσει, κι αν ξεχάσει και ξεφλεβίσει του 
γαϊδάρου την πέτσα θα μαδήσει. 
-Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα 
μυρίσει, μα κι αν κάνει πως κακιώνει (αν 
θυμώσει) μες στο χιόνι θα μας χώσει. 
-Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα 
μυρίσει, μα κι αν τύχει και γαϊδουρίσει, 
μες στα χιόνια θα μας κλείσει. 

-Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα 
μυρίσει, μα ’χει φλέβες κι αν τσι ανοίξει, 
ποταμούς θα ξεκινήσει. 
-Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει,  
πάλι η άνοιξη θ’ ανθίσει.
-Ο Φλεβάρης με (χωρίς) νερό,  
κουτσός μπαίνει στο χορό.
-Ο Φλεβάρης ο κουτσός,  
πρώτος μπαίνει στο χορό.
-Ο Φλεβάρης όταν βγαίνει,  
τενεκέδες του χτυπούν.
-Το Φλεβάρη το χιόνι  
είναι μέσα στο τηγάνι (λιώνει εύκολα).

-Το χιόνι του Φλεβάρη  
βάνει στάρι στο κελάρι.

-Το Φλεβάρη είπαν να βρέξει  
και λησμόνησε να πάψει.
-Φλεβάρης κουτσοφλέβαρος  
και του τσαπιού ο μήνας.
-Φλεβάρης, κουτσοφλέβαρος,  
μικρός – μικρός και κουντουρός.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
1 Φεβρουαρίου: Αναστάσιος, Αναστα-
σία, Περπέτουα, Τρύφων, Τρυφωνία 
2 Φεβρουαρίου: Δέσποινα, Μαρία,  
Μαριέττα, Μαριανός, Μαριανή,  
Μάριος, Μαρουλία, Παναγιώτης,  
Παναγιώτα, Υπακοή, Υπαπαντή 
3 Φεβρουαρίου: Συμεών, Συμεωνία 
4 Φεβρουαρίου: Ισίδωρος, Ισιδώρα 
5 Φεβρουαρίου: Αγάθος, Αγάθη, Αγαθή 
6 Φεβρουαρίου: Φώτιος, Φωτία 
7 Φεβρουαρίου: Παρθένιος, Παρθενία 
8 Φεβρουαρίου: Θεόδωρος, Θεοδώρα 
9 Φεβρουαρίου: Νικηφόρος,  
Νικηφόρα, Παγκράτιος, Παγκρατία 
10 Φεβρουαρίου: Χαραλάμπης,  
Χαραλαμπία, Χαρίλαος 
11 Φεβρουαρίου: Βλάσιος, Βλασία 
12 Φεβρουαρίου: Μελέτιος,  
Μελετία, Πλωτίνος 
13 Φεβρουαρίου: Ακύλας, Πρίσκιλλα 
14 Φεβρουαρίου: Βαλεντίνος, Βαλεντίνη 
17 Φεβρουαρίου: Μαρκιανός,  
Μαρκιανή, Πουλχερία 
18 Φεβρουαρίου: Αγαπητός, Λέων,  
Λεώνη 
19 Φεβρουαρίου: Φιλοθέη, Φιλόθεος 
22 Φεβρουαρίου: Ανθούσα, Θαλάσσιος, 
Θαλασσία 
23 Φεβρουαρίου: Πολύκαρπος,  
Πολυκαρπία 
25 Φεβρουαρίου: Ρηγίνος, Ρηγίνα,  
Ταράσιος, Ταρασία 
26 Φεβρουαρίου: Θεόκλητος,  
Θεοκλήτη, Πορφύριος, Πορφυρία,  
Φωτεινός, Φωτεινή 
27 Φεβρουαρίου: Ασκληπιός,  
Ασκληπία, Λέανδρος, Λεάνδρα 
28 Φεβρουαρίου: Κύρα, Κυράννα

© SanSimera.gr

Πίνακας του Γιάννη Τσαρούχη
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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)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 
ΛΥΓΕΡΟΣ

(από Λιμνίστα Ναυπακτίας)

Την Κυριακή 31 Ίανουαρίου 2021 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου 
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

Όσοι αγαπάμε δεν πηγαίνουν μακριά 
μας, περπατούν δίπλα μας καθημερι-

νά, δεν τους βλέπουμε, δεν τους ακούμε 
αλλά είναι πάντα κοντά μας
και εξακολουθούμε να τους

αγαπάμε και να τους αποζητάμε...
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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  0 1 / 0 2 / 2 0 2 1  –  0 7 / 0 2 / 2 0 2 1

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
782

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 781

29 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΑΝΟΎΑΡΙΟΎ

Με μια εξαιρετικά ευχάριστη 
και ρομαντική διάθεση μπαίνετε στον 
καινούργιο μήνα, αγαπητοί Λέοντες. 
Φροντίζει γι’ αυτό η παρουσία της Αφρο-
δίτης στη ζώνη σας της αγάπης, από την 
πρώτη κιόλας μέρα του! Εκεί η θεά του 
έρωτα θα συναντηθεί με τον Κρόνο γρή-
γορα, προσδίδοντας σταθερότητα και 
ισορροπία στην ατμόσφαιρα. 

Μια εξαιρετικά δραστήρια 
έναρξη προβλέπεται να κάνετε γι αυτό 
το μήνα… Αγαπητοί Τοξότες, η Αφροδίτη 
μπαίνει στη ζώνη σας της απασχόλησης 
στην αρχή του φετινού Φεβρουαρίου. 
Φυσικά θα δώσετε τον καλύτερο εαυτό 
σας, με χάρη και χαμόγελο… Αλλά είναι 
εξίσου σίγουρο ότι θα αφήσετε ελάχιστο 
ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό σας!

Με μια πολλά υποσχόμενη 
ατμόσφαιρα για τα επαγγελματικά σας 
ανοίγετε τον καινούργια μήνα! Σε αυτό θα 
βοηθήσει πολύ η μετάβαση της Αφροδί-
της στη ζώνη σας της καριέρας, την πρώτη 
κιόλας μέρα του. Μια σύνοδος της θεάς 
της αρμονίας με τον Κρόνο, θα αποτελέ-
σει διασφάλιση για σταθερότητα και συ-
νεχή ορμή. 

Θα είναι απόλυτα κατανοητό, 
αν μπείτε στον καινούργιο μήνα με μια 
αίσθηση καθήκοντος. Θα σας την προσ-
δώσει η Αφροδίτη, που την πρώτη κιόλας 
μέρα του περνά στη ζώνη σας των καθη-
μερινών υποχρεώσεων! Αν και είστε ιδιο-
συγκρασία της διεκπεραίωσης, θα σας βα-
ραίνουν κάπως όσα έχετε να χειριστείτε. 

Με μια κάπως «φιλοχρήμα-
τη» ενέργεια διαφαίνεται ότι μπαίνετε 
στο μήνα, αγαπητοί Αιγόκεροι… Σας 
την προσδίδει η μετάβαση της Αφρο-
δίτης στον οικονομικό τομέα σας με 
την είσοδό του! Από νωρίς θα εστιά-
σετε στα χρήματα, ακόμα και αυξάνο-
ντας τα έξοδά σας. 

Η ανάγκη να διευρύνετε το 
πνεύμα σας θα κυριαρχήσει τον καινούρ-
γιο μήνα! Το κάνετε συνήθως με τα ταξί-
δια σας, αγαπητοί Δίδυμοι… Αλλά τώρα 
που οι συνθήκες είναι διαφορετικές και 
περιοριστικές, θα βρεθούν άλλοι τρόποι 
να το πετύχετε! Ο φετινός Φεβρουάριος 
ανοίγει με την Αφροδίτη στη ζώνη σας 
των μετακινήσεων. 

Ετοιμαστείτε για μια ιδιαίτερα 
ευνοϊκή περίοδο για τη ζωή σας, ειδικά 
όσον αφορά την αγάπη και τη δημιουργι-
κότητα! Υποδέχεστε τον καινούργιο μήνα, 
με την Αφροδίτη να περνά στη ζώνη σας 
των… ραντεβού! Οι πρώτες μέρες του 
φετινού Φεβρουαρίου είναι ιδανικές για 
να διασκεδάσετε. Νέες γνωριμίες ενόψει 
και βελτίωση των παλιών σχέσεων.

Αυτός θα είναι ένας ιδιαίτερα 
σημαντικός μήνας για τη ζωή σας, αγα-
πητοί Υδροχόοι! Ο Φεβρουάριος κάνει 
μια πολλά υποσχόμενη είσοδο, με την 
Αφροδίτη να περνά στα δικά σας εδάφη. 
Αυτή θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση 
και τα ταλέντα σας. Ίσως τώρα να αρχί-
σει να σας απασχολεί η ταυτότητά σας ή 
θέματα από το παρελθόν!

Τα έντονα αισθήματα πρόκει-
ται να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην καθημερινότητά σας, αγαπητοί 
Καρκίνοι. Σε αυτό θα συμβάλλει η πα-
ρουσία της Αφροδίτης από την πρώτη 
κιόλας μέρα του καινούργιου μήνα, στις 
πιο ψυχολογικά περίπλοκες πτυχές του 
χάρτη σας! 

Με μια ατμόσφαιρα γαλήνης και 
αρμονίας ανοίγετε τον καινούργιο μήνα, 
αγαπητοί Σκορπιοί! Ειδικά ό,τι αφορά το 
σπίτι και την οικογένεια, θα διέπετε από σύ-
μπνοια και θα σημειώσει σημαντική πρόο-
δο! Να ευχαριστήσετε γι αυτό το ευχάριστο 
κλίμα την Αφροδίτη, που την υποδέχεστε 
στον τομέα σας του σπιτικού στην αρχή του 
φετινού Φεβρουαρίου. 

Αυτό που έχετε επιτακτική ανά-
γκη, είναι να διαθέσετε χρόνο για τον 
εαυτό σας! Με την είσοδο του φετινού Φε-
βρουαρίου, τα άστρα σας συμβουλεύουν 
να αποτραβηχτείτε λίγο από τις κοινωνικές 
δραστηριότητές σας! Θα αποζητήσετε την 
ιδιωτικότητα, θα αρκεί να έχετε γύρω σας 
μόνο τους πιο κοντινούς ανθρώπους… Η 
κοινωνική σκηνή δε θα σας έλκει ιδιαίτερα!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21

ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20 ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22 ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22

Στις 6 Φεβρουαρίου έρχεται ένα 
τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Ουρανό. 
Αυτό θα αποτελέσει μια ευτυχή στιγμή 
για εσάς… Και η Νέα Σελήνη που ακολου-
θεί στις 11 του μήνα, φορτίζει επίσης τον 
τομέα σας της φιλίας. Η όλη ατμόσφαιρα 
επιβεβαιώνει ότι η κοινωνική σας ζωή θα 
βρίθει από δραστηριότητα!

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

1870: Δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Αλήθεια» ότι 
το 1869 είναι έτος εισαγωγής στην Ελλάδα του ποδη-
λάτου, του «περίεργου τούτου και δυσκόλου άμα εί-
δους παιδιάς και ταχυδρομίας», όπως γράφει η εφη-
μερίδα, και εισαγωγείς του ο βασιλιάς Γεώργιος Α’ και 
ο Παύλος Δαμαλάς, γιατρός και Δήμαρχος Πειραιώς.
1907: Ιδρύεται ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων 
και Βιοτεχνών (ΣΕΒ).
1979: Η 16χρονη Μπρέντα Σπένσερ σκοτώνει δύο 
άτομα και τραυματίζει άλλα εννέα, όταν πυροβολεί 
από το σπίτι της κατά της εισόδου του παρακείμενου 
Δημοτικού Σχολείου. Το όπλο τής το χάρισε ο πατέρα 
της ως χριστουγεννιάτικο δώρο. Στους αστυνομικούς 
που τη συλλαμβάνουν δικαιολογείται με τη φράση «Δε 
μου αρέσουν οι Δευτέρες» («I Don’t Like Mondays»). 
Με αφορμή το περιστατικό αυτό, οι Boomtown Rats 
θα γράψουν το ομώνυμο τραγούδι τους.
1996: Κρίση των Ιμίων: (βλέπε σελίδα 21) 
1999: Ο ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, φτά-
νει στην Αθήνα και διαμένει επί διήμερο παρανόμως.
2000: Κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας τού Με-
τρό τής Αθήνας, η χρήση του μέσου από το επιβατικό 
κοινό ξεπερνάει κάθε ρεκόρ. Μόνο μέχρι το μεσημέρι 
υπολογίζεται ότι διακινήθηκαν σχεδόν 1.000.000 επι-
βάτες.

Γέννες, κυτταρίτιδα, περίοδος, 
χαλάρωση, πεθερές, αποτρίχωση, 
εμμηνόπαυση… κι έχεις τον άλλο 
μια ζωή να παραπονιέται για το 
στρατό!

-Πες μου κάτι να νιώσω γυναίκα!
-Δεν ξέρεις να παρκάρεις!

-Μαρία, με πόσους άντρες  
κοιμήθηκες;
-Μόνο με σένα. Με τους άλλους  

δε νύσταζα…

-Γιατί υπάρχει αυτή η μανία με τα 
χαρτιά υγείας λόγω του κορωνοϊού;
-Διότι ένας φτερνίζεται και οι υπό-

λοιποι χέζονται!

Το να λες σε μια γυναίκα να ηρε-
μήσει είναι σα να πετάς αγιασμό 
σε δαιμονισμένο!

-Γεια σας, είμαι ο γείτονας από 
κάτω και θα ήθελα να μιλήσουμε 
λίγο για τη μητέρα σας.
-Ναι, πείτε μου…
-Γιατί γ@@@ τη μάνα σου σέρ-

νεις τα έπιπλα στις τρεις τα ξημε-
ρώματα;

Ξέρετε ποιους λυπάμαι περισσό-
τερο τώρα με το «μένουμε σπίτι»;
Αυτούς που κάποια στιγμή είπαν 

στη γυναίκα τους «όταν βρω  
χρόνο θα το φτιάξω…».

Πριν, σε πλησίαζε κάνα γκομενάκι 
στο μπαρ και σε ρώταγε:  
«Ελεύθερος;».
Τώρα θα σε ρωτάει από μακριά: 

«Εμβολιασμένος;».

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
RÉ

-L
AB

EL
LE

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

Απολαύστε 
πραγματικές, 
σπιτικές συνταγές.

Toronto • Montreal • Vancouver

Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

Τώρα και σε οικονομική 
συσκευασία του 1 λίτρου!


