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Real Estate BrokerVoula Kottaridis

Καλά Χριστούγεννα 
και Καλή Χρονιά
Με την ευκαιρία των εορτώντων Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ευχόμαστε  
σε όλους τους Έλληνες του Μόντρεαλ και του Κεμπέκ, Χαρούμενα Χριστούγεννα κι ένα Νέο 
Έτος γεμάτο υγεία, χαρά και πρόοδο. Χρόνια Πολλά!

Agence immobilière
450.975.1840

HUMANIA CENTRE

T. 514.993.5010     agentvk@gmail.com

Professional Auto Body Repair & Painting

1385 Boul. des Laurentides, local 103, Vimont, Laval

FREE ESTIMATES!

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

t. 514-476-4565
5785 Ave Parkhaven, Cote St. Luc H4W 1X8 (514) 488-8203    

For info regarding documents: www.emsb.qc.ca/wagar

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

Sign
up  
for 
English 

or  
French 
Classes 
today!

Η επόμενη έκδοσή μας  Η επόμενη έκδοσή μας  
θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή  θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή  

14 Ιανουαρίου 202214 Ιανουαρίου 2022

Στους αναγνώστες μας και 
στην εκλεκτή μας πελατεία 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ για τη 
συνεχή υποστήριξή σας & 
ευχόμαστε Καλές Γιορτές,  

Καλά Χριστούγεννα,
Ευτυχές,  
με Υγεία,  
Πρόοδο  

και Ειρήνη  
το 2022

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2021ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2021  

Τα κάλαντα,  Τα κάλαντα,  
το χριστόψωμο  το χριστόψωμο  

και τα έθιμα  και τα έθιμα  
της Ελλάδας της Ελλάδας 

ΣΕΛΙΔΕΣ 41-48

ΣΕΛΙΔΑ 17

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ  

Με μοριακό τεστ  Με μοριακό τεστ  
η είσοδος στη χώραη είσοδος στη χώρα  
  

ΚΕΜΠΕΚΚΕΜΠΕΚ  

Η έξαρση της Πανδημίας  Η έξαρση της Πανδημίας  
έφερε τα νέα μέτραέφερε τα νέα μέτρα  
Περιορισμοί συγκεντρώσεων, δωρεάν τεστ Περιορισμοί συγκεντρώσεων, δωρεάν τεστ   
και 3και 3οςος γύρος εμβολιασμών τα «όπλα»   γύρος εμβολιασμών τα «όπλα»  
για τον έλεγχο των κρουσμάτωνγια τον έλεγχο των κρουσμάτων
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Unwrap the 
fastest and 
smartest  
Pixel yet.
Get Google Pixel 6
for as low as

plus taxes ($39/mo. before bill credit) for 24 months with 
eligible trade-in or $264 down with financing1 on select 
plans with Upfront EdgeTM (return device within 2 years).2 
0% interest. Based on total credits of up to $600.3

$14/mo
Full price

$936

MONTREAL

2100, Marcel-Laurin Blvd.
Ville St-Laurent
514-856-1884

9012, l’Acadie Blvd.
514-387-9999

Place Alexis-Nihon
1500, Atwater St
514-865-9949

Complexe Desjardins
5 Complexe Desjardins
514-842-0288

7600 Boul Viau, Unit 331 
(514) 376-6667

NORTH SHORE

Centre Laval
1600, boul. Le
Corbusier
450-978-1081

Galeries Terrebonne
1185, boul. Moody
450-964-1964
450-964-8403

SOUTH SHORE

Chateauguay Regional
Centre
200, d’Anjou Blvd.
450-692-5136

Centre Valleyfield
50, Dufferin
450-373-0519

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

Les Galeries de Hull
320, St-Joseph blvd
819-663-8580
819-775-3687

Visit planetemobile.ca 
to see all current offers

Limited time offer, or while supplies last. Subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 per line applies to set up your device and related services. Taxes extra. 1 Financing: 0% APR on approved credit with a financing agreement (FA) and a Rog-ers Infinite plan. A down payment may be required based on our evaluation of your credit. FA based on 
full price plus applica-ble taxes less any Upfront Edge Amount (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly on your bill for as long as your FA is in place); if your FA is terminated and /or if your wireless plan is cancelled your outstanding financing balance be-comes due along with your Upfront Edge Amount (if applicable). The promo credit 
(if applicable) will end in both cases. 2 Up-front Edge: Program consists of purchase of eligible phone on Rogers Infinite plans with financing; Up-front Edge amount is applied after taxes to lower monthly financing program pay-ments. You must return phone in good working condition (must power up to the home screen, accept a charge, and have the ability to 
perform a factory reset; LCD/touchscreen must be functioning and cannot have any dark spots, blemishes or broken and/or cracked glass; all accounts and passwords must be re-moved and/or turned off; device cannot have been reported lost or stolen) during month 24 (or in months 2-24 while upgrad-ing to a new phone with financing), other-wise Upfront Edge 
Amount will be charged to your account. Cancelling your services during your 2-year Upfront Edge term will result in charging of Upfront Edge Amount, in addition to your outstanding financing balance. 3 Credit in-cludes a trade-in credit and an Upfront Edge amount. $240 trade-in credit availa-ble when trading in a Samsung Galaxy S20 FE. Offer available in 
store only. Not availa-ble at all locations. Value of trade-in device, if any, determined using a third-party tool provided by Brightstar Telecom Solutions Ltd; trade-in value is final and non-negotiable. Credit will be applied in-store to total cost of your purchase. If new de-vice price is lesser than credit amount, re-maining credit must be used on concurrent purchase of accessories and/
or another new device for the same account or credit will be lost. Limit of 1 trade-in device per transaction. Trade-in device must be owned by customer in or-der to be eligible for the Rogers Trade-Up program. Customer is responsible for delet-ing/backing up all personal data on your own device. TMRog-ers & Design and related brand names and logos are trademarks of 
Rogers Communica-tions Inc. or an affiliate used under license. © 2021 Rogers Communications.
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Την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου, σε συνέ-
ντευξη Tύπου, ο πρωθυπουργός του 

Κεμπέκ, François Legault, ανακοίνωσε τη 
διατήρηση του status quo για τις εορτα-
στικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων, 
ήτοι παραμονή 24 Δεκεμβρίου και ανήμε-
ρα 25 Δεκεμβρίου.

Παρόλο που την ίδια μέρα, τα κρούσμα-
τα μόλυνσης λόγω της νέας παραλλαγής 
ΟΜΙΚΡΟΝ ξεπέρασαν τις 9000, -ένα νέο 
ρεκόρ- ο πρωθυπουργός διάλεξε να είναι 
λίγο ελαστικός τα Χριστούγεννα. 
Όμως από την επόμενη μέρα, 26 Δεκεμ-

βρίου, οι συγκεντρώσεις σε ιδιωτικές κα-
τοικίες θα περιοριστούν σε έξι άτομα ή 
ενοίκους δύο κατοικιών, όπως και το ίδιο 
θα ισχύει στα τραπέζια των εστιατορίων.
Ο François Legault ωστόσο, καλεί τους 

Κεμπεκιώτες αν μπορούν να αναβάλουν 
τις συγκεντρώσεις στις γιορτές. Επίσης 
προειδοποιεί τα άτομα 60 ετών και άνω 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, εφόσον το 
70% των ατόμων στα νοσοκομεία από μό-
λυνση του ιού είναι άνω των 60 ετών.

ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ
Στους ανεμβολίαστους, που αποτελούν 

μόλις το 10% του πληθυσμού, αλλά περί-
που το 50% των νοσηλειών, ο Legault τους 
ζητά να μείνουν στο σπίτι. 
Η κυβέρνηση δεν αποκλείει πλέον να 

καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό 
των απείθαρχων και «αν χρειαστεί δε θα 
διστάσουμε να το κάνουμε», πρόσθεσε 

ο υπουργός Υγείας, Christian Dubé.
Δύο οργανισμοί δημόσιας υγείας που 

συμβουλεύουν την κυβέρνηση (INSPQ και 
INESSS) έχουν προβλέψει ότι η χωρητι-
κότητα των νοσοκομείων θα ξεπεραστεί 
εντός τριών εβδομάδων. 

Επιπλέον, το Υπουργείο Υγείας και Κοι-
νωνικών Υπηρεσιών (MSSS) επιβεβαίωσε 
ότι έως τις 21 Δεκεμβρίου, μολύνθηκαν 
από τον ιό 1.284 νοσηλευτές. 

Αυτό μπορεί να οδηγήσει για άλλη μια 
φορά στην αναβολή πολλών χειρουργι-
κών επεμβάσεων. 
Ο πρωθυπουργός δήλωσε, ότι αν χρεια-

στεί και χαθεί ο έλεγχος στα νοσοκομεία, 
θα ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα.

ΤΑ ΤΕΣΤ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ  
ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥΣ

Αντιμέτωπος με τεράστιες γραμμές, 
μπροστά από κέντρα εξετάσεων συμπτω-
μάτων, ο διευθυντής δημόσιας υγείας, 
Δρ Horacio Arruda, ζήτησε από τους πολί-
τες να μην πάνε, αν δεν έχουν ένα από τα 
συμπτώματα.
«Μόνο συμπτωματικά άτομα που δεν 

έχουν πρόσβαση σε ταχείες εξετάσεις που 
διανέμονται στα φαρμακεία θα πρέπει να 
πηγαίνουν εκεί», είπε. 
«Εάν λάβετε θετικό αποτέλεσμα σε ένα 

γρήγορο τεστ στο σπίτι, είναι καλύτερο να 
θεωρήσετε δεδομένο ότι έχετε COVID-19 
και να απομονωθείτε για δέκα ημέρες», 
τόνισε. Η Οτάβα πρόκειται να στείλει 
ως το τέλος του μηνός εκατομμύρια από 
αυτά τα τεστ πολύ σύντομα.
ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ

Όσον αφορά τις 3 δόσεις του εμβολίου, 

το Κεμπέκ είναι αισιόδοξο για επιτάχυν-
ση του ρυθμού χορήγησης. Ήδη, 8.000 
εθελοντές έχουν ανταποκριθεί στο κάλε-
σμα του Υπουργού Dubé στην πλατφόρμα 
Jecontribue, η οποία αναμένεται να κατα-
στήσει δυνατή την επίτευξη των 100.000 
εμβολιασμών την ημέρα. Παρόλα αυτά, 
το δίκτυο υγείας πρέπει να περιμένει να 
«ξεφορτώσει» κάποιες από τις δραστηρι-
ότητές του.  

Η ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΤΩΝ  
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΟΣΕΩΝ
Ενώ το Ισραήλ ήδη εμβολιάζει με την 

τέταρτη δόση, το «αφεντικό» του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε, 
ενάντια στην ψευδαίσθηση «να χορηγη-
θούν αναμνηστικές δόσεις» για να βγού-
με από την πανδημία του COVID-19. 
«Καμία χώρα δε θα μπορέσει να βγει 

από την πανδημία με ενισχυτικούς εμβο-
λιασμούς», δήλωσε ο Tedros Adhanom 

Ghebreyesus. «Τα αδιάκριτα ενισχυτικά 
προγράμματα είναι πιθανό να παρατεί-
νουν την πανδημία, αντί να την τερματί-
σουν, εκτρέποντας τις διαθέσιμες δόσεις 
σε χώρες που έχουν ήδη υψηλά ποσοστά 
εμβολιασμού, δίνοντας έτσι στον ιό περισ-
σότερες ευκαιρίες να εξαπλωθεί και να 
μεταλλαχθεί», επεσήμανε ο Δρ Τέντρος.

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ TRUDEAU
Εν τω μεταξύ, τρεις υπάλληλοι και τρία 

μέλη της ομάδας ασφαλείας του πρω-
θυπουργού του Καναδά, διαγνώστηκαν 
θετικοί. Ο ίδιος έκανε αρκετές γρήγορες 
εξετάσεις που βγήκαν αρνητικές. Έτσι, ο 
Πρωθυπουργός έδειξε ότι δε θα κάνει 
«πάρτι ή συγκέντρωση» για τα Χριστού-
γεννα, ακόμα κι αν δεν του έχει δοθεί 
εντολή να απομονωθεί σε αυτή τη φάση.

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

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

Στην υπηρεσία  
των κατοίκων του  

Chomedey
Guy Ouellette

Βουλευτής του Chomedey
Από τις 26 Μαρτίου 2007

MNA for Chomedey
Since March 26, 2007

Καλά Χριστούγεννα σε όλους, Καλά Χριστούγεννα σε όλους, 
 υγεία πάνω απ’ όλα και αγάπη! υγεία πάνω απ’ όλα και αγάπη!
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος  2022!Ευτυχισμένο το Νέο Έτος  2022!

12300 Boul. Laurentien, Montréal H4K 2Z6
514.335.1881 • www.manoirgouin.com

Στέγη ηλικιωμένων αυτόνομων ατόμων και ημι-αυτόνομων

Επίσκεψη του Τομεάρχη Πολιτισμού 
της ΝΔ Χρήστου Σούλη στα γραφεία 

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΩΝ ΝΕΩΝ

Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου, συνοδευ-
όμενος από τον πρώην επαρχια-

κό βουλευτή Γεράσιμο Σκλαβούνο, οι 
συν-εκδότες Γιώργος Μπακογιάννης και 
Γιώργος Στυλ. Γκιούσμας του Ομίλου 
NEWSFIRST MULTIMEDIA που εκδίδει 
ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ, υποδέχτη-
καν στο γραφείο τους το νέο Τομεάρχη 
Πολιτισμού της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. 
Χρήστο Σούλη. Ο κ. Σούλης, γεννημένος 
στο Μόντρεαλ, έχει στόχο να δυναμώσει 
τις σχέσεις των απόδημων Ελλήνων με την 
Ελλάδα σε όλους τους τομείς. 

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Κεμπέκ: Νέα μέτρα για τα Χριστούγεννα 
Συγκεντρώσεις των 10 ατόμων, μετά 6 και… βλέπουμε 

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca
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Εσείς τι λέτε;Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδητου Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα
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Από τα κομπιούτερ στα φάρμακα  
και τώρα στις εκτάσεις γης...ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Γιορτή ανιδιοτελούς  
προσφοράς…

Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή, που για άλλη μία φορά μας 
δίνεται η ευκαιρία να δείξουμε την αγάπη μας προσφέροντας 

δώρα. Μόνο που η αγάπη δεν φαίνεται μόνο στα δώρα...
Η αγάπη είναι αυτό το κάτι που μόνο να αισθανθείς 

μπορείς. Μοιράζεται, πολλαπλασιάζεται, αποδεικνύεται 
με τα έργα και προορίζεται για ανταλλαγή μεταξύ 
ανθρώπων με στενούς δεσμούς. Δεσμούς αγάπης ή φιλίας.  
Υπάρχει όμως και μια άλλη αγάπη. Είναι η αγάπη που δεν θα 
έπρεπε να κοιμάται έντεκα μήνες το χρόνο και να ξυπνάει τον 
δωδέκατο. Όμως, συνήθως έτσι γίνεται. Βέβαια είναι εύκολο 
να λέμε ότι η αγάπη για τον συνάνθρωπο, για τον άγνωστο, για 
τον λιγότερο προνομιούχο θα έπρεπε να λειτουργεί ως καθήκον 
κάθε μέρα της ζωής μας. Όλοι το ξέρουμε, λίγοι το πράττουμε.  
Πάντως έστω και τώρα, τον δωδέκατο μήνα του χρόνου, με 
αφορμή τη Γιορτή των Χριστουγέννων μπορούμε να κάνουμε 
πράξη την αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας με κινήσεις απλές 
και μικρές που δεν κάνουν εμάς ανώτερους, ούτε θίγουν την 
αξιοπρέπεια αυτών για τους οποίους προορίζονται. Είναι οι 
πράξεις που γίνονται χωρίς άλλο κίνητρο από την προσφορά, 
από τον άνθρωπο στον άνθρωπο, χωρίς ανιδιοτέλεια. 
Κάπου μέσα στη ντουλάπα υπάρχουν ρούχα που κάθονται 
και σκονίζονται. Καιρός να πιάσουν τόπο ζεσταίνοντας και 
αγκαλιάζοντας κάποιον που του λείπουν. Μέσα στο ψυγείο μας 
υπάρχει άφθονο φαγητό που μπορεί να επισκεφθεί ένα άλλο 
σπιτικό λιγότερο ζεστό και φιλόξενο, όπου όμως θα εκτιμηθεί 
δεόντως και θα καταναλωθεί με χαρά. Σκόρπια στο σπίτι 
υπάρχουν παιχνίδια που ίσως κακοπερνάνε στα χέρια παιδιών 
που τα έχουν βαρεθεί. Υπάρχουν άλλα παιδιά που δεν έχουν 
προλάβει να βαρεθούν κανένα παιχνίδι, επειδή δεν είχαν ποτέ 
κανένα... 
Αυτές τις μέρες θα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε ουσιαστικές 

προσφορές στους γύρω μας. Σε ανθρώπους λιγότερο τυχερούς 
και να τους προσφέρουμε γενναιόδωρα αυτό που πραγματικά 
έχουν ανάγκη και μαζί βέβαια την άπλετη αγάπη και φιλανθρωπία 
μας που ετυμολογικά σημαίνει «αγάπη του ανθρώπου» με 
την έννοια της φροντίδας, για να θρέψει την ανάπτυξη και την 
ενίσχυση δεινοπαθούντων συνανθρώπων. 

Και βέβαια υπάρχουν πάμπολλοι Φιλανθρωπικοί Οργανισμοί 
στους οποίους μπορείτε να αποταθείτε, όπως ο Φιλανθρωπικός 
Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών. Ας μη ξεχάσουμε τις άπορες 
οικογένειες, τους ανήμπορους, τα ορφανά. Ας μη ξεχάσουμε 
και τα δεινοπαθούντα παιδιά της Κιβωτού, του Χαμόγελου, της 
Αγκαλιάς, στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, που αγκαλιάζει με στοργή 
και φροντίζει το Magic Mission.
Δώστε απλόχερα την αγάπη σας αυτές τις μέρες, μην την 

τσιγκουνευτείτε, τόσο στον εαυτό σας όσο και στους άλλους. 
Αυτές είναι μέρες αγάπης, δείξτε την στους ανθρώπους 
που αγαπάτε, γιατί η αγάπη γαληνεύει την ψυχή και μας 
απελευθερώνει.

Εύχομαι σύνεση, υγεία, χαρά δημιουργίας, ειρήνη και ευτυχία. 
Ας δώσουμε όλοι ιδέες και ευχές για να μπουν τα Χριστούγεννα 
στην θέση που τους αρμόζει. Στην καρδιά μας… 

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ!

Εύχομαι να καταλάβατε για «ποιον κτυπά η κα-
μπάνα». Ναι, πρόκειται για το μεγιστάνα Μπιλ 

Γκέιτς. Πρώτα δημιούργησε μια αυτοκρατορία, χά-
ρις σχεδόν στο μονοπώλιο προγραμμάτων, με τα 
οποία λειτουργούσαν και λειτουργούν όλα σχεδόν 
τα κομπιούτερ. Στη συνέχεια, «προβλέποντας» την 
κατάσταση του ιού που ζούμε εδώ και δύο χρόνια 
σχεδόν, μπλέχτηκε ενεργά με τεράστιες επενδύσεις 
με τη φαρμακοβιομηχανία. Τώρα όμως αποκαλύ-
πτεται, ότι την ίδια περίοδο ενδιαφέρθηκε σ ένα 
άλλο κομμάτι αναγκών πρώτης ύλης όλου του πλη-
θυσμού. Τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της γης.

ΓΚΕΙΤΣ Ο ΦΑΡΜΑΔΟΡΟΣ 
Ο Γκέιτς, ακολούθησε πιστά το παράδειγμα ενός 

άλλου μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, Τεντ 
Τέρνερ (CNN κ.λπ.…) ο οποίος έχει 2 εκατομμύρια 
στρέμματα και έχει το μεγαλύτερο ιδιόκτητο κοπά-
δι βουβάλων στον κόσμο. Αυτά τα ζώα, τα οποία εί-
ναι ιερά για τους ιθαγενείς της Αμερικής και σχεδόν 
κυνηγήθηκαν για εξαφάνιση από τους εποίκους, 
διατηρούνται σε 200.000 στρέμματα του ράντσου 
του Τέρνερ, εντός των ορίων του εδάφους της Συν-
θήκης Fort Laramie του 1868 στο δυτικό μισό της 
σημερινής πολιτείας της Νότιας Ντακότα, γη που 
κάποτε είχε εγγυηθεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ ως 
«μόνιμη κατοικία» για τους ιθαγενείς.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο Γκέιτς είναι ο 
μεγαλύτερος ιδιώτης ιδιοκτήτης γεωργικών εκτά-
σεων στις ΗΠΑ. Το 2018, αγόρασε 14.500 στρέμ-
ματα προνομιακής ανατολικής γεωργικής γης της 
Ουάσιγκτον – η οποία είναι παραδοσιακή περιοχή 
Yakama – για 171 εκατομμύρια δολάρια… Σήμερα 
συνολικά, ο Γκέιτς κατέχει περίπου 242.000 στρέμ-
ματα γεωργικής γης. Η έκταση αυτή είναι σχεδόν το 
μέγεθος του Χονγκ Κονγκ! 
Η γη είναι δύναμη, η γη είναι πλούτος, και, το πιο 

σημαντικό, είναι αυτή που μας ταΐζει με τους καρ-
πούς της. Αυτοί που την έχουν, μπορούν κάλλιστα 
να επιβάλουν την τιμή που θέλουν για τα γεωργικά 
τους προϊόντα. Όταν πιέστηκε από δημοσιογράφο, 
το γιατί «καταβροχθίζει» τόσο πολύ καλλιεργήσι-
μες εκτάσεις, ο Γκέιτς ισχυρίστηκε ότι «δε συνδέ-
εται με το κλίμα [αλλαγή]». Η απόφαση, ανέφερε, 
«προήλθε από τον επενδυτικό του όμιλο Cascade 
Investment, που πραγματοποιεί αυτές τις εξαγο-
ρές», και ελέγχεται από τον ίδιο. Ο Γκέιτς δήλωσε 
ότι είναι «υποστηρικτής της βιώσιμης γεωργίας». 

Για όσους δε γνωρίζεται, είναι επίσης μέτοχος στις 
εταιρείες φυτικών πρωτεϊνών Beyond Meat and 
Impossible Foods καθώς και στον κατασκευαστή 
αγροτικού εξοπλισμού John Deere που χρησιμοποι-
ούν όλοι σχεδόν οι αγρότες. Η μεγαλύτερη εξαγορά 
γεωργικών εκτάσεων της εταιρείας του συνέβη το 
2017, όταν απέκτησε 61 γεωργικές ιδιοκτησίες από 
καναδική επενδυτική εταιρεία ύψους 500 εκατομ-
μυρίων δολαρίων.
Το όπλο και το μαστίγιο μπορεί να μη συνοδεύουν 

τις αγορές γης αυτή τη φορά. Αλλά οι ισχυρισμοί 
της τάξης των δισεκατομμυριούχων ότι είναι βασι-
λιάδες φιλόσοφοι και συνειδητοποιημένοι στο κλί-
μα επενδυτές, που γνωρίζουν καλύτερα από τους 

αρχικούς επιστάτες, είναι κάτι περισσότερο από 
ρουσφέτια, γι’ αυτό που ισοδυναμεί με αρπαγή 
γης του 21ου αιώνα – με μεγάλες πληρωμές σε μια 
κερδοσκοπική οικονομία που αναζητά «πράσινες» 
λύσεις. Η εποχή μας κυριαρχείται από αυτούς τους 
εξαιρετικά πλούσιους, την κλιματική κρίση και τον 
αναπτυσσόμενο πράσινο καπιταλισμό. 

Στο νέο βιβλίο του Μπιλ Γκέιτς «Πώς να αποφύ-
γετε μια κλιματική καταστροφή» τοποθετείται ως 
ηγέτης σκέψης στο πώς να σταματήσει να βάζει αέ-
ρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και πώς να 
χρηματοδοτήσει αυτό που έχει αποκαλέσει αλλού  
«παγκόσμια πράσινη επανάσταση» για να βοηθή-
σει τους φτωχούς αγρότες να μετριάσουν την κλι-
ματική αλλαγή. 

ΟΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
Σύμφωνα με μελέτη της Oxfam για το 2020, το 

πλουσιότερο 1% του κόσμου εκπέμπει διπλάσιο 
άνθρακα από το φτωχότερο 50%, ενώ σύμφωνα 
με το Forbes, οι δισεκατομμυριούχοι του κόσμου 
είδαν τον πλούτο τους να διογκώνεται κατά 1,9 
τόνους το 2020, ενώ περισσότεροι από 22 εκατομ-
μύρια εργαζόμενοι στις ΗΠΑ (κυρίως γυναίκες) έχα-
σαν τη δουλειά τους.

Όπως και ο πλούτος, η ιδιοκτησία της γης συγκε-
ντρώνεται σε όλο και λιγότερα χέρια, με αποτέλε-
σμα μεγαλύτερη ώθηση για μονοκαλλιέργειες και 
εντατικότερες τεχνικές βιομηχανικής γεωργίας, για 
τη δημιουργία μεγαλύτερων αποδόσεων. Μια άλλη 
έκθεση παρουσιάζει ότι 1% των παγκόσμιων γεωρ-
γικών εκμεταλλεύσεων ελέγχουν το 70% των γεωρ-
γικών εκτάσεων του κόσμου. 
Ο κύριος κίνδυνος των ιδιοκτητών ιδιωτικών γε-

ωργικών εκτάσεων όπως ο Bill Gates, δεν είναι η 
δηλωμένη υποστήριξή τους στη βιώσιμη γεωργία 
που βρίσκεται συχνά σε φιλανθρωπικό έργο – είναι 
ο μονοπωλιακός ρόλος που διαδραματίζουν στον 
καθορισμό των συστημάτων τροφίμων και των 
προτύπων χρήσης γης.
Ο μέσος άνθρωπος δεν έχει τίποτα κοινό με με-

γάλους γαιοκτήμονες, όπως ο Μπιλ Γκέιτς ή ο Τεντ 
Τέρνερ. Η γη στην οποία ζούμε όλοι δεν πρέπει να 
είναι η μοναδική ιδιοκτησία λίγων. 

Επίσης, ας μην ξεχνάμε, ότι η εκτεταμένη φοροα-
παλλαγή από αυτούς τους τιτάνες της βιομηχανίας, 
θα υπερβαίνει πάντα κατά πολύ τις υποτιθέμενες 
φιλανθρωπικές δωρεές τους στο κοινό. 

Αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι δεν έχουν τίποτα 
να μας προσφέρουν, όσον αφορά τη διάσωση του 
πλανήτη. Κοιτάζουν το κέρδος μόνο και τίποτε άλλο. 
Το να έχουν μέρος του ελέγχου της διατροφής μας 
με τα γεωργικά τους προϊόντα, είναι επικίνδυνο για 
όλους μας. 

Η γη που ζούμε όλοι, δεν πρέπει να είναι η μο-
ναδική ιδιοκτησία λίγων μεγιστάνων. Αλλά κανείς 
δεν πρόκειται να τους σταματήσει, μπορεί κάποτε η 
«φύση». Αυτό που είναι σίγουρο, είναι ότι πλούσιοι 
και φτωχοί όταν φεύγουμε από τη ζωή, παίρνουμε 
μαζί μας «δύο μέτρα γη» και τίποτε άλλο. Φαντα-
στείτε να μην το ξέραμε, πόσο επιπλέον άπληστοι 
θα είμασταν…
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Ο Μητσοτάκης πολεμάει για  
τη Συμφωνία των Πρεσπών!
Πήγε τη Δευτέρα 20/12 στη Βουλγαρία για να πείσει τη νέα ηγεσία της χώρας  
να άρει το βέτο για την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σαν ταπεινός αχθοφόρος των αποσκευ-
ών των Σκοπίων στην Ε.Ε. εμφανίστη-

κε στην επίσημη επίσκεψή του στη Σόφια, 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης (Δευτέρα 20/12).

Ο πρωθυπουργός μετέβη στη Βουλγαρία 
προκειμένου να «πείσει» τη νέα βουλγα-
ρική ηγεσία να άρει τις αντιρρήσεις και 
κυρίως το «βέτο» της στην έναρξη εντα-
ξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπίων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σα να πρόκειται 
για μια ζωτική εθνική ανάγκη της χώρας 
μας, για την οποία αξίζει να κατασπατα-
ληθεί πολιτικό κεφάλαιο.
Η κίνηση αυτή του Κυριάκου Μητσοτά-

κη, που πολύ λίγη σχέση έχει με τις προ-
εκλογικές αποτιμήσεις της Συμφωνίας 
των Πρεσπών, σίγουρα δεν προκύπτει 
ως κάποιου είδους «υποχρέωση», που 
πηγάζει από αυτήν, και διαψεύδει στην 
πράξη όποιους ισχυρισμούς έχουν γίνει 
περί της ανάγκης να τηρηθεί αυτή, παρά 
όποιες διαφωνίες. Αντιθέτως, η επίσκεψη 
του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλγαρία 
και η μετατροπή του σε «ικέτη» υπέρ των 
Σκοπιανών, αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι η 
κυβέρνησή του είναι «ψυχή τε και σώ-
ματι» αφιερωμένη στην υπεράσπιση της 
Συμφωνίας των Πρεσπών και στο πνεύμα 
της.

Όλα αυτά, τη στιγμή που οι βόρειοι γεί-
τονές μας επιδεικνύουν μια πρωτοφανή 
περιφρόνηση των όρων της συμφωνίας 
που δεν τους αρέσουν, καθώς την παρα-
βιάζουν ακόμη και στο ανώτατο επίπεδο.
Ποιος, άλλωστε, μπορεί να ξεχάσει, τις 

αναφορές του Ζόραν Ζάεφ σε νέτο σκέτο 
«Μακεδονία», του αρχηγού της αντιπο-
λίτευσης που σε κάθε τόνο διακηρύττει 
ότι ποτέ δε θα χρησιμοποιήσει τον όρο 

«Βόρεια», καθώς και τα μύρια παραδείγ-
ματα των Σκοπιανών που παραβιάζουν τη 
συμφωνία σε κάθε επίπεδο, από Ολυμπι-
ακούς Αγώνες μέχρι εκθέσεις προϊόντων 
σε χώρες της Ε.Ε.;

Παρ’ όλα αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
επέλεξε να τονίσει ότι η Ελλάδα στηρίζει 
«διαχρονικά την πολιτική διεύρυνσης στα 
δυτικά Βαλκάνια», αποτασσόμενος το κυ-
ριότερο διπλωματικό όπλο που έχει στη 
διάθεσή της η χώρα μας.
Την ίδια δηλαδή στιγμή, που τα κυριότε-

ρα επιχειρήματα των υπερασπιστών της 
Συμφωνίας των Πρεσπών καταρρέουν, 
που πλήθος προσωπικοτήτων στη χώρα 
μας υπενθυμίζει ότι η μη εφαρμογή της 
από τα Σκόπια αποτελεί αιτία ακύρωσής 
της, η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί 
όπως – όπως να «κλείσει το θέμα».

Οι αγιογράφοι του Μαξίμου προέβα-
λαν με έμφαση το γεγονός, ότι ο Έλληνας 
πρωθυπουργός είναι ο πρώτος Ευρωπαί-
ος ηγέτης που επισκέπτεται τη Βουλγαρία 
από το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης 
υπό τον Κίριλ Πετκόφ. Παρέλειψαν ωστό-
σο να μας πληροφορήσουν, με τι αισθή-
ματα έγινε δεκτή η σύσταση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στη βουλγαρική πλευρά να 
άρει τις τελευταίες ενστάσεις της και το 
βέτο, και να στέρξει στην προώθηση των 
διπλωματικών διαπραγματεύσεων για την 
ένταξη των Σκοπίων, όπως και της προκλη-
τικής Αλβανίας, στην Ένωση. Άλλωστε, ο 
νέος πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, πριν 
από λίγο καιρό δήλωνε στους «Financial 
Times» ότι η κυβέρνησή του έχει πρόθεση 
μέσα σε έξι μήνες να λύσει με διάλογο το 
θέμα της γλώσσας και της εθνότητας.

Και, φυσικά, αποφεύγουν να απαντή-

σουν στην απλή ερώτηση: «Αν ο Τσί-
πρας πούλησε το Μακεδονικό για τις 
συντάξεις, όπως τον κατηγορούσε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης από τα έδρανα της 
αντιπολίτευσης, τι ακριβώς πουλάει ο 
ίδιος, πασχίζοντας με τέτοιον ζήλο για την 
εφαρμογή μιας διάτρητης από την πλευ-
ρά των Σκοπιανών συμφωνίας;».

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΦΙΑ:  
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ  

ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ  
ΤΟ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ CASUS BELLI

Η άρση από την Τουρκία του αδιανόητου 
casus belli με το οποίο απειλεί την Ελλά-
δα, είναι η αναγκαία προϋπόθεση για τη 
χώρα μας προκειμένου να εξομαλυνθούν 
και οι ευρωτουρκικές σχέσεις, είπε ο πρω-
θυπουργός, μετά τη συνάντησή του στη 
Σόφια με τον Βούλγαρο πρωθυπουργό Κι-
ρίλ Πέτκοφ.
Ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου 

που ακολούθησε τη συνάντηση, ερωτη-
θείς για τη στάση της Ε.Ε. απέναντι στην 
Τουρκία, είπε: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
έχει προσδιορίσει το πλαίσιο των ευρω-
τουρκικών σχέσεων με απόλυτη σαφή-
νεια, δίνοντας στην Τουρκία την επιλογή 
της σταδιακής εξομάλυνσης των σχέσεων 
με τις γειτονικές προς την Τουρκία χώρες 

-στις οποίες προφανώς συμπεριλαμβάνε-
ται και η Ελλάδα-, με την παύση πια των 
προκλητικών της ενεργειών, μέσα στις 
οποίες συμπεριλαμβάνεται και το αδιανό-

ητο casus belli με το οποίο η Τουρκία εξα-
κολουθεί να απειλεί την Ελλάδα». 

Σε αυτή την περίπτωση, είπε ο πρωθυ-
πουργός, «εμείς θα είμαστε οι πρώτοι 
οι οποίοι θα αγωνιστούμε για μια πλήρη 
εναρμόνιση των ευρωτουρκικών σχέσεων, 
διότι θα είμαστε οι πρώτοι που θα ωφε-
ληθούμε από την περιφερειακή σταθερό-
τητα».

Ο κ. Μητσοτάκης ακολούθως, αναφερό-
μενος στο θέμα της μετανάστευσης, υπο-
γράμμισε ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία 
έχουν κάθε κίνητρο να προστατεύουν τα 
σύνορά τους, τα οποία είναι και σύνορα 
της Ευρώπης και δεν είναι μόνο σύνορα 
της Βουλγαρίας προς την Τουρκία και της 
Ελλάδας προς την Τουρκία.
Μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν οι 

δύο πρωθυπουργοί, ήταν και η πορεία 
κατασκευής του ελληνο-βουλγαρικού 
αγωγού, του IGB. «Περνά πια στο τελευ-
ταίο στάδιο. Και συμφωνήσαμε έτσι ώστε 
και οι δύο πλευρές να βοηθήσουν ώστε ο 
αγωγός αυτός, που είναι τόσο σημαντικός 
και για την Ελλάδα και για τη Βουλγαρία, 
να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. 
Είναι ένα κοινό στοίχημα» είπε ο κ. Μη-
τσοτάκης. Για την πανδημία είπε, ότι ο 
νέος πρωθυπουργός της Βουλγαρίας απο-
δίδει πολύ μεγάλη σημασία στην επιτά-
χυνση των εμβολιασμών στη χώρα του και 
η ελληνική κυβέρνηση είναι στη διάθεσή 
του αν χρειαστεί βοήθεια.

© dimokratia.gr
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Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
N O TA I R E S   -  N O TA R I E S

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

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

Fintikakis & Makrigiannis
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

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

Σε μερικές ημέρες το 2021 θα ρίξει αυ-
λαία και μαζί του η 200η επέτειος της 

Ελληνικής Επανάστασης. Δύο αιώνες δεν 
είναι και λίγο! Πολλά έγιναν αυτή τη χρο-
νιά ορόσημο, αλλά μία προσεκτική ματιά 
δείχνει, ότι οι επίσημες εκδηλώσεις είχαν 
κατά κανόνα ένα ιδεολογικό πρόσημο, 
που περισσότερο ή λιγότερο παραπέμπει 
σε εθνομηδενισμό ή σε κάτι που τον θυ-
μίζει.

Σταύρος Λυγερός* 
© slpress.gr

Παραδοσιακά στην Ελλάδα οι άρχουσες 
ελίτ, λόγω του μεταπρατικού χαρακτήρα 
τους και κατ’ επέκτασιν του ισχυρού συν-
δρόμου εξάρτησης από τη Δύση, αντιλαμ-
βάνονταν την έννοια του εθνικού συμφέ-
ροντος συχνά με διαφορετικό τρόπο από 
το λαϊκό σώμα, δηλαδή από τον κορμό της 
κοινωνίας. Αυτή η απόκλιση εμφανιζόταν 
κυρίως στο επίπεδο της εξωτερικής πολι-
τικής. Από ένα χρονικό σημείο και πέρα, 
όμως, η απόκλιση αυτή εμφανίσθηκε και 
στο χώρο της εκπαίδευσης.

Για την ακρίβεια, μία ομάδα ιστορικών, 
με επικεφαλής τον καθηγητή Αντώνη 
Λιάκο, προσπαθούν μέσω της αποδόμη-
σης να υφαρπάξουν την εθνική ταυτότη-
τα. Η επιχείρηση αυτή εκδηλώθηκε, όταν 
άρχισαν να επικρατούν μεταμοντέρνες 
αποδομητικές αντιλήψεις, αφενός σε νε-
οφιλελεύθερης ιδεολογίας ανώτερα και 
μεσαία αστικά στρώματα, αφετέρου στο 
χώρο της Αριστεράς. 
Η διαμάχη για το βιβλίο Ιστορίας της 

ΣΤ’ Δημοτικού της Ρεπούση το 2007 ήταν 
σημείο καμπής αυτής της επιχείρησης, η 
οποία ακολουθεί παρασκηνιακές διαδρο-
μές και οχυρώνεται πίσω από τον ισχυρι-
σμό της επιστημονικής αυθεντίας.

Ο πυρήνας εκείνης της διαμάχης ήταν 
βαθύτατα ιδεολογικός και αφορούσε 
ακριβώς το διαφορετικό τρόπο, με τον 
οποίον γίνεται αντιληπτή στις σημερινές 
συνθήκες η έννοια του ίδιου του έθνους 
και τελικώς η έννοια της εθνικής ταυτότη-
τας. Στη μία πλευρά ήταν οι δυνάμεις της 
αποδόμησης, στο όνομα της καταπολέμη-
σης του εθνικισμού. Στην άλλη, οι δυνά-
μεις που θεωρούν τον πατριωτισμό θε-

μελιώδη ορίζουσα ενός εθνικού κράτους, 
όπως η Ελλάδα.

Πέρα από την κάθετη ιδεολογική διάκρι-
ση σε Αριστερά – Δεξιά, που σε γενικές 
γραμμές αντιστοιχεί στον κομματικό χάρ-
τη, έχει διαμορφωθεί και μία δεύτερη, η 
οποία τέμνει οριζοντίως και τις πολιτικές 
και τις κοινωνικές ελίτ. Όπως συμβαίνει 
πάντα δε σε τέτοιες αντιπαραθέσεις, και 
στη μία και στην άλλη πλευρά, στοιχίζο-
νται διαφορετικές μεταξύ τους δυνάμεις. 
Μακάρι στη μία να υπήρχαν μόνο κάποιοι 
γραφικοί εθνικιστές, ή στην άλλη μόνο 
κάποια αντεθνικά στοιχεία. Έχουμε, όμως, 
να κάνουμε με δύο ρεύματα, στους κόλ-
πους των οποίων υπάρχουν και σοβαρές 
και γελοιογραφικές εκδοχές, και συντηρη-
τικοί και προοδευτικοί, και ιδεολόγοι και 
ωφελιμιστές.

ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Κάθε λογικός Έλληνας συμφωνεί, ότι η 

Ελλάδα πρέπει να είναι εξωστρεφής, πρέ-
πει να συμμετέχει δυναμικά και δημιουρ-
γικά στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Το κρίσιμο 
ερώτημα είναι εάν θα το κάνει, κουβα-
λώντας τις εθνικές της αποσκευές, ή ως 
εθνικά πολτοποιημένη κοινωνία, προσαρ-
μοσμένη στις προδιαγραφές της νεοφιλε-
λεύθερης παγκοσμιοποίησης. Το βασικό 
πρόβλημα με το βιβλίο της ΣΤ’ Δημοτικού 
τότε ήταν, ότι υπηρετούσε το δεύτερο.

Στο όνομα της κατά τα άλλα σωστής 
θέσης, ότι πρέπει να μην καλλιεργούμε 
τη μισαλλοδοξία στους μαθητές, πήγε 
στο άλλο άκρο: απονεύρωσε την ιστορία, 
πολτοποίησε την αίσθηση του ανήκειν σε 
ένα έθνος και εάν τελικώς εγκρινόταν ως 
σχολικό εγχειρίδιο θα τροφοδοτούσε μία 
ιδεολογική διαδικασία που οδηγεί στον 
εθνομηδενισμό. Αν και ανήκει οριστικά 
στο παρελθόν, εστιάζω σε εκείνο το βιβλίο, 
επειδή είναι εμβληματική περίπτωση.
Οι αριστεροί και νεοφιλελεύθεροι που 

αποδομούν το έθνος, έχοντας υψώσει τη 
σημαία του αντι-εθνικισμού, θα έπρεπε 
να γνωρίζουν, πως μόνο αυτός που έχει 
ιθαγένεια μπορεί να την αναγνωρίσει ει-
λικρινώς και στον άλλο. Διαφορετικά, η 
στάση έναντι του άλλου εκφυλίζεται στις 
επιταγές της «πολιτικής ορθότητας». 

Δηλαδή, σε μία τυπική αναγνώριση που 
ενίοτε κρύβει βαθιά περιφρόνηση. Θα 
έπρεπε, επίσης, να γνωρίζουν, πως η πολ-
τοποίηση των εθνών είναι η άλλη όψη της 
νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Σε κάθε χώρα, η διδασκαλία της ιστορίας 

στα σχολεία εκ των πραγμάτων είναι από 
τις βασικές λειτουργίες διαμόρφωσης της 
εθνικής συνείδησης. Ως εκ τούτου, τα σχο-
λικά εγχειρίδια οφείλουν να υπηρετούν 
ταυτοχρόνως και ισορροπημένα δύο απο-
στολές: αφενός να διδάσκουν την ιστο-
ρική αλήθεια, αφετέρου να καλλιεργούν 
το εθνικό αίσθημα. Είναι αληθές, πως σε 
κάποιες περιπτώσεις αυτό είναι αντιφα-
τικό και για να γίνει υπέρβαση αυτής της 
αντίφασης, χρειάζεται να γίνουν κάποιες 
εκπτώσεις.

Ένας μαθητής Γυμνασίου και πολύ πε-
ρισσότερο Δημοτικού, έχει ανάγκη από 
μία ιστορική αφήγηση, η οποία θα τον 
βοηθήσει, χωρίς ψεύδη και ακρότητες, 
να συγκροτήσει την εθνική του ταυτότη-
τα. Όταν θα ενηλικιωθεί και θα έχει την 
ευκαιρία να μελετήσει και να κατανοήσει 
τους σκληρούς νόμους της Ιστορίας, τότε 
θα μπορεί να σταθεί κριτικά απέναντι και 
στις σκοτεινές πτυχές της ιστορίας του δι-
κού του έθνους.
Το επίμαχο βιβλίο απευθυνόταν στους 

μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού. Το πρόβλημα 
δεν ήταν ότι ξέφευγε απλώς από μία στεί-
ρα ελληνοκεντρική ανάγνωση της ιστορί-
ας. Αυτό θα ήταν θετικό. Η Ρεπούση, με 
εκείνο το βιβλίο της ΣΤ’ Δημοτικού, όπως 
και όλη αυτή η ομάδα ιστορικών, έχει 
αναθέσει στον εαυτό της την αποστολή 
να ξεριζώσει τον εθνικισμό! Στην πραγ-
ματικότητα, πρόκειται περισσότερο για 
ζηλωτές παρά για νηφάλιους ιστορικούς. 

ΟΙ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΤΟΥ 
ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ
Ο χαρακτηρισμός ζηλωτές δεν είναι 

υπερβολικός. Πώς αλλιώς να χαρακτηρί-
σει κάποιος όσους υποβάλλουν την ιστο-
ρία στη δική τους ιδεοληπτική προκρού-
στεια κλίνη; Δεν είναι τυχαίο, βεβαίως, 
ότι εξωραΐζουν την οθωμανική κατοχή, 
ενώ αντιστρόφως σχεδόν ισοπεδώνουν 

το αντιστασιακό πνεύμα και τους εθνικο-
απελευθερωτικούς αγώνες του Ελληνι-
σμού. Στην πραγματικότητα, προσπαθούν 
να περάσουν από το παράθυρο μία δογ-
ματική αντίστροφη «εθνική ιδεολογία», 
πολύ πιο επικίνδυνη από τους –μάλλον 
αγαθούς– εθνικούς μύθους, που με φα-
νατισμό προσπαθούν να αποδομήσουν.

Προφανώς, ο καθένας είναι ελεύθερος 
να γράφει και να εκδίδει τις όποιες ιδε-
οληψίες του. Για τα σχολικά εγχειρίδια, 
όμως, την ευθύνη έχουν οι αρμόδιες κρα-
τικές αρχές και άποψη επί του θέματος 
δικαιούται να έχει ο κάθε πολίτης, όπως 
για κάθε άλλο ζήτημα που αφορά το δη-
μόσιο βίο. Με άλλα λόγια, εν προκειμένω 
δεν υπάρχει το δικαίωμα της επιστημο-
νικής αυθεντίας που επικαλείται αυτή η 
ομάδα ιστορικών, η οποία έχει διεισδύσει 
και κυριαρχήσει όχι μόνο στα πανεπιστή-
μια, αλλά και στους σχετικούς κρατικούς 
θεσμούς. Είναι εξόφθαλμο, ότι πίσω από 
την προβαλλόμενη «επιστημονική αυθε-
ντία» στην πραγματικότητα κρύβεται μία 
ακραία ιδεοληψία.

Δε θα άξιζε ίσως να θυμηθούμε το επει-
σόδιο με το βιβλίο της Ρεπούση, αν από 
τότε δεν είχαν μεσολαβήσει οι πρωτο-
βουλίες των υπουργών Παιδείας της κυ-
βέρνησης Τσίπρα, οι οποίες απέπνεαν 
τον ίδιο εθνομηδενισμό. 
Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι ένα προς 

15ετίας επεισόδιο. Το πρόβλημα είναι 
εδώ και σήμερα. Μπορεί να μην έχει την 
οξύτητα που έχουν τα οικονομικά προβλή-
ματα, αλλά αφορά τον πυρήνα της συλλο-
γικής μας ύπαρξης. Στην πραγματικότητα, 
όπως προανέφερα, πρόκειται για επιχεί-
ρηση υφαρπαγής της εθνικής ταυτότητας, 
από κάποιους ταλιμπάν του εθνομηδενι-
σμού, που φορούν μανδύα ιστορικού.

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

Η υφαρπαγή της εθνικής ταυτότητας Η υφαρπαγή της εθνικής ταυτότητας 
από τους ταλιμπάν του εθνομηδενισμούαπό τους ταλιμπάν του εθνομηδενισμού
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Οι ευρω-αλυσίδες της ανάπτυξης
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕ-

ΡΩΣΗΣ που προωθούν την προπα-
γάνδα της, πανηγύρισαν την αύξηση του 
ΑΕΠ κατά 14,5% το 3ο Τρίμηνο του 2021, 
σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2020, που 
ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛΣΤΑΤ). 

Γράφει ο Νίκος Ιγγλέσης*

Η Ελλάδα αναπτύσσεται με γρήγορους 
ρυθμούς, είναι το αφήγημα που θέλουν 
να εμπεδωθεί στη συνείδηση των πολι-
τών, ώστε να μπορούν να τους χειραγω-
γούν στις κυβερνητικές πολιτικές επιλο-
γές. Η πραγματικότητα όμως που βιώνει 
στην καθημερινότητά του ο ελληνικός 
λαός είναι τελείως διαφορετική. Η προσε-
κτική ανάλυση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, 
οδηγεί στα εξής συμπεράσματα:

1] Η σύγκριση γίνεται με τα στοιχεία του 
2020 που, λόγω της πανδημίας, καταγρά-
φηκε μια τεράστια ετήσια ύφεση του ΑΕΠ 
κατά 9,2% (-16,8 δις). Τα εντυπωσιακά, 
δηλαδή, ποσοστά του 2021 οφείλονται 
στην πολύ χαμηλή βάση σύγκρισης.

2] Για το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμ-
βρίου 2021 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11,2 
δις (9%), ενώ το ίδιο διάστημα του 2020 
είχε μειωθεί κατά 13 δις (9,5%). Τα ποσο-
στά είναι παραπλήσια, αλλά αυτό είναι 
παραπλανητικό, γιατί υπολογίζονται σε 
διαφορετική βάση σύγκρισης. Η ουσία 
είναι ότι παρά την αύξηση του ΑΕΠ τους 
πρώτους εννέα μήνες του 2021 αυτό πα-
ραμένει σε επίπεδο χαμηλότερο από το 
ίδιο χρονικό διάστημα του 2019 (πριν την 
πανδημία). Αυτό το αποκαλούν ανάπτυξη 
και πανηγυρίζουν.

3] Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι προσωρι-
νά και αναθεωρούνται κάθε τρίμηνο, είτε 
προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, ακόμη 
και περισσότερο από 2 μονάδες του ΑΕΠ.
4] Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση 

του Προϋπολογισμού για το 2022, το ΑΕΠ 
προβλέπεται να επανέλθει στα επίπεδα 
του 2019 το τελευταίο τρίμηνο του 2022. 
Θα απαιτηθούν, δηλαδή, περίπου δύο 
χρόνια για να καλυφθούν οι απώλειες 
του 2020, με την προϋπόθεση βέβαια ότι 
θα αρθούν οι περιορισμοί που έχουν επι-
βληθεί για την ανάσχεση της πανδημίας 
(τώρα στην ΕΕ αυξάνονται), θα μειωθεί 
το κόστος της ενέργειας και θα τιθασευ-
τεί ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (+4,8% 
το Νοέμβριο). Η ελπίδα πάντα πεθαίνει 
τελευταία.

Το κόστος για όλα αυτά, δηλαδή, για να 
περιοριστεί η συνολική ύφεση της διετίας 
2020-21, ήταν η αύξηση του δανεισμού 
κατά 30 δις που προστέθηκαν στο δημό-
σιο χρέος (386,8 δις ή 218% του ΑΕΠ – Σε-
πτέμβριος 2021). 
Η αύξηση του δανεισμού με χαμηλά επι-

τόκια έγινε εφικτή λόγω της απόφασης 
της ΕΕ, το Μάρτιο του 2020, να ενεργο-
ποιήσει τη γενική ρήτρα διαφυγής από 
το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
που επιτρέπει στα κράτη – μέλη να εκδί-
δουν αφειδώς ομόλογα σύμφωνα με τις 
ανάγκες τους.

Παράλληλα, η ΕΚΤ καθιέρωσε, λόγω της 
πανδημίας, το πρόγραμμα αγοράς ομολό-
γων PEPP (Pandemic Emergency Purchase 
Programme) στο πλαίσιο του οποίου κα-
τέστησαν επιλέξιμοι για αγορά οι τίτλοι 
του Ελληνικού Δημοσίου που δεν έχουν 
την ελάχιστη απαιτούμενη πιστοληπτική 
διαβάθμιση.

Μόνο που η αναστολή του Συμφώνου 
Σταθερότητας προβλέπεται να τερματι-
στεί στο τέλος του 2022 και το πρόγραμ-
μα PEPP τον προσεχή Μάρτιο, αν και η ΕΚΤ 

θα εξακολουθήσει να επανεπενδύει το κε-
φάλαιο των ομολόγων που λήγουν. Σημει-
ώνεται ότι η ΕΚΤ, με το πρόγραμμα PEPP 
αγοράζει ομόλογα των κρατών – μελών 
μέχρι το 50% κάθε έκδοσης και με βάση 
την «κλείδα» κάθε χώρας (euro system 
key) που για την Ελλάδα είναι 2,47%. 
Από το κανονικό διευρυμένο πρόγραμ-

μα APP (Asset Purchase Programme) της 
ΕΚΤ δεν αγοράζονται ελληνικοί τίτλοι 
γιατί αξιολογούνται, μέχρι σήμερα, ως 
junk.
Από το συνολικό ελληνικό χρέος των 

386,8 δις τα 94,4 δις είναι σε ομόλογα 
του Δημοσίου. Από αυτά, τα 34,9 δις ή το 
36,9% του συνόλου των ομολόγων έχουν 
αγοραστεί (στη δευτερογενή αγορά) από 
την ΕΚΤ. 

Σημειώνεται ότι το 62,9% (243,2 δις) 
του συνολικού χρέους κατέχεται από το 
Μηχανισμό Στήριξης της Ευρωζώνης (GLF, 
EFSM, ESM). Πρόκειται για τα δάνεια των 
τριών μνημονίων.

Η χώρα μας μετά τη λήξη του τελευταί-
ου μνημονίου το 2018, βρίσκεται υπό αυ-
ξημένη εποπτεία και θα βρίσκεται μέχρι 
να αποπληρώσει, δανειζόμενη από τις 
αγορές (ανακύκλωση), το 75% του χρέους 
προς το Μηχανισμό Στήριξης της Ευρωζώ-
νης. Αυτό, αν όλα πάνε καλά, θα συμβεί 
μετά 40 χρόνια, το 2060.
Χαρακτηριστικό είναι, ότι υπό το καθε-

στώς αυξημένης εποπτείας, η Ελλάδα 
χρειάζεται έγκριση του Eurogroup για να 
διατηρήσει το μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά 
του Α. Αιγαίου ή άδεια του ίδιου άτυπου 
οργάνου, εάν θελήσει να μειώσει τον Ει-
δικό Φόρο Κατανάλωσης Καυσίμων λόγω 
της ενεργειακής κρίσης. 

Παράλληλα, συνεχίζονται οι πωλήσεις σε 
ιδιώτες των υπόλοιπων στρατηγικών υπο-
δομών της χώρας. Μετά τη ΔΕΗ, πρόσφα-
τα πουλήθηκε και η ΔΕΠΑ – Υποδομών. 
Οι εκποιήσεις αυτές επιβάλλονται στα 
πλαίσια της αυξημένης εποπτείας από 
τους δανειστές.

-Τι θα συμβεί στην ελληνική οικονομία, 
όταν επανέλθει το Σύμφωνο Σταθερότη-
τας και θα απαιτείται κάθε χρόνο, για την 
πληρωμή των τόκων του χρέους, πρωτο-
γενές αποτέλεσμα (πλεόνασμα); 
-Τι θα συμβεί, όταν λήξει το πρόγραμμα 

αγοράς ομολόγων PEPP και τα επιτόκια 
των ομολόγων αυξηθούν; 

«Θα έχουμε ανάπτυξη» απαντούν οι 
κάθε είδους απολογητές του Ευρωσυστή-
ματος. 
Αλλά, πραγματική ανάπτυξη με ένα 

δυσθεώρητο συναλλαγματικό χρέος και 
χωρίς μεγάλη χρηματοδότηση της εγχώ-
ριας παραγωγής, δεν μπορεί να υπάρξει. 
Αυτές οι «ευρω-αλυσίδες» είναι πολύ 

γερές και δεν αφήνουν περιθώρια αισιο-
δοξίας.

Το 2002 η Ελλάδα παραχώρησε τη νομι-
σματική της κυριαρχία στη Φρανκφούρ-
τη (ΕΚΤ) και μετέτρεψε το τότε δραχμικό 
χρέος της (το 75% του συνόλου) σε συνάλ-
λαγμα. 
Οκτώ χρόνια μετά χρεοκόπησε και το 

Eurogroup έχει καταστεί η ουσιαστική κυ-
βέρνηση της χώρας. Όλες οι σημαντικές 
αποφάσεις πρέπει να έχουν την έγκρισή 
του. Ακόμη και που θα διατεθούν τα νέα 
δάνεια (π.χ. Ταμείο Ανάκαμψης) αποφα-
σίζεται από τους δανειστές.

Η απώλεια της εθνικής κυριαρχίας που 
έχει επέλθει, δεν αφορά μόνο τη δημο-
σιονομική πολιτική αλλά και την παρα-
γωγική ανασυγκρότηση, την αμυντική 
βιομηχανία, τη δημογραφική συρρίκνωση, 
την κοινωνική συνοχή, τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών, την αποτροπή 
των εθνικών απειλών και γενικά, όλες τις 
εκφάνσεις του ελληνικού έθνους.

*Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος, μέ-
λος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφη-
μερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). Γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1949. Σπούδασε Οικονομικές Επι-
στήμες στη Γαλλία και δημοσιογραφία στην 
Αθήνα. Άρχισε να εργάζεται ως συντάκτης 
στο Έψιλον, μηνιαίο περιοδικό για θέματα 

της ΕΟΚ, που εξέδιδε η εφημερίδα Ελευθερο-
τυπία. Αργότερα εργάστηκε ως οικονομικός 
συντάκτης στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ως υπεύ-
θυνος του οικονομικού ρεπορτάζ και στη 
συνέχεια ως αρχισυντάκτης του Γραφείου 
Ρεπορτάζ. Για μια περίοδο διετέλεσε Διευθυ-
ντής του Δ’ Προγράμματος της Ελληνικής Ρα-
διοφωνίας (ΕΡΤ). Επίσης, για ένα διάστημα 
υπήρξε υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του 
Υπουργείου Οικονομικών.

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

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

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece
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Το πρόγραμμα μας Ράδιο Ακρίτες Μόντρεαλ,  σας εύχεται 
Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά!

Ένα ποικίλο και ευχάριστο 
πρόγραμμα στο 1610AM

Κάθε Σάββατο και Κυριακή 
στις 4 μμ.

Για να μας ακούσετε ζωντανά: 
514 609 1610

Για πληροφορίες: 
514 617 0077 

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙ, ότι ο 
Ερντογάν φέρεται ως εάν να διεκ-

δικεί κάποιο βραβείο, ως προς πολιτικές 
αποφάσεις που πηγαίνουν κόντρα στα δε-
δομένα. 

Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς το γε-
γονός, ότι ουσιαστικά αποφάσισε άλλη 
μια μείωση επιτοκίων, την ώρα που η ισο-
τιμία της λίρας υποχωρεί συνεχώς και ο 
πληθωρισμός αυξάνεται;

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Αρκεί να σκεφτούμε, ότι κάποτε το «ψυ-
χολογικό» όριο ως προς την ισοτιμία της 
λίρας προς το δολάριο ήταν 8/1 και πλέον 
η λίρα έχει φτάσει να διαπραγματεύεται 
έως και 15,595 λίρες ανά δολάριο. 
Ουσιαστικά, το εθνικό νόμισμα της Τουρ-

κίας έχει χάσει έως και 40% της ισοτιμίας 
του, έναντι του δολαρίου, σε σχέση με το 
Σεπτέμβριο.

Η τελευταία μείωση επιτοκίων, οδήγησε 
το επιτόκιο αναφοράς στο 14%, την ώρα 
που ο πληθωρισμός στην Τουρκία κινείται 
άνω του 21%, με την ακρίβεια σε βασικά 
είδη να προκαλεί έντονη κοινωνική δυσα-
ρέσκεια.
Δεν είναι τυχαίο, ότι ο Ερντογάν έσπευσε 

να ανακοινώσει και αύξηση του κατώτα-
του μισθού κατά 50%. 

Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση, σε μεγά-
λο βαθμό, προσπαθεί να καλύψει μέρος 
των απωλειών, εξαιτίας του πληθωρισμού 
αλλά και της υποχώρησης της ισοτιμίας 
της λίρας. Αρκεί να σκεφτούμε, ότι από 
την 1η Ιανουαρίου ο κατώτατος μισθός 
στην Τουρκία θα φτάσει τις 4.250 λίρες 
από 2.826 λίρες. 

Μόνο που εάν δούμε αυτά τα ποσά, με 
όρους ισοτιμίας σε δολάρια, αναδεικνύε-
ται και το πρόβλημα: στην αρχή της χρο-
νιάς ο κατώτατος μισθός ισοδυναμούσε 
με 380 δολάρια. 
Ο νέος αυξημένος κατά 50% κατώτατος 

μισθός, θα ισοδυναμεί με 275,4 δολάρια.
Πάντως, ο Ερντογάν έσπευσε να υπο-

γραμμίσει, ότι είναι η μεγαλύτερη αύξη-
ση που δόθηκε ποτέ, την ώρα που από 
διάφορες πλευρές υπογραμμίστηκε, ότι 
είναι προφανής η προσπάθεια να απο-
φευχθούν μεγάλες αντιδράσεις στο κύμα 
ακρίβειας αλλά και η προετοιμασία για 
την είσοδο στην προεκλογική εκστρατεία. 

ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Θα ήταν λάθος να πούμε, ότι γενικά ο 

Ερντογάν αδιαφορεί για την οικονομία. Το 
ακριβώς αντίθετο ισχύει: ο Ερντογάν στη-
ρίζει μεγάλο μέρος της δημοφιλίας του 
και της παραμονής του στην εξουσία για 
τόσα χρόνια, στον τρόπο που στις δύο 
πρώτες δεκαετίες του αιώνα κατάφερε να 
αλλάξει την τουρκική οικονομία.

Ανάμεσα στο 2003 και το 2014 κατάφε-
ρε να κάνει την Τουρκία τη 16η μεγαλύτε-
ρη οικονομία του πλανήτη, ενώ το 2013 
η τουρκική οικονομία ήταν τετραπλάσια 
σε σχέση με το 2002, απέκτησε μια ισχυρή 
μεσαία τάξη, πολλαπλασιάστηκε η κατοχή 
αυτοκινήτου ή τα ταξίδια στο εξωτερικό 
και αναπτύχθηκε μεγάλο μέρος της οικο-
νομίας. 

Η ΕΜΜΟΝΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ
Ο Ερντογάν επιμένει σε μια πολιτική χα-

μηλών επιτοκίων, ήδη από το 2003, όταν 
εξελέγη για πρώτη φορά πρωθυπουργός. 
Από τότε είχε διατυπώσει τη θέση, ότι τα 
χαμηλά επιτόκια διευκολύνουν την ανά-
πτυξη και τροφοδοτούν την οικονομία.
Υπάρχουν επιπλέον και θρησκευτικοί και 

αξιακοί λόγοι, που τον ωθούν σε αυτή την 
επιλογή. 
Το Ισλάμ απαγορεύει την τοκογλυφία και 

ο Ερντογάν έχει κάνει σχετικές αναφορές.
Τα πρώτα χρόνια που ο Ερντογάν ήταν 

στην εξουσία, οι αμιγώς τεχνοκράτες στη 
διαχείριση των οικονομικών μπορούσαν 
να τον πείσουν, για το πώς τα επιτόκια 
είναι και μέσο για να ελεγχθεί ο πληθω-
ρισμός. 
Όμως, τα τελευταία χρόνια έχει καταφέ-

ρει να απομακρύνει αυτούς που μπορού-
σαν να υψώνουν αντιρρήσεις και με τις 
αλλεπάλληλες αλλαγές διοικήσεων στην 
Κεντρική Τράπεζα και το υπουργείο Οι-
κονομικών, πλέον μπορεί και περνάει τη 
γραμμή του.
Προτού θεωρηθεί αφροσύνη, η αλήθεια 

είναι ότι η αντίληψη ότι πρέπει τα επιτό-
κια να χρησιμοποιούνται ως αντιπληθω-
ριστικό εργαλείο, έχει αμφισβητηθεί τα 
τελευταία χρόνια. 

Μια ολόκληρη «σχολή σκέψης», η «Νέα 
Νομισματική Θεωρία» έχει υποστηρίξει, 
ότι τα κράτη μπορούν να διευρύνουν τη 
νομισματική κυκλοφορία, ώστε να μπο-
ρούν να τονώνουν την οικονομία και να 
επιτυγχάνουν ανάπτυξη, χωρίς να φοβού-

νται για τον πληθωρισμό, σχολή σκέψης 
που μπορεί -ανάμεσα στα άλλα- να επικα-
λείται και τα μεγάλα προγράμματα «πο-
σοτικής χαλάρωσης» της περιόδου μετά 
την κρίση του 2008. 

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο Ερντογάν υποστηρίζει, ότι τα πράγμα-

τα στην τουρκική οικονομία πηγαίνουν 
καλά και ότι τα προβλήματα με τον πλη-
θωρισμό και την ισοτιμία θα μπορέσουν 
να εξομαλυνθούν. 
Τυπικά, σε αυτό φαίνεται να δικαιώνεται, 

από τους ισχυρούς αναπτυξιακούς ρυθ-
μούς της τουρκικής οικονομίας. 
Στο τρίτο τρίμηνο του 2021 ο ετήσιος 

ρυθμός ανάπτυξης ήταν στο 7,4%, ενισχυ-
μένος από την αύξηση κατά 25,6% σε ετή-
σια βάση των εξαγωγών, την υποχώρηση 
κατά 8,3% των εισαγωγών, την αύξηση 
κατά 9,6% της δημόσιας δαπάνης. 
Ουσιαστικά, η Τουρκία είχε το δεύτερο 

υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στο τρίτο 
τρίμηνο ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Στα θετικά δεδομένα της τουρκικής οι-
κονομίας, μπορεί να προσθέσει κανείς 
και το γεγονός, ότι τον Οκτώβριο το ισο-
ζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε 
ένα πλεόνασμα 3,156 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων, κυρίως μέσα από εισροές από 
πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών – συ-
μπεριλαμβανομένων και σημαντικών του-
ριστικών εισροών.
Ωστόσο, παρότι υπήρξε καθαρή εισροή 

στις άμεσες επενδύσεις, στις επενδύσεις 
χαρτοφυλακίου υπήρξε καθαρή εκροή 
2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, άλλωστε 
καταγράφεται και υποχώρηση των επεν-
δύσεων χαρτοφυλακίου, ιδίως από μη 
κατοίκους.
Αντίστοιχα, τα στοιχεία της Τουρκικής 

Κεντρικής Τράπεζας για το ιδιωτικό εξωτε-
ρικό χρέος της Τουρκίας, έδειξαν μια βελ-
τίωση με υποχώρηση και του μακροπρό-
θεσμου και του βραχυπρόθεσμου. 
Συνολικά, μιλάμε για 169,8 δισεκατομ-

μύρια, μια υποχώρηση κατά 3,1 δισεκα-
τομμύρια, με τα μακροπρόθεσμα να φτά-
νουν τα 161,4 και τα βραχυπρόθεσμα στα 
8,4. Ωστόσο, έχει σημασία ότι υπάρχουν 
αποπληρωμές 42,2 δισεκατομμυρίων δο-
λαρίων για τους επόμενους 12 μήνες.
Την ίδια ώρα, υπάρχει πάντα το πρόβλη-

μα με το ποια περιθώρια έχει η Τουρκία 

να μπορέσει να υπερασπιστεί την ισοτι-
μία τού νομίσματος, όπως κάποιες φορές 
επιχειρεί να κάνει η Κεντρική Τράπεζας 
της Τουρκίας. Η ίδια πάντα επικαλείται 
τα συνολικά συναλλαγματικά αποθέμα-
τα, που φτάνουν τα 129 δισεκατομμύρια 
δολάρια. Όμως, ένα μεγάλο μέρος από 
αυτά προέρχεται από τις διαρκείς συμφω-
νίες swap συναλλάγματος, που κάνει τόσο 
με το εξωτερικό όσο και με τις τουρκικές 
τράπεζες – που διαθέτουν μεγάλες κατα-
θέσεις Τούρκων πολιτών σε ξένο συνάλ-
λαγμα. 
Εάν αφαιρεθούν τα swap και άλλες επι-

σφάλειες, τότε τα καθαρά αποθέματά 
της (net reserves) βρίσκονται σε αρνητι-
κή θέση 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, 
όμως η τράπεζα επιμένει, ότι τα καθαρά 
αποθέματα είναι ένας παραπλανητικός 
δείκτης και σημασία έχουν τα συνολικά 
της αποθέματα (gross reserves). 

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
Όλα αυτά παραπέμπουν, σε ένα ιδιότυ-

πο «παιχνίδι με το χρόνο» από τη μεριά 
του Ερντογάν. 

Για να μπορέσει να υποστηρίξει πραγ-
ματικά ότι δικαιώνεται το σχέδιό του για 
την οικονομία, τότε θα πρέπει να σχετικά 
νωρίς να δείξει, ότι στη βάση των όποιων 
θετικών μεγεθών της τουρκικής οικονομί-
ας μπορεί να σταθεροποιήσει την κατά-
σταση για τον πληθωρισμό και ταυτόχρο-
να, να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, που 
απειλεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα αρνη-
τική κατάσταση, που θα αναιρεί την όποια 
αναπτυξιακή δυναμική (τουλάχιστον ως 
προς τον κοινωνικό της αντίκτυπο).
Διαφορετικά, η αντιμετώπιση της Τουρ-

κίας ως επισφάλειας από τις διεθνείς αγο-
ρές, θα έρθει να συναντηθεί με την κρίση 
νομιμοποίησης του Τούρκου ηγέτη, στο 
πεδίο ακριβώς που αποτέλεσε την αφετη-
ρία της ηγεμονίας του στην τουρκική πο-
λιτική ζωή. Και σε μια τέτοια περίπτωση, 
αυτό που κάποτε τού εξασφάλισε ότι μπο-
ρούσε να είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού, 
θα γίνει πλέον η αρχή του τέλους της πο-
λιτικής του σταδιοδρομίας. 
Ο ίδιος πάντως, όπως και σε άλλες στιγ-

μές στην πολιτική του διαδρομή, προτιμά 
να πάρει άλλο ένα σημαντικό ρίσκο, αυτή 
τη φορά επιμένοντας «κόντρα στο ρεύμα» 
στη δική του αντίληψη για την πολιτική 
επιτοκίων.

ΤΟΥΡΚΙΑ 
Γιατί ο Ερντογάν επιμένει σε μια πολιτική  

που καταρρακώνει τη λίρα
Τα περισσότερα διεθνή μέσα θεωρούν ότι η νομισματική πολιτική  

του Ερντογάν είναι απλώς ένδειξη αφροσύνης. Γιατί όμως αυτός επιμένει;
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Πρώτα 
η ποιότητα!

Πάνω απο 
50 χρόνια 

παράδοση 
στην ποιότητα

Διαθέσιμο στις Πιτσαρίες και στις Υπεραγορές Τροφίμων

ΕυχόμαστΕΕυχόμαστΕ
χαρόυμΕνα χαρόυμΕνα 

χριστόυγΕνναχριστόυγΕννα
ΚαλΕσ γιόρτΕσΚαλΕσ γιόρτΕσ

ΕυτυχισμΕνό τό ΕυτυχισμΕνό τό 20222022
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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

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

Yiannis Hatzichristidis

Η δραματική αύξηση των νέων κρου-
σμάτων COVID-19 στο Κεμπέκ τις 

τελευταίες ημέρες εγείρει πολλά ερωτή-
ματα, σχετικά με την εξάπλωση της νόσου 
και την αποτελεσματικότητα των εμβολί-
ων, καθώς η παραλλαγή Omicron μόλις 
αρχίζει να εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη 
χώρα.

Αν και το Omicron είναι δύο έως τρεις 
φορές πιο μεταδοτικό από τις προηγού-
μενες παραλλαγές, τις τελευταίες ημέρες 
αντιπροσώπευε μόνο το 20% περίπου των 
θετικών κρουσμάτων που εντοπίστηκαν, 
κατά τη διάρκεια των δοκιμών προ-συ-
μπτωματικού ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι 
η παραλλαγή Delta, η οποία εξακολουθεί 
να είναι η πλειοψηφία εδώ, θα είναι σε 
μεγάλο βαθμό υπεύθυνη γι αυτό το κύμα, 
που «υπόσχεται» να είναι ένα από τα χει-
ρότερα που έχουμε δει, σύμφωνα με αρ-
κετούς ειδικούς.

ΤΕΤΑΡΤΟ ή ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΜΑ;
Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, ο 

Καναδάς βρίσκεται ακόμα στο τέταρτο 
κύμα. Σύμφωνα με ένα λειτουργικό ορι-
σμό, η έννοια του επιδημικού κύματος 
αποτελείται από μία ή περισσότερες ανι-
ούσες φάσεις και πρέπει να διατηρηθεί 
αρκετό καιρό, πριν εμφανιστεί σημαντική 
μείωση που καθιστά δυνατή τη διάκριση 
αυτής της ακολουθίας από μια μεμονω-
μένη αύξηση ή μείωση, αναφορά σφαλ-
μάτων ή την αστάθεια νέων κρουσμάτων. 
Άλλοι ερευνητές πιστεύουν, ωστόσο, ότι 
βρισκόμαστε ήδη σε ένα πέμπτο κύμα 
COVID-19. Το ζήτημα του τέταρτου ή του 
πέμπτου κύματος είναι πιθανό να διευ-
θετηθεί, όταν έχουμε λίγη περισσότερη 
οπτική στα γεγονότα.

Πώς λοιπόν να εξηγηθεί αυτή η αστρα-
πιαία μετάδοση του κορωνοϊού, αφού τα 
εμβόλια είναι γνωστό ότι είναι αποτελε-

σματικά κατά της παραλλαγής Delta;
Για τη Δρα Maryse Guay, ειδική ιατρό στη 

δημόσια υγεία και καθηγήτρια στο Τμήμα 
Επιστημών Κοινοτικής Υγείας στο Πανε-
πιστήμιο του Sherbrooke, η απάντηση 
βρίσκεται σε διάφορους παράγοντες. Η 
παραλλαγή Omicron πηγαίνει πολύ, πολύ 
γρήγορα. Είναι πολύ μεταδοτική, οπότε 
μας αιφνιδιάζει. Υπάρχει επίσης η πα-
ραλλαγή Delta που μπορεί να συνεχιστεί, 
επειδή υπάρχουν ακόμα άτομα που δεν 
έχουν εμβολιαστεί και υπάρχουν μερικά 
άτομα για τα οποία το εμβόλιο είναι λιγό-
τερο αποτελεσματικό. Και επίσης, με την 
πάροδο του χρόνου, παρατηρείται μια μι-
κρή πτώση στην ανοσία που μας δίνει ο 
εμβολιασμός.

Πρέπει επίσης να ειπωθεί, ότι η άρση 
αρκετών υγειονομικών περιορισμών που 
περιορίζουν τις συγκεντρώσεις και τα τα-
ξίδια τις τελευταίες εβδομάδες, τροφοδό-
τησε και αυτή την αύξηση των κρουσμά-
των που μέχρι πρόσφατα δεν ανησυχού-
σε ιδιαίτερα τις αρχές, στο βαθμό που ο 
αριθμός των νοσηλειών παρέμενε σχετικά 
σταθερός.
«Ακόμη και πριν από την παραλλαγή 

Omicron, τα μαθηματικά μοντέλα προέ-
βλεπαν αύξηση των κρουσμάτων και ακό-
μη και αντίκτυπο στα νοσοκομεία. Όλα 
αυτά μαζί, έχουμε όλα τα σωστά συστα-
τικά για να παρατηρήσουμε τις αυξήσεις 
στις περιπτώσεις που βλέπουμε τώρα», 
εξηγεί η ειδικός δημόσιας υγείας.

Γνωρίζουμε ότι η πλειονότητα των πε-
ριπτώσεων εξακολουθούν να είναι πε-
ριπτώσεις Delta για τις οποίες ο εμβολι-
ασμός δύο δόσεων εξακολουθεί να είναι 
αρκετά αποτελεσματικός, με μια αναμνη-
στική δόση που τώρα συνιστάται. Παρέ-
χει αυξημένη ανοσία και καλύτερη ανοσία 
έναντι της παραλλαγής Omicron.

Δεδομένου όμως, ότι περισσότερο από 
το 81% του πληθυσμού του Κεμπέκ άνω 
των 5 ετών έλαβε δύο δόσεις εμβολίου, 
πώς μπορεί αυτό το νέο κύμα κορωνοϊού 
να συγκριθεί με εκείνα πριν από τον εμ-

βολιασμό;
«Η ανοσία που παρέχουν τα εμβόλια δεν 

έχει εξαντληθεί», μας καθησυχάζει η Δρ. 
Guay. Η ανοσία δεν είναι ένας διακόπτης 
που βάζετε ή απενεργοποιείτε. Στο σώμα 
μας, σταδιακά μειώνεται, εξηγεί.
Τα δεδομένα τώρα με την Omicron δεί-

χνουν, ότι αυτή η πτώση είναι ίσως ακό-
μη πιο επιζήμια. Πριν από μερικές εβδο-
μάδες, είδαμε στα δεδομένα στο Κεμπέκ 
ότι εξακολουθούσαμε να έχουμε καλή 
αποτελεσματικότητα έναντι της παραλλα-
γής Delta, η οποία εξακολουθεί να είναι η 
κυρίαρχη παραλλαγή αυτή τη στιγμή. Τα 
πράγματα αλλάζουν γρήγορα, πρέπει να 
προσαρμοστούμε […] είναι ένας ιός που 
είναι έξυπνος, που ανατρέπει τις προβλέ-
ψεις μας. «Υπάρχει επίσης το γεγονός», 
επισημαίνει η γιατρός, «ότι εξακολουθεί 
να υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός μη 
εμβολιασμένων που τροφοδοτούν την 
εξάπλωση της νόσου».

Στην τελευταία έκθεση δημόσιας υγείας 
για το Κεμπέκ, αυτοί οι άνθρωποι αντι-
προσώπευαν σχεδόν τα μισά καθημερινά 
κρούσματα και σχεδόν τα δύο τρίτα των 
νοσηλειών. «Το σημείο εκκίνησης είναι 
πραγματικά οι ανεμβολίαστοι. Αν μπο-
ρούσαμε να εμβολιάζουμε το 100% του 
πληθυσμού, θα μπορούσαμε να αντιμε-
τωπίσουμε καλύτερα αυτό το κύμα… Εί-
μαι πεπεισμένη γι αυτό».

ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ Η ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ;
Παρά την ήδη εκτεταμένη κάλυψη εμβο-

λιασμού στο Κεμπέκ και αλλού στη χώρα, 
βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι άν-
θρωποι που είναι επαρκώς εμβολιασμέ-
νοι προσβάλλονται από τη νόσο, η οποία 
φαίνεται πιο έτοιμη να διαφύγει από τα 
εμβόλια. Αυτό εγείρει και πάλι ερωτήμα-
τα, σχετικά με τη μακροπρόθεσμη αποτε-
λεσματικότητα των εμβολίων.
«Αυτό που μας δείχνουν τα προκαταρκτι-

κά δεδομένα είναι, ότι η λήψη αυτής της 
αναμνηστικής δόσης αυξάνει την ανοσία 
και εξασφαλίζει καλή αποτελεσματικότη-

τα έναντι των νοσηλειών», υπενθυμίζει η 
Δρ Guay. Σε κάθε περίπτωση, δεν έχουμε 
άλλη επιλογή…, προσθέτει η ειδικός, για 
την οποία η τήρηση άλλων μέτρων υγεί-
ας – αποστασιοποίηση, καλύτερος αερι-
σμός, πλύσιμο των χεριών, χρήση μάσκας, 
ελάχιστες επαφές – παραμένει εξαιρετι-
κά σημαντική για την αντιμετώπιση των 
ασθενειών. Στις 3 Δεκεμβρίου, η Εθνική 
Συμβουλευτική Επιτροπή Ανοσοποίησης 
(NACI) συνέστησε στην ομοσπονδιακή κυ-
βέρνηση να προσφέρει μια αναμνηστική 
δόση εμβολίου COVID-19 σε όλους τους 
Καναδούς ηλικίας 18 ετών και άνω, που 
έχουν λάβει τη δεύτερη δόση τους για 
τουλάχιστον έξι μήνες.

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΙ  
Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ;
«Μπορεί όντως να χρειαστεί να αλλάξει 

η σύνθεση των εμβολίων, ανάλογα με τις 
παραλλαγές που θα λειτουργήσει ο ιός με 
την πάροδο του χρόνου», πιστεύει η ειδι-
κός δημόσιας υγείας.

Για παράδειγμα, για το εμβόλιο της γρί-
πης, παρόλο που πρόκειται για εντελώς 
διαφορετικούς ιούς και εμβόλια, πρέπει 
να αλλάζει η συνταγή κάθε χρόνο, επει-
δή ο ιός μεταλλάσσεται. Πέρα όμως από 
τη σύνθεση των εμβολίων, το γεγονός ότι 
ένα μεγάλο μέρος του πλανητικού πληθυ-
σμού παραμένει μη εμβολιασμένο, ση-
μαίνει ότι ο ιός θα συνεχίσει να μεταλλάσ-
σεται σε απροστάτευτες χώρες και, με την 
ίδια λογική, θα συνεχίσει να παρακάμπτει 
τις άμυνες που αναπτύσσουν οι άνθρωποι 
για να τον αντιμετωπίσουν.
«Εκεί, μιλάμε για την παραλλαγή 

Omicron. Αλλά ξέρετε, την παραλλαγή 
Omicron, πριν από τρεις ή τέσσερις εβδο-
μάδες, δεν τη συζητούσαμε. Το 2022, σε 
λίγες εβδομάδες, σίγουρα θα υπάρξει μια 
άλλη παραλλαγή. Αυτό μας κάνει να πού-
με ότι πρέπει να εμβολιαζόμαστε σε πα-
γκόσμια κλίμακα. Και αυτό είναι ένα άλλο 
πρόβλημα», υπογραμμίζει η γιατρός.

Τι εξηγεί την άφιξη ενός τόσο Τι εξηγεί την άφιξη ενός τόσο 
μεγάλου κύματος COVID-19  μεγάλου κύματος COVID-19  

στο Κεμπέκ;στο Κεμπέκ;
Τα μη εμβολιασμένα άτομα, ο πολλαπλασιασμός των Τα μη εμβολιασμένα άτομα, ο πολλαπλασιασμός των 
επαφών στον πληθυσμό και η σταδιακή μείωση της επαφών στον πληθυσμό και η σταδιακή μείωση της 
ανοσίας, παίζουν σημαντικό ρόλο στο νέο κύμα του ανοσίας, παίζουν σημαντικό ρόλο στο νέο κύμα του 

COVID-19 που «σαρώνει» στο ΚεμπέκCOVID-19 που «σαρώνει» στο Κεμπέκ

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Υγεία και Διατροφή
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Το φαγητό είναι σύμμαχός σου
Το φαγητό είναι πάντα εκεί και δεν πειράζει να παίρνουμε  
το «comfort» που χρειαζόμαστε από αυτό

Η ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟ-
ΓΟΣ / ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟ-

ΓΟΣ, ΚΛΕΙΩ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ 
(φωτ.)*, γράφει για τη δι-
ατροφή μας στη διάρκεια 
των γιορτών και δίνει ένα 
ενδεικτικό «ανεβαστικό» 
menu.
Πόσο κουραστικό είναι να 

πρέπει να είσαι χαρούμε-
νος μέσα στις γιορτές και πόσο μεγάλη 
πρόκληση μπορεί να είναι οι γιορτές για 
σένα που δεν περνάς καλά, μέσα σε όλη 
αυτή τη δυσκολία που ζούμε; Πόσο εύ-
κολο είναι να το ρίξεις στο φαγητό και 
πώς το φαγητό θα μπορούσε να είναι ο 
σύμμαχός σου; (χωρίς αυτοκαταστροφι-
κή διάθεση). 
Είναι πολύ συνηθισμένο εξάλλου, ανε-

ξάρτητα από τα Χριστούγεννα, με την 
αλλαγή του καιρού, να νιώθεις λίγη πε-
ρισσότερη κούραση, ευερεθιστότητα και 
να έχει διαταραχθεί ο ύπνος σου. Τι θα 
μπορούσες να κάνεις για να… σε βοηθή-
σεις;
Αρχικά, θα πρέπει να σιγουρευτείς 

ότι τα επίπεδα της βιταμίνης D είναι 
επαρκή, καθώς αυτό σχετίζεται σημαντι-
κά με τη διάθεση. Μάλιστα, και εφόσον 
η συγκεκριμένη βιταμίνη συντίθεται με 
τη βοήθεια του ήλιου, ο χειμώνας μπο-
ρεί να είναι υπεύθυνος για μειωμένη D 
στον οργανισμό σου. Φρόντισε να κατα-
ναλώνεις γαλακτοκομικά και λιπαρά ψά-
ρια και όσο μπορείς να εκτίθεσαι στον 
ήλιο.
Το νευρικό σου σύστημα χρειάζεται 

υποστήριξη σε αυτή τη φάση, και θα του 
την παράσχεις, τρώγοντας καλά λιπαρά 
(ελαιόλαδο, ψάρι, ξηροί καρποί, αβο-
κάντο) και βιταμίνες του συμπλέγματος 
Β (όσπρια, λαχανικά, δημητριακά, κοτό-
πουλο, ξηροί καρποί). Τα λιπαρά ψάρια, 
χάρη στα ω-3 και ω-6 λιπαρά οξέα που 
περιέχουν, συμμετέχουν στην ομαλή λει-
τουργία του εγκεφάλου. Ο σολομός εί-
ναι ιδιαίτερα πολύτιμος για τη διάθεση, 
λόγω της βιταμίνης Β12, που σχετίζεται 
με την παραγωγή σεροτονίνης και την 
περιεκτικότητα σε DHA και ΕΡΑ, λιπαρά 
οξέα που μειώνουν το στρες. 

Αντίστοιχα, το αβοκάντο οδηγεί σε αύ-
ξηση της ντοπαμίνης και των ενδορφι-
νών, λόγω των λιπαρών οξέων του.
Προσπάθησε να αποφύγεις το junk 

food, το αλκοόλ, την πολλή ζάχαρη και 
γενικότερα τις υπερβολές. Το κακής ποι-
ότητας φαγητό θα επιβαρύνει την πέψη 
και τον ύπνο σου.
H ουσία που θα σε βοηθήσει είναι η 

τρυπτοφάνη, η οποία προωθεί την παρα-
γωγή σεροτονίνης. Θα τη βρεις στα εξής 
τρόφιμα: γάλα, βρόμη, μαύρη σοκολάτα, 
μπανάνα, κοτόπουλο, ρύζι, γιαούρτι.
Οι ξηροί καρποί περιέχουν μαγνήσιο, το 

οποίο ηρεμεί το νευρικό σύστημα. 
Τα αμύγδαλα συγκεκριμένα περιέχουν 

τυροσίνη, η οποία οδηγεί στο σχηματι-
σμό της ντοπαμίνης, και οι ηλιόσποροι 
περιέχουν βιταμίνη Β5, η έλλειψη της 
οποίας έχει βρεθεί πως σχετίζεται με 
στρες και άσχημη διάθεση.
Ο καφές, το πράσινο τσάι και το κα-

κάο περιέχουν καφεΐνη, η οποία μας 
προσφέρει γρήγορη τόνωση και εγρή-
γορση. Τα μήλα, χάρη στην κερσετίνη 
που περιέχουν, βοηθούν την υγεία του 

εγκεφάλου και εμποδίζουν την εμφά-
νιση κατάθλιψης. Τα πράσινα λαχανι-
κά περιέχουν φυλλικό οξύ, το οποίο είναι 
αντικαταθλιπτικό. Τα μούρα βοηθούν 
την καλή εγκεφαλική λειτουργία. 
Τα αυγά είναι φυσικά αντικαταθλιπτι-

κά, χάρη στη βιταμίνη D και τη Β12, οι 
οποίες οδηγούν σε αύξηση της σεροτο-
νίνης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  
«ΑΝΕΒΑΣΤΙΚΟ» MENU

ΠΡΩΙΝΟ
-1 ποτήρι γάλα με βρόμη,  
μούρα και ξηρούς καρπούς
ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ
-Καφές ή πράσινο τσάι ή κακάο
-1 μήλο
-Λίγη μαύρη σοκολάτα
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
-Κάποιο λιπαρό ψάρι (π.χ. σολομός ή 
σαρδέλες) ή κοτόπουλο ψητό
-Πράσινη σαλάτα με αβοκάντο
-Ρύζι (κατά προτίμηση καστανό)
 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
-Smoothie: ½ ποτήρι γάλα + ½ γιαούρτι 

+ 1 μπανάνα + 1 κ.γλ. φιστικοβούτυρο
ΒΡΑΔΙΝΟ
-Avocado toast ή σαλάτα με φιλέτο 
γαλοπούλας ή κάποιο σάντουιτς με κο-
τόπουλο
Δεν μπορούμε να απορρίψουμε το φα-

γητό ως μηχανισμό διαχείρισης των δύ-
σκολων καταστάσεων. Το φαγητό είναι 
πάντα εκεί, και δεν πειράζει να παίρνου-
με το «comfort» που χρειαζόμαστε από 
αυτό. Ο σκοπός δεν είναι να το ενοχοποι-
ήσουμε, αλλά να το χρησιμοποιήσουμε, 
ώστε να λειτουργεί ο οργανισμός μας με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Ακόμα και αν το πρόγραμμα της διατρο-

φής μας δεν κυλήσει με τον τρόπο που 
το είχαμε οργανώσει στο κεφάλι μας, οι 
ενοχές δεν έχουν χώρο σε αυτό το κομ-
μάτι της ζωής μας, και καλό είναι να το 
θυμόμαστε. 
Η επιείκεια είναι αυτή που θα μας βοη-

θήσει και θα μας οδηγήσει στο καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα.

*Η Κλειώ Δημητριάδου είναι κλινικός  
διαιτολόγος – διατροφολόγος  
(Χαροκοπείου Πανεπιστημίου)

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.-10:00 μ.μ.

Ενοικιάσεις και πωλήσεις  όλων των βοηθημάτων 
βάδισης όπως πατερίτσες, τρίποδα  και τετράποδα 

μπαστούνια καθώς και αναπηρικές καρέκλες 
και αμαξάκια. ΡΩΤΉΣΤΕ ΜΑΣ.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ 
ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΛΟ ΣΑΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:

Δωρεάν ενοικίαση για μια εβδομάδα

• 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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JOYEUSES FÊTESJOYEUSES FÊTES
happy holidayshappy holidays

WWW.SUPERMARCHEPA.COM Épicerie en ligne 
Online Grocery Ordering

Livraison à domicile 
Home Delivery

de 8h à 23h tous les jours · from 8am to 11pm every daydu lundi 20 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 · from monday december 20th 2021 to sunday january 2nd 2022

HUILE D’OLIVE HUILE D’OLIVE 
EXTRA VIERGE EXTRA VIERGE 

OROSOROS
Extra VirginExtra Virgin

Olive OilOlive Oil
750ml750ml

CHATAÎGNESCHATAÎGNES
ChestnutsChestnuts
11.00/kg11.00/kg GRÈCE

CONCOMBRES ANGLAISCONCOMBRES ANGLAIS
English CucumbersEnglish Cucumbers

RÔTI OU BIFTECK RÔTI OU BIFTECK 
D’ENTRECÔTE DE BOEUF D’ENTRECÔTE DE BOEUF 

FRAISFRAIS
Fresh Beef Roast or Fresh Beef Roast or 

 Rib Steak Rib Steak
33.05/kg33.05/kg

CANADA AAA
ÂGÉ
60 

JOURS

FONDS D’ARTICHAUTS FONDS D’ARTICHAUTS 
ILIOSILIOS

Artichoke BottomsArtichoke Bottoms
750g750g

YOGOURTS YOGOURTS 
MÉDITERRANÉE MÉDITERRANÉE 

LIBERTÉLIBERTÉ
YogurtsYogurts

500g500g

ROULEAUX ROULEAUX 
AUX ÉPINARDS AUX ÉPINARDS 

ET FROMAGE ET FROMAGE 
OU FROMAGE OU FROMAGE 

FAMIGLIAFAMIGLIA
Mini RollsMini Rolls

450g450g

FROMAGE FETA GRECFROMAGE FETA GREC
Greek Feta CheeseGreek Feta Cheese

13.21/kg13.21/kg
GRÈCE

FILET MIGNON DE BOEUF FRAISFILET MIGNON DE BOEUF FRAIS
Fresh Beef TenderloinFresh Beef Tenderloin

22.02/kg22.02/kg

FILETS DE SAUMON FRAIS DE L’ATLANTIQUEFILETS DE SAUMON FRAIS DE L’ATLANTIQUE
Fresh Atlantic Salmon Fillets Fresh Atlantic Salmon Fillets 

19.82/kg19.82/kg

CÔTES LEVÉES DE PORC FRAISCÔTES LEVÉES DE PORC FRAIS
Fresh Pork SpareribsFresh Pork Spareribs

4.39/kg4.39/kg

TOMATES SUR VIGNETOMATES SUR VIGNE
Vine TomatoesVine Tomatoes

2.84/kg2.84/kg

CHOU-FLEUR BIOLOGIQUECHOU-FLEUR BIOLOGIQUE
Organic CauliflowerOrganic Cauliflower

BIOCLÉMENTINES AVEC FEUILLESCLÉMENTINES AVEC FEUILLES
Clementines with LeavesClementines with Leaves

4.39/kg4.39/kg
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Χριστούγεννα: Γιατί το κόκκινο και το πράσινο έχουν καθιερωθεί 
ως τα «επίσημα» χρώματα της εορταστικής περιόδου
Πού βρίσκει τις ρίζες της η συγκεκριμένη παράδοση

Δεν υπάρχει άνθρωπος, που αν τον 
ρωτήσετε με ποια χρώματα έχει 

συνδέσει τα Χριστούγεννα, να μην απα-
ντήσει το κόκκινο και το πράσινο. Όμως, 
έχετε αναρωτηθεί ποτέ, πώς αυτά τα 
δύο χρώματα καθιερώθηκαν ως τα «επί-
σημα» χρώματα της εορταστικής περι-
όδου, τα οποία ο περισσότερος κόσμος 
στον πλανήτη αναγνωρίζει, και ποιος 
πήρε αυτή την απόφαση;
Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα 

ανακαλύπτονται στο πέρασμα των αιώ-
νων και, στην αρχή, δεν είχαν καμία σχέ-
ση με τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα με το 
grunge.com, λοιπόν, οι εορτασμοί με τα 
χρώματα κόκκινο και πράσινο συνδέο-
νταν αρχικά με μια διαφορετική γιορτή 
– το χειμερινό ηλιοστάσιο.
«Κάποιος μπορεί να εντοπίσει τις ρίζες 

αυτής της χρωματικής κωδικοποίησης 
ανά τους αιώνες, σε μια εποχή που τα 
ίδια τα χρώματα είχαν συμβολικό νόη-
μα, πιθανώς ως τρόπος να τονίσουν μια 
σημαντική διαίρεση ή ένα όριο», είπε 

ο Spike Bucklow, ιστορικός τέχνης από 
στο Ινστιτούτο Hamilton Kerr του Πανε-
πιστημίου του Κέμπριτζ. 
Για τους Κέλτες, για παράδειγμα, 

τα πράσινα πουρνάρια με τα κόκκι-
να μούρα τους, συμβόλιζαν την ομορ-
φιά και την καλή τύχη τους χειμερινούς 
μήνες. 
Η διακόσμηση ενός σπιτιού με πουρνά-

ρι είχε σκοπό να καλέσει μια ευημερού-
σα νέα χρονιά, εξηγεί το Country Living. 
Από γενιά σε γενιά, το κέλτικο έθιμο να 
βάζεις κόκκινο και πράσινο πουρνάρι 
έγινε παράδοση, που επεκτάθηκε και σε 
άλλες διακοσμήσεις με τα ίδια δύο χρώ-
ματα.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: ΠΩΣ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ  
ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ  
ΩΣ ΧΡΩΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΤΟΥΣ

Όπως επισημαίνει το grunge.com, 
υπάρχουν και άλλες παραδόσεις που 
ενσωματώνονται στους εορτασμούς των 
Χριστουγέννων που θα μπορούσαν να 

εξηγήσουν, γιατί το κόκκινο και το πρά-
σινο είναι τα βασικά χρώματα της εορ-
ταστικής περιόδου, συμπεριλαμβανομέ-
νης της προβολής τους στις μεσαιωνικές 
εκκλησίες. 
Αλλά στη βικτωριανή εποχή, τα χρι-

στουγεννιάτικα χρώματα επεκτάθη-
καν σε λευκό, μπλε και σκούρο κόκκι-
νο, καθώς και σε μεταλλικές αποχρώ-
σεις, όπως χρυσό, μπρονζέ και ασημί. 
Τις δεκαετίες που ακολούθησαν, το 

κόκκινο και το πράσινο εξακολουθούσαν 
να κυριαρχούν, αλλά τα Χριστούγεννα 
ήταν αναμφισβήτητα μια πολύχρωμη 
υπερβολή μέχρι τον 20ο αιώνα.
Ωστόσο, η μοντέρνα χρήση του κόκκι-

νου και του πράσινου τα Χριστούγεννα 
που καθιέρωσε το ζευγάρι των χρωμά-
των ως το «επίσημο» της εορταστικής 
περιόδου, μπορεί να έχει λιγότερη σχέ-
ση με την ιστορία ή την παράδοση, και 
περισσότερη με την εμπορευματοποίη-
ση των Χριστουγέννων.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕ  
ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

Το 1931, η Coca-Cola προσέλαβε τον 
Haddon Sundblom για να δημιουργή-
σει μια διαφημιστική καμπάνια, με έναν 
ευτραφή, χαρούμενο Άγιο Βασίλη. «Το 
γεγονός ότι ο φιλικός, ευτραφής Άγιος 
Βασίλης, συνδυάστηκε με αυτές τις κόκ-
κινες ρόμπες, που δε νομίζω ότι είναι 
τυχαίο, με το χρώμα του λογότυπου της 
Coca-Cola, επικράτησε σαν φιλοσοφία 
στην αμερικανική κουλτούρα», δήλωσε 
στο NPR η Arielle Eckstut, συν-συγγρα-
φέας του «Secret Language of Color». 

«Στερεώθηκε στη συλλογική μας φα-
ντασία το κόκκινο της ρόμπας του Άγιου 
Βασίλη με το πράσινο των ελάτων και 
του πουρναριού και του αλεξανδρινού 
που είχαμε ήδη στο μυαλό μας… Αυτή η 
συγκεκριμένη απόχρωση του κόκκινου 
και του πράσινου ήρθε να σηματοδοτή-
σει τα Χριστούγεννα».

© Newsbeast.gr

Ουαλία: Μια γιαγιά έσπασε το ρεκόρ  
με τις πιο πολλές χριστουγεννιάτικες μπάλες!
Η SYLVIA POPE ΑΠΟ ΤΟ SWANSEA, γνωστή 

ως Nanna Baubles, είναι περήφανη κάτοχος 1.760 
εορταστικών στολιδιών και μπορεί να αναγνωρίστηκε 
από το Guinness World Records αλλά ελπίζει να φτάσει 
τα 2.000 μέχρι του χρόνου!
Η Pope, που σύντομα θα γίνει 79 ετών, ξεκινά την εορ-

ταστική διακόσμηση το Σεπτέμβριο και περνάει τους 
επόμενους μήνες, στολίζοντας το σπίτι της με εκατο-
ντάδες μπάλες.
«Ήταν πίσω το 1999. Ο γιος μου, που ζούσε στο Μπρά-

ιτον, μας κάλεσε να περάσουμε την Πρωτοχρονιά μαζί 
του. Πήγαμε στο σπίτι ενός φίλου για ποτό και, όταν 
μπήκα, είχαν τα στολίδια στο ταβάνι. Ήταν φανταστικό. 
Σκέφτηκα, «Θεέ μου, αυτό είναι υπέροχο». Ήταν από 
όλο τον κόσμο. Και μετά σκέφτηκα, «Θα το δοκιμά-
σω»», εξηγεί.
Η συλλογή της περιλαμβάνει σήμερα μια τεράστια 

ποικιλία στολιδιών από όλο τον κόσμο, από ταξίδια 
της στα πολυκαταστήματα Harrods του Λονδίνου και 
Macy’s της Νέας Υόρκης, μέχρι τοπικά μαγαζιά στην πε-
ριοχή της. 
Στα αγαπημένα της συγκαταλέγονται ένας κάβουρας, 

ένα χάμπουργκερ, το Big Ben, χαρακτήρες της Disney και 
άλλα με μεγαλύτερη συναισθηματική αξία, καθώς τα 
έφτιαξαν συγγενείς και φίλοι της. 
Ωστόσο, η πιο αγαπημένη της χριστουγεννιάτικη μπά-

λα είναι μια συλλεκτική με τη βασίλισσα Ελισάβετ, που 
αντικατοπτρίζει την «αγάπη» για τη μονάρχη, την οποία 
θεωρεί «υπέροχη».
«Είναι συναρπαστικό να βλέπεις όλα τα διαφορετικά 

είδη που μπορείς να αγοράσεις», λέει. «Άλλωστε τα 
Χριστούγεννα είναι η εποχή των παιδιών, οπότε πι-
στεύω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε 
γι’ αυτά», προσθέτει.

Στη συλλογή της υπάρχουν επίσης κι άλλα «εορτα-
στικά ρεκόρ», όπως η μεγαλύτερη λίστα ευχών προς 
τον Άγιο Βασίλη, με 124.969 ευχές από το 2017, και το 
μεγαλύτερο στολίδι – χιονονιφάδα που φτάνει τα 3,2 
μέτρα και απέκτησε το 2019.

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού 
σ’όλον τον Καναδά 

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS4400
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Η ΔΙΕΎΘΎΝΣΗ Η ΔΙΕΎΘΎΝΣΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΑΣ ΕΎΧΕΤΑΙΣΑΣ ΕΎΧΕΤΑΙ

Χαρούμενα ΧριστούγενναΧαρούμενα Χριστούγεννα
Ευτυχές με Ύγεία Ευτυχές με Ύγεία 

και Ειρήνη το               και Ειρήνη το               

2022!2022!

SOLUTIONS CULINAIRES SAVOUREUSES 

• Melanges pour sauces • Glaces
• Bases de soupe • Gamme choix sante

• Bouillons profil europeen
• Assaisonnements et Marinades

• Melyµ0<T0< yL0< crcxXTcrE<; • rX0<cr0<plcrµ0<T0<

• BCXO"EL<; O"OUTTO<<; • LELPCX UYLELV�<; ETTLAOY�<;

• Zwµol eupwn0<IK06 npocplX

• KO<pUKEUµO<TO< KO<L µO<pLVCXbE<;

7171 boul. Thimens, Saint-Laurent Qc H4S 2A2 7171 boul. Thimens, Saint-Laurent Qc H4S 2A2 
Tel.: Tel.: 514-745-1153514-745-1153  •• Fax:  Fax: 514-745-5795514-745-5795  •• S.F.:  S.F.: 800-361-3102800-361-3102  

info@rosehillfoods.com info@rosehillfoods.com •• www.rosehillfoods.com www.rosehillfoods.com

SOLUTIONS CULINAIRES SAVOUREUSES 

• Melanges pour sauces • Glaces
• Bases de soupe • Gamme choix sante

• Bouillons profil europeen
• Assaisonnements et Marinades

• Melyµ0<T0< yL0< crcxXTcrE<; • rX0<cr0<plcrµ0<T0<

• BCXO"EL<; O"OUTTO<<; • LELPCX UYLELV�<; ETTLAOY�<;

• Zwµol eupwn0<IK06 npocplX

• KO<pUKEUµO<TO< KO<L µO<pLVCXbE<;
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)

ΚΩΜΌΠΌΛΗ ΤΗΣ ΗΜΑΘΊΑΣ ΚΑΊ 
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΌΝΊΑΣ, χτισμένη σε 

απόσταση 8 χιλιομέτρων νοτιοανατολι-
κά της Βέροιας, η Βεργίνα, που δημιουρ-
γήθηκε μετά τον ερχομό ποντίων προ-
σφύγων (το 1922), απέκτησε παγκόσμια 
φήμη και ακτινοβολία, χάρη στα λαμπρά 
ανασκαφικά ευρήματα που έφερε στο 
φως το 1977 ο αείμνηστος καθηγη-
τής Mανόλης Aνδρόνικος.

Στους βόρειους πρόποδες των Πιερίων 
και νοτίως του ποταμού Αλιάκμονα, ανά-
μεσα στη Βεργίνα και το γειτονικό χωριό 
Παλατίτσια, σε μια περιοχή στρατηγικής 
σημασίας και πλούσια από την άποψη 
των φυσικών πόρων, ανακαλύφθηκε μια 
πόλη «κατά κώμας» (δηλαδή, ένα πο-
λεοδομικό συγκρότημα με το τειχισμέ-
νο άστυ στο κέντρο και πολυάριθμους 
μικρότερους και μεγαλύτερους συνοι-
κισμούς ολόγυρα), που ταυτίστηκε με 
τις Aιγές, την πρώτη πόλη των Μακεδό-
νων. Σημαντικό οικιστικό κέντρο ήδη από 
την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (10ος – 
7ος αιώνας π.Χ.), οι Aιγές («αι Αιγεαί», ο 
τόπος με τα πολλά κατσίκια) αποτέλεσαν 
το λίκνο της βασιλικής δυναστείας των 
Τημενιδών και τον πυρήνα του μακεδο-
νικού βασιλείου, από τα μέσα περίπου 
του 7ου αιώνα π.Χ. (τότε έγινε βασιλιάς 
των Μακεδόνων ο Περδίκκας Α’, Δωριέ-
ας από το Άργος και απόγονος της γενιάς 
του Ηρακλή). 
Επί βασιλείας Αλεξάνδρου Α’ (498-454 

π.Χ.) οι Αιγές υπήρξαν το κέντρο του 
σημαντικότερου ελληνικού κράτους στο 
βορρά. Επί Αρχέλαου Α’ (413-399 π.Χ.) η 
αυλή των Αιγών αποτέλεσε χώρο φιλοξε-
νίας για σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως 
ο ζωγράφος Ζεύξις και ο Ευριπίδης, ο 
οποίος επέπρωτο* να συνθέσει εδώ τις 
τελευταίες τραγωδίες του.
Εποχή ύψιστης ακμής για τις Αι-

γές υπήρξε η περίοδος της βασιλείας 
του Φιλίππου Β’ (359-336 π.Χ.), πατέρα 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν αναπτύ-
χθηκε εντονότατη οικοδομική δραστηρι-
ότητα στην πόλη (μεταξύ άλλων, τότε οι-
κοδομήθηκε το ανάκτορο των Αιγών, το 
σημαντικότερο μαζί με τον Παρθενώνα 
κτίριο της κλασικής Ελλάδας) και η αυλή 
του ξακουστού Μακεδόνα βασιλιά απο-
τέλεσε εστία παραγωγής πολιτισμού. 
Κατά το α’ μισό του 4ου αιώνα π.Χ. οι 

εξελίξεις στο πολιτικό και στρατιωτικό 
πεδίο υποχρέωσαν τους Μακεδόνες βα-
σιλείς και τα μέλη των οικογενειών τους 

να παραμένουν ολοένα και περισσότερο 
στην Πέλλα, το τότε λιμάνι στη βόρεια 
πλευρά του Θερμαϊκού, που μεταμορ-
φώθηκε ταχέως σε μια μεγάλη πόλη.
Παρά ταύτα, οι Αιγές συνέχισαν να 

αποτελούν την πατροπαράδοτη βασιλι-
κή καθέδρα, τον τόπο όπου βρίσκονταν 
το ανάκτορο και οι τάφοι των βασιλέων, 
αλλά και τελούνταν οι σημαντικότερες 
ιερές τελετές και γιορτές του μακεδονι-
κού βασιλείου. Στις Αιγές έπεσε νεκρός 
το καλοκαίρι του 336 π.Χ. ο Φίλιππος Β’, 
εκλεγμένος ηγεμόνας και αρχιστράτηγος 
όλων των Ελλήνων, στις Αιγές ανακη-
ρύχθηκε βασιλιάς ο Μεγαλέξανδρος, ο 
οποίος φρόντισε να ενταφιάσει με τον 
αρμόζοντα τρόπο τον πατέρα του στη 
βασιλική νεκρόπολη των Αιγών. 

Εξάλλου, από τις Αιγές ξεκίνησε ο Μέ-
γας Αλέξανδρος, την άνοιξη του 334 π.Χ., 
τη μεγάλη εκστρατεία του, αυτήν που 
έμελλε να τον καταστήσει κοσμοκράτο-
ρα και να κάνει το όνομά του γνωστό στα 
πέρατα της οικουμένης. 
Άρρηκτα δεμένες με τη μοίρα του μα-

κεδονικού βασιλείου, οι Αιγές καταστρά-
φηκαν μετά την ήττα του 168 π.Χ. από 
τους Ρωμαίους, γνώρισαν την παρακμή 
και έμειναν επί αιώνες στην αφάνεια, 
μέχρι τη στιγμή κατά την οποία η σκα-
πάνη του Μανόλη Ανδρόνικου συνάντη-
σε την ιστορία στη μεγάλη Τούμπα των 
Αιγών. Τα ευρήματα της πολύχρυσης 
νεκρόπολης των Αιγών, τα αριστουργή-
ματα της μακεδονικής τέχνης (η χρυσή 
λάρνακα και το χρυσό γοργόνειο από την 

πανοπλία του Φιλίππου Β’, η παράσταση 
από το θρόνο της Ευρυδίκης, οι τοιχο-
γραφίες με τον Πλούτωνα και τον Ερμή, 
το στεφάνι μυρτιάς της Μήδας, της θρα-
κιώτισσας συζύγου του Φιλίππου Β’, 
κ.ά.), τα εκθέματα του Μουσείου Βασι-
λικών Τάφων των Αιγών φανερώνουν τη 
συνεισφορά των Μακεδόνων στον πολι-
τισμό και μαρτυρούν το μεγάλο πλούτο 
και τη δύναμη, το υψηλό καλλιτεχνικό 
αισθητήριο και την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων που έζησαν και έδρασαν στις 
Αιγές. Ο ευρύτερος αρχαιολογικός χώρος 
των Αιγών συγκαταλέγεται στα Mνημεία 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Kληρονομιάς 
της UNESCO και προστατεύεται ως περι-
οχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

*ήταν γραφτό

Αιγές: Η συνεισφορά των 
Μακεδόνων στον πολιτισμό
Εποχή ύψιστης ακμής για τις Αιγές υπήρξε η περίοδος της βασιλείας του 
Φιλίππου Β’ (359-336 π.Χ.), πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν  
αναπτύχθηκε εντονότατη οικοδομική δραστηριότητα στην πόλη και η αυλή 
του ξακουστού Μακεδόνα βασιλιά αποτέλεσε εστία παραγωγής πολιτισμού

Βεργίνα, Μουσείο Βασιλικών Τάφων των Αιγών Βεργίνα, Μουσείο Βασιλικών Τάφων των Αιγών 
(πηγή: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)(πηγή: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

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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Nous vous souhaitons une bonne 
année et de nouvelles occasions  
de travailler ensemble pour un 
monde meilleur.

To a happy New Year and new  
possibilities to build a better  
working world.

Καλή Χρονιά με νέες προοπτικές να 
χτίσουμε ένα πιό τελέσφορο κόσμο.

© 2021 Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l. Tous droits réservés.
© 2021 Ernst & Young Inc. All Rights Reserved. 3940994  

Mοριακό τεστ και πάλι στο… μενού  
ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Ο Καναδάς αυξάνει τις απαιτήσεις μο-
ριακών τεστ για διεθνείς ταξιδιώτες 

και αίρει την ταξιδιωτική απαγόρευση 
πτήσεων από 10 αφρικανικές χώρες, κα-
θώς η κυβέρνηση προσπαθεί να ανακόψει 
την εξάπλωση της υψηλής μεταδοτικότη-
τας παραλλαγής Omicron.

Από την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου, όλοι οι 
ταξιδιώτες θα πρέπει και πάλι να υπο-
βληθούν σε μοριακό τεστ COVID-19 πριν 
επιστρέψουν στον Καναδά. Η ανακοίνωση 
του υπουργού Υγείας Jean-Yves Duclos 

αναιρεί μια εξαίρεση που ανακοινώθηκε 
τον περασμένο μήνα, ότι οι πλήρως εμβο-
λιασμένοι Καναδοί και οι μόνιμοι κάτοικοι 
που πραγματοποιούν σύντομα ταξίδια 
στο εξωτερικό, κάτω των 72 ωρών, δε θα 
χρειάζονταν αποδείξεις αρνητικού τεστ 
πριν επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
«Από τις 21 Δεκεμβρίου, η απαίτηση για 

PCR test προ-άφιξης θα είναι και πάλι σε 
ισχύ για ταξίδια κάθε διάρκειας», είπε, 
προσθέτοντας ότι τα τεστ πριν από την 
άφιξη πρέπει να γίνονται εκτός του Κανα-
δά. Ο Ντουκλό είπε ότι η κυβέρνηση έχει 
επεκτείνει την ικανότητα για να κάνει τεστ 
στις αφίξεις στα αεροδρόμια του Καναδά, 

αυξάνοντάς την από 11.000 αεροπορικούς 
ταξιδιώτες την ημέρα στις 30 Νοεμβρίου, 
σε 20.960 δοκιμές από τις 16 Δεκεμβρίου, 
και σχεδιάζει να αυξήσει τη χωρητικότητα 
και στα χερσαία σύνορα. 

ΑΙΡΕΤΑΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΦΙΞΕΩΝ  
ΑΠΟ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η ανακοίνωση του περιλάμβανε επίσης, 
τον τερματισμό της απαγόρευσης πτήσε-
ων από 10 αφρικανικές χώρες, ένα μέτρο 
που συγκέντρωσε κριτική για άσκοπη τι-
μωρία χωρών, παρόλο που το Omicron 
εξαπλώνεται ήδη στον Καναδά. Η απα-
γόρευση κάλυψε πτήσεις από τη Νότια 
Αφρική, τη Μοζαμβίκη, τη Μποτσουάνα, 
τη Ζιμπάμπουε, το Λεσότο, το Εσουατίνι 
(πρώην Σουαζιλάνδη), τη Ναμίμπια, τη Νι-
γηρία, το Μαλάουι και την Αίγυπτο.
«Αν και αναγνωρίζουμε την αμφιλεγό-

μενη φύση μιας τέτοιας απαγόρευσης, 
πιστεύουμε ότι ήταν ένα απαραίτητο 
μέτρο για να επιβραδύνει την άφιξη του 
Omicron στον Καναδά και να μας εξαγο-
ράσει λίγο χρόνο», είπε ο Ντουκλό στις 
προετοιμασμένες παρατηρήσεις του. «Δε-
δομένης της τρέχουσας κατάστασης, αυτό 
το μέτρο έχει εξυπηρετήσει το σκοπό του 
και δε χρειάζεται πλέον».

Η επανεισαγωγή των τεστ είναι επιπλέ-
ον της προειδοποίησης νωρίτερα, για να 
αποφευχθούν τα μη ουσιώδη ταξίδια στις 
γιορτές, καθώς το όμικρον μαίνεται σε 
όλο τον κόσμο. Η ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση άλλαξε τις επίσημες οδηγίες της για 
να συμβουλεύσει τους Καναδούς να απο-
φεύγουν προς το παρόν όλα τα μη απα-
ραίτητα ταξίδια εκτός της χώρας. 

Ο Ντουκλό ευχαρίστησε όσους έχουν 
ήδη ακυρώσει ταξίδια και προειδοποίησε 
όσους επιλέγουν να συνεχίσουν να ταξι-
δεύουν στο εξωτερικό. «Δε θέλουμε να 
κολλήσετε ή να αρρωστήσετε στο εξωτε-
ρικό», είπε. 
«Μόλις φύγετε από τη χώρα, όταν είστε 

αποκλεισμένοι, όταν είστε άρρωστοι, η 
καναδική κυβέρνηση μπορεί να κάνει ελά-
χιστα για να σας βοηθήσει». Το Συμβούλιο 
Αεροδρομίων προτρέπει την κυβέρνηση 
να «αποστασιοποιηθεί από τον περιορι-
σμό των ταξιδιών».

Νωρίτερα, το Καναδικό Συμβούλιο Αερο-
δρομίων εξέδωσε μια δήλωση, λέγοντας 
ότι η σύγχυση σχετικά με τις δοκιμές στα 
αεροδρόμια και οι ταξιδιωτικές συμβου-
λές προκαλούν ανησυχία που μπορεί να 
αποφευχθεί. «Η απόφαση να επιβληθεί 
μια γενική ταξιδιωτική οδηγία, καθώς και 
η συνεχιζόμενη σύγχυση σχετικά με τις 
δοκιμές αφίξεων στα αεροδρόμια, έχει 
δημιουργήσει μεγάλη αβεβαιότητα για 
τους Καναδούς, ιδιαίτερα λίγο πριν από 
την περίοδο των διακοπών, επηρεάζοντας 
αρνητικά τις ζωές και τα μέσα διαβίωσης», 
είπε η εκπρόσωπος Debra Ward.
«Οι Καναδοί θα εξυπηρετούνταν καλύτε-

ρα, εάν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απο-
στασιοποιούταν από τον περιορισμό των 
ταξιδιών και αντ› αυτού επικεντρωνόταν 
σε αυτό που γνωρίζουμε, ότι επιβραδύνει 
τον ιό: εντατικοποίηση των εμβολιασμών, 
εφαρμογή τυποποιημένων και προβλέ-
ψιμων δοκιμών (συμπεριλαμβανομένων 
των δοκιμών στο σπίτι και των γρήγορων 
δοκιμών) και συνέχιση της κοινωνικής 
αποστασιοποίησης και της κάλυψης».

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Χαρούμενα Χριστούγεννα
Ευτυχες με Υγεία το 2022!

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
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6692 Avenue du Parc, Montréal, Qc H2V 4H9 (μέσα στην PARK PLAZA)

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

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

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

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

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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Μια πρώτη... φτυαριά για ένα κέντρο αυτισμού
Λείπουν ακόμα 7 εκατομμύρια δολάρια για την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης αυτού του έργου άνω των 
50 εκατομμυρίων, που θα μπορούσε να είναι μέρος των λύσεων για την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού

Η κατασκευή του Κέντρου Αυτισμού 
Giant Steps ξεκίνησε με τη συμβο-

λική πρώτη φτυαριά στη μελλοντική του 
τοποθεσία στο Technopôle Angus στο 
Μόντρεαλ. 

Το έργο, το οποίο θα δει το φως της δημο-
σιότητας το καλοκαίρι του 2023, στοχεύει 
στη βελτίωση της αυτονομίας των ατόμων 
με αυτισμό, ιδίως βοηθώντας τους να 
βρουν δουλειά. Τουλάχιστον το 86% από 
αυτούς αναφέρονται ως άνεργοι.
Το κέντρο αξίας 51 εκατομμυρίων δολα-

ρίων, που χρηματοδοτείται κυρίως από 
δωρητές και έως και 15 εκατομμύρια δο-
λάρια από το Κεμπέκ, θα επιτρέψει στο 
σχολείο À pas de Géant να επεκτείνει τις 
υπηρεσίες του σε άτομα με αυτισμό όλων 
των ηλικιών. 

Αλλά 7 εκατομμύρια δολάρια μένουν να 
μαζευτούν ακόμη από άλλους χορηγούς 
και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Το αρχιτεκτονικό γραφείο Provencher 

Roy σχεδίασε την εγκατάσταση σύμφωνα 
με τις συγκεκριμένες αισθητηριακές και 
αντιληπτικές ανάγκες των ατόμων με αυ-
τισμό. 

Μόλις κατασκευαστεί, θα στεγάσει ένα 
σχολείο, ένα κέντρο εκπαίδευσης και απα-
σχόλησης ενηλίκων, ένα κέντρο πόρων και 
κοινότητας, καθώς και ένα κέντρο έρευ-
νας και καινοτομίας.

Με το Autist & Major Foundation, ο 
Charles Lafortune υποστηρίζει αυτό το 
έργο και πιστεύει ότι μπορεί να αποτελέ-

σει μέρος των λύσεων για την τρέχουσα 
έλλειψη εργατικού δυναμικού. 
Ο σταρ – οικοδεσπότης είναι ο ίδιος πα-

τέρας ενός αυτιστικού παιδιού.
«Το κέντρο θα επιτρέψει στα άτομα με 

αυτισμό να ενσωματωθούν σε επιχειρή-
σεις, αλλά και θα δώσει σε αυτές τις επι-
χειρήσεις τη διαβεβαίωση ότι γνωρίζουν 
πώς να τα ενσωματώσουν» δήλωσε ο 
Charles Lafortune.
Το κτηριακό συγκρότημα, συμπεριλαμ-

βάνει επίσης ένα μίνι παντοπωλείο, όπως 
αυτό που εγκαταστάθηκε στο Wagar 
Αdult Education Center στο Μόντρεαλ και 
προκύπτει από συνεργασία με το Loblaws. 
Οι μαθητές μπορούν να μάθουν το ρόλο 

τού υπαλλήλου και να είναι καλύτερα 
προετοιμασμένοι να εισέλθουν σε μια 
πραγματική εγκατάσταση. Το βρίσκουν 
επίσης πηγή ικανοποίησης και αποκτούν 
αυτοπεποίθηση.

«Αν συνεχίσω να εξασκούμαι, θα μου 
επιτρέψει να είμαι έτοιμος για την αγορά 
εργασίας», μας είπε ο Charles-Édouard 
Joannides που στα 26 του παρακολουθεί 
το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την ειδικό στην απασχο-
λησιμότητα του προγράμματος Polaris 
Entreprise στο κέντρο Wagar, Fabrienne 
Presenty, τα άτομα με αυτισμό μπορούν 
να κάνουν οποιοδήποτε είδος εργασί-
ας. Αλλά ο φόβος των εργοδοτών για το 
άγνωστο είναι ένα πρόβλημα. «Πρέπει 
ακόμα να είναι ανοιχτοί στη διαφορετικό-
τητα και τις δεξιότητες αυτών των ανθρώ-
πων», υποστηρίζει.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Η εταιρεία τροφίμων Sager πρόσφατα 

προσέλαβε δύο άτομα με αυτισμό. «Είναι 
επιτυχία για εμάς», υποστηρίζει ο πρόε-
δρός της Άντονι Φάτα. 

«Και ειλικρινά, θα προσλαμβάναμε άλλα 
πέντε αύριο το πρωί!», σημείωσε.
Τα καθήκοντα αυτών των νέων εργαζο-

μένων παραμένουν σχετικά απλά και επα-
ναλαμβανόμενα, αλλά υπάρχει κάτι για 
όλους. «Οι άνθρωποι προσαρμόζονται 
καλά στο εργασιακό περιβάλλον και εν-
σωματώνονται πολύ καλά» συμπλήρωσε 
ο Anthony Fata.

Αν και το εύρος των διαταραχών του 
φάσματος του αυτισμού είναι τεράστιο, 
ορισμένοι υποφέρουν περισσότερο από 
άλλους, όλα θα ήταν δυνατά σύμφωνα με 
το διευθυντή του έργου στις πρωτοβουλί-
ες απασχόλησης στο σχολείο Gianτ Steps, 
Andre Pereira. «Πιστεύουμε ότι όλοι μπο-
ρούν να δουλέψουν με την απαραίτητη 
υποστήριξη» λέει.
Ο κ. Περέιρα προσθέτει ότι αυτό δεν 

είναι θέμα φιλανθρωπίας ή εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και ότι τα άτομα με 
αυτισμό θα είναι το σωστό μέρος του 
επιχειρηματικού τους μοντέλου. Παίρνει 
για παράδειγμα πολυεθνικές όπως η SAP, 
η Hewlett-Packard και η Microsoft, που 
έχουν αναθεωρήσει τη διαδικασία πρό-
σληψής τους για να προωθήσουν τη νευ-
ροποικιλομορφία και στη συνέχεια παρα-
τήρησαν κέρδη παραγωγικότητας και νέες 
επιχειρηματικές ικανότητες.
Το Κέντρο Ένταξης και Ιθαγένειας στο 

Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας 
αποκάλυψε το 2018 ότι το 89% των κανα-
δικών επιχειρήσεων που έχουν προσλάβει 
έναν αυτιστικό εργαζόμενο θεωρεί ότι εί-
ναι τουλάχιστον τόσο παραγωγικές όσο ο 
μέσος όρος.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Δεν είναι εύκολο να κατανοηθούν οι 
πανηγυρισμοί στο ΚΙΝΑΛ. Εκτός αν 

δεν εορτάζουν καθ’ εαυτή την εκλογή 
νέου αρχηγού αλλά για το ότι, επιτέλους, 
είναι έτοιμοι προς διαπραγμάτευση με το 
νικητή στις εθνικές εκλογές και τη συμμε-
τοχή τους στα καλούδια της εξουσίας. 

Απόστολος Αποστολόπουλος* 
© slpress.gr

Ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης φυσικά, εν τη 
κομματική σοφία του, απόφυγε να ανα-
φερθεί σ’ αυτό το ζήτημα, το πρώτο που 
απασχολεί και τον τελευταίο οπαδό του 
κόμματος.

Με το μυαλό στην επόμενη μέρα και 
όρεξη για εκλεκτό μερίδιο στη νέα κυ-
βέρνηση, απόλυτη προτεραιότητα έχει 
να επιστρέψουν όσοι κάποτε εγκατέλει-
ψαν τη Χαριλάου Τρικούπη για να πάνε 
ντούρου-ντούρου στην πλατεία Κουμουν-
δούρου. Εδώ, όμως, υπάρχει το ερώτημα. 
Πώς και γιατί να επιστρέψουν οι πάλαι 
ποτέ ανδρεϊκοί στο σημιτικό Ανδρουλά-
κη, ενώ εγκατέλειψαν το ΠΑΣΟΚ εξαιτίας 
του Σημίτη; Την πάτησαν, είναι αλήθεια, 
ο Κοτσακάς και οι συνακόλουθοι, αφού ο 
Τσίπρας τους βγήκε μακράν με πιο ευλύγι-
στη μέση στα εθνικά. Το λάθος, μια φορά, 
είναι ανθρώπινο αλλά οι κατά συρροή κω-
λοτούμπες, λάθη, Πρέσπες, Μάτι, αμαρ-
τίες ων ουκ έστιν αριθμός, θα κλονίσουν 
την αξιοπιστία συνολικά του κόμματος 
και όποιων επανακάμψουν, την ώρα που 
στρώνεται τραπέζι εξουσίας.

Θα μου πείτε, γλίτωσαν από τον ΓΑΠ και 
ότι έτσι κι αλλιώς γυρεύω ψύλλους στ’ 
άχυρα. Και στο τέλος-τέλος κάτι θα ήξε-
ρε ο Μανωλιός που φόραγε τα ρούχα του 
αλλιώς. Με νέα ρούχα και νέα πρόσωπα, 
ξεχνάς πόσο ίδιες μένουν οι πράξεις. Πά-
ντως, να φύγεις από τον Σημίτη των Ιμίων 
για να πας στον Τσίπρα των Πρεσπών και 
να καταλήξεις ομοτράπεζος του Μητσο-
τάκη, θυμίζει Βάρναλη: «αχ πούσαι νιό-
τη πούδειχνες πως θα γινόμουν άλλος». 
(«Πρόλογος» από τους «σκλάβους πολι-
ορκημένους», αντιγραφή από την ανθο-
λογία Αποστολίδη).

ΚΙΝΑΛ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Το ΚΙΝΑΛ και όσα το χαρακτηρίζουν ως 

σήμερα, σε τίποτα δε θυμίζουν ούτε την 
ρηξικέλευθη «Ένωση Κέντρου» του Γεωρ-
γίου Παπανδρέου, ούτε το ριζοσπαστισμό 
του Αντρέα. 
Το «Κέντρο» στην Ελλάδα δεν ήταν μια 

πλαδαρή μάζωξη φιλοδοξιών. Και στις 
δυο περιπτώσεις συγκρούστηκε με τις 
κατεστημένες κοινωνικές και πολιτικές 
δυνάμεις, έριξε τη Δεξιά από την κυβέρ-
νηση και καπέλωσε την τότε υπαρκτή και 
υπολογίσιμη Αριστερά.
Το Κέντρο, ως δεξιόστροφη ή αριστερό-

στροφη εκδοχή, είχε σαφώς αστικό, ριζο-
σπαστικό και αντικομμουνιστικό χαρακτή-
ρα. Τίποτα από αυτά ούτε καν ανιχνεύο-
νται στο ΚΙΝΑΛ. Αλλά, θα μου πείτε και 
πάλι, στην εποχή μας αυτό το «πολιτικό 
κέντρο» όπως και η Αριστερά, εμφανίζο-
νται πλέον μόνο ως καχεκτικά και αρρω-

στημένα υποκατάστατα, στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη.

Και η Δεξιά άλλωστε ταλανίζεται (χωρίς 
τυπική διάσπαση) ανάμεσα στην κυρίαρ-
χη νεοφιλελεύθερη άποψη, στην πατρι-
ωτική, «γκωλική» (στη Γαλλία) υπέρ της 
εθνικής κυριαρχίας, και σε ποικίλες άλλες 
όσο και ανεδαφικές τάσεις, κυρίως της Δε-
ξιάς, με τους Πράσινους να δίνουν ζωηρό 
φιλο-αμερικανικό χρώμα στην πολιτική 
ζωή της Γερμανίας, συνεπώς και της ΕΕ.

Έτσι ώστε, όσοι βλέπουν έλλειψη ενδι-
αφέροντος και αποχώρηση των ΗΠΑ από 
την Ευρώπη να πρέπει να εξηγήσουν τι 
ακριβώς εννοούν. Δε βλέπουν τις γονυ-
κλισίες των Ευρωπαίων στις ΗΠΑ ή απλώς 
προτιμούν να μη βλέπουν πέρα από τη 
μύτη τους; Στην πιο χαρακτηριστική περί-
πτωση, ο Μακρόν ξεκίνησε τη θητεία του 
λέγοντας, ότι η Γαλλία δε (διεκδικεί να) 
έχει κάποια «ιδιαίτερη φωνή» εντός της 
ΕΕ αλλά καταλήγει τώρα, ενόψει εκλογών, 
να μιλάει για αυτονομία και εθνική κυρι-
αρχία, υπό την πίεση του αφυπνισμένου 
λαϊκού παράγοντα.

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ
Στην τελευταία δημοσκόπηση ο Μακρόν 

είναι δεύτερος, πίσω από την αυθεντικά 
«γκωλική» Πεκρές. Το κοινωνικό σώμα 
των μικρομεσαίων στην Ελλάδα, ο κύριος 
όγκος του «Κέντρου», έχει υποστεί ήττες 
και ήττες, πολιτικές και οικονομικές, με 
αποτέλεσμα να έχει στομώσει ο ριζοσπα-
στικός, μαχητικός χαρακτήρας του, και να 
έχει κυριαρχηθεί πολιτικά από μια χούφτα 

στελεχών που χαρακτηρίζονται ως «εθνο-
μηδενιστές». Δεν είναι το ΚΙΝΑΛ που θα 
βγάλει τον πολιτικά «ακέφαλο» αυτή την 
ώρα κόσμο από το αδιέξοδο.
Ο δρόμος για την ανασύνταξη του χώρου 

των μικρομεσαίων, των βιοπαλαιστών, 
των παραμελημένων, αλλά και των εύπο-
ρων στην κόψη του ξυραφιού, είναι μα-
κρύς και δύσβατος. Όσοι κατέφυγαν στον 
ΣΥΡΙΖΑ ούτε αφομοιώθηκαν, ούτε έδειξαν 
άλλη ικανότητα, πλην της απλής προσω-
πικής πολιτικής επιβίωσης. Όσοι έμειναν 
ή κατέληξαν στο ΚΙΝΑΛ γλίτωσαν, προσώ-
ρας, από τον ΓΑΠ αλλά στο πλαίσιο μιας 
εσωκομματικής διαμάχης, όπου η γραφει-
οκρατία νίκησε την παλαιοντολογία.
Το χάσμα με τον κόσμο στα εθνικά θέ-

ματα παραμένει χωρίς απάντηση στην 
ανυπαρξία μιας συνεκτικής, ρεαλιστι-
κής στρατηγικής απέναντι στην Τουρκία. 
Όπως δε θίγεται καν ο αφελληνισμός των 
αρμών της οικονομίας, των επιχειρήσεων, 
των αεροδρομίων, κάθε αξιόλογης ελληνι-
κής επιχείρησης, π.χ. των ναυπηγείων. Τι 
έχεις Γιάννη, τι είχα πάντα!
*Ο Απόστολος Αποστολόπουλος είναι δημο-
σιογράφος. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα 
Σμύρνη με μικρασιατική παιδεία, από τη μη-
τέρα του. Ο παππούς και ο πατέρας του ήταν 
επίσης δημοσιογράφοι. Σπούδασε κοινωνιο-
λογία στο Παρίσι, στα χρόνια της δικτατορί-
ας. Ξεκίνησε δημοσιογραφία στην Αυγή και, 
μεταδικτατορικά, σε εφημερίδες, περιοδικά 
και στο δημοτικό ραδιόφωνο 9,84. Από το 
1974 ως το 2000 ήταν ως παρουσιαστής του 
Δελτίου Ειδήσεων στην ΕΡΤ, ρεπόρτερ και αρ-
χισυντάκτης.
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Η περίλαμπρη εορτή του Κυρίου Ημών 
Ιησού Χριστού, απηχεί εις τις Καρ-

διές μας την πείνα και την δίψα εν τη 
κυριολεξία δια την ύπαρξη, οιασδήποτε 
μορφής εύλογης μεταβολής εις την κα-
θημερινότητα της ζωή μας, επί τα βελτίω 
καθότι, ιδίως τα τελευταία χρόνια έχει δι-
χαστεί παγκοσμίως η κοινωνία ένεκεν και 
συνεπεία της πανδημίας.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς* 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Ο κόσμος έχει από-
λυτη ανάγκη, να 
στρέψει το βλέμμα 
προς ένα εν τοις 
πράγμασι ελεύθερο 
μέλλον, όπου θα 
δύναται απρόσκο-
πτα να αναπτύσσε-
ται ως προσωπικό-
τητα, απολαμβάνο-

ντας άνευ περιορισμών την ανθρώπινη 
αξία του.

Ανεξαρτήτως όμως τα περί της πανδημί-
ας, τα οποία έχω πλειστάκις αναλύσει διε-
ξοδικώς και δια του βήματος τούτου, φρο-
νώ ότι το μείζον τις Άγιες αυτές ημέρες, 
της Γεννήσεως του Θεανθρώπου είναι 
να μαλακώσει η καρδιά μας, να ζήσουμε 
πνευματικά και να ζητήσουμε γονυπετώς, 
το έλεος του Κυρίου μας, ο οποίος, ως 
οντολογικός οδοδείκτης, μας κατευθύνει 
περί των ορθών ενεργειών, των οποίων 
καλούμαστε να κάνουμε εις τον θνησιγε-
νή βίο μας. Ήδη δια της Σταυρικού του θα-
νάτου και την θυσιαστική του Ανάσταση, 
όπου αποκορυφώνεται το Θεία Δράμα και 
το Εκούσιον Πάθος του Κυρίου μας, ο άν-
θρωπος έχει κομίζει το μεγαλύτερο Δώρο 
αυτό της αιώνιας Ζωής.
Την 25η Δεκεμβρίου η Γέννησης του Ιη-

σού, και υπό τις ταπεινές αυτές συνθήκες, 
ενάντια στο κατεστημένο των ευτελών 
κοσμικών συνηθειών, όπου ο «Βασιλέας» 
είθισται να γεννιέται εκκωφαντικώς, βρί-
θων από τρυφηλότητα και θόρυβο ακρι-
βώς δια να διαμηνυθεί δήθεν η δύναμη, 

η ισχύς και η διαφορετικότητά του εν 
σχέσει προς τους πτωχούς κοινούς θνη-
τούς, εν προκειμένω, εις τον αντίποδα 
δηλαδή, ο Κύριος μας, καίπερ, ενδύθηκε 
την ανθρώπινη σάρκα και ήλθε εις την Γη 
δια να εκπληρώσει προσηκόντως, δια της 
διφυούς αυτής υπόστασης του, -ήτοι του 
Θεανθρώπου-, συγκεκριμένη αποστολή, 
ετέχθη, διακριτικώς, αυθεντικώς και άνευ 
τυμπανοκρουσιών.

Ο βίος του Ιησού Χριστού, το έργο του 
και η εν γένει διάδοση του χριστιανισμού, 
υποδηλώνει ευθέως, την δημιουργία μίας 
διαχρονικής κοσμογονίας, δια τον σύγ-
χρονο άνθρωπο, ο οποίος καλείται να 
ψηλαφήσει δια του μυστηριακή Εκκλησι-
αστικού βίου του, την θυσιαστική οδό της 
αιώνιας Ζωής, την οποία μας κατέδειξε ο 
ίδιος ο Θεός, εάν και εφόσον βουλόμεθα 
συνειδητά να τον ακολουθήσουμε.
Το επαγόμενο μήνυμα εκ της Γεννήσε-

ως είναι η πραγματική υπαρκτική χαρά, 
η ελπίδα και η Αλήθεια, διότι ο Ιησούς, 
δια του ανεπίληπτου βίου του, δίδαξε την 
Αγάπη, με διάκριση, δια μέσου της οποί-
ας ο άνθρωπος ελευθερώνεται και βιώνει 
αληθώς, δια της καρδιάς, της ψυχής και 
του νου, την αλληλεγγύη προς τον συ-
νάνθρωπο του, ως μέλος μίας κοινωνίας, 
λόγω του γεγονότος ότι κάθε άνθρωπος 
ανεξαρτήτως, εθνικότητας, φύλου και έτε-
ρων επιμέρους χαρακτηριστικών, φέρει 
αδιαμφισβήτητα όμοια χαρακτηριστικά, 
όπου τον καθιστούν κατά φύση αδελφό.

Ασφαλώς η Χριστιανή Πίστη και η συνα-
κόλουθη θεώρηση των πραγμάτων, υπό 
το αυτό πρίσμα, προϋποθέτει βαθιά πίστη 
και άσκηση, μέσω του μυστηριακού βίου, 
δια της επικλήσεως της Υπεραγίας Θεοτό-
κου, των Αγίων μας, με επίκεντρο τον Κύ-
ριο Ημών Ιησού Χριστού, μόνον κατά αυ-
τόν τον τρόπο δύναται ο κάθε άνθρωπος 
εμπράκτως και ενσυνειδήτως να μυηθεί 
και να καταστεί εκουσίως κοινωνός της 
εφαρμογής των Αρχών του Χριστιανισμού 
επί τη πράξη, μέσω δηλαδή της επικλή-
σεως της χάριτος του Θεού, η οποία του 
προσπορίζει ισχύ, δύναμη και υπόσταση, 
τροφοδοτώντας τον με αμείωτο αγάπη 
προς τον πλησίον.

Η οριοθέτηση της Χριστιανικής Πίστης 
και της διδασκαλίας του Ιησού διαφορο-
ποιείται με ακρίβεια, σαφήνεια και ορ-
θότητα, από τη βιομηχανία αλληλεγγύης 
ορισμένων πολιτικών καιροσκόπων, οι 
οποίοι δια μέσου της φαιάς προπαγάνδας, 
σφετερίζονται όρους και επιδίδονται προς 
μια ακατάσχετη ρητορική πειθούς, περί 
της αόριστης έννοιας της αγάπης, απλώς 
δια να δικαιολογήσουν εις τη συνείδησή 
τους τις υποκριτικές πράξεις δήθεν ενδι-
αφέροντος προς τον πλησίον, τούτο όμως 
συντελείται παντελώς κιβδήλως, αναλη-
θώς και προσχηματικώς, διότι το ισχυρό 
ελατήριο καθίσταται το ισχυρό αντίτιμο 
των «αργυρίων».

Επανερχόμενοι όμως εν τοιαύτη πε-
ριπτώσει, εις το ουσιώδες μήνυμα των 
Χριστουγέννων, δέον όπως αυτοδιασκε-
φθούμε, αιτούμενοι της εξ ουρανού, αρω-
γή δια τη βελτίωση της ζωής μας αλλά και 
την αύξηση της αγαθής και ανιδιοτελούς 
συνεισφοράς μας προς την κοινωνία, συν 
Θεώ.

Εύχομαι εκ βαθέων Ψυχής και εξ όλης 
της Καρδίας μου, ευλογημένα Χριστού-
γεννα, Θεία Φώτιση, Υγεία και Καλόν ατε-
λεύτητο αγώνα.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Ευχόμαστε σε όλη Ευχόμαστε σε όλη 
την Ελληνική Παροικία  την Ελληνική Παροικία  

Καλά Χριστούγεννα Καλά Χριστούγεννα 
και Ευτυχές το Νέο Έτος!και Ευτυχές το Νέο Έτος!

                            

DR. ALEXANDRA ZORBAS

Clinique Podiatrique Chomedey
3030 Curé-Labelle, suite 103

Chomedey, Laval QC, H7P 0H9
T. 450.682.7800 • F. 450.682.4542

www.CliniquePodiatriqueChomedey.com

Επισκεφθείτε μας για όλες  
τις ποδιατρικές σας ανάγκες

Χαρούμενα Χριστούγεννα
Ευτυχές με Υγεία το 2022!

Ποδίατρος / Podiatrist

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς 
είναι δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω. 

Σπούδασε Νομικά στη Νομική 
Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιογραφία 

στο Εργαστήρι Επαγγελματικής 
Δημοσιογραφίας και έκανε το 
πρώτο μεταπτυχιακό του στην 

Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημόσιας 
Διοίκησης στο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα με τίτλο «Νομικός 
Πολιτισμός» (Αστικό, Διοικητικό, 
Ποινικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και 

το δεύτερο μεταπτυχιακό του, στη 
Νομική Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο 

της Πληροφορικής, Κοινωνιολογία 
του Δικαίου και Εκκλησιαστικό 

Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως 
διαμεσολαβητής στην επίλυση 
ιδιωτικής φύσεως διαφορών, 

αστικού και εμπορικού δικαίου, 
κατά το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή 
της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, 
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής 

στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων σε εφαρμογή του 
άρθρου 7 παράγραφος 1 του Ν. 

3898/2010 (Α’211).

Η πεμπτουσία  Η πεμπτουσία  
των Χριστουγέννωντων Χριστουγέννων
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140 Rue Stinson, Ville St-Laurent, QC H4N 2E7 • Tel: 514-389-7676 • Fax: 514-389-4598

Η Διεύθυνση και το
προσωπικό, σας ευχόμεθα 

Καλά Χριστούγεννα κι’ Ευτυχές το 
Νέο Έτος 2022

Η Ελλάδα ανήκει στις προβληματι-
κές χώρες της ΕΕ όσον αφορά στην 

ελευθερία Τύπου, παραδέχτηκε για πρώ-
τη φορά δημόσια η Αντιπρόεδρος της 
Κομισιόν, Βέρα Γιούροβα | Věra Jourová 
(φωτ.), σε συνέντευξή της στην EURACTIV 
Τσεχίας.

Σε αποκλειστική συνέντευξή της στη 
δημοσιογράφο Aneta Zachová και στη 
EURACTIV Τσεχίας, η Αντιπρόεδρος της 
Κομισιόν είπε ότι η κατάσταση της ελευ-
θερίας Τύπου στην Ευρώπη δεν είναι ίδια 
σε όλα τα κράτη.
«Έχουμε χώρες όπου η δημοσιογραφία 

είναι ένα πραγματικά επικίνδυνο επάγ-
γελμα, και θα διαπραγματευτώ με αυτά 
τα κράτη διμερώς, ώστε να μην πάρουν 
επιπόλαια τις συστάσεις μας. Οι συστά-
σεις δεν είναι νομικά δεσμευτικές και 
εξαρτάται από την προθυμία των κρα-
τών – μελών να τις ακολουθήσουν», είπε 
η Γιούροβα.

Ερωτηθείσα εάν η Ελλάδα συγκεκρι-
μένα αποτελεί μέρος των «προβληματι-
κών» χωρών, απάντησε: «Ναι, η Ελλάδα 
είναι από τις χώρες με αυξημένο κίνδυνο. 
Εκεί σκοτώθηκε πρόσφατα ένας ερευνη-
τής δημοσιογράφος».
Υπογράμμισε ότι θα αναλάβει πρωτο-

βουλία να συζητήσει διμερώς το θέμα της 
ελεύθερης δημοσιογραφίας με όλες τις 
χώρες όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος, 
περιλαμβανομένης της Ελλάδας.
«Τα μόνα κράτη όπου οι συνθήκες είναι 

αξιοπρεπείς, συμπεριλαμβανομένης της 
ασφάλειας, είναι η Βόρεια Ευρώπη, ωστό-
σο οι συνθήκες στη Νότια ή Ανατολική 
Ευρώπη είναι διαφορετικές. Θα χρησιμο-
ποιήσω συγκεκριμένα δεδομένα κατά τις 
διαπραγματεύσεις με τους υπουργούς 
των κρατών – μελών», είπε.

Πρόσθεσε ότι η ΕΕ κάνει ό,τι μπορεί για 
το θέμα της ελευθερίας Τύπου και έχει 
ήδη προβεί σε συστάσεις προς τα κράτη 

– μέλη «που έχουν ουσιαστική αρμοδιό-
τητα να διασφαλίζουν την ασφάλεια των 
πολιτών τους, συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσιογράφων».
«Κάθε απόγευμα λαμβάνω ένα email 

από έναν οργανισμό που προστατεύει 
τους δημοσιογράφους. Όταν βλέπω εκεί 
δημοσιογράφους εκτός ΕΕ, φυσικά, μου 
τραβάει την προσοχή. Ωστόσο, όταν πρό-
κειται για ευρωπαίους δημοσιογράφους 
και επιθέσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος, 
απαιτεί δράση. Είχαμε κάποιες φρικτές 
περιπτώσεις, όπως ο Jan Kuciak ή η Μαλ-
τέζα δημοσιογράφος Daphne Galizia. Οι 
συστάσεις μας ενθαρρύνουν τα κράτη να 
δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στους δη-
μοσιογράφους».
Επέμεινε ότι τα κράτη – μέλη δε θα πρέ-

πει να λαμβάνουν «ελαφρά» τις προει-
δοποιήσεις των δημοσιογράφων όταν 
πέφτουν θύματα επιθέσεων ή διαφόρων 
απειλών.

«Θέλουμε τα κράτη της ΕΕ να παρέχουν 
στα μέσα ενημέρωσης ειδική προστασία, 
κυρίως εάν οι δημοσιογράφοι ανησυ-
χούν ότι οι υπολογιστές τους παραβιά-
ζονται κ.λπ.», τόνισε η Επίτροπος της ΕΕ 
και κατέληξε αναφέροντας ότι: «Έχουμε 
επίσης μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων 
που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια δι-
αδηλώσεων. Τα στοιχεία του περασμένου 
έτους λένε ότι περισσότεροι από 900 δη-
μοσιογράφοι υπέστησαν σωματικές βλά-
βες, πολλοί από αυτούς κατά τη διάρκεια 
διαδηλώσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
υπήρξε ακόμη και βία από την αστυνομία. 
Ως εκ τούτου, συνιστούμε να παρέχεται 
ειδική προστασία στους δημοσιογράφους 
που καλύπτουν διαδηλώσεις».

© EURACTIV.GR |  
ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Γιούροβα: Η Ελλάδα στις Γιούροβα: Η Ελλάδα στις 
«προβληματικές» χώρες «προβληματικές» χώρες 
για την ελευθερία Τύπουγια την ελευθερία Τύπου
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940, av Ogilvy, Montréal, QC H3N 1P4  Tel: (514) 495-8082 • Fax: (514) 495-8872
www.mountroyalcem.com • info@mountroyalcem.com

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά, 

Υγεία, Χαρά, Ευτυχία, Ειρήνη 

 και Πρόοδο το 2022 !

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ
BLYTHE BERNIER 

Στην Αθήνα είναι διαδεδομένη η άπο-
ψη, ότι ο σε βάρος μας νέο-οθωμανι-

κός ηγεμονισμός θα αναχαιτιστεί από τη 
Δύση, ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε «απομό-
νωση» χάρη και στις ενέργειες της ελλη-
νικής διπλωματίας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο 
της ΕΕ. Το πρόβλημα αυτών των αντιλήψε-
ων δεν είναι ότι είναι ακραία αισιόδοξες. 
Το πραγματικό πρόβλημα θα προκύψει αν 
πράγματι έχουν (εν μέρει) δίκιο.

Κώστας Γρίβας* 
© slpress.gr

Αν δηλαδή όντως υπάρχει μια διάθεση 
στήριξης της Ελλάδας από πλευράς της ΕΕ 
και καταδίκης της Τουρκίας. Κι αυτό, γιατί 
μπορεί να προκαλέσει μια επικίνδυνη αί-
σθηση ασφάλειας στην Ελλάδα, η οποία 
θα βασίζεται σε σαθρά θεμέλια. Και τα 
θεμέλια αυτά θα είναι σαθρά, γιατί η ΕΕ 
εν συνόλω αλλά και τα επιμέρους ευρω-
παϊκά κράτη, ούτε θέλουν αλλά ούτε και 
μπορούν να στηρίξουν στην πράξη την 
Ελλάδα.
Συνακόλουθα, η όποια στήριξή τους θα 

είναι αναιμική και απλά θα προσφέρει 
μια ακόμη ευκαιρία στην Άγκυρα να περά-
σει στο επόμενο στάδιο της προσπάθειάς 
της να εξελιχθεί, παρά τα οξύτατα οικονο-
μικά προβλήματά της, σε μια αυτόνομη 
ευρασιατική δύναμη σε έναν πολυπολικό 
κόσμο. Όπως ο υπογράφων έχει επιχει-
ρηματολογήσει και σε άλλα κείμενά του, 

η Τουρκία επιδιώκει μια «λελογισμένη» 
ρήξη με το Δυτικό Κόσμο, έτσι ώστε να δι-
ατρανώσει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι 
δεν αποτελεί μέρος της δυτικής γεωπολι-
τικής αρχιτεκτονικής. Τουναντίον, θέλει 
να περάσει το μήνυμα ότι λειτουργεί ως 
ένας ανεξάρτητος πόλος ισχύος, μέσα σε 
ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα.

«ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ»
Αυτή η στρατηγικού χαρακτήρα «προβο-

λή απειθαρχίας» ήταν και ένας βασικός 
λόγος, που η Άγκυρα προχώρησε στην 
αγορά τού υψηλών συμβολισμών ρωσι-
κού συστήματος αεράμυνας S-400 και 
εξηγεί τον επιδεικτικό τρόπο που επέλεξε 
να το παραλάβει το καλοκαίρι του 2019. 
Σε αυτή τη στρατηγική αυτονόμησης της 
Τουρκίας από τη δυτική αρχιτεκτονική, 
αποφασιστική κίνηση είναι ότι επί της 
ουσίας αψηφά τις αμελητέες «κυρώσεις» 
και τις λεκτικές «καταδίκες» που προκύ-
πτουν από τις Βρυξέλλες, από κάποιες ευ-
ρωπαϊκές πρωτεύουσες και εν μέρει από 
την Ουάσιγκτον. 

Στην πραγματικότητα η Άγκυρα, μέσω 
των διπλωματικών και οικονομικών σχέ-
σεων της με σημαντικές χώρες-μέλη, φρο-
ντίζει ώστε η ευρωπαϊκή πίεση να υπερ-
βαίνει το ρητορικό όριο. Η κλιμάκωση της 
τουρκικής αμφισβήτησης ελληνικών κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων, συνιστά και τέ-
τοια κίνηση-διακήρυξη αυτονόμησης από 
τη Δύση. Οι προσπάθειες της ελληνικής 

διπλωματίας, βέβαια, δεν είναι μάταιες. 
Αντιθέτως, αποτελούν θετικές ενέργειες, 
οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν τη βάση 
έδρασης μιας συστημικής δομής κρατών, 
που θα επιτρέψει και στην Ελλάδα να 
εξελιχθεί σε μια ρυθμιστική αυτόφωτη 
δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο. Με 
την προϋπόθεση, όμως, ότι αυτή η συστη-
μική δομή θα στηρίζεται στην ελληνική 
αποτρεπτική ισχύ και δε θα προσπαθεί να 
λειτουργεί ως υποκατάστατό της. Σε μία 
τέτοια περίπτωση θα ήταν επικίνδυνη.

Πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουμε, 
ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή δε φοβάται 
ούτε την ΕΕ εν συνόλω, ούτε κάποια ευ-
ρωπαϊκά κράτη, ούτε τις ΗΠΑ, ούτε τη Ρω-
σία, ούτε το Ισραήλ. Και δεν τους φοβάται, 
γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι το μείγμα 
συνεργιών και ανταγωνισμών που έχει 
με όλους αυτούς, καθιστά εξαιρετικά απί-
θανο ενδεχόμενο την ολοκληρωτική ρήξη 
μαζί τους.

Ο ΝΕΟ-ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΣ ΗΓΕΜΟΝΙΣΜΟΣ
Η μόνη χώρα που πραγματικά φοβάται 

ακόμη και αποτελεί το κύριο εμπόδιο 
στους γεωστρατηγικούς της σχεδιασμούς 
και φιλοδοξίες, είναι η Ελλάδα, επειδή με 
αυτήν μπορεί να προκύψει ολοκληρωτική 
ρήξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, σε 
αντίθεση με τις μηδενιστικά ηττοπαθείς 
αντιλήψεις που τείνουν να κυριαρχήσουν 
στην ελληνική κοινή γνώμη και που σε ση-
μαντικό βαθμό προωθούνται συστηματι-

κά από την Άγκυρα, στο πλαίσιο του υβρι-
δικού πολέμου που ήδη έχει εξαπολύσει 
εναντίον της χώρας μας.

Με πολύ απλά λόγια, η Άγκυρα γνωρίζει 
ότι μάλλον «θα τα βρει» με όλους τους 
υπόλοιπους, αν καταφέρει να αδρανο-
ποιήσει το εμπόδιο «Ελλάδα». Άρα, οφεί-
λουμε να κατανοήσουμε ότι είναι δική 
μας ευθύνη, υποχρέωση και προνόμιο, 
να υπερασπίσουμε τον Ελληνισμό και να 
αναχαιτίσουμε τον τουρκικό ηγεμονισμό. 
Και για να το επιτύχουμε αυτό, οφείλουμε 
να επαναδιεκδικήσουμε τον εαυτό μας.

Να λειτουργήσουμε ως αυτόνομο, ανε-
ξάρτητο και αυτόφωτο γεωπολιτικό μέ-
γεθος. Αν αποδεχθούμε αυτόν το ρόλο, 
τότε θα δούμε ότι ο ανταγωνισμός με την 
Τουρκία δεν έχει μόνο κινδύνους, αλλά 
προσφέρει και ευκαιρίες για την Ελλάδα, 
ώστε να αναδειχθεί σε παράγοντα των δι-
εθνών εξελίξεων και να ξεπεράσει διά της 
γεωπολιτικής υπέρβασης, τα προβλήματα 
που την ταλανίζουν σήμερα.

*Ο Κωνσταντίνος Γρίβας είναι καθηγη-
τής Γεωπολιτικής και Σύγχρονων Στρα-
τιωτικών Τεχνολογιών, διευθυντής του 
Τομέα Θεωρίας και Ανάλυσης Πολέμου 
στην Στρατιωτική Σχολή Ευέλπιδων. Δι-
δάσκει επίσης Γεωγραφία της Ασφάλει-
ας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή στο 
Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασια-
τικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθη-
νών.

Γιατί ο νέο-οθωμανικός  Γιατί ο νέο-οθωμανικός  
ηγεμονισμός φοβάται την Ελλάδαηγεμονισμός φοβάται την Ελλάδα
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Merry Christmas
& Happy New year
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(450) 688-6565 
 1803 Boul. Saint-Martin Ouest, Laval, QC H7S 1N2

Η διεύθυνση και το προσωπικό  
στέλνουν τις πιο εγκάρδιες ευχές  

να περάσετε μαζί
με τις οικογένειές σας  

Χαρούμενα 
Χριστούγεννα  

και το Νέο Έτος 
να είναι γεμάτο  
υγεία, γαλήνη, 

αγάπη και ειρήνη!

Tο πιο νόστιμο
Smoked Meat 

το έχουμε εμείς!
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A ALEVRAS
Comptable professionnel agrée
Chartered professional Accountant

info@alevras.ca Tel.: 450-688-8686 | Fax: 450-688-5638
657 boul. Curé-Labelle | Suite 290 | Laval QC,  H7V 2T8

Andreas Alevras 
CPA, CA

Ευχόμαστε στους φίλους, πελάτες  
και στην Ελληνική Ομογένεια 
Χαρούμενα Χριστούγεννα και 

Ευτυχισμένο με Υγεία, 
Ειρήνη και Πρόοδο  

το 2022!

Πολύ σοβαρά ανησυχεί την επιστημο-
νική κοινότητα, η δυνητική εξέλιξη 

της κυριαρχίας της παραλλαγής «Όμι-
κρον», η οποία τείνει να εξαφανίσει από 
τον επιδημιολογικό χάρτη τη μετάλλαξη 
«Δέλτα», που έχει τόσο ταλαιπωρήσει την 
ανθρωπότητα το 2021.

Σύμφωνα με το άρθρο των New York 
Times που ακολουθεί, η μετάλλαξη «Όμι-
κρον» στις ΗΠΑ δεν είναι μόνο προβλημα-
τική ως προς τη μεταδοτικότητά της, αλλά 
και αιφνιδιαστικά επιθετική ως προς άτο-
μα που έχουν εμβολιαστεί. Πρόκειται για 
μια νέα παράμετρο, που αλλάζει τα δεδο-
μένα και εισάγει την πανδημία σε μια νέα 
φάση και σε αχαρτογράφητα νερά. 

Η επιστημονική κοινότητα στην Αμερική 
επιχειρεί να εξηγήσει το φαινόμενο και 
διατηρεί έντονες επιφυλάξεις για το πώς 
η «Όμικρον» θα συμπεριφερθεί στους 
εμβολιασμένους πολίτες. Μέχρι στιγμής 
παρατηρείται στη Νότιο Αφρική και στη 
Βρετανία -όπου υφίσταται μεγάλο δείγ-
μα περιπτώσεων με τη μετάλλαξη «Όμι-
κρον»- πως οι επιπτώσεις της μετάλλαξης 
αυτής φαίνονται να είναι πιο ήπιες, του-
λάχιστον όσον αφορά τα ανεμβολίαστα 
άτομα. Όλα, όμως, αυτά τα συμπεράσμα-
τα, καταγράφονται σε μια πρώτη φάση 
και η επιστημονική κοινότητα εξακολου-
θεί να είναι επιφυλακτική, αναμένοντας 
τη συγκέντρωση πολύ περισσότερων δε-
δομένων, ώστε να υπάρξουν ασφαλή επι-
στημονικά συμπεράσματα.
Τα περιστατικά μόλυνσης εμβολιασμέ-

νων με την «Όμικρον» τείνουν να γίνουν 

η πλειοψηφία των περιπτώσεων στην 
Αμερική. Σε αυτό το συμπέρασμα κατα-
λήγουν οι ειδικοί, παρακολουθώντας τη 
ραγδαία επέλαση της νέας παραλλαγής 
στις ΗΠΑ.

Από τις 19 Δεκεμβρίου οι υγειονομικές 
αρχές των ΗΠΑ παρατηρούν πως η αύ-
ξηση των περιστατικών με τη μετάλλα-
ξη «Όμικρον» ξεπερνά πια τα 120.000 
την ημέρα. Όμως, παρατηρείται ότι, στις 
ΗΠΑ τουλάχιστον, τα περιστατικά αυτά 
αφορούν κυρίως εμβολιασμένους πολί-
τες, κάτι που ήταν λιγότερο διαδεδομένο 
πριν από την εμφάνιση της «Όμικρον» και 
που αφορούσε ένα μικρό ποσοστό των 
εμβολιασμένων. Τώρα, με την εμφάνιση 
της μετάλλαξης «Όμικρον», η μόλυνση εμ-
βολιασμένων ατόμων τείνει να καταστεί η 
πλέον συνήθης επίπτωση της πανδημίας.
«Η υψηλής μεταδοτικότητας παραλλαγή 

«Όμικρον» καταλήγει σε μια αιφνιδια-
στική για εμάς μόλυνση εμβολιασμένων 
ατόμων, η οποία δεν έχει καμία σημασία», 
δηλώνει ο Αλί Ελ Μπέντι, αναπληρωτής 
καθηγητής Παθολογίας και Ανοσολογίας 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
της Ουάσιγκτον. Ο καθηγητής υποστη-
ρίζει, πως κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο, 
από τη στιγμή που όλο και περισσότεροι 
Αμερικανοί εμβολιάζονται αλλά και νέες 
μεταλλάξεις εμφανίζονται, με αποτέλε-
σμα περισσότερες επιμολύνσεις να πα-
ρουσιάζονται και στους εμβολιασμένους. 
Αυτό που είναι καινούργιο, είναι ότι η πα-
ραλλαγή «Όμικρον» επιταχύνει κατά πολύ 
αυτή τη διαδικασία. Μέχρι στιγμής, τα πε-

ριστατικά μόλυνσης εμβολιασμένων είχαν 
προκαλέσει πολύ μικρή ζημιά στο σύνολο 
των ασθενών και σε σύγκριση με τις μο-
λύνσεις που παρουσιάζονταν μεταξύ των 
μη εμβολιασμένων. Αυτά μέχρι τώρα.
«Υπάρχουν πολλές εκδοχές επιμολύνσε-

ων» δηλώνει ο Μαρκ Λίπσιτς, καθηγητής 
Επιδημιολογίας του Χάρβαρντ και διευ-
θυντής του Κέντρου Μεταδοτικών Ασθε-
νειών. «Υπάρχει μόλυνση, η οποία σημαί-
νει ότι ο ιός αναπαράγεται στο σώμα ενός 
ασθενούς, και υπάρχουν μολύνσεις με 
τον ιό να αναπαράγεται μόνο σε ορισμέ-
να σημεία του σώματος του ασθενούς, με 
τέτοιο τρόπο που μπορεί να επιμολύνει κι 
άλλους ανθρώπους. Κατ’ αρχήν, ένα πλή-
ρως εμβολιασμένο άτομο θα σήμαινε ότι 
διαθέτει προστασία στις περισσότερες εκ-
δοχές μόλυνσης και στις επιπτώσεις τους».
Το Σεπτέμβριο του 2021 τα περιστατικά 

Covid σε μη εμβολιασμένους πολίτες ήταν 
έξι φορές περισσότερα από εκείνα σε εμ-
βολιασμένους, σύμφωνα με τα Κέντρα 
Ελέγχου Ασθενειών. Οι θάνατοι από Covid 
μεταξύ μη εμβολιασμένων ήταν 12 φορές 
περισσότεροι από τους θανάτους από κο-
ρωνοϊό μεταξύ των εμβολιασμένων. Αλλά 
με την παραλλαγή «Όμικρον» ο πλήρης 
εμβολιασμός δε φαίνεται να παρέχει το 
ίδιο επίπεδο προστασίας, τόσο όσον αφο-
ρά τον κίνδυνο μόλυνσης όσο και τη δυ-
νατότητα μετάδοσης. Είναι γεγονός, ότι 
οι εμβολιασμένοι πολίτες, ως φαίνεται, 
εξακολουθούν να προστατεύονται έναντι 
σοβαρής νόσησης και των επιπλοκών από 
αυτήν, αλλά υπάρχει πλέον σαφής κίνδυ-

νος, αυτά τα άτομα να παρουσιάσουν συ-
μπτώματα. Επίσης, είναι φανερό ότι μπο-
ρούν να μεταδώσουν τον ιό σε άλλους πο-
λίτες. Για όλους αυτούς τους λόγους, και 
κυρίως λόγω της δυνατότητας γρήγορης 
και... μετωπικής επέκτασης, η «Όμικρον» 
είναι μια παραλλαγή η οποία, σίγουρα 
πια, θα κυριαρχήσει απόλυτα.
Δεν είναι, όμως, ξεκάθαρο ακόμη, το 

πόσο η «Όμικρον» θα προκαλέσει σοβα-
ρή ή λιγότερο σοβαρή νόσηση σε κάποιον 
που δεν έχει εμβολιαστεί και άρα δεν έχει 
καμία ανοσία στον κορωνοϊό. Στις ΗΠΑ τα 
δεδομένα καταδεικνύουν πως 61% των 
Αμερικανών πολιτών όλων των ηλικιών 
είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Υπάρχουν 
δηλαδή εκατομμύρια Αμερικανοί που δεν 
έχουν εμβολιαστεί.
Τα νοσοκομεία στις ΗΠΑ ήδη έχουν δε-

χτεί ένα φορτίο, που δεν μπορούν να δια-
χειριστούν από ασθενείς με τη μετάλλαξη 
«Δέλτα» και οι επιπτώσεις από τη συσ-
σώρευση πολλών μολύνσεων σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, θα είναι όλο και περισ-
σότερο θανατηφόρες.

Και κάτι ακόμη: Ακόμα και περιπτώσεις 
μόλυνσης κορωνοϊού που αφορούν εμ-
βολιασμένους είναι πάρα πολύ πιθανό να 
οδηγήσουν στο περίφημο σύνδρομο long-
Covid. Σημειώνεται, όπως συμπληρώνουν 
οι New York Times, πως μόνο το 28% των 
Αμερικανών πολιτών έχει εμβολιαστεί με 
την τρίτη δόση.
© zougla.gr (με πληροφορίες από NYT)
www.nytimes.com/2021/12/19/opinion/
omicron-breakthroughs.html?

Η «Όμικρον» μολύνει όλο και Η «Όμικρον» μολύνει όλο και 
περισσότερο εμβολιασμένους πολίτεςπερισσότερο εμβολιασμένους πολίτες
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Καλά Χριστούγεννα,  
Καλή Χρονιά,  

με Υγεία, Αγάπη, 
Ευτυχία και Ελπίδα
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΕΩΣ ΚΑΙ 251 ΦΟΡΕΣ  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΙΪΚΟ ΦΟΡΤΙΟ

«Βόμβα» Lancet:  
Οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν  
τον ιό στους ανεμβολίαστους 
To έγκριτο ιατρικό περιοδικό Lancet «καταρρίπτει» 
το κυρίαρχο αφήγημα περί «πανδημίας  
των ανεμβολίαστων»

Μελέτη της διάσημης Ομάδας Κλι-
νικής Έρευνας του Πανεπιστημί-

ου της Οξφόρδης, που δημοσιεύτηκε 
στο «The Lancet» ανατρέπει τα δεδομέ-
να, καθώς διαπιστώνει ότι τα εμβολια-
σμένα άτομα φέρουν ως και 251 φορές 
μεγαλύτερο φορτίο ιών COVID-19 στα 
ρουθούνια τους σε σύγκριση με τα 
ανεμβολίαστα!

Όπως αναφέρεται στη μελέτη* το εμ-
βόλιο την ώρα που δρα σε έναν άνθρω-
πο, ενώ μετριάζει τα συμπτώματα της 
λοίμωξης, επιτρέπει στα εμβολιασμένα 
άτομα να φέρουν ασυνήθιστα υψηλά 
ιϊκά φορτία χωρίς να αρρωστήσουν 
στην αρχή, μετατρέποντάς τα δυνητικά 
σε προσυμπτωματικούς υπερδιασπο-
ρείς! 
Αυτό το φαινόμενο μπορεί να είναι η 

απάντηση για την αλματώδη αύξηση 
κρουσμάτων που καταγράφτηκε στις 
χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά εμ-
βολιασμού.
Οι επιστήμονες μελέτησαν εργαζόμε-

νους στον τομέα της υγείας που δεν 
μπόρεσαν να φύγουν από το νοσοκο-
μείο για δύο εβδομάδες. Τα δεδομέ-
να έδειξαν, ότι πλήρως εμβολιασμέ-
νοι εργαζόμενοι – περίπου δύο μήνες 
μετά την ένεση με το εμβόλιο Oxford/
AstraZeneca COVID-19 (AZD1222) 
– απέκτησαν, μετέφεραν και πιθανώς 
μετέδωσαν την παραλλαγή Delta στους 
μη εμβολιασμένους συναδέλφους τους.
Σχεδόν σίγουρα μετέδωσαν τη λοίμω-

ξη Delta σε ευαίσθητα ανεμβολίαστα 
άτομα, συμπεριλαμβανομένων των 
ασθενών τους. Η αλληλουχία των στε-
λεχών επιβεβαίωσε, ότι οι εργαζόμε-
νοι μετέφεραν SARS-CoV-2 ο ένας στον 
άλλο.

Όπως σχολιάζει με αφορμή την 
έρευνα ο Σύμβουλος Καρδιολόγος 
και Προϊστάμενος του Τομέα Δια-
τροφής και Προληπτικής Ιατρικής, 
Peter A McCullough, με την έρευνα 
αυτή, «έχουμε ένα βασικό κομμάτι 

στο παζλ που εξηγεί γιατί το ξέσπασμα 
της  Delta είναι τόσο τρομερό – πλή-
ρως εμβολιασμένοι συμμετέχουν ως 
ασθενείς με COVID-19 και ενεργούν ως 
ισχυροί υπέρ-μεταδότες της λοίμωξης 
τύπου Typhoid Mary.
»Τα εμβολιασμένα άτομα εκτοξεύουν 

συγκεντρωμένες ιογενείς εκρήξεις στις 
κοινότητές τους και τροφοδοτούν νέες 
εκρήξεις COVID. Οι εμβολιασμένοι ερ-
γαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης είναι σχεδόν βέβαιο ότι 
μολύνουν τους συναδέλφους και τους 
ασθενείς τους, προκαλώντας τρομερές 
παράπλευρες ζημιές.
»Ο συνεχιζόμενος εμβολιασμός θα 

επιδεινώσει αυτό το πρόβλημα, ιδιαί-
τερα μεταξύ των γιατρών και των νοση-
λευτών πρώτης γραμμής που φροντί-
ζουν ευάλωτους ασθενείς.
»Τα συστήματα υγείας θα πρέπει να 

εγκαταλείψουν αμέσως τις εντολές εμ-
βολίων, να κάνουν απολογισμό των ερ-
γαζομένων που έχουν αναρρώσει από 
τον COVID-19 και έχουν ισχυρή ανοσία 
στη Delta και να θεωρούν τις συνέπειες 
των σημερινών εμβολιασμένων εργαζο-
μένων στον τομέα της υγείας ως πιθα-
νές απειλές για ασθενείς και συναδέλ-
φους υψηλού κινδύνου».

*https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=3897733
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May your holidays be  
a time of fun and celebration.  

Merry Christmas  
and Happy New Year!
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Καλά Χριστούγεννα,  
με Υγεία, Αλληλεγγύη  

και Αγάπη!  
Καλοτάξιδο το 2022!

Χωρίς πλήρη και οριστική έγκριση 
από τον EMA (European Medicines 

Agency | Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων), αλλά μόνο «υπό όρους» και 
χωρίς να απαντώνται πειστικά τα εύλογα 
ερωτήματα των πολιτών για την ασφάλεια 
τους, χορηγούνται τα εμβόλια κατά 
του Covid-19 στους Έλληνες και στους 
υπόλοιπους κατοίκους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Αυτό αποκαλύπτουν ξεκάθαρα τα 

επίσημα επικαιροποιημένα κείμενα 
που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του 
ΕΜΑ και αφορούν τα τέσσερα εμβόλια 
που έχουν χορηγηθεί στους Ευρωπαίους 
πολίτες από την αρχή του 2021 μέχρι 
σήμερα. Όποιος διαβάσει το κείμενο για 
κάθε εμβόλιο ξεχωριστά, θα διαπιστώσει 
ότι οι κατασκευάστριες φαρμακευτικές 
εταιρείες ουσιαστικά γνωρίζουν ελάχιστα, 
τόσο για την αποτελεσματικότητα όσο και 
για την ασφάλεια του σκευάσματος τους.
Ας τα πάρουμε, όμως, με τη σειράQ 

Για το σκεύασμα «Comirnaty» της 
Pfizer δεν υπάρχουν δεδομένα που 
να απαντούν, αν οι ήδη νοσήσαντες 
μπορούν ή πρέπει να εμβολιαστούν, αν 
αυτό εμποδίζει τη μετάδοση του ιού από 
τον έναν άνθρωπο στον άλλον, πόσο 
διαρκεί η προστασία, αν μπορούν να 
εμβολιαστούν οι ανοσοκατεσταλμένοι 
και οι έγκυες ή οι γυναίκες που θηλάζουν. 

Για να απαντηθούν όλα αυτά, αναφέρεται 
στο κείμενο, θα χρειαστούν δύο χρόνια, 
διάστημα στο οποίο η Pfizer θα συνεχίσει 
τις δοκιμές.

Στα ίδια ερωτήματα δεν μπορεί να 
απαντήσει ούτε η Moderna για το δικό 
της εμβόλιο, το «Spikevax», για το οποίο 
επισημαίνει ότι υποχρεούται να δώσει τα 
σχετικά στοιχεία στο τέλος του 2022. 

Για το εμβόλιο της Johnson & Johnson, 
που ονομάζεται «Vaccine Jansen», τα 
επίσημα έγγραφα δεν αναφέρουν καν 

μια καταληκτική ημερομηνία, στην οποία 
η εταιρεία υποχρεούται να έχει κάποιες 
οριστικές απαντήσεις για το εμβόλιο 
της, κάτι που ισχύει και για το εμβόλιο 
«Vaxzevria» της AstraZeneca.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των 
εγγράφων, για την υπό όρους 
χορήγηση των τεσσάρων εμβολίων 
είναι, ότι καταγράφουν σωρεία πιθανών 
παρενεργειών, σε αναλογίες που δεν 
έχουν ποτέ παρουσιαστεί ή εξηγηθεί 
ξεκάθαρα στους πολίτες. 

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ένα στα 
1.000 άτομα που έκαναν το εμβόλιο της 
AstraZeneca μπορεί να παρουσιάσει 
πάρεση ή παράλυση του προσώπου 
και ένα στα 10.000 άτομα μπορεί να 
παρουσιάσει θρόμβωση, θρομβοπενία ή 
σύνδρομο Guillain – Barre.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν 
ξεκάθαρα, και παρά τις προσπάθειες να 
πειστούν οι πολίτες για το αντίθετο, ότι 
τα εμβόλια παραμένουν σε πειραματικό 
στάδιο, τα οφέλη τους είναι ακόμα 
αμφισβητούμενα και οι πιθανότητες για 
παρενέργειες μεγαλύτερες από αυτές που 
παρουσιάζονται. 
Η χορήγηση αυτών των αμφισβητούμενης 

αποτελεσματικότητας και ασφάλειας 
σκευασμάτων χορηγούνται ήδη με το 
νόμο υποχρεωτικά, σε επαγγελματικές 
ομάδες όπως οι υγειονομικοί και στην 
πράξη υποχρεωτικά σε εκατομμύρια 
άλλους πολίτες, που αντιμετωπίζουν 
οικονομικές και κοινωνικές κυρώσεις αν 
δεν εμβολιαστούν.

© zougla.gr
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ  
ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ε Δ Ω 
www.zougla.gr/greece/article/kolafos-
stin-ipoxreotikotita-i-ek8esis-tou-ema-
gia-ta-emvolia

Κόλαφος στην υποχρεωτικότητα  Κόλαφος στην υποχρεωτικότητα  
οι εκθέσεις του ΕΜΑ για τα εμβόλιαοι εκθέσεις του ΕΜΑ για τα εμβόλια
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Η διεύθυνση και το προσωπικό 
εύχονται στην εκλεκτή πελατεία τους

και σε ολόκληρο τον Ελληνισμό,
Χρόνια Πολλά, 

Καλά Χριστούγεννα,
Χαρούμενη τη Νέα Χρονιά 

2022
πάντα με υγεία, αγάπη, ευημερία

και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

www.central-bernard.com
514-780-8585 | Toll-free line: 1-877-956-9696 

2001, 32nd Street,  
Lachine, Quebec  H8T 3J1
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supermarchepa.com

Ευχόμαστε στην εκλεκτή πελατεία 
μας και σ’όλο τον Ελληνισμό

Χαρούμενα Χριστούγεννα
Ευτυχες με Υγεία το 2022!

PA Samson
4600, Boul. Samson

Laval, QC  H7W 2G9
450 682-4441

PA du Parc
5242, Ave. du Parc

Montréal, QC  H2V 4E9
514 273-8782

PA du Fort
1420, Rue du Fort

Montréal, QC  H3H 2C4
514 932-0922

PA Nature
5029, Ave. du Parc

Montréal, QC  H2V 4E9
514 271-8788

SUPERMARCHÉ

Ισπανία: Έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό του 
έκτου κύματος Covid-19 ζητούν οι περιφέρειες
Οι αρχηγοί των κυβερνήσεων των 

ισπανικών περιφερειών επρόκειτο 
να συναντηθούν την Τετάρτη 22/12 με 
τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και θα 
τον παροτρύνουν από κοινού να υιοθετή-
σει νέα, σαφή και ομοιογενή μέτρα, που 
θα τους βοηθήσουν να περιορίσουν την 
εξάπλωση του έκτου κύματος COVID-19.
Οι περιφερειακοί πρόεδροι συζήτησαν 

ένα ευρύ φάσμα προτάσεων, που κυμαί-
νεται από νυχτερινές απαγόρευση κυ-
κλοφορίας, όπως πρότεινε η Καταλονία, 
έως αλλαγή των κριτηρίων για καραντίνα, 
όπως ζήτησε η περιφέρεια της Μαδρίτης, 
ανέφερε το ισπανικό πρακτορείο ειδήσε-
ων EFE, συνεργάτης της EURACTIV.

Ωστόσο, μεταξύ των 17 περιφερειακών 
προέδρων υπάρχει συναίνεση, ότι η νέα 
στρατηγική κατά του ιού πρέπει να υιο-
θετηθεί από κοινού και να εφαρμοστεί με 
συντονισμένο τρόπο σε όλες τις περιφέ-
ρειες, για να είναι πραγματικά αποτελε-
σματική.
Το 71% των ατόμων άνω των 70 ετών 

στην Ισπανία έχουν ήδη εμβολιαστεί με 
την τρίτη δόση κατά του COVID-19, ενώ το 
38,3% όσων έκαναν το εμβόλιο Janssen 
μίας δόσης, έλαβαν τη δεύτερη δόση 
τους τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Στο μεταξύ, η χώρα της Ιβηρικής ξε-
κίνησε την περασμένη εβδομάδα μια 
νέα εκστρατεία εμβολιασμού κατά του 
COVID-19 για παιδιά ηλικίας 5-11 ετών, 
σε μια σημαντική προσπάθεια για την 
πρόληψη της μόλυνσης.

Περισσότερες από 5.000 νέες μολύνσεις 
της παραλλαγής Όμικρον καταγράφονται 
κάθε ημέρα στην Καταλονία, οδηγώντας 
σε περισσότερες από 1.300 νέες εισα-
γωγές σε νοσοκομεία, 340 από αυτές σε 
μονάδες εντατικής θεραπείας και κατά 
μέσο όρο 17 θανάτους την ημέρα τις τε-
λευταίες επτά ημέρες, έως τις 22 Δεκεμ-
βρίου 2021.
Τα κρούσματα αυξάνονται επίσης στη 

βορειοανατολική περιοχή της Ναβάρας, 
η οποία κατέγραψε 921 κρούσματα τη 
Δευτέρα 20/12, μετά από 5.227 τεστ. Το 
ποσοστό θετικότητας είναι στο 17,6%, 
σύμφωνα με στοιχεία της περιφερειακής 
κυβέρνησης, η οποία ανέφερε δεκατέσ-
σερις νέες εισαγωγές σε νοσοκομεία.

Η κεντροδεξιά αντιπολίτευση του Λα-
ϊκού Κόμματος (Partido Popular) και του 
ακροδεξιού Vox επέκριναν έντονα τη Δευ-
τέρα 20/12 την κυβέρνηση, λέγοντας ότι 
αντέδρασε πολύ αργά για να περιορίσει 
το έκτο κύμα. Την Τρίτη 21/12, η κυβερ-
νητική εκπρόσωπος Ιζαμπέλ Ροντρίγκεζ 
αρνήθηκε τις κατηγορίες.
«Δεν έχουμε καθυστερήσει», δήλωσε η 

Ροντρίγκεζ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνη-
ση, μαζί με τις περιφέρειες, έχει εργαστεί 
αδιάκοπα για να προστατεύσει την υγεία 
των πολιτών.

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΙΣ  
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ο αριθμός των ψυχικών και συμπερι-

φορικών διαταραχών μεταξύ των παι-

διών τριπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, με το 3% να βιώνει σκέ-
ψεις αυτοκτονίας το 2021, προειδοποίη-
σε το ισπανικό παράρτημα της ΜΚΟ Save 
the Children.
Η πανδημία είχε ως αποτέλεσμα, ο αριθ-

μός των διαγνώσεων να μειωθεί και οι 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και 
νέους έχουν πλέον κατακλυστεί με νέες 
ψυχικές περιπτώσεις, σύμφωνα με το 
ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων, που συ-
νεργάζεται με το EURACTIV.

Σύμφωνα με την έκθεση του Save the 
Children, τα παιδιά που ζουν σε νοικοκυ-
ριά χαμηλού εισοδήματος, έχουν τέσσε-
ρις φορές περισσότερες πιθανότητες να 
υποφέρουν από ψυχικές ή/και διαταρα-
χές συμπεριφοράς, από εκείνα των νοικο-
κυριών υψηλού εισοδήματος.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ψυχικές δια-
ταραχές στην Ισπανία έχουν αυξηθεί από 
1% σε 4% στα παιδιά ηλικίας 4-14 ετών 
και από 2,5% σε 7% για συμπεριφορι-
κές διαταραχές, σε σύγκριση με επίσημα 
στοιχεία του 2017.
«Η πανδημία έχει φέρει νέες ανησυχίες, 

φόβους και δυστυχία στις ζωές των παι-
διών και έχει αναδείξει το μέγεθος των 
προβλημάτων ψυχικής υγείας στην Ισπα-
νία», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της 
Save the Children στην Ισπανία, Andrés 
Conde.
«Οι καταστάσεις που οδηγούν τα παι-

διά στην αυτοκτονία είναι σοβαρές οι-
κογενειακές συγκρούσεις και διαζύγια, 

προβλήματα εκφοβισμού από συνομηλί-
κους, ταπείνωση και κακοποίηση, μονα-
ξιά, απογοήτευση στον έρωτα, θάνατος 
μελών της οικογένειας, σχολική αποτυχία 
και πίεση για αποφυγή αυτής της αποτυ-
χίας, και λόγω διακρίσεων σχετικά με το 
σεξουαλικό προσανατολισμό», εξήγησε ο 
Conde.
Το 2020, 61 παιδιά αυτοκτόνησαν στην 

Ισπανία, ανέφερε η ΜΚΟ.
«Σήμερα (στην Ισπανία) υπάρχουν λιγό-

τερες αυτοκτονίες από ό,τι πριν από 30 
χρόνια, η πτώση είναι πολύ έντονη μέχρι 
το 2008, αλλά από εκείνο το έτος και μετά 
υπήρξε άνοδος που κράτησε μια δεκαε-
τία», πρόσθεσε ο Conde.

Η ΜΚΟ διαπίστωσε, ότι η Ισπανία είναι 
μία από τις χώρες του ΟΟΣΑ με τα χαμη-
λότερα ποσοστά παιδικής αυτοκτονίας, 
αλλά το σύστημα υγείας και οι υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας για παιδιά και νέους δεν 
είναι επαρκώς εξοπλισμένα για την πρό-
κληση που έρχεται.

Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Μούρ-
θια στα νοτιοανατολικά και η Μαδρίτη, 
η συμβουλευτική κλινικής ψυχολογίας 
μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 
δύο μήνες. Μόνο το 60% των δημόσιων 
νοσοκομείων έχει ψυχολογική φροντίδα 
και η αναλογία ψυχιάτρων ανά κάτοικο 
είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ.
«Οι λίστες αναμονής για ψυχολογική ή 

ψυχιατρική φροντίδα γίνονται εμπόδιο, 
καθώς η διαταραχή συχνά επιδεινώνεται 
ή γίνεται χρόνια», ανέφερε επίσης η ΜΚΟ.

© Fernando Heller | EuroEFE.EURACTIV.es



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  24 Δεκεμβριου, 2021 / December 24, 2021 •  35

Greek Taverna
Ελληνική Ταβέρνα

NEW YEAR'S EVE MENU

Served with vegetables and Greek style potatoes

 Loukoumades, Fresh Fruit
& Greek Yogurt

 Coffee or Tea

PIKILIA / APPETIZERS
 Traditional Hot Pikilia

 Octopus, Calamari & Zucchini Chips

 Greek Salad or Psilokomeni

MAIN DISH
 Lamb Shank (with Greek style pasta)

 Rib Steak (AAA 20 oz)

 Mediterranean Seabass

 Chicken & Jumbo Shrimp Combo

DESSERT

MIDNIGHT SNACK /
CHAMPAGNE

$175 per person

GRIFFINTOWN
1613 rue William

Montreal (Quebec) H3J 1R1
griffintown@restaurantpetros.ca

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

westmount@restaurantpetros.ca

LAURIER
234, Avenue Laurier Ouest

Montreal (Quebec) H2T 2N8
outremont@restaurantpetros.ca

LITTLE ITALY 
6896 Rue Saint-Dominique
Montreal (Quebec) H2S 3B2 

littleitaly@restaurantpetros.ca

Private rooms for your special events

HHaappppyy  HHoolliiddaayyss
From all of us at Petros Restaurant  

to we'd like to wish you a 

Reserve now $175 per person

New Year's Eve at Petros Griffintown

Fully licensed! Fully licensed!Bring your own wine!Bring your own wine!
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4331 Notre-Dame West, Chomedey  |  450 681-0982

Ευχαριστούμε την εκλεκτή Ευχαριστούμε την εκλεκτή 
πελατεία μας για την υποστήριξη πελατεία μας για την υποστήριξη 
της, τα τελευταία 60 χρόνια κι’ της, τα τελευταία 60 χρόνια κι’ 

ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα κι’ ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα κι’ 
Eυτυχισμένος ο Νέος Χρόνος!Eυτυχισμένος ο Νέος Χρόνος!

Ευχόμαστε σε όλους σας 
Καλά Χριστούγεννα και  

Ευτυχισμένο το 2022! 
1000 Rue Jean-Talon Ouest Suite 200  
Montréal, QC  H3N 1T1

Tel: 514 270-9251 
Fax: 514 270-0516

TRIFONOPOULOS SOTIRAKOS VLACHOLIAS S.E.N.C.

PARTNERSHIP OF CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS

Επιτέλους, θα το παραδεχθούμε;
Με την έναρξη των εμβολιασμών 

το σύνθημα ήταν παραπλανη-
τικό. «Κερδίζουμε την ελευθερία μας 
– Επιστρέφουμε στην κανονικότητα». Η 
εντύπωση που έδινε ένα τέτοιο σύνθημα 
ήταν, ότι ο εμβολιασμός θα οδηγούσε 
και πάλι στην παλιά καθημερινότητα. Εί-
δαμε μάλιστα διαφημίσεις, όπου μετά 
τον εμβολιασμό κάποιος πετούσε τη μά-
σκα και αγκάλιαζε τους συγγενείς του.

Νικόλαος Παναγιωτόπουλος 
Καρδιολόγος | cardiodoctor.gr

Και δεν αποτελούσε σχήμα λόγου. Το 
μήνυμα περνούσε συνειδητά και οδη-
γούσε σε ψευδαισθήσεις. Είχα τολμήσει 
τότε να γράψω, ότι ο εμβολιασμός θα 
έπρεπε να συνοδευτεί  από τα ίδια μέ-
τρα ασφαλείας που λαμβάναμε μέχρι 
τότε και που συμβολικά εκφράζονταν με 
τη μάσκα. Δε σας κρύβω ότι δέχθηκα επι-
θέσεις. Πολλοί σχολίασαν ότι δεν ήξερα 
τι έλεγα.

Η ψευδαίσθηση αυτή οδήγησε στα 
περίφημα πιστοποιητικά εμβολιασμού. 
Αυτά παρουσιάστηκαν ως διαβατήρια 
για την ελευθερία. Με αυτά θα μπορού-
σαν να σταματήσουν τα τεστ. Οι κάτοχοι 
μπορούσαν να κυκλοφορούν ελεύθερα, 
να συναντιούνται σε κλειστούς χώρους, 
σε μαζικές εκδηλώσεις, σε γήπεδα, συ-
ναυλίες, κινηματογράφους, νυκτερινά 
κέντρα, μπαρ.
Αδίκως προειδοποιούσαμε ότι αυτό εί-

ναι επικίνδυνο, γιατί οι εμβολιασμένοι 
και μεταδίδουν και νοσούν και πεθαί-
νουν. Τέτοιες προειδοποιήσεις θεωρού-

νταν προκατειλημμένες και αστήρικτες. 
Κάποιοι με κατηγορήσαν για αντιπολι-
τευτική διάθεση.

Στην πράξη, η κοινωνία διαιρέθηκε. 
Υπάρχουν αυτοί που είναι εμβολιασμέ-
νοι και μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς 
τεστ και οι μη εμβολιασμένοι, που θα 
πρέπει να κάνουν συνεχή τεστ με δική 
τους οικονομική επιβάρυνση. Τα προ-
νόμια στους εμβολιασμένους δόθηκαν 
ως κίνητρο και επιβράβευση, ενώ των 
μη εμβολιασμένων η ζωή έγινε δύσκολη 
κατά τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
Δεν υπάρχει όμως μεγαλύτερο λάθος, 

που φτάνει στα όρια του εγκλήματος. 
Είχαμε τονίσει πριν από ένα χρόνο, τη 
σημασία των τεστ για τον έλεγχο της 
πανδημίας. Είχαμε επίσης τονίσει, τον τι-
μωρητικό χαρακτήρα του υποχρεωτικού 
τεστ μόνο σε ανεμβολίαστους. Ακόμη 
είχαμε επιμείνει, στους κινδύνους που η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμβολιασμέ-
νων κρύβει.

Όμως η επιτροπή των «ειδικών» αλλά 
και οι υπεύθυνοι, φαίνεται ότι κινούνταν 
προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. 
Η πανδημία ονομάστηκε «πανδημία των 
ανεμβολίαστων»  και τα εμπορικά μαγα-
ζιά, οι χώροι εστίασης, οι αθλητικοί χώ-
ροι, τα θεάματα, πλημμύρισαν από κό-
σμο. Μάλιστα, πολλοί από τους χώρους 
αυτούς είχαν την απαράδεκτη πινακίδα 
«Covid-free – στο χώρο αυτό υπάρχουν 
μόνο εμβολιασμένοι». Και βέβαια, ο ιός 
κυκλοφορούσε ελεύθερα και μεταδιδό-
ταν στους περίφημους αυτούς Covid-
free μεταξύ και ευπαθών ομάδων.
Μία πολύ σοβαρή ασθενής μου με πήρε 

για να μου ανακοινώσει, ότι ο σύζυγός 
της -άνω των 80 ετών- αποφάσισε να 
εμβολιαστεί για να μπορεί να πηγαίνει 
στο καφενείο. Της εξήγησα ότι μπορεί να 
εμβολιαστεί για υγειονομικούς λόγους, 
όμως πρέπει να συνεχίσει να αποφεύγει 
τους κλειστούς χώρους και το συγχρωτι-
σμό. Η εύλογη απάντηση σε αυτό ήταν, 
ότι αυτό το επικροτεί και το επιτρέπει το 
κράτος. Επομένως, το μήνυμα που περ-
νά είναι επικίνδυνο. 

Για να καταλάβουμε πόσο επικίνδυνο 
είναι το μήνυμα, ότι με τον εμβολιασμό 
μπορούμε να είμαστε ήσυχοι, θα σας με-
ταφέρω ένα περιστατικό που εκτυλίχθη-
κε την τελευταία εβδομάδα (σ.σ.: το κεί-
μενο αναρτήθηκε στις 22/12). Μια ασθε-
νής μου, πλήρως εμβολιασμένη, νόσησε 
από κορωνοϊό. Παρουσίασε πυρετό, 
βήχα και έντονη δύσπνοια. Με πήρε και 
μου ζήτησε να περάσω από το σπίτι της 
να τη δω. Και στο τέλος μου είπε, για να 
προλάβει οποιαδήποτε αντίρρησή μου. 
«Μη φοβάστε γιατρέ γιατί είμαι εμβολι-
ασμένη».

Σε μία χώρα με δεκάδες θύματα ημερη-
σίως, με πάνω από 20.000 νεκρούς, με 
ένα από τα χειρότερα συστήματα υγεί-
ας, με αποκαρδιωτικά ποσοστά κρου-
σμάτων, η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμβολιασμένων χωρίς τεστ ισοδυναμεί 
με υγειονομική βόμβα. Σαφώς και θα 
εμπιστευόμουν για συνδαιτημόνα ένα 
μη εμβολιασμένο με τεστ, σε σχέση με 
έναν εμβολιασμένο χωρίς τεστ. Γι’ αυτό 
ξέρω, ότι τουλάχιστον ένα ιδιωτικό νο-
σοκομείο επέβαλε στους εργαζόμενους 
υγειονομικούς του, που είναι όλοι υπο-

χρεωτικά εμβολιασμένοι, ένα rapid τεστ 
την εβδομάδα. 

Αφού λοιπόν στοχοποιήσαμε τους 
ανεμβολίαστους και αφήσαμε ελεύθε-
ρους τους εμβολιασμένους να μετα-
δίδουν, με ένα λαϊκισμό που ταιριάζει 
στους πολιτικούς αλλά εκθέτει ανεπα-
νόρθωτα τους ιατρούς, ήρθε η ώρα της 
αλήθειας. 
Υποχρεωτικά rapid test σε εμβολιασμέ-

νους σε κλειστούς χώρους και PCR τεστ 
σε όσους μπαίνουν στη χώρα, εμβολι-
ασμένους και μη. Κι όμως, τελικά ο λα-
ϊκισμός επικράτησε. Ας μη χαλάσουμε 
το χαλαρό αφήγημα. Ας υποβιβάσουμε 
τον κίνδυνο και ας παίξουμε το παιχνίδι 
των ΜΜΕ. Τα rapid τεστ υποβιβάστηκαν 
σε self τεστ. Και πάλι η ατομική ευθύνη. 
Που την κατάλληλη στιγμή, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και ως εξήγηση της απο-
τυχίας.

Θα έπρεπε να είχε από την αρχή ξεκα-
θαριστεί, ότι ο εμβολιασμός είναι προ-
σωπική υπόθεση και προστατεύει μόνο 
τον εμβολιασμένο. Δεν οδηγεί σε ξε-
γνοιασιά, ούτε επιτρέπει την ελεύθερη 
κυκλοφορία, γιατί διασπείρει σε ανυπο-
ψίαστους αθώους. Το είχαμε πει. Δυστυ-
χώς, η πανδημία εξελίχθηκε σε πανδημία 
εμβολιασμένων. Τα χιλιάδες θύματα θα 
ήταν πιθανώς λιγότερα, αν είχαμε το 
θάρρος να μιλήσουμε ανοιχτά στους εμ-
βολιασμένους και να τους συγκρατήσου-
με. Έστω και αργά – υπό την πίεση των 
γεγονότων –  πρέπει να κινηθούμε προς 
τη σωστή κατεύθυνση. Εδώ που φτάσα-
με, δε χωρά άλλος λαϊκισμός. Ίσως έτσι 
προλάβουμε τα χειρότερα που έρχονται.
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T. 450 934-8462  |  4367, boul. Notre-Dame Ouest, Chomedey, Laval

Καλά 
Χριστούγεννα 
και Ευτυχισμένο 
το Νέο Έτος  
2022!

Αυθεντική Ελληνική κουζίνα. Ετοιμάζουμε 
τα πιο νόστιμα παραδοσιακά ελληνικά  
φαγητά όπως μεταξύ άλλων: Μουσακά, 
παστίτσιο, κοκκινιστό, γουρουνόπουλο  
ψητό, φρικασέ και πολλά άλλα...

Σας υπενθυμίζουμε ότι διαθέτουμε  
CATERING SERVICE Δώστε τις παραγγελίες  
σας για όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις 
και εντυπωσιάστε τους καλεσμένους σας.

Open Christmas Day 
12pm to 4pm for pick ups.
Allow 48 hours in advance for large orders.

December 24th   OPEN till 6:00pm (pick up)
December 25th - 28th CLOSED
December 31st   OPEN till 6:00pm (pick up)
January 1st   CLOSED

Holiday 
Hours

CALL US 

 for all your catering needs
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Η διεύθυνση και  
το προσωπικό εύχεται  

στην πολυπληθή  
πελατεία της Χρόνια Πολλά  

Καλά Χριστούγεννα 
και το 2022  να είναι για όλους  

γεμάτο Υγεία κι’ Ευτυχία!

BBoouullaannggeerriiee--PPââttiisssseerriiee
SSeerraannoo

44113366  CChh..  dduu  SSoouuvveenniirr
LLaavvaall  ((QQCC))  HH77WW  11BB22

TTeell::  445500--668811--77668844

Πανδημία COVID-19 και βιοηθική 

Κάθε παρέμβαση που αφορά στην 
Υγεία του ατόμου οφείλει να 

ακολουθεί βασικές αρχές της βιοηθικής. 
Η πανδημία COVID-19 (και κάθε άλλη 
κρίση Δημόσιας Υγείας) δεν μπορεί να 
αποτελεί εξαίρεση. Οι 4 βασικές αρχές 
της βιοηθικής, είναι ένας στοιχειώδης 
οδηγός ηθικής προσέγγισης των 
διλημμάτων που προκύπτουν στο χώρο 
της Υγείας.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ  
(PRINCIPLE OF BENEFICENCE)
Ως «ωφέλεια» νοείται η διενέργεια 

πράξεων που συμβάλλουν στην ευημε-
ρία του ατόμου (όχι απλά στη σωματική 
υγεία του), στην πρόληψη και στην απο-
κατάσταση βλαβών. Στο πλαίσιο αυτό 
εντάσσεται και η ενδυνάμωση των ασθε-
νών, ώστε να καθίστανται ικανότεροι 
στη λήψη αυτόνομων αποφάσεων για 
την υγεία τους και τις επιλογές που τους 
αφορούν.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΗ-ΒΛΑΒΗΣ  
(PRINCIPLE OF NON-MALEFICENCE)
«Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ’ ὠφε-

λείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ 
κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδι-
κίῃ εἴρξειν. Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρ-
μακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσι-
μον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοι-
ήνδε».

(Συνταγές θα δίνω ιατρικές που θα ᾽ναι – 
όσο από τη δύναμη και τη δική μου κρίση 
εξαρτάται – μόνο για το καλό του αρρώ-
στου, και θα φυλάγομαι μη δώσω συντα-
γή για το κακό ή για να βλάψω. Και να 
μου το ζητήσουν, φάρμακο θανατηφόρο 
σε κανέναν δε θα δώσω – Ιπποκρατικός 

Όρκος). Η αρχή της μη-βλάβης δεν πε-
ριορίζεται μόνο στη μη πρόκληση πραγ-
ματικής ζημίας, αλλά και στη μη πρόκλη-
ση κινδύνου ζημίας. Ευρύτερα δε, στη μη 
πρόκληση πόνου, στη μη πρόκληση ζημί-
ας, στη μη στέρηση ευκαιριών και στη μη 
στέρηση ελευθεριών.

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 
(PRINCIPLE OF AUTONOMY)
Ως «αυτονομία» ορίζεται η ικανότητα 

του ατόμου να σκέφτεται, να αποφασί-
ζει και να ενεργεί, ανεξάρτητα και χωρίς 
ψυχολογικά ή σωματικά εμπόδια. Η αρχή 
αυτή βάλλεται έντονα σε καταστάσεις 
επιδημιών όπου, σε αντίθεση με τη θε-
ραπευτική σχέση, το ζητούμενο, αντί να 
είναι το άμεσο όφελος του ασθενούς, 
μετατοπίζεται στο γενικότερο κοινωνι-
κό, αλλά και το ερευνητικά αναμενόμε-
νο όφελος. Η ουσιαστικότερη έκφραση 
της αρχής του σεβασμού στην αυτονο-
μία είναι ο θεσμός της συνειδητής (ενη-
μερωμένης) συγκατάθεσης (informed 
consent). Κάθε ασθενής πρέπει να έχει 
δώσει τη συγκατάθεσή του για οποια-
δήποτε επέμβαση στο σώμα του, αφού 
προηγουμένως ο υγειονομικός του έχει 
παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες, 
ώστε να μπορέσει ο ασθενής να προβεί 
σε μία τελική επιλογή. Σημειώνεται, πως 
η πληροφορία θα πρέπει να είναι έγκυρη, 
αντικειμενική και ολοκληρωμένη, και να 
περιλαμβάνει ενημέρωση ακόμη και για 
τα άγνωστα δεδομένα, σχετικά με την 
οποιαδήποτε παρέμβαση.

© dideady.gr
[Δίκτυο Διαλόγου, Έρευνας και  

Ανάλυσης για τη Δημόσια Υγεία]

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στις τρέχουσες συνθήκες πανδημίας 

που βιώνουμε ως κοινωνίες, γίνεται 
φανερό ότι η κρίση που αντιμετωπί-
ζουμε δεν αφορά ένα κλινικό ιατρικό 
πρόβλημα μόνο. Αντίθετα, αποτελεί 
πρόκληση και απειλή να βιώσουμε μια 
βαθύτατη κρίση βιοηθικής. Ο κίνδυνος 
είναι ήδη ορατός, για παράδειγμα με 
ζητήματα που εγείρονται από την έμ-
μεση υποχρεωτικότητα του εμβολια-
σμού, όπως αυτή πιθανώς υπονοείται 
από τη θεσμοθέτηση του πιστοποιη-
τικού εμβολιασμού και τους τρόπους 
χρήσης του, με δεδομένη την απουσία 
επιστημονικής τεκμηρίωσης και εκτί-
μησης για το όφελος και τις βλάβες αυ-
τής της θεσμοθέτησης. 

Οι άνθρωποι καλούνται ουσιαστικά 
να αρνηθούν εκούσια την αυτονο-
μία τους, προκειμένου να τους δοθεί 
μια κάποια ελευθερία μετακίνησης, η 
οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες θα 
θεωρούνταν αυτονόητη. Ο κίνδυνος 
είναι εξίσου ορατός, λόγω της αδια-
φάνειας και της έλλειψης λογοδοσίας 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 
σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της 
πανδημίας.
Μόνο με σεβασμό και εντρύφηση σε 

θεσπισμένες αρχές και αξίες μπορεί 
να αντιμετωπιστεί η πανδημία πάνω 
σε μία πανανθρώπινα ηθική βάση. 
Οποιαδήποτε άλλη στυγνά τεχνοκρατι-
κή προσέγγιση, οδηγεί σε ηθικά απορ-
ριπτέες μορφές πολιτικής διαχείρισης 
του πληθυσμού. Ελπίζουμε ότι οποια-
δήποτε τέτοια απόπειρα θα αποτύχει, 
τόσο ουσιαστικά όσο και στις συνειδή-
σεις των ανθρώπων του μέλλοντος.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
(PRINCIPLE OF JUSTICE)
Η αρχή της δικαιοσύνης αναφέρεται 

και ως αρχή της ισοτιμίας. Παρόλο 
που οι περισσότερες κοινωνίες την 
προστατεύουν θεωρητικά, στην πρά-
ξη νομικές, οικονομικές και κοινωνικές 
ανισότητες, επηρεάζουν αρνητικά τη 
Δημόσια Υγεία. Δικαιοσύνη στην Υγεία 
σημαίνει δίκαιη κατανομή πόρων (δι-
ανεμητική δικαιοσύνη), σεβασμός στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και σεβασμός 
των ηθικά αποδεκτών νόμων (νομική 
δικαιοσύνη). Ιδιαίτερης μνεία χρή-
ζει εδώ η «Θεωρία της Δικαιοσύνης» 
(«Theory of Justice») του John Rawls, 
ενός από τους σημαντικότερους πο-
λιτικούς φιλοσόφους του 20ου αιώνα. 
Κατ’ αυτόν, η σημαντικότερη πτυχή 
της ακριβοδίκαιης άσκησης πολιτι-
κής εξουσίας είναι η συνύπαρξη των 
μελών μιας πολιτικής κοινότητας ως 
ελεύθερων και ίσων, και τα θεμελιώδη 
ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες 
έχουν προτεραιότητα και δεν πρέπει 
να ανταλλάσσονται έναντι άλλων κοι-
νωνικών αγαθών. Στα ευρύτερα πλαί-
σια της δικαιοσύνης και της ισονομίας 
ανήκουν και οι αρχές της μη διάκρισης 
και του μη στιγματισμού, που υιοθετή-
θηκαν από την UNESCO στην Οικουμε-
νική Διακήρυξη για τη Βιοηθική και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα το 2005. 

Στο άρθρο 11, η διακήρυξη ορίζει ότι 
σε κανένα άτομο ή ομάδα δεν πρέπει 
να γίνεται διάκριση ή στιγματισμός 
για οποιονδήποτε λόγο, παραβιάζο-
ντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελι-
ώδεις ελευθερίες.
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Book for holiday cateringsBook for holiday caterings

December 24th 11:00am- 9:00pm
December 25th CLOSED
December 26th 4:00pm -10:00pm
January 1st- 4:00pm -11:00pm
January 2nd 4:00pm -10:00pm

4637 Chemin du Souvenir, 
Laval, Quebec 
greektowngrill.ca
        450.688.6340

Visit
our online

menu 

for all your  

catering needs

We only use the finest ingredients

Προσωπικές και
Οικογενειακές 

Ευχές για
Καλά 

Χριστούγεννα  
και

Ευτυχές το  
Νέο Έτος 2022!

Greektown
Grill Holiday Hours
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Η διεύθυνση και το προσωπικό  
των πολυτελέστατων αιθουσών 

σας εύχονται  
Χαρούμενα Χριστούγεννα  

και Ευτυχισμένος  
ο Καινούργιος Χρόνος
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Effie Giannou
Conseillère de la Ville 

District Bordeaux-Cartierville, 
Ahuntsic-Cartierville

514 872-2246 
effie.giannou@montreal.ca

Dimitrios Jim Beis
Maire de l’arrondissement 

Pierrefonds-Roxboro

514 626-5283
dimitrios.beis@montreal.ca

Alan De Sousa
Maire d’arrondissement 

Saint-Laurent

514 855-6000 Poste 4005
alan.desousa@montreal.ca

Mary Deros
Conseillère de la Ville 

District Parc-Extension Villeray 
Saint-Michel-Parc-Exrension

514-872-3103
mary.deros@montreal.ca

Aref Salem
Chef de l’Opposition officielle 

Conseiller de la Ville 
District Norman-McLaren  

Saint-Laurent

514 855-6000 Poste 4042
aref.salem@montreal.ca

Vana Nazarian
Conseillère de la Ville 
District Côte-de-Liesse 

Saint-Laurent

514 855-6000
vana.nazarian@montreal.ca

Jacques Cohen
Conseiller d’arrondissement 

District Côte-de-Liesse
Saint-Laurent

514 855-6000 Poste 4044
jacques.cohen@montreal.ca

Annie Gagnier
Conseillère d’arrondissement

District Norman-McLaren
Saint-Laurent

514 855-6000 Poste 4018
annie.gagnier@montreal.ca

Είμαστε πάντα στην υπηρεσία όλων των Ελλήνων

Σας Ευχόμαστε Καλές Γιορτές  
και Χρονια Πολλα!

Το Αισιόδοξο Μήνυμα των Χριστουγέννων!

Μετρούμε αντίστροφα τις ημέρες για 
τη γιορτή των Χριστουγέννων, την 

πιο ατμοσφαιρική και ίσως συναισθημα-
τική γιορτή του έτους, αφού το λαμπερό 
περιβάλλον δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
για να ξεφύγουμε από την μονοτονία της 
καθημερινότητας και να αισθανθούμε δι-
αφορετικά, τουλάχιστον πιο γιορτινά.

Αν παρατηρήσουμε ετυμολογικά τη λέξη 

Χριστούγεννα, θα συνειδητοποιήσουμε 
ότι σαφώς αναφέρετε στη γέννηση του 
Θεανθρώπου αλλά ταυτόχρονα συμβολί-
ζει την αρχή οτιδήποτε νέου.
Πιθανόν η παραπάνω τοποθέτηση να 

ενισχύει το θετικό μήνυμα που προσπαθεί 
να εδραιωθεί μέσω της γιορτινής ατμό-
σφαιρας. Η αφετηρία όσων επιθυμούμε 
να έχουμε στη ζωή μας. Συνθήκες που 

θέλουμε να δούμε να συμβαίνουν, τις 
οποίες έχουμε επιδιώξει αφού μέχρι ένα 
σημείο μπορούμε να προκαλέσουμε όσα 
επιδιώκουμε για την εξέλιξή μας.
Από την άλλη πλευρά, τα Χριστούγεννα 

ενοχοποιούνται αρκετά για την αρνητική 
χροιά που μπορούν να επιφέρουν στην 
ψυχολογία μας. Και δεν είναι τυχαίο το 
πόρισμα αρκετών ερευνών το οποίο έχει 
να μας δώσει υψηλά ποσοστά αυτοκτονι-
κότητας το διάστημα των Χριστουγέννων.

Γιατί μπορεί όλα γύρω μας να είναι 
γιορτινά και να δείχνουν τον δρόμο της 
ευτυχίας αλλά αν εμείς αδυνατούμε να 
ακολουθήσουμε όσα «απαιτούνται» είναι 
πολύ εύκολο να οδηγηθούμε σε στενάχω-
ρη διάθεση. Και αν ως προσωπικότητες, 
διαθέτουμε εκείνα τα χαρακτηριστικά 
που ενισχύουν αυτοκτονικές συμπεριφο-
ρές, τότε είναι πιθανό να προχωρήσουμε 
σε απονενοημένες πράξεις ιδιαίτερα μετά 
το τέλος των γιορτών.

Σε αυτό το σημείο, χρειάζεται να τονιστεί 
ότι τα Χριστούγεννα δεν συνδέονται με 
τις πράξεις αυτοκτονίας αλλά, η δομή της 
προσωπικότητας του ανθρώπου και ο τρό-
πος ερμηνείας των καταστάσεων σύμφω-
να με τις εμπειρίες που έχει ζήσει, είναι 
τα στοιχεία που πυροδοτούν τα συμπτώ-
ματα και τις συμπεριφορές συγκεκριμέ-
νων ψυχικών διαταραχών. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις είναι απαραίτητο να υπάρξει 
άμεση παρέμβαση ώστε να προληφθεί 
οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη.

Επειδή όμως κατά βάση, τα Χριστού-
γεννα είναι γιορτή ελπίδας και αγάπης, 
χρειάζεται να συμβάλλουμε δημιουργικά 
ώστε να διαλαλήσουμε με ενθουσιασμό 
την αισιοδοξία που αποπνέουν.

Είναι λοιπόν ωφέλιμο να μην ζητούμε 
πολλά, τόσο από εμάς όσο και από τους 

ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Είναι 
σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι 
ζούμε στην πραγματικότητά μας, η οποία 
διαμορφώνεται από τις καταστάσεις και 
τους ανθρώπους που έχουμε επιλέξει να 
συντροφεύουν την πορεία μας.

Παράλληλα, καλό είναι να αναγνωρίζου-
με ότι αρκετά συχνά οι εξελίξεις καθορί-
ζονται από εξωτερικούς παράγοντες, με 
αποτέλεσμα να αποκλίνουμε σημαντικά 
από όσα είχαμε ορίσει. Αυτές τις στιγμές 
χρειάζεται να διατηρήσουμε την αντικει-
μενική θεώρηση των καταστάσεων για 
να αποδεχτούμε τα γεγονότα χωρίς να 
εγκαταλείπουμε τις ελπίδες αλλά και τις 
προσπάθειές μας για ένα καλύτερο μέλ-
λον. Υπό αυτή τη σκοπιά, είναι πιο εύκολο 
να ακολουθήσουμε όσα συμβαίνουν, όχι 
υποτακτικά αλλά ενεργητικά, σα να χο-
ρεύουμε με τις δυσκολίες της ζωής!
Γιατί συνήθως όταν δεν αντιστεκόμαστε 

σε όσα συμβαίνουν, ακολουθούμε τη φυ-
σική ροή των γεγονότων και ζώντας εκείνα 
που προκύπτουν γινόμαστε πιο πλούσιοι 
αποκτώντας νέες εμπειρίες αφού, ακόμα 
και οι πιο δύσκολες καταστάσεις γεννούν 
κάτι όμορφο το οποίο μπορεί να μην οδη-
γεί εκεί που θα θέλαμε, αλλά προσφέρει 
προοπτικές για αισιόδοξες αλλαγές, σαν 
την αίσθηση που αφήνει το μήνυμα των 
Χριστουγέννων.

Μακάρι το λαμπερό αστέρι των γιορτών 
να ζεσταίνει τις ψυχές όλων και να φωτί-
σει ξεχωριστά το μονοπάτι κάθε ανθρώ-
που που διαγράφει τη δική του πορεία 
μέσα στο χρόνο.

*Η Βασιλική Βενέτη είναι Κλινική Ψυχολόγος 
– Ψυχοθεραπεύτρια στο «Διεπιστημονικό 
Δίκτυο Εξειδίκευσης Επαγγελματιών Ψυχικής 
Υγείας»

Γράφει η 
Βασιλική Βενέτη*
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Conseillère municipale 
District de Chomedey

 Aglaia 
REVELAKIS

À L’ÉCOUTE 
de nos citoyens !
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Σας εύχομαι οι Άγιες ημέρες
των Χριστουγέννων και το
Νέο Έτος να είναι γεμάτες
Υγεία, Ευτυχία και Ειρήνη.
Χρόνια Πολλά!

Merry Christmas  
& Happy New Year 

ΚΑΛΑ  ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ 
ΚΑΙ  ΕΎΤΎΧΙΣΜΕΝΟ  

ΤΟ ΝΕΟ  ΕΤΟΣ
GET THE INFO-STATIONNEMENT 

APP ON YOUR MOBILE FOR UPDATES 
ON SNOW REMOVAL OPERATIONS. 

Vasilios
KARIDOGIANNIS

City councillor 
for L’Abord-à-Plouffe

Stéphane
BOYER
Mayor of Laval 

Το Χριστόψωμο  
στα διάφορα μέρη  

της Ελλάδας

Το «ψωμί του Χριστού» το έφτιαχνε 
την παραμονή των Χριστουγέννων η 

νοικοκυρά με ιδιαίτερη ευλάβεια και με 
ειδική μαγιά (από ξερό βασιλικό κ.λπ.). 
Απαραίτητος επάνω, χαραγμένος ο 
σταυρός. Γύρω - γύρω διάφορα δια-
κοσμητικά σκαλιστά στο ζυμάρι ή πρό-
σθετα στολίδια. Αυτά τόνιζαν το σκοπό 
του χριστόψωμου και εξέφραζαν τις δι-
άφορες πεποιθήσεις των πιστών.
Την ημέρα του Χριστού, ο νοικοκύρης 

έπαιρνε το χριστόψωμο, το σταύρω-
νε, το έκοβε και το μοίραζε σ’ όλη την 
οικογένειά του και σε όσους παρευρί-
σκονταν στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. 
(Μερικοί εδώ βλέπουν ένα συμβολισμό 
της Θείας κοινωνίας. Όπως ο Χριστός 
έδωσε τον άρτον της ζωής σε όλη την 
ανθρώπινη οικογένειά του...).

Γύρω από το χριστόψωμο υπάρχουν 
και άλλες παραδόσεις. Αναφέρονται 
στην ενότητα της Εκκλησίας και των 
λαών, με συμβολικό πρότυπο την ένω-
ση των κόκκων του σίτου σ΄ ένα ψωμί. 
Οι λαοί κάποτε θα ενωθούν μ’ ένα ποι-
μένα, το Χριστό.

ΜΑΝΗ: Κάθε οικογένεια στο φούρνο 
του σπιτιού «ρίχνει» τα χριστόψωμα, 
για να τα κόψει στο τραπέζι των Χρι-
στουγέννων ο οικοδεσπότης σταυρώ-
νοντάς τα, και ευχόμενος «Χρόνια πολ-
λά και του χρόνου». Τα χριστόψωμα 
κατασκευάζονται όπως το ψωμί, μόνο 
που στολίζονται με σταυρούς και ποικί-
λα στολίδια ανάλογα με την καλαισθη-
σία της νοικοκυράς.

ΣΠΑΡΤΗ: Στη Σπάρτη, σε κάθε σπίτι, 
δυο τρεις μέρες πριν, ζυμώνουν 1 – 15 
καρβέλια ψωμί. Το ένα, που το τρώ-
νε ανήμερα των Χριστουγέννων, είναι 
το ψωμί του Χριστού και το πλάθουν 
σε σχήμα σταυρού από ζύμη. Τα άλλα 
χριστόψωμα τα κάνουν με μύγδαλα και 
καρύδια.

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥΣ: Οι Σαρακατσάνοι 
τσοπάνηδες φτιάχνουν δύο χριστόψω-
μα. Το πρώτο, το καλύτερο και με τα πιο 
πολλά κεντίδια, είναι για το Χριστό «για 
να τους φυλάει και να τους βλογάει». 
Πάνω του σκαλίζουν ένα μεγάλο σταυ-
ρό – φεγγάρι με πέντε λουλούδια.
Το δεύτερο, η τρανή Χριστοκουλού-

ρα ή Ψωμί του Χριστού, είναι για τα 
πρόβατα. Έτσι τα τιμά ο βοσκός και τα 
βλογά ο Χριστός. Στη Χριστοκουλούρα 
παριστάνεται με ζύμη, όλη η ζωή της 
στάνης, δηλαδή η μάντρα, τα πρόβατα, 
οι βοσκοί κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: Χαρακτηριστική είναι 
μια κεφαλλονίτικη συνήθεια. Όλο το 
σόι συγκεντρώνεται στο σπίτι του πιο 
ηλικιωμένου. Στο πάτωμα τοποθετούν 
τρία δαυλιά «χιαστί» και πάνω τους βά-
νουν την «κουλούρα».

Όλοι κάνουν ένα κλοιό γύρω ακου-
μπώντας καθένας με το δεξί του χέρι 
την κουλούρα. Ύστερα ο νοικοκύρης 
ψάλλει το «Η γέννησή σου Χριστέ ο 
Θεός…» και ρίχνει λάδι στα δαυλιά, βά-
ζοντάς τα στη φωτιά. Μετά κόβει την 
κουλούρα, τη μοιράζει και δειπνούν 
όλοι μαζί.

ΚΡΗΤΗ: Το χριστουγεννιάτικο ψωμί 
το φτιάχνουν οι γυναίκες με ιδιαίτερη 
φροντίδα και υπομονή. Η ετοιμασία του 
είναι ολόκληρη ιεροτελεστία: χρησιμο-
ποιούν ακριβά υλικά, ψιλοκοσκινισμέ-
νο αλεύρι, ροδόνερο, μέλι, σουσάμι, 
κανέλα, γαρίφαλα και καθώς ζυμώνουν 
λένε:  «Ο Χριστός γεννιέται, το φως 
ανεβαίνει, το προζύμι για να γένει.»

Όταν πλάσουν το ζυμάρι, παίρνουν τη 
μισή ζύμη και φτιάχνουν μια κουλούρα, 
ενώ με την υπόλοιπη φτιάχνουν ένα 
σταυρό με λωρίδες και τον τοποθετούν 
πάνω στο ψωμί. Στο κέντρο βάζουν ένα 
άσπαστο καρύδι και στην υπόλοιπη επι-
φάνεια σχεδιάζουν σχήματα με το μα-
χαίρι ή με το πιρούνι, όπως λουλούδια, 
φύλλα, καρπούς, πουλάκια.

Για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το 
Χριστόψωμο είναι ευλογημένο ψωμί. 
Το κόβουν ανήμερα τα Χριστούγεννα, 
ανταλλάσσοντας πολλές ευχές.
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Emmanuella
Lambropoulos

Députée / MP Saint-Laurent

514-335-6655
750, Marcel Laurin Bureau 102, Saint-Laurent, QC H4M 2M4

 

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Xρονιά!

Emmanuella.Lambropoulos@parl.gc.ca

Merry Christmas and Happy New Year!

  Joyeux Noël et Bonne Année!

Τα Κάλαντα και η Προέλευσή τους
Ομάδες παιδιών ή και ώριμων ανδρών 

γυρνούν στα σπίτια κρατώντας ένα 
τρίγωνο συρμάτινο και το χτυπούν με ένα 
ευθύ σιδερένιο αντικείμενο, για να παρά-
γει τον απαιτούμενο ήχο. Άλλοτε έχουν 
μαζί τους φυσαρμόνικες ή ακορντεόν, και 
στα νησιά βιολιά και κιθάρες.

Εκτός από τους συνηθισμένους ευχετή-
ριους στίχους, ανάλογα με το «νοικοκύρη 
του σπιτιού» προσθέτουν κατάλληλους 
στίχους. Έτσι, αν απευθύνονται σε τσέλι-
γκα, εγκωμιάζουν τα πρόβατά του με τα 
λόγια:
«Μέσα σε τούτη την αυλή τη μαρμαρο-

στρωμένη
εδώ ‘να χίλια πρόβατα και πεντακόσια 

γίδια
και χίλιασαν και μίλιασαν και γίν’καν 

τρεις χιλιάδες».

Τα κάλαντα ποικίλουν  
από τόπο σε τόπο: 
-Στη Μακεδονία υπάρχει το έθιμο της 
Πρωτοχρονιάς άτομα μεγάλης ηλικίας 
να γυρνούν μεταμφιεσμένα στα σπίτια. 
Η αμοιβή τους είναι: αλεύρι, τραχανάς, 
λουκάνικα και άλλα είδη τροφίμων. 
Αφού συγκεντρώσουν την ποσότητα που 
θέλουν, συγκεντρώνονται σ’ ένα σπίτι, 
μαγειρεύουν και γλεντούν. 
Πάλι μεταμφιεσμένοι και κρατώντας κου-
δούνια που δημιουργούν δυνατό θόρυβο 
περιφέρονται την παραμονή των Φώτων. 
Ο θόρυβος αποβλέπει να φοβίσει και να 
διώξει τους καλλικάντζαρους.
-Στη Μύκονο τα παιδιά κρατούν στο χέρι 

τους φαναράκι που το ανάβουν σε εκκλη-
σία του Αγίου Βασιλείου.
-Στη Σίφνο για το κάθε παιδί γράφονται 

διαφορετικοί στίχοι από λαϊκούς ποιητές.

-Στην Κέρκυρα, εκτός από τα παιδιά με 
τη φυσαρμόνικα, περιφέρονται στα σπί-
τια ολόκληρα λαϊκά συγκροτήματα με 
βιολιά και ακορντεόν και τοπικές μπά-
ντες. Η ανταμοιβή για τους ύμνους και τις 
ευχές είναι κυρίως χρηματική και διάφο-
ρα κεράσματα.
  

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΝΤΩΝ
Την ονομασία τους, την πήραν από την 

λατινική λέξη calenda, που διαμορφώθη-
κε από το ελληνικό ρήμα καλώ. Παιδιά, 
κατά ομάδες, περιφέρονταν και περιφέ-

ρονται στα σπίτια, στους δρόμους, στα 
καταστήματα και τραγουδούν με ειδικό 
όργανο τραγούδια, που αφορούν τα Χρι-
στούγεννα, τη γιορτή της Πρωτοχρονιάς, 
τη γιορτή του Μ. Βασιλείου και μερικά 
και την Περιτομή του Χριστού. 
Το έθιμο αυτό προϋπήρχε στην Ελλάδα, 

πριν από την Ρώμη. Τα παιδιά κρατούσαν 
ένα κλαδί ελιάς ή δάφνης, στολισμένο με 
καρπούς και άσπρο μαλλί (η λεγόμενη 
ειρεσιώνη, από το έριο = μαλλί), γύριζαν 
και τραγουδούσαν και τους έδιναν δώρα.

Μετά, πήρε το έθιμο αυτό και η Ρώμη. 

Στο Βυζάντιο κρατούσαν ραβδιά ή φανά-
ρια ή ομοιώματα πλοιαρίων ή και κτιρίων, 
στολισμένα και τραγουδώντας, συνόδευ-
αν το τραγούδι με κρούση τριγώνου ή τύ-
μπανου... (περίφημος ο σχετικός πίνακας 
του Νικηφόρου Λύτρα ο τυμπανιστής / 
1832-1927). 

Σήμερα η βάση, και μάλιστα στους Πό-
ντιους, διασώζεται άθικτη. Ακούμε κά-
λαντα πολλά και ποικίλα, με πολλές πα-
ραλλαγές και αποχρώσεις, στα διάφορα 
διαμερίσματα της χώρας μας.
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Αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καθώς για μια άλλη φορά πρέπει να προσεχούμε 
τις εορτες των Χριστουγέννων και Της Πρωτοχρονιάς, σας στέλνω τις 
πιο εγκάρδιες ευχές μου σε σας και στις οικογένειές σας,  να εορτάσουμε 

Την Γέννηση Του Ιησού Χριστού μας, αναμένωντας μια ευλογημένη νέα χρονιά.   
Με πολλούς  Καναδούς ακόμα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες και σοβαρές επιπτώσεις από την 
πανδημία, σκεπτώμαστε όλους αυτούς που έχασαν τόσα πολλά τα τελευτάια 2 χρόνια.
Εύχομαι αυτή την εορταστική περίοδο, να μας φέρει ελπίδα και αισιοδοξία. 
Με αυτές τις σκέψεις,  η οικογένειά μας, από κοινού σας εύχεται να περάσετε με ασφάλεια την 
εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, γεμάτη οικογενειακή γαλήνη, χαρά και ελπίδα για 
ένα Ευτυχισμένο Νέο Έτος!
Καλά Χριστούγεννα, Χρόνια Πολλά 
Κι’ Ευτυχισμένο το Νέο Έτος με Υγεία, Χαρά, και Πρόοδο!

Αυτές τις εορταστικές ημέρες, 
θα ήθελα να ευχηθώ σε όλη 

την Ελληνική παροικία 
Χαρούμενα Χριστούγεννα

κι’Ευτυχές το Νέο Έτος 

2022 !

GUY OUELLET  TE
M.N.A. for Chomedey 
since March 26, 2007

450 686-0166
4599, boul. Samson
Bureau 201
Laval, QC  H7W 2H2

Η ιστορία της «Άγιας Νύχτας»

Η Άγια Νύχτα είναι ίσως το πιο γνω-
στό χριστουγεννιάτικο τραγούδι σ’ 

όλο τον κόσμο. 
Μεγάλοι συνθέτες όπως ο Βέρντι, ο 

Βάγκνερ, ο Πουτσίνι και άλλοι, το ανα-
γνώρισαν ως ένα βαθιά θρησκευτικό 
τραγούδι, με μια παράξενη δύναμη που 
φτάνει κατευθείαν στις καρδιές των αν-
θρώπων. Κατά καιρούς, η πατρότητά 
του αποδόθηκε στον Μότσαρτ, στον 
Χάιντν ή στον Μπετόβεν. Η αλήθεια 
είναι πως η Άγια Νύχτα δημιουργήθη-
κε από τους Γιόζεφ Μορ και Φραντς 
Γκρούμπερ, κι εψάλη για πρώτη φορά 
τα Χριστούγεννα του 1818 στην εκκλη-
σία του Αγίου Νικολάου στο μικρό χω-
ριό Όμπερντορφ της Αυστρίας.
Ο Μορ είχε γράψει τους στίχους δύο 

χρόνια νωρίτερα. Στις 24 Δεκεμβρίου 
του 1818 ζήτησε από τον Γκρούμπερ να 
συνθέσει μία μελωδία για να συνοδεύ-
σει το τραγούδι με την κιθάρα του. 

Σύμφωνα με την παράδοση, το εκκλη-
σιαστικό όργανο του ναού δεν μπορού-
σε να χρησιμοποιηθεί στη χριστουγεν-
νιάτικη λειτουργία, καθώς τα ποντίκια 
είχαν καταστρέψει κάποια εξαρτήματά 
του.

Η ιστορία αυτή ήταν γνωστή, ωστό-
σο επιβεβαιώθηκε πολύ αργότερα, το 
1995, όταν ανακαλύφθηκε μία παρ-
τιτούρα που ανήκε στον Μορ, με τον 
Γκρούμπερ να υπογράφει τη σύνθεση. 
Στίχοι και μουσικοί όμως φαίνεται να 
γράφτηκαν μαζί, το 1816.
Σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή, η Άγια 

Νύχτα τραγουδήθηκε τα μεσάνυχτα 
εκείνων των Χριστουγέννων και μετά 
ξεχάστηκε. Το 1825 ένας επισκευαστής 
εκκλησιαστικών οργάνων ανακάλυψε 
την παρτιτούρα και «ξαναζωντάνεψε» 
το τραγούδι. 

Σήμερα, υπολογίζεται πως έχει με-
ταφραστεί σε περισσότερες από 300 
γλώσσες.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΙ
Άγια νύχτα, σε προσμένουν, 
με χαρά οι Χριστιανοί 
και με πίστη ανυμνούμε 
το Θεό δοξολογούμε 
μ’ ένα στόμα, μια φωνή. 
Ναι με μια φωνή. 
 
Η ψυχή μας φτερουγίζει, 
πέρα στ’ άγια τα βουνά 
όπου ψάλλουν οι αγγέλοι 
απ’ τα ουράνια θεία μέλη 
στον Σωτήρα «ωσαννά». 
Ψάλλουν «ωσαννά». 
 
Στης Βηθλεέμ ελάτε 
όλοι στα βουνά τα ιερά 
και μ’ ευλάβεια μεγάλη 
κει που άγιο φως προβάλλει 
προσκυνήστε με χαρά. 
Ναι με μια χαρά.

 
ΟΙ ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΙ
Silent night Holy night 
All is calm all is bright 
Round yon virgin Mother and Child 
Holy infant so tender and mild 
Sleep in heavenly peace 
Sleep in heavenly peace. 
 
Silent night, holy night, 
Shepherds quake at the sight. 
Glories stream from heaven afar, 
Heav’nly hosts sing Alleluia; 
Christ the Savior is born; 
Christ the Savior is born. 
 
Silent night, holy night, 
Son of God, love’s pure light. 
Radiant beams from Thy holy face, 
With the dawn of redeeming grace, 
Jesus, Lord, at Thy birth; 
Jesus, Lord, at Thy birth.

ΑΘΗΝΑ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1960ΑΘΗΝΑ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1960
Μία σπάνια φωτογραφίαΜία σπάνια φωτογραφία
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Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά !

YVES ROBILLARD
MP / Député 

Marc-Aurèle-Fortin 
Yves.Robillard@parl.gc.ca

(450) 622-2992

EMMANUEL DUBOURG
MP / Député

Bourassa 
Emmanuel.Dubourg@parl.gc.ca

(514) 323-1212

ANJU DHILLON
MP / Députée

 Dorval – Lachine – LaSalle 
Anju.Dhillon@parl.gc.ca

(514) 639-4497

HON. MARC GARNEAU
MP / Député

Notre-Dame-de-Grâce – 
Westmount 

Marc.Garneau@parl.gc.ca
(514) 283-2013

PATRICIA LATTANZIO
MP / Députée

Saint-Léonard – Saint-Michel 
Patricia.Lattanzio@parl.gc.ca

(514) 256-4548

HON. MÉLANIE JOLY
MP / Députée

 Ahuntsic-Cartierville 
Melanie.Joly@parl.gc.ca 

(514) 383-3709

ANTHONY HOUSEFATHER
MP / Député

 Mont-Royal / Mount Royal 
Anthony.Housefather@parl.gc.ca 

(514) 283-0171

EMMANUELLA LAMBROPOULOS
MP / Députée 
Saint-Laurent 

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

HON. PABLO RODRIGUEZ
MP / Député 

Honoré-Mercier 
Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca

(514) 353-5044

SORAYA MARTINEZ FERRADA
MP / Députée 

Hochelaga 
Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca

(514) 283-2655

HON. DAVID LAMETTI
MP / Député

 LaSalle– Émard– Verdun 
David.Lametti@parl.gc.ca 

(514) 363-0954

FRANCIS SCARPALEGGIA
MP / Député 

Lac-Saint-Louis 
Francis.Scarpaleggia@parl.gc.ca

(514) 695-6661

FAYÇAL EL-KHOURY
MP / Député

 Laval – Les Îles 
Faycal.El-Khoury@parl.gc.ca

(450) 689-4594

SAMEER ZUBERI
MP / Député

 Pierrefonds – Dollard 
Sameer.Zuberi@parl.gc.ca

(514) 624-5725

ALEXANDRA MENDÈS
MP / Députée 

Brossard–Saint-Lambert 
Alexandra.Mendes@parl.gc.ca

(450) 466-6872

HON. STEVEN GUILBEAULT
MP / Député

Laurier – Sainte-Marie 
Steven.Guilbeault@parl.gc.ca

514-522-1339

ANGELO IACONO
MP / Député 
 Alfred-Pellan 

Angelo.Iacono@parl.gc.ca 
(450) 661-4117

TRÈS HON. JUSTIN TRUDEAU
MP / Député 

Papineau 
Justin.Trudeau.c1c@parl.gc.ca 

(514) 277-6020

ANNIE KOUTRAKIS
MP / Députée

 Vimy 
Annie.Koutrakis@parl.gc.ca

(450) 973-5660

HON. MARC MILLER
MP / Député

 Ville-Marie – Le Sud-Ouest –  
Île-des-Soeurs 

Marc.Miller@parl.gc.ca
(514) 496-4885

VOS DÉPUTÉS FÉDÉRAUX LIBÉRAUX
VOUS SOUHAITENT  
UN JOYEUX NOËL  
ET UNE BONNE ANNÉE 2022 !
YOUR FEDERAL LIBERAL MPs WISH YOU 

A MERRY CHRISTMAS  
AND A HAPPY NEW YEAR 2022!
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4279-A BOUL. ST-JEAN
DOLLARD-DES-ORMEAUX,

514-696-9696

Η διεύθυνση και το προσωπικό 
εύχεται στην εκλεκτή πελατεία, 

στους φίλους 
και στις οικογενειές τους 

ΧΡΌΝΙΑ ΠΌΛΛΑ 
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΌΎΓΕΝΝΑ 

και Χαρούμενο με υγεία 
το Νέο Ετος 

2022!

Παράξενα Έθιμα Χριστουγέννων

ΚΕΝΥΑ: Λόγω του κλίματος, το χρι-
στουγεννιάτικο γεύμα θυμίζει κάτι από 
καλοκαιρινή ραστώνη. Έτσι, οι Κενυάτες 
αντί της παραδοσιακής γαλοπούλας, κά-
νουν μπάρμπεκιου στον κήπο τους! 

Ο Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος, μά-
λιστα, θυμίζει κάτι από Άνοιξη, εφόσον 
στολίζουν τις εκκλησίες τους με μπαλό-
νια, λουλούδια και κορδέλες.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Σε μια χώρα που εκδηλώνει 
εμπράκτως το πάθος της για το εθνικό 
ποτό, τη μπύρα Guinness, οι κάτοικοι 
αφήνουν έξω από την πόρτα του σπιτιού 
τους ένα μπουκάλι μπύρας και μια κρε-
ατόπιτα για να τσιμπήσει κάτι ο κουρα-
σμένος Santa Claus, αλλά και να βρέξει 
το στόμα του.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: Ανήμερα Χριστουγέννων, 
ο κόσμος επισκέπτεται το νεκροταφείο 
κρατώντας αναμμένα κεριά σε ανάμνη-
ση των νεκρών τους. Παραμονή Πρωτο-
χρονιάς και πριν την επίσκεψη του Santa 
Claus, δεν παραλείπουν να κάνουν και 
μια… σάουνα, για να τους βρει ο χρόνος 
καθαρούς.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Οι Νορβηγοί αφήνουν μια 
γαβάθα χυλό, το λεγόμενο «nisse» στη 
σιταποθήκη για να το φάει ο καλικάντζα-
ρος που προστατεύει το κτήμα τους, ενώ 
αφού στολίσουν το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο πιάνονται όλοι χέρι-χέρι γύρω 
από αυτό και τραγουδούν τρία χριστου-
γεννιάτικα τραγούδια.

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Τα παιδιά ρίχνουν το 
γράμμα τους στον «Father Christmas» 
στη φωτιά του τζακιού, ώστε να ανέβει 
από την καμινάδα και να ταξιδέψει ως το 
Βόρειο Πόλο. Αν το γράμμα καεί αμέσως 
πρέπει να το ξαναγράψουν. 
Παράδοξο επίσης, πως σε μερικές πε-

ριοχές της χώρας κρατάει γερά «το έθι-
μο του γλεντιού»: αφού σκοτεινιάσει, 
οι αγρότες πηγαίνουν στα περιβόλια, 
σχηματίζουν παρέες γύρω από τα πα-
λαιότερα δέντρα και πίνοντας μπύρα 
τραγουδούν τα κάλαντα και πυροβολούν 
τα κλαριά για να διώξουν τα κακά πνεύ-
ματα.
ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Το έθιμο θέλει τον Παγω-

μένο Πατέρα να φθάνει με το έλκηθρο, 
το οποίο σέρνουν τρεις τάρανδοι, με τη 
συνοδεία ενός κοριτσιού. Το «Κορίτσι-
Νιφάδα» φορά ένα λαμπερό μπλε κο-
στούμι με λευκή γούνα και στέμμα με το 
σχήμα χιονονιφάδας.

ΙΤΑΛΙΑ: Η Strega Befana, κάτι σαν το 
δικό μας Αι Βασίλη, είναι μία μάγισσα, 
η οποία πετά πάνω από την Ιταλία με 

μια σκούπα και μοιράζει δώρα στα καλά 
παιδιά και κάρβουνο στα άτακτα. Στη 
Νάπολη, Παραμονή Πρωτοχρονιάς, αξι-
οσημείωτο είναι το έθιμο να πετάνε τα 
παλιά τους έπιπλα από τα μπαλκόνια. 
Εκείνη την ημέρα όλοι οι πεζοί κοιτάνε 
ψηλά για να μην τους έρθει τίποτα στο 
κεφάλι. Επίσης, δεν είθισται να τρώνε 
γαλοπούλα, αλλά τηγανητό χέλι!

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Το έλκηθρο του Santa 
Claus δεν το σέρνουν τάρανδοι, αλλά 
οχτώ καγκουρό!

ΧΑΒΑΗ: Ο Santa Claus δεν χρησιμο-
ποιεί έλκηθρο, αλλά ένα κανό για να 
μοιράσει τα δώρα, τα οποία συνήθως 
είναι συνυφασμένα με το κλίμα, π.χ. 
Wind-surf, surf boards, κ.ά. Οι Χαβανέ-
ζοι, αφού φάνε παραδοσιακά χοιρινό, 
σούπα noodles και σολομό, τραγουδούν 
με κιθάρες και γιουκαλίλι τις χριστουγεν-
νιάτικες μελωδίες σε χαβανέζικο ρυθμό.

ΙΑΠΩΝΙΑ: Αν και τα Χριστούγεννα δεν 
αποτελούν επίσημη γιορτή της χώρας, 
αφού μόνο το 1% του πληθυσμού της 
είναι Χριστιανοί, ωστόσο, οι Ιάπωνες 
τρώνε, πλέον, γαλοπούλα και στολίζουν 
χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τα δώρα τους 
τα φέρνει ο Hoteiosho, μια θεότητα του 
ιαπωνικού πάνθεον, ο οποίος γνωρίζει 
ποια παιδιά είναι καλά, αφού έχει μάτια 
και στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

ΡΩΣΙΑ: Τη νύχτα των Χριστουγέννων 
ντύνουν στ’ άσπρα μια κοπέλα του σπι-
τιού και τη βάζουν να παριστάνει την 
Παναγία.

ΣΙΚΕΛΙΑ: Οι χωρικοί βγάζουν τα μεσά-
νυχτα των Χριστουγέννων νερό από τα 
πηγάδια και ραντίζουν τα ζώα τους, γιατί 
πιστεύουν ότι το νερό αυτό είναι αγια-
σμένο, επειδή την ίδια ώρα γεννιέται και 
ο Σωτήρας του κόσμου.

ΣΑΡΔΗΝΙΑ: Στη Σαρδηνία πιστεύουν 
ότι όποιος γεννηθεί τη νύχτα των Χρι-
στουγέννων και μάλιστα τα μεσάνυχτα, 
φέρνει την ευλογία του Θεού όχι μόνο 
στους δικούς του, αλλά και στους γείτο-
νες εφτά σπιτιών κοντά στο δικό του.

ΓΑΛΛΙΑ: Tην παραμονή των Χριστου-
γέννων, τα παιδιά αφήνουν τα παπού-
τσια τους δίπλα από το τζάκι, για να τους 
τα γεμίσει με γλυκά και ξηρούς καρπούς 
ο Πατέρας των Χριστουγέννων (Pere 
Noel) που θα κατέβει από την καμινά-
δα, καθώς κοιμούνται. O Pere Noel συ-
νοδεύεται από ένα άλλο παππούλη τον 
Pere Fouettard, ο οποίος δέρνει ελαφρά 
τα παιδιά που ήταν άτακτα κατά τη διάρ-
κεια του χρόνου.
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Αυθεντικές 
Ελληνικές γεύσεις 

για το γιορτινό 
σας τραπέζι.

Χρόνια Πολλά 
& Καλή Χρονιά!
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Courtier immobilier agréé
immopeterk@gmail.com
www.eliteimmobilierpk.com

Suivez-moi sur Facebook et Instagram

Peter Kavouras
C 514 941 4321

SINCE 20021142, boul. Marcel-Laurin 
Ville Saint-Laurent, QC  H4R 1J7

Καλά Χριστούγεννα 
και Ευτυχισμένος  

ο Καινούργιος 
Χρόνος!

Si votre proprieté est déja inscrite avec un autre courtier, veuillez référer cette offre à un(e) ami(e). If your property is already listed with another broker, please refer this offer to a friend.

Diane 
Basciano
Courtier immobilier
C 514-497-6255

Waffa 
Al-Batniji
Courtier immobilier
C 514-816-3537

Houda 
Manshad
Courtier immobilier résidentiel
C 514-928-0027

Christina 
Maroudas
Courtier immobilier résidentiel
C 514-717-1248

Shane 
Fernandez Inc.
Courtier immobilier
résidentiel & commercial
C 514-951-0170

Irene 
Kavouras
Courtier immobilier
C 514-887-7077

Nada 
Srour
Courtier immobilier résidentiel
C 514-651-3639

Ari Malek
Courtier immobilier 
résidentiel
C 514-833-8388

Τα ομορφότερα χριστουγεννιάτικα έθιμα της Ελλάδος!
Τα Χριστούγεννα γιορτάζονται με δεκά-

δες έθιμα και παραδόσεις σε ολόκλη-
ρη τη χώρα. Συγκεντρώσαμε μερικά από 
αυτά και σας τα παρουσιάζουμε:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ:  
ΤΟ ΤΑΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

Στην Κεντρική Ελλάδα, τα μεσάνυχτα της 
παραμονής των Χριστουγέννων γίνεται το 
«τάισμα» της βρύσης. Περίπου τα χαρά-
ματα, οι κοπέλες πηγαίνουν στην πιο κο-
ντινή βρύση και παίρνουν το αμίλητο νερό, 
αφού αφήσουν προηγουμένως εκεί βού-
τυρο, τυρί ή ψημένο σιτάρι ή κλαδί ελιάς. 

ΓΡΕΒΕΝΑ: ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ
Στα Γρεβενά ανάβουν ένα μεγάλο κού-

τσουρο σε μια γωνιά, από την παραμονή 
των Χριστουγέννων και η φωτιά καίει συ-
νέχεια μέχρι τα Φώτα για να προστατεύει 
την οικογένεια από τα δαιμονικά.

ΜΑΝΗ: ΟΙ ΤΗΓΑΝΙΔΕΣ
Στα χωριά έξω από τη Μάνη, πλάθουν 

και ψήνουν τις τηγανίδες, τα μανιάτι-
κα λαλάγγια. Στο σοφρά ή σε κάποιο 
τραπέζι, η μητέρα και τα κορίτσια πλά-
θουν το έτοιμο ζυμάρι σε χοντρό μα-
καρόνι και το διπλώνουν στα τέσσερα. 

ΚΡΗΤΗ: Η ΖΥΜΗ
Σε χωριά της επαρχίας Αμαρίου, τη 

νύχτα της παραμονής των Χριστουγέν-
νων, βάζουν λίγη κοινή ζύμη σ’ ένα πιά-
το και κάποια στιγμή, ενώ βεγγερίζουν 
(ξενυχτούσαν συζητώντας) περιμένο-
ντας, η ζύμη ανέβαινε και γινόταν προ-
ζύμι. Τότε, κατά την πίστη των ανθρώ-

πων, ήταν η ώρα που γεννάται ο Χριστός. 

ΗΠΕΙΡΟΣ: ΤΟ «ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΠΟΥΡΝΑΡΙ»
Στην Ήπειρο έχουν μια ωραία συνήθεια. 

Όταν γεννήθηκε ο Χριστός και πήγαν, λέει, 
οι βοσκοί να προσκυνήσουν, ήτανε νύχτα 
σκοτεινή. Βρήκαν κάπου ένα ξερό πουρ-
νάρι κι έκοψαν τα κλαδιά του. 

Πήρε ο καθένας από ένα κλαδί στο χέρι, 
του έβαλε φωτιά και γέμισε το σκοτεινό 
βουνό χαρούμενες φωτιές και τριξίματα 
και κρότους. 
Από τότε, στα χωριά της Άρτας και των 

Ιωαννίνων, όποιος πάει στο σπίτι του 
γείτονα για να πει χρόνια πολλά, κρα-
τάει ένα δεντρικό που καίει τρίζοντας. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΞΥΛΟ
Στα χωριά της Μακεδονίας, ο νοικοκύρης 

ψάχνει στα χωράφια τις παραμονές των 
γιορτών και διαλέγει το πιο όμορφο, γερό 
και χοντρό ξύλο από πεύκο ή ελιά και το 
πάει σπίτι του, με σκοπό να καίει συνέ-
χεια στο τζάκι από τα Χριστούγεννα μέχρι 
και τα Φώτα. Ο λαός πιστεύει ότι καθώς 
καίγεται το Χριστόξυλο, ζεσταίνεται ο 
Χριστός στην κρύα σπηλιά της Βηθλεέμ. 

«ΠΑΝΤΡΕΜΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ»
Την παραμονή των Χριστουγέννων, σε 

πολλά μέρη της Ελλάδας «παντρεύουν» 
τη φωτιά. 

Παίρνουν δηλαδή ένα ξύλο με θηλυκό 
όνομα, π.χ. κερασιά και ένα με αρσενικό 
όνομα, συνήθως από αγκαθωτά δέντρα. 
Τα αγκαθωτά δέντρα, κατά τη λαϊκή αντί-

ληψη, απομακρύνουν τα δαιμονικά όντα, 
όπως τους καλικάντζαρους.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ: «Η ΓΟΥΡΟΥΝΟΧΑΡΑ»
Ένα από τα σημαντικότερα χριστουγεν-

νιάτικα έθιμα της Θεσσαλίας, είναι το 
σφάξιμο του γουρουνιού. 

Η προετοιμασία για το σφάξιμο του γου-
ρουνιού γίνεται με εξαιρετική φροντίδα, 
ενώ ακολουθεί γλέντι μέχρι τα ξημερώμα-
τα, για να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία 
την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα. 
Τρεις – τέσσερις συγγενικές οικο-

γένειες καθόριζαν με τη σειρά, ποια 
ημέρα θα έσφαζε το γουρούνι της. 

ΔΡΑΜΑ: «ΟΙ ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ»
Στα χωριά Πλατανιά και Σιταγροί του 

Νομού Δράμας, συναντάμε το έθιμο των 
Μωμόγερων, το οποίο προέρχεται από 
τους Πόντιους πρόσφυγες. 

Η ονομασία του εθίμου έχει τις ρίζες της 
στις λέξεις μίμος ή μώμος και γέρος, και 
συνδέεται με τις μιμητικές κινήσεις των 
πρωταγωνιστών. 
Αυτοί, φορώντας τομάρια άγριων ζώων 

ή ντυμένοι με στολές ανθρώπων οπλισμέ-
νων με σπαθιά, έχουν τη μορφή γεροντι-
κών προσώπων. 
Οι Μωμόγεροι, εμφανίζονται καθ’ όλη τη 

διάρκεια του δωδεκαημέρου των εορτών, 
και προσδοκώντας τύχη για τη νέα χρονιά, 
γυρίζουν σε παρέες στους δρόμους των 
χωριών και τραγουδούν ευχετικούς στί-
χους. 
Όταν δύο παρέες συναντηθούν, κάνουν 

ψευτοπόλεμο μεταξύ τους, ώσπου η μία 
ομάδα να νικήσει και η άλλη να δηλώσει 
υποταγή. Παραλλαγές του ίδιου εθίμου, 
συναντώνται σε χωριά της Κοζάνης και της 
Καστοριάς, με την ονομασία Ραγκουτσάρια. 
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HAPPY HOLIDAYS!
FOR FRANCHISE INFORMATION:       LAWRENCE MAMMAS         LAWRENCE@FOODTASTIC.CA         514.862.5565

Τα αδέλφια Λαυρέντιος και Παναγιώτης Μάμμας
Εύχονται σε όλη την ομογένεια

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχές το Νέο Έτος 

2022!
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Ο ιδιοκτήτης και το προσωπικό 
του εστιατορίου εύχονται σε 
όλη την Ελληνική Παροικία 
Χαρούμενα Χριστούγεννα  

και Καλή Χρονιά!

514 521-4206 | 521, Av. Duluth Est, Montréal, QC  H2L 1A8

Όπως συμβαίνει κατά κανόνα, πριν 
μία διεκδίκηση σε βάρος της Ελλά-

δας καταστεί επίσημη θέση της Άγκυρας, 
ακούγεται από ανεπίσημα χείλη. Για πρώ-
τη φορά, λοιπόν, πριν από αρκετούς μή-
νες, δηλώθηκε ότι εάν η Ελλάδα δεν προ-
χωρήσει σε αποστρατιωτικοποίηση των 
νησιών του ανατολικού Αιγαίου θα έχει 
παραβιάσει τις συνθήκες, με τις οποίες 
της παραχωρήθηκαν και ως εκ τούτου η 
παραχώρηση θα πάψει να ισχύει! Τη θέση 
εξέφρασε ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών 
Τσαβούσογλου, προσδίδοντας τον πιο 
επίσημο χαρακτήρα.

Σταύρος Λυγερός* 
© slpress.gr

Από την πρώτη στιγμή είχα επισημάνει, 
πως εκείνη η ανεπίσημη δήλωση ήταν 
προάγγελος μίας κλιμάκωσης του τουρ-
κικού επεκτατισμού. Από το 1973-74 η 
Άγκυρα ήγειρε επεκτατικές διεκδικήσεις 

αναφορικά με τον εναέριο χώρο, το FIR 
και την υφαλοκρηπίδα. Το 1996, η Άγκυ-
ρα κλιμάκωσε με τη θεωρία των «γκρίζων 
ζωνών», διεκδικώντας ένα μεγάλο αριθμό 
νησίδων και βραχονησίδων, που δεν ανα-
φέρονταν ονομαστικά στη Συνθήκη της 
Λοζάνης.

Πριν 70 ημέρες περίπου, με την επιστο-
λή που κατέθεσε στον ΟΗΕ ο εκεί μόνιμος 
αντιπρόσωπος της Τουρκίας πρέσβης Σι-
νιρλίογλου, η Άγκυρα έκανε ένα μεγάλο 
βήμα για να καταστήσει την ανεπίσημη 
θέση επίσημη πολιτική, ανοίγοντας το 
δρόμο για την τωρινή δήλωση Τσαβού-
σογλου. Αυτό, άλλωστε, είχε συμβεί και 
με τη θεωρία περί «γκρίζων ζωνών». Τέσ-
σερα χρόνια πριν προβληθεί ως επίσημη 
θέση της Άγκυρας, την είχε προαναγγείλει 
ένας Τούρκος ναύαρχος, αλλά στην Αθήνα 
είχε περάσει «ντούκου».

Είναι εδώ και πολύ καιρό ξεκάθαρο, από 
αλυσίδα επίσημων δηλώσεων, ότι η Άγκυ-
ρα έχει μετατρέψει την αποστρατιωτικο-

ποίηση των ελληνικών νησιών σε αιχμή 
του διπλωματικού της δόρατος. Πρόκειται 
για ζήτημα – κλειδί της ελληνικής αποτρε-
πτικής στρατηγικής και κατ’ επέκταση της 
ελληνοτουρκικής διένεξης. 

Είναι κοινό μυστικό, μάλιστα, πως κατά 
καιρούς ασκούνται στην Αθήνα πιέσεις 
από το Βερολίνο και από την Ουάσιγκτον 
για να αποδεχθεί «μερική αποστρατιωτι-
κοποίηση».
Υπενθυμίζουμε τη δήλωση Πομπέο ότι 

«πρέπει να μειώσουμε το στρατιωτικό 
αποτύπωμα παντού και πρέπει να χρη-
σιμοποιήσουμε διπλωματικά μέσα, όχι 
στρατιωτικά». Η δήλωση εκείνη, σε συν-
δυασμό με την κυβερνητική σιωπή, είχε 
τροφοδοτήσει σχετικά δημοσιεύματα, 
υποχρεώνοντας τον πρεσβευτή Πάιατ να 
προβεί σε διάψευση μέσω Twitter: «Η 
Αμερική δεν κάνει τέτοιες προτάσεις (για 
αποστρατιωτικοποίηση). Μια ασφαλής 
και ισχυρή Ελλάδα είναι προς το συμφέ-
ρον της Αμερικής».

Η ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΠΑΓΙΔΑ
Μετά την κρίση στα Ίμια (1996), οι Αμε-

ρικανοί είχαν ρίξει στο τραπέζι την πρότα-
ση η Ελλάδα να αποστρατιωτικοποιήσει 
τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, αφήνο-
ντας εκεί μόνο τις δυνάμεις που προβλέ-
πουν οι Συνθήκες της Λοζάνης (του 1923 
για το βορειοανατολικό Αιγαίο) και των 
Παρισίων (του 1947 για τα Δωδεκάνησα). 
Σε αντάλλαγμα, οι Τούρκοι θα απέσυραν 

τη Στρατιά του Αιγαίου στο εσωτερικό και 
τον αποβατικό στόλο τους από τα μικρα-
σιατικά παράλια.

Αν και τότε οι γνωστοί κύκλοι στην Αθήνα 
συζητούσαν με διάθεση να αποδεχθούν 
αυτή την πρόταση, η παγίδα ήταν πολύ 
προφανής. 
Δε χρειάζονται στρατιωτικές γνώσεις, 

για να δούμε ότι σε περίπτωση κρίσης, οι 
τουρκικές χερσαίες δυνάμεις και ο αποβα-
τικός στόλος θα μπορούσαν να επιστρέ-

Η νέα τουρκική  Η νέα τουρκική  
παγίδα για τα νησιάπαγίδα για τα νησιά

Αποστρατιωτικοποίηση  Αποστρατιωτικοποίηση  
και κυριαρχίακαι κυριαρχία
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και σε ολόκληρη την Ελληνική Παροικία

Καλά ΧριστούγενναΚαλά Χριστούγεννα
Καλή ΧρονιάΚαλή Χρονιά
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Ευχόμαστε στην πολυπληθή πελατεία μας, 
στους φίλους και συγγενείς μας 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ  
ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2022!
Ιωάννης Ρασσιάς
Σπύρος Ρασσιάς
Γεώργιος Κουτουμάνος
Νίκος Κουτουμάνος

At Your Service
Since 1975

Régie du Bâtiment du Québec  RBQ:1508-3330-61

ΠΕΙΡΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ 1975

ψουν σε 24 ώρες, ή έστω ημέρες, απένα-
ντι από τα ελληνικά νησιά, ενώ ο επανεξο-
πλισμός των νησιών θα απαιτούσε μήνες, 
εάν ποτέ καθίστατο εφικτός. Έτσι, στο 
διπλωματικό παρασκήνιο είχε πέσει δεύ-
τερη πρόταση. Τότε, η κυβέρνηση Σημίτη 
είχε προτείνει την παραπομπή στη Χάγη 
της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και 
της κυριαρχίας των Ιμίων. Για να διευκολύ-
νει την υιοθέτηση της πρότασης από τους 
Τούρκους, μάλιστα, η Αθήνα είχε απελευ-
θερώσει το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 
της ΕΕ προς την Τουρκία, που μέχρι τότε 
μπλόκαρε. Οι Τούρκοι, όμως, είχαν άλλα 
σχέδια. Στόχος τους ήταν να παραπεμφθεί 
στη Χάγη η αποστρατιωτικοποίηση των 
νησιών. Ήθελαν να εκμεταλλευθούν την 
ασθενή νομική θέση της Ελλάδας για το 
ζήτημα, προκειμένου να θέσουν τα νησιά 
σε καθεστώς ομηρίας και κατ’ επέκταση 
να μπορούν να εκβιάζουν αποτελεσματι-
κά την Αθήνα. Αν η αποστρατιωτικοποίη-
ση πήγαινε πακέτο με την οριοθέτηση της 
υφαλοκρηπίδας, η Άγκυρα εκτιμούσε (όχι 
αβάσιμα) πως μάλλον θα έχανε το έλασ-
σον και θα κέρδιζε το μείζον, δηλαδή την 
αποστρατιωτικοποίηση.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Στο σημείο αυτό, είναι αναγκαία μία πα-

ρένθεση. Η Συνθήκη της Λοζάνης προβλέ-
πει, ότι στα νησιά του βορειοανατολικού 
Αιγαίου μπορούν να υπάρχουν μόνο δυ-
νάμεις από ντόπιους στρατεύσιμους. Η 
δε Συνθήκη των Παρισίων προβλέπει για 
τα Δωδεκάνησα, την ύπαρξη δυνάμεων 
εσωτερικής ασφάλειας, όχι στρατού. Οι 
δεσμεύσεις αυτές είχαν επιβληθεί, επειδή 
οι Τούρκοι είχαν υποστηρίξει ότι τα νησιά 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την Ελ-
λάδα ως βάση εισβολής στη Μικρά Ασία. 
Σήμερα ο ισχυρισμός αυτός προκαλεί 
μόνο γέλια.

Μέχρι το 1974, η Ελλάδα σεβόταν τις 
συνθήκες. Μετά το 1974 η τουρκική απει-
λή κατέστη συγκεκριμένη, όχι μόνο λόγω 
της εισβολής στην Κύπρο, αλλά και λόγω 
του ότι το 1975 συστάθηκε η στρατιά του 
Αιγαίου με έδρα τη Σμύρνη και με στόχο 
τα ελληνικά νησιά. Έτσι, η Ελλάδα υποχρε-
ώθηκε να τα οχυρώσει. 

Νομικά στηρίζεται στο άρθρο 51 του 
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, που υπε-
ρισχύει των συνθηκών και ο οποίος προ-
βλέπει το δικαίωμα κάθε κράτους στην 
άμυνα.

Η ελληνική πλευρά έχει νομικά το δικαί-
ωμα να αρνηθεί την παραπομπή του συ-
γκεκριμένου θέματος, γιατί δεν έχει ανα-
γνωρίσει στο Διεθνές Δικαστήριο δικαιο-
δοσία για θέματα άμυνας. Πολιτικά, όμως, 
είχε βρεθεί σε μειονεκτική θέση, επειδή 
η ίδια η Αθήνα έχει αναγάγει τη Χάγη σε 
κεντρικό διπλωματικό εργαλείο επίλυσης 
των ελληνοτουρκικών. Αυτό είχε φανεί 
από όταν οι Αμερικανοί στη δεκαετία του 
1990 είχαν υιοθετήσει την τουρκική απαί-
τηση και πίεζαν τον τότε υπουργό Εξωτε-
ρικών Πάγκαλο να αναγνωρίσει στη Χάγη 
και δικαιοδοσία για θέματα άμυνας, ή να 
αρχίσει μία συνολική διαπραγμάτευση 
για το Αιγαίο. Όταν ο Πάγκαλος είχε αρνη-
θεί, η Ουάσιγκτον είχε ζητήσει και επισή-
μως να παραπεμφθούν στη Χάγη όλες οι 
«εδαφικές διαφορές»!

Δικαιολογημένα, ο τότε Τούρκος υπουρ-
γός Εξωτερικών, Ισμαήλ Τζεμ, είχε δηλώ-
σει ότι εκείνη «η ανακοίνωση του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ πλησιάζει τις τουρκικές θέ-
σεις», προσθέτοντας με εμφανή ικανοποί-
ηση ότι γι’ αυτό και είχε προκαλέσει σοκ 
στην Αθήνα. Κι όμως, η εξέλιξη εκείνη δεν 
ήταν έκπληξη. Από την άνοιξη του 1996 
και επανειλημμένως, είχα γράψει στην 
«Καθημερινή» και στον «Επενδυτή» ότι η 
Ουάσιγκτον θα προωθούσε τη φόρμουλα 
του πακέτου, δηλαδή την παραπομπή στη 
Χάγη αθροιστικά όλων των θεμάτων που 

θα έθετε η μία και η άλλη πλευρά, μετα-
τρέποντας τη Χάγη σε μπούμερανγκ για 
την ελληνική διπλωματία.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  
ΚΑΙ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ» ΟΠΛΑ
Αυτά τότε. Ισχύουν ακριβώς τα ίδια και 

σήμερα; Η απάντηση είναι όχι. Μπορεί 
και σήμερα οι Τούρκοι να θέτουν ζήτημα 
αποστρατιωτικοποίησης, αλλά γνωρίζουν 
ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί 
να αφοπλίσει τα νησιά. Γιατί το θέτουν 
τότε; Το θέτουν, όχι τόσο για να πάρουν 
κάποιο αντάλλαγμα κάπου αλλού, όσο 
επειδή ελπίζουν ότι υπό το κράτος του 
φόβου η Αθήνα μπορεί να αποσύρει σιω-
πηλά από τα νησιά τα λεγόμενα «επιθετι-
κά» όπλα, δηλαδή οπλικά συστήματα που 
μπορούν να πλήξουν στόχους στη ζώνη 
των μικρασιατικών ακτών. Με άλλα λό-
για, δεν τους ενδιαφέρουν οι στρατιώτες, 
αλλά οι πύραυλοι.

Κυρίως, όμως, το θέτουν για να αποτρέ-
ψουν τη μετατροπή των νησιών σ’ αυτό 
που μπορούν να μετατραπούν: σε μία 
αλυσίδα βάσεων πυραυλικών συστημά-
των (εδάφους-εδάφους, εδάφους-αέρος 
και εδάφους-θαλάσσης), τα οποία θα 
αποτελούν την καλύτερη αποτροπή. Κι 
αυτό, επειδή θα μπορούν να ελέγξουν σε 
μεγάλο βαθμό το Αιγαίο σε αέρα και θά-
λασσα, αλλά και να πλήξουν με ακρίβεια 
ζωτικούς στόχους σε μεγάλο βάθος στη 
δυτική Τουρκία, αν όχι και ανατολικότερα.

Αυτός είναι ο δυνητικός εφιάλτης των 
Τούρκων στο στρατιωτικό επίπεδο. Ακόμα 
κι αν σε μία σύγκρουση κατάφερναν με 
απόβαση να καταλάβουν ένα ή και δύο 
ελληνικά νησιά, το στρατιωτικό και οικο-
νομικό κόστος που θα πλήρωναν θα ήταν 
πολλαπλάσιο. Με άλλα λόγια, η ελληνική 
αποτρεπτική στρατηγική θα αποκτούσε 
πολύ πιο αξιόπιστη βάση από ό,τι σήμε-
ρα. Η Αγκυρα θα υποχρεωνόταν να εγκα-
ταλείψει τα στρατιωτικά νταηλίκια, με τα 

οποία προωθεί τις μονομερείς επεκτατι-
κές διεκδικήσεις της σε βάρος της Ελλά-
δας.

Εδώ ακριβώς «μπαίνουν στη σκηνή» 
η Ουάσιγκτον και το Βερολίνο. Ο Πάιατ, 
όπως και ο Γερμανός πρεσβευτής στην 
Αθήνα, δεν είπαν προ καιρού ψέματα, 
όταν δήλωναν πως οι κυβερνήσεις τους 
δεν πιέζουν την Ελλάδα να αποστρατιω-
τικοποιήσει τα νησιά. Σύμφωνα με αξιό-
πιστες πληροφορίες, όμως, την πίεζαν να 
δεσμευτεί πως θα αποσύρει τα «επιθετι-
κά» όπλα, ή τουλάχιστον πως δε θα εγκα-
ταστήσει «έξυπνα» πυραυλικά συστήμα-
τα στα νησιά, όπως επιβάλει στοιχειώδης 
στρατιωτική και πολιτική λογική, προκει-
μένου η ελληνική αποτρεπτική στρατηγι-
κή να καταστεί συμπαγής, αξιόπιστη και 
αποτελεσματική.

Αυτό το νόημα είχε η δήλωση Πομπέο, 
περί μείωσης του στρατιωτικού αποτυπώ-
ματος. Το ίδιο νόημα έχουν και οι συνα-
φείς δηλώσεις από εταίρους και συμμά-
χους. Ακριβώς γι’ αυτό, δεν αρκεί η δήλω-
ση ότι δεν τίθεται θέμα αποστρατιωτικο-
ποίησης. Η Αθήνα οφείλει να καταστήσει 
πάγια εθνική θέση, ότι δεν πρόκειται να 
αναλάβει την οποιαδήποτε δέσμευση 
έναντι Τουρκίας, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ ανα-
φορικά με την άμυνα και τον εξοπλισμό 
των νησιών. Αυτό ως πρώτο βήμα, γιατί το 
δεύτερο και σημαντικότερο είναι να μετα-
τρέψει τα νησιά σε «αβύθιστα πυραυλο-
φόρα».

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

Καλοτάξιδο το 2022!



54  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  24 Δεκεμβριου, 2021 / December 24, 2021

John Vourakis
N O TA I R E   -  N O TA R Y

Ευχόμαστε στην  
    πολυπληθή πελατεία και  

           σε ολόκληρη την Ελληνική 
Παροικία

Καλά Χριστούγεννα
Καλή Χρονιά

2022
1595, boul. Daniel-Johnson, bureau 310, Laval, QC
www.lvnotaires.com  •  jvourakis@lvnotaires.com

Tel.: 450 669-1819
Fax: 450 682-5382

Η διαμόρφωση της νομισματικής και 
της δημοσιονομικής πολιτικής σε 

ένα πλαίσιο πολύ υψηλού χρέους και αυ-
ξανόμενου πληθωρισμού θα είναι δύσκο-
λη, τονίζει το Διεθνές Νομισματικό Τα-
μείο (ΔΝΤ) σε ανάλυσή του, με αφορμή 
τα νεότερα στοιχεία, που έδειξαν ότι το 
παγκόσμιο χρέος εκτινάχθηκε το 2020 στο 
επίπεδο ρεκόρ των 226 τρισ. δολαρίων. 
Το Ταμείο αναφέρει, ότι η μεγάλη αύξη-
ση του χρέους ήταν δικαιολογημένη, από 
την ανάγκη να προστατευθεί το βιοτικό 
επίπεδο και η απασχόληση, καθώς και για 
να αποφευχθεί ένα κύμα χρεοκοπιών. «Αν 
οι κυβερνήσεις δεν είχαν λάβει μέτρα, οι 
κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες θα 
ήταν καταστροφικές», τονίζει.

Προσθέτει, όμως, ότι η αύξηση του χρέ-
ους μεγεθύνει τις αδυναμίες, ιδιαίτερα 
καθώς οι χρηματοδοτικές συνθήκες γίνο-
νται πιο σφιχτές, περιορίζοντας την ικανό-
τητα των κυβερνήσεων να στηρίξουν την 
ανάκαμψη και τη δυνατότητα των επιχει-
ρήσεων να προχωρούν σε επενδύσεις.
Κρίσιμης σημασίας πρόβλημα είναι η 

επίτευξη του σωστού μείγματος δημοσι-
ονομικών και νομισματικών πολιτικών, σε 
ένα περιβάλλον υψηλού χρέους και ανό-
δου του πληθωρισμού. «Η νομισματική 
πολιτική σωστά εστιάζει τώρα στην αύξη-

ση του πληθωρισμού και των πληθωριστι-
κών προσδοκιών», σημειώνει.

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
Το ΔΝΤ ξεκαθαρίζει σχετικά δύο πράγμα-

τα:
Πρώτον, ότι η αύξηση του πληθωρισμού 

και του ονομαστικού ΑΕΠ μπορεί να βο-
ηθήσει στη μείωση του χρέους (ως πο-
σοστό του ΑΕΠ) σε κάποιες περιπτώσεις, 
αλλά είναι απίθανο να οδηγήσει σε μία 
διατηρήσιμη σημαντική μείωσή του. «Κα-
θώς οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν τα 
επιτόκια για να αποτρέψουν την παγίωση 
υψηλών επιπέδων πληθωρισμού, το κό-
στος δανεισμού αυξάνεται», υπονοώντας 
ότι η συνακόλουθη αύξηση της δαπάνης 
για τόκους θα τροφοδοτήσει ξανά τη δυ-
ναμική του χρέους. «Οι κεντρικές τράπε-
ζες των αναπτυγμένων οικονομιών σχε-
διάζουν να μειώσουν τις μεγάλες αγορές 
κρατικού χρέους και άλλων assets – αλλά 
ο τρόπος που θα υλοποιηθεί η μείωση 
αυτή θα επηρεάσει την οικονομική ανά-
καμψη και τη δημοσιονομική πολιτική».
Δεύτερον, ότι η αύξηση των επιτοκίων 

πρέπει να οδηγήσει σε προσαρμογή της 
δημοσιονομικής πολιτικής, ιδιαίτερα σε 
χώρες με υψηλότερο χρέος. «Όπως δεί-

χνει η ιστορία, η δημοσιονομική στήριξη 
θα γίνεται λιγότερο αποτελεσματική όταν 
αντιδρούν τα επιτόκια – δηλαδή, μία αύ-
ξηση των δαπανών (ή μείωση των φόρων) 
θα έχει μικρότερο αντίκτυπο στην οικονο-
μική δραστηριότητα και θα μπορούσε να 
τροφοδοτήσει τις πληθωριστικές πιέσεις, 
ενώ οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του 
χρέους πιθανότατα θα ενταθούν».

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ 
ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΧΡΕΟΣ
Σύμφωνα με την έκθεση, οι κίνδυνοι θα 

διογκωθούν αν τα παγκόσμια επιτόκια 
αυξηθούν ταχύτερα από το αναμενόμενο 
και η ανάπτυξη καμφθεί. «Αν ο δημόσιος 
και ο ιδιωτικό τομέας αναγκαστούν να 
μειώσουν ταυτόχρονα τη μόχλευσή τους, 
οι προοπτικές ανάπτυξης θα πληγούν».

Οι χώρες που έχουν υψηλές ακαθάριστες 
χρηματοδοτικές ανάγκες, δηλαδή υψηλό 
κίνδυνο αναχρηματοδότησης του χρέους, 
ή είναι εκτεθειμένες σε μεγάλες διακυ-
μάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, 
θα πρέπει να προσαρμοστούν ταχύτερα 
για να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη της 
αγοράς, σημειώνει το ΔΝΤ.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 2020

Το 2020 ήταν η χρονιά με τη μεγαλύτερη 
αύξηση του παγκόσμιου χρέους από το 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με 
το Ταμείο. Το παγκόσμιο χρέος αυξήθηκε 
κατά 28 ποσοστιαίες μονάδες στο 256% 
του ΑΕΠ, σύμφωνα με την τελευταία επι-
καιροποίηση της βάσης δεομένων του 
ΔΝΤ για το χρέος.

Στο δημόσιο χρέος αντιστοιχούσε λίγο 
περισσότερο από το μισό της αύξησης, 
καθώς το παγκόσμιο ποσοστό του εκτινά-
χθηκε στο 99% του ΑΕΠ, ενώ το χρέος των 
μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και 
των νοικοκυριών έφθασε επίσης σε νέα 
υψηλά επίπεδα.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η αύξηση του χρέ-
ους των αναπτυγμένων οικονομιών, όπου 
το δημόσιο χρέος αυξήθηκε από περίπου 
70% του ΑΕΠ το 2007, στο 124% το 2020. 

Από την άλλη πλευρά, το ιδιωτικό χρέ-
ος αυξήθηκε με χαμηλότερο ρυθμό από 
164%, στο 178% του ΑΕΠ, αντίστοιχα.
Το δημόσιο χρέος αντιστοιχεί πλέον σχε-

δόν στο 40% του συνολικού παγκόσμιου 
χρέους, ποσοστό που είναι το υψηλότερο 
από τα μέσα της δεκαετίας του 1960. 

Η εκτίναξη του χρέους μετά το 2007 
οφείλεται κυρίως στην παγκόσμια χρημα-
τοπιστωτική κρίση και στη συνέχεια στην 
κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ  
ΜΕΤΑ ΤΟ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 

ΣΤΑ ΥΨΗ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΡΕΟΣΣΤΑ ΥΨΗ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΡΕΟΣ
To παγκόσμιο χρέος κατέγραψε το 2020 τη μεγαλύτερη αύξηση  To παγκόσμιο χρέος κατέγραψε το 2020 τη μεγαλύτερη αύξηση  
μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εκτινάχθηκε  μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εκτινάχθηκε  
στο επίπεδο – ρεκόρ των 226 τρισ. δολαρίωνστο επίπεδο – ρεκόρ των 226 τρισ. δολαρίων
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514.334.8451 
www.conanfoods.com 

FOOD DISTRIBUTION 

Division of 

ХΡΟNΙΑ ΠΟΛΛΑ  
ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑTΕΣ ΜΑΣ  

ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ 

SYSCO GRAND MONTREAL
450 645-6800

1025 rue Volta, Boucherville, J4B 7M7

Εύχονται στους φίλους, πελάτες 
και σε ολόκληρη την Ελληνική 

Παροικία, Καλά Χριστούγεννα και 
Ευτυχισμένος ο καινούργιος Χρόνος  

2022 !



56  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  24 Δεκεμβριου, 2021 / December 24, 2021

inc.

AGENCE IMMOBILIÈRE

4651 boul. Samson 
Chomedey, Laval 
Qc  H7W 2H5

Bur.: 450-973-1616 
Fax:  450-973-8555

ΧΡΌΝΙΑ ΠΌΛΛΑ 
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΌΎΓΕΝΝΑ 
και ευτυχισμένη η Νέα Χρονιά 
 σε όλους τους πελάτες μας  

και σε όλη την Ελληνική παροικία

Αυστριακός υπουργός Υγείας:  
«Δε θα μπορέσουμε να 

σταματήσουμε την Όμικρον»

Η Αυστρία προετοιμάζεται για τον 
υψηλό ρυθμό με τον οποίο ανα-

μένεται να εξαπλωθεί η νέα παραλλα-
γή Omicron του COVID-19. Ωστόσο, ο 
υπουργός υγείας της χώρας ξεκαθαρίζει, 
ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι για να στα-
ματήσει η νέα μετάλλαξη.
Η Αυστρία δε θα ήταν σε θέση να στα-

ματήσει την παραλλαγή Omicron, αλλά 
«μπορούμε να κερδίσουμε χρόνο για 
να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο», εξήγησε ο Βόλφγκανγκ 
Μούκσταιν, υπουργός Υγείας της Αυ-
στρίας, μετά από συνάντηση με το δι-
ευθυντή του ΠΟΥ για την Ευρώπη, όπως 
αναφέρει το ORF.

Πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής, τα επιστη-
μονικά ευρήματα σχετικά με την Όμι-
κρον έρχονται σε καθημερινή βάση, κα-
θιστώντας δύσκολη τη χάραξη πολιτικής. 
Μέχρι τώρα είναι γνωστό, ότι όσοι έχουν 

αναρρώσει ή έχουν εμβολιαστεί ενδέχε-
ται να μολυνθούν, ανέφερε. 

Ωστόσο, απηύθυνε έκκληση στους πο-
λίτες να κάνουν την αναμνηστική δόση 
«πριν από τις διακοπές και να δώσουν 
στον εαυτό τους και την οικογένειά τους 
αυτό το χριστουγεννιάτικο δώρο».

Από τον Ιανουάριο του 2022, η Αυστρία 
θα λάβει τις πρώτες παρτίδες του πρό-
σφατα εγκεκριμένου εμβολίου Novavax, 
το οποίο πολλοί ελπίζουν ότι θα κατευ-
νάσει την ανησυχία των σκεπτικιστών 
του εμβολίου σχετικά με την ασφάλεια 
των εμβολίων mRNA. Σε αντίθεση με 
τα κοινώς χρησιμοποιούμενα εμβό-
λια BioNTech/Pfizer και Moderna, το 
Novavax είναι «παραδοσιακό» εμβόλιο, 
όπως χαρακτηρίζεται, που τροφοδοτεί-
ται από νεκρά κύτταρα του ιού.

KLELIA AVATAGELOU & NIKOLAUS J. KURMAYER  
EURACTIV GREECE AND EURACTIV.DE

Βρυξέλλες: Σε περίπου δύο 
εβδομάδες θα γνωρίζουμε  
εάν χρειαστεί νέο εμβόλιο

Σε σχεδόν δύο εβδομάδες, οι επιστή-
μονες της ΕΕ θα έχουν εικόνα για το 

εάν θα χρειαστεί ένα νέο προσαρμοσμέ-
νο εμβόλιο, για την αντιμετώπιση της 
μετάλλαξης Όμικρον, η οποία αναμένε-
ται να κυριαρχήσει στην Ευρώπη μέχρι 
τα μέσα Ιανουαρίου, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της EURACTIV. Όμως, η τρίτη 
ενισχυτική δόση προσφέρει αρκετή προ-
στασία;
«Προς το παρόν, φαίνεται πως ναι», 

είπε μια πηγή κοντά στο θέμα, προσθέ-
τοντας ότι αυτή η προστασία θα μπο-
ρούσε να είναι έως και 70%, αλλά και 
πάλι, αυτά είναι προκαταρκτικά στοιχεία.
Η ίδια πηγή πρόσθεσε, ότι εάν χρεια-

στεί ένα νέο προσαρμοσμένο εμβόλιο, η 
φαρμακοβιομηχανία θα χρειαστεί περί-
που 100 ημέρες για την παραγωγή του, 
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
(EMA) θα πρέπει να το εγκρίνει με μια 

γρήγορη διαδικασία και στη συνέχεια θα 
πρέπει να διανεμηθεί στις χώρες της ΕΕ.
Χρονικά, ένα νέο εμβόλιο θα μπορούσε 

να κυκλοφορήσει στην αγορά την επόμε-
νη άνοιξη, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από 
το αν το νέο εμβόλιο θα προσαρμοστεί 
απλώς με βάση την προηγούμενη τεχνο-
λογία των εμβολίων COVID-19 ή θα είναι 
κάτι εντελώς νέο.
«Ακόμα κι αν χρειαστούμε ένα νέο προ-

σαρμοσμένο εμβόλιο, έχουμε συμβό-
λαια και μόλις είμαστε έτοιμοι, θα πατή-
σουμε αμέσως το κουμπί», πρόσθεσε η 
πηγή.
Το ίδιο ισχύει για τις νέες θεραπείες και 

φάρμακα κατά του COVID, καθώς δεν εί-
ναι ακόμα σίγουρο ότι μπορούν να αντι-
μετωπίσουν την παραλλαγή Omicron.

Βρυξέλλες | Σαράντης Μιχαλόπουλος
Euractiv Greece
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Εκπληκτικά Πιάτα - Ευχάριστο περιβάλλον  
 www.auvieuxduluth.com info@auvieuxduluth.com 

T:  450-663-1165

Καλές Γιορτές 
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2022
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Περίπου 600 μεσίτες  ακινήτων στην υπηρεσία σας
Largest independent office in Quebec

514 360-3000       www.charisma.ca514 360-3000       www.charisma.ca

Montreal - Center - City
1460 Sherbrooke West, Office 200

Montreal, Qc, H3G-1K4

Montreal
4280 Rue Beaubien E, 

 Montréal, QC H1T 1S6, Canada

Rive-sud
2015, av. Victoria, Bureau 200
St-Lambert, Quebec, J4S 1H1

Vaudreuil-Dorion
110 - 2555 rue Dutrisac

Vaudreuil-Dorion, Quebec, J7V 7E6

Head Office  3310 100 Avenue, suite 340, Laval, Quebec, H7T 0J7

Καλά Χριστούγεννα, και Ευτυχισμένος  
ο Καινούργιος Χρόνος με Υγεία,  
Αγάπη, Ελπίδα και Αισιοδοξία!

2022
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ΧΡΌΝΙΑ ΠΌΛΛΑΧΡΌΝΙΑ ΠΌΛΛΑ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΌΎΓΕΝΝΑ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΌΎΓΕΝΝΑ 
και ευτυχισμένη η Νέα Χρονιά και ευτυχισμένη η Νέα Χρονιά 

 σε όλους πελάτες μας   σε όλους πελάτες μας  
και σε όλη την Ελληνική παροικίακαι σε όλη την Ελληνική παροικία

Groupe Alimentaire Miron Inc.    |    514.344.5558
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Χαρούμενες Γιορτές με 
Υγεία, Ευτυχία και Αγάπη  
Καλοτάξιδο το Νέο Έτος

2022!

Elixor Centropolis
1795 av. Pierre-Peladeau,

Laval, QC  H7T 2Y5
450 687-6877

Elixor D.D.O.
3237 boul. des Sources,
D.D.O., QC  H9B 1Z6

514 683-7778
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450-681-6900  |  pilaros.com

ΚΑΛΈΣ ΓΙΟΡΤΈΣ!

Ό,τι αναγκαίο για 
το τέλειο Ελληνικό 
εορταστικό τραπέζι
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Super concept
Ouvert au public

450 688-7773
3699, Autoroute 440 Ouest, Laval, QC (Κοντά στην Blvd. Labelle)

Ευχόμαστε  
Καλά Χριστούγεννα
Ευτυχές με Υγεία το 

22002222!!

GrandGrand
MARCHÉMARCHÉ
COL-FAXCOL-FAX

Τα προτεινόμενα από τη Μόσχα κείμε-
να συνθηκών, με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, 

σηματοδοτούν ουσιαστικά μια σαφή προ-
ειδοποίηση ότι θα υπάρξει κλιμάκωση της 
αντιπαράθεσης. 

Ουσιαστικά, ανέδειξε ξανά τη δική της 
φιλοσοφία για τη συλλογική ασφάλεια 
στην Ευρώπη και τον κόσμο, που στηρίζε-
ται στην τήρηση ισορροπιών, την αποδο-
χή των ορίων κάθε σχηματισμού και την 
αποφυγή επιθετικών ενεργειών. 

Ειδικά για την Ευρώπη, αυτό εξειδικεύε-
ται σε ένα σύνολο ρωσικών θέσεων, για το 
πώς μπορεί να αποφευχθεί η κλιμάκωση 
του νέου Ψυχρού Πολέμου.

Παναγιώτης Σωτήρης
(in.gr)

Αυτές περιλαμβάνουν  τη δέσμευση, ότι 
δε θα υπάρξει περαιτέρω επέκταση του 
ΝΑΤΟ, την αποφυγή εγκατάστασης επι-
θετικών όπλων κοντά στα σύνορα και συ-
νολικά την παραδοχή, ότι η Ρωσία δε θα 
έχει άμεση πίεση στα σύνορά της. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει, ότι η Ουκρανία, όπως 
η Γεωργία, δε θα μπουν στο ΝΑΤΟ και δε 

θα αναπτυχθούν ανατολικότερα οι ΝΑΤΟ-
ϊκές δυνάμεις. 

ΟΙ ΡΩΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Στις 17 Δεκεμβρίου 2021, το Ρωσικό 

Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε στη δημοσι-
ότητα δύο προτάσεις κειμένων συνθηκών. 
Το πρώτο είναι μια προτεινόμενη συνθή-

κη ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ πάνω 
στις εγγυήσεις ασφάλειας. 
Το προσχέδιο αυτό επαναφέρει την αρχή 

της «αδιαίρετης ασφάλειας» – που προ-
έρχεται από την Τελική Πράξη του Ελσίν-
κι – και προτείνει την αμοιβαία δέσμευση 
στη μη προετοιμασία επίθεσης. 

Οι ΗΠΑ καλούνται να δεσμευτούν ότι δε 
θα υπάρξει παραπέρα ανατολική επέκτα-
ση του ΝΑΤΟ και ότι δε θα δεχτούν άλλα 
μέλη που υπήρξαν στο παρελθόν τμήμα 
της ΕΣΣΔ, όπως και να δεσμευτούν, ότι δε 
θα εγκαταστήσουν βάσεις σε χώρες που 
ήταν τμήμα της ΕΣΣΔ και δεν είναι μέλη 
του ΝΑΤΟ.

Η συνθήκη προτείνει επίσης, αμοιβαία 
δέσμευση ως προς την αποφυγή πτήσεων 
βαριών βομβαρδιστικών (με ή χωρίς πυ-
ρηνικό οπλισμό) και την ανάπτυξη διαύ-

λων διαλόγου, για την αποφυγή επικίνδυ-
νων στρατιωτικών δραστηριοτήτων. 

Προτείνει ακόμη την αποφυγή εγκα-
τάστασης πυραύλων μέσου ή βραχέως 
βεληνεκούς έξω από τα εθνικά σύνορά 
τους ή σε σημεία, από όπου μπορούν 
να πλήξουν την άλλη πλευρά, το ίδιο και 
σε σχέση με τα πυρηνικά όπλα, όπου το 
προσχέδιο προτείνει συμφωνία ότι δε 
θα υπάρχει υποδομή για χρήση πυρηνι-
κών εκτός των εθνικών συνόρων τους και 
ότι ΗΠΑ και Ρωσία δε θα εκπαιδεύσουν 
στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό από 
μη πυρηνικές χώρες να χρησιμοποιήσουν 
πυρηνικά όπλα, ούτε θα κάνουν μαζί τους 
ασκήσεις που περιλαμβάνουν πυρηνικά 
σενάρια. Το δεύτερο προσχέδιο αφορά 
μια συνθήκη ανάμεσα στη Ρωσική Ομο-
σπονδία και τα μέλη του ΝΑΤΟ. 

Η συνθήκη αυτή περιλαμβάνει προβλέ-
ψεις διαλόγου και συνεννόησης, για ζητή-
ματα όπως οι στρατιωτικές ασκήσεις. 
Προτείνει τη δέσμευση, ότι η Ρωσία και 

όλα τα κράτη που ήταν μέλη του ΝΑΤΟ 
στις 27 Μαΐου 1997 (όταν έγινε η μεγά-
λη σύνοδος κορυφής ΝΑΤΟ – Ρωσίας και 
αποφασίστηκε η αμοιβαία συνεργασία 

των δύο πλευρών) δε θα αναπτύξουν επι-
πλέον δυνάμεις και οπλισμό σε άλλα κρά-
τη, πέραν αυτού που υπήρχε στις 27 Μαΐ-
ου 1997. Προτείνει ακόμη τη μη επέκταση 
του ΝΑΤΟ, την αποφυγή εγκατάστασης 
πυραύλων μεσαίου και βραχέως βεληνε-
κούς και τη δέσμευση των χωρών-μελών 
του ΝΑΤΟ ότι δε θα πραγματοποιήσουν 
ασκήσεις στην επικράτεια της Ουκρανίας 
όπως και σε άλλα κράτη της Ανατολικής 
Ευρώπης, στο Νότιο Καύκασο και την Κε-
ντρική Ασία, όπως και μία δέσμευση, ότι 
όλες οι πλευρές δε θα πραγματοποιούν 
ασκήσεις σχηματισμών μεγαλύτερων της 
ταξιαρχίας σε περιοχές κοντά στα σύνορα. 

Η ΔΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Η αντίδραση από την πλευρά του ΝΑΤΟ 

ήταν να απορρίψουν τις προτάσεις, αν και 
η αντίδραση του Λευκού Οίκου ήταν πιο 
προσεκτική, με τον Τζέικ Σάλιβαν, το Σύμ-
βουλο Εθνικής Ασφαλείας του Τζο Μπάι-
ντεν, να δηλώνει ότι όπως έχει η Ρωσία 
έγνοιες για θέματα ασφαλείας, έτσι έχουν 
και οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους, και ότι 

Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ρωσία: Τελεσίγραφο  Ρωσία: Τελεσίγραφο  
σε ΗΠΑ και ΝΑΤΟσε ΗΠΑ και ΝΑΤΟ

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ  ΣΕΛΙΔΑ  64
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Χαρούμενα Χριστούγεννα, 
και ένα Νέο Έτος γεμάτο 

Υγεία και Αισιοδοξία !

1723 Boul. Saint-Martin W, Laval, QC  H7S 1N2  |  450 686-1888  |  info@luganos.com

Open at noon on SundayBring your own wine
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Η διεύθυνση και 
το προσωπικό 
σας εύχεται Καλά 
Χριστούγεννα 
με Υγεία, 
Χαρά και Ευτυχία 
για το Νέο Έτος 
2022

8995, Jean Pratt, Montreal, QC  H4N 2W7 
 T 514.270.2301

• Wools, sisals, • Wools, sisals, 
textures, prints, shagstextures, prints, shags

• Finest hand woven area rugs• Finest hand woven area rugs

• Custom made area rugs• Custom made area rugs

• Commercial carpet• Commercial carpet

• Engineered &  Hard wood  flooring• Engineered &  Hard wood  flooring

• Porcelain  &  Mosaic tiles• Porcelain  &  Mosaic tiles

• Cork flooring• Cork flooring

• Vinyl  luxury  tiles• Vinyl  luxury  tiles

• Sheet goods &  Marmoleum• Sheet goods &  Marmoleum
Boulangerie • Bakery

8275, RUE DUROCHER, MONTREAL, QC.  H3N 2A8

T. 514-273-5177 • F. 514.273.7091

Η διεύθυνση και το προσωπικό 
εύχεται στην εκλεκτή πελατεία του, 

και σε όλη την παροικία Καλά Χριστούγεννα, 
πάντα με υγεία και πρόοδο το Νέο Έτος!

Χρόνια Πολλά!

η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να κάνει 
διάλογο. Βεβαίως, όλα αυτά συνδυάστη-
καν με διάφορες δηλώσεις και «διαρρο-
ές», ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ θεωρούν αυ-
τονόητο δικαίωμα κάθε χώρας να διαλέξει 
σε ποια συμμαχία θα ανήκει, μαζί φυσικά 
με την καταδίκη των ρωσικών κινήσεων 
στην Ουκρανία. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον 
ότι σε σχέση με την Ουκρανία και ενδεχό-
μενη ρωσική επιθετική κίνηση, πηγές του 
ΝΑΤΟ δήλωσαν ότι επειδή αυτό θα μείωνε 
το στρατηγικό βάθος ενάντια στη Ρωσία 
που προσφέρει η Ουκρανία, η απάντηση 
θα είναι η μεταφορά περισσότερων στρα-
τευμάτων σε χώρες του ΝΑΤΟ που συνο-
ρεύουν με την Ουκρανία, όπως είναι η 
Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής. 

ΣΕ ΤΙ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ Η ΡΩΣΙΑ
Η Ρωσία γνωρίζει, ότι προφανώς και 

αυτά τα αιτήματα δεν πρόκειται να γίνουν 
αυτόματα δεκτά. Την ίδια στιγμή ουσια-
στικά θέλει να δείξει, ότι θα μπορούσε η 
Ευρώπη να επιστρέψει στην κατάσταση 
της δεκαετίας του 1990 όταν ήταν νωπές 
οι διαβεβαιώσεις που κατ’ επανάληψη εί-
χαν δώσει οι ΗΠΑ στον Γκορμπατσώφ και 
την κυβέρνηση τις ΕΣΣΔ το 1990, ότι δε θα 
υπήρχε επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανα-
τολικά. Για τη Ρωσία, μια επιστροφή σε 
αυτή την αντίληψη των ισορροπιών και 
του σεβασμού των ανησυχιών για θέμα-
τα ασφάλειας, είναι ο δρόμος για μια νέα 
συνθήκη ασφαλείας στην Ευρώπη.

Η Ρωσία την ίδια στιγμή γνωρίζει, ότι εί-
ναι δύσκολο για τις ΗΠΑ αλλά και το ΝΑΤΟ 
να αποδεχτούν ευθέως τους όρους τέ-
τοιων συνθηκών. Ιδίως με τον τρόπο που 
έχουν διαμορφώσει ένα ολόκληρο κλίμα, 
για την ανάγκη να αποτελέσει το ΝΑΤΟ 
την απάντηση στην υποτιθέμενη ρωσική 

επιθετικότητα, και έχουν αναδείξει σε κε-
ντρικό θέμα το Ουκρανικό.

Όμως, την ίδια στιγμή η Ρωσία αντιλαμ-
βάνεται ότι αυτή τη στιγμή, ούτε οι ΗΠΑ 
ούτε το ΝΑΤΟ μπορούν να αναλάβουν 
στρατιωτική δράση για να υπερασπιστούν 
την πολιτική της κυβέρνησης του Κιέβου.

Αυτό έχει να κάνει, τόσο με το φόβο για 
μια συνολικότερη ανάφλεξη, όσο και με το 
γεγονός, ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία δια-
θέτει στην Ευρώπη ένα πραγματικό στρα-
τιωτικό πλεονέκτημα, ως προς το ενδεχό-
μενο συμβατικής πολεμικής σύγκρουσης.  
Επιπλέον, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους 
αντιλαμβάνονται, ότι οποιαδήποτε προ-
σπάθεια του Κιέβου να αλλάξει ένοπλα 
τα πράγματα σε σχέση με τις ανατολικές 
επαρχίες ή την Κριμαία, θα ενεργοποιή-
σει μια συντριπτική στρατιωτικά ρωσική 
απάντηση, την ώρα που οι αυστηρότατες 
κυρώσεις που θα επιβάλουν στη Ρωσία σε 
τέτοιο ενδεχόμενο, δε θα αναιρούν το τε-
τελεσμένο γεγονός στο ίδιο το πεδίο.

Η Ρωσία προφανώς και σε αυτή τη φάση 
δεν επιδιώκει γενικά την αντιπαράθεση. 
Ακόμη και εάν γνωρίζει ότι έχει τη δυνατό-
τητα να κερδίσει γρήγορα μια σύγκρουση 
με την κυβέρνηση του Κιέβου και παρότι 
ήδη προετοιμάζεται για ενδεχόμενες βα-
ρύτερες οικονομικές κυρώσεις (ακόμη και 
για αποπομπή από το σύστημα SWIFT), 
την ώρα που αναβαθμίζει τη συνεργασία 
με την Κίνα, εντούτοις γνωρίζει ότι όλα 
αυτά έχουν ένα κόστος.

Όμως, είναι σαφές ότι η Μόσχα θέλει 
να κάνει την όποια διαπραγμάτευση με 
τις ΗΠΑ, έχοντας κάνει σαφές ότι μπορεί 
να αντέξει την σύγκρουση και ότι είναι 
έτοιμη γι’ αυτή, μεταφέροντας την πίεση 
στις ΗΠΑ να απαντήσουν, εάν και σε ποια 
κατεύθυνση είναι διατεθειμένες να συζη-
τήσουν κινήσεις που να κατευνάζουν τις 
ρωσικές ανησυχίες.

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  62 ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ
Η Μποτσουάνα έγινε γνωστή στην 

Ελλάδα κυρίως μετά την εμφάνιση 
της μετάλλαξης του ιού «Όμικρον». 

Ελάχιστοι γνωρίζουν όμως πως είναι η 
μοναδική χώρα που είχε το θάρρος να 
εκδιώξει το ΔΝΤ όταν προσπάθησε να 
εισβάλλει – θέλοντας δήθεν να τη «βο-
ηθήσει» στην επίλυση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετώπιζε.

Βασίλης Βιλιάρδος* 
© analyst.gr

Η χώρα είναι η μοναδική στην Αφρική, 
εάν όχι στον πλανήτη, που έχει αποδεί-
ξει ότι, μπορεί να ξεφύγει ένα κράτος 
από τα νύχια του ΔΝΤ και να κυβερνηθεί 
σωστά – σε αντίθεση με άλλες χώρες της 
ηπείρου, όπως η Νότια Αφρική και η Νι-
γηρία, οι οποίες «μολύνθηκαν» από τους 
μπράβους των τοκογλύφων.
Αναλυτικότερα, ακόμη και η επιτροπή 

διαφάνειας (Transparency  International) 
επαινεί τις πολιτικές δομές της παλαιό-
τερης δημοκρατίας της Αφρικής, σε όλα 
τα επίπεδα – στα δικαστήρια, τα οποία 
λειτουργούν εντελώς ανεξάρτητα, στην 
ελεύθερη δημοσιογραφία, στο σεβασμό 
των αντίθετων απόψεων, στον τρόπο δι-
εξαγωγής των εκλογών, στην προστασία 
των πολιτών από έναν οργανισμό που 
έχει δημιουργηθεί ήδη από το 1995, κα-
θώς επίσης στο ότι, δεν υπάρχουν πολι-
τικοί κρατούμενοι στις φυλακές. 
Το γεγονός αυτό είναι αφενός μεν μο-

ναδικό στην Αφρική, αφετέρου τερά-
στια προσβολή για το «λίκνο της δημο-
κρατίας» – για την Ελλάδα δηλαδή που 
έσκυψε το κεφάλι, χωρίς να αντιδράσει 
καθόλου. 
Θυμίζουμε εδώ, πως σύμφωνα με 

αποκαλύψεις στελέχους του ΔΝΤ από 
το 2013, η Ελλάδα είναι η μοναδική 
χώρα που χρεοκόπησε με γεμάτα τα-
μεία (άνω των 30 δις € στις καταθέσεις 
των οργανισμών του δημοσίου, όταν οι 
ετήσιες ανάγκες της το 2010 ήταν μόλις 
10 δις €!).

Συνεχίζοντας, η Μποτσουάνα, το μέγε-
θος της οποίας είναι ίσο με αυτό περί-
που της Γαλλίας, αποτελεί ένα φωτεινό 
παράδειγμα του τρόπου, με τον οποίο 
θα μπορούσε να απελευθερωθεί από 
τη μιζέρια της η Αφρική – δυστυχώς για 
όλους μας, η Ελλάδα επίσης. 

Είναι ένα πρότυπο οικονομικής ανά-
πτυξης, υψηλού βιοτικού επιπέδου, κα-
θώς επίσης κοινωνικής και πολιτικής 
σταθερότητας στον πλανήτη – γεγονός 
που θα έπρεπε να μας κάνει να ντρεπό-
μαστε τόσο σαν Έλληνες, όσο και σαν 
Ευρωπαίοι ή Πολίτες της δήθεν πολιτι-
σμένης Δύσης.

Πάνω από πενήντα χρόνια τώρα λει-
τουργεί στη Μποτσουάνα μία αξιοθαύ-
μαστη δημοκρατία, η οποία ενδιαφέρε-
ται για την ευημερία και την ασφάλεια 
των Πολιτών της – διαθέτοντας λειτουρ-
γικές υποδομές, καθώς επίσης κανένα 
ενεργειακό πρόβλημα. 

Η χώρα εκμεταλλεύεται σωστά το δη-
μόσιο πλούτο της (κατέχει το 20% της πα-
γκόσμιας παραγωγής διαμαντιών), έχο-
ντας επιτύχει συχνά πλεονάσματα στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της, 
κυρίως δε ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο – 
όπου όμως η διαφθορά ήταν μηδενική, 
ενώ οι Θεσμοί λειτουργούσαν σωστά και 
δίκαια,  πριν ανακαλυφθούν διαμάντια 
στο υπέδαφος της.
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Dear fellow citizens,
As elected officials of (insert name of municipality),  

we witnessed the extreme generosity and courage of our  
community members during this challenging year.  

Your ability to come together and act  
in the interest of others has made us proud.  

By staying home, wearing a mask, washing your hands  
and following other safety procedures, you’ve helped  

save lives. Therefore, we’d like to express our gratitude  
to you for your trust and collaboration during  

this exceptional period.

WE WISH YOU A VERY HAPPY HOLIDAY  
AND ALL THE BEST FOR 2021!

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ A. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

Μην ξεχνάτε ότι έχουμε νοσοκομά 
για τις εξετάσεις.  Πληροφορίες και 
ραντεβού στο 450.682.2626

Για τους πελάτες μας, διανομή  
φαρμακών την ίδια μέρα και  
ΠΑΝΤΑ ΔΩΡΕΑΝ! 

Pharmacie 
A. Anagnostopoulos 4363 St. Martin O. Laval   450.682.2626   www.a2sante.com

ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΣΑΣ

Χρόνια πολλά σε όλους!
Υγεία, αγάπη, χαμόγελο και δύναμη!

Ευτυχισμένο το 2022
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GARAGE
DELPHI IN

C.

• • BrakesBrakes
• • SuspensionSuspension

• • MufflersMufflers

• • Electronic  Electronic  
InjectionInjection

• • Air ConditioningAir Conditioning

• • Volvo SpecialistVolvo Specialist
• • Electricity &  Electricity &  

ElectronicsElectronics

DGP

Ο ιδιοκτήτης Ο ιδιοκτήτης 
κ. Γιώργος  Παλούκης κ. Γιώργος  Παλούκης 

σας εύχεται  σας εύχεται  
Χαρούμενα Χριστούγεννα,Χαρούμενα Χριστούγεννα,

Υγιές και Ευτυχές Υγιές και Ευτυχές 
το Νέο Έτοςτο Νέο Έτος

725, Curé-Labelle blvd. Chomedey, QC  725, Curé-Labelle blvd. Chomedey, QC  
T. 450-682-1913 F. 450-688-5318T. 450-682-1913 F. 450-688-5318

Οι Καλλιτεχνικοί Διευθυντές
της Chroma Musika  και της Panarmonia Atelier Musical 

Μαρία Διαμαντή και Δημήτρης Ηλίας
εύχονται σε όλους 

Χαρούμενα Μουσικά Χριστούγεννα 
και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος.

Περαιτέρω, τα έσοδα από την εκμετάλ-
λευση του δημοσίου πλούτου της εισρέ-
ουν σε ένα κρατικό επενδυτικό κεφάλαιο, 
ανάλογο με το αντίστοιχο της Νορβηγί-
ας – μέσω του οποίου η χώρα επενδύει 
στην παιδεία, στην υγεία, στον τουρισμό 
και στο μέλλον της. Με τον τρόπο αυτό, 
ο εθνικός πλούτος δεν ωφελεί μία μικρή 
οικονομική ελίτ, όπως συμβαίνει σε όλη 
σχεδόν τη Δύση σήμερα – ειδικά στην Ελ-
λάδα.
Φυσικά, το κρατικό επενδυτικό κεφά-

λαιο της Μποτσουάνα φροντίζει να λαμ-
βάνει υπόψιν του τις μελλοντικές γενεές 

–  δε λειτουργεί δηλαδή όπως, για παρά-
δειγμα, το δικό μας ΤΑΙΠΕΔ, θυγατρική 
του Υπερταμείου των ξένων, το οποίο 
εκποιεί τα πάντα σε εξευτελιστικές τι-
μές, χωρίς να ενδιαφέρεται ούτε για τούς 
σημερινούς, ούτε για τους μελλοντικούς 
Έλληνες. 

Θυμίζουμε ξανά εδώ, πως όλες οι απο-
κρατικοποιήσεις που έγιναν στην Ελλά-
δα και θα γίνουν έως το 2024, όπου θα 
έχουν ξεπουληθεί τα πάντα, υπολογίζο-
νται μόλις στα 11 δις € – όσο δηλαδή, πε-

ρίπου, το μισό του ελλείμματος (=ζημία 
του κράτους) του 2020!

Συνεχίζοντας, στην πρωτεύουσα της 
χώρας δεν υπάρχουν πομπώδη κτίρια 
ή ανόητα πολυτελείς κατασκευές «γοή-
τρου» – επειδή η κυβέρνηση επιλέγει τις 
επενδύσεις σε σχολεία, σε νοσοκομεία, 
καθώς επίσης σε έργα ύδρευσης και υπο-
δομών. Γνωρίζοντας δε πως μόνο το 15% 
των διαμαντιών που «παράγονται» ανή-
κουν σήμερα στο κράτος (πριν από 10 
χρόνια δεν ανήκε τίποτα στο δημόσιο, το 
οποίο αρκούνταν μόνο στη φορολόγηση, 
καθώς επίσης στα έσοδα από τις άδειες 
εξόρυξης των διαμαντιών), κατανοεί κα-
νείς πόσο συνετά διαχειρίζεται τον πλού-
το της η Μποτσουάνα – σε πλήρη αντίθε-
ση, με την πατρίδα μας, οι κυβερνήσεις 
της οποίας έχουν υποθηκεύσει τα πάντα 
στους δανειστές της, συνεχίζοντας απτό-
ητες το «εγκληματικό» έργο τους. 

Η χώρα υποδεικνύει πως μπορεί μία κυ-
βέρνηση, μέσω έξυπνων συμβάσεων, να 

μην αρκεστεί στο ρόλο του προμηθευ-
τή πρώτων υλών – επενδύοντας, μετα-
ξύ άλλων, στη δημιουργία εργοστασίων 
επεξεργασίας διαμαντιών, καθώς επίσης 
στην εξειδίκευση του εργατικού δυναμι-

κού της, εξασφαλίζοντας χιλιάδες νέες 
θέσεις εργασίας στους πολίτες της.  Η 
δημοσιονομική της πολιτική δε, αποτε-
λεί ένα επίσης πρότυπο ικανής και συ-
νετής διακυβέρνησης – ενώ το δημόσιο 
χρέος ως προς το ΑΕΠ της έχει μειωθεί 
σημαντικά. Εάν δε, συμπεριλάβει κανείς 
το ότι η παιδεία και η υγεία παρέχονται 
εντελώς δωρεάν στους Πολίτες της, ενώ η 
οικονομική, καθώς επίσης η ψυχολογική 
υποστήριξη των ασθενών από AIDS (η με-
γάλη πληγή της Αφρικής) είναι υποδειγ-
ματική, κατανοεί το μέγεθος του επιτεύγ-
ματος. Επίσης, πόσο έχει συνειδητοποιή-
σει η κυβέρνηση το ότι, τόσο το βιοτικό 
επίπεδο, όσο και η ποιότητα ζωής μίας 
χώρας, εξαρτάται από την παιδεία και το 
κοινωνικό κράτος. 
Ολοκληρώνοντας, δεν μπορούμε παρά 

να νοιώσουμε ξανά ντροπή ως Έλληνες, 
για το ότι δεν κατανοούμε το αυτονόητο – 
πως η μακροπρόθεσμη ευημερία, καθώς 
επίσης η σταθερότητα μίας χώρας, εξαρ-
τώνται αποκλειστικά και μόνο από το 
επίπεδο της μόρφωσης, της καλλιέργειας 
καλύτερα των Πολιτών της. 

Από το πόσο σημαντική είναι δηλαδή 
η παιδεία, που οφείλει να αποτελεί το 

βασικότερο μέλημα της κυβέρνησης ενός 
κράτους – το οποίο δε θέλει να «άγεται 
και να φέρεται» από την πολιτική δια-
φθορά της οικονομικής και πολιτικής ελίτ 
του. 
Το παράδειγμα της Μποτσουάνα απο-

δεικνύει αναμφίβολα ότι,  η ευημερία 
μίας χώρας δεν εξαρτάται από το μέγε-
θος της, αλλά από την κυβέρνηση και από 
τους Πολίτες της – οι οποίοι είναι τότε 
μόνο υπερήφανοι, παραγωγικοί, έντιμοι 
και συνειδητοί, όταν η πατρίδα τους έχει 
τη δυνατότητα να τους προσφέρει η ίδια 
προοπτικές για το μέλλον, τόσο το δικό 
τους, όσο και των παιδιών τους. 

Αυτό έχει επιτύχει η Μποτσουάνα και 
εδώ ακριβώς έχει αποτύχει η Ελλάδα – 
γεγονός που αναδεικνύει παράλληλα το 
μοναδικό τρόπο, με τον οποίο θα μπο-
ρούσαμε να ξεφύγουμε από την κρίση, 
παύοντας να αποτελούμε σκλάβους χρέ-
ους.

*Ο Βασίλης Βιλιάρδος είναι Έλληνας 
οικονομολόγος, επιχειρηματίας και πο-
λιτικός. Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 
2019, εξελέγη βουλευτής επικρατείας με 
την Ελληνική Λύση. 

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  64



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  24 Δεκεμβριου, 2021 / December 24, 2021 •  67

Αυτά τα  
Χριστούγεννα 

να είναι γεμάτα 
χαρά, ευτυχία και

ΜΕ ΔΙΑΛΕΚΤΑ 
ΝΟΣΤΙΜΑ
ΓΛΥΚΑ!

ΓΛΥΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΨΩΜΙ ΦΡΕΣΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
ΚΕΪΚΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

450-686-2950
4657, Samson, Chomedey, Laval, Qc  H7W 2H5

Σας ευχόμαστε 
ολόψυχα 

ΚΑΛΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  

και ευτυχισμένο το
 ΝΕΟ ΕΤΟΣ
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Πώς να προσαρμοστούμε στη δύσκολη  
εποχή του χειμώνα και να την απολαύσουμε

Ο χειμώνας μπορεί να είναι σκληρός, 
ειδικά αν ζούμε σε ψυχρότερο κλίμα. 

Οι μέρες είναι σύντομες, οι νύχτες μεγά-
λες και το κρύο αρχίζει σταδιακά να δυ-

σκολεύει τις κινήσεις μας έξω. 
Η συγγραφέας Katherina May εξερευνά 

σε ένα από τα βιβλία της, πώς να προσαρ-
μοστούμε σε αυτή τη λίγο δυσκολότερη 

εποχή και να την απολαύσουμε. Μιλώ-
ντας στο mindbodygreen, μας μαθαίνει 
πώς να αναπλαισιώσουμε το χειμώνα ως 
μια ευκαιρία και όχι ως μια δυσκολία.

ΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 
ΠΟΥ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ  

ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
Ο χειμώνας ή το «σκοτεινό μισό του χρό-

νου, όπως ήταν γνωστός στους Κέλτικους 
πολιτισμούς, πάντα συσχετιζόταν με την 
κυοφορία». Είναι η περίοδος του χρόνου 
που ο «κόσμος “εγκυμονεί” υποσχέσεις», 
περιγράφει η May. 
Η υιοθέτηση μιας τέτοιας νοοτροπίας 

μπορεί να αποδειχθεί αρκετά χρήσιμη 
στην προσαρμογή μας στο χειμώνα και 
όχι μόνο.

Συνδέεται με το συλλογισμό και την 
απορρόφηση των όσων συνέβησαν το κα-
λοκαίρι, την επεξεργασία τους, ώστε να 
είμαστε έτοιμοι να μπούμε πιο δυναμικά 

στην άνοιξη. Εκτός από αυτό, ο χειμώνας 
μας εμπνέει και μια μοναχικότητα: «Μας 
προσκαλεί να περάσουμε λίγο ήσυχο χρό-
νο με τον εαυτό μας», κάτι που είναι ωφέ-
λιμο να εκτιμήσουμε.
Η ίδια συνεχίζει λέγοντας: «Εκτιμώ βα-

θύτατα τον τρόπο που ο χειμώνας αλλάζει 
τον τρόπο που σκέφτομαι. 

Δεν μπορούμε να είμαστε έξω τόσο πολύ, 
αλλά πραγματικά απολαμβάνω την έλλει-
ψη πίεσης στο να είμαι παρούσα σε τόσες 
πολλές κοινωνικές συναθροίσεις. 
Κάτι τέτοιο με δυσκολεύει στο να απο-

μονώνομαι, ειδικά τους καλοκαιρινούς 
μήνες. Νομίζω ότι χρειάζεται να μάθουμε 
την αξία της αλλαγής ρυθμών».

ΜΙΑ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:  
ΤΙΠΟΤΑ – ΟΥΤΕ ΚΑΝ Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ –  

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟ
Οι εποχές αλλάζουν, έρχονται, παρέρχο-

νται και όσο συντομότερα το αποδεχτού-
με αυτό, τόσο το καλύτερο. Η May το το-
νίζει: «Δεν είναι μόνιμος. Δε χρειάζεται να 
αναζητάμε πώς να παραλείψουμε αυτό, 
την πραγματικά απαραίτητη φάση, επειδή 
εκεί ακριβώς είναι που συμβαίνει η αλλα-
γή».
Αντί να αντιστεκόμαστε στο χειμώνα και 

στα ελαττώματά του, εκείνη έχει μάθει 
να εστιάζει στο τι έχει να μας προσφέρει 
αυτή η εποχή: αναστοχασμό, ενδοσκό-
πηση, κοινωνική ανάπαυλα, «περίοδος 
κυοφορίας υποσχέσεων» για μελλοντική 
δράση. 
Το χειμώνα μπορούμε να αρχίσουμε να 

φανταζόμαστε μια νέα ζωή και ένα νέο 
κόσμο – και αυτό δεν μπορούμε να το κά-
νουμε, αν δεν πάρουμε μια ανάσα.

ΜΙΑ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ

Και να θυμάστε πως, απλώς και μόνο 
επειδή έχει κρύο, δε σημαίνει ότι δεν μπο-
ρούμε να συνδεθούμε με τη φύση και να 
βγούμε έξω. 
Μπορούμε να προσπαθούμε να εκμε-

ταλλευόμαστε τις φωτεινές ώρες και μέ-
ρες της εποχής και να προσαρμοστούμε 
στα χαρακτηριστικά της με ένα δημιουρ-
γικό τρόπο.

Όταν απορροφάμε λίγο περισσότερο 
φως του ήλιου, κατά τη διάρκεια αυτών 
των σύντομων ημερών, ο κόσμος αρχίζει 
να φαίνεται λιγότερο απαίσιος. 

Επιπλέον, όσο περισσότερο εκτιθέμεθα 
στο κρύο (πάντα με ασφάλεια), τόσο πε-
ρισσότερο το συνηθίζουμε. 
Περνάμε τόσο χρόνο σε κλειστούς, ζε-

στούς χώρους, υποκρινόμενοι ότι δεν εί-
ναι χειμώνας εκεί έξω. 

Αλλά αν βγαίνουμε για λίγο έξω, το 
σώμα μας σταδιακά θα προσαρμόζεται 
και θα έχει άλλη αντίληψη των χαμηλών 
θερμοκρασιών.
Αν αυτό σας ακούγεται πολύ δύσκολο, η 

May προτείνει να θυμόμαστε μια δημοφι-
λής Αγγλική έκφραση: Δεν υπάρχει κακός 
καιρός, απλώς κακός ρουχισμός. 
Αν ντυθείτε καλά και σωστά, τίποτα δε 

θα σας χαλάσει μια βόλτα σε χειμερινό 
τοπίο.

Συμπέρασμα: Πολλοί από εμάς αντι-
στεκόμαστε στη χειμερινή εποχή, όταν 
θα μπορούσαμε να απολαμβάνουμε όλα 
τα πλεονεκτήματα και τα θετικά στοιχεία 
που έχει να μας προσφέρει. 
Αυτό που η May προτείνει, είναι να τον 

«συναντάμε» όσο συχνότερα γίνεται, δη-
λαδή να προσαρμοζόμαστε και να τον 
αποδεχόμαστε.

© Εναλλακτική Δράση
Πηγή: www.mindbodygreen.com/articles/

struggle-with-winter-heres-how-to-reframe-
the-season

Χαρούμενα Χριστούγεννα, με Υγεία,  
Δημιουργία και Ελπίδα 

Καλοτάξιδο και καλότυχο  
το Νέο Έτος 2022
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Χαρούμενες Γιορτές με Υγεία,  
Ελπίδα, Αγάπη, και 

Αισιοδοξία!
Ευτυχές και Υγιές το 

Νέο Έτος 2022! 
ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΛΑ
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η πρώτη πολιορκία  
του Μεσολογγίου

ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΚΆΤΆΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΆΧΗ 
ΤΟΥ ΠΕΤΆ για τους Έλληνες επα-

ναστάτες (4 Ιουλίου 1822), ο Ομέρ Βρυ-
ώνης και ο Κιουταχής, επικεφαλής 11.000 
ανδρών, κατήλθαν χωρίς αντίσταση στην 
κοιλάδα του Μεσολογγίου, την οποία 
απέκλεισαν από ξηράς (25 Οκτωβρίου). 
Μαζί τους βρέθηκαν και οι οπλαρχηγοί 
Βάλτου και Ξηρομέρου, Γεώργιος Βαρνα-
κιώτης, Γιαννάκης Ράγκος, Γώγος Μπα-
κόλας, Γεωργάκης Βαλτινός και Ανδρέας 
Ίσκος, που είχαν δηλώσει υποταγή στους 
δύο πασάδες. Ο Γιουσούφ Πασάς με το 
στόλο του, συμπλήρωνε τον αποκλεισμό 
της πόλης από τη θάλασσα. Το Μεσολόγγι 
εκείνα τα χρόνια ήταν το οικονομικό και 
πολιτικό κέντρο της Δυτικής Χέρσου Ελ-
λάδας (σημερινής Δυτικής Στερεάς Ελλά-
δας).

Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και 
ο Μάρκος Μπότσαρης, με τα λείψανα 
του εκστρατευτικού σώματος του Πέτα, 
ανέλαβαν την υπεράσπιση της πόλης. Το 
Μεσολόγγι ήταν ευπρόσβλητο από ξη-
ράς και προστατευόταν από ένα χαμηλό 
περιτείχισμα κατασκευασμένο στις αρχές 
της Επανάστασης. Η δύναμη των πολεμι-
στών δεν υπερέβαινε τους 700 άνδρες, 
ενώ χρειάζονταν τουλάχιστον επταπλάσι-
οι υπερασπιστές. Στους προμαχώνες δεν 
υπήρχαν παρά μόνο 14 πυροβόλα. Τα πο-
λεμοφόδια και τα τρόφιμα μόλις έφθαναν 
για ένα μήνα. Η θέση των πολιορκούμε-
νων ήταν απελπιστική.

Στο στρατόπεδο των πολιορκητών υπήρ-
χε διχογνωμία για το σχέδιο ενεργειών. Ο 
Κιουταχής και ο Γιουσούφ υποστήριζαν 
την άμεση κατάληψη του Μεσολογγίου 
με έφοδο. Ο Ομέρ Βρυώνης ήταν της γνώ-
μης να το καταλάβουν δια συμβιβασμού, 
προκειμένου να διατηρηθεί η πόλη αλώ-
βητη για τις ανάγκες του στρατού, μετά 
την ερήμωση της Αιτωλοακαρνανίας.

Τελικά, επικράτησε η γνώμη του Ομέρ. 
Οι πολιορκούμενοι εξέλαβαν ως θείο 
δώρο την εξέλιξη αυτή. Άρχισαν ατέρμο-
νες συζητήσεις περί συμβιβασμού, ανα-
μένοντας τη βοήθεια που είχαν ζητήσει 
από την Πελοπόννησο και τα νησιά. Πράγ-
ματι, στα μέσα Νοεμβρίου στολίσκος από 
11 πλοία υπό τον Ανδρέα Μιαούλη δι-

έσπασε το θαλάσσιο αποκλεισμό του 
Μεσολογγίου. Αποβίβασε 1.000 άνδρες 
υπό τους Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Αν-
δρέα Ζαΐμη και Κανέλλο Δεληγιάννη και 
προμήθευσε με τροφές και πολεμοφόδια 
τους υπερασπιστές του. Τότε, οι πολιορ-
κούμενοι διαμήνυσαν στους Τούρκους 
πασάδες, ότι αν θέλουν το Μεσολόγγι να 
έλθουν να το πάρουν.

Η κατάσταση στο στρατόπεδο των πολι-
ορκητών δεν ήταν καλύτερη από αυτή τον 
πολιορκούμενων. Τα πολεμοφόδια και τα 
τρόφιμα άρχισαν να ελαττώνονται και οι 
προμήθειες νέων κατέστησαν δυσχερείς. 
Έτσι, οι πασάδες αποφάσισαν έφοδο, 
αφού είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος με τις 
διαπραγματεύσεις. 

Η επίθεση προγραμματίστηκε για τη 
νύχτα της 24ης προς 25η Δεκεμβρίου, 
με την ελπίδα ότι οι μαχητές θα εγκατέ-
λειπαν τους προμαχώνες και θα πήγαιναν 
στις εκκλησιές για να γιορτάσουν τα Χρι-
στούγεννα. Όμως, το σχέδιο της επίθεσης 
είχε διαρρεύσει στους μαχητές του Με-
σολογγίου, από τον ελληνικής καταγωγής 
γραμματικό του Ομέρ Βρυώνη, Γιάννη 
Γούναρη, κι έτσι η φρουρά παρέμεινε στις 
θέσεις της πανέτοιμη για την επίθεση.

Κατά την έφοδο, οι Οθωμανοί υπέστη-
σαν πανωλεθρία και οι δύο πασάδες απο-
φάσισαν να λύσουν την πολιορκία στις 31 
Δεκεμβρίου 1822, επειδή κυκλοφορού-
σαν έντονες φήμες ότι έφθανε εναντίον 
τους ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Κατά τη 
διάρκεια της επιστροφής τους στην Ήπει-
ρο, νέα δοκιμασία περίμενε τους καταπο-
νημένους Οθωμανούς. Στην προσπάθειά 
τους να διαβούν τον πλημμυρισμένο Αχε-
λώο, πολλοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή 
τους. Τα υπολείμματα των δυνάμεων του 
Κιουταχή και του Ομέρ Βρυώνη έφθασαν 
σε κακή κατάσταση στις 21 Φεβρουα-
ρίου 1823 στο Κραβασσαρά (σημερινή 
Αμφιλοχία) και στη συνέχεια πέρασαν με 
πλοία στην Πρέβεζα.

Η καταστροφή του οθωμανικού στρατού 
προκάλεσε την αποτυχία της εκστρατείας 
των δύο πασάδων κατά της Δυτικής Ελλά-
δας. 

Η επιτυχία των Ελλήνων έγινε μεγαλύτε-
ρη, καθώς μετά την αναχώρηση των Οθω-
μανών από το Μεσολόγγι, ενώθηκαν με 
τους επαναστάτες οι οπλαρχηγοί Ανδρέας 
Ίσκος και Γεωργάκης Βαλτινός, που είχαν 
προσχωρήσει στο τουρκικό στρατόπεδο. 
Ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολω-
μός, με νωπά τα γεγονότα στο μυαλό του, 
αναφέρεται στην πρώτη πολιορκία του 
Μεσολογγίου και την καταστροφική δι-
άβαση του Αχελώου από τους Τούρκους 
στο ποίημα του «Ύμνος εις την Ελευθερί-
αν», που έγραψε το Μάιο του 1823 (στρο-
φές 88-121).

© SanSimera.gr

Η Κουβανική Επανάσταση 

ΣΤΆ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 1958, ο Κουβανός δι-
κτάτορας, Μπατίστα, εγκαταλείπει 

την Αβάνα, κάτω από τη λαϊκή κατακραυ-
γή. Οι άνδρες του Φιντέλ Κάστρο βρίσκο-
νται προ των πυλών! Την τελευταία μέρα 
του 1958, ο διεφθαρμένος δικτάτορας της 
Κούβας, Φουλχένσιο Μπατίστα, εγκα-
ταλείπει την Αβάνα, κάτω από τη λαϊκή 
κατακραυγή. Μαζί με την κουστωδία του 
μεταφέρει και μια μικρή περιουσία: 300 
εκατομμύρια δολάρια, προϊόν κατάχρη-
σης από τα δημόσια ταμεία. Οι «μπαρ-
μπούδος» (γενειοφόροι) του Φιντέλ Κά-
στρο βρίσκονται προ των πυλών της Αβά-
νας και της εξουσίας.

O νεαρός δικηγόρος Φιντέλ Κάστρο 
υπήρξε η κινητήρια δύναμη της Κουβα-
νικής Επανάστασης και ένας από τους 
πολιτικούς άνδρες που σημάδεψαν τον 
20ο αιώνα. Οι προσπάθειες του για την 
ανατροπή του Μπατίστα ξεκίνησαν στις 
26 Ιουλίου 1953, με την αποτυχημένη 
επίθεση στους στρατώνες Μονκάδα. Οι 
119 επαναστάτες, που πραγματοποίησαν 
την επίθεση, κυριολεκτικά αποδεκατίστη-
καν. Ο Φιντέλ διασώθηκε την τελευταία 
στιγμή, συνελήφθη και καταδικάσθηκε σε 
κάθειρξη 15 ετών. Θα μείνει στη φυλακή 
για 22 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποί-
ων θα εντρυφήσει στα γραπτά των Μαρξ, 
Λένιν και Μαρτί, αλλά και των Σέξπιρ, 
Φρόιντ και Ντοστογιέφσκι.

Το Μάιο του 1955, σε μία κρίση μεγα-
λοψυχίας, ο Μπατίστα έδωσε χάρη στον 
Φιντέλ, ο οποίος διέφυγε στο Μεξικό με 
σκοπό να ετοιμάσει το νέο γύρο αντιπα-
ράθεσης με το δικτάτορα. Στην ομάδα 
των 82, η οποία θα ξεκινήσει την εποποιία 
της Κουβανικής Επανάστασης, προστίθε-
ται και ο αργεντινός γιατρός, Ερνέστο Τσε 
Γκεβάρα, που παραμένει ως τις μέρες το 
σύμβολο της αιώνιας επανάστασης.

Στις 25 Νοεμβρίου 1956, οι επαναστά-
τες του Φιντέλ στοιβάζονται σε ένα μικρό 
ξύλινο γιοτ με το όνομα «Γκράνμα», που 
μετά βίας χωράει 25 άτομα, και ξεκινούν 
τη μεγάλη εποποιία. Στις 2 Δεκεμβρίου, 
αποβιβάζονται στις ακτές της Κούβας και 
ξεκινούν κλεφτοπόλεμο με τις δυνάμεις 
του Μπατίστα στα βουνά της Σιέρα Μαέ-
στρα. Με την ιστορική φράση του Τσε «Ας 
είμαστε ρεαλιστές! Ας κυνηγήσουμε το 

ακατόρθωτο!» συνοψίζεται η αποφασι-
στικότητα των επαναστατών να πραγμα-
τοποιήσουν το δύσκολο εγχείρημά τους. 
Στόχος τους να κερδίσουν πρώτα την υπο-
στήριξη των αγροτών και στη συνέχεια 
των κατοίκων των μεγάλων πόλεων.

Ένας χωρικός όμως τους «καρφώνει». 
Η ομάδα δέχεται την πρώτη επίθεση και 
αποδεκατίζεται. Επιβιώνουν μόνο 20 από 
τους 82 αντάρτες. Ο Τσε τραυματίζεται. 
Το αντάρτικο, όμως, φουντώνει. Οι εθελο-
ντές πυκνώνουν τις τάξεις του. Ως το 1958 
οι επαναστάτες του Φιντέλ σημειώνουν 
μικρές νίκες και βελτιώνουν τις θέσεις 
τους. Οι κυβερνητικές δυνάμεις, παρά τη 
φθορά που προκαλούν στις τάξεις των 
ανταρτών, χάνουν σταδιακά το παιχνίδι. 
Άμαθες στον ανταρτοπόλεμο, έχουν να 
αντιμετωπίσουν και την αυξανόμενη λα-
ϊκή υποστήριξη προς τους επαναστάτες.

Ο Μπατίστα βλέπει ξεκάθαρα το τέ-
λος της εξουσίας του να πλησιάζει. Έτσι, 
αποφασίζει στις 31 Δεκεμβρίου 1958 να 
εγκαταλείψει τη χώρα και να εγκαταστα-
θεί ύστερα από πολλές περιπέτειες στην 
Πορτογαλία του δικτάτορα Σαλαζάρ. Την 
επομένη, Πρωτοχρονιά του 1959, ξημε-
ρώνει μια νέα ημέρα για την Κούβα. Τα 
πλήθη ξεχύνονται στους δρόμους και 
πανηγυρίζουν την ανατροπή του μισητού 
δικτάτορα. Στις 8 Ιανουαρίου οι «μπαρ-
μπούδος» του Φιντέλ Κάστρο εισέρχονται 
θριαμβευτικά στην Αβάνα και αναλαμβά-
νουν την εξουσία. Η Κουβανική Επανά-
σταση μπορεί να έχει θριαμβεύσει, αλλά 
τα δύσκολα μόλις τώρα αρχίζουν.

Ο Φιντέλ Κάστρο για να στεριώσει την 
εξουσία του, στηρίχθηκε στους φτωχούς 
αγρότες, στους εργάτες τω πόλεων, τη νε-
ολαία και τους ιδεολόγους όλων των ομά-
δων και των ηλικιών. Ένα από τα πρώτα 
μέτρα που πήρε ήταν η εθνικοποίηση των 
μεγάλων αγροτικών εκτάσεων και των 
αμερικανικών επιχειρήσεων. Οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, που για πολλά χρόνια δια-
φέντευαν τις τύχες του νησιού, αντέδρα-
σαν έντονα και ξεκίνησαν την προσπά-
θεια υπονόμευσης του νέου καθεστώτος, 
τόσο με την αποτυχημένη «Επιχείρηση 
του Κόλπου των Χοίρων» όσο και τη δι-
ακοπή των διπλωματικών σχέσεων με την 
Κούβα.

Την Πρωτομαγιά του 1961, ο Κάστρο, 
που είχε αναλάβει την πρωθυπουργία της 
χώρας, διακήρυξε ότι η Κούβα ήταν πλέον 
σοσιαλιστική χώρα, με μοναδικό νόμιμο 
πολιτικό σχηματισμό το Κομμουνιστικό 
Κόμμα, απογοητεύοντας πολλούς ρομα-
ντικούς που πίστευαν σε μια διαφορετι-
κή πορεία του καθεστώτος. Έτσι η Κούβα 
έγινε το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος, σο-
βιετικού τύπου, στην αμερικανική ήπειρο, 
γεγονός που πολλαπλασίασε τις αντιδρά-
σεις των Αμερικανών.

© SanSimera.gr

Custom made printing
1000 Post Cards ..... $97
4’’ x 6’’, Full colour, 2 sided

1000 Flyers .......... $167
8.5 x 11, 100lb, 2 sided

100 Posters ............ $87
12’’ x 18’’, One sided

Lowest Price in 
Coroplast Signs !

Great for Real Estate Agents !

For a quote call: 450 978-0070 or e-mail: info@newsfirst.ca
Taxes extra. Prices are for PDF files. Format based on specifications. 
Graphic design not included but very affordable.
Minimum order $100. Delivery charges may apply.

better service | better quality | better value
FOR YOUR MONEY
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BOUTIQUE
756, rue St-Roch 
Montreal
514.274.5302

KIOSQUE
1855 O’Brien
Ville Saint-Laurent
514.956.0100

BOUTIQUE
3480 Des Sources 
Dollard-Des Ormeaux
514.542.4777
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Για δικηγόρος  
η Κιμ Καρντάσιαν 

Η τηλεπερσόνα Κιμ 
Καρντάσιαν κατάφε-

ρε, έπειτα από τρεις απο-
τυχημένες προσπάθειες, 
να περάσει τις «μικρές» 
εξετάσεις του δικηγορικού 
συλλόγου της Καλιφόρνι-
ας, το πρώτο βήμα για να 
υλοποιήσει το όνειρό της, 

να γίνει δικηγόρος! Η πολυεκατομμυριούχος επιχειρη-
ματίας είχε δηλώσει εδώ και πολύ καιρό ότι θέλει να 
γίνει δικηγόρος.
Οι εξετάσεις αυτές, γνωστές και ως «εξετάσεις του 

πρώτου έτους» είναι υποχρεωτικές για τους υποψη-
φίους που δεν έχουν πτυχίο Νομικής. Η 40χρονη Κιμ 
Καρντάσιαν παρακολούθησε μαθήματα στο Πιρς Κό-
λετζ του Λος Άντζελες, αλλά δεν πήρε πτυχίο. «Να ξέ-
ρετε ότι δεν ήταν εύκολο για μένα. Απέτυχα τρεις φο-
ρές μέσα σε δύο χρόνια αλλά κάθε φορά πείσμωνα και 
διάβαζα περισσότερο», συνέχισε. 
Υποστήριξε πάντως ότι την τρίτη φορά που απέτυχε 

έπασχε από Covid-19 και είχε υψηλό πυρετό.
Δεν είναι πάντως η πρώτη της οικογένειας Καρντά-

σιαν που θέλει να ασχοληθεί με το δίκαιο. Ο πατέρας 
της, ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ήταν μέλος της ομάδας 
που κατάφερε να αθωώσει τον Ο.Τζ. Σίμσον, ο οποίος 
είχε κατηγορηθεί για δύο δολοφονίες.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Eurovision 2022:  
H Αμάντα Γεωργιάδη θα 
εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Η 24χρονη Αμάντα Γε-
ωργιάδη θα εκπρο-

σωπήσει την Ελλάδα στον 
66ο Διαγωνισμό Τραγου-
διού της Eurovision. Η φε-
τινή διοργάνωση θα φιλο-
ξενηθεί το Μάιο του 2022 
στο Τορίνο της Ιταλίας.
Η επιλογή έγινε από 

επταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΡΤ, η οποία 
άκουσε τα 40 τραγούδια που κατατέθηκαν από 26 καλ-
λιτέχνες και δύο γκρουπ και κατέληξε στις πέντε κα-
λύτερες υποψηφιότητες με ερμηνευτές τους Amanda 
Georgiadi, Good Job Nicky, Joanna Drigo, Ilias Kozas και 
Lou is.
Τις προηγούμενες μέρες, ύστερα από πρόσκληση 

της ΕΡΤ, η Επιτροπή υποδέχτηκε στο Ραδιομέγαρο, σε 
χωριστές συναντήσεις, τους πέντε ερμηνευτές και τις 
ομάδες τους, οι οποίοι παρουσίασαν τα κόνσεπτ των 
προτάσεών τους (σκηνική παρουσία, βίντεο κλιπ κ.λπ.) 
και κατέληξε στην απόφαση την ΕΡΤ να εκπροσωπήσει 
στο φετινό διαγωνισμό η Αμάντα Γεωργιάδη, αναφέρει 
ανακοίνωση της ΕΡΤ.
Η Αμάντα είναι Ελληνίδα της ομογένειας με αξιοση-

μείωτη πορεία ήδη στη μουσική και την τηλεόραση με 
πολλές διακρίσεις κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες, 
ενώ έχει συνθέσει η ίδια το τραγούδι που θα διαγωνι-
σθεί για την Ελλάδα.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

H χάρη που ζήτησε η βασίλισσα 
Ελισάβετ από τον πρίγκιπα William

Η βασίλισσα Ελισάβετ έχει επιστρέψει δριμύτερη στα καθήκοντά της,  
μετά την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία της.  

Η 95χρονη μονάρχης, θα περάσει μόνη φέτος την περίοδο των εορτών, 
αφού αποφάσισε να ακυρώσει για δεύτερη χρονιά το χριστουγεννιάτικο  
γεύμα με τους αγαπημένους της, εξαιτίας της μετάλλαξης ΌΜΙΚΡΌΝ  

που «θερίζει» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΤΙ ΖΗΤΗΣΕ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ WILLIAM

Η βασίλισσα 
προέτρε -

ψε τον εγγονό 
της, πρίγκιπα 
William, να 
μην επιλέγει το 
ελικόπτερο ως 
μέσο μεταφο-
ράς όταν βρί-

σκεται με την Kate Middleton και τα 
παιδιά τους, για λόγους ασφαλείας. 
Η Αυτού Μεγαλειότητα φέρεται 

να είναι «τρομοκρατημένη», καθώς 
φοβάται πιθανό ατύχημα, κάτι το 
οποίο θα αποτελούσε οικογενειακή 
τραγωδία και παράλληλα απειλή για 
τη διαδοχή του William στο θρόνο.
Ένας άγραφος κανόνας που υπάρ-

χει ανέκαθεν, εμποδίζει τα ανώτερα 
μέλη της βασιλικής οικογένειας να 
πετούν μαζί στο ίδιο αεροσκάφος, 
προς αποφυγή δυστυχήματος. 
Το πρωτόκολλο χαλάρωσε ωστόσο 

με τα χρόνια, καθώς η οικογένεια 
του πρίγκιπα William μοιράζει το 
χρόνο της μεταξύ Λονδίνου και Νόρ-
φολκ.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τhe 

Sun» άτομα από το στενό περιβάλ-
λον της βασίλισσας αναφέρουν ότι 
η Ελισάβετ μίλησε στον William για 
τις ανησυχίες και τους φόβους της. 
Ο λόγος που πυροδοτήθηκε το άγ-

χος της βασίλισσας για τις εναέριες 
μετακινήσεις, είναι πως πριν λίγο 
καιρό, ελικόπτερο της οικογενεί-
ας παρουσίασε βλάβες.
«Γνωρίζει ότι ο William είναι ένας 

ικανός πιλότος, αλλά δεν πιστεύει 
ότι αξίζει τον κίνδυνο να συνεχίσουν 
να πετούν και οι πέντε μαζί και δεν 
μπορεί να φανταστεί τι θα συμβεί 
σε περίπτωση ατυχήματος», αναφέ-
ρουν οι πηγές. 
Η βασίλισσα φέρεται να πιστεύει 

ότι το μέλλον είναι «λαμπρό» για 
τον William και την Kate, καθώς 
έχουν ανταποκριθεί εξαιρετικά στα 

βασιλικά τους καθήκοντα τα τελευ-
ταία χρόνια. Ο πρίγκιπας William 
είχε εντοπιστεί πρόσφατα από τους 
φωτογράφους, ενώ περπατούσε 
προς το ελικόπτερο του μαζί με τη 
Δούκισσα του Cambridge και τα τρία 
παιδιά τους. 
Πετούν αρκετά συχνά οικογενεια-

κώς με το ελικόπτερο, ενώ δεν είναι 
λίγες οι φορές που ο William εκτελεί 
χρέη πιλότου.

© Queen.gr

Η Ιταλίδα με τα... 
ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ!
Στην ερώτηση, αν η ομορφιά στη γυναί-

κα μπορεί να συνδυαστεί με την υψηλή 
εκπαίδευση, η απάντηση έχει πολλά παρα-
δείγματα, όμως ένα πολύ… δυνατό μας έρ-
χεται από την Ιταλία και ακούει στο ονομα-
τεπώνυμο, Καρολίνα Στραμάρε.
Η 22χρονη καλλονή από τη Γένοβα, με 

ύψος 1.80μ. είναι μοντέλο και αναδείχθηκε 
το 2019 Μις Ιταλία. Επί του παρόντος κάνει 
καριέρα στην ιταλική τηλεόραση, κάνοντας 
ρεπορτάζ στους αγωνιστικούς χώρους της 
ποδοσφαιρικής Serie B!
Εκτός όμως από τα επιτεύγματά της, λόγω 

της εντυπωσιακής της παρουσίας, ξεχωρί-
ζει και για το δίπλωμα γλωσσολογίας που 
έχει αποκτήσει, ενώ έχει παρακολουθήσει 
και πρόγραμμα γραφικών και σχεδίου στην 
Ακαδημία Καλών Τεχνών του Σαν Ρέμο. 
Όπως δηλώνει η ίδια, «για το μέλλον θα 

ήθελα να ακολουθήσω την οικογενειακή 
επιχείρηση – σχεδίαση επίπλων».

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

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
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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

Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σεβόμαστε το όνομά μας.
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www.hermesoverseas.com
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6692 Avenue du Parc, Montréal, Qc H2V 4H9 (μέσα στην PARK PLAZA)

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

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

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

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

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

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

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!

Οι αγαπημένες σας Αλέκα & Μαγδάλω  
θα επανέλθουν... δριμύτερες,  

τον Ιανουάριο 2022! 

Πώς να καταπολεμήσουμε τον εθισμό  
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στις μέρες μας, αν δεν ασχολούμαστε 
με τα Social media, νιώθουμε σα να 

μη ζούμε στον 21ο αιώνα. Στα πάντα, από 
τις επιχειρήσεις μέχρι σε προσωπικές και 
επαγγελματικές σχέσεις, τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης έχουν ισχυρή παρουσία 
– και με αυτή έρχεται κι ένας αυξανόμενος 
πειρασμός, να περνάμε ακόμα περισσότε-
ρο χρόνο βυθισμένοι σε αυτά.

Αν και μας παρέχουν πλατφόρμες, όπου 
μπορούμε να συνδεθούμε με φίλους και 
οικογένεια, τα Social media έχουν εξελι-
χθεί και σε ένα τεράστιο, ατελείωτο εμπο-
ρικό κέντρο, όπου κυριαρχούν διαφημί-
σεις, διάφορα βίντεο και σύνδεσμοι, που 
μας προσκαλούν να στρέψουμε την προ-
σοχή μας στην επόμενη και μεγαλύτερη 
τάση ή προϊόν. 

Σύμφωνα με άρθρο του Forbes, η δυ-
ναμική στρατηγική στα Social media είναι 
κρίσιμη, τόσο για επιχειρήσεις όσο και για 
καταναλωτές. Ένα μεγάλο τμήμα των αγο-
ραστικών μας αποφάσεων βασίζεται στο 
περιεχόμενο που μας παρέχουν τέτοιες 
πλατφόρμες.
Αν και η θετική πλευρά υπάρχει ακόμα, 

δηλαδή το γεγονός ότι τώρα έχουμε μεγα-
λύτερη ελευθερία έκφρασης, η σκοτεινή 
πλευρά είναι επίσης παρούσα: μπορούμε 
εύκολα να χάσουμε την αίσθηση ατομικής 
και ελεύθερης επιλογής και χρόνου.

Πώς παίρνουμε λοιπόν πίσω τον έλεγχο 
της ζωής και του χρόνου, που τώρα προ-
σφέρουμε απλόχερα στα Social media; 
Πώς «κουμαντάρουμε» τον εθισμό σε 
αυτά;

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ  
ΤΟΝ ΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΕΣΑ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

1. ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ  
ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

Σχεδόν όλα όσα κάνουμε στη ζωή διακα-
τέχονται από μία πρόθεση: γιατί θέλουμε 
να κάνουμε κάτι; Τι καρπούς θα μας απο-
φέρει; Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί να 
σας φαίνεται ανόητο να διερωτάστε κάτι 
τέτοιο, για ένα λογαριασμό Facebook ή 
Instagram, αλλά αν θέλετε να έχετε τον 
πλήρη έλεγχο της πράξης σας αυτής (αντί 
η πράξη να σας ορίζει), αυτό το ερώτημα 
χρειάζεται να είναι το πρώτο και κυριότε-
ρο. Θέλετε απλώς να κρατήσετε επαφή με 
φίλους ή θέλετε να προωθήσετε την επι-
χείρησή σας; Απαντώντας σε αυτά, μπο-
ρείτε να γνωρίσετε και σε τι θα περιορίσε-
τε το χρόνο που περνάτε σε αυτά.

2. ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ  
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ,  

ΤΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ
Σε ό,τι πατάτε like ή καρδούλα, ό,τι ακο-

λουθείτε και ό,τι κλικάρετε, γίνεται ένα 
κομμάτι του παζλ που ορίζει και το πε-
ριεχόμενο του χρονολογίου σας. Συχνά 
και για διάφορους λόγους, ακολουθούμε 
ανθρώπους που δε συμπαθούμε, δε μας 
ενδιαφέρουν ή ίσως να είναι ακόμη και 
τοξικοί. Δεν πειράζει αν έχετε λίγους φί-
λους και μικρό κοινό· δώστε στον εαυτό 

σας την άδεια να διαγράψει όλες εκείνες 
τις επαφές, που στην πραγματικότητα δεν 
επιθυμείτε να έχετε. Με τον ίδιο τρόπο, 
να είστε προσεκτικοί με το τι μοιράζεστε. 
Διασταυρώστε πληροφορίες πριν τις δι-
αδώσετε, σκεφτείτε τι εικόνα δημιουργεί 
στους άλλους το περιεχόμενο του προφίλ 
σας. Κάντε προτεραιότητά σας το να μοι-
ράζεστε πράγματα, που όχι μόνο έχουν 
σημασία για εσάς, αλλά βοηθούν και τους 
γύρω σας.

3. ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ
Αν έχετε μια λίστα υποχρεώσεων που 

πρέπει να κάνετε μέσα στην ημέρα, αλλά 
έχετε σπαταλήσει τις τελευταίες 3 ώρες 
στα Social media, ήρθε η ώρα να κλείσε-
τε την εφαρμογή ή τον υπολογιστή. Βάλτε 
χρονόμετρο στο τηλέφωνό σας και σταμα-
τήστε ακριβώς τη στιγμή που θα συμπλη-
ρώσετε τον προκαθορισμένο χρόνο. Η αλ-
λαγή δε θέλει πολύ για να συμβεί, αφού 
μόλις αρχίζετε να κάνετε κι άλλα πράγμα-
τα, θα συνειδητοποιήσετε πόσα πολλά χά-
νατε πριν και θα επιδιώκετε αυστηρότερο 
χρονικό περιορισμό.

4. ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Αν η παραγωγικότητά σας υποφέρει, 
επειδή συνεχώς αποσπάται η προσοχή 
σας από ειδοποιήσεις, υπάρχουν τρόποι 
να τις απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις. 
Ακόμη καλύτερα, διαγράψτε τις εφαρμο-
γές εντελώς από το κινητό σας και αφήστε 
τες να υπάρχουν μόνο σε μια ηλεκτρονική 
σας συσκευή, για παράδειγμα στο λάπτοπ 
ή στο τάμπλετ. Με αυτό τον τρόπο, τα 
Social media δε θα σας ακολουθούν όπου 
κι αν βρίσκεστε.

5. ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ 
ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

Νιώθουμε συχνά ότι αν δε δημοσιεύ-
σουμε την εμπειρία που βιώνουμε, αυτή 
δεν είναι αληθινή ή δεν έχει αξία. Επίσης, 
έχουμε το φόβο του FOMO, δηλαδή ότι 
απέχοντας κάποιες ώρες ή μέρες από τα 
Social media, θα χάσουμε κάτι σημαντικό 
που θα έχει συμβεί. Αρχικά, δεν έχουμε 
καμία κοινωνική υποχρέωση να δίνουμε 
αναφορά στους άλλους για ό,τι κάνουμε. 
Οι εμπειρίες είναι κάτι πολύ προσωπικό 
και δε δικαιούνται όλοι να βλέπουν κομ-
μάτια της ζωής σας. Επίσης, δε δίνουν 
ποτέ την πλήρη εικόνα αυτού που ζούμε 
στους άλλους, με αποτέλεσμα πολλές φο-
ρές να διαστρεβλώνεται εντελώς η εικόνα 
μας.
ΤΕΛΟΣ, σκεφτείτε τι έκαναν οι άνθρωποι 

όλους τους προηγούμενους αιώνες. Με 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο, τα νέα μαθαί-
νονται, δε χρειάζεται να είμαστε 24/7 δια-
θέσιμοι, να δεχόμαστε κάθε πληροφορία 
από εκεί έξω. Κάτι τέτοιο μας στερεί τη 
συγκέντρωση, τη δημιουργικότητα και την 
ψυχική μας ηρεμία. Αφήστε το τηλέφωνό 
σας στο τραπέζι και απολαύστε τη ζωή, την 
πραγματική ζωή, αυτή που βιώνετε άμεσα.

© Εναλλακτική Δράση
Πηγή: www.lifehack.org
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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

58 · www.bhma.net        · Ελληνοκαναδικό BHMA     · Σάββατο 27 Μαϊου 2017

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

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

Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

εύχεται Καλά Χριστούγεννα κι΄Ευτυχισμένο με 
Υγεία, Προκοπή και Ειρήνη το Νέο Ετος 2022

Τηλ.: (514) 274-7519
700 boul Crémazie O, Montréal, Qc H3N 1A1

Ο ορκωτός λογιστής 
Πώλ (Paul) Καματερός 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προσβάσιμη για τους τυφλούς 
θα γίνει η πλατφόρμα εκμάθησης 

Ελληνικών  «Staellinika»  
της Γενικής Γραμματείας  

Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας 
Διπλωματίας, ανακοίνωσε  
ο Ιωάννης Χρυσουλάκης

Τον «προσωπικό του στόχο» να κατα-
βάλει κάθε προσπάθεια, προκειμέ-

νου η πλατφόρμα εκμάθησης Ελληνικών 
«Staellinika» της Γενικής Γραμματείας 
Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Δι-
πλωματίας να καταστεί προσβάσιμη στα 
άτομα με οπτική αναπηρία, ανακοίνωσε ο 
Γενικός Γραμματέας, Ιωάννης Χρυσουλά-
κης, κατά τη διαδικτυακή συνάντησή του 
με τους American Friends of the Blind in 
Greece, στη Βοστώνη.
Πρόκειται για έναν ιστορικό Οργανισμό 

Ομογενών με έδρα τη Βοστώνη των ΗΠΑ, 
ο οποίος στα 75 χρόνια από την ίδρυσή 
του στηρίζει ανελλιπώς και με κάθε τρό-
πο τους τυφλούς στη χώρα μας, καθώς 
βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον 
«Φάρο Τυφλών Ελλάδας».  

Στη συνάντηση συμμετείχε σύσσωμο 
το Διοικητικό Συμβούλιο των American 
Friends of the Βlind in Greece, καθώς και 
η νέο-εκλεγείσα Πρόεδρος του «Φάρου 
Τυφλών της Ελλάδας», κα Μαρία Τζεβε-
λέκου. 
Ο κ. Χρυσουλάκης εξήρε τη συμβολή του 

Οργανισμού και συνεχάρη το Διοικητικό 
Συμβούλιο για τη σημαντική προσφορά 
τους, αλλά και την πολύπλευρη δράση 
τους. 

Επίσης, αναφέρθηκε στις ευρύτατες 
δράσεις και τα προγράμματα της Γενικής 
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και 
Δημόσιας Διπλωματίας, όπως το Study 
in Greece. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην 

απόφασή του να δρομολογήσει την εξα-
σφάλιση της προσβασιμότητας για άτο-
μα με απώλεια όρασης στην πλατφόρμα 
εκμάθησης ελληνικών «Staellinika», υπο-
γραμμίζοντας ότι η απόφαση αυτή αποτε-
λεί έμπρακτη απόδειξη των προσπαθειών 
που καταβάλλονται από τη Γενική Γραμ-
ματεία Απόδημου Ελληνισμού & Δημό-
σιας Διπλωματίας προς την κατεύθυνση 
της κοινωνικής ισότητας, αλλά και του 
καθήκοντος της Πολιτείας για την κοινω-
νική ενσωμάτωση όλων ανεξαιρέτως των 
πολιτών. 
Ο κ. Χρυσουλάκης αναφέρθηκε και στο 

Παγκόσμιο Πανομογενιακό Συνέδριο, που 
θα λάβει χώρα το καλοκαίρι του 2022 στη 
Θεσσαλονίκη, απευθύνοντας πρόσκληση 
στους παριστάμενους να συμμετάσχουν 
σε αυτό.

Η Πρόεδρος του «Φάρου Τυφλών Ελλά-
δος» από την πλευρά της, ευχαρίστησε 
τον κ. Χρυσουλάκη για την πρωτοβουλία 
για τη συγκεκριμένη συνάντηση, καθώς 
και για το ενδιαφέρον του, σημειώνοντας 
ότι αποτελεί «ελπίδα για το μέλλον». 

Ο Πρόεδρος των American Friends of 
the Blind in Greece, Bob Adams, δήλωσε 
ότι η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε 
αποτελεί «τιμή» για τον Οργανισμό, αλλά 
και αναγνώριση των προσπαθειών τους. 
«Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος» κατέλη-
ξε, απευθυνόμενος στον κ.  Χρυσουλάκη,  
και «έτοιμος να κάνω τα επόμενα βήματα 
μαζί σας».
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ “ΦΙΛΙΑ”
821 OGILVY AVE. MTL, QUE. H3N 1N9

Tel: (514) 948 3021 • fax: (514) 948 6063
filia@bellnet.ca•www.filia.ca

Ο Οργανισμός Τρίτης ηλικίας η «ΦΙΛΙΑ» εύχεται στα Μέλη,  
στις οικογένειές τους  και σε όλη την παροικία, 

 Καλές γιορτές, Υγεία  και ευτυχία & τους υπενθυμίζει να 
στηρίζουν τους ηλικωμένους  και τις ανάγκες τους.

Καλά Χριστούγεννα
και ο Νέος Χρόνος 2022

να είναι γεμάτος υγεία και χαρά!

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ & ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

MIMOSA

Σας Εύχομαστε 
Καλά Χριστούγεννα 
κι΄Ευτυχισμένο με 
Υγεία, Προκοπή 

και Ειρήνη
το Νέο Ετος 2022!

514.271.2432
769 Jean-Talon West, Montreal

Φρέσκο ψωμί κάθε μέρα • Τούρτες για όλες τις περιπτώσεις

«Έβρεξε» δις μέσα  
στην πανδημία για  
τους κροίσους
Την ώρα που πολλά νοικοκυριά παλεύουν να τα 
βγάλουν πέρα, πολλά από τα μέλη της… ελίτ,  
είδαν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται!

Η πανδημία γέννησε ευκαιρίες, όπως 
φαίνεται, για πολλούς δισεκατομμυ-

ριούχους, οι οποίοι είδαν τις περιουσίες 
τους να… αβγατίζουν, μέσα στο διάστημα 
που η συντριπτική πλειονότητα των αν-
θρώπων πάλεψε -και παλεύει ακόμα- να 
τα βγάλει πέρα. 

Η έκθεση για την παγκόσμια ανισότη-
τα, που αποτελεί προϊόν ενός δικτύου 
κοινωνικών επιστημόνων, εκτιμά πως το 
μερίδιο των δισεκατομμυριούχων στον 
πλούτο των νοικοκυριών σημείωσε αύξη-
ση – ρεκόρ στη διάρκεια της πανδημίας, 
ενώ και οι εκατομμυριούχοι δεν έμειναν 
παραπονούμενοι, αφού βγήκαν επίσης 
ωφελημένοι οικονομικά από τον Covid-19.

Η μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα 
την Τρίτη 7/12, δείχνει πως οι δισεκατομ-
μυριούχοι κατέχουν φέτος συνολικά το 
3,5% του παγκόσμιου πλούτου των νοι-
κοκυριών, καταγράφοντας άνοδο, από το 
2% που κατείχαν όταν άρχισε η πανδημία 
στις αρχές του 2020! 
«Η κρίση του Covid-19 επιδείνωσε τις 

ανισότητες ανάμεσα στους πολύ εύπο-
ρους και στο υπόλοιπο του πληθυσμού» 

λέει ο επικεφαλής των συγγραφέων της 
έκθεσης Λούκας Τσάνσελ, επισημαίνο-
ντας πως οι πλούσιες οικονομίες χρησιμο-
ποίησαν μαζική δημοσιονομική στήριξη 
για να μετριάσουν τη μεγάλη άνοδο της 
φτώχειας που διαπιστώνεται αλλού.

ΕΡΕΥΝΕΣ
Η έκθεση αντλεί στοιχεία από ποικίλες 

εξειδικευμένες έρευνες και δεδομένα από 
τη δημόσια σφαίρα, ενώ τον πρόλογό της 
έχουν συγγράψει οι οικονομολόγοι Αμπχι-
τζίτ Μπανερτζί και Εστέρ Ντιφλό, οι οποί-
οι έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ και είναι 
δύο από τους τρεις που τιμήθηκαν με το 
βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2019 για τη 
δουλειά τους πάνω στη φτώχεια. 
«Εφόσον ο πλούτος είναι μία μείζων 

πηγή μελλοντικών οικονομικών κερδών 
και όλο και περισσότερο ισχύος και επιρ-
ροής, αυτό προαναγγέλλει περαιτέρω αύ-
ξηση της ανισότητας» έγραψαν γι’ αυτό 
που αποκαλούν «ακραία συγκέντρωση 
οικονομικής ισχύος στα χέρια μιας πολύ 
μικρής μειονότητας των υπέρ-πλουσίων».
Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ένα φά-

σμα από υπάρχουσες μελέτες, καθώς οι 
«λίστες των πλουσίων» και άλλα στοιχεία 
καταδεικνύουν αύξηση των ανισοτήτων 
αναφορικά με την υγεία, την κοινωνία, το 
φύλο και τη φυλή στη διάρκεια της παν-
δημίας. 

Η νέα έκθεση δείχνει, πως μία ευρύτερη 
ομάδα 520.000 ενηλίκων, που αποτελούν 
το πλουσιότερο 0,01% του πληθυσμού, 

είδε το συνολικό μερίδιό της στον πα-
γκόσμιο πλούτο να φτάνει το 11% φέτος, 
από 10% που ήταν πέρυσι, ενώ ο ετήσιος 
παγκόσμιος κατάλογος του «Forbes» με 
τους δισεκατομμυριούχους περιλαμβάνει 
αριθμό ρεκόρ 2.755 δισεκατομμυριούχων, 
με συνολικό πλούτο 13,1 τρις δολάρια, 
από τα 8 τρις δολάρια που ήταν πέρυσι.

© dimokratia.gr
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Να μην αφήσουμε έξω το Χριστό  
από τις Χριστουγεννιάτικες παραδόσεις μας

Μία από τις πιο αγαπημένες μου 
αναμνήσεις από τα Χριστούγεννα 

σα μικρό παιδί στην Κύπρο ήταν τα Χρι-
στουγεννιάτικα κάλαντα. Πηγαίναμε από 
σπίτι σε σπίτι και ψαίλναμε τα κάλαντα. 
Σήμερα θα δούμε μερικές από τις Χρι-
στουγεννιάτικες παραδόσεις που έχουμε 
στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
και στη συνέχεια θα τις τοποθετήσουμε 
στη σωστή τους θέση. Ως Έλληνας Ορθό-
δοξος Χριστιανός ποια πρέπει να είναι η 
στάση μου σ’ αυτές τις διάφορες συνήθει-
ες των Χριστουγέννων;

Η πρώτη παράδοση των Χριστουγέννων 
που θα ήθελα να δούμε σήμερα είναι η 
Χριστουγεννιάτικη μουσική. Αναφέραμε 
ήδη πώς τα Κάλαντα έπαιξαν σπουδαίο 
ρόλο σε μας όταν ήμασταν παιδιά. Στις 
Ηνωμένες Πολιτείες η μουσική αποτελεί 
μεγάλη επιχείρηση. Υπάρχουν ραδιοφω-
νικοί σταθμοί που παίζουν μόνο Χριστου-
γεννιάτικη μουσική όλη την περίοδο των 
Χριστουγέννων.
Θα ήθελα να θυμηθούμε τον πρώτο 

ύμνο που ακούστηκε τα πρώτα Χριστού-
γεννα. Τον έψαλαν οι άγγελοι. Τα λόγια 
του ύμνου τα βρίσκουμε στο Λουκά κεφά-
λαιο 2. “Δόξα Θεώ εν υψίστοις και επί γης 
ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία.”  Τα πρώτα 
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είχαν κάποιο 
νόημα. Το μήνυμά τους ήταν, “Δόξα και 
λατρεία ανήκει στον Ύψιστο Θεό γιατί 
έστειλε το Γιο Του. ”  Και συνεχίζει, “Και 
στη γη, ο Ιησούς, το παιδί των Χριστουγέν-
νων, θα φέρει ειρήνη, μια τέτοια ειρήνη 
που ξεπερνάει κάθε λογική. Στη θέση του 
άγχους θα φέρει τη γαλήνη. Την ανησυχία 
και τη μέριμνα που έχουν τόσοι άνθρωποι 
σήμερα θα την αντικαταστήσει με ειρήνη. 
Θα αντικαταστήσει την αγωνία του θανά-
του και της αιωνιότητας με την εμπιστο-
σύνη και την πίστη ότι ο ουρανός περιμέ-
νει όλους εκείνους που άνοιξαν την καρ-
διά τους στο Χριστό. Κάθε φορά λοιπόν 

που ακούς τη Χριστουγεννιάτικη μουσική, 
να θυμάσαι τον ύμνο των αγγέλων εκείνα 
τα πρώτα Χριστούγεννα και Εκείνον για 
τον Οποίο έψαλλαν.

Μία άλλη παράδοση Χριστουγεννιάτικη 
είναι οι κάρτες. Όλοι μας έχουμε μια λί-
στα. Συνήθως οι πρώτοι στη λίστα είναι οι 
συγγενείς μας. Μετά είναι οι γνωστοί κι οι 
φίλοι που είχαμε κάποτε ή έχουμε ακόμη 
κάποια σχέση. Οι περισσότεροι από μας 
θέλουμε να αγγίξουμε τις καρδιές αυτών 
των ανθρώπων την περίοδο των Χριστου-
γέννων. Έτσι λοιπόν τους στέλνουμε μια 
κάρτα με ευχές.
Ξέρετε όμως ότι κι ο καλύτερος φίλος μας 

έχει ελαττώματα. Αν όμως είσαι στη λίστα 
των φίλων του Θεού, τότε έχεις μία σχέση 
με κάποιον φίλο χωρίς κανένα ελάττωμα. 
Η αγάπη Του δε μοιάζει με καμία αγάπη. Σ’ 
ακούει με υπομονή όπως κανένας άλλος. 
Είναι στη διάθεσή σου όλο το εικοσιτετρά-
ωρο. Η συμβουλή Του είναι πάντα σωστή 
και λογική. Η δύναμή Του ανεξάντλητη. Κι 
όλα αυτά είναι στη διάθεσή σου.

Για μερικούς αυτή η περίοδος μπορεί 
να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Ίσως γιατί 
πέθανε κάποιο αγαπητό μας πρόσωπο. 
Ίσως κάποιο διαζύγιο. Ίσως κάποια δυσά-
ρεστη ιατρική διάγνωση. Ο,τιδήποτε σε 
απασχολεί αυτά τα Χριστούγεννα, εκείνο 
που πρέπει να ξέρεις είναι ότι δεν είσαι 
μόνος/η. Είσαι στη λίστα των φίλων του 
Θεού. Ο Θεός σε αγαπάει. Άνοιξε την καρ-
διά σου σε Κείνον κι Εκείνος θα τη γεμίσει 
με τη δική Του ειρήνη.
Κάτι άλλο που ταυτίζεται με τα Χριστού-

γεννα είναι αυτό που χρησιμοποιούμε 
ιδιαίτερα όταν κάνουμε τα Χριστουγεν-
νιάτικα ψώνια μας. Είναι η πιστωτική μας 
κάρτα. Όπως οι αγορές  των Χριστουγέν-
νων πρέπει να πληρωθούν το επόμενο 
μήνα, η γραφή μας λέει ότι το χρέος μας 
για τις αμαρτίες μας έπρεπε να πληρωθεί 
κι εμείς δεν μπορέσαμε να το πληρώσου-
με. Το πλήρωσε για μας ο Χριστός και Του 
κόστισε πολύ. Του κόστισε την ίδια Του τη 
ζωή. Έτσι λοιπόν κάθε φορά που χρησιμο-
ποιείς την πιστωτική σου κάρτα να θυμά-

σαι και να λες τούτα τα λόγια, “Χριστέ μου, 
Σου αξίζει κάθε λατρεία. Χαίρομαι που 
πλήρωσες το χρέος μου. Καταλαβαίνω ότι 
Σου κόστισε πολύ αλλά το έκανες γιατί με 
αγαπάς. Γι αυτό κι εγώ Σου δίνω όλη την 
τιμή και τη λατρεία που Σου ανήκει.” 

Και μια τελευταία Χριστουγεννιάτικη συ-
νήθεια είναι τα δώρα. Τα δώρα είναι είναι 
ένας θαυμάσιος τρόπος να εκφράσεις την 
αγάπη σου σε κάποιον. Όταν λοιπόν παίρ-
νεις κάποιο δώρο και το ανοίγεις, ύψωσε 
μια προσευχή ευχαριστίας γιατί η αγάπη 
έκανε το άτομο αυτό να σου δώσει το 
δώρο που κρατάς. Ο Ιησούς Χριστός εί-
ναι το Χριστουθγεννιάτικο δώρο που μας 
έδωσε ο Θεός. Ο Θεός είδε ότι η μεγαλύ-
τερη ανάγκη μας δεν ήταν ένα καινούργιο 
ωρολόι ή κάποιο καινούργιο ρούχο. Είδε 
ότι η αυτό που χρειαζόμουν περισσότερο 
από καθετί άλλο σ’ αυτήν τη ζωή ήταν η 
συγχώρηση για την αμαρτία μου και η λύ-
τρωσή μου. Εκείνο που χρειαζόμουν πιο 
πολύ ήταν να φύγει το χρέος από πάνω 
μου. Έτσι μας έδωσε το μεγαλύτερο δώρο 
επειδή μας αγαπά.

Έτσι λοιπόν καθώς θα μουρμουρίζεις 
κάποιο Χριστουγεννιάτικο σκοπό, και θα 
αδημονείς περιμένοντας στην ατέλειω-
τη ουρά για να πληρώσεις, ή θα τρέχεις 
σε κάποιο Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα 
για να το προλάβεις, απαγκιστρώσου από 
τον τρόπο που βλέπει ο κόσμος τα Χρι-
στούγεννα και κοίτα το πραγματικό νόημα 
των Χριστουγέννων που είναι το πολύτι-
μο δώρο που μας έστειλε ο Θεός για να 
γιορτάσεις έτσι πραγματικά Χαρούμενα 
Χριστούγεννα.

Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι 
η οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό 
δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν 
ακλόνητο γάμο και σε μια ευτυχισμένη 
οικογένεια.

Στηβ Θεοφάνους
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Καλημέρα  
Πατρίδα

Αυτή την Κυριακή 26 Δεκεμβρίου  
Το Εορταστικό πρόγραμμα

με τα Ελληνόπουλα 
της CHROMA MUSICA

Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου  
Συντροφιά με το συνεργάτη μας 

Δημήτρη Ηλία 
και μια έκπληξη για τους Κρητικούς

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 απόγευμα
Κυριακή: 3:30 το πρωί
Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:  514 437-0898 • tvnea.ca@gmail.com

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

και των συνεργατών τουκαι των συνεργατών του

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838

ΚΑΝΑΛΙ 389

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

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου
Το άγχος που έχουμε το Νέο Έτος με 
τον Ψυχολόγο Εμμανουήλ Αλλιάτα

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ 
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Λεβαδειακός και Ξάνθη στην 
κορυφή Νότου και Βορρά 

Στο... κατόπι τους Καλαμάτα-Ρόδος στο Νότο και Βέροια-Καρδίτσα στο Βορρά 

Η ΞΆΝΘΗ ΚΆΙ Ο ΛΕΒΆΔΕΙΆΚΟΣ εξα-
κολουθούν να οδηγούν τις... κούρ-

σες σε Βόρειο και Νότιο όμιλο αντίστοι-
χα της Σούπερ Λιγκ 2, μετά το πέρας της 
9ης αγωνιστικής.
Η ομάδα της Θράκης διέλυσε με 5-0 τα 

Τρίκαλα, σημειώνοντας την 7η συνεχό-
μενη νίκη της και βρίσκεται στο +1 από 
τη Βέροια, η οποία είχε επίσης εύκολη 
δουλειά με τον Πανσερραϊκό στην έδρα 
της (3-0).  
Η Ξάνθη πάντως, έχει και αγώνα λιγό-

τερο, την ευκαιρία δηλαδή να ξεφύγει κι 
άλλο στη βαθμολογία.
Με τη σειρά του, ο Λεβαδειακός, έχο-

ντας 6 διαδοχικές νίκες, αν και δεν αγω-
νίστηκε (είχε ρεπό) εξακολουθεί να βρί-
σκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, 
εφόσον η ΑΕΚ Β΄ έμεινε στο 2-2 με την 
Ιεράπετρα. 
Ακολουθεί πάντως κατά... πόδας στην 

3η θέση η Καλαμάτα (μαζί με τη Ρόδο). 
Η ομάδα του Νίκου Αναστόπουλου συ-

νέτριψε με 5-0 τη Ζάκυνθο, σημείωσε 
την 5η συνεχόμενη νίκη της και δικαι-
ολογημένα έχει βλέψεις για καλύτερη 
συνέχεια.  
Σημαντική νίκη πήρε η Ρόδος επί του 

Ηροδότου (1-0), ισόπαλοι 1-1 έμειναν 
Επισκοπή και Αιγάλεω, με τους γηπε-
δούχους να παραμένουν στην επικίνδυ-
νη ζώνη της βαθμολογίας, ενώ μοιρασιά 
βαθμών είχαμε και στο παιχνίδι Καραϊ-
σκάκης-Διαγόρας (0-0), με τις δύο ομά-
δες να παραμένουν στα χαμηλά στρώ-
ματα της βαθμολογίας.
Η Κηφισιά επικράτησε 1-0 της Καλλιθέ-

ας, με τους γηπεδούχους να ανεβαίνουν 
στην 6η θέση και τους φιλοξενούμενους 
να ακολουθούν στην 7η. 
Στο 0-0 «κόλλησαν» Εργοτέλης και 

Αστέρας Βλαχιώτη, μένοντας στο δεύ-
τερο μισό της βαθμολογίας σε ένα ματς 
με λίγες τελικές προσπάθειες και καλές 
στιγμές μπροστά στις δύο εστίες.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ: Νέα απώλεια βαθ-
μών για την ΑΕΛ στο πρωτάθλημα, μετά 
το 0-0 στην έδρα του Πιερικού και έμεινε 
στο -8 από την κορυφή. 
Την ίδια ώρα, ο Πιερικός παραμένει 

χαμηλά στη βαθμολογία, έχοντας 9 πό-
ντους και είναι στο +1 από την επικίνδυ-
νη ζώνη.
Ένα γκολ του Κλάους Αθανασιάδη ήταν 

αρκετό για την Αναγέννηση Καρδίτσας 
ώστε να λυγίσει τον Απόλλωνα Λάρισας 
(1-0) και να επιστρέψει στις νίκες, φτά-
νοντας τους 16 βαθμούς. 
Πλέον, με αυτό το τρίποντο οι γηπεδού-

χοι βρίσκονται στο -5 από την πρωτοπό-
ρο Βέροια. 
Ο Ολυμπιακός Βόλου επικράτησε 5-0 

της Καβάλας, η οποία να σημιεωθεί ότι 
αγωνίζεται χωρίς επαγγελματίες ποδο-
σφαιριστές, παίρνοντας τη δεύτερη νίκη 
του στο πρωτάθλημα. 

9η αγωνιστική
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΡΟΔΟΣ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1-0 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΑΙΓΑΛΕΩ 1-1 
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1-0 
ΑΕΚ Β΄-ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2-2 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ 5-0 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄-ΧΑΝΙΑ 0-2  

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 0-0 
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 0-0
ΡΕΠΟ: ΛΕΒΆΔΕΙΆΚΟΣ

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 3-0 
ΑΠΟΛΛΩΝ Π.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ 0-0 
ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. 1-0 
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 0-0 
ΞΑΝΘΗ-ΤΡΙΚΑΛΑ 5-0 
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΠΑΟΚ Β΄ 1-1 
ΚΑΒΑΛΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0-5 
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ.-ΝΙΚΗ Β. (αναβολή)
ΡΕΠΟ: ΗΡΆΚΛΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 9 αγώνες)
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

01] ΛΕΒΆΔΕΙΆΚΟΣ 20 (13-4) | 8αγ.
02] ΑΕΚ Β’ 18 (9-3) | 8αγ.
03] ΚΑΛΑΜΑΤΑ 15 (13-4) | 7αγ.
04] ΡΟΔΟΣ 15 (13-6) | 8αγ.
05] ΑΙΓΑΛΕΩ 14 (10-5) | 8αγ.
06] ΚΗΦΙΣΙΑ 13 (8-7) | 8αγ.
07] ΧΑΝΙΑ 11 (11-8) | 9αγ.
08] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 11 (6-7) | 8αγ.
09] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ 10 (8-11) | 8αγ.
10] ΚΑΛΛΙΘΕΑ 9 (5-3) | 5αγ.
11] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 9 (8-10) | 8αγ.
12] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 9 (5-10) | 9αγ.
13] ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 9 (9-12) | 8αγ.
14] ΆΣΤΕΡΆΣ ΒΛΆΧΙΩΤΗ 6 (3-6) | 7αγ.
15] ΕΠΙΣΚΟΠΗ 5 (5-7) | 8αγ. 
16] ΗΡΟΔΟΤΟΣ 5 (4-9) | 8αγ.
17] ΖΆΚΥΝΘΟΣ 1 (0-18) | 7αγ.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΞΆΝΘΗ 22 (19-1) | 8αγ.
02] ΒΕΡΟΙΑ 21 (19-6) | 9αγ.
03] ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 16 (15-5) | 8αγ.
04] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ 14 (9-5) | 8αγ.
05] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 13 (12-4) | 8αγ.
06] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 13 (9-4) | 8αγ.
07] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 12 (13-5) | 8αγ.
08] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 12 (12-8) | 7αγ.
09] ΠΑΟΚ Β΄ 10 (9-9) | 9αγ.
10] ΤΡΙΚΑΛΑ 10 (9-14) | 9αγ.
11] ΠΙΕΡΙΚΟΣ 9 (10-9) | 9αγ.
12] ΗΡΑΚΛΗΣ 9 (3-4) | 8αγ.
13] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 9 (8-11) | 8αγ.
14] ΟΛΥΜΠΙΆΚΟΣ ΒΟΛ. 8 (11-16) | 9αγ.
15] ΆΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 8 (8-13) | 9αγ.
16] ΆΠΟΛΛΩΝ ΛΆΡΙΣΆΣ 2 (6-17) | 9αγ.
17] ΚΆΒΆΛΆ 0 (0-41) | 7αγ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10η αγωνιστική  

29/12/2021 
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 
ΧΑΝΙΑ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ 
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΕΚ Β΄ 
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΚΗΦΙΣΙΑ 
ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΡΟΔΟΣ
ΡΕΠΟ: ΆΣΤΕΡΆΣ ΒΛΆΧΙΩΤΗ

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛ.-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 
ΠΑΟΚ Β΄-ΚΑΒΑΛΑ 
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΞΑΝΘΗ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄-ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΒΕΡΟΙΑ
ΡΕΠΟ: ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

11η αγωνιστική  
5/1/2022 

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ 
ΑΕΚ Β΄-ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄-ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΧΑΝΙΑ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΡΕΠΟ: ΡΟΔΟΣ

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ 
ΞΑΝΘΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 
ΚΑΒΑΛΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ 
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΠΑΟΚ Β΄ 
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΡΕΠΟ: ΒΕΡΟΙΆ

12η αγωνιστική  
9/1/2022 

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΧΑΝΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ 
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΑΕΚ Β΄ 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ 
ΡΟΔΟΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΡΕΠΟ: ΔΙΆΓΟΡΆΣ ΡΟΔΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΟΚ Β΄-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΚΑΒΑΛΑ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄-ΞΑΝΘΗ 
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ 
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΆΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

13η αγωνιστική  
12/1/2022 

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΡΟΔΟΣ 
ΑΕΚ Β΄-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄-ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΧΑΝΙΑ
ΡΕΠΟ: ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ 
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΞΑΝΘΗ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ 
ΚΑΒΑΛΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΤΡΙΚΑΛΑ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΠΑΟΚ Β΄
ΡΕΠΟ: ΆΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ

SUPER LEAGUE 2 
9η αγωνιστική

ΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUE 
Τρίποντη καταιγίδα  

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
παρέσυρε τον Προμηθέα! 

Με τον... κορωνοϊό να είναι ο «πρω-
ταγωνιστής» της 11ης αγωνιστικής 

της ελληνικής λίγκας του μπάσκετ, εφόσον 
αναβλήθηκαν δύο παιχνίδια, το ενδιαφέ-
ρον περιορίστηκε στα εναπομείναντα τέσ-
σερα, με τους γηπεδούχους να παίρνουν 
τη νίκη στα τρία από αυτά, και μόνο η Λά-
ρισα από τους φιλοξενούμενους να φεύγει 
με το... ροζ φύλλο αγώνα από την Πάτρα.

Στο παιχνίδι της αγωνιστικής, ο Παναθη-
ναϊκός έκανε... φύλλο και φτερό τον Προ-
μηθέα Πατρών, τον οποίο νίκησε με 25 πό-
ντους διαφορά (92-67)!

Από τα μέσα της πρώτης περιόδου, οι 
«πράσινοι» πάτησαν το πόδι στο «γκάζι» 
και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω τους, διατηρώ-
ντας τη διαφορά με χαρακτηριστική άνεση 
κοντά στους 20 πόντους, με τον Προμηθέα 
να μην μπορεί σε κανένα σημείο του αγώ-
να να ακολουθήσει τον φρενήρη ρυθμό 
των γηπεδούχων. 

Επιθετικό κρεσέντο το «τριφύλλι», το 
οποίο ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 15/37 
τρίποντα (40%), ενώ σημείωσε 92 πόντους 
με μόλις πέντε βολές!

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Νεμά-
νια Νέντοβιτς με 17 πόντους (5/8τρ.), 3 ρι-
μπάουντ και ισάριθμες ασίστ, σε μόλις 13 
λεπτά συμμετοχής, ενώ από κοντά ακολού-
θησε ο Σαντ-Ρος με 11 πόντους και 5 κλε-
ψίματα! Σημαντικές βοήθειες προσέφερε 
και ο Έβανς με 9 πόντους και 7 ριμπάουντ. 

Για τους Πατρινούς, που υποχώρησαν στο 
7-4 και αγωνίστηκαν χωρίς τον τραυματία 
Αγραβάνη, ξεχώρισαν οι Ντάριο Χαντ (18 
πόντοι, 5 ριμπάουντ) και Ρέι (16 πόντοι).
Τα δεκάλεπτα: 24-12, 48-33, 70-48, 92-67

ΆΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΆ
11η αγωνιστική

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΑΡΙΣΑ 74-82 
ΛΑΥΡΙΟ-ΗΡΑΚΛΗΣ 87-71 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 74-65 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. 92-67 
ΡΕΠΟ: ΆΕΚ 
*Αναβλήθηκαν οι αγώνες ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΑΟΚ & ΑΡΗΣ-
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού στις 
ομάδες του ΠΑΟΚ και του ΑΡΗ αντίστοιχα.

ΒΆΘΜΟΛΟΓΙΆ 
(σε 11 αγώνες)

01] ΠΡΟΜΗΘΕΆΣ ΠΆΤΡΩΝ 18 | 11αγ. 
02] ΠΆΝΆΘΗΝΆΪΚΟΣ 17 | 9αγ. 
03] ΟΛΥΜΠΙΆΚΟΣ 17 | 9αγ.
04] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 16 | 10αγ.
05] ΛΆΥΡΙΟ 16 | 11αγ.
06] ΆΕΚ 15 | 10αγ.
07] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 14 | 10αγ.
08] ΆΡΗΣ 13 | 9αγ.
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 13 | 10αγ.
10] ΠΑΟΚ 12 | 9αγ.
11] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 12 | 9αγ.
12] ΛΑΡΙΣΑ 11 | 9αγ.
13] ΗΡΆΚΛΗΣ 10 | 10αγ.

ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ

 12η αγωνιστική [2-3 ΙΆΝΟΥΆΡΙΟΥ 2022]
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΡΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΠΑΟΚ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΕΚ
ΡΕΠΟ: ΛΆΥΡΙΟ

13η αγωνιστική [8 ΙΆΝΟΥΆΡΙΟΥ 2022]
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ 
ΛΑΥΡΙΟ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΑΡΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
ΡΕΠΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΆΣ ΠΆΤΡΩΝ
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15η αγωνιστική 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2-1 
3΄Φλόρες, 78΄Καρέλης - 
55΄Μαυρομμάτης 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1-0 
22΄Ελ Αραμπί 
ΠΑΟΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3-2 
43΄Ακπομ, 49΄πέν., 90΄πέν. Κούρτιτς - 
12΄Σόνι, 60΄Χριστόπουλος 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2-0 
54΄Μαουρίτσιο, 69΄Σάντσες 
ΑΕΚ-ΟΦΗ 1-2
14΄Βράνιες - 23΄Λάμπρου, 60΄Καμάου
ΑΡΗΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1-0 
49΄πέν. Καμαρά
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ  
(Αναβολή λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού 
στην ομάδα του Απόλλωνα Σμύρνης)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 15 αγώνες)

01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  41 (28-9)
02. ΑΕΚ   30 (27-16)
03. ΠΑΟΚ  28 (31-20)
04. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 23 (24-11)
05. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 22 (19-16)
06. ΟΦΗ  22 (17-14)
07. ΑΡΗΣ  21 (17-13)
08. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 17 (15-15)
09. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15 (16-27)
10. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  15 (24-29)
11. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 14 (13-20)
12. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  11 (13-20)
13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9 (14-32)
14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ  7 (7-23) 
*1-6 Πλέϊ-οφ | 7-14 Πλέϊ-άουτ
**Από τον Άρη έχουν αφαιρεθεί 6 βαθμοί 
***Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Βόλος από 14     
      αγώνες, Απόλλων Σμύρνης 12 αγώνες

ΣΚΟΡΕΡ
ΠΑΙΚΤΗΣ     ΟΜΑΔΑ      ΑΓΩΝ. ΓΚ.
ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ      ΟΣΦΠ 13 9
ΚΑΡΛΙΤΟΣ         ΠΑΟ 13 9 
ΚΟΥΡΤΙΤΣ          ΠΑΟΚ 13 9
ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ     ΒΟΛΟΣ 14 8
ΑΡΑΟΥΧΟ         ΑΕΚ  14 6

16η αγωνιστική 
ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

10:15 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ.  
12:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΟΦΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
10:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
10:15 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΕΚ 
12:30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
12:30 ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 
14:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΡΗΣ 

17η αγωνιστική 
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

10:15 ΟΦΗ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

10:15 ΑΡΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
10:15 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 
12:30 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
12:30 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 
14:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
12:30 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

SUPER LEAGUE

Δύσκολες εντός έδρας νίκες  
για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ
Με δύο τέρματα στο β’ ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός έσπασε την κατάρα με τον 
ΠΑΣ Γιάννινα | Ήττα-σοκ της ΑΕΚ από τον ΟΦΗ | Βήμα εξάδας ο Άρης

Τη μοναχική του πορεία στην κορυφή 
της ελληνικής Σούπερ Λίγκας συνέχι-

σε ο Ολυμπιακός – στο πλαίσιο της 15ης 
αγωνιστικής – επικρατώντας της Λαμίας 
εντός έδρας, ενώ με νίκες στην έδρα τους 
προχώρησαν και οι ΠΑΟΚ και Παναθηνα-
ϊκός.
Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός σημείωσε 

δύσκολη νίκη με σκορ 1-0 επί της μαχη-
τικής Λαμίας στο γήπεδο Καραϊσκάκη, με 
τον Γιουσέφ Ελ-Αραμπί να νικά τον τερ-
ματοφύλακα Μπόγιαν Σαράνοφ των φι-
λοξενούμενων στο 22ο λεπτό της αναμέ-
τρησης. Ο σκόρερ των «ερυθρόλευκων» 
τρία λεπτά πριν το γκολ που σημείωσε, 
είχε χάσει πέναλτι (απόκρουση Σαρά-
νοφ). Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν 
σε 15 αγώνες τους 41 βαθμούς και είναι 
στο +11 από τη 2η ΑΕΚ, που γνώρισε ήτ-
τα-σοκ στο ΟΑΚΑ από τον ΟΦΗ. 
Η ομάδα της Κρήτης εκμεταλλεύτηκε τις 

κακές αμυντικές αντιδράσεις της Ένωσης 
και με «χρυσή» αλλαγή τον Καμάου πήρε 
σπουδαίο διπλό (1-2). Οι «κιτρινόμαυ-
ροι» δεν μπόρεσαν να πάρουν ούτε το 

βαθμό, αφού ο Άμπραμπατ αστόχησε σε 
εκτέλεση πέναλτι στο 87’ (άουτ)!
Ο ΠΑΟΚ, που είναι τρίτος, ίδρωσε μέχρι 

να κατακτήσει το «τρίποντο» στην Τού-
μπα απέναντι στον Αστέρα, με σκορ 3-2. 
Η ομάδα της Τρίπολης πήρε το προβά-

δισμα στο 12ο λεπτό με τον Κέβιν Σόνι, 
με τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει λίγο πριν το 
ημίχρονο χάρη στον Τσούμπα Άκπομ. 
Ο Δικέφαλος πήρε το προβάδισμα στο 

49ο λεπτό με πέναλτι του Γιάσμιν Κούρ-
τιτς, αλλά οι Αρκάδες επανάφεραν το 
παιχνίδι σε ισορροπία στο 60′ με τον 
Γιάννη Χριστόπουλο. Η λύτρωση ήρθε 
στο 90′ για τους γηπεδούχους και πάλι με 
πέναλτι του Κούρτιτς.
Στην τέταρτη θέση «σκαρφάλωσε» ο 

Παναθηναϊκός, επικρατώντας στο Από-
στολος Νικολαΐδης του… κακού του δαί-
μονα ΠΑΣ Γιάννινα με 2-0. 
Οι Ηπειρώτες σταμάτησαν στο δοκάρι 

του Αλμπέρτο Μπρινιόλι στην προσπά-
θεια του Μανώλη Σάλιακα, κατά το στεί-
ρο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, 
αλλά στο δεύτερο οι Μαουρίτσιο στο 54′ 

και Φακούντο Σάντσες στο 69′ νίκησαν 
την άμυνα τον φιλοξενούμενων και χάρι-
σαν τη νίκη στους «πράσινους».
Με νίκη ολοκλήρωσε τις υποχρεώ-

σεις του στο πρωτάθλημα για το 2021 ο 
Άρης, που επιβλήθηκε 1-0 του Ιωνικού 
εντός έδρας με εύστοχο χτύπημα πέναλτι 
του Καμαρά στο 49’. Οι «κίτρινοι» έκαναν 
έτσι βήμα εξάδας, παίρνοντας παράλλη-
λα... ρεβάνς για την ήττα στη Νίκαια στο 
ματς του 1ου γύρου.
Ο Παναιτωλικός επικράτησε στο Αγρίνιο 

του Ατρόμητου με 2-1, χάρη σε τέρμα-
τα των Ντέιμπι Φλόρες στο 3΄και Νίκου 
Καρέλη στο 78′. Για την ομάδα του Περι-
στερίου είχε ισοφαρίσει ο Φάνης Μαυ-
ρομμάτης. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την 
απόλυση του δεύτερου προπονητή του 
για φέτος, του Γιώργου Παράσχου.
Τέλος, το ματς του ΝΠΣ Βόλου με τον 

Απόλλωνα Σμύρνης αναβλήθηκε όπως 
και τα δύο προηγούμενα ματς της ομά-
δας της Ριζούπολης, εξαιτίας κρουσμά-
των κορωνοϊού μεταξύ των ποδοσφαιρι-
στών της.                 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Προκρίθηκαν οι «μεγάλοι» και η… Αναγέννηση Καρδίτσας! 
Για πρώτη φορά στην Ιστορία της στους «8» του Κυπέλλου η ομάδα της Θεσσαλίας

Την πρόκριση στην προημι-
τελική φάση του Κυπέλου 

Ελλάδος πήραν οι ΠΑΟΚ, Ολυ-
μπιακός, Άρης, Παναθηναϊκός 
και ΑΕΚ, μετά την ολοκλήρωση 
των επαναληπτικών αγώνων 
που έγιναν το διήμερο 22&23 
Δεκεμβρίου 2021. Δύο ακόμα 
ομάδες της Σούπερ Λίγκας 
προκρίθηκαν (Παναιτωλικός 
και Λαμία), ενώ την οκτάδα 
συμπληρώνει η Αναγέννηση 
Καρδίτσας από τη Σούπερ Λιγκ 
2, και είναι η πρώτη φορά στην 
Ιστορία της που το καταφέρνει 
αυτό η Θεσσαλική ομάδα!

Πιο αναλυτικά, στο πρώτο 
χρονικά παιχνίδι που έγινε 
στην Καρδίτσα, η τοπική Ανα-
γέννηση μετά τη νίκη της με 
0-1 στην Κρήτη στο πρώτο 
παιχνίδι, συνέτριψε στον επα-
ναληπτικό τον Άγιο Νικόλαο 
με 5-0 και προκρίθηκε πανη-
γυρικά για πρώτη φορά στους 
«8» της διοργάνωσης. 

Οι νικητές έκλεισαν το ημί-
χρονο με 1-0 (18΄πέν. Πολί-
της), για να πετύχουν στην 
επανάληψη ακόμα 4 τέρματα, 
με τους Αθανασιάδη 54΄, Πλέ-
γκα 62΄,71΄και Κοτσώνη 68΄.

Στην Τούμπα, το αυτογκόλ 
του Γκοτζαμανίδη της Λάρι-
σας στο 23΄έβαλε μπροστά 
τον ΠΑΟΚ, όμως στο 62΄ο 
Όγκμποε έφερε το παιχνίδι 
στα ίσια, ισοφαρίζοντας το 
σκορ του πρώτου αγώνα. 

Τον ΠΑΟΚ από τη δύσκολη 
θέση όμως, έβγαλε ο Τσού-
μπα Άκπομ, με δύο τέρματα 
στο 82΄και στο 91΄ (το 2ο εκ-
πληκτικό με σουτ στο αριστε-
ρό «Γ» της εστίας) δίνοντας 
την πρόκριση στην ομάδα του.

Με 2η νίκη με το σκορ του 
πρώτου αγώνα (1-0) ο Παναι-
τωλικός επικράτησε στις κα-
θυστερήσεις στην έδρα του 
της Νίκης Βόλου (94΄Βέργος) 
παίρνοντας το εισιτήριο για 

την οκτάδα του Κυπέλλου, 
ενώ στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο 
Ολυμπιακός, που είχε γνωρί-
σει αναπάντεχη ήττα στο πρώ-
το παιχνίδι από τον Λεβαδεια-
κό με 3-2, «καθάρισε» από το 
πρώτο ημίχρονο την πρόκριση 
κόντρα στους Βοιωτούς, με 
δύο τέρματα του Βραζιλιάνου 
Τικίνιο Σοάρες (25΄,43΄), κάνο-
ντας συντήρηση στην επανά-
ληψη.

Με 2η νίκη επί του ΟΦΗ προ-
κρίθηκε και ο Άρης. Η ομάδα 
της Θεσσαλονίκης, μετά το 3-1 
του πρώτου αγώνα, επικράτη-
σε και στο Ηράκλειο με 0-2, με 
τους Γκάμα 49΄και Καμαρά 81΄ 
να σκοράρουν δίνοντας την 
πρόκριση στην ομάδα τους.

Το 2-1 του πρώτου αγώνα 
στη Λεωφόρο ήταν αρκετό για 
τον Παναθηναϊκό, για να πά-
ρει την πρόκριση με αντίπαλο 
το Βόλο. Στη ρεβάνς του Παν-
θεσσαλικού, οι «πράσινοι» αν 

και ήταν καλύτεροι, έμειναν 
στο 0-0 με τους Βολιώτες, που 
δεν απείλησαν σε κανένα ση-
μείο του αγώνα. 

Ο Παναθηναϊκός είχε (σω-
στά) ακυρωθέν γκολ του Βέ-
λεθ και δοκάρι με τον Μαουρί-
τσιο, μένοντας τελικά στο 0-0 
που του έδωσε την πρόκριση.

Το γκολ του Ελευθεριάδη της 
Λαμίας στο 38΄της αναμέτρη-
σης με τον Ιωνικό στη Νίκαια 
ήταν αρκετό για να δώσει την 
πρόκριση στους φιλοξενούμε-
νους, που είχαν κερδίσει με 
2-0 και στην έδρα τους, ενώ 
στην Κηφισιά τέλος, η τοπική 
ομάδα και η ΑΕΚ έμειναν στο 
1-1 (55΄Λιβάι Γκαρσία για την 
ΑΕΚ και 73΄Τετέι για την Κη-
φισιά), την πρόκριση ωστόσο 
πήρε η Ένωση, εφόσον στο 
παιχνίδι του ΟΑΚΑ είχε επι-
κρατήσει με 4-0.

Για όλες τις εκδηλώσεις σας, γάμους, βαπτίσεις, χορούς
Μουσικά σύνολα 2 ατόμων και άνω, με δυνατότητα επιλογής ύφους ρεπερτορίου 

514-991-7408 info@alexandroslive.com
www.alexandroslive.com
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ΑΝΑΒΟΛΗ
Πρωτοχρονιάτικου γεύματος

ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και το Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» παράρτημα ΙΙ

Χριστουγεννιάτικο Χριστουγεννιάτικο 
μήνυμαμήνυμα

Καθώς κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στις αρχές του 
2021, συνειδητοποιούμε ότι πολλά πράγματα δεν επέ-

στρεψαν στο φυσιολογικό που κάποτε ξέραμε. Εξακολου-
θούμε ακόμα να εφαρμόζουμε πολλά υγειονομικά μέτρα, 
όπως η χρήση μάσκας και η τήρηση των αποστάσεων με-
ταξύ μας. Ένα πράγμα όμως που έχει δείξει σε όλους μας 
αυτή η πανδημία, είναι η αξία της οικογένειας, της φιλίας 
και της συντροφικότητας, καθώς και η συνειδητοποίηση 
πως αυτές οι αξίες κάνουν τη διαφορά στη ζωή των αν-
θρώπων.

Τα Χριστούγεννα, για ορισμένους από εμάς, είναι μια περί-
οδος έντονου προβληματισμού, όπου μας υπενθυμίζεται 
ότι είναι η κατάλληλη εποχή για να ανταποδώσουμε και να 
βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Νιώθω περήφανος για το 
πώς η Κοινότητά μας συσπειρώθηκε για να βοηθήσει τους 
άπορους και να στηρίξει τα μέλη της καθ όλη τη διάρκεια 
της χρονιάς που μας πέρασε. Είναι η αντοχή που λάμπει σε 
όλους μας και προβάλλει ένα καλό πνεύμα σε ό,τι κάνου-
με. Το να είμαστε ενωμένοι, τώρα περισσότερο από ποτέ, 
θα μας κάνει να προχωρήσουμε μπροστά και να πετύχου-
με πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι αν δεν ήμασταν.

Ελπίζω το 2022 να είναι ένα ευτυχισμένο, επιτυχημένο, γε-
μάτο ευημερία έτος για όλους! Να είναι μια χρονιά θετικών 

αλλαγών και αμοιβαίου σεβασμού, μια χρονιά καλοσύνης 
και ζεστής αποδοχής καθώς προχωράμε προς το τέλος 
αυτής της πανδημίας. Η αγάπη, η αισιοδοξία και η ελπίδα 
θα πρέπει να είναι οι κινητήριες δυνάμεις του 2022, έτσι 
ώστε οι ζωές μας να επιστρέψουν, όσο γίνεται πιο κοντά, 
στο όπως ήταν κάποτε.

Η πίστη μας στον Κύριο Ιησού Χριστό πρέπει να μας κα-
θοδηγεί στην καθημερινότητά μας, και να δυναμώνει τις 
καρδιές μας τώρα τα Χριστούγεννα αλλά και πάντα. Εύχο-
μαι σε όλους σας αγάπη, υγεία, χαρά και ειρήνη ενώ γιορ-
τάζετε με αυτούς που αγαπάτε!

“... καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρί-
ου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, καὶ 
εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος· μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐγγελίζομαι 
ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν 
σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ, 
καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον· εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμέ-
νον, κείμενον ἐν φάτνῃ, καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ 
πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν Θεὸν καὶ λεγό-
ντων· δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώ-
ποις εὐδοκία.” (Κατά Λουκάν 2,8-14)

Καλά Χριστούγεννα! 

του Προέδρου της ΕΚΜΜ
Ανδρέα Κριλή

Λόγω των νέων υγειονομικών μέτρων 
που έθεσε σε εφαρμογή η Κυβέρνη-

ση του Κεμπέκ, με σκοπό τον περιορισμό 
της μετάδοσης της νέας μετάλλαξης του 
COVID-19, Όμικρον, το Πρωτοχρονιάτικο 
Γεύμα και κοπή της Βασιλόπιτας, που δι-
οργανώνει ο Πρόεδρος και το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΚΜΜ σε συνεργασία με τις 
Κοινωνικές Υπηρεσίες, αναβάλλεται μέχρι 
νεοτέρας ειδοποίησης.

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης εύχονται 
σε σας, τις οικογένειες και του φίλους σας, 
χαρούμενα Χριστούγεννα και καλή χρονιά.

Τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021, το τμήμα Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών της ΕΚΜΜ πρόσφερε πάνω από 20 

χριστουγεννιάτικα καλάθια στους αγαπημένους μας ηλι-
κιωμένους, που διαμένουν στη Στέγη Ηλικιωμένων της 
Κοινότητας. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους γονείς και το προ-
σωπικό του σχολείου “Σωκράτης-Δημοσθένης” παράρ-
τημα II, για τη γενναιόδωρη προσφορά τους σε αγαθά 

και δωροκάρτες και ιδιαίτερα τους μαθητές, που φιλοτέ-
χνησαν και συμπεριέλαβαν όμορφες χειροποίητες χρι-
στουγεννιάτικες κάρτες! Νοιαζόμαστε για την κοινότητά 
μας και κάθε δωρεά σας επιστρέφει πίσω στα μέλη της 
και μας βοηθά να κάνουμε τη διαφορά. 

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ σας εύχονται Καλά 
Χριστούγεννα, με αγάπη και ευτυχία!
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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

 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

Φέρεται σε γνώση των χριστιανών της παροικίας μας ότι την 19η Δεκεμβρίου στις 

8:30 π.μ. θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου ο Όρθρος και η Θεία 

Λειτουργία υπό του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Καναδά κ.κ. Σωτηρίου.  

 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

20 BRUNSWICK BLVD, DOLLARD DES ORMEAUX, QC, H9B 2N8
TEL: 514-684-6462,  FAX: 514-421-6788

E-mail: helleniccommunity@bellnet.ca
Website: http//www.greekwestisland.org

Facebook: Greek-Orthodox-Community-of-West-Island-of-Montreal
Facebook: PythagorasGreekSchoolWestIsland

L’ARCHIDIOCÈSE GREC ORTHODOXE DU CANADA
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΝΑΔΑ

LA COMMUNAUTE GRECQUE ORTHODOXE DE LA REGION OUEST DE MONTREAL
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF WEST ISLAND OF MONTREAL

Ο Ιερατικώς Προϊστάμενος της Ορθοδόξου 
Κοινότητος του West Island, πατήρ Λάμπρος 

Καμπερίδης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κώστας 
Καλογερόπουλος,  το Διοικητικόν Συμβούλιον, τα 
μέλη της Φιλοπτώχου, το Διδακτικόν προσωπικόν 
και Επιτροπή Γονέων του σχολείου Πυθαγόρας, 
η Εκκλησιατική Επιτροπή και όσοι εργάζονται 

δια την Κοινότητα, εύχονται στα μέλη της 
Κοινότητας, τους Έλληνες κάτοικους 

του West Island και σε όλη την Παροικία

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Από το Διοικητικόν Συμβούλιον της Κοινότητας

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

PAROISE GRECQUE ORTHODOXE SAINTS CONSTANTINE ET HELENE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης του Ιερού Ναού Αγίου 
Νικολάου, διοργανώνει την Κυριακή,  16 Ιανουαρίου, 
γεύμα σε πακέτο προς  ενίσχυση του έργου της 
Θεολογικής μας  Ακαδημίας. 
Θερμά σας παρακαλούμε να βοηθήσετε σε αυτή  την 
προσπάθεια.
Η διανομή θα γίνει στην αίθουσα της Εκκλησίας του Ιερού 
Ναού Αγίου Νικολάου απο τις 11:30 π.μ. εώς τις 1:00 μ.μ. 
Τιμή πακέτου: $30.
Το γεύμα θα περιλαμβάνει:

¼ κοτόπουλο BBQ, gravy, coleslaw, ρύζι, πατάτες 
φούρνου, ψώμι και γλυκό

Οι παραγγελίες θα γίνουν δια τηλεφώνου στους αριθμούς – 

450-681-8287,  514-430-2617  μέχρι και την Πέμπτη 13 
Ιανουαρίου.

Σας ευχαριστούμε εκ τών προτέρον και σας ευχόμαστε  
Καλά Χριστούγεννα.
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Του Αρχιεπισκόπου
Καναδά κ.κ. Σωτηρίου

Μυστήριον Ξένον...

«H Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει υιό και θα τον ονοµάσουν 
Εµµανουήλ» είπε ο προφήτης.
«Θα εξακολουθείτε να κοιµάσθε αν ο Θεός δεν στείλει κάποιον φροντίζο-
ντας για σας» φιλοσόφησε ο Σωκράτης.
«Στη διηρεµένη ανθρωπότητα, η άσαρκη θεότητα θα λάβει σάρκα. Αυτή 
θα φέρει την απαλλαγή απ’ τα πάθη. Ο άσαρκος αυτός Θεός θα κρεµα-
σθεί από αγνώµονα λαό και µε τη θέλησή Του θα υποστεί όλα τα πάθη» 
αποφθεγµάτισε ο Σόλων.
«Ο δίκαιος χωρίς να έχει αδικήσει, θα µαστιγωθεί, θα δαρεί και τέλος θα 
σταυρωθεί» έγραψε ο Πλάτων.
Διαβάζεις τα ανωτέρω και απορείς. Δεν είναι όλα αυτά προφητείες; Και 
απορείς περισσότερο, σαν σκέφτεσαι πως το πλήρωµα του χρόνου ήλθε. 
Ο Εµµανουήλ, δηλ. ο ««µαζί µας ο Θεός» γεννήθηκε. Όλα αυτά πληρώθη-
σαν στο πρόσωπο του υιού της Παρθένου. Και όµως. Για τους Έλληνες η 
ενανθρώπηση του Θεού ήταν µωρία. Για τους Ιουδαίους σκάνδαλο. Πώς 
και γιατί;
Πολύ απλό να το καταλάβεις. Αυτοί που τα είπαν δεν ήταν ο καθένας. 
Ήταν πνεύµατα µεγάλα. Αν θέλεις, ήταν πνεύµατα, που είχαν εισέλθει, 
είχαν ζήσει το µυστήριο. Ποιο µυστήριο; Το µυστήριο της ενανθρώπησης 
του Θεού. Μάλιστα! Ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και µάρτυρας µιλάει 
για προ Χριστού χριστιανούς. Και αυτούς εννοεί.
Τούτο το µυστήριο είναι ξένο και παράδοξο. Το σπήλαιο γίνεται ουρανός. 
Η Παρθένος χερουβικός θρόνος. Η φάτνη χωρίο, στο οποίο χωρεί ο αχώ-
ρητος. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Ο άυλος, υλικός. Ο αχώρητος, χωρητός. 
Ποιος νους µπορεί να χωρέσει αυτά; Ποια λογική να τα κατανοήσει; Να 
τα ερµηνεύσει; Να τα δεχθεί; Όντως για τον κοινό λογικό νου αυτά είναι 
µωρία και σκάνδαλο.
Το µυστήριο δεν ερµηνεύεται. Δεν δέχεται ορισµούς και περιορισµούς. Δεν 
ψηλαφίζεται. Δεν ανατέµνεται. Μόνον το ζουν όσοι το πιστεύουν. Και το 
πιστεύουν όσοι το ζουν και µετέχουν. Όσοι αίρονται πάνω απ’ την κοινή 
λογική. Όσοι βγαίνουν απ’ τα όρια του πεπερασµένου. Όσοι δεν αρκού-
νται στη ρουτίνα της καθηµερινότητος. Όσων το πνεύµα δεν θολώνεται 
απ’ τον µποχό και την βόχα της αµαρτίας.
Χριστούγεννα! Ο Θεός γίνεται άνθρωπος και είναι µαζί µας. Μυστήριο 
µέγα. Ξένο και παράδοξο. Για τους Έλληνες µωρία. Για τους Ιουδαίους 
σκάνδαλο. Για τους χριστιανούς σωτηρία.
Χριστιανός του εικοστού πρώτου αιώνα. Του αιώνα των πυρηνικών όπλων 
και των διαστηµοπλοίων. Των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του εκµη-
δενισµού των αποστάσεων. Του µεγαπλουτισµού και της πιο εξαθλι-
ωµένης φτώχειας. Των πιο πιθανών ανέσεων και των πιο πρωτογονικών 
στερήσεων. Της ασύδοτης ελευθερίας και της µονοκρατορικής ή ολοκλη-
ρωτικής δικτατορίας - ερµήνευε σκλαβιάς. Εσύ Χριστιανός. Κι εγώ χρι-
στιανός. Και όλοι οι βαφτισµένοι χριστιανοί. Αλλά τι χριστιανοί; Θερµοί, 
ψυχροί ή χλιαροί: Ζωντανοί ή του γλυκού νερού; Στα χαρτιά ή στην ουσία; 
Της θεωρίας ή της πράξης; Της επιφάνειας ή του βάθους; Ο Θεός και ο 
καθένας για τον εαυτό του µόνο γνωρίζει τι είδους χριστιανός είναι. Μα 
όποιος δεν ζει το µυστήριο, γι’ αυτόν το µυστήριο δεν είναι σωτηρία. Μπο-
ρεί να είναι µωρία ή σκάνδαλο ή ό,τι δήποτε άλλο, αλλ’ όχι σωτηρία.
Ἐχει γίνει της µόδας τη χριστουγεννιάτικη περίοδο να µιλούµε για ειρή-
νη, για δικαιοσύνη, για ανθρώπινα δικαιώµατα, κοινωνικά προβλήµατα, 
ηθικά ζητήµατα. Αυτά όµως είναι τα προϊόντα του βιώµατος του µυστηρί-
ου. Πόσοι µιλούν για το µυστήριο; Όσοι το ζουν. «Απ’ το περίσσευµα της 
καρδιάς λαλεί το στόµα».
Στην περίοδο του κορωνοϊού έχουµε όλοι κουρασθεί. Πολλοί µιλούν και 
µιλούν παράξενα. Αυτοί νοµίζουν, ότι τα ξέρουν όλα. Συγχέουν το µυστή-
ριο µε τον τρόπο παραλαβής του. Δεν θέλουν να καταλάβουν, ότι σαν χρι-
στιανοί και Εκκλησία ζούµε µέσα σε µια κοινωνία που έχει κυβερνήσεις 
και νόµους. Σε µια ευνοµούµενη κοινωνία πρέπει να σεβόµαστε και την 
κυβέρνηση και τους νόµους εφ’ όσον δεν αντιτίθενται στην πραγµατική 
αλήθεια της πίστης µας. Η Εκκλησία µας στον Καναδά δεν ξεφεύγει από 
την αληθινή µας πίστη. Παρακαλώ όλους να µη πάνε στα άκρα. Όλοι να 
κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων τώρα που πλησιάζουν τα Χρι-
στούγεννα, αλλά και πάντοτε. Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες και πολ-
λές φορές αποτελέσµατα εγωϊσµού.
Ζήσε, χριστιανέ, το µυστήριο. Ζώντας το δεν θα φαντάζεις και δεν θα 
εντυπωσιάζεις. Αλλά το ζήσιµό του είναι δυνατότερο από ατοµική ενέρ-
γεια. Είναι ενέργεια ακατάλυτη, της οποίας τα προϊόντα θα είναι η ειρήνη, 
η δικαιοσύνη και κάθε αρετή και το τελικό της αποτέλεσµα το ανέβασµά 
σου στη βασιλεία των ουρανών. Αυτή είναι και η ευχή µου και η ολόθερµη 
προσευχή µου για τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Τεχθέντι

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ  
ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ 

Κ. Αθανασιάδου: 
«Ελλάδα και Καναδάς 

συνδέονται με ισχυρούς 
δεσμούς φιλίας»

Τις εορταστικές ευχές στον ελληνι-
σμό του Καναδά απεύθυνε μέσω 

μηνύματος η Πρέσβης κα Κωνσταντίνα 
Αθανασιάδου. Ακολουθεί το μήνυμα:  
«Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλον τον Ελ-
ληνισμό του Καναδά, Καλά Χριστούγεν-
να και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2022, 
με υγεία, ευτυχία και επιτυχίες.
Για τη φιλόξενη χώρα του Καναδά, 

το σπίτι εκατοντάδων χιλιάδων Ελλή-
νων, που προοδεύουν και μεγαλώνουν 
ελεύθερα τις οικογένειές τους, συνει-
σφέροντας στην ευημερία του τόπου 
με το πνεύμα και τα ταλέντα τους, το 
Νέο Έτος 2022 θα σηματοδοτήσει τα 80 
χρόνια διπλωματικών σχέσεων με την 
Ελλάδα. 
Οι δύο χώρες μας συνδέονται με 

συμμαχία ισχυρή και υποδειγματική, 
δεσμούς φιλίας που μας συνοδεύουν 
στην ιστορία και αρχές ήθους αναμ-
φισβήτητες, που επιβεβαιώνονται και 
ενισχύονται συνεχώς μέσα στο χρόνο.     
Το 2021 που αφήνουμε πίσω μας, γιορ-

τάσθηκε απ’ άκρου εις άκρον στον Κα-
ναδά, ως έτος συμπλήρωσης των 200 
ετών από την Ελληνική επανάσταση και 
μας έδωσε την ευκαιρία να προβάλου-
με τις αρχές της ελευθερίας που έχουμε 

όλοι εμείς οι Έλληνες στην καρδιά μας. 
Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτές τις αρ-

χές θα πρέπει να τις γιορτάζουμε κάθε 
χρόνο, με ψυχή και ομόνοια, οδεύο-
ντας σταθερά προς το μέλλον μίας ακό-
μα πιο λαμπρής Ελλάδας που συμμετέ-
χει ενεργά στα διεθνή δρώμενα, στην 
εμπέδωση της ειρήνης και στη διαμόρ-
φωση ενός καλύτερου μέλλοντος για 
την ανθρωπότητα. 

Η Ελλάδα ας παραμείνει ισχυρή και 
όμορφη στις καρδιές όλων μας. 

Για όσους έχασαν τους δικούς τους 
μέσα στη χρονιά, εύχομαι η δύναμη 
των Αγίων Ημερών και τα μηνύματα 
αισιοδοξίας και δύναμης όλων μας, να 
τους εμψυχώνουν. 

Με πολλούς χαιρετισμούς, σε όσες 
και όσους γνώρισα στο Μόντρεαλ και 
το Τορόντο, και με την ελπίδα ότι θα 
έχουμε πολλές νέες ευκαιρίες να συ-
ναντηθούμε και στις υπόλοιπες πόλεις 
του Καναδά,  

Χρόνια Πολλά, Καλά και Ειρηνικά!»  

Η Πρέσβης της Ελλάδας  
στον Καναδά  

Κωνσταντίνα Αθανασιάδου
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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

Σύμφωνα με τον ερευνητικό ορ-
γανισμό διεθνών δημοσιογρά-

φων MintPress News, ο ιδιοκτήτης της 
Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, έχει πληρώσει, 
μέσω του ιδρύματός του, 319 εκατομμύ-
ρια δολάρια σε αμερικανικά και διεθνή 
μέσα που του στρώνουν το χαλί με την 
προώθηση θεμάτων των ενδιαφερόντων 
του. Ο οργανισμός αλίευσε τις πληροφο-
ρίες εξετάζοντας περίπου 30.000 δωρεές 
που έγιναν από το ίδρυμα Bill & Melinda 
Gates και εμφανίστηκαν στη βάση δεδο-
μένων του. 
Το MintPressNews.com έφτασε στο ση-

μείο να αποκαλύψει τα μέσα που επωφε-
λήθηκαν από αυτή τη μαζική χρηματοδό-
τηση.

Μεταξύ των μέσων που αναφέρονται 
είναι: CNN, NBC, PBS και The Atlantic για 
τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον υπόλοιπο 
κόσμο, άλλα μέσα ήταν… βρεγμένα. Με-
ταξύ αυτών είναι: El Pais (στην Ισπανία), 
The BBC, The Guardian, The Financial 
Times και The Daily Telegraph (στο Ηνω-
μένο Βασίλειο), Der Spiegel (στη Γερμα-
νία), Al-Jazeera (στο Κατάρ) και Le Monde 
(στη Γαλλία).
Τα ποσά που καταβλήθηκαν σε αυτά τα 

μέσα ενημέρωσης έχουν αποκαλυφθεί. 
Έτσι, το κανάλι CNN έλαβε 3.600.000 
δολάρια από τον Αμερικανό δισεκατομ-
μυριούχο. Η El Pais έλαβε 3.968.184 $. Η 
Le Monde έχει λάβει 4.014.512 δολάρια, 
το BBC έλαβε 3.668.657 $, το Der Spiegel 
εισέπραξε 5.437.294 $. Το μέσο ενημέρω-
σης The Guardian φαίνεται ότι κέρδισε το 
τζακ ποτ: 12.951.391 δολάρια. Και η λί-
στα είναι μακροσκελής.

Σύμφωνα με την πηγή, τα χρήματα αυτά 
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη θεμά-
των που είναι αγαπητά στον Μπιλ Γκέιτς.

Αφού παρείχε εξαιρετικά λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τη χρηματο-
δότηση του Γκέιτς που χορηγήθηκε στα 
μέσα ενημέρωσης, ο ειδησεογραφικός 
ιστότοπος MintPress News εξηγεί πώς 
αυτή η ομηρία των ΜΜΕ σκοτώνει τη 
δημοσιογραφία, επιβάλλοντας μια μόνο 
γραμμή υπέρ του παντοδύναμου Αμερι-
κανού δισεκατομμυριούχου στον Τύπο.

Μέσα από αυτό το σύστημα, που είναι 
ξεκάθαρα συγγενές με τη διαφθορά, η 
εικόνα του Μπιλ Γκέιτς αναβιώνει συ-
νεχώς από τα διεθνή ΜΜΕ, που τον πα-
ρουσιάζουν ως πραγματικό σωτήρα του 
πλανήτη. Οι συγκρούσεις συμφερόντων 
του και τα σοβαρά σκάνδαλα στα οποία 
εμπλέκεται αγνοούνται εσκεμμένα και 
όσοι τολμούν να μιλήσουν κινδυνεύουν 
να το πληρώσουν ακριβά.

Ιδού η διεθνής λίστα με τα... δωράκια 
του Μ. Γκέιτς στα ΜΜΕ που εισέπραξαν 
εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ:

NPR – $24,663,066 
The Guardian (including  
TheGuardian.org) – $12,951,391 
Cascade Public Media – $10,895,016 
Public Radio International  
(PRI.org/TheWorld.org) – $7,719,113 
The Conversation – $6,664,271 
Univision – $5,924,043 
Der Spiegel (Germany) – $5,437,294 
Project Syndicate – $5,280,186 
Education Week – $4,898,240 
WETA – $4,529,400 
NBCUniversal Media – $4,373,500 
Nation Media Group (Kenya) – 
$4,073,194 
Le Monde (France) – $4,014,512 
Bhekisisa (South Africa) – $3,990,182 
El País – $3,968,184 
BBC – $3,668,657 
CNN – $3,600,000 
KCET – $3,520,703 
Population Communications 
International (population.org) – 
$3,500,000 
The Daily Telegraph – $3,446,801 
Chalkbeat – $2,672,491 
The Education Post – $2,639,193 
Rockhopper Productions (U.K.) – 
$2,480,392 
Corporation for Public Broadcasting – 
$2,430,949 
UpWorthy – $2,339,023 
Financial Times – $2,309,845 
The 74 Media – $2,275,344 
Texas Tribune – $2,317,163 
Punch (Nigeria) – $2,175,675 
News Deeply – $1,612,122 
The Atlantic – $1,403,453 
Minnesota Public Radio – $1,290,898 
YR Media – $1,125,000 
The New Humanitarian – $1,046,457 
Sheger FM (Ethiopia) – $1,004,600 
Al-Jazeera – $1,000,000 
ProPublica – $1,000,000 
Crosscut Public Media – $810,000 
Grist Magazine – $750,000 
Kurzgesagt – $570,000 
Educational Broadcasting Corp – 
$506,504 
Classical 98.1 – $500,000 
PBS – $499,997 
Gannett – $499,651 
Mail and Guardian (South Africa) – 
$492,974 
Inside Higher Ed. – $439,910 
BusinessDay (Nigeria) – $416,900 
Medium.com – $412,000 
Nutopia – $350,000 
Independent Television  
Broadcasting Inc. – $300,000 
Independent Television  
Service, Inc. – $300,000 
Caixin Media (China) – $250,000 

Pacific News Service – $225,000 
National Journal – $220,638 
Chronicle of Higher  
Education – $149,994 
Belle and Wissell, Co. – $100,000 
Media Trust – $100,000 
New York Public Radio – $77,290 
KUOW – Puget Sound  
Public Radio – $5,310

Το Ίδρυμα Gates έχει επίσης δώσει σχε-
δόν 63 εκατομμύρια δολάρια σε φιλαν-
θρωπικές οργανώσεις που συνδέονται 
στενά με μεγάλα μέσα ενημέρωσης, συ-
μπεριλαμβανομένων σχεδόν 53 εκατομ-
μυρίων δολαρίων στο BBC Media Action, 
πάνω από 9 εκατομμύρια δολάρια στο 
Staying Alive Foundation του MTV και 1 
εκατομμύριο δολάρια στους The New 
York Times Neediest Causes Κεφάλαιο.

Οι επιχορηγήσεις του Ιδρύματος Gates 
που σχετίζονται με την εκπαίδευση δη-
μοσιογράφων περιλαμβάνουν:

Πανεπιστήμιο Johns Hopkins – 
1.866.408 $ 
Teachers College,  
Columbia University – 1.462.500 $ 
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια  
Μπέρκλεϋ – 767.800 $ 
Πανεπιστήμιο Tsinghua  
(Κίνα) – 450.000 $ 
Πανεπιστήμιο του Σιάτλ – 414.524 $ 
Ινστιτούτο Προηγμένων Δημοσιογραφι-
κών Σπουδών – 254.500 $ 
Πανεπιστήμιο Ρόδου  
(Νότια Αφρική) – 189.000 $ 
Πανεπιστήμιο Montclair  
State – 160.538 $ 
Ίδρυμα Πανατλαντικού  
Πανεπιστημίου – 130.718 $ 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας – 
38.403 $ 
The Aftermath Project – 15.435 $

Ο Γκέιτς συνεχίζει να επιχορηγεί επίσης 
ένα ευρύ δίκτυο ερευνητικών δημοσιο-
γραφικών κέντρων, συνολικού ύψους 38 
εκατομμυρίων δολαρίων, περισσότερα 
από τα μισά από τα οποία έχουν πάει 
στο Διεθνές Κέντρο Δημοσιογράφων που 
εδρεύει στην DC για την επέκταση και 
ανάπτυξη των αφρικανικών μέσων ενη-
μέρωσης.

Αυτά τα κέντρα περιλαμβάνουν:

Διεθνές Κέντρο Δημοσιογράφων – 
20.436.938 $ 
Premium Times Center for Investigative 
Journalism (Νιγηρία) – 3.800.357 $ 
Το Κέντρο Πούλιτζερ για Αναφορά  

Κρίσεων – 2.432.552 $ 
Ίδρυμα EurActiv Politech – 2.368.300 $ 
International Women’s Media 
Foundation – 1.500.000 $ 
Κέντρο Ερευνητικού Ρεπορτάζ – 
1.446.639 $ 
Ινστιτούτο InterMedia Survey – 
1.297.545 $ 
The Bureau of Investigative  
Journalism – 1.068.169 $ 
Δίκτυο Internews – 985.126 $ 
Communications Consortium  
Media Center – 858.000 $ 
Ινστιτούτο Μη Κερδοσκοπικών  
Ειδήσεων – 650.021 $ 
The Poynter Institute  
for Media Studies – 382.997 $ 
Wole Soyinka Κέντρο Ερευνητικής  
Δημοσιογραφίας (Νιγηρία) – 360.211 $ 
Ινστιτούτο Προηγμένων Δημοσιογραφι-
κών Σπουδών – 254.500 $ 
Παγκόσμιο Φόρουμ για την Ανάπτυξη 
των Μέσων (Βέλγιο) – 124.823 $ 
Κέντρο Ερευνητικού Ρεπορτάζ  
του Μισισιπή – 100.000 $

Επιπλέον, το Ίδρυμα Γκέιτς παρέχει με-
τρητά σε ενώσεις Τύπου και δημοσιογρα-
φίας, ύψους τουλάχιστον 12 εκατομμυρί-
ων δολαρίων. Για παράδειγμα, η National 
Newspaper Publishers Association – μια 
ομάδα που εκπροσωπεί περισσότερα 
από 200 εκδόσεις – έχει λάβει 3,2 εκα-
τομμύρια δολάρια.

Ο κατάλογος αυτών των οργανισμών πε-
ριλαμβάνει:

Ένωση Συγγραφέων Εκπαίδευσης – 
5.938.475 $ 
Εθνική Ένωση Εκδοτών Εφημερίδων – 
3.249.176 $ 
Εθνικό Ίδρυμα Τύπου – 1.916.172 $ 
Συμβούλιο Ειδήσεων της Ουάσιγκτον – 
698.200 $ 
American Society of News Editors 
Foundation – 250.000 $

Αυτή είναι η γνωστή «δικτατορία των 
ΜΜΕ» με συνεχή παραπληροφόρη-
ση, συστηματική παραπλάνηση – ανα-
κατεύθυνση πληροφορίας, αποπροσα-
νατολισμό, επικάλυψη / συγκάλυψη, 
υποταγμένη στα πανίσχυρα λόμπι, που 
διαμορφώνει κοινή γνώμη κι έπειτα την 
επικαλείται μέσα από δημοσκοπήσεις και 
άλλα εργαλεία άσκησης κοινωνικού ελέγ-
χου…

© pronews.gr

Πηγή: www.mintpressnews.com/
documents-show-bill-gates-has-

given-319-million-to-media-
outlets/278943/

Τα «δωράκια» του Μπιλ Γκέιτς 
για να του στρώνουν το... χαλί 
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Our family...caring for yours

55 rue Gince, Montreal  |  514 228-1888 | complexeaeterna.com

• Full support and help
• Largest viewing room in Quebec
• Personalized service tailored to your needs
• Reception Hall / Cafeteria
• Parking for 130 cars
• Available 24 hours - 7 days
• High quality services at a much lower cost

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

Η ενεργειακή κούρσα στην Ανατολική Μεσόγειο 
και οι «κούφιες» απειλές της Άγκυρας

ΚΥΠΡΟΣ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ, με 
σημαντικές συμφωνίες με μεγάλους 

πετρελαϊκούς κολοσσούς, οδηγούν την 
ενεργειακή «κούρσα» στην περιοχή και 
αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο των 
υδρογονανθράκων της Ανατολικής Με-
σογείου, καθώς οι ανάγκες για πρόσθετες 
ποσότητες φυσικού αερίου και εναλλακτι-
κές πηγές ενέργειας για την Ευρώπη και 
τις διεθνείς αγορές αυξάνονται δραματι-
κά.

Νίκος Μελέτης*
© liberal.gr

Με τις συμφωνίες της Κύπρου με την 
κοινοπραξία της EXXON MOBIL και Qatar 
Petroleum για τα Οικόπεδα 5 και 10 
της Κυπριακής ΑΟΖ, με την επιλογή της 
CHEVRON να μεταφέρει ισραηλινό και κυ-
πριακό φυσικό αέριο στην Αίγυπτο προς 
εξαγωγή στις ξένες αγορές, αλλά και τις 
TOTAL / ENI να επαναλαμβάνουν τις γεω-
τρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ, δίνεται ένας 
δυναμικός ρυθμός στις ενεργειακές εξελί-
ξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
Στη διαδικασία αυτή παρούσα είναι και η 

Ελλάδα, μέσω των Τριμερών Συνεργασιών 
και του East Med Gas Forum, ενώ η Ελλά-
δα προβάλει και ως αποδέκτης του υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο θα 
εξάγεται από τους δύο υπάρχοντες σταθ-
μούς LNG στην Αίγυπτο με προορισμό 
την Ευρώπη. Την Παρασκευή 10/12 στη 
Λευκωσία, η Κύπρια Υπουργός ενέργει-
ας Νατάσα Πηλείδου υπέγραψε με τους 
εκπροσώπους της ExxonMobil Cyprus και 
της Qatar Energy’s International Upstream 
and Exploration κ. Βαρνάβα Θεοδοσίου 

και Αλί αλ Μανά, το συμβόλαιο για την 
παραχώρηση του Οικοπέδου 5 στην αμε-
ρικανό-καταρινή Κοινοπραξία. 
Η επισημοποίηση τής όλο και πιο ενερ-

γούς εμπλοκής της Κοινοπραξίας στην 
Κυπριακή ΑΟΖ, πέραν της οικονομικής ση-
μασίας, έχει και πολιτικά – διπλωματικά 
μηνύματα, καθώς όχι μόνο η Ουάσιγκτον 
αλλά και η Ντόχα, που αποτελεί τον πιο 
σημαντικό εταίρο (και χρηματοδότη) του 
Ερντογάν, δείχνουν την αποφασιστικότη-
τα τους να συνεχίσουν τις έρευνες στην 
Κυπριακή ΑΟΖ αψηφώντας τις τουρκικές 
απειλές και προειδοποιήσεις.

Η Κοινοπραξία, που έχει ήδη κάνει μια 
σημαντική ανακάλυψη στο Οικόπεδο 10, 
έχει προγραμματίσει μέχρι το τέλος του 
χρόνου να ξεκινήσει την επιβεβαιωτική 
γεώτρηση στο κοίτασμα «Γλαύκος», για το 
οποίο η πρώτη εκτίμηση ήταν ότι διαθέτει 
5-8tcb φυσικού αερίου, με τα τελικά απο-
τελέσματα να υπολογίζεται ότι θα ανακοι-
νωθούν μετά το τέλος Φεβρουαρίου…

Για το Οικόπεδο 5 μάλιστα, όπως ανα-
κοίνωσε η Κύπρια Υπουργός ενέργειας, οι 
προπαρασκευαστικές εργασίες της Κοινο-
πραξίας προγραμματίζονται για το β΄ εξά-
μηνο του 2022.
Στο α΄ εξάμηνο του 2022 προγραμματίζε-

ται και η επανάληψη των δραστηριοτήτων 
της κοινοπραξίας TOTAL/ENI που έχουν 
εντοπίσει ήδη κοίτασμα στο Οικόπεδο 6, 
ενώ έχουν πάρει την άδεια και για το γει-
τονικό Οικόπεδο 7 της Κυπριακής ΑΟΖ.

Στο περιθώριο του 23ου Παγκόσμιου 
Πετρελαϊκού Συνεδρίου, στο Χιούστον, 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση της κύ-
πριας υπουργού ενέργειας Ν. Πηλείδου 
με τον Αιγύπτιο ομόλογο της Ταρέκ ελ 
Μολλά και τον πρόεδρο της Chevron για 
τη Μ. Ανατολή, Αφρική και Νότια Αμερι-
κή, Κλέι Νέφ, και σύμφωνα με την αιγυ-
πτιακή πλευρά συζητήθηκε η σύνδεση 
του κοιτάσματος Αφροδίτη, του πρώτου 
που έχει εντοπισθεί στην Κυπριακή ΑΟΖ 
με τους δύο σταθμούς LNG στην Αίγυπτο, 
Idku και Damietta για την εκμετάλλευση 
του φυσικού αερίου και την εξαγωγή του 
στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τον Οκτώβριο, το Ισραήλ και η Αίγυπτος 
συμφώνησαν να κατασκευάσουν έναν 
ακόμη χερσαίο αγωγό κόστους 200 εκ. 
δολαρίων, ως πιο σύντομη λύση από τον 
προγραμματισμένο υποθαλάσσιο αγωγό, 
για τη μεταφορά ισραηλινού φυσικού αε-
ρίου στην Αίγυπτο, με σκοπό την εξαγωγή 
του στις αγορές. Αυτός ο αγωγός θα έχει 
δυνατότητα μεταφοράς 3-5 bcm φυσικού 
αερίου το έτος. Το Ισραήλ αναμένεται να 
αυξήσει σημαντικά τις ποσότητες φυσι-
κού αερίου προς εξαγωγή, μετά και την 
επέκταση του πεδίου Leviathan από την 
αμερικανική Chevron, ενώ και η Energean 
αναμένεται να ξεκινήσει την παραγω-
γή φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα 
Karish/Tanin στο β΄ εξάμηνο του 2022.

Έτσι, τους επόμενους μήνες, δύο κοινο-
πραξίες από τις μεγαλύτερες πετρελαϊ-
κές εταιρίες θα δραστηριοποιηθούν σε 
τρία Οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΖ, για τα 
οποία η Τουρκία δεν προβάλει μόνο το 
γνωστό επιχείρημα της «προστασίας των 
δικαιωμάτων» του ψευδοκράτους, αλλά 
αμφισβητεί σημαντικό τμήμα τους ως 
τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, θα έχει ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος που η Τουρ-
κία θα αντιδράσει, καθώς η τελευταία 
ανακοίνωση του Τουρκικού ΥΠΕΞ ανέφε-
ρε ότι η Τουρκία «ποτέ δε θα επιτρέψει 
σε καμία ξένη χώρα, εταιρία ή πλοίο να 
εμπλακεί σε δραστηριότητες έρευνας 
υδρογονανθράκων σε περιοχές της θα-
λάσσιας δικαιοδοσίας της…».
Οι απειλές αυτές φυσικά είναι εξαιρετι-

κά δύσκολο να υλοποιηθούν, εφόσον μά-
λιστα τα πλοία τα οποία απειλεί η Άγκυρα 
θα πραγματοποιούν έρευνες για λογαρια-
σμό Αμερικανικής ή Γαλλικής εταιρίας.

Όμως και η Λευκωσία είναι προετοιμα-
σμένη, για το ενδεχόμενο η Τουρκία να 
επιχειρήσει να αντιδράσει με την αποστο-
λή γεωτρύπανου, αν όχι σε ίδιο Οικόπε-
δο με εκείνα που έχουν πάρει την άδεια 
η EXXON MOBIL / Qatar Petroleum και η 
TOTAL / ENI (5,6-7) και το βόρειο τμήμα 
των οποίων αμφισβητεί η Τουρκία, ως 
τουρκική υφαλοκρηπίδα. 

Πάντως, η Τουρκία με τις συστηματικές 
παράνομες έρευνες που έχει ξεκινήσει 
εδώ και σχεδόν μια οκταετία, έχει σεισμο-
γραφικά δεδομένα για εκτεταμένες πε-
ριοχές της κυπριακής ΑΟΖ ακόμη και για 
Οικόπεδα νοτίως της Κύπρου και έτσι έχει 
εναλλακτικές επιλογές, για να προκαλέσει 
την Κύπρο και τη διεθνή κοινότητα επιχει-
ρώντας τετελεσμένα.
Το γεγονός είναι όμως, ότι τέτοιες πει-

ρατικές κινήσεις ούτε νομιμοποιούν τε-
τελεσμένα, ενώ αντιθέτως θα στερήσουν 
από επιχειρήματα τους υποστηρικτές της 
Τουρκίας, που εμποδίζουν την επιβολή 
κυρώσεων από την Ε.Ε. και θα ενισχύσουν 
ακόμη περισσότερο τους δεσμούς της 
Κύπρου με περιφερειακές δυνάμεις, στο 
πλαίσιο των Τριμερών Συνεργασιών.
Και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη Λευ-

κωσία θα είναι η προσπάθεια που πιθα-
νότατα θα εκδηλωθεί, ώστε να επαναλη-
φθεί η διαδικασία για το Κυπριακό, παρά 
το γεγονός ότι η Τουρκία με τη λογική των 
δύο κρατών έχει κλείσει κάθε πόρτα δια-
λόγου, και να διασυνδεθεί η διαδικασία 
επίλυσης του Κυπριακού με τα κοιτάσμα-
τα στην Κυπριακή ΑΟΖ.

Μια προσπάθεια που έχει καταβληθεί 
και στο παρελθόν και καθώς από τουρκι-
κής πλευράς έχουν απορριφθεί οι προτά-
σεις για διαμοιρασμό των εσόδων όταν 
προκύψουν, επιδιώκεται τελικά είτε να 
δοθεί ως προίκα στο ψευδοκράτος μέρος 
των κοιτασμάτων (που θα ισοδυναμεί και 
με αναγνώριση ως χωριστής οντότητας) 
είτε να παγώσουν τα ενεργειακά σχέδια 
της Κύπρου εάν δεν υπάρχει συν-απόφα-
ση με τους Τουρκοκυπρίους και δεν προ-
βλεφθεί η εξαγωγή του φυσικού αερίου 
μέσω της Τουρκίας…

*Ο Νίκος Μελέτης γεννήθηκε στην 
Κεφαλλονιά το 1962. Είναι απόφοιτος του 
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Νομικής 
Σχολής Αθηνών. Άρχισε να εργάζεται ως 
δημοσιογράφος το 1987. Από το 1990 
καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ, αρχικά 
στην ΕΡΤ και κατόπιν και στην εφημερίδα 
«Έθνος». Αρθρογραφεί στο liberal.gr και στην 
εφημερίδα «Φιλελεύθερος». 
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Ε Υ Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Ο   Δ Ω Δ Ε Κ Α Η Μ Ε Ρ Ο  !!! 
* * * * * * * * * * * * * * 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
* * * * * * * * * * * * * * 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2021 – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  !  
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24:  ΠΡΩΪ:  Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ  8:00 – 10:00 π.μ. 
 
ΒΡΑΔΥ:  Εσπερινός ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ κ’ Θεία Λειτουργία ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  5:00 – 8:00 μ.μ. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25:  ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ – Όρθρος κ’ Θ. Λειτουργία  9:00 – 11:30 π.μ. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 26:   ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – Όρθρος κ’ Θεία Λειτουργία  8:00 – 11:30 π.μ. 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 27:  ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ –  Όρθρος κ’ Θεία Λειτουργία  8:00 – 10: π.μ. 
 

Τα Χριστούγεννα είναι ένα Πνεύμα και το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι ΕΙΡΗΝΗ. 
Τα Χριστούγεννα είναι μια Καρδιά κι η καρδιά των Χριστουγέννων είναι ΑΓΑΠΗ. 
Τα Χριστούγεννα είναι ένα Πανηγύρι και το πανηγύρι των Χριστουγέννων είναι 

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣ’ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ. 

 
Ε Υ Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Ο   Ν Ε Ο   Ε Τ Ο Σ  ! 

2 0 2 2 
* * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ  !  

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 1:  Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ  – Όρθρος, Θ. Λειτουργία κ’ Δοξολογία για το Νέο Έτος  8:00 – 11:30 π.μ. 
 

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ – ΦΩΤΑ – ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ  !  
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 2:  ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ – Όρθρος κ’ Θεία Λειτουργία  8:00 – 11:30 π.μ. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 5:  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ  8:00 – 10:00 π.μ. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 6:  ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ – Όρθρος, Θεία Λειτουργία κ’ Μέγας Αγιασμός  7:00 – 11:30 π.μ. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7:  ΣΥΝΑΞΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ κ’ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ – Όρθρος κ’ Θεία Λειτουργία  8:00 – 10:30 π.μ. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 8:  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ – Όρθρος κ’ Θεία Λειτουργία  8:00 – 11:00 π.μ. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12:  ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ – Όρθρος κ’ Θεία Λειτουργία  8:00 – 11:30 π.μ. 
 
 

ΕΥΧΕΣ  Σ ’  ΟΛΟΥΣ  ΑΠΟ  ΟΛΟΥΣ  ΜΑΣ  !  !  !  
ΚΟΙΜΗΣΗ  ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ  

«Π  Α  Ν  Α  Γ  Ι  Τ  Σ  Α   –   Μικρή  Γεθσημανή» 
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
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  2 7 / 1 2 / 2 0 2 1  –  2 / 1 / 2 0 2 2

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
825

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 824

24 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Το γέλιο είναι το καλύτερο 
φάρμακο και είναι και δωρεάν! Η παν-
σέληνος φωτίζει τον επικοινωνιακό τρί-
το οίκο σας, και σας χαρίζει αισιοδοξία 
και χαρά, μαγνητίζετε τους ανθρώπους 
γύρω σας με την ευγλωττία σας αλλά 
και την αίσθηση του χιούμορ σας που 
φέρνουν τους άλλους κοντά σας. 

Ώρα να ανταμειφθείτε από 
αυτή την ομαδική εργασία! Η πανσέλη-
νος φωτίζει τον ενδέκατο οίκο σας, των 
ομάδων και της τεχνολογίας, και το πο-
λυμήχανο και οξυδερκές μυαλό σας, σάς 
οδηγεί σε μια μεγάλη ομαδική νίκη. Το 
φεγγάρι θα μπορούσε επίσης να σας βο-
ηθήσει να βρείτε επικερδείς συνεργασίες 
και νέες φιλίες. 

Δεν περνάτε απαρατήρητοι, 
γοητεύετε με τα λόγια σας και τη χα-
ρούμενη φύση σας, χάρη στην πανσέ-
ληνο που φωτίζει τον έβδομο οίκο σας, 
των σχέσεων και των συνεργασιών. 
Ίσως ακόμη και να εμπνευστείτε να κά-
νετε αυτή τη συνεργασία ή την ερωτική 
σχέση που σκεφτόσασταν καιρό τώρα.

Ώρα να ασχοληθείτε με τα χρή-
ματα! Όχι πως δεν είναι συνέχεια στο 
μυαλό σας… Είστε έτοιμοι για τη μεγά-
λη σας πληρωμή; Η πανσέληνος φωτίζει 
το δεύτερο οίκο σας, της εργασίας και 
των χρημάτων σας, φέρνοντας ένα δη-
μοσιονομικό ζήτημα που σας απασχο-
λούσε καιρό τώρα στο τέλος.

Είστε μεγάλη δύναμη στην ερ-
γασία σας, καθώς η πανσέληνος φωτίζει 
το φιλόδοξο δέκατο οίκο σας. Έχετε ορ-
γάνωση και πειθαρχία αλλά και μεγάλες 
φιλοδοξίες. Ασκείτε μεγάλη επιρροή στο 
επαγγελματικό μέτωπο, καθώς μπορεί το 
αφεντικό σας να σας αναθέσει ένα δύ-
σκολο έργο, το οποίο μόνο εσείς μπορεί-
τε να φέρετε εις πέρας.

Η πανσέληνος φωτίζει τον 
υγιή έκτο οίκο σας και σας ζητά να 
αναλύσετε την καθημερινότητά σας 
και την υγεία σας. Μήπως ο ρυθμός 
της ζωής σας είναι εξαντλητικός; Ήρθε 
η ώρα να ξεφορτωθείτε τις ανησυχίες 
σας και τις κακές σας συνήθειες, αλ-
λιώς το άγχος σας μπορεί πραγματικά 
να επηρεάσει την υγεία σας.

Ένα πολύ καλό διάστημα για 
να κάνετε το ντεμπούτο σας, με μια πιο 
ανανεωμένη έκδοση του εαυτού σας, 
τόσο πρόσωπο με πρόσωπο αλλά και 
online, χάρη στην πανσέληνο στο ζώδιό 
σας. Η επιπολαιότητά σας αυξάνεται, το 
ίδιο όμως και τα χαρίσματά σας, καθώς η 
πανσέληνος αναδεικνύει όλες σας τις δυ-
νατότητες.

Ένας ευρύτερος κόσμος ανοί-
γεται μπροστά σας, χάρη στην πανσέληνο 
στον επεκτατικό ένατο οίκο σας, η οποία 
αναδεικνύει την κοινωνική δημόσια ει-
κόνα σας. Υπάρχουν τόσο λίγες ώρες την 
ημέρα κι εσείς θέλετε να τα κάνετε όλα 
μαζί! Οπότε, βεβαιωθείτε ότι οι δικές σας 
είναι γεμάτες με δραστηριότητες που σας 
φέρνουν χαρά.

Δόξα, φλερτ και διασκέδαση. 
Αναδείξτε τη χαρούμενη και επικοινωνιακή 
φύση σας αλλά και τη δημιουργικότητά σας, 
ειδικά αν ήσασταν λίγο υπερβολικοί ή σοβα-
ροί, είναι η προτροπή της πανσελήνου στον 
ερωτικό και δημιουργικό πέμπτο οίκο σας. 
Το φεγγάρι σάς ανοίγει την όρεξη για περισ-
σότερο ενθουσιασμό και φλερτ, αλλά και 
μεγαλύτερη δημιουργικότητα στη δουλειά. 

Επιτέλους, ένα μικρό διάλειμ-
μα από την κοινωνική ζωή! Ο ρυθμός της 
ζωής σας επιβραδύνεται, καθώς η πανσέ-
ληνος φωτίζει το δωδέκατο οίκο σας, της 
πνευματικότητας, της θεραπείας και του 
τέλους. Πρέπει να απελευθερώσετε κάτι 
σημαντικό, μια συναισθηματική πληγή 
που έχετε κρύψει κάτω από το χαλί για 
μήνες ή χρόνια.

Πάθος, δύναμη και εξουσία, εί-
ναι τα στοιχεία σας, τα οποία τώρα εντεί-
νονται ακόμα περισσότερο, χάρη στην 
πανσέληνο που φωτίζει το μετασχημα-
τιστικό και σαγηνευτικό όγδοο οίκο σας. 
Μη διστάζετε να μιλήσετε στο αντικεί-
μενο του πόθου σας καταπιέζοντας τα 
συναισθήματά σας. Το σεληνιακό φως θα 
«βοηθήσει» να έρθετε κοντά…

Μπορεί να δυσκολευτείτε να 
τηρήσετε ένα πρόγραμμα ή να είστε συ-
νεπείς στις υποσχέσεις σας προς τους 
αγαπημένους σας, καθώς η πανσέλη-
νος φωτίζει τον τέταρτο οίκο σας, του 
σπιτιού και της οικογένειας. Ίσως λόγω 
βαρέων ευθυνών στην εργασία σας πα-
ραμελήσετε την προσωπική σας ζωή ή/
και τα μέλη της οικογένειάς σας. 

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
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1818: Ο Φραντς Γιόζεφ Γκρούμπερ συνθέτει το 
τραγούδι «Silent Night (Άγια Νύχτα)». Θα πα-
ρουσιαστεί σε κοινό την επόμενη μέρα και θα 
παραμείνει μέχρι σήμερα ένα από τα εμβλημα-
τικά τραγούδια των Χριστουγέννων.
1843: Στήνεται για πρώτη φορά σε ελληνικό 

σπίτι χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είναι το σπίτι 
του Ιωάννη Παπαρρηγόπουλου από τη Νάξο, 
γενικού Προξένου της Ρωσίας στην Αθήνα.
1914: Ανακωχή για τον εορτασμό των Χριστου-

γέννων μεταξύ των εμπολέμων στο Δυτικό Μέ-
τωπο (Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος).
1960: Ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποιεί το 

«Άξιον Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη.
1963: Εξαπλώνονται οι διακοινοτικές συ-

γκρούσεις σε όλη την Κύπρο. Ανακωχή στη 
Λάρνακα, ύστερα από μεγάλο αριθμό θυμάτων 
μεταξύ των Τουρκοκυπρίων. Το απόγευμα, οι 
Ελληνοκύπριοι κάνουν γενική αντεπίθεση και 
ανακαταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της 
Λευκωσίας, ενώ πολιορκούν την Ομορφίτα. Ο 
τούρκος πρόεδρος, Τζεμάλ Γκιουρσέλ, δηλώνει 
πως η Τουρκία θα επέμβει μονομερώς, αν δεν 
παρέμβουν οι εγγυήτριες δυνάμεις.

ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ
Ο Θεός πήγε στους Γερμανούς 

και είπε: – Έχω Εντολές για σας 
που θα κάνουν τις ζωές σας καλύτε-
ρες. Και οι Γερμανοί ρώτησαν: – Τι 
είναι εντολές; – Και ο Θεός εξήγησε: 
Κανόνες για τη Ζωής σας. – Μπορείς 
να μας δώσεις ένα παράδειγμα; 
– Να μη σκοτώνετε! – Να μη σκο-
τώνουμε…; Δεν ενδιαφερόμαστε.  
Έτσι Εκείνος πήγε στους Ιταλούς και 
είπε: – Έχω Εντολές που θα κάνουν 
τις ζωές σας καλύτερες. Και οι Ιτα-
λοί ζήτησαν ένα παράδειγμα και ο 
Κύριος είπε: – Να μην κλέβετε! – 

Να μην κλέβουμε; Δεν ενδιαφερό-
μαστε. Τότε ο Κύριος πήγε στους 
Γάλλους και είπε: – Έχω Εντολές 
που θα κάνουν τις ζωές σας καλύ-
τερες. Οι Γάλλοι ζήτησαν ένα παρά-
δειγμα και ο Κύριος είπε: – Να μην 
επιθυμείτε τη γυναίκα του γείτονα! 
– Να μην επιθυμούμε τη γυναίκα 
του γείτονα; Δεν ενδιαφερόμαστε. 
Τότε ο Θεός πήγε στους Εβραίους 
και είπε: – Έχω Εντολές που θα κά-
νουν τις ζωές σας καλύτερες. – Και 
πόσο κάνουν; ρώτησαν. – Είναι δω-
ρεάν! – Τότε… θα πάρουμε 10!

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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BOXING WEEK
with Samsung

Offers subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 applies to set up your device and related services. Taxes extra. 1. Fido Payment Program: 0% APR on approved credit with a Fido Payment Program Agreement (FPPA) and an eligible Fido mobile 
plan. A larger down payment may be required based on our evaluation of your credit. FPPA based on full price less any down payment plus taxes (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly on your bill for as long as your FPPA is in place). Any 
down payment plus taxes is due in full upon purchase. If your FPPA is terminated or your mobile plan is cancelled, the outstanding Fido Payment Program balance becomes due and the promo credit (if applicable) will end. TMFido and related names & logos are 
trademarks of Rogers Communications Inc., used under licence. ©2021 Fido

LIMITED QUANTITIES

$50/mo. $20/mo. after bill credit (taxes extra) for 24 months1. Full price: $1,200

0% interest with Fido Payment Program
on approved credit, on select plans

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

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

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

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

MONTREAL

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

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

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

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

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

SOUTH SHORE

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

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

NORTH SHORE

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit mobifone.ca 
to see all current offers



IMPORTER OF FROZEN FRUITS AND VEGETABLES

Happy Holidays | Καλά Χριστούγεννα


