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Centre de Collision

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

Professional Auto Body Repair & Painting

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

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

FREE ESTIMATES!

Mustaque A. Sarker
Accountant & Business Consultant

Comptabilité et Gestion d’Affaires Inc.
Accounting & Business Management Inc.

Accounting + Bookkeeping 
Business Management & Taxes

524, Jean Talon St. West, suite 3
Montreal, Qc  H3N 1R5

T. 514.274.5793  
F. 514.274.5793
phahmed.acc@gmail.com

Η αλήθεια για  
τον κορωνοϊό
-Το ιστορικό και η ανάπτυξη του ιού
-Πως φτάσαμε στην πανδημία
-Οι επιπτώσεις στη γενιά Ζ
-Κίνδυνος για μεγάλη ύφεση στις ΗΠΑ
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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ  
ΤΟΥ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ

«Δυνατή Ελλάδα  
με Υγιείς Έλληνες»

Όταν ο Καποδίστριας  
έκλεισε τις εκκλησίες  
και νίκησε την επιδημία

Οι 15 χειρότερες 
Πανδημίες  

της Ιστορίας

Το «Βατερλό» του Ερντογάν στον Έβρο  
και η ομοψυχία του ελληνικού λαού

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

73 χρόνια: Τα Δωδεκάνησα 
στην Ελλάδα

Καναδάς: Επιπλέον 
$25 δις η βοήθεια 
της Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης λόγω  
του Covid-19

Εφαρμογή αστυνομικών 
μέτρων στο Κεμπέκ

Προσοχή στις απάτες  
με στόχο τους ηλικιωμένους!
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Κεμπέκ: 
Εφαρμόζονται  

αστυνομικά 
μέτρα

Οι αρχές θέλουν να ξέρουν για «παράνομες» 
συναντήσεις άνω των δύο ατόμων
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Γράφει ο Δημήτρης Ηλίας

Οι Κεμπεκιώτες θα δουν αυξημένη 
αστυνομική παρουσία σε δημόσι-

ους χώρους τις επόμενες ημέρες, καθώς 
η επαρχία δήλωσε απαγόρευση συγκε-
ντρώσεων ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ και 
έδωσε την εξουσία στην αστυνομία να 
παρέμβει αν δε συμμορφωθούν.
Η απόφαση αποτελεί ένα ακόμα μέτρο 

στον αγώνα κατά του κορωνοϊού, συμπε-
ριλαμβανομένου του κλεισίματος των 
σχολείων μέχρι την 1η Μαΐου και από 
τα μεσάνυχτα της Τρίτης 17 Μαρτίου, 
σταματώντας όλες τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, με εξαίρεση τις βασικές 
υπηρεσίες.

Η αστυνομία έχει την εξουσία να εκτε-
λεί εντάλματα από τις αρχές δημόσιας 
υγείας, παρακάμπτοντας τη συνήθη δι-
καστική διαδικασία.
Οι εξαιρέσεις στην απαγόρευση: 
Οικογένειες άνω των δύο ατόμων. Τε-

χνίτες, όπως οι υδραυλικοί ή οι ηλεκτρο-
λόγοι, μπορούν επίσης να επισκέπτονται 
σπίτια, και ορισμένοι χώροι εργασίας 
αλλά και τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα 
συνεχίσουν να λειτουργούν. 

Όλοι καλούνται να τηρούν αποστάσεις 
τουλάχιστον δύο (2) μέτρων μεταξύ τους. 

Στο Μόντρεαλ, η αστυνομία έλαβε πε-
ρίπου 80 κλήσεις από πολίτες για πα-
ράνομες δημόσιες συγκεντρώσεις το 

Σάββατο (21/3) και περίπου 90 την Κυ-
ριακή (22/3), ενώ έχουν αυξηθεί και οι 
περιπολίες.

LEGAULT: «ΜΑΖΙ  
ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΟ»

Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, François 
Legault (φωτ.), ενθαρρύνει τον εθελο-
ντισμό εν μέσω αυτής της κρίσης. 
«Βασιζόμαστε σε σας για να δημιουργή-

σουμε ένα κύμα αλληλεγγύης στο Κεμπέκ, 
αλλά πάντοτε τηρώντας τους κανόνες:  
πλένετε τα χέρια σας, μη συγκεντρώνε-
στε, κρατάτε αποστάσεις», ανέφερε ο 
Legault και υπογράμμισε: 
«Είμαστε ένας “Κεμπεκιώτικος στρατός” 

ενωμένος στην καταπολέμηση του ιού».
Ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων στο 

Κεμπέκ ανέβηκε πάλι την Πέμπτη 26/3, 
από 1.339 την προηγούμενη ημέρα σε 
1.629 (Μόντρεαλ 782 – Λαβάλ 95), και ο 
αριθμός των θανάτων ανέβηκε σε οκτώ. 
Ο διευθυντής δημόσιας υγείας, Δρ. 

Horacio Arruda, δήλωσε ότι η κατάστα-
ση είναι «υπό έλεγχο», ενώ ο Legault 
δήλωσε ικανοποιημένος, από το γεγονός 
ότι οι Κεμπεκιώτες τηρούν τους κανονι-
σμούς για να περιορίσουν την εξάπλωση 
του COVID-19. 
«Χρειάζεται όλοι να παίξουν το δικό 

τους ρόλο και να δείξουν αλληλεγγύη», 
τόνισε εξάλλου, ο πρωθυπουργός του 
Κεμπέκ.

COVID-19 ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΣ 

Κεμπέκ: Προσοχή  
στους ηλικιωμένους!
Γράφει ο Δημήτρης Ηλίας

Ως έκτακτο μέτρο, η κυβέρνηση του 
Κεμπέκ ζήτησε από άτομα ηλικίας 

70 ετών και άνω να παραμείνουν στο 
σπίτι και να μην πηγαίνουν σε δημόσιους 
χώρους. 
Αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να εκ-

θέσει τους ηλικιωμένους σε απάτες δια-
φόρων μορφών. 

Η αστυνομία σάς υπενθυμίζει ορισμέ-
νες συμβουλές πρόληψης για να σιγου-
ρέψετε την ασφάλειά σας και την ασφά-
λεια των αγαπημένων σας ατόμων, κατά 
τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου 
απομόνωσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Αν κάποιος αγαπημένος, γείτονας ή 

εθελοντής προσφέρεται να σας βοηθή-
σει, είναι πολύ πιθανό ότι το άτομο αυτό 
θέλει πραγματικά να σας βοηθήσει για 
να συμβάλει στην ευημερία της κοινότη-
τάς του. 

Εάν πράγματι θέλετε τη βοήθειά τους ή 
να τους προσφέρετε οικονομική αποζη-
μίωση, ακολουθούν ορισμένες συμβου-
λές για πρόληψη προβλημάτων:
-Επαληθεύστε τις προσδοκίες του ατό-
μου ή του οργανισμού που σας βοηθά.
-Αξιολογήστε την αξία της υπηρεσίας.
-Συμφωνείτε αμοιβαία με μια εύλογη 

συμβολή.

-Μην αφήνετε κανένα να μπει στο σπίτι 
σας.
-Ακόμη και αν δε μπορείτε να πάτε στην 

τράπεζα:
1) Ποτέ μην αποκαλύπτετε τις προσω-

πικές σας πληροφορίες και τα PIN των 
καρτών σας
2) Ελέγχετε τακτικά τους τραπεζικούς 

λογαριασμούς σας. Εάν παρατηρήσετε 
ασυνήθιστες συναλλαγές ή χρεώσεις, 
επικοινωνήστε με την τράπεζά σας.
3) Θυμηθείτε ότι δε χρειάζε-
ται να δώσετε ή να πουλήσετε τα 
πράγματά σας με έκπτωση (σπί-
τι, τηλεόραση, κοσμήματα κλπ.). 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ιδιωτικές εταιρείες προσφέρουν «γρή-

γορες» δοκιμές ελέγχου COVID-19. 
Μόνο τα νοσοκομεία επιτρέπεται επί 
του παρόντος να εκτελούν αυτές τις εξε-
τάσεις. Κανένας άλλος έλεγχος δεν είναι 
αυθεντικός, ούτε εγγυάται ακριβή απο-
τελέσματα. Προσοχή σε ψευδείς ή πα-
ραπλανητικές πληροφορίες. 
Επιπλέον, ορισμένοι καταναλωτές αγο-

ράζουν μεγάλες ποσότητες προϊόντων 
και τις μεταπωλούν σε υψηλότερη τιμή. 
Αυτά τα προϊόντα μπορεί να έχουν λή-

ξει, ενδέχεται να είναι χαμηλής ποιότη-
τας και μπορεί να αυξήσουν τους κινδύ-
νους για την υγεία σας.
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ΛΟΓΩ COVID-19

Καναδάς: Πακέτο «Μαμούθ» $107 δις 
Επείγουσα ομοσπονδιακή βοήθεια εγκρίνεται από Κοινοβούλιο και Γερουσία
Γράφει ο Δημήτρης Ηλίας

Την Τετάρτη 25 Μαρτίου, ημέρα σημα-
διακή για τους Έλληνες, η Βουλή του 

Καναδά πέρασε νομοθεσία έκτακτης ανά-
γκης (C-13) για να «απελευθερώσει» 107 
δισεκατομμύρια δολάρια βοήθειας στους 
Καναδούς, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν 
την κρίση του COVID-19.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε 
τον καλύτερο τρόπο να υποστηρίξει τους 
Καναδούς που είναι εκτός εργασίας, άρ-
ρωστοι, υποστηρίζοντας τα αγαπημένα 
τους ή σε απομόνωση λόγω του νέου κο-
ρωνοϊού.
«Οι έκτακτες προκλήσεις απαιτούν έκτα-

κτα μέτρα και αυτό κάναμε, με οφέλη 
που προσφέρουμε στους Καναδούς, στις 
επιχειρήσεις και για την υποστήριξη της 
οικονομίας μας», ανέφερε ο υπουργός Οι-
κονομικών, Bill Morneau.
Το ποσοστό των παροχών που βοηθούν 

τους Καναδούς και τις μικρές επιχειρή-
σεις να αντιμετωπίσουν την πανδημία του 
COVID-19 είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό 
που αναμενόταν, δήλωσε ο υπουργός Οι-
κονομικών, την Τετάρτη 25 Μαρτίου.

ΜΑΚΡΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Μετά από μια μέρα έντονων διαπραγ-

ματεύσεων, οι βουλευτές άρχισαν να συ-
ζητούν το νομοσχέδιο νωρίς το πρωί της 
Τετάρτης (25/3) και αμέσως μετά έγινε 
ψηφοφορία.

Μια επείγουσα συνεδρίαση της Βουλής 
των Κοινοτήτων αναβλήθηκε την Τρίτη 
24/3, λίγες στιγμές μετά την έναρξη των 
εργασιών της, καθώς οι Συντηρητικοί 
αντέδρασαν στις διατάξεις που θα έδιναν 
στην κυβέρνηση σαρωτικές εξουσίες να 
δαπανήσουν μονομερώς, να δανειστούν 
και να αλλάξουν επίπεδα φορολογίας, 
χωρίς την έγκριση του Κοινοβουλίου, για 
τους επόμενους 21 μήνες.

Ο συντηρητικός ηγέτης, Andrew Scheer, 
δήλωσε ότι το κόμμα του θα υποστήρι-
ζε επείγουσες προσπάθειες για χρήματα 
στους Καναδούς που επηρεάζονται από 
την κρίση του COVID-19, αλλά θα αντιμα-
χόταν σε κάθε προσπάθεια της κυβέρνη-
σης των Φιλελευθέρων να επεκτείνει την 
εξουσία της. Ο αρχηγός του Σώματος ζή-
τησε να ανασταλεί η συνεδρίαση, ώστε η 
κυβέρνηση να μπορέσει να συνεχίσει να 
διαπραγματεύεται λεπτομέρειες, σχετικά 
με τη νομοθεσία, με τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης.
«Οι Καναδοί χρειάζονται υποστήριξη για 

να στηριχθούν. Γρήγορα!», δήλωσε ο Ρο-
ντρίγκεζ λίγο μετά τη συνεδρίαση. 

Σχεδόν έξι ώρες αργότερα, ο ηγέτης του 
Bloc Quebecois, Yves-Francois Blanchet, 
κατήγγειλε την καθυστέρηση, όμως το νο-
μοσχέδιο έλαβε υποστήριξη από όλους, 
συμπεριλαμβανομένης και της Γερουσίας.

Ο ΧΟΥΣΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΣΕ  
ΣΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ

Το’ χε η… μοίρα 
να προεδρεύσει 
της Καναδικής 
Γερουσίας, ο 
σ υ ν τ η ρ η τ ι κό ς 
γερουσιαστής, 
Ελληνικής Κατα-
γωγής, Λίο Χου-

σάκος, την ψήφιση του νόμου C-13 από τη 
Γερουσία. Σε τηλεφωνική συνέντευξη των 
Νέων ρωτήσαμε πώς αισθάνθηκε εκεί-
νη την ημέρα: «Ήταν σουρεαλιστικό να 
προεδρεύει κανείς της Γερουσίας σήμε-
ρα, ψηφίζοντας ένα νόμο, τον C-13, που 

παραχωρεί στην κυβέρνησή μας δισεκα-
τομμύρια δολάρια για να αντιμετωπιστεί 
αυτή η μεγάλη κρίση. Οι σκέψεις μου ήταν 
ότι η κυβέρνηση Trudeau συγκέντρωσε 
πάνω από 80 δισεκατομμύρια δολάρια σε 
ελλείμματα κατά τη διάρκεια των πρώτων 
τεσσάρων ετών στην εξουσία, όταν όλα 
ήταν καλά, χωρίς COVID-19. Τώρα που 
έχουμε πληγεί από μια σοβαρή κρίση, τα 
ταμεία είναι άδεια. Με ανησυχεί το γεγο-
νός, ότι αυτή η πρώτη φάση διάσωσης θα 
κάνει μια μεγάλη «τρύπα» στην οικονομία 
μας, της τάξεως των 1,6 τρισεκατομμυρί-
ων δολαρίων. Μία οικονομία που ήδη έχει 
μπει σε ύφεση. Επίσης, ανησυχώ, αν αυτό 
διαρκέσει περισσότερο από 6 μήνες, οι 
πόροι μπορεί να εξαντληθούν».

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ  
ΤΗΝ ΟΤΑΒΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
-Μια προσωρινή ώθηση στις πληρωμές 
παιδικών επιδομάτων του Καναδά, παρέ-
χοντας περίπου 2 δισεκατομμύρια δολά-
ρια επιπλέον στήριξης.
-Ένα νέο επίδομα επείγουσας φροντίδας 

έως και $900, διάρκειας έως και 15 εβδο-
μάδων, για την παροχή εισοδηματικής 
στήριξης στους εργαζόμενους, συμπερι-
λαμβανομένων των αυτοαπασχολούμε-
νων, οι οποίοι πρέπει να παραμείνουν στο 
σπίτι και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
για αμειβόμενη άδεια ασθενείας ή ασφά-
λιση απασχόλησης. 
-Ένα νέο πλεονέκτημα υποστήριξης 

έκτακτης ανάγκης, για την παροχή μέχρι 
5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την 
υποστήριξη εργαζομένων που δεν είναι 
επιλέξιμοι ασφάλισης απασχόλησης και 
αντιμετωπίζουν ανεργία.
-Εξαμηνιαία άτοκη απαλλαγή από την 
πληρωμή των σπουδαστικών δανείων.
-Διπλασιασμός του προγράμματος φρο-

ντίδας των αστέγων.
-Παράταση της προθεσμίας κατάθεσης 

φόρου μέχρι την 1η Ιουνίου και αναβολή 
έως τις 31 Αυγούστου στις φορολογικές 
πληρωμές που οφείλονται, μετά από σή-
μερα και πριν από το Σεπτέμβριο.
-305 εκατομμύρια δολάρια για ένα νέο 

Κοινοτικό Ταμείο Υποστήριξης Αυτοχθό-
νων.

MORNEAU: «2.000 ΔΟΛΑΡΙΑ  
ΤΟ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ»

Ο Morneau ανακοίνωσε ότι θα δοθεί επί-
δομα $2.000 το μήνα για 4 μήνες, σε Κα-
ναδούς που έχουν χάσει τις δουλειές τους 
ή έχουν επηρεαστεί από την κρίση και δε 
μπορούν να ανταπεξέλθουν. Οι αιτήσεις 
γι αυτό το επίδομα θα είναι διαθέσιμες 
από τις 6 Απριλίου.

Ο Morneau είπε ότι η ομοσπονδιακή κυ-
βέρνηση συνεργάζεται επίσης με τις κανα-
δικές τράπεζες για διαθέσιμες πιστώσεις 
στις επιχειρήσεις, αλλά το πρόγραμμα 
παροχών δεν είναι ακόμα έτοιμο. «Το τρα-
πεζικό σύστημα αποτελεί πηγή δύναμης 
για τον Καναδά, πιστεύω ότι είναι το ισχυ-
ρότερο τραπεζικό σύστημα στον κόσμο», 
πρόσθεσε. «Αλλά δεν έχουμε τίποτα τε-
λικό ακόμα να αναφέρουμε, όσον αφορά 

ακριβώς τις παραμέτρους του προγράμ-
ματος παροχών και πώς θα προχωρήσου-
με».

ΠΟΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ  
ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ  
ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ (CERB);

Διατίθεται στους μισθωτούς, στους συμ-
βασιούχους και στους αυτοαπασχολούμε-
νους, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
για ασφάλιση απασχόλησης.
Ο πρωθυπουργός Justin Trudeau είπε την 

Τετάρτη (25/3), ότι σχεδόν ένα εκατομμύ-
ριο άνθρωποι έχουν υποβάλει αίτηση για 
ασφάλιση απασχόλησης μόνο την περα-
σμένη εβδομάδα. Στο καθημερινό του δι-
άγγελμα από την κατοικία του στο Rideau 
Cottage, αναγνώρισε ότι πολλοί Καναδοί 
αισθάνονται άγχος για να πληρώσουν 
τους λογαριασμούς τους, καθώς χάνουν 
εισόδημα λόγω της παγκόσμιας πανδημί-
ας.

«Η σκληρή αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι 
δεν εργάζονται εξαιτίας αυτής της κρίσης 
και ανησυχούν για το τι θα ακολουθήσει 
και θέλω να ξέρετε ότι θα είμαστε εκεί για 
να σας βοηθήσουμε Η κυβέρνησή μας κά-
νει ό,τι μπορεί για να είμαστε κοντά σας», 
είπε ο καναδός πρωθυπουργός.

Εάν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απο-
φασίσει ότι κάποιος έλαβε μια πληρωμή 
υποστήριξης εισοδήματος, για την οποία 
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει 
να επιστρέψει το ποσό αυτό το συντο-
μότερο δυνατό. Το ποσό αποπληρωμής 
θα καθοριστεί από την κυβέρνηση και δε 
χρεώνονται τόκοι επί του οφειλόμενου 
ποσού.
Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, σε πε-

ρίπτωση που θα χρειαστεί, ο πρωθυπουρ-
γός δεν αποκλείει να ανακοινώσει «Κατά-
σταση Έκτακτης Ανάγκης» με συμμετοχή 
των ενόπλων δυνάμεων στους δρόμους 
της χώρας.

4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153

E-mail : gouellette-chom@assnat.qc.ca

Guy Ouellette
Βουλευτής του Chomedey

MNA for Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

Επί 31 χρόνια 
εξυπηρετούμε την  
Ελληνική Παροικία

Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων 
Επιχειρήσεων - Ζωής

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

Caring for seniors 
is what we do best

12300 Laurentian Boulevard
 Montreal, QC H4K 2Z6 

(514) 335-1881 
 www.manoirgouin.com

Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων 
και ημι-αυτόνομων ατόμων

11/2 - 41/2 
Συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα γεύματα, κολατσιά, 
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Προσιτές τιμές

Προσφορά για 
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους 
υπογράψουν το ταχύτερο 
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Περί προφητειών  
το ανάγνωσμα…

Όταν βασιλεύει η φτώχεια, ο πόλεμος, η πανδημία – την οποία 
δυστυχώς διαβιούμε – έρχονται στην επικαιρότητα διάφορες 

προφητείες, που σχετίζονται με κοσμογονικά γεγονότα, όπως ο 
τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, οι θανατηφόρες ασθένειες, η συντέ-
λεια του κόσμου κ.ά. Προφητείες σκοτεινές, που με το πέρασμα 
των αιώνων διαδόθηκαν από στόμα σε στόμα και στις μέρες μας 
κατακλύζουν το διαδίκτυο ως σημεία των καιρών. 
Οι αναγνωρισμένοι προφήτες, σύμφωνα με τη Βίβλο, έζησαν 

στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης και θεωρείται ότι μετέφε-
ραν το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους και προετοίμαζαν το 
λαό για τον ερχομό του Μεσσία. Μεγάλοι προφήτες θεωρούνται 
ο Ησαΐας, ο Ιερεμίας, ο Ιεζεκιήλ, ο Δανιήλ και ο Ηλίας. 

Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν προσωπικότητες και είχαν 
ενεργή συμμετοχή σε ζητήματα της πολιτείας. Η λέξη προφήτης, 
του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου, σημαίνει κατά κυριολεξία 
«αυτός που μιλάει ενώπιον κάποιου». 

Σύγχρονοι Ιεράρχες που έκαναν προφητείες και ανακηρύχτη-
καν άγιοι, υπήρξαν ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Όσιος Νείλος και 
προσφάτως ο γέροντας Παΐσιος. Εάν εξετάσει κανείς προσεκτικά 
τις μ.Χ. προφητείες θα διαπιστώσει ότι δε διαφέρουν και πολύ 
από τους διφορούμενους χρησμούς της πυθίας, ενώ κάποιες 
άλλες βασίζονται σε προδιαγραμμένα γεγονότα και αριθμητικά 
στοιχεία, τα οποία ούτως ή άλλως έχουν δρομολογηθεί. 
Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ο 
ένας νέο-προφήτης αντιγράφει τον άλλον.

Προφητείες, προλήψεις και δεισιδαιμονίες, που πάντως 
αποτελούν την έκφραση των λανθασμένων τρόπων σκέψης μας. 

Ας δούμε όμως – εν συντομία – κάποιες από τις σύγχρονες 
«προφητείες»…  
«Θα πέσει η κυβέρνηση…», «Θα είναι όλοι νικημένοι…», «Θα 

χαθεί η σοδιά της χρονιάς…», «Οι πλούσιοι θα γίνουν φτωχοί και 
οι φτωχοί πλούσιοι…», «Θα έρθει καιρός που θα πούμε το ψωμί 
ψωμάκι…», «Θα επιβάλουν φόρους…», «Έρχονται δύσκολοι 
καιροί…», «Πολλά θα συμβούν…».  

Γενικές, αόριστες προβλέψεις, μιας επαναλαμβανόμενης 
ιστορίας… Βέβαια, σήμερα τέτοιου είδους προφητείες 
και προβλέψεις φαντάζουν αξιοθρήνητα αστείες. Υπάρχουν 
ακόμη και οι προλήψεις και δεισιδαιμονίες, που όσο χαζές και 
επικίνδυνες μπορεί να ακούγονται, κρατούν καλά μέχρι τις 
μέρες μας. Πολλοί άνθρωποι, για παράδειγμα, εξακολουθούν να 
πιστεύουν ότι αποτελεί γρουσουζιά να δουν μια μαύρη γάτα ή 
φοβούνται να περάσουν κάτω από μια σκάλα. Άλλοι πιστεύουν 
επίσης ότι όταν συμπίπτει να έχουμε Τρίτη ή Παρασκευή και 13 
τότε η μέρα είναι «γρουσούζικη», ότι ο σπασμένος καθρέπτης 
φέρνει κακοτυχία και ούτω καθεξής...

Είμαστε άραγε φτιαγμένοι να πιστεύουμε σε όλα αυτά; Οι 
άνθρωποι δε γεννιούνται αλλά γίνονται ευκολόπιστοι και 
προληπτικοί, εξαιτίας των όσων βλέπουν και ακούν μέσα από 
παραδόσεις, ιστορίες, θρύλους και παραμύθια. 
Ο παράλογος φόβος για το υπερφυσικό και η επιρροή 

υποτιθέμενων κακοποιών πνευμάτων στη ζωή μας, αποτελούν 
βασικά συναισθήματα του ανθρώπου, προκαλούμενα από τη 
συνειδητοποίηση ενός πλασματικού κινδύνου απειλής. 

Αναρωτιέμαι, μήπως υπέπεσε στην ημετέρα αντίληψη 
προφητεία, που να μιλάει για την τεράστια απειλή του 21ου 
αιώνα που φέρει το όνομα Κορωνοϊός; Διά της απορίας… 

Να μην κρατήσουμε το φόβο  
αλλά την ευθύνη και την αλληλεγγύη
Το στοίχημα μπροστά μας είναι να μην αφήσουμε το φόβο 

να πάρει το πάνω χέρι, αλλά να τον μετασχηματίσουμε  
σε ευθύνη και αλληλεγγύη

Γράφει ο Παναγιώτης Σωτήρης
[από το in.gr]

Δεν είναι παράλογο να φοβόμαστε τον covid-19. 
Ένας εξαιρετικά μεταδοτικός ιός, στον οποίο 

δεν έχουμε καμιά προηγούμενη ανοσία και ο 
οποίος μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικό κίνδυ-
νο ζωής. 

Η εμπειρία της ταχείας επιδείνωσης που παρα-
τηρείται στα βαριά περιστατικά και κάνει αυτό 
που έμοιαζε μια γρίπη να εξελίσσεται σε μια βα-
ριά και επικίνδυνη για τη ζωή πνευμονία, είναι 
τρομακτική. 

Και τα πράγματα κάνει χειρότερα το γεγονός ότι 
τα μέτρα μη διασποράς, κάνουν αυτή την εμπει-
ρία μια ιδιαίτερα μοναχική εμπειρία, χωρίς καν 
την παρουσία αγαπημένων προσώπων τη δύσκο-
λη ώρα. Άνθρωποι βρίσκονται να χαροπαλεύουν 
χωρίς καν την παρηγοριά της παρουσίας αγαπη-
μένων ανθρώπων.
 

Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ
Ο φόβος είναι ένα πολύ βαθύ, προσωπικό και 

αναπόδραστο συναίσθημα. Μπορεί να μας κι-
νητοποιήσει, να μας συγκρατήσει, αλλά και να 
μας παραλύσει. Και ο φόβος για τη ζωή έρχεται 
από τις βαθιές πλευρές της ύπαρξής μας. Γι’ αυτό 
και μπορεί να μας καταλαμβάνει, κυριολεκτικά, 
όποιες και εάν είναι οι άμυνές μας απέναντί του, 
και να μας επιβάλει να σκεφτόμαστε με τους δι-
κούς του όρους.

Και ως ένα βαθμό, αυτό ακριβώς πρέπει να κά-
νουμε. Να δεχτούμε το φόβο ως ένδειξη πραγ-
ματικού, μεγάλου και ενεργού κινδύνου και να 
πάρουμε όλα τα μέτρα που απαιτούνται. Να αλ-
λάξουμε τις συμπεριφορές και τις πρακτικές μας. 
Να δεχτούμε ότι θα υπάρχουν περιορισμοί. Να 
κατανοήσουμε ότι από το πώς φερόμαστε, κρίνε-
ται η ζωή τόσο άλλων ανθρώπων, όσο και η δική 
μας.
Μπροστά στο φόβο οι άνθρωποι νιώθουν μόνοι. 

Αυτό αφορά ιδιαίτερα το φόβο που αφορά τη ζωή. 
Νιώθουν ότι κυρίως μπορούν να σώσουν τον εαυ-
τό τους. Μπορεί να αισθανθούν ότι το μόνο που 
μπορούν να κάνουν, είναι να προστατεύσουν τον 
εαυτό τους και τους οικείους τους, ακόμη και σε 
βάρος άλλων ανθρώπων.
Ακόμη χειρότερα σε μια τέτοια πανδημία, όπου 

ο τρόπος μετάδοσης προϋποθέτει κυρίως την 
επαφή με τον άλλον, είναι υπαρκτό το ενδεχόμε-
νο να δει κάποιος τον άλλο ως τον κίνδυνο, ως την 
απειλή. Αυτό εξηγεί και το πώς ο μεγάλος πανικός, 
συχνά οδηγεί και σε εξατομικευμένες ανταγωνι-
στικές πρακτικές. Ο υπερτονισμός της αναγκαίας 
ατομικής ευθύνης, μπορεί να συμβάλει σε αυτή 
την κατεύθυνση.

 
ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΕΣ  
ΚΑΙ ΜΟΝΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΟΒΟ
Όμως, στην πραγματικότητα δεν είμαστε μόνες 

και μόνοι απέναντι στην απειλή. Πιο σωστά, ούτε 
αρρωσταίνουμε, ούτε υγιαίνουμε ατομικά, παρό-
τι προφανώς η υγεία, η ζωή και ο θάνατος, είναι 
και βαθιά προσωπικά πράγματα. 

Η συγκυρία της πανδημίας έχει δείξει, ότι την 
ώρα που μας καταλαμβάνει αυτό το βαθύ ατομι-
κό αίσθημα του φόβου, ταυτόχρονα η ζωή και η 
υγεία μας εξαρτώνται από άλλους και άλλοι εξαρ-
τώνται από εμάς. Αυτό αφορά, τόσο την αναγκαία 
προσαρμογή της συμπεριφοράς, ώστε να προ-
στατεύσουμε άλλους και να μη γίνουμε κομμάτι 
μιας αλυσίδας μετάδοσης της νόσου, ακόμη και 
με τη σημερινή ακραία μορφή του περιορισμού 
όλων σχεδόν των μετακινήσεων, όσο και το πώς 
όλη αυτή η μάχη, κρίνεται και από την εργασία και 
τη στάση άλλων: από το νοσηλευτικό προσωπικό, 
όσο όσους είναι υποχρεωμένοι ακόμη να εργάζο-
νται, γιατί προφανώς οι βασικές λειτουργίες πρέ-
πει να συνεχιστούν.
Αυτή η δεύτερη διαπίστωση σημαίνει, ότι δεν 

υπάρχει τίποτα το ατομικό στη μάχη ενάντια στην 
πανδημία. Όσο βαθύς και ατομικός και εάν είναι ο 
φόβος στον πυρήνα του, άλλο τόσο συλλογική εί-
ναι η ίδια η πραγματικότητα της πανδημίας, τόσο 
στην εξέλιξή της, όσο και στην αντιμετώπισή της.

Η δεύτερη διαπίστωση οφείλει να αντιπαλέψει 
το φόβο. Πιο σωστά, να τον μετασχηματίσει. Το 
ζήτημα δεν είναι κάποιος να διαγράψει το φόβο ή 
να πιστέψει ότι τον ξεγελά. Αυτό θα ήταν ανέφι-
κτο και προφανώς επικίνδυνο. 
Το ζήτημα είναι να τον μετασχηματίσει. Την 

αντανακλαστική κινητοποίηση που φέρνει ο φό-
βος, όταν δε γίνεται παραλυτικός πανικός, να την 
κάνει ευθύνη και αλληλεγγύη.

 
ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΦΟΒΟ
Να φοβόμαστε, αλλά να μη μας καθορίζει ο φό-

βος. Να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε 
κάτι. Να κάνουμε κάτι που να συνεισφέρει σε 
αυτή την κοινή μάχη. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος. 

Να κάνουμε πράξη τους περιορισμούς ως τμήμα 
αυτής της προσπάθειας. Να σκεφτόμαστε τις ευά-
λωτες ομάδες και να μην τις εκθέτουμε σε κίνδυ-
νους. Να μην αφήνουμε κανέναν και καμιά μόνη. 
Να εξασφαλίζουμε ότι η δική μας συμπεριφορά 
στην εργασία ή τις όποιες συναλλαγές, να διευ-
ρύνει το δίκτυ προστασίας και να μην το διακιν-
δυνεύει. 

Να δείχνουμε το δρόμο και σε άλλους, ώστε 
επίσης να προσαρμόζουν πρακτικές και συμπερι-
φορές. Να σεβόμαστε απεριόριστα την εργασία 
όσων σήμερα πρέπει να εργαστούν, ξεκινώντας 
από το προσωπικό των Μονάδων Υγείας. Να δι-
εκδικούμε αυτά που πρέπει, αλλά να μην παρα-
λείπουμε και τις απλές χειρονομίες αλληλεγγύης, 
που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Κοντολογίς, 
να κάνουμε πράξη τη συλλογική ευθύνη, που εί-
ναι η μόνη απάντηση στο φόβο.

Η πανδημία κάποια στιγμή θα περάσει. Υπάρχει 
ο κίνδυνος να αφήσει πίσω της μια κοινωνία ακό-
μη πιο φοβισμένη και ακόμη πιο εξατομικευμένη. 
Αυτή θα είναι μια κοινωνία στην πραγματικότητα 
ηττημένη από την πανδημία, ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των θυμάτων. 

Μπορεί, όμως, να αφήσει πίσω και μια κοινωνία 
με συλλογικότητα, αλληλεγγύη και ευθύνη. Αυτή 
θα είναι μια κοινωνία που θα έχει κερδίσει τη 
μάχη.
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Η Ιστορία και πως εμφανίστηκε: Η οικο-
γένεια των κορωνοϊών είναι γνωστή 

εδώ και πάνω από 30 χρόνια καθώς διδα-
σκόταν στα πανεπιστημιακά μου βιβλία 
όταν σπούδαζα στην ιατρική σχολή 
(αποφοίτησα το 1990).
Τον εξετάζουν περισσότερο στην κτηνια-

τρική σχολή, μιας και δεν υπήρχαν παλαιό-
τερα στελέχη παθογόνα για τον άνθρωπο.
Υπάρχουν 37 είδη κορωνοϊών που 

προσβάλλουν, στην πλειονότητά τους, το 
γαστρεντερικό σύστημα των ζώων, και 
υπάρχει ξεχωριστό είδος για κάθε ζωικό 
είδος, το σκύλο, τα βοοειδή, τα χοιρινά, τα 
πουλιά κ.λπ.
Οι κορωνοϊοί στα ζώα έχουν κοινά χαρα-

κτηριστικά, κοινή συμπεριφορά, κοινή 
δομή RNA. Οι κορωνοϊοί στα ζώα δεν είναι 
στις περισσότερες περιπτώσεις θανατη-
φόροι αλλά προξενούν επιπλοκές σε μια 
ήδη ενυπάρχουσα παθολογική κατάσταση.

Εμβόλια για τον κορωνοϊό στην κτηνι-
ατρική υπάρχουν και γίνονται εδώ και 
αρκετά χρόνια (πάνω από 30 χρόνια), 
συνήθως είναι πολυδύναμα εμβόλια, 
δηλαδή για περισσότερες από μία παθή-
σεις, και δεν έχει βγει μεμονωμένο εμβό-
λιο, καθώς όπως είπαμε, ο κορωνοϊός 
από μόνος του δεν αποτελεί θανατηφόρα 
απειλή.

Αυτό λοιπόν που μας παρουσιάζεται ως 
τρομερό και φοβερό, «παγκόσμια απειλή», 
είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια.
Οι περισσότερες αμερικανικές (μέχρι το 

1990 και αργότερα πολυεθνικές) εταιρείες 
που παράγουν τα συγκεκριμένα εμβόλια 
(Fordox, Intervent, Merck, MSD) έχουν 
έδρα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ και μάλι-
στα σε μια επαρχιακή πόλη που λέγεται 
Palo Alto. Αυτές συνεργάζονται στενά 
με εταιρείες προγραμματισμού, βιομο-
ριακές, νανοτεχνολογίας κ.λπ. Λόγω της 
απαγόρευσης πειραμάτων σε ζώα, που 
έχει επιβληθεί σε όλον τον «πολιτισμένο 
κόσμο» οι εταιρείες αυτές έχουν εργαστή-
ρια στην Κίνα, που η απαγόρευση αυτή 
δεν ισχύει, και μάλιστα στην ενδοχώρα 
όπως είναι η πόλη Ουχάν, που δεν υπάρ-
χει αναπτυγμένη τεχνολογία.
Η πόλη Ουχάν με πληθυσμό περίπου 

11 εκατ. ανήκει στην επαρχία Χουπέϊ και 
είναι η 5η σε πληθυσμό πόλη της Κίνας 
– μαζί με τη γειτονική πόλη Χουανγάνγκ 
έχουν περίπου 19 εκ. πληθυσμό, όταν το 
Πεκίνο έχει 21 εκ.

Για τους λάτρεις της συνωμοσιολογίας 
λοιπόν, εκφράζεται η άποψη από αρκε-
τούς επιστήμονες, όπως ο Δρ. Πλάμεν 

Πασκόφ, ο Νικολάϊ Βαβίλοφ (Ρώσος 
Κινεζολόγος μελετητής, που τα τελευταία 
10 χρόνια ζει στην Κίνα και είναι ο επίση-
μος μεταφραστής της ρωσικής εταιρείας 
Σινχουάν), ότι ο ιός αυτός προήλθε από 
γενετικά πειράματα και ή άθελα ξέφυγε 
ή επιτηδευμένα διασκορπίστηκε στο 
ντόπιο πληθυσμό της επαρχίας Χουπέϊ. 
Άλλοι επιστήμονες εκφράζουν την άποψη 
ότι είναι μια φυσική μετάλλαξη του ιού. 

Ο Δρ. Πλάμεν Πασκόφ κάνει την υπόθεση 
για τη διασπορά του ιού στη βόρειο Ιταλία, 
από τα φορτία των κινέζικων προϊόντων 
που φθάνουν διά θαλάσσης στη Βενετία 
και τη Γένοβα, καθώς από εκεί φορτώνο-
νται χωρίς να ανοίξουν τα κοντέινερ και 
χωρίς τη μεσολάβηση ανθρώπινου παρά-
γοντα (ρομποτικά). Στο Μιλάνο όμως, 
γίνεται η διαλογή και η μεταφόρτωσή 
τους για την Ευρώπη (Ελβετία-Γερμανία).

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Ας μελετήσουμε λίγο τους νόμους της 

βιολογίας, της μικροβιολογίας, της επιδη-
μιολογίας, της γενετικής, και της φυσικής 
επιλογής.
Ο ιός, που άσχετα αν προέρχεται από 

φυσική ή τεχνητή μετάλλαξη, σε μερι-
κές γενεές επιστρέφει – εκπίπτει στην 
αρχική του κατάσταση, όπως και στις γενε-
τικές μεταλλάξεις στα φυτά και στα ζώα 
(μπορείτε να κάνετε μια διασταύρωση και 
να φτιάξετε μια τεχνητή ποικιλία φυτού ή 

ζώου αλλά στην επόμενη γενεά τα γονίδια 
επιστρέφουν – εκπίπτουν στην αρχική 
τους κατάσταση). Οι ιοί μπορεί να έχουν 
μεγαλύτερη παθογένεια στην πρώτη 
γενεά αλλά σιγά – σιγά εκπίπτουν.

Ποια είναι η ανάπτυξη γενικά ενός ιού, 
άσχετα αν προέρχεται από φυσική ή 
τεχνητή μετάλλαξη;

Α) Αν βρει έναν αδύναμο οργανισμό, 
επιβαρυμένο με χρόνιες παθήσεις, με 
αδύναμο ανοσοποιητικό, τότε τον μολύνει, 
επιβαρύνοντας την κατάστασή του και 
μπορεί να επέλθει ο θάνατος. Ο ιός αυξά-
νει την παθογένειά του, και τη μεταδοτι-
κότητά του. Έτσι αυτός μπορεί να γίνει πιο 
επικίνδυνος αν προσβάλλει αμέσως μετά 
έναν παρόμοιο οργανισμό. Θεωρητικά 
λοιπόν, αν ο ιός εξαπλωθεί σε μια ογκολο-
γική κλινική ή σε ένα γηροκομείο, θα είναι 
πολύ επικίνδυνος. Η πλειονότητα όμως 
των ανθρώπων που ζουν σε μια σύγχρονη 
μεγαλούπολη, έχουν καλά αναπτυγμένο 
ανοσοποιητικό, καθώς καθημερινά έρχο-
νται σε επαφή με πολυάριθμους μικρο-
οργανισμούς, σε αντιδιαστολή με τους 
ανθρώπους μιας παλαιότερης εποχής, 
που ήταν σχετικά απομονωμένοι και δεν 
είχαν τόσες κοινωνικές επαφές και μέρη 
συνωστισμού. Σήμερα οι άνθρωποι εξανα-
γκάζονται να ισχυροποιήσουν το ανοσο-
ποιητικό τους σύστημα, καθώς έρχονται 
σε επαφή με πολυάριθμους παράγο-
ντες και η αντίδραση του ανοσοποιητι-

κού συστήματος είναι πολύ γρήγορη. Οι 
αλλεργίες στον άνθρωπο της πόλης είναι 
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, για το 
πόσο υπερευαίσθητο είναι το ανοσοποιη-
τικό του σύστημα.

Β) Αν βρει έναν κανονικό οργανισμό 
υγιή έως 60 ετών, χωρίς σοβαρά προβλή-
ματα υγείας, όπως είναι η πλειοψηφία 
του πληθυσμού μιας πόλης, τότε εξασθε-
νεί, και ο άνθρωπος αυτός εμφανίζει τα 
ελαφρά συμπτώματα μιας γρίπης.

Στον επόμενο άνθρωπο, που θα μεταδώ-
σει τον ιό, αν είναι της ίδιας κατηγορίας, 
επειδή ο ιός έχει πλέον εξασθενήσει, θα 
προκαλέσει ηπιότερα συμπτώματα, και 
στο μεθεπόμενο η επαφή με τον ιό θα 
είναι εντελώς ασυμπτωματική. Αυτό στην 
ιατρική λέγεται εξασθένηση του ιού και 
προκαλεί τη λεγόμενη «ανοσία αγέλης».

Έτσι κάθε ιός, όταν μολύνει έναν πληθυ-
σμό που αποτελείται από 80% με 90% 
σχετικά υγιείς, με κανονικό αμυντικό 
σύστημα, θα ξεπεραστεί αυτόματα, και 
τελικά χωρίς πανικό, οι άνθρωποι θα το 
ξεπερνούσαν ως μια συνηθισμένη εποχι-
ακή γρίπη, χωρίς να το γνωρίζει κανέ-
νας ούτε στην Ελλάδα ούτε πουθενά. Θα 
υπήρχαν βέβαια κάποιοι θάνατοι, όπως 
και σε κάθε συνηθισμένη μορφή γρίπης. 

Σε παγκόσμια κλίμακα, οι θάνατοι φέτος 
από την εποχιακή γρίπη (από την αρχή 
του χρόνου μέχρι σήμερα) είναι γύρω 
στις 65.000, ενώ οι αντίστοιχοι θάνατοι 
από τον κορωνοϊό είναι λίγο πάνω από τις 
22.000 έως την Πέμπτη 26/3 (στοιχεία του 
Εθνικού Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα).

Μπορεί ο κορωνοϊός να μονοπωλεί την 
προσοχή όλων το τελευταίο διάστημα, 
ωστόσο η γρίπη συνεχίζει να δηλώνει 
παρούσα.
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, την 
εβδομάδα 9-15 Μαρτίου 2020 στη χώρα 
μας καταγράφηκαν 4 νέοι θάνατοι, ανεβά-
ζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών 
από την εποχική γρίπη [τύποι A(H1N1)
pdm09 και A(H3N2)] στους 94!

*Ο Βαγγέλης Κουρούκλης γεννήθηκε στην 
Αθήνα και έζησε τα παιδικά του χρόνια στην 
Κεφαλονιά, τον τόπο καταγωγής του. Σπούδασε 
Ιατρική στη Βουλγαρία, έλαβε ειδικότητα 
Παθολογικής – Ανατομικής και στη συνέχεια 
μετεκπαιδεύτηκε στην Ιριδολογία στη Μόσχα. 

Έχει εργαστεί στα Νοσοκομεία Άγιος 
Σάββας, Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων, Σωτηρία, 
Απολλώνιο Ηρακλείου Κρήτης, και ως ιδιώτης. 
Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την έρευνα 
στον τομέα της Ιριδολογίας.
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Η αλήθεια για τον 
ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Γράφει ο ιατρός Βαγγέλης Κουρούκλης*
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Αρχικά ήταν η Κίνα και η Γουχάν, μετά 
όλος ο κόσμος έμεινε έκπληκτος για 

την ταχύτητα μετάδοσης του αριθμού 
των θυμάτων στη Λομβαρδία, πρόσφατα 
συνειδητοποιήσαμε το μέγεθος της επιδη-
μίας στην Ισπανία και ιδίως στη Μαδρίτη 
και όλα δείχνουν ότι η Πολιτεία της Νέας 
Υόρκης, που ήδη στις 24 Μαρτίου είχε 
25.665 κρούσματα (εκ των οποίων 14.904 
στην πόλη της Νέας Υόρκης) ετοιμάζεται 
να γίνει ένα από τα νέα επίκεντρα.

Η εξέλιξη αυτή από τη μια εξηγεί γιατί 
όντως έχουμε να κάνουμε με πανδημία, 
γιατί το lockdown είναι μια λέξη που ήρθε 
για να μείνει και γιατί τουλάχιστον 1,7 
δισεκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε 
υποχρεωτική κατ’ οίκον παραμονή.

Από την άλλη όμως, θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ότι είναι και μια ακολουθία 
μαθημάτων που δεν πήραν οι κυβερνή-
σεις και οι αρμόδιες αρχές και που εν 
μέρει συνεχίζουν να μην παίρνουν.
 

Η ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ

Παρότι αρχικά υπήρξε σε τοπικό επίπεδο 
προσπάθεια να συγκαλυφθούν τα πρώτα 
κρούσματα, σύντομα η Κίνα επέλεξε να 
ανακοινώσει την εκκίνηση της επιδη-
μίας, όπως και τα μέτρα τα οποία πήρε. 
Ήδη από τον Ιανουάριο ήταν γνωστό ότι 
υπήρχε επιδημική έξαρση στην Κίνα και 
ήδη στις 31 Ιανουαρίου ο ΠΟΥ ανακοί-
νωσε ότι υπάρχει διεθνής κίνδυνος. Της 
ανακοίνωσης είχαν προηγηθεί εκτεταμένα 
μέτρα που πήρε η κινεζική κυβέρνηση 

το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, 
συμπεριλαμβανομένης και μιας πρωτο-
φανούς έκτασης καραντίνας, που περι-
λάμβανε απαγορεύσεις μετακινήσεων, 
κυκλοφορίας και κλείσιμο παραγωγικών 
δραστηριοτήτων.
Τα μηνύματα από την Κίνα έκαναν εξαρ-

χής σαφές ότι η νέα επιδημία είχε όλα τα 
χαρακτηριστικά που θα την έκαναν έναν 
παγκόσμιο υγειονομικό κίνδυνο. Είχε 
σχετικά υψηλή μεταδοτικότητα και ένα 
ποσοστό θνησιμότητας που ήταν χαμηλό-
τερο από του SARS αλλά σαφώς υψηλό-
τερο από αυτό της γρίπης, και βέβαια 
ήταν ένα παθογόνο σε έναν πληθυσμό 
χωρίς προγενέστερη ανοσία. Την ίδια 
στιγμή, η επιδημία ξέσπασε σε μια περι-
οχή που ήταν συγκοινωνιακός κόμβος και 
εθνικός και διεθνής, κάτι που φάνηκε από 
τη σχετικά σύντομη εμφάνιση κρουσμά-
των και εκτός Κίνας, ιδίως σε χώρες που 
είχαν συχνές μετακινήσεις από και προς 
την Κίνα.

Η εξέλιξη της επιδημίας εξαρχής έδινε 
ΚΑΙ γνώση πολύτιμη ΚΑΙ μαθήματα για 
τις άλλες χώρες. Η Κίνα προχώρησε πολύ 
νωρίς σε μια εκτεταμένη και σχεδόν βίαιη 
προσπάθεια εντοπισμού, όσο το δυνατόν 
περισσότερων κρουσμάτων, στην απομό-
νωσή τους και στο συνολικό πάγωμα 
σχεδόν κάθε δραστηριότητας, ιδίως στο 
επίκεντρο στη Γουχάν, παρά το μεγάλο 
οικονομικό κόστος, εκμεταλλευόμενη και 
τη δυνατότητα να επιβάλει τις απαγο-
ρεύσεις αλλά και να εντοπίζει, ιχνηλατεί 
και νοσηλεύει κρούσματα. Ήδη από το 
Φεβρουάριο φαινόταν η στρατηγική αυτή 

να αποδίδει με τη σταδιακή υποχώρηση 
του αριθμού των νέων κρουσμάτων.

Όμως, τα μαθήματα από την Κίνα δε 
λήφθηκαν υπόψη. Παρότι οι περισσότε-
ρες χώρες εντόπισαν σχετικά εύκολα τα 
πρώτα «εισαγόμενα κρούσματα», στην 
πραγματικότητα δεν έκαναν τίποτα για 
να αντιμετωπίσουν έγκαιρα την αρχική 
διασπορά, οπότε άρχισαν να κλιμακώνουν 
την απάντησή τους, αφότου είχε προχω-
ρήσει σε σημαντικό βαθμό η διασπορά 
μέσα στην κοινότητα και ακόμη και τότε, 
ταλαντεύτηκαν ως προς την κλιμάκωση 
μαζικής επιβολής μέτρων κοινωνικής 
αποστασιοποίησης.

 

Η ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ 

ΜΑΖΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
Περιοχές κοντινές προς την Κίνα και με 

σημαντικές συναλλαγές, επίσης σχετικά 
νωρίς εμφάνισαν κρούσματα. Αυτό 
αφορά τόσο το Χονγκ Κονγκ, όσο και 
χώρες όπως η Νότια Κορέα, η Ταιβάν, η 
Σιγκαπούρη και η Ιαπωνία. 
Οι χώρες αυτές, επίσης έδειξαν μια 

σχετική ετοιμότητα στο να προχωρήσουν 
σε εκτεταμένα μέτρα για τον περιορισμό 
της αρχικής εξάπλωσης. Αυτά περιλάμβα-
ναν εκτεταμένους ελέγχους για ύποπτα 
κρούσματα, αυστηρά μέτρα καραντίνας 
και ατομικής απομόνωσης κρουσμάτων 
και των επαφών τους, αποφυγή υπερφόρ-
τωσης του συστήματος υγείας, κλείσιμο 
σχολείων και άλλων δραστηριοτήτων. 
Στηρίχτηκαν επίσης σε εκτεταμένη ενημέ-

ρωση του κοινού και σε μεγάλο βαθμό 
συμμόρφωσης σε αυτά. Τα αποτελέ-
σματα έδειξαν ρυθμούς εξάπλωσης χαμη-
λότερους από αυτούς που φαίνεται να 
υπάρχουν στα τρέχοντα επίκεντρα στην 
Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Ωστόσο, και τα μαθήματα αυτά, που 
κυρίως παρέπεμπαν στην έγκαιρη ενερ-
γοποίηση των συστημάτων επιτήρησης 
για τον εντοπισμό και την ατομική απομό-
νωση κρουσμάτων (και επαφών τους) και 
για την έγκαιρη αναστολή δραστηριοτή-
των, δε λήφθηκαν υπόψη στην κλίμακα 
που έπρεπε.

Η ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Η περίπτωση της Ιταλίας θα έπρεπε 
επίσης να είναι πιο διδακτική για τις 
υπόλοιπες χώρες. 

Η απότομη έξαρση, που πιθανώς να 
οφείλεται σε προηγούμενη διασπορά 
στην κοινότητα που δεν είχε αναζητηθεί 
και εντοπιστεί έγκαιρα, παρά τον υψηλό 
βαθμό μετακινήσεων από και προς την 
Κίνα, αποτέλεσε μια τελευταία δραματική 
προειδοποίηση και για άλλες χώρες. 
Ταυτόχρονα, η ιταλική εμπειρία έδειξε 

ότι ακόμη και ένα καλό σύστημα υγείας, 
εάν δεν υπάρχει σχεδιασμένη παρέμβαση 
και ορθολογική κατανομή πόρων, συμπε-
ριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας, μπορεί να φτάσει στα όριά 
του σε μια τέτοια επιδημική έξαρση. 
Το ίδιο ισχύει για τον άνισο τρόπο με τον 

οποίο εφαρμόστηκαν απαγορεύσεις σε 
συνδυασμό με τη διατήρηση σε λειτουρ-

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΑΨΗΦΗΣΑΝ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Έτσι φτάσαμε στην 
τραγωδία του κορωνοϊού 
Παρότι η πανδημία του Covid-19 εξελίσσεται γοργά,  
οι χώρες δείχνουν να μην ακούν τα μαθήματα  
που έστω και έτσι προσφέρει

Γράφει ο Παναγιώτης Σωτήρης
[από το in.gr]

►
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2010

MASTER
SALES

AWARD
2016

Excellent
Service

Exceptional
Results

Legal  
Assistance

Special assessments  
for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

Real Estate Broker

 agentvk@gmail.com
514.993.5010

Voula 
Kottaridis

HUMANIA CENTRE 
Agence immobilière 450.682.2121

MLS: 25457401

MLS: 25457401 MLS: 25457401

•PARC-EXTENSION• 
CONDO! 

Beautiful and bright 
open concept unit situ-
ated in Parc-Extension. 
Offering 2 bedrooms 1 
bath with shower, laun-
dry area, large windows 
with very high ceilings. 
2 balconies, close to all 
shopping and University 
de Montreal. Amazing 
views! A Must See!! 
Impeccable unit.

•CHOMEDEY• OPEN CONCEPT SPLIT! 
Situated in great area of Chomedey. Offering 3 good size 
bedrooms, family room, playroom. Very bright, high ceil-
ings, huge backyard. Close to all schools, shopping and 
highways.

•PARC-EXTENSION DUPLEX• 
•New Listing• Detached Duplex in Montreal’s Park-Ex 

district. Situated in an area that is in high demand. 
Spacious apartments with High ceilings, Lots of parking. 

Call me for an appt.

Established niche manufactur/wholesale fashion acces-
sory company: Design,manufacture medium to high end 
jewelry since 1994. Trade shows, including booth display, 
flexible lease, website, retail/wholesale. Turnkey opera-
tion, inventory, perfect for new designer, or individual 
wanting to access the design world.

ACCEPTED 
OFFER!

ACCEPTED 
OFFER!

γία και πλήθους επιχειρήσεων που δεν 
ήταν ακριβώς στρατηγικές.
Το πρόβλημα ήταν, παρότι η ιταλική 

εμπειρία έδινε, σε πραγματικό χρόνο, 
μαθήματα, επίσης δεν πήραν όλες οι 
χώρες τα μαθήματα. Ούτως ή άλλως είναι 
σαφές ότι ειδικά το ζήτημα του έγκαιρου 
εντοπισμού και απομόνωσης κρουσμά-
των και επαφών μέσα από ελέγχους, τόσο 
στην Ευρώπη όσο και στη Βόρεια Αμερική, 
χάθηκε νωρίς. Όμως, το στοίχημα της 
έγκαιρης απόφασης για περιορισμούς 
δραστηριοτήτων, μέτρων κοινωνικής 
αποστασιοποίησης και για την οργάνωση 
των διαθέσιμων πόρων των συστημάτων 
υγείας, παρέμεινε ενεργό.

Η ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ  
ΤΗΝ «ΑΝΟΣΙΑ ΑΓΕΛΗΣ»

Ρητά στη Μεγάλη Βρετανία και άρρητα 
στις ΗΠΑ, για ένα σημαντικό διάστημα, 
υπήρξε ταλάντευση ως προς την κλίμακα 
των μέτρων περιορισμού, κυρίως λαμβά-
νοντας υπόψη τις επιπτώσεις στην οικο-
νομία από γενικευμένες απαγορεύσεις. 
Αυτό ενισχύθηκε, όπως φάνηκε και από 
τη συζήτηση εντός της βρετανικής κυβέρ-
νησης, και από απόψεις που υποστήριζαν 
ότι τα μέτρα περιορισμού πρέπει να είναι 
μετρημένα και εν μέρει να αφεθεί το 
ξεδίπλωμα της επιδημίας στις μη ευπα-
θείς ομάδες, ώστε σταδιακά να υπάρξει 
«ανοσία αγέλης».

Η άποψη αυτή, που στηριζόταν μεν στη 
γνώση που έχουμε για τις επιδημίες και 
το πώς τελικά προσκρούουν πάνω στο 
σχηματισμό ανοσία σε μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού αλλά ταυτόχρονα περιλάμ-
βανε το ενδεχόμενο μεγάλου αριθμού 
θυμάτων που θα οδηγούσαν σε κατάρ-
ρευση του συστήματος υγείας, οδήγησε 
σε μια απροθυμία λήψης μέτρων στη 
Βρετανία.
Όμως, η διαπίστωση της κλιμάκωσης 

της πανδημίας και η συνειδητοποίηση ότι 
η προοπτική ήταν μια απότομη αύξηση 
των θυμάτων εάν δε ληφθούν μέτρα, 
οδήγησε και τον Ντόναλντ Τραμπ και τον 
Μπόρις Τζόνσον να υιοθετήσουν μεγάλης 

κλίμακας μέτρα περιορισμού δραστηρι-
οτήτων και πολιτικές «μένουμε σπίτι», 
ιδίως από τη στιγμή που, ειδικά στις ΗΠΑ, 
σε ανάλογα μέτρα προχωρούσαν και οι 
κυβερνήτες των Πολιτειών. Μόνο που στο 
μεταξύ είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος.
 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ  
ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ

Η πανδημία του Covid-19 αποτελεί μια 
υγειονομική κρίση που είχε συζητηθεί και 
σχολιαστεί πριν ξεσπάσει. 
-Γνωρίζαμε ότι όσο περισσότερο κατα-

στρέφουμε οικοσυστήματα και επεκτεί-
νουμε την ανθρώπινη παρουσία, κατοί-
κηση ή κατανάλωση σε πεδία όπου πριν 

δεν υπήρχε, αυξάνουμε την πιθανότητα 
παθογόνα να περάσουν από το ένα είδος 
στο άλλο. 
-Γνωρίζαμε ότι στην εποχή που, ναι μεν 

έχουμε τρεχούμενο νερό και συστήματα 
αποχέτευσης και καλύτερες συνθήκες 
υγιεινής, τα απειλητικά παθογόνα θα 
ήταν αυτά που θα μπορούσαν να εκμε-
ταλλευτούν τα αεροπορικά ταξίδια και 
την αυξημένη κοινωνική συναναστροφή, 
άρα λοιμώξεις του αναπνευστικού 
συστήματος. 
-Γνωρίζαμε τα μαθηματικά μοντέλα 

διασποράς και είχαμε δει προηγούμενα 
ξεσπάσματα, όπως του SARS και την 
πανδημικής γρίπης H1N1. 
-Γνωρίζαμε τη σημασία της επιδημιολογι-

κής επιτήρησης, της έγκαιρης ενημέρωσης, 
του αρχικού εντοπισμού και απομόνωσης 
κρουσμάτων. 
-Γνωρίζαμε την ανάγκη σχεδίων για τη 

διαχείριση των κρουσμάτων, την επιβολή 
μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, 
την εκτεταμένη απομόνωση νοσούντων 
και επαφών τους. 
-Γνωρίζαμε τη σημασία που έχει η πρωτο-

βάθμια φροντίδα υγείας, η ύπαρξη εκτε-
ταμένου δικτύου υπηρεσιών υγείας, η 
πλήρης στελέχωση των νοσηλευτικών 
μονάδων. 
-Γνωρίζαμε ότι στην κορύφωσή τους 

τέτοια ξεσπάσματα θα έφερναν τα συστή-
ματα υγείας στα όριά τους, ξεκινώντας 
από τις ΜΕΘ. 
-Γνωρίζαμε την ανάγκη έγκαιρης προστα-

σίας του ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού, μια που θα είχε και τη μεγα-
λύτερη έκθεση. 
-Γνωρίζαμε ότι στις αναπτυγμένες χώρες 

θα είχαμε σημαντικά ποσοστά ανθρώ-
πων που θα ήταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο 
σε μια τέτοια πανδημία (υψηλότερο 
ποσοστό ανθρώπων άνω των 65 από 
ό,τι στις αναπτυσσόμενες, σημαντικά 
ποσοστά ανθρώπων με άλλα υποκείμενα 
νοσήματα).

Και όμως, τα μαθήματα αυτά δεν τα 
παίρναμε. Στις περισσότερες χώρες τα 
σχέδια έμεναν επί χάρτου. Οι προειδοποι-
ήσεις ή οι εκθέσεις των ειδικών θεωρού-
νταν υπερβολές. 
Τα σχέδια ενίσχυσης των συστημάτων 

υγείας, ιδίως της πρωτοβάθμιας φροντί-
δας, ζυγίζονταν, έναντι του δημοσιονομι-
κού κόστους. Η συστηματική καταγραφή 
και παρακολούθηση επιδημιολογικών 
τάσεων επαφίονταν κυρίως στους ειδι-
κούς. Η έγκαιρη εκπαίδευση του πληθυ-
σμού για τέτοια ενδεχόμενα, δεν ήταν 
προτεραιότητα. 
Το αποτέλεσμα εν μέρει το βλέπουμε 

στην καθυστέρηση να ληφθούν μέτρα, 
αλλά και στον άνισο τρόπο να ληφθούν. 
Ας ελπίσουμε ότι η έστω και καθυστερη-
μένη λήψη τους, θα έχει αποτελέσματα 
απέναντι σε τέτοια υγειονομική απειλή.

◄
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Το πρόγραμμα μας Ράδιο Ακρίτες Μόντρεαλ,  που ακούγατε κάθε Παρασκευή, 
Σάββατο και Κυριακή 4 με 6 μμ, διακόπηκε προσωρινά λόγω τεχνικών δυσκολιών. 

Θα σας ενημερώσουμε σύντομα για το πότε θα ξεκινήσουμε πάλι.

ΠΡΟΣ 
ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Η 11η Σεπτεμβρίου της γενιάς Ζ 
Τα «παιδιά» του κορωνοϊού δεν ξέρουν τι θα πει πείνα, μαθαίνουν όμως βδομάδα τη βδομάδα τι θα 
πει περιορισμός, ακινησία από το φόβο. Δεν έχουν ιδέα από βόμβες, γνωρίζουν όμως τη βουβαμάρα 
του πολέμου με τις μάσκες. Ακόμη και τα ανήλικα, βρίσκονται αντιμέτωπα με την υποχρέωση  
να δαμάσουν την επιθυμία για παιχνίδι κι ελευθερία, τη χαρά της ζωής… 
Γράφει η Ελευθερία Κόλλια 
[από το protagon.gr]

Στα παιδιά της Κατοχής, δίνανε γλυκόζη πότε – πότε 
στα συσσίτια του Ερυθρού Σταυρού, ίσα για να μη 

ξεχνούν τις χαρές της ηλικίας τους. 
Ταλανισμένα πλάσματα τότε, παππούδες και γιαγιάδες 

σήμερα, μπορούν να σας φέρουν δάκρυα στα μάτια 
αν σας περιγράψουν πώς τους έμεινε το σύνδρομο της 
τελευταίας μπουκιάς, και γιατί δε διανοούνται να πετά-
ξουν ούτε δώρου περιτύλιγμα. Ήταν Πόλεμος. 
Και τώρα πόλεμος είναι. Αλλιώτικος, μα αληθινός. Με 

στολές και όπλα, εκείνα τα τερατώδη εργαλεία απολύ-
μανσης, με αθώα θύματα, περίσσιο φόβο κι απειλή, με 
ήρωες γιατρούς και νοσοκόμες. Που θα μας στιγματίσει 
καθοριστικά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. 

Είναι βεβαίως νωρίς να αποφανθεί κανείς για τις 
διαστάσεις της συγκυρίας που ζούμε. Θα βρεθεί εμβόλιο 
και πότε; Πόσα θύματα ακόμη θα θρηνήσουμε; Τι θα 
μπορούσε να καθησυχάσει πραγματικά την παγκόσμια 
κοινότητα, σε σχέση με άγνωστους ιούς, εφεξής; 
«Απαξ γενόμενον, και μηδέποτε επαναλαμβανόμενον», 

συνηθίζουν να λένε οι ιστορικοί, όταν επιχειρούν να 
δώσουν ορισμό στο «ιστορικό γεγονός». Δεν υπάρχει 
αμφιβολία: ακόμη κι αν αύριο ξημέρωνε κανονικότητα 
στις ζωές μας, η συνθήκη είναι ιστορική. Δεν έχει αφήσει 
πτυχή για πτυχή της ζωής του ανθρώπου, που να μην την 
έχει αγγίξει. 

Και αν κάθε γενιά έχει τα ορόσημά της, αυτό είναι ένα: 
παγκόσμιος εφιάλτης, αναμφίβολα μοναδικός, περισσό-
τερο ασύλληπτος κι από το θέαμα ανθρώπων που τους 
κατάπιε το κενό, πέφτοντας από τους Δίδυμους Πύργους, 
το 2001, με 2.753 θύματα. Ίσως αποδειχθεί πιο ψυχο-
φθόρος, κοστοβόρος, οδυνηρός κι από την Παγκόσμια 
Ύφεση της δεκαετίας του ‘30. 

Η γενιά Ζ, όσοι είναι γεννημένοι από το 1996 – 2000, και 
πάντως ως το 2010, μέσα σε τέσσερις μήνες (από τότε 
που ξέσπασε η επιδημία στην Κίνα) απέκτησε το δικό 
της σημείο αναφοράς, τη σημαντική εκείνη πολιτισμική 
εμπειρία που είναι ικανή να επανακαθορίσει στάσεις και 
κοσμοείδωλα. Γνώρισε τη θύελλα, η σκόνη της οποίας 
δε θα αφήσει ανέπαφη ούτε τη γενιά Α, τα παιδιά που 
ήλθαν στον κόσμο από το 2011 και μετά. 

Καμιά γενιά, από τις τελευταίες, δε μπορεί να συγκριθεί 
μαζί τους. Ούτε οι baby boomers του Ψυχρού Πολέμου – 
αυτοί άλλωστε ξέρουν ότι υπάρχει πάντα και η φωτεινή 
πλευρά στα κατακλυσμιαία συμβάντα της ανθρωπότη-
τας. Ούτε η generation X, που πάγωσε από τον ερχομό 
του Aids, πόσο μάλλον η γενιά Y – την άγγιξε η ύφεση, 
αλλά τι μπορεί να συγκριθεί με τούτο δω το χάος; 
Τα «παιδιά» του Covid-19 δεν ξέρουν τι θα πει πείνα, 

μαθαίνουν όμως βδομάδα τη βδομάδα τι θα πει περιορι-
σμός, ακινησία από το φόβο. Δεν έχουν ιδέα από βόμβες 
και ναρκοπέδια, γνωρίζουν όμως τη βουβαμάρα του 
πολέμου με τις μάσκες. Ακόμη και τα ανήλικα, βρίσκο-
νται αντιμέτωπα με την υποχρέωση να δαμάσουν την 
επιθυμία για παιχνίδι κι ελευθερία, τη χαρά της ζωής. 

Στέκονται ήδη σε ιστορικό κατώφλι, τετ α τετ με την 

έννοια του φθαρτού, την ιδέα του θανάτου, με στοι-
χήματα υπαρξιακά, από την κλιματική αλλαγή και τους 
λιωμένους πάγους, ως τον κορωνοϊό με την τρομακτική 
μετάδοση και τις ερημωμένες πόλεις σε όλο τον πλανήτη. 
Αφυπνισμένα από τον πλανητικό συναγερμό, θα είναι 

αυτά  που θα αναμετρηθούν με το σοκ, με την αβεβαιό-
τητα, ακόμη και σε κοινωνίες προηγμένες, καθησυχασμέ-
νες: δεν τους έλειπαν ούτε τα εμβόλια, ούτε το πόσιμο 
νερό, η μαλάρια δεν τις αφορούσε.

Έχει άπειρο ενδιαφέρον πώς θα διαχειριστούν το 
«μαύρο κουτί» της καταστροφής, πώς θα μεταβολισμού 
τον τρόμο για μια άγνωστη απειλή. Ποιος ξέρει… Μπορεί 
να γράψουν παραμύθια με καραντίνες που δεν είχαν 
τέλος, να διηγούνται στα εγγόνια τους ότι «στην εποχή 
τους» απαγορευόταν ακόμη και η κυκλοφορία από το 
φόβο της μετάδοσης. 

Ότι πέντε σελίδες έπιαναν «κάποτε» οι αγγελίες κηδειών 
στις εφημερίδες του Μπέργκαμο, κι ούτε λόγος για νεκρο-
φιλήματα – και στα σάβανα έμενε ο ιός. Πιθανότατα θα 
είναι αυτά που θα φτιάξουν πρώτα μασκοφορούσες 
Barbie, κι ο κόσμος τους θα ‘ναι για πάντα ποτισμένος με 
μυρωδιά από σαπούνι κι αντισηπτικό. 

Ενδεχομένως δίνουν φιλιά, υπό το δέος του «άλλου», 
κι αφού έχουν σκανάρει τα τσιπάκια τους – εσύ, ποιους 
ιούς έχεις περάσει; Η γενιά των smartphones και των 
social media δε θα παραμείνει σε vintage νοσταλγίες, 
όπως νομίζαμε ως το Δεκέμβρη. 

Θα βάλει θεμέλια πρωτόγνωρα, για ένα νέο κόσμο, 
γκρεμίζοντας το κενό που αφήνουν τα όρια του δικού 
μας, μεταξύ πραγματικότητας και επιστημονικής φαντα-
σίας. Ίσως και καλύτερα από ποτέ. Χωρίς αίσθημα παντο-
δυναμίας, με σαφή όρια. 

Με σεβασμό στις «απαρχές» του πλανήτη και απαίτηση 
για τήρησή του, με περίσσια κοινωνική συνείδηση κι 
ενισχυμένη ατομική ευθύνη. Με άλλη χροιά στις ατομι-
κές ελευθερίες. Με αποφόρτιση αρνητικών εννοιών 
– η λέξη απομόνωση είναι μόνο η αρχή. Με συναίσθημα 
που δε φυλακίζεται – και στα μπαλκόνια οι άνθρωποι 
τραγουδούν, χειροκροτούν. 

Κινείται στα όρια του σασπένς το πώς θα μεταφράσουν 
το «Andra tutto Bene» (Όλα θα πάνε καλά), που πρόλα-
βαν τα φρέσκα, κεφάτα κεφάλια, -τα παιδιά- της Ιταλίας. 
Η Ιστορία δε γράφεται άλλωστε ούτε μια φορά, ούτε 

και για πάντα. 

Κάθε γενιά έχει τα ορόσημά της... ο κορωνοϊός μπορεί να αποδειχθεί περισσότερο ασύλληπτος  
από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους και πιο οδυνηρός από την Παγκόσμια Ύφεση του 1930
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2020 GMC SIERRA  
1500 BLACK EDITION

2020 GMC TERRAIN  
DENALI

$79 1.9%WEEKLY  
AT

 FOR 24 MONTHS
(WITH $2,900 DOWN PAYMENT)*

LEASE FROM THE EQUIVALENT OF

$99 1%WEEKLY  
AT

 FOR 48 MONTHS
(WITH $2,250 DOWN PAYMENT)*

LEASE FROM THE EQUIVALENT OF

3650 BOULEVARD DES SOURCES,
DOLLARD-DES-ORMEAUX, QC H9B 1Z9
514 683.6555
chevroletwestisland.ca

9455 BOULEVARD LACORDAIRE
SAINT-LÉONARD, QC H1R 3E8
514 327.3540
hamelchevrolet.ca

* The total price includes freight and delivery charges, air conditioning charges of $100 and new tire duties of $15. Applicable taxes due upon signature. Limited time offer on approved credit. Taxes, license, insurance and registration extra. No cash value. Some conditions apply. Offers 
subject to change without notice and cannot be combined with any other offer. See Chevrolet, Buick GMC West Island for details.

My style, my drive, my DILAWRI dealership chevroletwestisland.ca
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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 καινούργια πανδημία, η οποία εξελίσ-
σεται μαζί με την υγειονομική του 

κορωνοϊού, είναι οικονομική και μπορεί 
να ονομαστεί (και αυτή) Μεγάλη Ύφεση. 
Τα θύματά της, σε παραλληλία με 

εκείνα της ίωσης, προσδιορίζονται, όπως 
συμβαίνει κιόλας στις ΗΠΑ, με συνεχώς 
ανανεωμένες προβλέψεις για την οικο-
νομική καταστροφή που είναι βέβαιον 
ότι επήλθε και θα συνεχιστεί μέσα στη 
χρονιά. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να 
προβλεφθεί το εύρος και το βάθος της 
οικονομικής κρίσης, ποιος τελικά θα είναι 
ο πάτος του βαρελιού. 
Υπάρχει το σενάριο της εταιρείας αναλύ-

σεων Oxford Economics, όπως παρουσι-
άστηκε στους New York Times, το οποίο 
αφορά εκτίμηση για αμερικανική ύφεση 
με την εξής αποτύπωση στα δύο πρώτα 
τρίμηνα του τρέχοντος έτους: πτώση 0,4% 
στο πρώτο και πτώση 12% στο δεύτερο. 

Νομίζετε ότι αυτή είναι η πιο απαι-
σιόδοξη πρόβλεψη; Όχι, δεν είναι. Και 
αυτό, διότι η Goldman Sachs εκτιμά ότι το 
δεύτερο τρίμηνο, από τον Απρίλιο μέχρι 
και το τέλος του Ιουνίου, η πτώση θα 
φθάσει μέχρι το βαθύ και απαισιόδοξο 
24%, δηλαδή σε ποσοστό διπλάσιο από 
εκείνο της προηγούμενης ανάλυσης. 

Σε επίπεδο ανεργίας τα στοιχεία θα είναι 
τρομακτικά: η Goldman Sachs υπολογίζει 
ότι η επικείμενη ανακοίνωση των δεδομέ-
νων για το μήνα Μάρτιο θα δείξει πως ο 
αριθμός των νέων ανέργων, δηλαδή όσων 
Αμερικανών έχασαν πολύ πρόσφατα τη 
δουλειά τους, θα είναι δύο εκατομμύρια. 

Μέχρι το τέλος αυτής της κυριολεκτικά 
και μεταφορικά δίσεκτης χρονιάς, οι 
άνεργοι στις ΗΠΑ ενδέχεται να είναι 
περισσότεροι από 16 εκατομμύρια. Ο 
δε υπουργός Οικονομικών, Στίβεν 

Μνούτσιν, παρουσίασε στο Κογκρέσο 
μία κατάσταση ακόμη πιο ζοφερή: η 
ανεργία θα φθάσει στο 20%, από  το 
μικρό 3% του παρόντος! 
Τέτοιες εκτιμήσεις, σχολιάζει ο 

Ιταλοαμερικανός συντάκτης της 
Repubblica, Φεντερίκο Ραμπίνι, κάνουν 
την αμέσως προηγούμενη οικονομική 
κρίση, του 2008, να φαντάζει σχεδόν 
αστεία υπόθεση, «ένα μικρό πράγμα» σε 
σύγκριση με αυτό που πρόκειται να πέσει 
πάνω μας. Το μόνο συγκρίσιμο προηγού-
μενο είναι η ιστορική Μεγάλη Ύφεση, 
της περιόδου 1929-1933, γράφει, όταν η 
οικονομία έχασε το εν τρίτον του πλούτου 
της και η ανεργία αυξήθηκε στο 25%. 

Ωστόσο, η υφεσιακή κατάσταση της 
δεκαετίας του 1930, αν και προκάλεσε 
τρομερά δεινά, είχε μια «αργή κίνηση» 
σε σύγκριση με την παρούσα και εξελισ-
σόμενη. Είναι αυτό ακριβώς το στοιχείο, 
το άμεσο, το ακαριαίο, που μας πλήττει –
λέει- και είναι αποτέλεσμα των δραστικών 
μέτρων τα οποία ελήφθησαν και περι-
ορίζουν την οικονομική δραστηριότητα. 
Ακόμα και αν υποτεθεί ότι το 2020 θα 
τελειώσει καλά, ότι τα λόγω πανδημίας 
έκτακτα μέτρα θα κλείσουν τον κύκλο 
τους εντός του έτους (πρόκειται για σενά-
ριο των υγειονομικών αρχών των ΗΠΑ το 
οποίο «συνεπάγεται» ένα εκατομμύριο 
θανάτους), το ΑΕΠ θα έχει χάσει ένα 8,4% 
και το πλήγμα για την αμερικανική οικο-
νομία θα αποτιμάται σε 1,8 τρισ. δολάρια. 
Τα χρηματιστήρια έχουν χάσει τo 30% 

της αξίας τους. Είναι ζημία που δεν 
αφορά μόνο τους έχοντες και κατέχο-
ντες, τους πλούσιους με αποταμιεύσεις 
επενδυμένες σε μετοχές. Διότι με τους 
καταβαραθρωμένους δείκτες συνδέε-
ται και ένα μέρος των συνταξιοδοτι-

κών Ταμείων. Επιπλέον, η συντριβή των 
χρηματαγορών σημαίνει ότι θα υπάρξει 
ολόκληρη αλυσίδα καταστροφών, όπως 
είναι οι πτωχεύσεις των επιχειρήσεων 
και η συνεπαγόμενη αδυναμία πληρωμής 
των υποχρεώσεών τους. Αυτά τα λουκέτα 
εκτείνονται σε πολλά πεδία: μιλάμε για 
αεροπορικές εταιρείες, για τουριστικές, 
πετρελαϊκές και εφοδιαστικές. Όλος ο 
κύκλος της παραγωγής και του εμπορίου 
θα νιώσει τις συνέπειες. Καθώς οι απολύ-
σεις έχουν ήδη αρχίσει, όπως προαναφέρ-
θηκε, οι πρώτοι που πλήττονται είναι οι 
πιο φτωχοί εργαζόμενοι, 34 εκατομμύρια 
άνθρωποι που δουλεύουν με προσωρινές 
συμβάσεις, με επισφάλεια, κ.λπ. Ισχύει 
και τώρα το κλασικό, ότι η οικονομική 
κρίση καταστρέφει πάντα ένα μέρος των 
παραγωγικών δυνάμεων. 
Στα θύματα της οικονομικής κρίσης 

που γέννησε η πανδημία του κορωνοϊού 
πρέπει να προσθέσουμε, όπως συμβαίνει 
σε κάθε οικονομική κρίση, εκείνους που 
θα πεθάνουν από τη φτώχεια, δηλαδή 
από ασθένειες, ακόμη και όσους αυτο-
κτονήσουν. Η νέα οικονομική κρίση θα 
ανεβάσει στον πληθυσμό τα ποσοστά 
της τοξικομανίας, του αλκοολισμού, των 
φαινομένων βίας. Ο συντάκτης λέει ότι 
οι Αμερικανοί «παραδοσιακά» πλήττο-
νται μαζικά, ως λαός, από αρρώστιες, 
όπως είναι ο διαβήτης ή η παχυσαρκία, 
παθογένειες που σχετίζονται με την κακή 
διατροφή. Ε, όλα αυτά τα φαινόμενα θα 
πληθύνουν και ο αμερικανικός λαός θα 
υποφέρει περισσότερο. 

ΜΕΓΑΛΟ-ΠΑΚΕΤΟ  
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
Ο Λευκός Οίκος και το Κογκρέσο επιχεί-

ρησαν την ανάνηψη της κοινωνίας από 

το οικονομικό σοκ με ένα μεγαλοπρεπή 
χειρισμό: με ένα έκτακτο πακέτο ζεστού 
χρήματος, με ένα τεράστιο κεφάλαιο που 
θα κυμανθεί μεταξύ 1,3 και 2,1 τρισεκα-
τομμυρίων δολαρίων. Μιλάμε για δημό-
σια δαπάνη που αντιπροσωπεύει ένα 7% 
έως 10% του ΑΕΠ. Για να υπάρξει ένα 
μέτρο σύγκρισης, ας θυμηθούμε ότι η 
διακυβέρνηση Ομπάμα για να ανταπεξέλ-
θει η αμερικανική οικονομία στην κρίση 
του 2008 είχε διαθέσει τα μισά λεφτά και 
ας τονίσουμε και ότι το ποσόν που διαθέ-
τουν οι χώρες της Ευρωζώνης για την 
αντιμετώπιση της τωρινής κρίσης, είναι 
σημαντικά υποπολλαπλάσιο του πακέτου 
της κυβέρνησης των ΗΠΑ. 

Οι περισσότεροι Αμερικανοί θα λάβουν 
από την κυβέρνηση και μία επιταγή με 
2.400 δολάρια. Συν άλλα 500 δολάρια αν 
υπάρχει τέκνο, συν άλλα 500 αν υπάρχει 
και δεύτερο, κ.ο.κ. Οι ενισχύσεις επεκτεί-
νονται στις μικρές επιχειρήσεις, υπό έναν 
απαράβατο όρο: δε θα απολυθεί κανέ-
νας εργαζόμενος. Οι εφημερίδες, πάντως, 
από πλευράς τους γκρινιάζουν για τα 
περιοριστικά μέτρα. 
Η Washington Post έγραψε ότι «δεν 

πρέπει η κυβέρνηση να καταπνίξει την 
κοινωνία έχοντας σκοπό να τη σώσει» 
και η Wall Street Journal αναρωτήθηκε 
«τι είναι χειρότερο, η θεραπεία ή η 
αρρώστια». 
Οι ΗΠΑ δείχνουν αποφασισμένες να 
υπολογίσουν την οικονομικο-κοινωνική 
διάσταση των έκτακτων μέτρων και να 
μη γίνουν Κίνα, όπου το καθεστώς έλαβε 
δρακόντεια μέτρα με άγνωστο κόστος και 
απροσδιόριστες παράπλευρες απώλειες, 
κλείνει το ολοκληρωμένο κείμενό του ο 
συντάκτης της ιταλικής εφημερίδας. 
                                       [πηγή: Protagon.gr]

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες  
με τον εφιάλτη  

της Μεγάλης Ύφεσης 
Η Αμερική του Τραμπ υφίσταται ήδη τον υγειονομικό 

ζόφο του κορωνοϊού. Αλλά ως το τέλος του έτους 
η οικονομική κρίση θα είναι εξίσου τρομακτική: οι 

άνεργοι θα φθάσουν τα 16 εκατ. άτομα, θα κλείσουν 
εταιρείες σε κάθε τομέα παραγωγής και υπηρεσιών. Η 

κρίση του 2008 θα μοιάζει αστεία... O υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Στίβεν Μνούτσιν, 
είπε στο Κογκρέσο ότι η ανεργία μπορεί να φθάσει 
μέχρι και 20% εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που 
προκάλεσε η πανδημία
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The best deals of the year are on now

3 PAYMENT WAIVERS 
ON US.

Mercedes-Benz West Island, The address of excellence | 514 620-5900 | 4525 Boul Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux, QC  H9H 2A7 

mercedes-benz-westisland.ca 

*Certain exclusions apply. Promotions are not valid on the 2020 C 63 S or the 2020 GLC 63 S. First, second and third month payment waivers are capped up to a total of (C-Class $450, GLC lineup $550) including taxes for lease programs and up to a total of (C-Class $650, GLC lineup $750) including taxes for finance programs. 18,000 km/year 
allowance. Limited time offer provided through Mercedes-Benz Financial Services on approved credit. Taxes, license, insurance and registration extra. Offer is only available to qualified retail customers on approved credit who take delivery of select new 2020 Mercedes-Benz models through Mercedes-Benz Financial Services (MBFS) between 
March 1st and 31st, 2020. No cash value. Certain conditions apply. Offers may change without notice and cannot be combined with any other offers. See Mercedes-Benz West Island for details.

My style, my drive, my DILAWRI dealership DILAWRImontreal.ca

2020 GLC lineup  |  2020 C-Class lineup 
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Υγεία και Διατροφή
Κορωνοϊός και μάτια: Πώς μπορείτε να προστατεύσετε 
τον εαυτό σας και τους άλλους
Ο κορωνοϊός μπορεί να μεταδοθεί, αν μολυσμένα με SARS-CoV-2  
αιωρούμενα σταγονίδια ακουμπήσουν τους υγρούς οφθαλμούς σας

Ως γνωστόν, ο κορωνοϊός προκαλεί 
ήπια έως σοβαρή αναπνευστική 

ασθένεια. Τα συμπτώματα όπως ο πυρε-
τός, ο βήχας και η δύσπνοια, μπορεί να 
εμφανιστούν έως και 14 ημέρες μετά την 
έκθεση του ατόμου στον ιό.
Τα άτομα με σοβαρή λοίμωξη SARS-

CoV-2 μπορεί να αναπτύξουν πνευμο-
νία και να πεθάνουν από επιπλοκές της 
ασθένειας.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  
ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
Όταν ένα άρρωστο άτομο βήχει ή μι-

λάει, σταγονίδια του ιού μπορεί να φύ-
γουν από το στόμα ή τη μύτη του, να αι-
ωρηθούν και να φθάσουν στο πρόσωπο 
ενός άλλου ατόμου. Είναι πιο πιθανό να 
εισπνεύσετε αυτά τα σταγονίδια από το 
στόμα ή τη μύτη σας, αλλά μπορεί επίσης 
να εισέλθουν στα μάτια σας.
Οι ασθενείς με COVID-19 μπορεί επίσης 

να μεταδώσουν τη νόσο από τα δάκρυά 
τους. Το να αγγίξετε δάκρυα μολυσμένου 
ατόμου ή μια επιφάνεια όπου έχουν πέ-
σει δάκρυα μολυσμένου ατόμου, είναι 
μια ακόμη πιθανή εστία δικής σας μόλυν-
σης. Μπορεί επίσης να μολυνθείτε αγγί-

ζοντας κάτι που έχει τον ιό σε αυτό, όπως 
το τραπέζι ή το πόμολο της πόρτας, και 
στη συνέχεια αγγίζοντας τα μάτια σας.

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΜΠΟΡΕΙ  
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ
Αν δείτε κάποιον με ροζ μάτια, μην πανι-

κοβληθείτε. Αυτό δε σημαίνει ότι το άτο-
μο έχει μολυνθεί από κορωνοϊό. Ωστόσο, 
το ιογενές ροζ μάτι (επιπεφυκίτιδα) είναι 
σύμπτωμα σε περίπου 1-3% των ανθρώ-
πων με COVID-19. Ο κορωνοϊός μπορεί να 
εξαπλωθεί αγγίζοντας την έκκριση από τα 
μάτια ενός μολυσμένου ατόμου.

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΚΑΙ ΜΑΤΙΑ:  
ΠΩΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΤΟΝ  
ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
«Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι, πα-

ρόλο που υπάρχει μεγάλη ανησυχία για 
τον κορωνοϊό, οι προφυλάξεις κοινής λο-
γικής μπορούν να μειώσουν σημαντικά 
τον κίνδυνο μόλυνσης. Έτσι, μην αμελείτε 
να πλένετε τα χέρια σας πολύ συχνά και 
πολύ καλά, να ακολουθείτε καλή υγιεινή 
των φακών επαφής και να αποφύγετε να 
αγγίζετε ή να τρίβετε τη μύτη, το στόμα 
και ειδικά τα μάτια σας», λέει ο οφθαλμί-

ατρος Sonal Tuli, εκπρόσω-
πος της Αμερικανικής Ακα-
δημίας Οφθαλμολογίας.
1. Εάν φοράτε φακούς 

επαφής, αφήστε τους λίγο 
καιρό στην άκρη και προ-
τιμήστε γυαλιά: Οι χρήστες 
φακών επαφής αγγίζουν τα μάτια τους 
περισσότερο από το μέσο άνθρωπο. 
Δοκιμάστε να φοράτε γυαλιά πιο συχνά, 

ειδικά αν τείνετε να αγγίζετε τα μάτια σας 
πολύ όταν φοράτε τους φακούς σας. 
Αυτή η αλλαγή μπορεί να μειώσει τον 

ερεθισμό και να σας κάνει να ακουμπά-
τε λιγότερο αυθόρμητα και μηχανικά τα 
μάτια σας.
2. Τα γυαλιά αποτελούν ένα «φυσικό 

εμπόδιο» που προστατεύει τα μάτια: 
Τα γυαλιά όρασης ή ηλίου μπορούν να 

προστατεύσουν τα μάτια σας από μολυ-
σμένα σταγονίδια, αλλά δεν παρέχουν 
100% ασφάλεια. 
Ο ιός μπορεί να φτάσει στα μάτια σας 

από τα εκτεθειμένα σημεία γύρω από το 
σκελετό των γυαλιών. 
Εάν φροντίζετε κάποιον ασθενή με 

COVID-19, τα γυαλιά θα σας προστατεύ-
σουν λίγο περισσότερο.

3. Αποφύγετε να τρίβετε τα μάτια σας: 
Το κάνουμε όλοι. Παρόλο που μπορεί 
να είναι δύσκολο να σπάσει αυτή η συ-
νήθεια, αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο 
μόλυνσης. Αν νιώθετε την επιθυμία να 
τρίψετε το μάτι σας ή ακόμα και να προ-
σαρμόσετε τα γυαλιά σας στη μύτη, χρη-
σιμοποιήστε ένα χαρτομάντιλο αντί για 
τα γυμνά σας δάχτυλα. 
Τα ξηρά μάτια μπορεί να οδηγήσουν 

σε περισσότερη τριβή, οπότε εξετάστε 
το ενδεχόμενο να προσθέσετε ενυδατι-
κές σταγόνες στην καθημερινή ρουτίνα 
φροντίδας των ματιών σας. Αν πρέπει να 
αγγίξετε τα μάτια σας για οποιονδήποτε 
λόγο, ακόμη και για να χορηγήσετε φάρ-
μακο για τα μάτια, πλύνετε πρώτα τα χέ-
ρια σας με σαπούνι και νερό τουλάχιστον 
για 20 δευτερόλεπτα.

Πηγή: in.gr

ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ

Δε συνδυάζονται ύπνος και Social Media

Οι περισσότεροι από εμάς, έχουμε 
συνδυάσει το «σερφάρισμα» στα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τις ώρες ξε-
κούρασης πριν αποκοιμηθούμε στο κρε-
βάτι ή τον καναπέ. 
Αποτελεί ένα τελετουργικό, άμεσα συν-

δεδεμένο με το φόβο του να μη χάσου-
με κάποια εξέλιξη (Fear of missing out 
– FOMO), ρίχνοντας μια τελευταία, γε-
μάτη ματιά σε όλα τα Social Media πριν 
αφήσουμε το κινητό για το διάστημα που 
κοιμόμαστε.

Με αυτό το συνήθειο όμως, σύμφωνα 
με πρόσφατες έρευνες που διεξήχθησαν 
σε έφηβους 13 έως 15 ετών, μπαίνει σε 
κίνδυνο η υγεία και η εκπαιδευτική δυνα-
τότητα του ατόμου.
Η έρευνα έδειξε ότι, ο ένας στους πέ-

ντε της παραπάνω ηλικίας, ξοδεύει πε-
ρισσότερες από πέντε ώρες ημερησίως 
στα Social Media, ενώ ένας στους τρεις 
δήλωσε πως καθυστερεί ο βραδινός του 
ύπνος, εξαιτίας της προσκόλλησης του 
στη συσκευή με την οποία «πλοηγείτε» 
στο διαδίκτυο. Η νυχτερινή ενασχόλη-
ση με τα Social Media, φέρνει λιγότερο 
ύπνο, ο οποίος με τη σειρά του δυσκο-
λεύει τους έφηβους στο να παρακολου-
θήσουν το μάθημα της επόμενης μέρας, 
και να αποδώσουν τα μέγιστα στις σχολι-
κές τους δραστηριότητες. 

Στην έρευνα παρατηρήθηκε το επίσης 
ακραίο φαινόμενο, κατά το οποίο μα-
θητές ξυπνούσαν στη μέση της νύχτας 
ώστε να μη «μείνουν πίσω» στα νέα γε-
γονότα και την κινητικότητα των Μέσων. 
Σημαντικό ρόλο στη νυχτερινή σύγχυση, 
αποδείχθηκε πως παίζουν οι συνεχόμε-
νες ειδοποιήσεις που έρχονται από όλα 
τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, που δεν 
επιτρέπουν στο χρήστη έναν ήρεμο ύπνο 
μακριά από το κινητό.
Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της 

Γλασκόβης, που δημοσίευσαν την έρευ-
να, εφιστούν την προσοχή στους γονείς 
και στην ανάγκη να σταθούν αρωγοί, 
ώστε ο έφηβος να βρει τη χρυσή τομή για 
την ισορροπημένη χρήση του κινητού και 
του ίντερνετ.

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ Team 

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

supermarchepa.com
PA DU FORT

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

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

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

supermarché

épicerie en ligne
online grocery ordering

livraison à domicile
home delivery

du lundi 30 mars au dimanche 5 avril 2020 · from monday march 30th to sunday april 5th 2020

POIVRONS ROUGES
Red Peppers
2.18/kg

CÔTELETTES DE PORC FRAIS
Fresh Pork Chops

5.49/kg

QUÉBEC

PÂTE DE TOMATES KYKNOS
Tomato Paste

369ml

NOIX DE CAJOU RÔTIES, SALÉES
OU NON-SALÉES 

Roasted, Salted or Unsalted Cashew Nuts
15.41/kg

HUILE D’OLIVE
EXTRA VIERGE MASTRO

Extra Virgin Olive Oil
1L

CÉRÉALES CHEERIOS 
(ORIGINALE OU 

MIEL ET NOIX)
Cereals 

260 à 292g

JUS RÉFRIGÉRÉ OASIS
Refrigerated Juice
1.65 à 1.75L

FROMAGE EMMENTALE 
IMPORTÉ
Imported Emmental Cheese
11.00/kg

PAYS-BAS

YOGOURTS IÖGO 
Yogurts 

650g

FILETS DE SAUMON FRAIS DE L’ATLANTIQUE
Fresh Atlantic Salmon Fillets 
19.82/kg

BOEUF HACHÉ MAIGRE FRAIS
Fresh Lean Ground Beef
11.00/kg

COEURS DE ROMAINE
Romaine Hearts
pqt de 3

ORANGES
gr.113

TOMATES ROUGES
Red Tomatoes

2.18/kg
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Γιατί ο κόσμος αγοράζει μαζικά χαρτί υγείας

Παγκοσμίως, η πρώτη αντίδραση του 
κόσμου που βρέθηκε αντιμέτωπος 

με τον κορωνοϊό, ήταν η αποθεματοποί-
ηση χαρτιών υγείας. 
Οι εικόνες ανθρώπων σε διάφορες χώ-

ρες, που έδιναν πραγματική μάχη στα 

σούπερ μάρκετ για να εξασφαλίσουν 
το πολυπόθητο προϊόν, έκαναν το γύρο 
του κόσμου. Λίγοι, όμως, κατάφεραν να 
ερμηνεύσουν αυτή την παγκόσμια ανά-
γκη για χαρτί υγείας.  Όπως επισημαίνει 
ο Καναδός Στίβεν Τέιλορ, καθηγητής 

Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βρε-
τανικής Κολομβίας και συγγραφέας του 
βιβλίου «Η ψυχολογία των πανδημιών», 
η εξήγηση του φαινομένου είναι αρκετά 
περίπλοκη. 
Γιατί, άραγε, σωρεύουμε χαρτιά υγείας, 

παρότι γνωρίζουμε ότι δε θα μας προ-
στατεύσουν από τη λοίμωξη; «Για κά-
ποιο λόγο, όταν απειλούμαστε από μια 
λοίμωξη, γινόμαστε πιο ευαίσθητοι στο 
αίσθημα αηδίας και σιχασιάς, και κατα-
βάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμέ-
νου να αποφύγουμε αυτή την εμπειρία», 
επισημαίνει ο δρ Τέιλορ. 
«Η σιχασιά λειτουργεί σαν κώδωνας 

του κινδύνου, που μας προειδοποιεί να 
αποφύγουμε την έκθεση στον επικίνδυ-
νο παθογόνο παράγοντα. Προφανώς, αν 
δω μια χειρολαβή καλυμμένη με σάλιο, 
δεν πρόκειται να την αγγίξω. Θα νιώσω 
αηδία, σιχασιά. Αυτά τα συναισθήματα 
με κρατούν ασφαλή». Στην πραγματικό-
τητα, «μια πολύ στενή σχέση συνδέει την 

αηδία και το φόβο της μόλυνσης από τον 
ιό. Και τι καλύτερο εργαλείο για την εξά-
λειψη του υλικού που προκαλεί αηδία, 
από το χαρτί υγείας; Πιστεύω ότι το χαρ-
τί υγείας έχει μεταβληθεί σε σύμβολο 
ασφάλειας», επισημαίνει ο Τέιλορ. 
«Όταν αντιμετωπίζεις μια πανδημία, 

κάτι νέο και πολύ τρομακτικό, και η κυ-
βέρνηση συνιστά απλώς να πλένουμε 
τα χέρια μας, ο κόσμος νιώθει ότι πρέ-
πει να ενεργήσει για να προετοιμαστεί. 
Έτσι, «ορμάει» στα σούπερ μάρκετ και 
αγοράζει ό,τι μπορεί. Το χαρτί υγείας 
είναι ογκώδες και ευδιάκριτο και έτσι ο 
κόσμος το εντοπίζει εύκολα». 
Η πανικόβλητη αποθεματοποίηση των 

τελευταίων ημερών δεν είναι χαρακτηρι-
στικό της εποχής μας. 
Κατά την περίοδο της ισπανικής γρίπης, 

το 1918, ο κόσμος αποθεματοποιούσε 
Vicks Vaporub.

Πηγή: Η Καθημερινή 

Η αρσενική μύγα που ψάχνει… αλκοόλ 
όταν την απορρίψει η θηλυκή!

Οι «μύγες των φρούτων» έχουν μή-
κος 3 με 4 χιλιοστά. Μπορεί να την 

έχετε ακούσει με άλλο όνομα, όπως 
μύγα του μούστου ή μύγα της μπύρας 
ή μύγα του ξυδιού. Κι αυτό, γιατί συ-
ναντιούνται σε σπίτια αλλά και σε κα-
ταστήματα όπως μπαρ, μανάβικα και 
μπυραρίες. Είναι πολύ μικρές, έχουν 
καστανό χρώμα και τα μάτια τους προε-
ξέχουν και είναι συνήθως κόκκινα.
Συνήθως είναι ένα κοινό συνηθισμένο 

είδος. Ωστόσο, έχει μια συγκεκριμένη 
συμπεριφορά που προκάλεσε το ενδια-
φέρον των επιστημόνων. 
Σύμφωνα με έρευνα ισραηλινού πανε-

πιστημίου που δημοσιεύτηκε το 2018 
στο επιστημονικό περιοδικό «Current 
Biology», οι αρσενικές «μύγες των 
φρούτων» απολαμβάνουν όσο τίποτα 
την εκσπερμάτωση και όταν τους την 

αρνηθούν, «πνίγουν» τη θλίψη τους 
στο… αλκοόλ! Με τη χρήση οπτογενε-
τικής τεχνολογίας, οι επιστήμονες κα-
τάφεραν να βγάλουν το συμπέρασμα, 
όσον αφορά στο ποιο μέρος του ζευγα-
ρώματος απολαμβάνουν περισσότερο 
οι αρσενικές «μύγες των φρούτων». 
Η εκσπερμάτωση, σύμφωνα με τους 

επιστήμονες, προσφέρει νευρολογικές 
ανταμοιβές σε όλο το ζωικό βασίλειο, 
ακόμα και στα έντομα, εκτός φυσικά 
από τους ανθρώπους.
Έξι χρόνια νωρίτερα, μια άλλη έρευ-

να απέδειξε κάτι ακόμα πιο παράξενο. 
Προσέφεραν σε δυο γκρουπ από μύ-
γες φρούτων δυο ποτά: ένα νερό και 
ένα ποτήρι που περιείχε αλκοόλ. Οι 
μύγες που εκσπερμάτωναν συχνά τις 
προηγούμενες ημέρες, ήπιαν νερό. Οι 
υπόλοιπες που δεν είχαν πρόσφατη 
εμπειρία από ζευγάρωμα, ήπιαν το αλ-
κοόλ. Αυτές δηλαδή που είχαν νιώσει 
την απόρριψη, βρήκαν παρηγοριά στο 
αλκοόλ.
Όπως ανέφεραν οι επιστήμονες, αυτό 

θα τους βοηθήσει να καταλάβουν καλύ-
τερα τους εθισμούς σε αλκοόλ και ναρ-
κωτικά, τα οποία χρησιμοποιούν τους 
ίδιους μηχανισμούς του εγκεφάλου με 
τις ανταμοιβές που λαμβάνουμε φυσι-
κά.

Πηγή: e-daily.gr

Έβγαλε τρία εκατομμύρια σε μια μέρα  
απλά παίζοντας ένα παιχνίδι! 

Ο 16χρονος, γνωστός ως «Bugha» 
αποχώρησε με 3 εκατομμύρια δο-

λάρια από το διαγωνισμό Solnet World 
Cup solo, νικώντας 99 άλλους παίκτες 
από τα περίπου 40 εκατομμύρια άτο-
μα που ήλπιζαν να συμμετάσχουν στην 

εκδήλωση, στο Στάδιο «Arthur Ashe 
Flushing Meadows» στη Νέα Υόρκη.
Όπως όλοι οι πρωταθλητές, σήκωσε 

με υπερηφάνεια το γιγαντιαίο τρόπαιο 
πάνω από το κεφάλι του και αγκάλιασε 
τα μέλη της οικογένειάς του. «Το μόνο 
που θέλω», είπε «είναι ένα νέο γρα-
φείο και ίσως ένα γραφείο για το τρό-
παιο μου». Είπε ότι σχεδιάζει, «είτε να 
στοιχηματίσει είτε να επενδύσει» όλα 
τα χρήματά του, αλλά δεν έχει αποφα-
σίσει ακόμη. Περισσότερα από 30 έθνη 
εκπροσωπήθηκαν στο τουρνουά, με τη 
χορηγία του Fortnite και της Epic Games 
που πρόσφεραν συνολικά έπαθλα 30 
εκ. δολαρίων.
Μη νομίζετε όμως ότι το να γίνεις 

πρωταθλητής στο gaming είναι μια εύ-
κολη υπόθεση. Ο Tyler «Ninja» Blevins, 
ο 28χρονος που είναι ένας από τους πιο 
γνωστούς παίκτες Fortnite στον κόσμο, 
περιέγραψε σε μια συνέντευξη του στο 
ABC τη δέσμευση που απαιτείται και 
εκτιμά ότι παίζει τουλάχιστον 10 με 12 
ώρες την ημέρα.
«Μια ώρα δεν αρκεί», είπε, προσθέ-

τοντας: «Τόσοι πολλοί άνθρωποι υποτι-
μούν και υποτιμούν το χρόνο στο παι-
χνίδι. Εάν παίζετε μια ώρα την ημέρα, 
δε θα φτάσετε ποτέ στο επίπεδο που 
θέλετε να είστε».

Πηγή: e-daily.gr

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 

            	 	 					

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS35
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Μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας 
έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 

Μητσοτάκης με αφορμή την εθνική 
επέτειο της 25ης Μαρτίου.
«Ο εχθρός τώρα είναι η πανδημία και 

απέναντί της θα παρελάσουν η ισχύς και 
η ενότητά μας» αναφέρει ο πρωθυπουρ-
γός και σημειώνει ότι «μόνο οι ενωμένοι 
λαοί μπορούν να ξεπερνούν τις δυσκολίες. 
Κανένα κοινωνικό οικοδόμημα δε στέκει 
χωρίς το θεμέλιο της Υγείας. Και κανείς 
πολίτης δε θα είναι καλά αν και οι γύρω 
του δεν είναι καλά».

Ο πρωθυπουργός καλεί τους πολίτες να 
τιμήσουν την εθνική επέτειο μένοντας 
σπίτι και αναφέρει ότι «οι οπλαρχηγοί 
και οι πυρπολητές του καιρού μας είναι 
οι γιατροί και οι νοσηλευτές: Οι ήρωες 
με τις λευκές και τις πράσινες μπλού-
ζες. Οφείλουμε να τους εξοπλίσουμε με 
τα πολεμοφόδια που σώζουν ζωές. Και 
να τους δώσουμε δύναμη και φρόνημα, 
πειθαρχώντας στις συστάσεις τους».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ  
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ:

«Η εθνική επέτειος βρίσκει, φέτος, τη 
χώρα μας σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. 
Δεν την γιορτάζουμε σε δρόμους και 
πλατείες. Αλλά την τιμούμε από το σπίτι 
μας. Με τις σημαίες μας να κυματίζουν 
ψηλά και τη σκέψη μας στον αγώνα των 
προγόνων μας για Ελευθερία. Όμως με 
συνείδηση ότι ο εχθρός, τώρα, είναι η 
πανδημία. Απέναντί της θα παρελάσουν, 
σήμερα, η ισχύς και η ενότητά μας. Σ’ 
αυτό το μέτωπο κρίνεται ο πατριωτισμός 
της ευθύνης. Και εκεί δοκιμάζεται στην 
πράξη, και όχι στα λόγια, η κοινωνική 
αλληλεγγύη. Γιατί όλοι είμαστε ίσοι σε 
τούτη τη μάχη.

Η φροντίδα της Πολιτείας απευθύνεται 
στον κάθε πολίτη. Κι αυτός, με τη σειρά 
του, αναλαμβάνει το δικό του μερίδιο 
προσφοράς. Αυτή είναι η άλλη όψη της 
δύναμής μας στον πόλεμο εναντίον της 
κοινής απειλής. Κανείς μόνος. Αλλά όλοι 
από την ίδια θέση, στην πρώτη γραμμή.

Πριν από 200 χρόνια οι Έλληνες διεκδίκη-
σαν και έγιναν από υπόδουλοι ελεύθεροι. 
Και από υπήκοοι, πολίτες. Συγκρότησαν 
Έθνος. Και ίδρυσαν κράτος Δημοκρατίας 
και Δικαιοσύνης. Αυτές τις μεγάλες 
αξίες καλούμαστε να δικαιώσουμε, στις 
μέρες μας, με ένα νέο περιεχόμενο, αυτό 
της αμοιβαίας ευθύνης. Γιατί μόνο οι 
ενωμένοι λαοί μπορούν να ξεπερνούν τις 
δυσκολίες. Κανένα κοινωνικό οικοδόμημα 
δε στέκει χωρίς το θεμέλιο της Υγείας. Και 

κανείς πολίτης δε θα είναι καλά αν και οι 
γύρω του δεν είναι καλά.
Αυτή τη μεγάλη ημέρα, λοιπόν, μετου-

σιώνουμε την εθνική μνήμη σε ευθύνη 
για το παρόν. Με πειθαρχία στεκόμα-
στε δίπλα στην Πολιτεία. Όπως και αυτή 
μάχεται δίπλα μας. Γιατί την ίδια «αρετή 
και τόλμη» που ήθελε η ελευθερία τότε, 
απαιτεί και ο αγώνας σήμερα. Όσο πιο 
γρήγορα κερδίζονται οι μικρές και μεγά-
λες αναμετρήσεις με τον Κορωνοϊό,  τόσο 
ταχύτερα θα κερδηθεί και ο πόλεμος. 
Απώλειες έχουμε και θα έχουμε. Και η 
οικονομία μας θα υποφέρει. Αλλά χρέος 
μας είναι να περιορίσουμε τον πόνο στο 
ελάχιστο. Και να επιμερίσουμε το κόστος 
της προσαρμογής στη νέα οικονομική 
πραγματικότητα με τρόπο δίκαιο.
Συμπατριώτες μου, παντού στη χώρα,
Οι οπλαρχηγοί και οι πυρπολητές του 

καιρού μας είναι οι γιατροί κι οι νοσηλευ-
τές: Οι ήρωες με τις λευκές και τις πράσι-
νες μπλούζες. Οφείλουμε να τους εξοπλί-
σουμε με τα πολεμοφόδια που σώζουν 
ζωές. Και να τους δώσουμε δύναμη και 
φρόνημα, πειθαρχώντας στις συστάσεις 
τους: Δεν κυκλοφορούμε, μένουμε σπίτι! 
Έτσι τιμούμε φέτος την εθνική επέτειο.
Το 1821 οι πρόγονοί μας ενώθηκαν, 

ξεσηκώθηκαν και απελευθέρωσαν την 
πατρίδα. Και οι επόμενες γενιές την ξανά-
χτισαν και τη μεγάλωσαν. Σήμερα, τα 
παιδιά της αγρυπνούν σε άλλα μέτωπα: 
Στα σύνορα, στα νοσοκομεία, στην καθη-
μερινότητα. Σε αυτούς τους συμπολίτες 
μας της πρώτης γραμμής, απευθυνόμα-
στε με τα λόγια του εθνικού μας ποιητή: 
«Η δύναμη σου πέλαγο, η θέλησή μου 
βράχος».
Η διεθνής συγκυρία, ωστόσο, απλώνει 

τα μηνύματα της Ελληνικής Επανάστασης 
και πέρα από σύνορα. Και αν, τότε, το 
κύμα του Φιλελληνισμού υπήρξε πανευ-
ρωπαϊκό, σήμερα επιστρέφει ως το ζητού-
μενο μιας νέας Ευρώπης. Αυτής που δε 
θα περιοριστεί στην κοινή υπέρβαση της 
υγειονομικής κρίσης. Αλλά, κυρίως, θα 
στηρίξει την οικονομική αναγέννηση μετά 
από αυτήν. Ποτέ η σημασία της Ενωμένης 
Ευρώπης δεν ήταν μεγαλύτερη. Ήρθε η 
ώρα να την αξιοποιήσει προς όφελος 
όλων των πολιτών της.

Συμπατριώτες μου,
Ένας είναι, τώρα, ο δικός μας αγώνας: 

Να κρατήσουμε την Ελλάδα δυνατή και 
τους Έλληνες υγιείς. Η πανδημία θα μας 
κοστίσει. Θα μας αφήσει, όμως, νικητές 
και πιο ώριμους. Χαλυβδωμένους όσο 

ποτέ για να ξαναπάμε την πατρίδα μπρο-
στά. Η δοκιμασία που βιώνουμε απελευ-
θερώνει ήδη δυνάμεις του λαού μας που 
βρίσκονταν σε λήθαργο. Μέσα στην κρίση 
οι δομές μας εκσυγχρονίζονται. Η τεχνο-
λογία ταξιδεύει παντού, αλλάζοντας τον 
τρόπο που εργαζόμαστε. Αλλά και μειώ-
νοντας τη γραφειοκρατία. Ο εθελοντι-
σμός ριζώνει. Εμείς οι ίδιοι λειτουργούμε, 
πλέον, πιο ομαδικά και πειθαρχημένα. 
Και χτίζουμε μία νέα σχέση εμπιστοσύνης 

στο κράτος, που στα δύσκολα δείχνει 
ότι στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. 
Όλα αυτά θα είναι τα όπλα μας για την 
επόμενη μέρα. Τα πολύτιμα εργαλεία 
με τα οποία θα ξαναχτίσουμε ό,τι και 
αν χάθηκε. Και του χρόνου, όταν αυτή η 
περιπέτεια θα είναι παρελθόν, θα γιορ-
τάσουμε υπερήφανοι, τους δύο αιώνες 
ελευθερίας μας.

Καλή δύναμη, και Χρόνια Πολλά σε όλες 
και σε όλους!».

The coronavirus causes a respiratory infection  
(COVID-19) that can involve the following symptoms: 

Protect your loved ones, especially seniors and the vulnerable 
ones, by avoiding visiting them if you’re sick.

It is recommended that anyone returning from a foreign 
country isolate themselves at home for a period of 14 days and 
monitor their symptoms.

This isolation is mandatory for all public service employees and 
for all health, education, and childcare staff, both private and 
public, returning from abroad.

Québec.ca/coronavirus
Toll free: 1 877 644-4545

FEVER  •  COUGH  •  TROUBLE BREATHING

19-210-13WFA_Hebdo_2020-03-17_2020-03-20_v2.indd   10 20-03-13   09:30

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Να κρατήσουμε  
την Ελλάδα δυνατή και τους Έλληνες υγιείς»
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Βαθύ Ιθάκης: Μια ανοιχτή αγκαλιά 
Το νησί των Επτανήσων με το εξαίρετο ανάγλυφο και τις υπέροχες παραλίες

Ιδανικός τόπος για γαλήνιες διακοπές, το 
Βαθύ, η πρωτεύουσα της θρυλικής Ιθά-

κης, είναι ένας παραδοσιακός οικισμός με 
μονώροφα ή διώροφα κεραμοσκεπή σπί-
τια και γραφικά σοκάκια, που σφιχταγκα-
λιάζουν το κύριο λιμάνι του νησιού.

Το Βαθύ ιδρύθηκε εξ όσων γνωρίζουμε 
κατά τους Ρωμαϊκούς Χρόνους, όταν και 
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο ως κέντρο 
ολόκληρου του νησιού και ως ενδιάμεσος 
σταθμός-λιμάνι στην επικοινωνία μεταξύ 
της ελληνικής και της ιταλικής χερσονή-
σου. 

Φωλιασμένο στο μυχό ενός κλειστού όρ-
μου με δαντελωτές ακτές, το Βαθύ υπο-
δέχεται τους ταξιδιώτες που αποζητούν 
ένα φιλόξενο και ρομαντικό προορισμό, 
σε ένα νησί με εξαίρετο φυσικό ανάγλυ-
φο, βαθύ θαλάσσιο διαμελισμό και υπέ-
ροχες παραλίες. 

Στην είσοδο του λιμανιού βρίσκονται το 
νησάκι Λαζαρέτο (με το εκκλησάκι του 

Σωτήρα) και τα λείψανα βενετσιάνικου 
κάστρου (στη θέση «Λούτσα»). 

Εντός του οικισμού με τα αξιόλογα αρχι-
τεκτονικά δείγματα και το μητροπολιτικό 
ναό της Παναγίας (Εισόδια της Θεοτό-
κου), το Αρχαιολογικό Μουσείο, με εκθέ-
ματα που χρονολογούνται από τους Προ-
ϊστορικούς έως τους Ρωμαϊκούς Χρόνους, 
και το Ναυτικό – Λαογραφικό Μουσείο, 
διαφυλάσσουν την ιστορική και πολιτι-
σμική κληρονομιά του τόπου.

Στην ευρύτερη περιοχή, ο όρμος Δεξιά 
ή Δεξά (το ομηρικό λιμάνι Φόρκυς), όπου 
άφησαν οι Φαίακες τον ταλαιπωρημένο 
Οδυσσέα, το σπήλαιο των Νυμφών, όπου 
έκρυψε ο Οδυσσέας τα δώρα των Φαιά-
κων γυρίζοντας από την Τροία, τα ερείπια 
της ελληνιστικής ακρόπολης των Αλαλκο-
μενών στο λόφο του Πίσω Αετού (οι Αλαλ-
κομενές, πόλη χτισμένη σε θέση στρατη-
γικής σημασίας, ήταν η πρωτεύουσα του 
νησιού κατά τους Ιστορικούς Χρόνους) 

και τα κατάλοιπα ιερού του Απόλλωνα 
στο διάσελο του ίδιου λόφου (ιδρύθηκε 
κατά πάσαν πιθανότητα από τους Κοριν-
θίους και λειτούργησε βάσει των ευρη-

μάτων από τους Πρωτογεωμετρικούς έως 
και τους Πρώιμους Κλασικούς Χρόνους) 
φανερώνουν το πλούσιο μυθολογικό και 
ιστορικό παρελθόν της Ιθάκης.

ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Λιβαδειά: Μύθος και ιστορία στους πρόποδες του Ελικώνα

Πόλη της Περιφερειακής Ενότητας Βοι-
ωτίας και έδρα δήμου, χτισμένη στους 

πρόποδες του Ελικώνα, η Λιβαδειά ιδρύ-
θηκε σύμφωνα με τη μυθική παράδοση 
από τον Αθηναίο ήρωα, Λέβαδο.

Η πόλη φημιζόταν στην αρχαιότητα για 
το μαντείο του Tροφωνίου Διός. Από τον 
8ο αιώνα π.X. συμμετείχε στη Βοιωτική 
Ομοσπονδία, ενώ υπέστη καταστροφές 
από το σπαρτιάτη Λύσανδρο (395 π.Χ.) 

και το στρατό του Μιθριδάτη (86 π.Χ.).
Στους κατοπινούς αιώνες γνώρισε βαρ-

βαρικές επιδρομές και διάφορους κα-
τακτητές, έως το 1460, όταν κατελήφθη 
από τους Τούρκους. Στην Επανάσταση 
του 1821 η Λιβαδειά ήταν από τις πρώτες 
πόλεις της Ρούμελης που ξεσηκώθηκαν, 
με επικεφαλής τον Αθανάσιο Διάκο.

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Πάνω από την πόλη, στο φύσει οχυ-

ρό λόφο του Προφήτη Ηλία, βρίσκεται 
το κάστρο της. Ο εν λόγω λόφος, που ορ-
θώνεται πάνω από το φαράγγι της Έρκυ-
νας, κατηφορίζει αρκετά απότομα προς 
τη σύγχρονη πόλη. Το κάστρο (τα περισ-
σότερα από τα ορατά λείψανα χρονολο-
γούνται στην περίοδο κατά την οποία κύ-
ριοι της πόλης ήταν οι Καταλανοί, το 14ο 
αιώνα) έχει τριγωνικό σχήμα και τρεις 
περιβόλους. Στο εσωτερικό του πρώτου 
περιβόλου, όπου βρισκόταν η καταλανι-
κή πόλη της Λιβαδειάς, δε διατηρούνται 
κτίρια. Ο δεύτερος περίβολος είναι ιδιαί-
τερα εντυπωσιακός, με ένα ισχυρό τείχος 
που προστατεύεται από τρεις ορθογώ-
νιους πύργους. Το μοναδικό κτίριο που 
διατηρείται σήμερα εντός του δεύτερου 
περιβόλου είναι ένα μικρό διώροφο οι-
κοδόμημα. Στον όροφο του οικοδομήμα-

τος αυτού στεγάζεται η εκκλησία της Αγί-
ας Σοφίας, στο δε ισόγειό του η εκκλησία 
της Αγίας Βαρβάρας.

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΚΡΥΑΣ
Ένας ακόμη πόλος έλξεως για τους επι-

σκέπτες της Λιβαδειάς, είναι η περιοχή 
των πηγών του ποταμιού της Έρκυνας (η 
Έρκυνα ήταν η όμορφη κόρη του Τρο-
φωνίου και στενή φίλη της Περσεφόνης, 
που χάθηκε αναζητώντας τη χαμένη της 
χήνα), γνωστή ως Κρύα. Εδώ εικάζεται ότι 
βρισκόταν κατά την αρχαιότητα το μα-
ντείο του Τροφωνίου Διός με τις πηγές 
της Λήθης και της Mνημοσύνης, οι οποίες 
αναφέρονται από τον Παυσανία. 
Η περιοχή της Κρύας αποτελεί κύριο 

τόπο αναψυχής και περιπάτου των κατοί-
κων της Λιβαδειάς, καθώς τα αιωνόβια 
πλατάνια, τα άφθονα τρεχούμενα νερά 
και οι μικροί καταρράκτες, συνθέτουν 
ένα τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, 
που συνδυάζεται αρμονικά με τα πέτρινα 
γεφυράκια και τα αποκατεστημένα οικο-
δομήματα. 

*Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο 
παρόν άρθρο προέρχονται στο σύνολό τους 
από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Λεβαδέ-
ων (dimoslevadeon.gr)

Το Βαθύ, η πρωτεύουσα της θρυλικής Ιθάκης (πηγή: Δήμος Ιθάκης)

Η περιοχή της Κρύας, κύριος τόπος αναψυχής  
και περιπάτου των κατοίκων της Λιβαδειάς  
(πηγή: Δήμος Λεβαδέων)

Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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Ζυμαρικά μεΛαχανικάΖυμαρικά Λαχανικά
φτιαγμένα το ένα για το άλ�ο

5 γευστικοί
συνδυασμοί

Έτοιμα σε
13’ - 15’

Επιλεγμένα, ελληνικά ζυμαρικά συναντούν εκλεκτά λαχανικά, τόσο αγνά και φρέσκα όσο 
τη στιγμή που κόπηκαν, με τη μοναδική φροντίδα και εγγύηση Μπάρμπα Στάθης. Μέσα 

από 5 ξεχωριστούς συνδυασμούς, δημιουργεί μια νέα απόλαυση με υψηλή διατροφική αξία 
φτιαγμένη για αυτούς που αγαπούν, τόσο τα ζυμαρικά, όσο και τα λαχανικά.

Απολαύστε τις 5 υπέροχες γεύσεις από τον Μπάρμπα Στάθη ως ένα πλήρες γεύμα ή 
ως συνοδευτικό σε μόλις 15 λεπτά, μόνο με την προσθήκη νερού και ελαιόλαδου.

Imported by:
Groupe Alimentaire Miron Inc.

Tel: 514.344.5558

Η διεύθυνση και το προσωπικό της 
εταιρίας MIRON εύχονται στους 

πελάτες, τους φίλους και όλη την 
παροικία μας Καλά  Χριστούγεννα και 

Ευτυχισμένο το Νέο  Έτος 2020Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020        ·       Ελληνοκαναδικό BHMA     ·       www.bhma.net      ·         37

ΝΗΣΤΗΣΙΜΑ

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! 

ΖΗΤΩ Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821! 
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Τυπώστε τις επιταγές  
σας σ ’εμάς  
με σιγουριά

ΠΛΉΡΉ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

450 978-9999

ΓΛΥΤΏΣΤΕ ΧΡΉΜΑΤΑ Τυπώνουμε όλα τα είδη
Προσωπικές

Επιχειρήσεων ΉΠΑ

250 για $87
500 για $127

1000 για $187

Στον τομέα των μολυσματικών ασθενειών, μία πανδη-
μία είναι η χειρότερη δυνατή περίπτωση. Όταν μια 

επιδημία εξαπλώνεται πέρα από τα σύνορα μιας χώρας, 
τότε η ασθένεια γίνεται επίσημα πανδημία.

Οι μεταδοτικές ασθένειες υπήρξαν και κατά τη διάρκεια 
της ανθρώπινης ιστορίας, όπου κυριαρχούσε ο κυνηγός – 
συλλέκτης. Η στροφή, όμως, προς την αγροτική ζωή πριν 
από περίπου 10.000 χρόνια, δημιούργησε κοινότητες 
που ήταν επιρρεπείς στις επιδημίες. 
Η ελονοσία, η φυματίωση, η λέπρα, η γρίπη, η ευλογιά 

και άλλες μολυσματικές ασθένειες, εμφανίστηκαν για 
πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Όσο εκπολιτιζόταν ο άνθρωπος, οικοδομώντας πόλεις, 

ανοίγοντας εμπορικούς δρόμους και διεξάγοντας πολέ-
μους, τόσο πιο πιθανές ήταν οι πανδημίες. Σε αυτή 
τη λίστα, παρουσιάζουμε κάποιες από τις σημαντικές 
πανδημίες, που εξολόθρευσαν μεγάλο αριθμό ανθρώ-
πων και άλλαξαν τον ρου της ιστορίας.

15. Ο ΛΟΙΜΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (430 Π.Χ.) 

 «Λοιμός σε αρχαία πόλη», πίνακας του Μίχιελ Σβέιρτς  
(17ος αιώνας), ο οποίος θεωρείται πως αναφέρεται  

στο Λοιμό των Αθηνών

Η παλαιότερη καταγεγραμμένη πανδημία συνέβη κατά 
τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου. Αφού η 
ασθένεια πέρασε από τη Λιβύη, την Αιθιοπία και την 
Αίγυπτο, διέσχισε τα αθηναϊκά τείχη, τα οποία πολι-

ορκούσαν οι Σπαρτιάτες. Τουλάχιστον τα δύο τρίτα 
του πληθυσμού της Αθήνας έχασαν τη ζωή τους. Τα 
συμπτώματα περιλάμβαναν πυρετό, δίψα, αιμόπτυση 
και δερματικές αλλοιώσεις. Η ασθένεια, που ήταν 
μάλλον τυφοειδής πυρετός, εξασθένησε σημαντικά τους 
Αθηναίους και ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για την 
ήττα τους από τους Σπαρτιάτες.

14. Ο ΛΟΙΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΩΝΙΝΩΝ (165) 

Ο άγγελος του θανάτου χτυπά μία πόρτα κατά τη διάρκεια του 
Λοιμού των Αντωνίνων. Πίνακας του Jules-Elie Delaunay (1869)

Ο Λοιμός των Αντωνίνων ήταν πιθανώς μια πρώιμη 
εμφάνιση της ευλογιάς, που ξεκίνησε από τους Ούννους. 
Οι Ούννοι μόλυναν τους Γερμανούς, οι οποίοι με τη σειρά 
του μόλυναν τους Ρωμαίους στρατιώτες που βρίσκονταν 
στις περιοχές τους. Επιστρέφοντας οι στρατιώτες στις 
πατρίδες τους συνέβαλαν καθοριστικά στην εξάπλωση 
της ασθένειας. Τα συμπτώματα περιλάμβαναν πυρετό, 
πονόλαιμο, διάρροια και, εάν ο ασθενής ζούσε αρκετό 
καιρό, πυώδεις πληγές. 

Η πανδημία αυτή συνεχίστηκε έως το 180. Από τα 
επιφανή θύματα της πανδημίας ήταν και δυο Ρωμαίοι 
αυτοκράτορες, ο Λούκιος Βέρος και ο πιο γνωστός από 
το φιλοσοφικό του έργο, Μάρκος Αυρήλιος. 

Η πανδημία πήρε το όνομά της από τη δυναστεία των 
Αντωνίνων που κυβερνούσε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 
Είναι γνωστή και ως ο Λοιμός του Γαληνού, από το όνομα 
του Έλληνα γιατρού που πρώτος την περιέγραψε.

13. Ο ΛΟΙΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ (250) 
Η πανδημία αυτή πήρε το όνομά της από το πιο γνωστό 

της θύμα, τον επίσκοπο Καρθαγένης, Κυπριανό. Τα 
συμπτώματα περιλάμβαναν διάρροια, εμετό, έλκη στο 
λαιμό, πυρετό και γάγγραινα στα χέρια και τα πόδια. 
Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν την πόλη για να σωθούν, αλλά 

προκάλεσαν την εξάπλωση της πανδημίας. Ενδεχομένως 
η πανδημία ξεκίνησε από την Αιθιοπία. 

Στη συνέχεια, όμως, μέσω της Βόρειας Αφρική, πέρασε 
στη Ρώμη και βορειότερα. Υπήρχαν εστίες της πανδημίας 
και τους επόμενους τρεις αιώνες. 
Το 444 έπληξε τη Βρετανία και εμπόδισε τις αμυντικές 

προσπάθειες των Άγγλων εναντίον των Πίκτων και των 
Σκώτων, με συνέπεια οι ντόπιοι να ζητήσουν τη βοήθεια 
των Σαξώνων, οι οποίοι σύντομα απέκτησαν τον έλεγχο 
του Νησιού.

12. Ο ΛΟΙΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ (541) 

Ο Άγιος Σεμπαστιάν προσεύχεται για τα θύματα της πανώλης. 
Πίνακας του Josse Lieferinxe (περί το 1498)

Αρχικά εμφανίστηκε στην Αίγυπτο και στη συνέχεια 
εξαπλώθηκε μέσω της Παλαιστίνης στα λοιπά εδάφη 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και σε ολόκληρη τη 
Μεσόγειο. Ο λοιμός άλλαξε την πορεία της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας, ανατρέποντας τα σχέδια του αυτοκρά-
τορα Ιουστινιανού για την επανάκτηση των δυτικών 
περιοχών της αυτοκρατορίας και προκαλώντας τεράστια 
οικονομικά προβλήματα. 

Πιστεύεται, επίσης, ότι δημιούργησε μια ατμόσφαιρα 
Αποκάλυψης που συνετέλεσε στην ταχύτερη εξάπλωση 
του Χριστιανισμού. Οι επανεμφανίσεις της τους επόμε-
νους δύο αιώνες προκάλεσε το θάνατο 50 εκατομμυ-
ρίων ανθρώπων, το 26% του παγκόσμιου πληθυσμού. 
Θεωρείται ότι είναι η πρώτη σημαντική εμφάνιση της 
βουβονικής πανώλης, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγέ-
θυνση του λεμφικού αδένα, μεταφέρεται από τους 
αρουραίους και εξαπλώνεται με τους ψύλλους.

11. ΛΕΠΡΑ (11ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ) 
Παρόλο που ήταν γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων, 

η λέπρα εξελίχθηκε σε πανδημία στην Ευρώπη κατά 
το Μεσαίωνα, με αποτέλεσμα την κατασκευή πολλών 
ειδικών εγκαταστάσεων (λεπροκομείων) για να απομο-
νώσουν τον τεράστιο αριθμό των πασχόντων. 

Μία αργά αναπτυσσόμενη βακτηριακή ασθένεια, που 
προκαλεί πληγές και παραμορφώσεις, η λέπρα θεωρή-
θηκε ως τιμωρία από το Θεό. Αυτή η δοξασία οδήγησε σε 
ηθικές κρίσεις και εξοστρακισμό των θυμάτων. Γνωστή 
ως ασθένεια του Χάνσεν στις μέρες μας, εξακολουθεί να 
προσβάλλει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους ετησίως, αλλά 
είναι ιάσιμη.

15 Πανδημίες που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας 
Πανώλη, χολέρα, λέπρα, ευλογιά, γρίπη... Μία λίστα με τις πιο σημαντικές πανδημίες  
που εξολόθρευσαν χιλιάδες ή ακόμα και εκατομμύρια ανθρώπους

►
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FRUITS ET LÉGUMES

A value of

$50+
at the supermarket

16 TO 20 VARIETIES

MIXED BASKET
FRUITS AND VEGETABLES

Fruits and vegetables
Fresh of the day at amazing prices!

Place your orders on-line or  
by phone before 9am on Thursday.

Pick up your baskets on 
Friday or Saturday

  PANIERDUFERMIER.CA        PANIERDUFERMIER@GMAIL.COM        514 473-4591 

  3161-D, boul. Dagenais Ouest, (near Curé-Labelle) Laval, Québec  H7P 1T8 

Place your order 
on Facebook (5$ for delivery)

1

2

 30$
No waste. Supporting Responsible Sustainability

10. Ο ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (1350) 

Υπεύθυνος για το θάνατο του ενός τρίτου του παγκό-
σμιου πληθυσμού, αυτή η δεύτερη εμφάνιση της 
βουβωνικής πανώλης άρχισε ενδεχομένως από την Ασία 
και κινήθηκε δυτικά με τα εμπορικά καραβάνια. 

Εισήλθε μέσω της Σικελίας το 1347, όταν έφτασαν 
φορείς της ασθένειας στο λιμάνι της Μεσσήνης, και 
γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη. Η Αγγλία και 
η Γαλλία επλήγησαν τόσο πολύ, που κήρυξαν εκεχει-
ρία στο μεταξύ τους πόλεμο. Το βρετανικό φεουδαρ-
χικό σύστημα κατέρρευσε όταν η ασθένεια άλλαξε τις 
οικονομικές συνθήκες και τα δημογραφικά δεδομένα. 
Βορειότερα οι Βίκινγκς έχασαν τη στρατιωτική τους 
ισχύ και οι εξερευνήσεις τους στη Βόρεια Αμερική 
σταμάτησαν.

9. Η ΚΟΛΟΜΒΙΑΝΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ (1492) 

H άφιξη του Χριστόφορου Κολόμβου στο Νέο Κόσμο. Πίνακας 
του Frederick Kemmelmeyer (1760–1821)

Ο όρος «Κολομβιανή Ανταλλαγή» εμφανίζεται για πρώτη 
φορά το 1972 από τον Αμερικανό καθηγητή Ιστορίας και 

Γεωγραφίας Άλφρεντ Κρόσμπι στο βιβλίο του με τίτλο «Η 
Κολομβιανή Ανταλλαγή» («The Columbian Exchange») 
για να περιγράψει τις πολιτισμικές και βιολογικές επιρ-
ροές μεταξύ των πληθυσμών των Ευρωπαίων και των 
ιθαγενών του Νέου Κόσμου. Έκτοτε επικράτησε ως 
όρος στην επιστήμη και τη δημοσιογραφία. Μετά την 
άφιξη των Ισπανών κονκισταδόρες στην Καραϊβική, οι 
ασθένειες όπως η ευλογιά, η ιλαρά και η βουβωνική 
πανώλη, μεταδόθηκαν στους ιθαγενείς πληθυσμούς. Οι 
μεταδοτικές αυτές ασθένειες εξολόθρευσαν το 90% των 
ιθαγενών σε Βόρεια και Νότια Αμερική. Κατά την άφιξή 
του στο νησί της Ισπανιόλας (σήμερα περιλαμβάνει 
τα κράτη Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία), το 1492, ο 
Χριστόφορος Κολόμβος και οι άνδρες του ήλθαν σε 
επαφή με τη φυλή των Ταϊνό, που αριθμούσε 60.000 
ανθρώπους. Το 1548 είχαν απομείνει μόνο 500. Το 
σενάριο αυτό επαναλήφθηκε σε ολόκληρη την Αμερική. 
Το 1520 η αυτοκρατορία των Αζτέκων καταστράφηκε 
από την ευλογιά που μετέφεραν οι Αφρικανοί σκλάβοι. 
Βρετανική έρευνα το 2019 κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι η εξολόθρευση περίπου 56 εκατομμυρίων ιθαγενών 
Αμερικανών το 16ο και το 17ο αιώνα, από μολυσμα-
τικές ασθένειες, ενδέχεται να άλλαξε το κλίμα της Γης, 
καθώς η ανάπτυξη της βλάστησης σε προηγουμένως 
καλλιεργημένες εκτάσεις, μετέφερε περισσότερο διοξεί-
διο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και προκάλεσε 
ψυχρό συμβάν, γνωστό στην επιστημονική κοινότητα ως 
«Μικρή Εποχή των Παγετώνων» («Little Ice Age»).

8. Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΟΙΜΟΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (1665) 

Στη δεύτερη καταγεγραμμένη εμφάνισή της, η βουβω-
νική πανώλη οδήγησε στο θάνατο του 20% του πληθυ-
σμού του Λονδίνου. Καθώς οι θάνατοι αυξάνονταν και 
οι μαζικοί τάφοι έκαναν την εμφάνισή τους, εκατοντάδες 
χιλιάδες γάτες και σκυλιά σφαγιάστηκαν ως πιθανή αιτία 
και η ασθένεια εξαπλώθηκε μέσω των λιμανιών κατά 
μήκος του Τάμεση. Την καταστροφή ήλθε να αποτελειώ-
σει η Μεγάλη Φωτιά του Λονδίνου, το φθινόπωρο του 
1666.

7. Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΧΟΛΕΡΑΣ (1817) 

Η πρώτη από τις επτά πανδημίες της χολέρας τα 
επόμενα 150 χρόνια, προήλθε από τη Ρωσία, όπου ένα 
εκατομμύριο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Εξαπλώθηκε 
μέσα από το νερό και τις τροφές που είχαν μολυνθεί 
από τα περιττώματα και το βακτήριο μεταφέρθηκε 
από Βρετανούς στρατιώτες στην Ινδία, όπου πέθαναν 
εκατομμύρια άνθρωποι. Η εμβέλεια της βρετανικής 
αυτοκρατορίας και του ναυτικού της προκάλεσε την 
εξάπλωση της χολέρας στην Ισπανία, την Αφρική, την 
Ινδονησία, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ιταλία, τη Γερμανία 
και την Αμερική, όπου σκότωσε 150.000 ανθρώπους. 
Ένα εμβόλιο ήταν διαθέσιμο το 1885, αλλά οι πανδημίες 
συνεχίστηκαν.

6. Η ΤΡΙΤΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ (1855)

Ξεκινώντας από την Κίνα και μετακομίζοντας στην Ινδία 
και το Χονγκ Κονγκ, η βουβωνική πανώλη προκάλεσε 
15 εκατομμύρια θύματα. Αρχικά εξαπλώθηκε μέσω των 
ψύλλων από την επαρχία Γιουνάν και θεωρείται ένας 
από τους σημαντικότερους παράγοντες που προκάλεσε 
δύο σημαντικές εμφύλιες διαμάχες στην Κίνα. 

Η Ινδία αντιμετώπισε τις σημαντικότερες ανθρώπινες 
απώλειες και η επιδημία χρησιμοποιήθηκε ως δικαιο-
λογία για κατασταλτικές πολιτικές από τους Βρετανούς 
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αποικιοκράτες. Η πανδημία θεωρήθηκε ενεργή έως το 
1960, όταν τα κρούσματα έπεσαν κάτω από τα 200.

5. Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΙΛΑΡΑΣ ΣΤΑ ΦΙΤΖΙ (1875) 
Ένα χρόνο αφότου τα νησιά Φίτζι του Νοτίου Ειρηνικού 

εντάχθηκαν στη Βρετανική Αυτοκρατορία, μία ομάδα 
ντόπιων προεστών επισκέφθηκε την Αυστραλία. 
Επιστρέφοντας στην πατρίδα τους έφεραν μαζί τους 
και την ασθένεια. Η ιλαρά εξαπλώθηκε με απίστευτη 
ταχύτητα και μέσα σε έξι μήνες αφάνισε το ένα τρίτο των 
κατοίκων των Φίτζι, συνολικά 40.000 άτομα.

4. Η ΡΩΣΙΚΗ ΓΡΙΠΗ (1889) 

Σκίτσο του σατιρικού περιοδικού «Le Grelot» του Παρισιού, 
που απεικονίζει ένα θύμα της ρωσικής γρίπης, περιτριγυρι-

σμένο από ένα χορό γιατρών και φαρμακοποιών.

Η πρώτη σημαντική πανδημία γρίπης ξεκίνησε από τη 
Σιβηρία και το Καζακστάν, ταξίδεψε στη Μόσχα, στη 
Φινλανδία και την Πολωνία, όπου μεταφέρθηκε στην 
υπόλοιπη Ευρώπη. Μέχρι το επόμενο έτος, μέσω του 
Ατλαντικού Ωκεανού έπληξε τη Βόρεια Αμερική και την 
Αφρική. Έως το τέλος του 1890, 360.000 άνθρωποι είχαν 
χάσει τη ζωή τους.

3. Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ (1918)

Στρατιώτες με ισπανική γρίπη  
σε νοσοκομείο του Κάνσας

Η γρίπη των πτηνών που οδήγησε σε 50 εκατομμύρια 
θανάτους παγκοσμίως, φαίνεται ότι προήλθε από την 
Κίνα και μεταδόθηκε από Κινέζους εργάτες που μετα-
φέρονταν σιδηροδρομικώς μέσω του Καναδά προς την 
Ευρώπη. Στη Βόρεια Αμερική, η γρίπη εμφανίστηκε για 
πρώτη φορά στο Κάνσας στις αρχές του 1918 και στην 
Ευρώπη την άνοιξη της ίδιας χρονιάς. Την ονομασία της 
«ισπανική γρίπη», την οφείλει στις δημοσιογραφικές 
αναφορές για την έξαρση της ασθένειας στη Μαδρίτη. Η 
απειλή της ισπανικής γρίπης εξαφανίστηκε το καλοκαίρι 
του 1919, όταν το μεγαλύτερο μέρος των ασθενών είχε 
αναπτύξει ανοσία ή είχε πεθάνει.

2. Η ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΓΡΙΠΗ (1957)

Εκατοντάδες σπουδαστές άρρωστοι με ασιατική γρίπη σε 
ιατρείο έκτακτης ανάγκης

Ξεκίνησε από το Χονγκ Κονγκ και γρήγορα εξαπλώ-
θηκε σε ολόκληρη την Κίνα και έπειτα στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Στην Ευρώπη η Μεγάλη Βρετανία ήταν αυτή 
που επλήγη περισσότερο με 14.000 νεκρούς μέσα σε έξι 
μήνες. Ένα δεύτερο κύμα της ασιατικής γρίπης ακολού-
θησε στις αρχές του 1958, προκαλώντας συνολικά περί-
που 1,1 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως, με 116.000 
θανάτους μόνο στις ΗΠΑ. Δημιουργήθηκε εμβόλιο που 
περιόρισε σημαντικά την πανδημία.

1. Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΟΥ AIDS (1981)

Το AIDS, που ταυτοποιήθηκε το 1981, καταστρέφει το 
ανοσοποιητικό σύστημα ενός ατόμου, με αποτέλεσμα 
το θάνατό του από ασθένειες που το σώμα συνή-
θως καταπολεμά. Όσοι έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV 
αντιμετωπίζουν πυρετό, πονοκέφαλο και διογκωμένους 
λεμφαδένες. Το AIDS παρατηρήθηκε για πρώτη φορά 
στις αμερικανικές κοινότητες των ομοφυλοφίλων, αλλά 
πιστεύεται ότι αναπτύχθηκε από έναν ιό χιμπατζή από 
τη Δυτική Αφρική τη δεκαετία του 1920. Η ασθένεια, η 
οποία διαδίδεται μέσω ορισμένων σωματικών υγρών, 
μεταφέρθηκε στην Αϊτή τη δεκαετία του 1960, στη Νέα 
Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο τη δεκαετία του 1970. Τα 
επόμενα χρόνια αναπτύχθηκαν θεραπείες που επιβρα-
δύνουν την πρόοδο της νόσου, αλλά 35 εκατομμύρια 
άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν πεθάνει από AIDS. 

[πηγή: sansimera.gr]
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1947 Η ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
73 χρόνια από την ενσωμάτωση  
των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα 

Τα Δωδεκάνησα (για την ακρίβεια είναι 
14) ήταν από αρχαιοτάτων χρόνων 

δεμένα με τις τύχες του Ελληνισμού. Εν 
τούτοις, μόλις το 1947 ενσωματώθηκαν 
στο ελληνικό κράτος.
Εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης 

δέχθηκαν καταστρεπτικές επιδρομές 
από τους Πέρσες, τους Σαρακηνούς, τους 
Βενετούς, τους Γενουάτες, τους Σταυρο-
φόρους και τους Τούρκους (Σελτζούκους 
και Οθωμανούς). Από το 1309 περιήλθαν 
στην εξουσία των Ιωαννιτών Ιπποτών 
και έμειναν υπό την κυριαρχία τους έως 
το 1522, οπότε καταλήφθηκαν από τους 
Οθωμανούς Τούρκους. Με την έναρξη 
του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 
1821, τα Δωδεκάνησα επαναστάτησαν, 
αλλά το 1830 επιστράφηκαν μαζί με τη 
Σάμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, με 
αντάλλαγμα την Εύβοια, η οποία ενσω-
ματώθηκε στο ελεύθερο ελληνικό κρά-
τος.
Η κατάληψη των Δωδεκανήσων από 

τους Ιταλούς το 1912 αναπτέρωσε τις ελ-
πίδες των κατοίκων τους ότι σύντομα τα 
νησιά θα ενταχθούν στον εθνικό κορμό. 
Πράγματι, με τη συνθήκη των Σεβρών 
(10 Αυγούστου 1920) τα Δωδεκάνησα 
παραχωρούνταν στην Ελλάδα, με εξαί-
ρεση τη Ρόδο, που θα παρέμενε για ένα 
διάστημα υπό ιταλική διοίκηση. Όμως, 
η ατυχής έκβαση της μικρασιατικής εκ-
στρατείας έδωσε την ευκαιρία στους 
Ιταλούς να υπαναχωρήσουν και με την 
άνοδο του Μουσολίνι προσπάθησαν να 
τα εξιταλίσουν. Μετά τη συνθηκολόγηση 
των Ιταλών (1943), κύριοι των Δωδεκανή-
σων έγιναν οι Γερμανοί και μετά την πα-
ράδοση της Χιτλερικής Γερμανίας (Μάιος 

1945), η Μεγάλη Βρετανία. Ήταν η χρυσή 
ευκαιρία για την ενσωμάτωση των Δωδε-
κανήσων στο ελληνικό κράτος, την οποία 
η ελληνική διπλωματία δεν έπρεπε να 
αφήσει να πάει χαμένη. Ήταν απαίτηση 
του ελληνικού λαού και είχε χυθεί άφθο-
νο ελληνικό αίμα για την εκδίωξη των 
Γερμανών από τα Δωδεκάνησα. Το θέμα 
θα λυνόταν οριστικά από τη Διάσκεψη 
Ειρήνης των νικητριών δυνάμεων του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, που θα συνερχό-
ταν στο Παρίσι.
Η Ελλάδα, διά του πρωθυπουργού Κων-

σταντίνου Τσαλδάρη, διαμήνυσε ότι θα 
έθετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσε-
ων ως εθνικές διεκδικήσεις (α) την πρό-
σκτηση της Βορείου Ηπείρου και (β) των 
Δωδεκανήσων, (γ) τη διευθέτηση των 
ελληνοβουλγαρικών συνόρων, ενώ σκό-
πευε να θέσει και (δ) το ζήτημα της Κύ-
πρου στη Μεγάλη Βρετανία. Από τις τέσ-
σερις αυτές εθνικές διεκδικήσεις, μόνο 
το θέμα των Δωδεκανήσων ευοδώθηκε, 
χωρίς δυσκολίες και περιπλοκές.
Είναι γνωστό ότι ο Στάλιν και ο Τσόρτσιλ, 

κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου, προσπάθησαν να δελεάσουν την 
Τουρκία, προσφέροντάς της ορισμένα 
παράκτια νησιά του Αιγαίου, προκειμέ-
νου να την πείσουν να βγει στον πόλεμο 
στο πλευρό των Συμμάχων ή τουλάχιστον 
να παραμείνει αυστηρά ουδέτερη. Επι-
προσθέτως, ο Στάλιν είχε συνδέσει το 
θέμα των Δωδεκανήσων με την Τριπολίτι-
δα (σημερινή Λιβύη), για την οποία η Σο-
βιετική Ένωση είχε διατυπώσει το αίτημα 
να της ανατεθεί η εντολή.
Όμως, σε μια απρόσμενη στροφή της 

πολιτικής της, η Σοβιετική Ένωση συγκα-

τατέθηκε να αποδοθούν τα Δωδεκάνησα 
στη Ελλάδα, στη συνεδρίαση των Υπουρ-
γών Εξωτερικών που προετοίμαζε τη Δι-
άσκεψη Ειρήνης των Παρισίων. Η δήλω-
ση έγινε στις 27 Ιουνίου 1946 από τον 
Υπουργό Εξωτερικών, Βιατσεσλάβ Σκρι-
άμπιν, γνωστότερο ως Μολότοφ, με μο-
ναδικό όρο την αποστρατιωτικοποίηση 
των νησιών. Έτσι, προτού καν συνέλθει η 
Διάσκεψη Ειρήνης, το θέμα των Δωδεκα-
νήσων είχε λάβει ευνοϊκή τροπή για την 
Ελλάδα.
Η είδηση για την απόδοση των Δωδεκα-

νήσων στην Ελλάδα χαιρετίστηκε με με-
γάλο ενθουσιασμό, σε μια περίοδο που 
η χώρα βρισκόταν στη δίνη του Εμφυλίου 
Πολέμου. Η Διάσκεψη της Ειρήνης συνήλ-
θε στο Παρίσι από τις 29 Ιουλίου έως τις 
11 Οκτωβρίου 1946, όπου τέθηκαν από 
ελληνικής πλευράς και τα θέματα της 
Βορείου Ηπείρου και της διευθέτησης 
των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, χωρίς 
επιτυχία, αφού οι ΗΠΑ δε θέλησαν να δυ-
σαρεστήσουν τη σύμμαχό τους Σοβιετική 
Ένωση και τους δορυφόρους της Αλβανία 
και Βουλγαρία. Η προσπάθεια της Τουρ-
κίας να διεκδικήσει το Καστελόριζο και τη 
Σύμη έπεσαν στο κενό.
Στις 10 Φεβρουαρίου 1947 υπογράφη-

κε στο Παρίσι η Συνθήκη Ειρήνης με την 
Ιταλία, σύμφωνα με την οποία τα Δωδε-
κάνησα αποδίδονταν στην Ελλάδα, ενώ 
η Ιταλία υποχρεωνόταν σε αποζημίω-
ση ύψους 105 εκατομμυρίων δολαρίων 
προς τη χώρα μας. Με επιμονή της σοβι-
ετικής πλευράς, οριζόταν στο κείμενο ότι 
τα νησιά θα παρέμεναν αποστρατιωτι-
κοποιημένα, πρόβλεψη που θα επικαλε-
στεί η Τουρκία κατά τρόπο καταχρηστικό 
μετά το 1974. Από την τουρκική ερμηνεία 
του κειμένου της ελληνοϊταλικής συν-
θήκης του 1947, σε συνδυασμό με τις 
ιταλοτουρκικές συμφωνίες του 1932, θα 
προκύψει και το ζήτημα των «γκρίζων ζω-

νών», που έθεσε η Άγκυρα μετά την Κρί-
ση των Ιμίων το 1996.
Η επίσημη τελετή της ενσωμάτωσης 

έγινε στις 7 Μαρτίου 1948 και η τελετή 
παράδοσης των Δωδεκανήσων στην Ελ-
λάδα από τις βρετανικές αρχές, έγινε στις 
31 Μαρτίου 1947 στη Ρόδο, μέσα σε πα-
νηγυρική ατμόσφαιρα. Πρώτος διοικητής 
των Δωδεκανήσων ανέλαβε ο αντιναύ-
αρχος, Περικλής Ιωαννίδης, με πολιτικό 
σύμβουλο τον πανεπιστημιακό και δικα-
στικό, Μιχαήλ Στασινόπουλο, μετέπειτα 
πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.  
Το 1955 τα Δωδεκάνησα έγιναν νομός με 
πρωτεύουσα τη Ρόδο.

Πηγή: Σαν Σήμερα

Υποστολή της αγγλικής σημαίας στη Ρόδο  
και έπαρση της ελληνικής

Πρωτοσέλιδο της εποχής από την εφημερίδα “ΕΜΠΡΟΣ”

Ο αντιναύαρχος Περικλής Ιωαννίδης υπογράφει  
το πρωτόκολλο παράδοσης των Δωδεκανήσων

Following the most recent requests from the provincial government 
regarding the spread of COVID-19, we wish to confirm that all Cinémas 
Guzzo will be closed until March 26th.
As usual, we are monitoring the situation very closely and will adjust 
as necessary based on requests from the authorities. Our priority will 
remain above all else, the health of our employees and the public.

The Cinémas Guzzo Team
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GREECE

LIFESTYLE
Γιώργος Τσαλίκης: 

Συγκλονίζει η 
περιγραφή του για 

όσα έζησε στις ΗΠΑ  
λόγω κορωνοϊού

Ο Γιώργος Τσαλίκης 
βρέθηκε στην Αμερι-

κή, καθώς είχε προγραμ-
ματισμένες εμφανίσεις, 
όμως η πανδημία του 
κορωνοϊού πάγωσε τα 
πάντα.
«Είχα 11 sold out συναυ-

λίες, που για εμένα ήταν 
ευλογία. Όταν πήγαμε 
εκεί δεν είχαν πάρει χα-
μπάρι. Δεν υπήρχε καν 
κρούσμα εκεί. Μέσα σε 
τέσσερις ημέρες έγινε 
χαμός. Δε μπορούσαμε 
να βρούμε αντισηπτικό 
σε τρεις πολιτείες. Την 
τελευταία ημέρα στην 
Ουάσιγκτον δεν υπήρχε 
άνθρωπος. Τα μισά μα-
γαζιά στη Βαλτιμόρη ήταν 
κλειστά, χωρίς να υπάρ-
χει εντολή», δήλωσε στο 
gossip-tv.gr
Η πανδημία του 

COVID-19 τον βρήκε, 
λοιπόν, μακριά από τη 
σύζυγό του, Δώρα Δημη-
τροπούλου και τους γιους 
του, με εκείνον να πε-
ριγράφει πώς το βίωσε: 
«Ανησύχησα. Αλλά έχω 
απόλυτη εμπιστοσύνη 
στη γυναίκα μου. Είναι 
άλλωστε και γιατρός και 
έμπειρη. Ήξερα ότι θα 
κάνει το σωστό και ευ-
τυχώς τα παιδιά ακούνε. 
Ανησύχησα για τους γο-
νείς μας. Επειδή είναι πιο 
επικίνδυνο για τους ηλικι-
ωμένους και τις ευπαθείς 

ομάδες, ενημερώσαμε 
αμέσως τους γονείς μας 
να είναι πολύ προσεκτικοί 
και απομονωθήκαμε από 
εκείνους».
Ο Γιώργος Τσαλίκης 

είναι απόλυτα προσαρ-
μοσμένος με τα μέτρα 
που λαμβάνονται για την 
καταπολέμηση του ιού 
και μένει… σπίτι: «Μένω 
στο σπίτι γιατί σέβομαι 
τους κανόνες. Ήρθα από 
την Αμερική και πρέπει 
να μείνω όσο περισσότε-
ρο μπορώ μέσα, για να 
προστατεύσω τους γύρω 
μου. Δεν έχω κανένα σύ-
μπτωμα. Είμαι πολύ καλά, 
αλλά πρέπει να προσέχω. 
Και οι γιοι μου έχουν προ-
σαρμοστεί. Τους έχουμε 
εξηγήσει ότι είναι μια κα-
τάσταση όπου θα πρέπει 
να παραμείνουμε στο σπί-
τι για να προστατεύσουμε 
τους πάντες. Κι εγώ έχω 
προσαρμοστεί, που είμαι 
ένας άνθρωπος, ο οποί-
ος έχει γυρίσει όλον τον 
πλανήτη, είμαι συνεχώς 
στην τσίτα και δουλεύω 
15 με 18 ώρες την ημέρα. 
Προσαρμοζόμαστε όμως. 
Για να περάσει γρήγο-
ρα αυτή η περίοδος και 
να επιστρέψουμε στην 
κανονικότητα πρέπει να 
κάνουμε κάτι απλό. Να 
μείνουμε μέσα. Εάν και 
σ’ αυτό δυσκολευόμα-
στε – που μπορεί κάποιοι 
όντως να δυσκολεύονται 
– ας σκεφτούμε ότι με αυ-
τόν τον τρόπο κάνουμε τη 
διάρκεια της δοκιμασίας 
μικρότερη. Δεν είναι εύ-
κολο να συνειδητοποιή-
σεις αυτό που συμβαίνει 
προφανώς. Στην Ιταλία, 
που είναι μια ώρα μέρα 
με το αεροπλάνο από 
εμάς, έχουν πεθάνει χι-
λιάδες άνθρωποι. Τόσοι 
νεκροί τόσο δίπλα μας! 
Αν δε μπορούμε να το 
συνειδητοποιήσουμε ας 
το εκλογικεύσουμε. Στο 
τέλος θα πάνε όλα καλά».

Γκαλ Γκαντότ: «Η παραμονή στο σπίτι 
είναι η υπερδύναμη μου!» 

Η Ισραηλινή ηθοποιός, Γκαλ Γκαντότ, γνωστή από το 
ρόλο της ως Wonder Woman στην κινηματογρα-

φική ταινία τής DC δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία 
της στην επίσημη σελίδα της στο Instagram και έκα-
νε μια σημαντική δήλωση για την «κοινωνική απο-
στασιοποίηση» λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού. 
Η Γκαλ Γκαντότ μέσω του Instagram ανακοίνωσε ότι 
στο πλαίσιο μέτρων προστασίας παραμένει αυτο-
βούλως σε καραντίνα στο σπίτι της. Στη δήλωσή της, 
η ηθοποιός αναφέρει ότι η παραμονή στο σπίτι εί-
ναι η υπερδύναμη της και συνέστησε σε όλους να 
μείνουν σε καραντίνα στις οικίες τους με την οικο-
γένειά τους. Επιπλέον, υπενθύμισε στους θαυμα-
στές της ότι η κατάσταση δεν πρέπει να υποτιμάται. 
Η φωτογραφία, για την οποία η ηθοποιός ποζάρει με πι-
τζάμες και παντόφλες με λεοπάρ print, προκάλεσε τον εν-
θουσιασμό των θαυμαστών της και συγκέντρωσε πάνω 
από 1,7 εκατομμύρια likes σε σύντομο χρονικό διάστημα.   
«Η παραμονή στο σπίτι είναι η υπερδύναμη μου και η 
δική σας! Σας παρακαλώ όλους να φροντίζετε τον εαυτό 
σας, τους αγαπημένους σας και όλους μας. Δεν πρέπει 
να παίρνετε την κατάσταση αψήφιστα. Όσο πιο νωρίς 
μένουμε όλοι στο σπίτι αποτρέπουμε τον εαυτό μας 
από την προσβολή από αυτό τον πολύ μεταδοτικό ιό. 
Το συντομότερο θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στις 
ζωές μας χωρίς να χάσουμε ζωές. Είμαστε όλοι ένα # 
WeAreAllOne», έγραψε η ηθοποιός και πολλοί θαυμα-
στές της έσπευσαν να της εκφράσουν την αγάπη τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Jennifer Lopez: Παρουσίασε τη νέα της 
εντυπωσιακή συλλογή παπουτσιών!

Η Jennifer Lopez μέσα από το 
λογαριασμό της στο Instagram 

μάς έδωσε μία γεύση από τη νέα 
της εντυπωσιακή συλλογή παπου-
τσιών σε συνεργασία με το brand 
DSW.
Η Λατίνα superstar στις φωτογρα-

φίες που δημοσίευσε εμφανίζεται 
απίστευτα sexy και αποκαλύπτει τα 
καλλίγραμμα πόδια της. 

Φυσικά και στις δύο φορά τα 
ζευγάρια της νέας της συλλογής 
παπουτσιών, τα οποία διατίθενται 
στο dsw.com
Τα κρύσταλλα, οι μεταλλιζέ απο-

χρώσεις αλλά και τα animal prints 
στην πιο chic εκδοχή τους πρωτα-
γωνιστούν στη νέα σειρά παπου-
τσιών που υπογράφει η σταρ. 
Τέλος, η J.Lo δημιούργησε τις πιο 

άνετες και stylish εσπαντρίγιες, μία 
φλατ και μία με πλατφόρμα, ιδανι-
κές για το καλοκαίρι.

50 χρόνια έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

του Μιχάλη Τελλίδη

5877 Av. Papineau, Montréal, QC  H2G 2W3
Tél.: 514 483-2362 ext. 115

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

Hellenic Radio CFMB
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ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

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

*

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε παρομοίωση με υπαρκτά ή ανύπαρκτα πρόσωπα και ονόματα είναι απλώς 
συμπωματική και δε φέρνει καμία ευθύνη η διεύθυνση της εφημερίδας και οι συνεργάτες της.

Μ-Έλα Αλέκα, ησύχασε ο δικός σου; Του 
πέρασε;
Α-Ναι Μάγδα μου. Ο δικός σου;
Μ-Κι’ αυτός ησύχασε. Καλά, ο δικός μου, 
που έβλεπε ότι ετοίμαζα καφέ με γλυκάκια. 
Ο δικός σου, πού το κατάλαβε;
Α-Από το παρατηρητήριο της… απέναντι 
Ερμιόνης. Με κάρφωσε σαν τους δωσίλο-
γους της κατοχής.
Μ-Για πες μου λεπτομέρειες…
Α-Βγαίνω λοιπόν από την πόρτα, μπαίνω 
στο αυτοκίνητο μου για να έρθω σ’ εσένα 
για καφέ, όπως είχαμε συμφωνήσει.
Μ-Ναι, όπου θα έπαιρνες τα δικά σου κε-
ράκια από το ΑΣΤΟΡ πριν έρθεις σ’ εμένα 
για καφέ.
Α-Ακριβώς. Πριν όμως, πήγα στο Σούπερ 
Μάρκετ «ΡΑ» να πάρω μερικά πράγματα 
για να κάνω γεμιστά στο Μενέλαο μου, 
πριν το παιχνίδι με τα κεράκια.
Μ-Αφιλότιμη. Βλέπω το κρατάς, ότι το καλό 
φαγητό δημιουργεί ατμόσφαιρα στους άν-
δρες. Λοιπόν;
Α-Όπως τα λες. Βρίσκομαι λοιπόν στο τα-
μείο για να πληρώσω και άρχισε να κου-
δουνίζει το κινητό μου.
Μ-Ποιος ήταν;
Α-Δεν το σήκωσα, διότι πλήρωνα στο τα-
μείο όπως σου είπα, αλλά πέντε λεπτά αρ-
γότερα καθώς έφευγα για να κατεβώ στο 
Παρκ Εξτένσιον, πάλι κτύπησε το κινητό, 
το οποίο συνδέθηκε με την ασύρματη συ-
σκευή Bluetooth του αυτοκινήτου. Μάντε-
ψε ποιος ήταν…
Μ-Ο αντρούλης σου;
Α-Διάνα έπεσες.
Μ-Και τι ήθελε;
Α-Να με κατσαδιάσει που βγήκα έξω. Η γει-
τόνισσα τον πήρε που είδε ότι έφευγα με 
τα αυτοκίνητο. 
Μ-Δε νομίζω να ήταν μόνο η γειτόνισσα…
Α-Τότε ποιος άλλος;
Μ-Ο δικός μου. Μόλις είδε τις προετοιμα-
σίες του καφέ, αφού με κατσάδιασε ότι δεν 
ακολουθώ τις οδηγίες των αρχών να κρα-
τάμε τις αποστάσεις και να μένουμε σπίτι, 
άρπαξε το τηλέφωνο και πήρε τον δικό σου. 
Τα υπόλοιπα τα ξέρεις. Είχα αντίστροφη 
κρεβατομουρμούρα που δεν προσέχω και 
θα κολλήσω τον ιό.
Α-Κι’ εγώ τα ίδια πέρασα. Για να βγω έξω 
να πάρω γάλα και αυγά, πρέπει να περάσω 
από… ιερά εξέταση πριν.
Μ-Ναι αλλά νομίζω σε αυτό το θέμα είχαν 
δίκιο να μας κατσαδιάσουν. Βλέπεις τι γί-
νεται γύρω μας…
Α-Μάλλον έχεις δίκιο. Η κατάσταση μου 
θυμίζει τις ιστορίες που μου έλεγε η γιαγιά 
μου η Ασπασία, πως ζούσαν κάτω από την 
κατοχή των Ναζί. Φοβόντουσαν να βγουν 
έξω κι έπρεπε πάντοτε να είχαν φύλο πο-
ρείας και ταυτότητα για να τα δείξουν στα 
μπλοκ των Γερμανών.
Μ-Ευτυχώς ακόμα δε φτάσαμε εκεί. Αλλά 
στην Ελλάδα, αν δεν πάρεις άδεια σε μα-
γκώσανε και τρως πρόστιμο 150 ευρώ, που 
είναι μεγάλο ποσό για τους περισσότερους.
Α-Αυτό δεν είναι τίποτα.
Μ-Γιατί το λες αυτό;
Α-Ξέρεις τι πρόστιμο μπορεί να φας στον 
Καναδά αν δεν έχεις απομονωθείς στο σπι-
τάκι σου όταν γυρίσεις από ταξίδι;
Μ-Όχι.
Α-Άκου για να μαθαίνεις. Σύμφωνα με το 
νόμο εκτάκτων υγειονομικών μέτρων ως 
$750.000 ακόμα και φυλάκιση.
Μ-Πάλι καλά. Στη Ρωσία ο Πούτιν, σου λέει 
«14 μέρες απομόνωση ή 5 χρόνια φυλακή».
Α-Πάντως, μαύρο Πάσχα θα περάσουμε 
φιλενάδα φέτος. Ούτε εκκλησία, ούτε προ-
σκυνήματα, ούτε φαγοπότια, ούτε πάρτη 

με αρνιά και κοκορέτσια.
Μ-Εγώ είμαι πιο τυχερή από σένα στο εκ-
κλησίασμα.
Α-Γιατί το λες αυτό;
Μ-Διότι όπως ξέρεις, μένω απέναντι από 
την «Παναγίτσα», κι’ όταν έχει εκκλησία 
-αν φυσικά βάλουν τα μεγάφωνα- ακούω 
τη Λειτουργία.
Α-Εσύ είσαι τυχερή. Εγώ όμως θα πρέπει 
να παρακολουθήσω τις Ακολουθίες από 
το διαδίκτυο. Όσο και να θέλουν να προ-
σπαθήσουν να μας πείσουν ότι δε θα νιώ-
σουμε διαφορά από τον εκκλησιασμό που 
είχαμε συνηθίσει, εγώ προσωπικά δε θα 
αισθανθώ το ίδιο.
Μ-Να σου πω, παλιά επί τουρκοκρατίας οι 
προ-παππούδες μας και οι προ-γιαγιάδες 
μας εκκλησιαζόντουσαν – κρυφά – στα 
σπίτια τους.
Α-Ναι, συμφωνώ, αλλά πολλοί είχαν και 
κάποιον ιερέα κοντά τους.
Μ-Σε καταλαβαίνω. Αλλά κάνε υπομονή. 
Που ξέρεις, μπορεί ως τότε να μειωθεί η 
άνοδος των κρουσμάτων και να ξαναλει-
τουργήσουν οι εκκλησίες μας όπως και 
πριν.
Α-Μπα… αμφιβάλω.
Μ-Γιατί το λες αυτό;
Α-Διότι εφόσον έχουν διατάξει το κλείσιμο 
σχεδόν όλων των καταστημάτων ως την 1 
Μαΐου, πως θα ξαναλειτουργήσουν με κό-
σμο οι εκκλησίες μας;
Μ-Μπορεί να έχεις δίκιο… Δε μου λες, εκεί 
που πας και ψωνίζεις τα τρόφιμα σου, κρα-
τάνε τις ανάλογες αποστάσεις όπως λέει ο 
νόμος;
Α-Να σου πω την αλήθεια και αυτός είναι 
ο λόγος που προτιμώ να ψωνίζω εκεί, μόνο 
το «ΡΑ» ακολουθεί τις οδηγίες των αρχών! 
Εκεί σε σας, τι γίνεται;
Μ-Όχι και πολλά μέτρα. Γι’ αυτό αποφάσι-
σα να κάνω τις παραγγελίες μου διά τηλε-
φώνου και να μου τις φέρνουν σπίτι, για να 
‘χω το κεφάλι μου ήσυχο.
Α-Πάντως, φαντάζεσαι τι χασούρα εσόδων 
θα έχει η Κοινότητα από τον αποκλεισμό 
πιστών στις εκκλησίες;
Μ-Σίγουρα, χιλιάδες δολάρια από τα κεριά 
και τους δίσκους που δε θα εισπράξει…
Α-Μιλάμε για οικονομική καταστροφή, 
διότι είναι στην πασχαλινή περίοδο που 
έχουν τις περισσότερες εισπράξεις από τη 
μεγάλη προσέλευση πιστών – προπαντός 
αυτών που πάνε στην εκκλησία μόνο τη 
Μεγάλη Εβδομάδα.
Μ-Αναρωτιέμαι αν η διοίκηση θα ξαναφέ-
ρει την πώληση του οικοπέδου της Αγίας 
Τριάδας, με πρόσχημα τη μείωση εσόδων 
στις εκκλησίες, λόγω των μέτρων κατά του 
Κορωνοϊού…
Α-Λες να το κάνει;
Μ-Δεν το αποκλείω… 
Α-Μόνο που θα πρέπει να περιμένει για να 
μπορεί να καλέσει γενική συνέλευση των 
μελών, μια και τώρα απαγορεύεται!
Μ-Εύχομαι να μη βρει κάνα «παραθυράκι» 
και προβεί στην πώληση χωρίς έγκριση με-
λών…
Α-Κοίτα, εφόσον γιόρτασαν την 25η Μαρτί-
ου «εικονικά» από ραδιόφωνο, εφόσον απ’ 
ότι φαίνεται θα κάνουμε Πάσχα επίσης… 
εικονικά, μέσω διαδικτυακών μέσων, δεν 
αποκλείεται να δούμε και διαδικτυακή συ-
νέλευση μελών στο… Facebook! 
Μ-Αρκετά είπαμε. Λοιπόν, τέρμα οι καφέ-
δες, τέρμα οι επισκέψεις. Μένουμε σπί-
τι με τα αγόρια μας και ότι προκύψει. Τα 
λέμε.
Α-Ναι, μένουμε σπίτι για το καλό όλων 
μας!

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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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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1563 Begin, Ville St-Laurent, Québec  H4R 1W9 (corner Thimens)
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594

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

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

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.
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Ολυμπιακοί Αγώνες: Ανακοίνωσε 
την αναβολή των αγώνων η ΔΟΕ

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή δε χρει-
άστηκε παρά λίγα λεπτά μετά την τη-

λεδιάσκεψη που είχε με την κυβέρνηση 
της Ιαπωνίας, την Τρίτη 24 Μαρτίου, για 
να ανακοινώσει και επίσημα την αναβο-
λή των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Η ΔΟΕ αναφέρει πως συμφωνήθηκε η 

διοργάνωση να μη γίνει αργότερα από 
το καλοκαίρι του 2021, αλλά και πως θα 
διατηρήσει την επωνυμία «Ολυμπια-
κοί Αγώνες 2020». Επίσης, η Ολυμπιακή 
Φλόγα θα παραμείνει στην Ιαπωνία, ως 
σύμβολο ελπίδας για το φως στην άκρη 
του τούνελ, όπου βρίσκεται η ανθρωπό-
τητα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΟΕ: «Ο 
πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, και ο 

πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Άμπε Σίν-
ζο, είχαν τηλεδιάσκεψη σήμερα για να 
συζητήσουν για τις συνεχείς εναλλαγές 
στο περιβάλλον του κορωνοϊού και τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Συμμε-
τείχαν επίσης ο πρόεδρος της οργανωτι-
κής επιτροπής, Μόρι Γιοσίκο, ο υπουργός 
Ολυμπιακών Αγώνων, Χασιμότο Σέικο, ο 
κυβερνήτης του Τόκιο, Κόικε Γιουρίκο, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής Συντονισμού της 
ΔΟΕ, Τζον Κοάτες, ο γενικός διευθυντής 
της ΔΟΕ, Κριστόφ Ντε Κέπερ και ο Εκτε-
λεστικός Διευθυντής της ΔΟΕ, Κριστόφ 
Ντουμπί. Ο πρόεδρος Μπαχ και ο πρωθυ-
πουργός Άμπε εξέφρασαν την ανησυχία 
τους για την παγκόσμια πανδημία του κο-
ρωνοϊού και το πώς επηρεάζει τις ανθρώ-

πινες ζωές, όπως και την επίδραση που 
έχει στην προετοιμασία των αθλητών 
για τους Αγώνες. Σε μια πολύ φιλική και 
εποικοδομητική συζήτηση, οι δύο άνδρες 
εξήραν το έργο της οργανωτικής επιτρο-
πής του Τόκιο 2020 και επισήμαναν την 
πρόοδο που υπάρχει στην Ιαπωνία για 
την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Όμως 
η δίχως προηγούμενο και απρόβλεπτη 
διάδοση της πανδημίας σε όλο τον κόσμο 
συνεχίζεται. Χθες (σ.σ.: 23/3) ο γενικός 
διευθυντής του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Υγείας τόνισε πως ο κορωνοϊός είναι σε 
έξαρση και υπάρχουν πάνω από 375.000 
κρούσματα παγκοσμίως, σχεδόν σε όλες 
τις χώρες, με τον αριθμό να μεγαλώνει 
συνεχώς. Με τις παρούσες συνθήκες και 
με βάση την πληροφόρηση που έχουμε, 
ο πρόεδρος της ΔΟΕ και ο πρωθυπουργός 
της Ιαπωνίας κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο θα 
πρέπει να αναβληθούν σε μια ημερομη-
νία μετά το 2020, αλλά όχι αργότερα από 
το καλοκαίρι του 2021, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η υγεία των αθλητών, όλων 
όσων συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες και της διεθνούς κοινότητας. 
Συμφώνησαν ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
στο Τόκιο θα μπορούσαν να είναι φάρος 
ελπίδας για τον κόσμο σε αυτή τη δύσκο-
λη περίοδο και η ολυμπιακή φλόγα να 
αποτελέσει το φως στο τέλος του τούνελ 
όπου βρίσκεται ο κόσμος αυτή τη στιγμή. 
Για το λόγο αυτό, η Ολυμπιακή Φλόγα θα 
παραμείνει στην Ιαπωνία. Επίσης συμ-
φωνήθηκε πως οι Αγώνες θα διατηρή-
σουν το όνομα Ολυμπιακοί και Παραολυ-
μπιακοί Αγώνες Τόκιο 2020». 

[πηγή: SportFM]

UEFA: Aναβολή των τελικών σε 
Champions και Europa League

Την αναβολή των προγραμματισμένων τελικών για το Μάιο -λόγω 
κορωνοϊού- ανακοίνωσε τη Δευτέρα 23/3 η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαι-
ρική Ομοσπονδία, χωρίς όμως να κάνει παράλληλα γνωστό το πότε 
τελικά θα διεξαχθούν αυτοί! 

Στην απόφαση να αναβληθούν οι 
τελικοί του Champions League 

ανδρών και γυναικών αλλά και του 
Europa League, που ήταν προγραμμα-
τισμένοι τον προσεχή Μάιο, έφτασε η 

UEFA τη Δευτέρα 23/3, εξαιτίας του κο-
ρωνοϊού που πλήττει όλη την Ευρώπη 
και όχι μόνο... 
Έτσι, τόσο ο τελικός του Champions 

League που θα γινόταν στις 30 Μαΐου 
στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κωνσταντι-
νούπολης, όσο και το τελευταίο παι-
χνίδι του φετινού Europa League, το 
οποίο είχε προγραμματιστεί να διεξα-
χθεί τρεις μέρες νωρίτερα, στις 27 Μα-
ΐου, στο Γκντανσκ της Πολωνίας, δε θα 
γίνουν σε αυτή τη φάση. 
Το ίδιο ισχύει και για τη μεγάλη ανα-

μέτρηση του Champions League γυ-
ναικών, που θα γινόταν κανονικά στις 
24/3 στη Βιέννη και το «Βιόλα Παρκ», 
ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ευ-
ρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 
ξεκαθάρισε πως ακόμα δεν έχουν παρ-
θεί αποφάσεις, αναφορικά με το πότε 
θα γίνουν τα τρία αυτά παιχνίδια! 
Επισημαίνοντας πάντως πως αυτό 

θα γίνει μετά από την εξέταση που θα 
υπάρξει από τους αρμόδιους στις δια-
θέσιμες ημερομηνίες στο φετινό αγω-
νιστικό καλεντάρι, προεξέχοντος του 
προέδρου, Αλεξάντερ Τσεφερίν.

[πηγή: SportFM]

ΤΗ «ΓΛΙΤΩΝΕΙ»  
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Οι ελληνικές ομάδες 
«διαλύονται»! 

Σπάνε συμβόλαια, μειώσεις παντού 

Πανδημία ανεπανάληπτη στην αν-
θρωπότητα, για σειρά γενεών. Κρί-

ση, ιστορικά μοναδική, τουλάχιστον με 
τη σύγχρονη μορφή της οικονομίας. 
Επιπτώσεις που ακόμη είναι αδύνατον 
να ψηλαφίσουμε, αφού καλά-καλά 
δεν έχουμε δει, ως πλανήτης συνολικά, 
ούτε καν την κορύφωση της λαίλαπας.
Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να 

έχουμε κατά νου. Ναι, η ζωή συνεχίζε-
ται, αλλά οι επιπτώσεις και ό,τι αφήσει 
πίσω του ο κορωνοϊός όταν μας επιτρέ-
ψει να επιστρέψουμε στην κανονικό-
τητα μας, θα διαμορφώσει δεδομένα 
πολύ διαφορετικά από όσα τώρα δε 
μπορούμε να δούμε, συνεχίζοντας – 
έστω και σε επίπεδο σεναρίων – τα όσα 
μεταγραφικά σενάρια έχουμε συνηθί-
σει πως ισχύουν τα τελευταία χρόνια 
υπό συνθήκες… κανονικότητας.
Τα παραδείγματα πάντως για το τι έρ-

χεται, τα έχουμε δει. Η ελβετική Σιόν, 
για παράδειγμα, έστω και με την... εκ-
κεντρικότητα του ιδιοκτήτη της, την 
προηγούμενη εβδομάδα έλυσε τα 
συμβόλαια 8 ποδοσφαιριστών που δε 
δέχτηκαν να υπογράψουν νέα, με μείω-
ση αποδοχών. Η διοίκηση της γαλλικής 
Λιόν, ανακοίνωσε επισήμως πως κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας όλο της το 
δυναμικό τίθεται σε καθεστώς μερικής 
ανεργίας, χωρίς να προσδιορίζεται επα-
κριβώς το πλαίσιο αυτής της συνθήκης.
Διαβάζουμε επίσης προ ημερών, πως 

κοτζάμ Μπαρτσελόνα, προσανατολίζε-
ται να προτείνει «ψαλίδι» στους ποδο-
σφαιριστές της, σκέψη που παγιώνεται 
για όσο η κατάσταση της καραντίνας 
διευρύνεται. Οι ελληνικές ομάδες προ-
φανέστατα δε θα μπορούσαν να απο-
τελούν εξαίρεση σε όλες αυτές τις σκέ-
ψεις.
Ίσα-ίσα μάλιστα, που αρκετές παρα-

κολουθούν από πολύ κοντά τα δρώμε-
να και την… τάση που διαμορφώνουν 
πρωτοβουλίες και ενέργειες ομάδων 
του εξωτερικού, προκειμένου να δουν 
το πλαίσιο που διαμορφώνεται. Και νο-
μικά και σε επίπεδο επικοινωνίας, αλλά 
και αποδοχής. 
Είναι σίγουρο, 100%, πως τα έσοδα 

έχουν εκμηδενιστεί για όλες τις ομάδες 
εν μέσω πανδημίας (με την εξαίρεση του 
Ολυμπιακού που έχει κάνει την «κάβα» 
του λόγω της ευρωπαϊκής συμμετοχής) 
και ανεξαρτήτως των φημολογούμενων 
μέχρι στιγμής μέτρων χαλάρωσης του 
FFP από την ΟΥΕΦΑ (για όσες ελληνικές 
ομάδες το… χρειάζονται), αυτό δε ση-
μαίνει πως θα αυξηθούν – ακόμη και αν 
γίνει – και τα έσοδα τους.
Γι’ αυτό, και καλό και σίγουρα ρεαλι-

στικότερο θα ήταν, από λογιών-λογιών 
μεταγραφικά σενάρια, να είμαστε προ-
ετοιμασμένοι για μειώσεις μισθών, πι-
θανώς λύσεις ή και διακοπές (αναλόγως 
τις συνθήκες) συμβολαίων και σίγουρα, 
εν όψει νέας σεζόν (που κανείς δεν ξέ-
ρει υπό ποιο πλαίσιο και καθεστώς θα 
διαμορφωθεί) μειωμένα – και μειωμέ-
να κατά πολύ – μπάτζετ.

Παναγιώτης Νικολάου
[Sportdog.gr]

Super League: Πρώτα το 
Working Group της UEFA, 

μετά οι αποφάσεις 
Η Super League κρατά στάση 
αναμονής, περιμένοντας τα απο-
τελέσματα του Working Group της 
UEFA την ερχόμενη εβδομάδα, και 
εν συνεχεία αναμένεται να πάρει 
τις αποφάσεις της 

Πολλά αναμένεται να κριθούν στο 
Working Group της ερχόμενης εβδομά-

δας, μεταξύ της UEFA, της ECA, της FIFPRO 
και της Ένωσης Λιγκών της Ευρώπης.
Αυτό το Working Group περιμένουν και 

στη Super League, σύμφωνα με τα όσα ανα-
φέρει η εφημερίδα Live Sport, και μετά θα 
πάρουν τις αποφάσεις τους. 
Στη διοργανώτρια Αρχή του ελληνικού 

πρωταθλήματος κρατούν στάση αναμονής 
και περιμένουν από την ομάδα εργασίας, 
που μας συστήθηκε την περασμένη εβδο-
μάδα, να δώσει κατευθυντήριες γραμμές 
για την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών πρω-
ταθλημάτων και τη διαμόρφωση που θα 
πάρει το καλεντάρι της σεζόν μέχρι τη λήξη 
της.
Στα τέλη αυτής ή στις αρχές της ερχόμενης 

εβδομάδας αναμένεται να διεξαχθεί τηλεδι-
άσκεψη στη Super League, όπου θα τεθούν 
στο τραπέζι τα αποτελέσματα του ευρωπα-
ϊκού Working Group και θα ληφθούν απο-
φάσεις για την τύχη του πρωταθλήματος.                                         
 
                                                     [πηγή: in.gr] 
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Πρωταθλήματα… μέσα στο κατακαλόκαιρο 
Οι Άγγλοι αποφάσισαν να ξαναμπούν στα γήπεδα, μόλις το επιτρέψει ο κορωνοϊός. Το ίδιο θα 
κάνουν και οι υπόλοιπες λίγκες. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα σήμαινε οικονομική αυτοχειρία.  
Η Ευρώπη θρηνεί τους νεκρούς της, ζει μέσα στον τρόμο της πανδημίας, όμως, το σόου  
πρέπει να συνεχιστεί… 

Γράφει ο Sportscaster 
(από το protagon.gr)

Η αρχική αναβολή είχε χρονικό ορίζοντα την 4η Απρι-
λίου. Απέμενε ένα δεκαπενθήμερο, όμως με πάνω 

από 2.600 κρούσματα και 110 νεκρούς από τον κορω-
νοϊό στη Βρετανία, η Πρέμιερ Λιγκ δε χρειαζόταν να 
περιμένει άλλο για να παρατείνει το «λουκέτο» στα αγ-
γλικά γήπεδα, έως την Πρωτομαγιά. Μέχρι τότε δε θα 
διεξάγονται αγώνες στις τέσσερις επαγγελματικές κα-
τηγορίες (Πρέμιερ, Τσάμπιονσιπ, Λιγκ 1, Λιγκ 2), αλλά 
και στις δύο κατηγορίες του ποδοσφαίρου Γυναικών. Η 
απόφαση της PL και της EFL (είναι η Ένωση των συλ-
λόγων που αγωνίζονται στις χαμηλότερες κατηγορίες 
της Αγγλίας), που ελήφθη την Πέμπτη 19/3 σε τηλεδι-
άσκεψη, ήταν αυτονόητη ως προς το πρώτο σκέλος της 
-ότι, ακόμη, δε μπορεί να παιχθεί ποδόσφαιρο-, όμως 
όχι και ως προς το δεύτερο: ότι τα πρωταθλήματα θα 
επαναρχίσουν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Υπήρ-
χαν ομάδες που ζητούσαν πρόωρη διακοπή, ή και μα-
ταίωση της σεζόν 2019-2020, σα να μην άρχισε ποτέ. 
Αλλά οι δύο λίγκες συμφώνησαν να εκμεταλλευθούν 
την ευκαιρία που τους δίνει η αναβολή του Euro 2020 
και να εξαντλήσουν όλες τις πιθανότητες, ώστε τα πρω-
ταθλήματα να ολοκληρωθούν κανονικά. 

Με τις ευλογίες της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της 
Αγγλίας, που ανακοίνωσε ότι η τρέχουσα σεζόν «μπο-
ρεί να παραταθεί επ’ αόριστον», δηλαδή και πέρα από 
την καταληκτική ημερομηνία (1 Ιουνίου), που προβλέ-
πει η σχετική προκήρυξη. 
Οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα σήμαινε οικονομική 

αυτοχειρία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της KPMG, εάν 
δεν παιχτούν τα υπόλοιπα ματς της Πρέμιερ Λιγκ, οι 
ομάδες θα χάσουν 700-800 εκατομμύρια ευρώ, μόνο 
από τα τηλεοπτικά τους συμβόλαια. Κι άλλα 250-300 
εκατ. ευρώ από εμπορικά έσοδα. 
Πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ, δηλαδή, χωρίς 

κανείς να μπορεί να υπολογίσει επακριβώς τις ρήτρες 
και τις αποζημιώσεις που θα πρέπει να καταβάλουν στο 
Sky Sports και το BT Sport, αλλά και στους τηλεοπτικούς 
σταθμούς που κατέχουν τα δικαιώματα μετάδοσης των 
αγώνων στο εξωτερικό. 
Για να αποφύγουν την καταστροφή, το σόου πρέπει 

να συνεχιστεί. Ακόμη και κεκλεισμένων των θυρών. Σε 
αυτήν την περίπτωση, δηλαδή εάν οι αγώνες που απο-
μένουν διεξαχθούν χωρίς θεατές στις εξέδρες, οι απώ-
λειες για το σύνολο των συλλόγων της Πρέμιερ Λιγκ δε 
θα ξεπεράσουν τα 180 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανα-
φέρει η ίδια μελέτη. 

Τα άδεια γήπεδα θα πλήξουν, κυρίως, τις ομάδες των 
μικρότερων κατηγοριών, επειδή οι εισπράξεις από τα 
εισιτήρια και τις matchdays αποτελούν ένα πολύ σημα-
ντικό ποσοστό των εσόδων τους. Για το 20% από αυτές, 
οι αγώνες πίσω από κλειστές πόρτες μπορεί να σημαί-
νουν πτώχευση, κάτι που, ήδη, συνέβη στην Μπέρι, 
εκτιμά ο οικονομικός αναλυτής του ποδοσφαίρου στο 
Πανεπιστήμιο Χάλαμ του Σέφιλντ, Ρομπ Ουΐλσον. Έτσι, 
η EFL αποφάσισε να ενισχύσει τις ομάδες της δεύτερης, 
τρίτης και τέταρτης κατηγορίας, που αντιμετωπίζουν 
οικονομικές δυσκολίες λόγω της αναστολής των πρω-
ταθλημάτων, με 53 εκατομμύρια ευρώ. 
Το ρολόι της Πρέμιερ Λιγκ σταμάτησε στην 29η αγω-

νιστική. Αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, οι αγγλικοί σύλλογοι 
θα ξαναπιάσουν το πρωτάθλημα από εκεί που το άφη-
σαν, και είναι διατεθειμένοι να παίζουν δύο φορές την 
εβδομάδα, ή και ανά δύο ημέρες, προκειμένου να ολο-
κληρώσουν τις εννέα αγωνιστικές που απομένουν. 
Σύμφωνα με τον Μαρκ Ογκντεν, δημοσιογράφο του 

ESPN, η επόμενη σεζόν (2020-2021) του αγγλικού πρω-
ταθλήματος δεν πρόκειται να ξεκινήσει, εάν δεν έχει 
ολοκληρωθεί η φετινή. Χρόνος υπάρχει, ακόμη κι αν 
το πρωτάθλημα δεν επανεκκινήσει την Πρωτομαγιά, 
αλλά μια δυο εβδομάδες αργότερα. Αυτή είναι και η 
επιθυμία της UEFA: στις επόμενες διοργανώσεις της 
(Champions και Europa League) να συμμετάσχουν οι 
ομάδες που θα κατακτήσουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια 
με βάση την τελική κατάταξη κάθε πρωταθλήματος, 
κι όχι κάποιες που θα δηλωθούν ως «φωτογραφία 
της στιγμής» από πρωταθλήματα που διακόπηκαν. Τα 
στελέχη της το ξεκαθάρισαν στους αντιπροσώπους της 
ECA (Ένωση Ευρωπαϊκών Συλλόγων) στην τηλεδιάσκε-
ψη της Τρίτης 17/3. Τον ίδιο δρόμο -της ολοκλήρωσης- 
θα επιχειρήσουν να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα 
πρωταθλήματα. Όχι μόνο επειδή το απαιτεί η UEFA, 
αλλά γιατί το τίμημα της οριστικής διακοπής θα είναι 
βαρύ, και γι’ αυτά. 
Για την Ισπανία εκτιμάται στα 800-950 εκατ. ευρώ. Μι-

λώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας, ο πρόεδρος 
της Λίγκας, Χαβιέ Τεμπάς, τόνισε πως η Πριμέρα Ντιβι-
ζιόν θα μπορούσε να επαναρχίσει στα μέσα Μαΐου και 
να ολοκληρωθεί (απομένουν 11 αγωνιστικές), έστω κι 
αν χρειαστεί οι ομάδες να παίζουν ανά 48 ώρες. 
Στη Μπουντεσλίγκα οι απώλειες θα φτάσουν τα 650-

750 εκατ. ευρώ., στη Serie A τα 550-650 εκατ. και στη 
γαλλική Ligue 1 τα 300-400 εκατ. ευρώ. Το διακύβευμα 
στα Top-5 πρωταθλήματα της Ευρώπης «αγγίζει» τα 
τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά στην ήπειρό μας 
διεξάγονται 30, ακόμη, επαγγελματικά πρωταθλήματα 
ποδοσφαίρου, και στον υπόλοιπο Κόσμο πολλές δεκά-
δες. Εάν μπορούσαμε να κάνουμε το λογαριασμό, ίσως 
να δικαιολογούσαμε όσους αγωνιούν να ξανακυλήσει η 
μπάλα στα γήπεδα το συντομότερο δυνατόν… 

Μια γυναίκα προσπερνά μια αφίσα που ανακηρύσσει τη Λίβερπουλ πρωταθλήτρια Αγγλίας 2019-20.  
Μόνο που η σεζόν θα τελειώσει, αν τελειώσει, μέσα στο καλοκαίρι…
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THE ORIGINAL PETROS
1613 William Street (Corner Guy) 

Montreal, QC  H3J 1R1
514-935-8500

THE WESTMOUNT PETROS
4785 Sherbrooke Street West

Montreal, QC  H3Z 1E9
514-938-5656

THE OUTREMONT PETROS
234 Laurier Ave. West
Montreal, QC  H2T 2N8

514-312-0200

www.restaurantpetros.ca

TAVERNE GRECQUE

OPENING SOON IN LITTLE ITALY

Fine Greek Cuisine
Bring your own wineΜέχρι νεότερης 

ειδοποίησης 
θα παραμείνουμε κλειστά 

λόγω κορονοϊού

Η Ελληνική Πρωτοβουλία Καναδά 
(THI Canada) είναι υπερήφανη για 

την υποστήριξη που προσφέρει στα 
Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, με συνολική 
επιχορήγηση ύψους 100.000 Καναδικών 
δολαρίων μέχρι σήμερα. 
Τα Παιδικά Χωριά SOS, τα Σπίτια Νέων 

και το SOS Σπίτι για Βρέφη (SOS Babies 
Home) παρέχουν σε εγκαταλελειμμέ-
να, ορφανά και άπορα παιδιά όλων των 
ηλικιών, ένα νέο και μόνιμο σπίτι. Εκτός 
από τις στεγαστικές και επισιτιστικές 
τους ανάγκες, τα παιδιά λαμβάνουν 
κατάλληλη εκπαίδευση και προετοιμασία 
για ανεξαρτησία στην ενήλικη ζωή τους.
Το 2018, το THI Canada χορήγησε 

επιχορήγηση ύψους 50.000 Καναδικών 
δολαρίων στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος. 
Μέσω της υποστήριξης του THI Canada, η 
φιλανθρωπική οργάνωση SOS κάλυψε τις 
διατροφικές ανάγκες 36 οικογενειών SOS, 
και πιο συγκεκριμένα προσέφερε γεύμα-
τα σε 198 παιδιά και 36 μητέρες, καλύπτο-
ντας τα τρία τέταρτα των συνολικών επι-
σιτιστικών αναγκών της οργάνωσης για 
το συγκεκριμένο έτος. Η στήριξη του THI 
Canada κάλυψε τις ανάγκες για τρόφιμα 
για όλα τα προγράμματα της Οργάνωσης 
SOS Ελλάδος για εννέα μήνες, από τον 
Απρίλιο του 2018 έως το Δεκέμβριο του 
2018.

Επιπροσθέτως, όπως ανέφερε ο Γιώργος 
Πρωτόπαπας, Γενικός Διευθυντής των 
Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, στην 
έκθεσή του σχετικά με τα κεφάλαια που 

παρείχε το THI Canada το έτος 2018, 
μέσω αυτής της δωρεάς η Οργάνωση 
SOS κατάφερε να στηρίξει το SOS Babies 
Home που λειτουργεί ο οργανισμός στο 
Μαρούσι Αττικής. Το 2018 το SOS Babies 
Home φιλοξένησε συνολικά 25 βρέφη. Η 
μέση διάρκεια διαμονής των παιδιών στο 
σπίτι ήταν 19,1 μήνες, κοντά στο μέγιστο 
χρόνο φιλοξενίας των παιδιών, σύμφωνα 
με τις επιστημονικές διαδικασίες 
λειτουργίας του Σπιτιού.
Το 2019, το THI Canada συνέχισε την 

υποστήριξή του προς τα Παιδικά Χωριά 
SOS Ελλάδος με πρόσθετη επιχορήγηση 
ύψους 50.000 Καναδικών δολαρίων, την 

οποία ο Οργανισμός διέθεσε για την 
κάλυψη ενός πολύ σημαντικού τμήματος 
των καθημερινών διατροφικών αναγκών 
των 227 παιδιών και 42 μητέρων που ζουν 
σε όλα τα προγράμματα SOS σε όλη την 
Ελλάδα για το SOS Babies Home.
Όπως ανέφερε ο κ. Πρωτόπαπας, σε 

επιστολή προς το THI Canada, «η υποστή-
ριξή σας στη δουλειά μας, δίνει μια άλλη 
διάσταση στην έννοια της γενναιοδωρίας, 
στην έννοια της αλληλεγγύης, και 
παράλληλα αποτελεί τη μεγαλύτερη 
βοήθεια και στήριξη που μπορεί να 
μας προσφέρει κάποιος που, μαζί με το 
σεβασμό που έχετε δείξει στο έργο μας, 

δημιουργεί μια μεγάλη αγκαλιά που 
περιλαμβάνει όλα τα παιδιά μας». 
Η Ελληνική Πρωτοβουλία Καναδά 

(THI Canada) είναι μια Καναδική 
φιλανθρωπική οργάνωση που 
δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει 
την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και 
επιδιώκει να βοηθήσει στην αντιμετώπιση 
της φτώχειας, παρέχοντας υποστήριξη 
σε αξιόπιστους φιλανθρωπικούς 
οργανισμούς της Ελλάδος για την παροχή 
τροφίμων, υγειονομικής περίθαλψης και 
άλλων σχετικών υπηρεσιών, σε όσους 
έχουν ανάγκη. 

Με αυτό το σκοπό, συγκεντρώνει 
στον Καναδά τα αναγκαία χρηματικά 
ποσά από δωρεές μελών της Ελληνικής 
Κοινότητας του Καναδά, τα οποία 
διατίθενται απευθείας σε προγράμματα 
που παρέχουν ιατρική φροντίδα σε 
όσους έχουν ανάγκη, ή προσφέρουν 
ημερήσια γεύματα σε παιδιά 
ορφανά, εγκαταλελειμμένα ή θύματα 
κακοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες,  
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας  

στη διεύθυνση 
https://ca.thehellenicinitiative.org  

ή επικοινωνήστε  
με τη Victoria Bοucovalas,  

Διευθύντρια Επιχειρήσεων, THI 
Canada victoria.boucovala@
ca.thehellenicinitiative.org

Τηλ.: +1416-572-7324

«ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΚΑΛΙΑ»: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  
ΚΑΝΑΔΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
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Agence
immobilière

CIΤÉ
Εάν σκέφτεστε να πουλήσετε  το σπίτι σας 

την άνοιξη, τηλεφωνήστε μου σήμερα 
για μια δωρεάν εκτίμηση!

514.993.5010
 agentvk@gmail.com Voula Kottaridis

 Γράφει ο Άγγελος Μ. Συρίγος* 

Η Τουρκία είναι ένα κράτος, που 
στηρίζει την κρατική λειτουργία, τα 

σχέδια και τις αποφάσεις της σε στρατι-
ωτικούς, σε υπέρμετρο -για τα μέτρα της 
Δύσεως- βαθμό. Αυτό έχει τις συνέπειές 
του. Οι στρατιωτικοί έχουν εκπαιδευθεί 
σε ένα συγκεκριμένο τρόπο «σκέπτεσθε». 
Επί παραδείγματι, φέρουν παραστάσεις 
και διδαχές από τις σχολές του πολέ-
μου. Αγαπημένο θέμα των συγκεκρι-
μένων σχολών είναι οι ανορθόδοξοι 
πόλεμοι ή πως θα εξαντληθεί ή υποτα-
χθεί ο εχθρός, ει δυνατόν, χωρίς μάχη. 
Μέσα από αυτό το πρίσμα, οφείλουμε 
να ερμηνεύσουμε και τα όσα συνέβη-
σαν το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. 
Τα δεδομένα είναι τα ακόλουθα: 
-25-27 Φεβρουαρίου: είχαμε συγκρούσεις 
των ΜΑΤ με κατοίκους σε Λέσβο και Χίο. 
-27 Φεβρουαρίου: σκοτώθηκαν 36 τούρ-
κοι στρατιώτες στο Ιντλίμπ της Συρίας. 
Λίγο πριν τα μεσάνυχτα συνεδρίασε το 
τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. 
-28 Φεβρουαρίου: Χαράματα και 
αμέσως μετά τη συνεδρίαση, ανακοι-
νώθηκε ότι η Τουρκία θα αφήσει ανοι-
χτά τα σύνορά της για όσους θέλουν 
να πάνε στην Ευρώπη. Στη συνέχεια, 
έχουμε τα εξής βεβαιωμένα στοιχεία: 
✓Χιλιάδες μηνύματα εστάλησαν σε τηλέ-
φωνα προσφύγων και μεταναστών που 
βρίσκονται στην Τουρκία. Τα μηνύματα 
ενημέρωναν ότι τα σύνορα προς την Ελλάδα 
(και μόνο προς την Ελλάδα) είναι ανοιχτά. 
✓ Τοπικοί αξιωματούχοι των δήμων ναύλω-
σαν λεωφορεία από διάφορες πόλεις της 
Τουρκίας και άρχισαν να μεταφέρουν 
κόσμο στα σύνορα του Έβρου και στις 
παραλίες απέναντι από τα ελληνικά νησιά. 
✓ Η «μεγάλη έξοδος» ακολουθείτο 
κατά βήμα από κρατικά τουρκικά μέσα 
ενημερώσεως που μετέδιδαν σε απ’ 
ευθείας μετάδοση τα τεκταινόμενα. 
✓ Από την πρώτη στιγμή ετέθη σε λειτουρ-
γία μηχανισμός παραγωγής ψεύτικων 
ειδήσεων. Για να ενθαρρυνθούν όσοι 
ήθελαν να πάνε στην Ελλάδα, ο Ερντογάν 
ισχυρίσθηκε δημοσίως το Σάββατο 29 
Φεβρουαρίου ότι ήδη 18.000 άτομα είχαν 
περάσει στην Ελλάδα. Τις επόμενες ημέρες 
οι υπουργοί του μιλούσαν για 135.000. 
Ο ξένος Τύπος «μπούκωσε» ξαφνικά με 
φωτογραφίες, βίντεο και ενημερωτικό 
υλικό, που εδραίωνε με προσεκτικό τρόπο 
την τουρκική προπαγάνδα περί προσφύ-
γων που αναζητούσαν καταφύγιο στην 
Ευρώπη.
Ας προσπαθήσουμε να ερμηνεύ-

σουμε όλα αυτά τα γεγονότα, μέσα 
από το πρίσμα του ανορθόδοξου πολέ-

μου και των ασύμμετρων ενεργειών: 
✓ Ήταν μία ασύμμετρη ενέργεια, υπό 
την έννοια ότι θεωρητικώς δεν υπάρ-
χουν σχέδια για άμυνα έναντι εισό-
δου δεκάδων χιλιάδων άοπλων 
μεταναστών και προσφύγων. 
✓ Η Τουρκία χρησιμοποίησε χαμηλού 
σχετικά κόστους μέσα (τους μετανά-
στες και πρόσφυγες) που προκαλούν 
όμως, δυσανάλογα, μεγάλου κόστους 
(δηλαδή ασύμμετρου) αποτελέσματα. 
✓ Υποχρέωσε τον αντίπαλο να κινη-
τοποιήσει μεγάλες στρατιωτικές και 
αστυνομικές δυνάμεις, λιμενικό και 
πολεμικό ναυτικό, χωρίς η Τουρκία να 
χρειασθεί να κινητοποιήσει το ελάχι-
στο των αντίστοιχων δυνάμεων. 
✓ Δημιούργησε σύγχυση για τη φύση 
και τον αντικειμενικό στόχο τής απειλής. 
Θεωρητικώς, άφησε τα σύνορα ανοιχτά 
διότι ήθελε να υπενθυμίσει το προσφυ-

γικό πρόβλημα της Τουρκίας. Στην πραγ-
ματικότητα στο έδαφος της Τουρκίας 
δεν υπήρχαν πρόσφυγες από το Ιντλίμπ. 
Η Τουρκία ήθελε μόνο να αποσταθε-
ροποιήσει τον αντίπαλο (την Ελλάδα). 
✓ Επέλεξε το τριήμερο της Καθαράς 
Δευτέρας πιστεύοντας ότι θα έπιανε 
τη χώρα σε εορταστική ατμόσφαιρα. 
Το πρωί της Τρίτης, όταν το κράτος 
θα ξυπνούσε από την καρναβα-
λική ραστώνη, θα ήταν πλέον αργά. 
✓ Προσπάθησε να μεγαλώσει την αδυνα-
μία του αντιπάλου (της Ελλάδας) που 
βρισκόταν ήδη σε οριακή κατάσταση 
στα νησιά λόγω του μεταναστευτι-
κού και προσφυγικού προβλήματος. 
✓ Ενώ παραβίαζε κατάφωρα το Διεθνές 
Δίκαιο, χρησιμοποιούσε εμμέσως 
διατάξεις του (ανθρωπιστικό δίκαιο και 
δίκαιο για το άσυλο) για να αποστα-
θεροποιήσει τον αντίπαλο. Όταν οι 
δεκάδες χιλιάδες κατευθυνόμενοι μετα-
νάστες και πρόσφυγες περνούσαν στην 
Ελλάδα, η υποχρέωση να προσφέρουμε 
σε άτομα που καταδιώκονται το δικαί-
ωμα να ζητούν άσυλο, θα οδηγούσε στην 
απόλυτη κατάρρευση του συστήματος. 

Όλα αυτά υπηρετούσαν μία βασική 
διδαχή στις στρατηγικές σπουδές: «Η 
άριστη ενέργεια στον πόλεμο είναι να 
υποταχτεί ο εχθρός χωρίς μάχη».

ΠΟΥ ΑΠΕΒΛΕΠΕ Η ΤΟΥΡΚΙΑ;
Όταν την επομένη της Καθαράς Δευτέρας 

ο κρατικός μηχανισμός θα ξυπνούσε, 
στη χώρα θα βρίσκονταν ήδη κάποιες 
επιπλέον δεκάδες χιλιάδες μετανάστες και 
πρόσφυγες. Η κυβέρνηση, ήδη ζορισμένη 
λόγω του μεγάλου αριθμού προσφύγων 
και μεταναστών στα νησιά θα βρισκόταν 
αντιμέτωπη με ένα αντίστοιχο πρόβλημα 
σε Μακεδονία και Θράκη.

Η κατάρρευση της ασφάλειας στα 
σύνορα με το κλίμα που ήδη επικρατούσε, 
θα οδηγούσε σε έντονη αμφισβήτηση 
της προσφάτως εκλεγείσας κυβερνή-
σεως και σε αποσταθεροποίηση. Έτσι η 
Τουρκία θα πετύχαινε με ένα σμπάρο δυο 

τρυγόνια. Αφ’ ενός η Ελλάδα θα έμπαινε 
σε πολιτική περιδίνηση. Αφ’ ετέρου η 
Ευρώπη θα έβλεπε με δέος την έμπρακτη 
δυνατότητα της Τουρκίας να αποσταθερο-
ποιεί χώρες με όπλο το μεταναστευτικό. 
Η τουρκική προσπάθεια απέτυχε 
για μία σειρά από λόγους: 
- Κατ’ αρχήν, ήταν λάθος επιλογή η 
διάτρηση των ελληνικών συνόρων 
στον Έβρο. Πρόκειται για το καλύτερο 
φυλασσόμενο τμήμα της ελληνικής 
μεθορίου. Ο τουρκικός σχεδιασμός 
έπασχε σοβαρά σε αυτό το σημείο. 
- Λόγω της έκρυθμης καταστά-
σεως στα νησιά, ο κρατικός μηχα-
νισμός βρισκόταν σε εγρήγορση. 
- Ο πρωθυπουργός είχε ήδη από την 
Τετάρτη 26/2 το βράδυ δώσει ρητή εντολή 
στο λιμενικό να αυξήσει «σημαντικά τον 
αριθμό των σκαφών και τον αριθμό των 
περιπολιών στα νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου». 
Ο ίδιος ανακοίνωσε το μεσημέρι της 

Πέμπτης 27/2 -μία ημέρα πριν αρχίσει 
η εφαρμογή του σχεδίου- ότι δε θα 
δεχθεί άλλες παράνομες εισόδους. Την 
Παρασκευή 28/2 το πρωί η χώρα ήταν 

ήδη αναβαθμισμένη «στον ανώτερο 
βαθμό τον έλεγχο των συνόρων μας 
για τη μεγαλύτερη δυνατή ανάσχεση». 
- Τα ανακλαστικά υπήρξαν άμεσα με την 
αποστολή ισχυρών αστυνομικών δυνά-
μεων στον Έβρο ήδη από το πρωί της 
Παρασκευής 28/2. Η αντιμετώπιση του 
σχεδίου εισόδου με αστυνομικές δυνά-
μεις υπήρξε κομβικής σημασίας. Σε άλλη 
περίπτωση θα είχαμε νεκρούς, όπως 
επιζητούσε άλλωστε ο Ερντογάν. Εδώ 
πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη από τις 
αρχές του 2020 είχε συστήσει στρα-
τηγείο στη Νέα Βύσσα Ορεστιάδας, 
νοτιότερα από τις Καστανιές. Το στρα-
τηγείο στο οποίο συνυπήρχαν αστυνο-
μία και στρατός λειτούργησε άψογα. 

- Ο λαός έδειξε απίστευτη ομοψυ-
χία, αντιλαμβανόμενος ενστικτω-
δώς τη σοβαρή τουρκική απειλή. 
- Τέλος, η εμφάνιση του κορωνοϊού και η 
διακοπή των καρναβαλικών εκδηλώσεων, 
είχε περιορίσει την εορταστική διάθεση 
των ημερών.

Όλα αυτά αναφέρονται, διότι πλανάται 
από πολλούς το ερώτημα «εάν είχαμε 
εισβολή το τριήμερο της Καθαράς 
Δευτέρας». Τα θέματα αυτά είναι εξαιρε-
τικά σοβαρά και πρέπει να προσέχουμε 
τους όρους που χρησιμοποιούμε. 

Ο όρος «εισβολή» δεν περιλαμβάνει 
μόνον ένοπλη επίθεση με τεθωρακισμένα, 
ελικόπτερα και αεροπλάνα. Στη στρατιω-
τική αντίληψη «εισβολή» μπορεί να είναι 
οτιδήποτε υποτάσσει τον αντίπαλο.

Οπότε η απάντηση είναι ότι: ναι! Είχαμε 
εισβολή· άλλου τύπου από την ένοπλη, 
αλλά εισβολή με όλες τις συνέπειες που 
θα είχε, εάν επιτύγχανε. 
Εκείνο που επίσης πρέπει να καταλά-

βουμε είναι ότι ο Ερντογάν το τριήμερο 
της Καθαράς Δευτέρας προσπάθησε 
ανενδοίαστα να αποσταθεροποιήσει την 
Ελλάδα. Το σχέδιο, που είχε σαφέστατα 
ετοιμασθεί από στρατιωτικούς, ξεφού-
σκωσε στον Έβρο και στα νησιά. 

Αυτό προσέθεσε μία ακόμη αποτυ-
χία στους σχεδιασμούς του Ερντογάν. 
Δεν είναι μόνον ότι έχασε το πλεονέκτημα. 
Το χειρότερο γι αυτόν είναι ότι έχασε τη 
δυνατότητα να επισείει στην Ευρώπη την 
απειλή του μεταναστευτικού.

*Ο Αγγελος Συρίγος είναι αναπληρωτής 
καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερι-
κής πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ 
Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ. 
Από τον Ιούλιο του 2019 είναι μέλος του 
ελληνικού κοινοβουλίου με τη ΝΔ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΕΞΕ 

Βατερλό του Ερντογάν στον Έβρο 
Η Ελλάδα τα κατάφερε πολύ καλά στον Έβρο – Τα ανακλαστικά  
υπήρξαν άμεσα, ο λαός έδειξε απίστευτη ομοψυχία…
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Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.

Ζήτω η 25η Μαρτίου
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ΜΟΛΥΒΙΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ... ΤΟΥ MIKE FM 
Το νέο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης»

Η ΕΚΜΜ 
παρακολουθεί πολύ στενά 
τις εξελίξεις γύρω από τον 

κορονοϊό COVID-19.
Για τον λόγο αυτό

αναβάλλονται 
όλες οι προγραμματισμένες 

δραστηριότητες 
των τμημάτων μας. Εορτασμοί με τη βοήθεια της τεχνολογίας

#πλένουμε_χέρια
#μένουμε_σπίτι

Την 25η Μαρτίου 2020, οι έλληνες της 
πατρίδας και της διασποράς τιμήσαμε 

την 199η επέτειο του Αγώνα της Ανεξαρ-
τησίας μας του 1821, που όπως πάντα, 
συμπίπτει με τον εορτασμό του Ευαγγελι-
σμού της Θεοτόκου. Σε οποιαδήποτε άλλη 
χρονιά, τα παιδιά μας θα είχαν προετοι-
μαστεί για τις σχολικές τους παραστάσεις 
και την παρέλαση, ενώ στο πρόγραμμα θα 
υπήρχε και ο εκκλησιασμός. Δυστυχώς, 
λόγω της παγκόσμιας κρίσης που προκά-
λεσε ο κορονοϊός COVID-19, έπρεπε να 
προσαρμόσουμε τις γιορτές, τις εκδηλώ-
σεις και τη Θεία Λειτουργία σε αυτή τη νέα 
πραγματικότητα. Το ηθικό μας, ωστόσο, 
παρέμεινε υψηλό.

Οι Έλληνες έχουμε αποδείξει πολλές φο-
ρές στο παρελθόν και συνεχίζουμε να το 
κάνουμε, δεδομένης της παρούσας μετα-
ναστευτικής κρίσης στα ελληνοτουρκικά 
σύνορα, ότι ποτέ δεν θα παραδοθούμε 
ενώ μπορούμε πάντα ενωμένοι, να ξεπερά-
σουμε κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζουμε.

Στο πλαίσιο αυτό και αξιοποιώντας τις δυ-
νατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνο-
λογία, η ΕΚΜΜ σχεδιάσε και παρουσίασε 

στην παροικία μας  μια σειρά από δραστη-
ριότητες on-line, ώστε να εορταστεί η τόσο 
σημαντική αυτή ημέρα για τον ελληνισμό, 
χωρίς τους ενδεχόμενους κινδύνους της 
φυσικής ανθρώπινης παρουσίας.

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν από τις 8:30 το 
πρωί με ζωντανή μετάδοση στο Facebook 
της Θείας Λειτουργίας για τον Ευαγγελι-
σμό της Θεοτόκου, από τον Καθεδρικό Ι. 
Ναό Αγίου Γεωργίου και τον Ι. Ναό Τιμίου 
Σταυρού.

Τη μετάδοση διαδέχτηκε η “Εικονική Παρέ-
λαση”, στις 10:30 π.μ. Η σελίδα της Κοι-
νότητας στο Facebook πλημμύρισε από 
δεκάδες video παιδιών, τα οποία ήταν ντυ-
μένα με την ελληνική εθνική ενδυμασία ή 
με την επίσημη στολή του σχολείου και πα-
ρέλασαν στο σαλόνι του σπιτιού τους, με 
περηφάνια, φωνάζοντας “Ζήτω η Ελλάδα”, 
“Ζήτω η 25η Μαρτίου”.

Λίγο μετά τις 12:00 μ.μ., ξεκινησε το ραδιο-
φωνικό πρόγραμμα “Μολύβια στον αέρα”, 
στον MIKE 105.1 FM, με συμμετοχή μα-
θητών του Σχολείου “Σωκράτης-Δημοσθέ-
νης”. Το πρόγραμμα ήταν αποκλειστικά 

αφιερωμένο στον εορτασμό της 25ης Μαρ-
τίου. Λεπτομέρειες στο πιο κάτω άρθρο.   

Στις 2:00 μ.μ., άνοιξε και πάλι η σελίδα της 
ΕΚΜΜ στο Facebook, για να πλημμυρίσει 
ξανά, αυτή τη φορά με δεκάδες φωτογρα-
φίες και video παιδιών που απήγγειλαν 
ποιήματα, τραγούδησαν πατριωτικά τρα-
γούδια ή απλώς φόρεσαν παραδοσιακές 
φορεσιές για να φωτογραφηθούν και να 
μοιραστούν τις φωτογραφίες μαζί μας, 
αλλά και με τους παππούδες και τις για-
γιάδες τους. 

Οι online εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν στις 
4:00 μ.μ., με παιδικές χειροτεχνίες, που 
θέμα τους είχαν την 25η Μαρτίου. Οι χειρο-
τεχνίες αυτές, τις οποίες είχαν κατασκευ-
άσει δασκάλες των σχολείων μας, έγιναν 
η δημιουργική απασχόληση των παιδιών, 
ώστε να δοθεί χρόνος στους ενήλικες της 
οικογένειας, για να προετοιμάσουν το πα-
ραδοσιακό εορταστικό τραπέζι, με μπακα-
λιάρο και σκορδαλιά. 

Είμαστε Έλληνες, είμαστε υπερήφανοι! 
Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821.
Και μην ξεχνάτε: Μένουμε σπίτι!

Την περασμένη Τετάρτη, ανήμερα του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου και της εθνικής μας επετείου της 25ης 

Μαρτίου, έκανε πρεμιέρα το εβδομαδιαίο ραδιοφωνικό 
πρόγραμμα του σχολείου μας “Σωκράτης-Δημοσθέ-
νης”, “Μολύβια στον αέρα”, στον ραδιοφωνικό σταθμό 
MIKE 105.1 FM. 

Πρόκειται για ένα ωριαίο διαδραστικό ραδιοφωνικό 
πρόγραμμα, με συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθη-
τών του σχολείου μας, το οποίο όμως απευθύνεται σε 
κάθε μαθητή και μαθήτρια. Το πρόγραμμα παρουσιάζει 
και συντονίζει η ιδιοκτήτρια και παραγωγός του MIKE 
FM, Μαρία Δαπέρη, η οποία προσφέρει ευγενικά τον 
ραδιοφωνικό χρόνο για τη μετάδοσή του.

Τα “Μολύβια στον αέρα” δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο 
μιας σειράς πρωτότυπων ιδεών για την απασχόληση 
των παιδιών στο σπίτι, αφού ένα από τα πρώτα έκτα-
κτα μέτρα της επαρχιακής κυβέρνησης, για την προ-
φύλαξη από τον κορονοϊό COVID-19, ήταν το κλείσιμο 
των σχολείων της επαρχίας του Κεμπέκ. Ακολούθησε ο 
περιορισμός της κυκλοφορίας, των συναθροίσεων και 
δραστηριοτήτων, μη επιτρέποντας έτσι το φυσικό ομα-
δικό παιχνίδι και τον μαζικό αθλητισμό, με αποτέλεσμα 
τα παιδιά να παραμένουν περισσότερες ώρες στο σπί-
τι, έχοντας στη διάθεσή τους περισσότερο ανεκμετάλ-
λευτο χρόνο.

Η πρώτη εκπομπή ήταν αφιερωμένη στην εθνική επέ-
τειο της 25ης Μαρτίου και του Ευαγγελισμού της Θεο-
τόκου. Οι μαθητές από τα παραρτήματα “Σωκράτης” 
ΙΙ και V, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτικών Ειρήνης 
Τουρκομανώλη και Ελένης Δρακοπούλου, διάβασαν 
αποσπάσματα από ιστορικά κείμενα και απήγγειλαν 
ποιήματα, ενώ η χορωδία του σχολείου ερμήνευσε πα-
τριωτικά τραγούδια που ήταν αφιερωμένα στην Επα-
νάσταση του 1821 και έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο της 
Ελλάδας. Ακολουθώντας την οδηγία “Μένουμε σπίτι”, 
οι μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα τηλεφωνικώς, 
ενώ τα μουσικά κομμάτια είχαν ηχογραφηθεί παλιότε-
ρα υπό τη διεύθυνση του τενόρου και διευθυντή της 
χορωδίας Δημήτρη Ηλία.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι μαθητές: Ιωσήφ Κα-
λάφ, Στέλιος Καλκούνης, Γαβριήλ Καλάφ, Ιωάννης 
Μεντάκης, Εμμανουήλ Μπρίνταλος, Αντώνης Buono, 
Έλενα Κρητικού, Βρισηίς Σοφία Μαύρου, Χρυσούλα 
Καλλιανιώτη και Σπύρος Τσολάκης. Όλοι τους με πολύ 
ενθουσιασμό, περηφάνια και στεντόρεια φωνή, πα-
ρουσίασαν τις εργασίες τους, προκαλώντας συγκίνηση 
και δάκρυα χαράς, όχι μονο στους γονείς, στους παπ-
πούδες και τις γιαγιάδες τους, αλλά και στο ευρύ κοινό 
που άκουγε την εκπομπή.

Τηλεφωνική παρέμβαση έκανε ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ 

Ανδρέας Κριλής, ο οποίος αφού ευχήθηκε “χρόνια 
πολλά”, συνεχάρη τους μαθητές για τη συμμετοχή 
τους, εξήρε το σπουδαίο έργο των δασκάλων για τη 
μεταλαμπάδευση της ελληνικής φλόγας στα παιδιά και 
ευχαρίστησε όλους όσοι συνεργάστηκαν στην παρα-
γωγή του προγράμματος “Μολύβια στον αέρα”. Επι-
πλέον, ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τη Μαρία Δαπέρη που 
δίνει την ευκαιρία στην παροικία να διαπιστώσει την 
ποιότητα του λόγου των μαθητών μας, αποτέλεσμα της 
υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης που τους παρέχει το 
σχολείο.

Την παραγωγή του προγράμματος επιμελούνται η 
Γραμματέας Μάρκετινγκ και Εκτελεστική Αντιπρόε-
δρος της ΕΚΜΜ Κωνσταντίνα Καρβελά, ο Γραμματέ-
ας Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Κατσαούνης και ο 
Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ Πάρις 
Πέτρου, ο οποίος “βάφτισε” το πρόγραμμα “Μολύβια 
στον αέρα”. Το περιεχόμενο του προγράμματος επι-
μελούνται οι δάσκαλοι του σχολείου “Σωκράτης-Δημο-
σθένης” υπό την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή 
Χρήστου Αδαμόπουλου. 

Τα “Μολύβια στον αέρα” θα μεταδίδονται για όσο διά-
στημα θα παραμένουν κλειστά τα σχολεία. 
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Εγκύκλιος 
Του Σεβασμιωτάτου 

Αρχιεπισκόπου Καναδά 
κ. Σωτηρίου

20 Μαρτίου 2020

Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους, Εντιμοτάτους 
Προέδρους και Αξιότιμα Μέλη των Δ.Σ., Φιλοπτώχους 
Αδελφότητες, Διδασκάλους, Διδασκάλισσε   ς, Μαθητές 
και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων και 

άπαν το ευλαβές πλήρωμα της Ελληνικής Ορθοδόξου 
Αρχιεπισκοπής Καναδά

Αγαπητοί εν Κυρίω,

Στην από 13 Μαρτίου 2020 εγκύκλιο, σχετικά με τον κορονοϊό, 
έγραφα: «Η Ιερά Αρχιεπισκοπή μας και οι Κοινότητές της 
θ’ ακολουθήσουμε επακριβώς εντολές και οδηγίες των 
κυβερνήσεων του Καναδά».

Από μέρους των κυβερνήσεων του Καναδά δεν φαίνεται 
να έχει αλλάξει τίποτε. Έχουν, όμως, αλλάξει πολλά από 
εμάς και τους χριστιανούς μας. Η εντολή και οι οδηγίες των 
κυβερνήσεων του Καναδά είναι, άνθρωποι ηλικίας άνω των 65 
ετών και με προβλήματα υγείας να μη βγαίνουν από τα σπίτια 
τους. Αυτό από τους ευλαβείς ηλικιωμένους χριστιανούς μας 
δεν τηρείται. Φαίνεται, επίσης, ότι δεν τηρείται η εντολή από 
τους Ιερείς και το Διοικητικό Συμβούλιο, να μην υπάρχουν 
στους Ιερούς Ναούς περισσότερα από πενήντα (50) άτομα. Για 
τους λόγους αυτούς αναγκαζόμαστε να πάμε στο τελευταίο 
μέτρο, το οποίο θα εφαρμοσθεί.

Από εδώ και πέρα στους Ιερούς μας Ναούς θα τελούνται 
όλες οι Ιερές Ακολουθίες και Θείες Λειτουργίες με μόνους 
τον ιερέα, τον ψάλτη και τον νεωκόρο και κεκλεισμένων 
των θυρών του Ιερού Ναού.

Δεν πρέπει να παραλείπεται καμία Ιερά Ακολουθία και Θεία 
Λειτουργία για δύο κυρίως λόγους. 

α) Να υμνολογείται και να δοξολογείται ο Τρισάγιος Θεός 
και 

β) οι Ιερές Ακολουθίες και οι Θείες Λειτουργίες να μεταδίδονται 
διά μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, ώστε οι ευλαβείς 
χριστιανοί να δύνανται να τις παρακολουθούν και να 
προσεύχονται.

Μας δίδεται με τον τρόπο αυτό η ευκαιρία να κάνουμε το σπίτι 
μας και την οικογένειά μας «κατ’ οίκον εκκλησία», όπως μας 
λέγει ο Απόστολος Παύλος. Παρακαλώ, ας προσπαθήσουμε 
όλοι μας να κάνουμε στην ουσία το σπίτι μας «κατ’ οίκον 
εκκλησία».

Εύχομαι και προσεύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να μας βοηθήσει 
σύντομα να απαλλαγούμε από την δοκιμασία αυτή. Εμείς με 
τη σειρά μας να προσπαθήσουμε όλοι μας να εφαρμόζουμε 
επακριβώς τις οδηγίες των κυβερνήσεών μας. Η ζωή μας από 
το πρωί μέχρι το βράδυ  να είναι μία συνεχής και αδιάλειπτη 
προσευχή.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Μήνυμα της Προέδρου της 
Δημοκρατίας Kατερίνας 

Σακελλαροπούλου προς τον 
απόδημο ελληνισμό, με την 
ευκαιρία της εθνικής εορτής  

της 25ης Μαρτίου
 

Αγαπητοί μου συμπατριώτες,

Ελληνίδες και Έλληνες του εξωτερικού,

Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι σήμερα σε εσάς, τους απόδημους Έλληνες, 
για πρώτη φορά από την έναρξη της θητείας μου, με αφορμή την εθνική 

μας επέτειο. Στις 25 Μαρτίου του 1821, οι Έλληνες επαναστάτησαν για να αποτι-
νάξουν τον οθωμανικό ζυγό, να ανακτήσουν την πολύτιμη ελευθερία τους και να 
οικοδομήσουν ένα σύγχρονο, ελεύθερο και δημοκρατικό κράτος, ακολουθώντας 
το παράδειγμα της αμερικανικής και της γαλλικής επανάστασης.

Η συμβολή των Ελλήνων της διασποράς στον αγώνα του 1821 υπήρξε καθορι-
στική, καθώς σημαντικά κέντρα του ελληνισμού από άποψη πνευματική, πολιτι-
κή, οικονομική, αλλά και αριθμητική, βρίσκονταν εκτός των εδαφών που αποτέ-
λεσαν το πρώτο ελληνικό κράτος. 

Στην Οδησσό ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία και στη Μολδοβλαχία ξεκίνησε ο αγώ-
νας για την ελευθερία. Πολλοί απόδημοι Έλληνες έλαβαν μέρος και θυσιάστηκαν 
στον αγώνα, ενώ οι ελληνικές παροικίες στη Βιέννη, το Παρίσι, το Βουκουρέστι, 
το Ιάσιο, τη Βουδαπέστη, την Τεργέστη, τη Βενετία και αλλού, συνέβαλαν πνευ-
ματικά και υλικά στην επανάσταση.

Ο ρόλος όμως των Ελλήνων της διασποράς δε σταμάτησε με την επίτευξη της 
ανεξαρτησίας μας. Από την πρώτη στιγμή, όλες οι δυνάμεις του απανταχού ελλη-
νισμού βρέθηκαν στο πλευρό του νέου ελληνικού κράτους. Δεν είναι τυχαίο ότι 
από το εξωτερικό προέρχονταν οι περισσότεροι μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες, ενώ 
το ίδιο ισχύει και για πολλές άλλες προσωπικότητες που διαδραμάτισαν καίριο 
ρόλο στο δημόσιο βίο της Ελλάδας. Και εσείς σήμερα, άξιοι συνεχιστές των Ελλή-
νων της εποχής εκείνης, είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσετε να στέκεστε στο πλευρό 
της Ελλάδας, όπως και εμείς, που κατοικούμε μέσα στα όρια του ελληνικού κρά-
τους, οφείλουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό των απανταχού Ελλήνων.

Η ανάγκη αυτή είναι ακόμα πιο έντονη σήμερα, που η χώρα μας αντιμετωπίζει 
έντονες προκλήσεις σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον. Πρέπει όλοι να δράσου-
με με αποφασιστικότητα, ώστε να αντιμετωπίσουμε την επιθετική συμπεριφορά 
γειτονικών μας κρατών, τα οποία, μεταξύ άλλων, μεταχειρίζονται απελπισμένους 
ανθρώπους ως εργαλείο, για να υπονομεύσουν την εθνική μας κυριαρχία, αδια-
φορώντας για τον ανθρώπινο πόνο και το διεθνές δίκαιο. Σε μια συγκυρία δύσκο-
λη, οφείλουμε ταυτόχρονα να διαφυλάξουμε τις αξίες του ελληνισμού, όπως την 
ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Με βάση τις αξίες αυτές, ενωμένοι και δημιουργικοί, θα πορευτούμε για να 
κερδίσουμε ένα μέλλον ευημερίας που να μας χωράει όλους. Μέλλον που, με 
έμπνευση το ευρωπαϊκό όραμα, συνδέεται με ένα νέο πατριωτισμό, ο οποίος δεν 
αντιστρατεύεται τον κοσμοπολιτισμό αλλά αποτελεί προϋπόθεσή του. 

Αυτόν τον πατριωτισμό είχε κατά νου ο Γιώργος Σεφέρης, όταν, μιλώντας στους 
Έλληνες της Αιγύπτου, ένα ιστορικό τμήμα του αποδήμου ελληνισμού, για το 
στρατηγό Μακρυγιάννη, αναφερόταν στη «στιγμή που κοιτάζουμε και συλλογι-
ζόμαστε και προσπαθούμε να διακρίνουμε το πεπρωμένο του ελληνισμού μέσα 
από την καταιγίδα και πέρα από την πλατιά στροφή που κάνει στα χρόνια μας 
η ιστορία του κόσμου» και υπενθύμιζε τα λόγια του στρατηγού, πως «τούτη την 
πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί κι αμαθείς, και πλούσιοι και φτωχοί, και 
πολιτικοί και στρατιωτικοί, και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι».

Αγαπητοί μου συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,

Οι ημέρες που ζούμε φέρουν το βαρύ φορτίο της παγκόσμιας εξάπλωσης της 
πανδημίας του κορωνοϊού, μιας τραγικής υγειονομικής κρίσης που απαιτεί 

ψυχραιμία και αυστηρή συμμόρφωση με τα μέτρα των αρμοδίων. Φέτος, δε θα 
πραγματοποιηθούν παρελάσεις και εκδηλώσεις για την εθνική μας επέτειο. 

Όμως, ο κάθε Έλληνας, όπου και αν βρίσκεται, είναι σίγουρο ότι θα αισθανθεί 
εθνική υπερηφάνεια και θα γιορτάσει την ημέρα όχι συλλογικά αλλά στην καρδιά 
και την ψυχή του. Φέτος, το εθνικό χρέος μάς καλεί να επιδείξουμε πνεύμα συλ-
λογικής συνείδησης και ατομική ευθύνη. 

Εύχομαι και ελπίζω ότι και αυτός ο αγώνας, που δεν αφορά μόνο τον ελληνισμό 
αλλά την ανθρωπότητα ολόκληρη, σύντομα, με τη συνεργασία της διεθνούς επι-
στημονικής κοινότητας, θα κερδηθεί. Και ότι του χρόνου θα γιορτάσουμε τα 200 
χρόνια από την επανάσταση του 1821 με τον πιο λαμπρό τρόπο.
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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

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «ΦΙΛΙΑ» ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ! 
Θα θέλαμε να ανακοινώσουμε στα μέλη του 

ΟργανισμούΤρίτης Ηλικίας  «ΦΙΛΙΑ»  και σε όλη την 
παροικία ότι ο Οργανισμός  αποφάσισε να διαθέσει 

μια τηλεφωνική γραμμή για τα άτομα που πιθανόν να 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη καθημερινή τους ζωή, λόγω 
του κορονοϊού και των μέτρων που έχουν ληφθεί , ώστε να 

μην κυκλοφορούμε και διασπείρουμε τον ΙΟ.

Για αυτόν τον λόγο, όποιος χρειάζετε βοήθεια για ψώνια, 
φαγητό, και είδη πρώτης ανάγκης,  μπορεί  να τηλεφωνεί στο 
τηλέφωνο  514-948-3021, να μας μιλήσει για  το προβλημά 

του και μαζί να βρούμε την λύση. 

Από την Πέμπτη 26 Μαρτίου, 2020 
και τις ώρες 11:00 π.μ. – 4:00 μ.μ.  

θα δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας στο τηλέφωνο της 
«ΦΙΛΙΑΣ» 514-948-3021  για όσο διάστημα διαρκούν 
τα μέτρα της Κυβέρνησης, που μας παροτρύνουν να 

«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ»
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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

Αν έδειξε κάτι η παγκόσμια κρίση που 
προκάλεσε ο νέος κορωνοϊός, με 

απόλυτη ευθύνη της Κίνας -και στο σημείο 
αυτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κάθε δίκιο 
να φωνάζει και να διαμαρτύρεται- είναι 
ότι έχουμε έλλειψη ηγετών, και μάλιστα 
στο επίπεδο των μεγάλων δυνάμεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως και άλλοι ακρο-
δεξιοί ηγέτες, έσπευσαν από την πρώτη 
στιγμή να υποτιμήσουν το μεγάλο, όπως 
αποδείχθηκε, κίνδυνο. Και ο Αμερικανός 
πρόεδρος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, 
διότι η Αμερική είναι υπερδύναμη και 
πρέπει να παίζει το ρόλο της. Αντίθετα, με 
πρόεδρο τον κ. Τραμπ τον εγκατέλειψε…
Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ 

Πούτιν, είναι μέχρι σήμερα εξαφανισμέ-
νος, προσπαθώντας να δείξει ότι το θέμα 
δεν αφορά τη χώρα του, κάτι που είναι 
ένα μεγάλο ψέμα. Όσο και να κρύψει το 
πρόβλημα κάτω από το χαλί, η πραγμα-
τικότητα είναι διαφορετική. Ας μην ξεχνά, 
ότι τα ίδια έκανε και ο «μαθητής» του, ο 
Ταγίπ Ερντογάν, αλλά τώρα ζητά βοήθεια 
και δε βρίσκει…
Ο πρόεδρος της Κίνας φέρθηκε όσο πιο 

σκάρτα θα μπορούσε να φερθεί ένας 
άνθρωπος, πόσο μάλλον ένας παγκόσμιος 
ηγέτης. Δημιούργησε το πρόβλημα, δεν 
ενημέρωσε -όπως αποδεικνύεται- κανένα, 
το έλυσε στο επίπεδο της χώρας του 
και εξαφανίστηκε και αυτός. Αν νομίζει 
ότι κέρδισε στρατηγικά, πλανάται πλάνη 
οικτρά. Διότι, η διεθνής κοινή γνώμη, 
καταλαβαίνει περισσότερα απ’ όσα νομί-
ζει ο «κόκκινος» δικτάτορας κ. Σι Τζινπίνγκ, 
ο οποίος παραμένει ένας σκληρός παλιός 
κομμουνιστής με επεκτατικές διαθέσεις.

Και οι Ευρωπαίοι απέδειξαν ακόμα μία 
φορά την ανικανότητά τους, αλλά και το 
γεγονός ότι δε δρουν ευρωπαϊκά αλλά 

εθνικά. Όπως αποκαλύφθηκε, όταν η 
Ιταλία ζήτησε τη βοήθεια των Βρυξελλών, 
ουδείς εκ των γραφειοκρατών ανταπο-
κρίθηκε. Και ξαφνικά, από το πουθενά, 
εμφανίστηκαν οι… Κινέζοι. Βασικά, για να 
κερδίσουν πολιτικούς πόντους, όχι επειδή 
ήθελαν να βοηθήσουν πραγματικά τους 
Ιταλούς. Έμεινε, όμως, στην κοινή γνώμη 
της Ευρώπης, ότι οι Βρυξέλλες δεν έπρα-
ξαν το παραμικρό και οι Κινέζοι ήταν αυτοί 
που έστειλαν μάσκες και ιατρικό υλικό. 
Έστειλαν και στην Ελλάδα και σε άλλες 
χώρες. Αλλά πρόκειται για ασήμαντη 
βοήθεια. Άλλωστε, η Κίνα δημιούργησε 
το πρόβλημα. Και δεν ενημέρωσε καμία 
χώρα για τον κίνδυνο… Η εκ των υστέρων 
βοήθεια θα μπορούσε να θεωρηθεί και 
ύβρις.

Δυστυχώς, από την οικονομική κρίση 
του 2010, όταν σταύρωσαν και κατέστρε-
ψαν την Ελλάδα οι Ευρωπαίοι, και ο 
πιο καλόπιστος παρατηρητής έμεινε με 
την εντύπωση ότι οι λαοί της Ευρώπης 
δε μπορούν να περιμένουν απολύτως 
τίποτα από τις Βρυξέλλες. Σχηματίστηκε 
εκεί μία διεφθαρμένη γραφειοκρατία, 
που ξοδεύει δισεκατομμύρια στο γάμο 
του… Καραγκιόζη. Αν αυτά τα δισεκατομ-
μύρια ξοδεύονταν για καλούς σκοπούς, 
όπως ας πούμε για χρηματοδοτήσεις 
ιατρικών ερευνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα μπορούσε να είναι πρώτη στον τομέα 
αυτό. 

Θα μπορούσα να καταγράψω πολλά 
άλλα παραδείγματα, αλλά χάνουμε το 
χρόνο μας. Η Ε.Ε. είναι μία αποτυχη-
μένη ένωση, αφού το εθνικό συμφέ-
ρον υπερέχει του ευρωπαϊκού. 
Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι 
αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τις 
τελευταίες ημέρες τρέχει κυριολεκτικά 

και δεν προλαβαίνει, καθώς αυξάνεται ο 
αριθμός των νεκρών και των κρουσμάτων 
στην Αμερική.

Προσπαθώντας από την προηγούμενη 
εβδομάδα να καθησυχάσει τον αμερικα-
νικό λαό, αλλά και το παγκόσμιο ακρο-
ατήριο του, μίλησε για φάρμακα που 
υπάρχουν στην αγορά και τα οποία θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για 
την καταπολέμηση του κορωνοϊού. Οι 
επιστήμονες άκουσαν τη δημόσια αναγ-
γελία με σκεπτικισμό. Μακάρι, λένε, να 
έχει δίκιο ο κ. Τραμπ και άδικο αυτοί…

Όμως, αυτό που τονίζεται απ’ όλες τις 
πλευρές, Δημοκρατικούς αλλά και τους 
σοβαρούς Ρεπουμπλικάνους, είναι ότι το 
αμερικανικό κράτος έπρεπε να δράσει 
άμεσα και διαφορετικά. Το γεγονός 
ότι δεν «έκλεισε» ακόμα η χώρα είναι 
δύσκολο να το χωνέψει κανείς, καθώς 
αποδείχθηκε ότι είναι ένας καλός τρόπος 
για να σταματήσει η διασπορά του ιού. 
Επίσης αναφέρουν ότι ο κ. Τραμπ παίρ-

νει αποφάσεις σήμερα, που έπρεπε να 
ληφθούν πριν μία εβδομάδα. Και αυτή 
η καθυστέρηση βοηθά στην εξάπλωση 
της περίεργης ασθένειας που ο ίδιος 
επιμένει να ονομάζει «κινεζική». 
Και εδώ υπεισέρχεται και ο παράγοντας 
της «συνωμοσίας», καθώς οι όπου γης 
ψεκασμένοι πιστεύουν -όπως και ο κ. 
Τραμπ προφανώς- ότι πρόκειται για μία 
επίθεση της Κίνας εναντίον της Δύσης.

Όταν δεν έχουμε στοιχεία και αποδείξεις 
περιοριζόμαστε στην ανάλυση και την 
υπόθεση. 

Η Καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα 
Μέρκελ, μίλησε για τη μεγαλύτερη απειλή 
από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μεγάλη 
κουβέντα… Έχει άδικο; Όχι βεβαίως, διότι 
κάτι θα γνωρίζει περισσότερο από εμάς. 

Και άλλοι ηγέτες μίλησαν με τον ίδιο 
τρόπο. Και φτάνουμε σε ένα λογικό συμπέ-
ρασμα: Ότι οι χώρες, ιδιαίτερα οι μεγάλες, 
ξοδεύουν τρισεκατομμύρια σε εξοπλι-
σμούς, για να αντιμετωπίσουν η μία την 
άλλη σε ένα πιθανό Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
και έρχεται ένας ιός και αποδεικνύει ότι 
όλα αυτά τα όπλα είναι άχρηστα. Και ότι 
οι χώρες έπρεπε να επενδύσουν στην 
ιατρική βιομηχανία και όχι στην πολεμική. 
ΠΡΟΣΕΞΤΕ: Είμαστε σε έναν πόλεμο 
που όμοιό του δεν έχουμε ζήσει, και 
μέχρι της στιγμής δεν έχει πέσει ούτε μία 
σφαίρα. Η δεύτερη διαπίστωση είναι ότι 
οι παγκόσμιοι ηγέτες κοιτούν ανήμποροι 
να παρέμβουν και να σώσουν τους λαούς 
τους, από ένα ιό που ξεκίνησε -ως γνωστό 
από την Κίνα- επειδή κάποιοι παμφάγοι 
Κινέζοι έτρωγαν… νυχτερίδες. Και είναι 
στο σημείο αυτό που δε μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε τον κάθε ψεκασμένο, 
ο οποίος υποστηρίζει ότι ο ιός κατα-
σκευάστηκε στα κινέζικα εργαστήρια του 
τρόμου για να καταστραφεί η Δύση. 

Δυστυχώς, όλοι οι υπόλοιποι δυσκολευ-
όμαστε να αμυνθούμε σε αυτή τη συνω-
μοσιολογία, πόσο μάλλον στον ίδιο τον ιό. 
Χώρες έκλεισαν… Οικονομίες καταρρέ-
ουν… Η ανεργία σε ένα μήνα θα είναι στα 
ύψη. Και μετά; 

Αν δε σταματήσει η λαίλαπα, ο κόσμος 
όλος, εκτός της Κίνας, βρίσκεται ενώπιον 
σοβαρού και πραγματικού κινδύνου. 
Παρακολουθώντας τον πρόεδρο Τραμπ, 
ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει 
λύσεις. Και όταν δεν έχει η υπερδύναμη 
Αμερική, είμαστε όλοι εκτεθειμένοι.

Κείμενο: Μιχάλης Ιγνατίου 
[Πηγή: Hellas Journal]

Μικροί και 
ασήμαντοι 

ηγέτες 
Επένδυσαν στους πολέμους  

ΑΝΤΊ ΣΤΗΝ ΊΑΤΡΊΚΗ  
και χάνουν  

σε περίοδο ειρήνης  
ΑΠΟ ΕΝΑΝ... ΊΟ! 
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Στέφανος Σβουρένος

Για τις δύσκολες στιγμές
514 228-1888 | complexeaeterna.com

• Διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο
• Όλα υπό μια σκεπή
• Η μεγαλύτερη αίθουσα τελετών στο Κεμπέκ
• Λιγότερο κόστος από οπουδήποτε αλλού!
• Μεταφορά στην Ελλάδα
• Προσχεδιασμός κηδειών
• Οι καλύτερες τιμές στα μνημεία
• Προσωπική εξυπηρέτηση

55 rue Gince, Montreal

Γράφει ο Αριστείδης Χατζής* 

Είναι γνωστό ότι ο Ιωάννης Καποδί-
στριας ήταν πολύ πιστός Χριστιανός. 

Ορισμένοι τον χαρακτηρίζουν ακόμα και 
θρησκόληπτο. Πολλές από τις πράξεις 
του μπορούν να εξηγηθούν μόνο μέσα 
από αυτό το πρίσμα. Θεωρούσε τον εαυ-
τό του υπερασπιστή της Ορθοδοξίας και 
ήρθε σε σύγκρουση με όποιον θεωρούσε 
ότι την απειλούσε. 

Όμως ο Καποδίστριας ήταν επίσης ένας 
υπεύθυνος ηγέτης, που ήταν έτοιμος να 
λάβει δύσκολες αποφάσεις και μάλιστα 
από την πρώτη στιγμή που έφτασε στην 
Ελλάδα. Τους πρώτους μήνες της δια-
κυβέρνησής του εμφανίστηκε επιδημία 
πανώλης στα νησιά του Αργοσαρωνικού, 
στην Ύδρα πρώτα και μετά στις Σπέτσες. 

Μια από τις πρώτες αποφάσεις που έλα-
βε ήταν να κλείσει τον Απρίλιο του 1828 
τις εκκλησίες στις περιοχές που είχαν εμ-
φανιστεί κρούσματα ή ήταν πιθανόν να 
εμφανιστούν (π.χ. στην Αίγινα όπου είχε 
και ο ίδιος εγκατασταθεί). Οι εκκλησίες 
έκλεισαν για αόριστο χρονικό διάστημα 
και οι αντιδράσεις ήταν ελάχιστες. Οι 
Έλληνες τον σέβονταν, τον θαύμαζαν και 
κυρίως τον εμπιστεύονταν. Διότι ο Κα-
ποδίστριας ήταν επίσης και ένας πολύ 
καλός γιατρός και μάλιστα με αξιόλογη 
πρακτική πείρα που απέκτησε πολύ πριν 

ασχοληθεί πλήρως με την πολιτική. Ήξε-
ρε, λοιπόν, πολύ καλά τι έκανε – δεν ήταν 
μια βεβιασμένη απόφαση της στιγμής. Το 
αντίθετο μάλιστα. 

Ο Καποδίστριας θεωρούσε ότι τα πρώτα 
δύο μέτρα που έπρεπε να λάβει μια κυ-
βέρνηση αμέσως μετά την εμφάνιση επι-
δημίας σε μια περιοχή, είναι ο υποχρε-
ωτικός εγκλεισμός στις οικίες όλων των 
κατοίκων και το κλείσιμο των εκκλησιών. 
Αυτό αποδεικνύεται με έναν από τους 

πρώτους νόμους που πέρασε ο ίδιος 
τον Αύγουστο του 1828, όταν πια η επι-
δημία βρισκόταν σε ύφεση. Στις 20 Αυ-
γούστου του 1828 εξέδωσε Ψήφισμα 
«Περί υγειονομικών διατάξεων» (Ψηφ. 
15/20.8.1828). Εκεί προβλέπεται το εξής 
στο άρθρο 285, εδ.3. «Εμποδίζεται πάσα 
θρησκευτική τελετή. Δε σημαίνονται οι 
κώδωνες». Οι δε κάτοικοι υποχρεώνο-
νται να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια 
τους. Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις 
του Ψηφίσματος, τα προληπτικά μέτρα 
εφαρμόζονται ΑΜΕΣΩΣ μόλις εμφανιστεί 
επιδημία στην Ελλάδα ή στα σύνορα της 
Ελλάδας. Το ψήφισμα υπογράφει ο ίδιος 
ο Κυβερνήτης («Ι.Α. Καποδίστριας»), κα-
θώς και ο Γραμματέας της Επικράτειας 
(«Σ. Τρικούπης»). 
Έχει ενδιαφέρον να δούμε τις κινήσεις 
του Καποδίστρια εκείνες τις ημέρες, όπως 
αυτές καταγράφονται στα επίσημα έγ-

γραφα της κυβέρνησής του, στις επιστο-
λές του και στις εφημερίδες της εποχής. 
Δεν είχαν περάσει ούτε τρεις μήνες από 
την άφιξή του στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος 
είχε απελπιστεί με την κατάσταση που 
ανέλαβε. Ήταν χειρότερη απ’ ό,τι φοβό-
ταν. Ο Ιμπραήμ βρισκόταν ακόμα στην 
Πελοπόννησο και η Ελληνική Κυβέρνηση 
δεν είχε κανένα σταθερό έσοδο. Οι Έλ-
ληνες ζούσαν από τη γενναιόδωρη αμε-
ρικανική βοήθεια (ιδιωτική, όχι κρατική). 
Δε θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι 
χειρότερα όταν ξέσπασε και η επιδημία 
πανώλης. Δεν είναι βέβαιο από πού με-
ταδόθηκε η πανώλη, οι Έλληνες κατηγο-
ρούσαν τους Αιγύπτιους αλλά θυμίζω ότι 
οι μεγάλες επιδημίες στην Πελοπόννησο 
ξεκίνησαν μετά τη σφαγή της Τριπολι-
τσάς και εξαιτίας του μεγάλου αριθμού 
των εκτεθειμένων άταφων πτωμάτων – 
Τούρκων, Εβραίων και Αλβανών. 

Επιπλέον, είχαν παρουσιαστεί τα πρώ-
τα κρούσματα πανώλης στην Εύβοια 
και στην Κέα από τα τέλη Ιανουαρίου 
του 1828. Πάντως, η επιδημία χτύπησε 
σχεδόν ταυτόχρονα Έλληνες (στην Ύδρα 
πρώτα) και Αιγύπτιους (στο κάστρο της 
Μεθώνης) στις αρχές Απριλίου. 
Ο Καποδίστριας έστειλε στις 17 Απριλί-

ου 1828 το γιατρό Σπυρίδωνα Καλογερό-
πουλο στην Ύδρα και τις Σπέτσες. Ο Καλο-
γερόπουλος κατάλαβε αμέσως ότι η κα-

τάσταση ήταν κρίσιμη και έλαβε ο ίδιος 
τα πρώτα αυστηρά μέτρα με εξουσιοδό-
τηση της κυβέρνησης. Ένα από αυτά ήταν 
το κλείσιμο των Εκκλησιών. Ο Καλογερό-
πουλος ενημέρωσε την Κυβέρνηση και ο 
Καποδίστριας, χωρίς να διστάσει, ανέλα-
βε ο ίδιος προσωπικά να αντιμετωπίσει 
την επιδημία: 

α) Έστειλε στις 18 Απριλίου στα δύο νη-
σιά το Γενικό Έφορο Υγείας, Αναστάσιο 
Λόντο, και το γιατρό Νικόλαο Καλογερό-
πουλο, για να κάνουν την πρώτη επιθεώ-
ρηση. 

β) Στις 21 Απριλίου έδωσε εντολή στο 
συνταγματάρχη Κάρολο Φαβιέρο να ορ-
γανώσει μια θαλάσσια υγειονομική αλυ-
σίδα γύρω από τα δύο νησιά, χρησιμο-
ποιώντας μια γολέτα και πέντε ένοπλες 
λέμβους. Κανονικός ναυτικός αποκλει-
σμός δηλαδή. 

γ) Έστειλε ειδικούς απεσταλμένους σε 
όλες τις επαρχίες της ηπειρωτικής Ελλά-
δας και όλα τα νησιά, ενημερώνοντας τις 
τοπικές διοικήσεις για τα μέτρα που ελή-
φθησαν και παρέχοντας αναλυτικές οδη-
γίες για τα μέτρα που θα πρέπει να υιο-
θετηθούν σε τοπικό επίπεδο για να δημι-
ουργηθούν υγειονομικές ζώνες. Διόρισε 
έκτακτους επιτρόπους στην Πελοπόννη-
σο και τους ζήτησε να αναχωρήσουν αυ-
θημερόν για τις επαρχίες ευθύνης τους. 
δ) Στις 22 Απριλίου ο Κυβερνήτης εξέδω-

Πώς ο Καποδίστριας  
έκλεισε τις εκκλησίες  

και νίκησε την επιδημία 
Απέναντι σε μια επιδημία πανώλης, στην αρχή μάλιστα  

της διακυβέρνησής του, ο Κυβερνήτης θεωρούσε  
ότι τα πρώτα δύο μέτρα που έπρεπε να λάβει αμέσως,  

είναι ο υποχρεωτικός εγκλεισμός στις οικίες όλων των κατοίκων  
και το κλείσιμο των εκκλησιών. Ίδού πώς το επέβαλε… 

►
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σε διάγγελμα στο οποίο τόνιζε: «Νομίζω 
ότι ο καλύτερος τρόπος για να εκπληρώ-
σω το καθήκον μου είναι να επισκεφτώ ο 
ίδιος τους τόπους που έχουν πληγεί και 
να λάβω αυστηρά μέτρα για να προφυ-
λάξω από την επιδημία την υπόλοιπη Ελ-
λάδα». Αμέσως μετά αναχώρησε για να 
επισκεφτεί τα δύο νησιά, χρησιμοποιώ-
ντας τη ρωσική φρεγάτα «Ελένη». 

ε) Στις 24 Απριλίου επισκέφτηκε τις 
Σπέτσες. Εκεί συσκέφθηκε με τους δη-
μογέροντες και τους τοπικούς γιατρούς. 
Διόρισε τον Ιωάννη Κωλέττη, Έκτακτο 
Επίτροπο της Υγείας για τις Σπέτσες. Τον 
εφοδίασε με στρατιωτικές δυνάμεις και 
αναλυτικές οδηγίες. 

στ) Στις 25 Απριλίου έφτασε στην Ύδρα 
ο Oλλανδός ναύαρχος του ρωσικού στό-
λου Λογγίνος Χέυδεν (ένας από τους 
τρεις ναυάρχους στη Ναυμαχία του Να-
βαρίνου) με δύο δίκροτα και ένα μπρίκι 
και συναντήθηκε με τη φρεγάτα «Ελένη» 
στα ανοικτά της Ύδρας. Ο Κυβερνήτης 
συνάντησε το Ναύαρχο, τηρώντας όλες 
τις υγειονομικές προφυλάξεις και ζήτησε 
τη βοήθειά του στον έλεγχο της θαλάσ-
σιας υγειονομικής ζώνης. 

ζ) Στις 26 Απριλίου ο Κυβερνήτης μετέ-
βη στην Ύδρα. Συσκέφτηκε με τους προ-
κρίτους εκεί και άκουσε τις αναφορές 
των γιατρών. Διαβεβαίωσε τους Υδραί-
ους ότι θα τους δώσει το ταχύτερο ό,τι 
βοήθεια ήταν αναγκαία, με κάθε μέσο. 
η) Ο Κυβερνήτης επέστρεψε στην Αί-

γινα στις 29 Απριλίου αλλά παρέμεινε 
πάνω στη ρωσική φρεγάτα. Από εκεί 
έστελνε εντολές με μεγάλο αριθμό πλοι-
αρίων στους διοικητές και τις κοινότητες 
της ελληνικής επικράτειας. Γαλλικά και 
βρετανικά πλοία βοήθησαν στην αυστη-
ρή εφαρμογή της θαλάσσιας υγειονομι-
κής ζώνης. 

θ) Ο Κυβερνήτης αποβιβάστηκε στην 
Αίγινα την 1η Μαΐου και κατέλυσε στην 
αγροικία του Δημητρίου Βούλγαρη στον 
κόλπο της Περιβόλας, μια τοποθεσία με 
ιδιαίτερα υγιεινό κλίμα. Την ίδια ημέρα 
έστειλε στις Σπέτσες και την Ύδρα δύο 
πλοία με τρόφιμα και χρήματα, για να 
εξασφαλιστεί η βασική διατροφή για 
τους φτωχότερους κατοίκους των δύο 
νησιών. Διόρισε τον αδελφό του, Βιάρο 
Καποδίστρια, Έκτακτο Επίτροπο της Υγεί-
ας για την Ύδρα. Ο Βιάρος αναχώρησε 
αμέσως μαζί με το γιατρό Νικόλαο Καλο-
γερόπουλο. Έλαβε πολύ αυστηρά μέτρα 
που παρέλυσαν το εμπόριο και οδήγη-
σαν στην πρώτη σύγκρουση Υδραίων-
Καποδίστρια. 
ι) Στις 3 Μαΐου η Κυβέρνηση ανακοίνω-

σε ότι στην Πελοπόννησο, στην Ανατολι-
κή Στερεά Ελλάδα και τη Σύρο δεν έχει 
εμφανιστεί κανένα κρούσμα. Την ίδια 
ημέρα η κυβέρνηση έλαβε επιστολή των 
προκρίτων της Ύδρας σύμφωνα με την 
οποία από τις 23 Απριλίου και έπειτα 

κανένα νέο κρούσμα δεν εμφανίστηκε, 
κανείς ασθενής δεν πέθανε, επιβίωσαν 
όλοι όσοι νοσηλεύτηκαν σε καραντίνα. 

ια) Στις 4 Μαΐου επέστρεψε ο Βιάρος 
Καποδίστριας από την Ύδρα επιβεβαιώ-
νοντας τα παραπάνω. Κανένα νέο κρού-
σμα, κανένας θάνατος στην Ύδρα από 23 
Απριλίου μέχρι 3 Μαΐου. Το ίδιο και στις 
Σπέτσες, σύμφωνα με επιστολές του Ιω-
άννη Κωλέττη από εκεί. 

ιβ) Στις 5 Μαΐου η Κυβέρνηση απο-
φάσισε να διατηρήσει τα υγειονομικά 
μέτρα προφύλαξης για αόριστο χρόνο, 
τηρώντας τα με μεγάλη αυστηρότητα, 
ιδιαίτερα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ 
των δύο νησιών και της Πελοποννήσου. 
Όμως η αρρώστια έπληξε μετά τη Μεθώ-
νη και άλλα μέρη που βρίσκονταν ακόμα 
υπό αιγυπτιακό έλεγχο (όπως ο Πύργος 
Ηλείας). 
Ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν κρού-

σματα στη Σαλαμίνα, τα Μέγαρα, τον 
Πόρο και τη Χαλκίδα αλλά με αυστηρά 
μέτρα περιορίστηκαν αμέσως. Στις αρ-
χές Αυγούστου ο Κυβερνήτης ανακοίνω-
σε την άρση των μέτρων και πέρασε το 
Ψήφισμα 15 το οποίο είναι εξαιρετικά 
ενδιαφέρον και εντυπωσιακά αναλυτικό. 
Είναι ένα από τα σημαντικότερα κείμενα 
στην ελληνική (και την ευρωπαϊκή) ιστο-
ρία της δημόσιας υγείας. Στα μέσα Δε-
κεμβρίου, όμως, η ασθένεια έπληξε την 
Αχαΐα, ξεκινώντας από τα Καλάβρυτα. 
Τον αποκλεισμό της περιοχής επέβαλε ο 
Κυβερνήτης με τη βοήθεια του γαλλικού 
στρατιωτικού σώματος, υπό το στρατηγό 
Νικόλαο-Ιωσήφ Μαιζών. 
Τον επόμενο χρόνο, το 1829, τα κρού-

σματα ήταν ελάχιστα και περιορίστηκαν 
ακαριαία. Στον περιορισμό της επιδημί-
ας συνέβαλλε καθοριστικά ένας φιλε-
λεύθερος φιλέλληνας που είχε φτάσει 
ένα χρόνο νωρίτερα στην Ελλάδα, o Ελ-
βετός γιατρός Louis-André Gosse (1791-
1873) από τη Γενεύη. 

Αν γνωρίζετε γαλλικά, μπορείτε να 
διαβάσετε περισσότερα για την επι-
δημία του 1828, τον Ιωάννη Καποδί-
στρια και το γιατρό Gosse, σ’ αυτό το 
πολύ ενδιαφέρον επιστημονικό άρθρο: 
https://www.e-periodica.ch/digbib/
view?pid=ges-001:1991:48#365

 
[πηγή: Protagon.gr]

*Ο Αριστείδης Χατζής είναι καθηγητής Φιλο-
σοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών στο Εθνι-
κό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Είναι μέλος της επιτροπής «Ελλάδα 2021» 
και Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Φιλε-
λεύθερων Μελετών (ΚΕΦίΜ) όπου διευθύνει 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΕΦίΜ με 
θέμα «Ελλάδα 2021: Διακόσια χρόνια από 
τη Φιλελεύθερη Επανάσταση». Το βιβλίο του 
για την Επανάσταση του 1821 θα κυκλοφορή-
σει στις ΗΠΑ το 2021. 

◄
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Ο Μίκης Θεο-
δωράκης  με-
ταφέρεται  σε 
νοσοκομείο 
της  Αθήνας 
με  σοβαρές 
κ ρ α ν ι ο ε -
γκεφαλ ι κέ ς 
κακώσεις,  οι 
οποίες θα του 
προκαλέσουν 

μόνιμο  πρόβλημα  στον  αριστερό 
οφθαλμό. Την προηγούμενη μέρα 
έλαβε μέρος σε συλλαλητήριο του 
ΚΚΕ  κατά  των  εκλογών  της  31ης 
Μαρτίου  και  συνελήφθη από  την 
Αστυνομία,  η  οποία  τον  κακοποί-
ησε στο νεκροτομείο της Αθήνας.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΞΤΡΑ
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27 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΡΤΙΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Σας δίνονται οι ευκαιρίες εκείνες για 
να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες στην εργασία και 
στα οικονομικά σας, δώστε τον καλύτερο εαυτό 
σας για να τις αξιοποιήσετε στο έπακρο. Το διά-
στημα αυτό θα υπάρξει ανανέωση στη ζωή σας 
αλλά και νέες εξελίξεις που θα σας ενθαρρύνουν! 
Χαρακτηριστική θα είναι η βελτίωση στον τομέα 
των επαγγελματικών σας.

Αλλάζουν οι συνθήκες στα επαγγελ-
ματικά και στα οικονομικά σας. Αισθητή ωστόσο 
θα είναι η βελτίωση στο περιβάλλον της εργασί-
ας και στην υγεία σας. Η καθημερινότητά σας θα 
είναι καλύτερη, έστω και αν οι συνθήκες θα είναι 
αρκετά κουραστικές αρκετές στιγμές. Αποφύγετε 
τα έξοδα που δεν είναι απαραίτητα για να προ-
στατέψετε τα οικονομικά σας. 

Ο καλός μήνας Απρίλιος σας βοηθούν 
να ξεπεράσετε τους χειμωνιάτικους δισταγμούς 
σας και να κινηθείτε δραστήρια και δημιουργι-
κά.  Η  δοκιμαστική  είσοδος  του  Κρόνου  στον 
Υδροχόο, μαζί με την παρουσία του Άρη, ορίζει 
το ξεκίνημα μιας εποχής διετούς διάρκειας, η 
οποία θα σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε 
μεγάλες προσδοκίες. 

Θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε ένα 
νέο  ξεκίνημα  στη  ζωή  σας.  Το  ξεκίνημα  αυτό 
αφορά την καριέρα σας αλλά για κάποιους και 
τον τομέα των αισθηματικών σας. Δε θα λείψουν 
οι συμπτώσεις και τα γεγονότα που θα φέρουν 
αλλαγή στη ζωή σας, το ίδιο θα συμβεί και με τη 
συμπεριφορά πολλών ανθρώπων που σας πλαι-
σιώνουν. 

Το διάστημα αυτό υπάρχει στασιμότη-
τα στα οικονομικά ή περιουσιακά σας ζητήματα. 
Αφήστε τα ριψοκίνδυνα εγχειρήματα, το δανει-
σμό ή και τα έξοδα που δεν είναι απαραίτητα. 
Θα μπορέσετε να προωθήσετε κάποιες ανακα-
τατάξεις στο χώρο του σπιτιού, ή της εργασίας, 
σημαντικό είναι όμως να λάβετε υπόψιν σας τους 
αστάθμητους παράγοντες. 

Πρόκειται για ένα διάστημα γεμάτο 
δραστηριότητα, αλλά τα άμεσα αποτελέσματα 
θα είναι δυσανάλογα μικρά. Η μετακίνηση του 
Κρόνου,  προειδοποιητικά  στον  Υδροχόο,  σας 
δίνει μηνύματα για το μέλλον. Η πιο γρήγορη 
πορεία του Άρη στον ίδιο ζωδιακό χώρο, σας 
υποχρεώνει να μεριμνήσετε ενεργά και άμεσα 
για την ανασύσταση των οικονομικών σας. 

Ο  Απρίλιος  φέρνει  μαζί  του  και  την 
Αφροδίτη στο ζώδιο σας, όπου και θα σας βο-
ηθήσει στην κοινωνική σας προβολή, αλλά και 
στην αισθηματική σας ζωή. Θα έχετε επιτυχίες 
στα επαγγελματικά σας αλλά και στην κοινωνική 
σας δραστηριότητα, αλλάζουν οι συνήθειες σας 
και εφαρμόζετε νέα σχέδια. Διαχειριστείτε ωστό-
σο το χρόνο σας, κάνετε σωστές συναναστροφές 
αλλά και συνεργασίες.

Ο Απρίλιος, για τους περισσότερους 
από εσάς, δίνει έμφαση εξελίξεων στον τομέα 
των σχέσεων και της εργασίας σας. Συγκριτικά 
με τους προηγούμενους, θεωρείται καλύτερος, 
καθώς η αρμονία της Αφροδίτης από τους Διδύ-
μους με τον Άρη από τον Υδροχόο, σας βοηθά 
επικοινωνιακά,  συναισθηματικά  και  δημιουρ-
γικά. Φροντίστε την υγεία σας και ριχτείτε στη 
δουλειά.

Η παρουσία του Κρόνου στο ζώδιό 
σας, η οποία είναι δοκιμαστική γιατί θα ξανα-
γυρίσει αργότερα στον Αιγόκερω, προβλέπεται 
εξαιρετικά προειδοποιητική. Όλα αυτά που θα 
σας απασχολήσουν, είναι αυτά τα οποία πρέ-
πει να έχετε σοβαρά υπόψη σας για τα επόμε-
να τρία χρόνια. Προβλέπονται αλλαγές στη ζωή 
σας, με προτεραιότητα τον επαγγελματικό και 
τον κοινωνικό χώρο. 

Το διάστημα αυτό φέρνει ένταση σε 
ζητήματα που αφορούν την εργασία, την οικο-
γένεια, αλλά και τις διαπροσωπικές σας σχέσεις. 
Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας η ψυχολο-
γική σας διάθεση βελτιώνεται και θα μπορέσετε 
να εκφράσετε με τον καλύτερο τρόπο ταλέντα τα 
οποία και είχατε αναξιοποίητα ως τώρα. 

Ο Απρίλιος θα βοηθήσει πολύ τη βελ-
τίωση της δουλειάς σας και την αλλαγή των συν-
θηκών εργασίας. Αφήστε τους δισταγμούς και τις 
αναβολές που οι ταλαιπωρίες των τελευταίων 
μηνών προκάλεσαν και αποφασίστε σοβαρά για 
τη ζωή σας, αν νομίζετε ότι ξέρετε τι θέλετε από 
αυτήν! Είναι φανερό πως έχετε ανάγκη για μια 
ουσιαστική αλλαγή.

Η Αφροδίτη στους Διδύμους θα ενι-
σχύσει την επικοινωνία με το περιβάλλον και θα 
φέρει αισθητές βελτιώσεις στον οικογενειακό 
χώρο. Ο Αρης στον Υδροχόο θα ξεσκεπάσει πα-
ρασκήνια και θα σας βοηθήσει να κάνετε γενικό-
τερες εκκαθαρίσεις. Η οικονομική σας κατάστα-
ση θα σας απασχολήσει, τα έξοδα δε θα είναι 
ελεγχόμενα, όμως οι προοπτικές βελτίωσης στα 
οικονομικά σας δε θα λείψουν.

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

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

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

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

1977

Ο  Αθανάσιος  Διάκος,  μετά  από 
δοξολογία  στη  Μονή  του  Οσίου 
Λουκά, κηρύσσει την Επανάσταση 
στην  Ανατολική  Στερεά  Ελλάδα. 
Ελληνικές  δυνάμεις,  με  επικεφα-
λής  τον  αρματολό  Πανουργιά, 
ελευθερώνουν  την  πρωτεύουσα 
της Φωκίδας, Σάλωνα (Άμφισσα).

Δύο  Boeing  747,  ένα  της  KLM  κι 
ένα  της  PanAm,  συγκρούονται 
στο  διάδρομο  απογείωσης  της 
Τενερίφης  στα  Κανάρια  Νησιά. 
Πρόκειται  για  το  πιο  πολύνεκρο 
αεροπορικό  δυστύχημα,  καθώς 
583 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους 
και μόλις 61 διασώζονται.

1855

Ο Καναδός χημικός, Έιμπραμ Γκέ-
σνερ,  φτιάχνει  ένα  νέο  καύσιμο 
–  παράγωγο  του  πετρελαίου  και 
το  ονομάζει  «κηροζίνη»,  από  την 
ελληνική λέξη «κηρός» (κερί).

1946

Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Ένας τύπος πάει σε μία δημοπρασία 

να αγοράσει έναν παπαγάλο. Βλέ-
πει έναν εκεί πέρα που του αρέσει 
πολύ. Λέει μία τιμή, αλλά ο ανταγω-
νισμός είναι μεγάλος και ανεβαίνει 
συνέχεια το ποσό. Έτσι φτάνει σε ποσό 
αξιοσέβαστο (10.000€) οπότε ακούγε-
ται μία φωνή: - 15.000€...  
Τι να κάνει και αυτός, ήθελε πάρα 
πολύ τον παπαγάλο, φωνάζει: - 
20.000€! 
- 20.000 μία, 20.000 δύο, 20.000 
τρεις... και ο παπαγάλος πάει στον... 
κύριο. 

Πάει να τον πάρει ψιλοενοχλημένος 
από το ποσό που κατέληξε τελικά η 
αξία του παπαγάλου και ρωτάει το 
δημοπράτη (αυτόν που κάνει τη δη-
μοπρασία): - Μιλάει όντως ή μας δου-
λεύετε; Ελπίζω να μιλάει, γιατί έδωσα 
πολλά λεφτά για χάρη του...  
- Μην ανησυχείτε κύριε, του απαντά 
αυτός. Εξάλλου… ποιος νομίζετε 
ότι συνέχιζε να ανεβάζει τα ποσά στα 
ύψη;

Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Ένας κύριος είναι ζωγράφος με 
ειδικότητα το γυμνό. Δουλεύει 

έναν πίνακα εδώ και μήνες. Έχει έρθει 
το μοντέλο, μια νέα κοπέλα... πάει να 
γδυθεί και λέει αυτός: - Ξέρεις, σήμερα 
δεν αισθάνομαι πολύ καλά και λέω να 
μη ζωγραφίσω, αλλά θα στο πληρώσω 
το μεροκάματο... Λέω να κάνω ένα 
τσάι και να ξαπλώσω...
Λέει το μοντέλο: - Άσε να στο κάνω 
εγώ το τσάι και μετά φεύγω. - Εντάξει, 
κάνε και ένα για σένα....
Κάθισαν λοιπόν στο σαλόνι και τα λέ-
γανε πίνοντας το τσάι, οπότε ξαφνικά 
ακούγεται η εξώπορτα και γνώριμα 
βήματα. Φωνάζει τότε πανικόβλητος ο 
ζωγράφος: - Θεέ μου, η γυναίκα μου! 
Γρήγορα! Γδύσου!

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

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

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές 

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

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

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

514 894 2434

ELTEC

ΔΩΡΕΆΝ
 εκτίμηση προσφοράςΚΩΣΤΆΣ

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

RBQ# 5713-3464-01

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

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

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

come see us!
Mon. to Wed. - 10am to 5:30pm

Thurs. and Fri. - 10am to 7:30pm
Saturday - 9am to noon

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363

CU
RÉ

-L
AB

EL
LE

SAINT-MARTIN

X O

Διαφημιστείτε 
κι εσείς 

 
για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  
Τηλεφωνήστε  μας σήμερα:  

450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

657 boul. Curé-Labelle,Suite 290
Laval, Québec, H7V 2T8

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, 
μπαλκόνια, τούβλα τζάκια, 

γεμίσματα τσιπρόκ, πλάστερ, 
βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. 
Δωρεάν εκτίμηση, λογικές 

τιμές. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση.

Ζητείστε τον Γιάννη 
514-299-8839

r é s i d e n c e  -  r e s i d e n c e

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ζητούνται άτομα να εργαστούν στην 

καινούργια Στέγη Ηλικιωμένων «ΕΣΤΙΑ» 
στο Λαβάλ:

Συντονίστρια / Συντονιστής για πλήρη 
απασχόληση. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει: 

-Πανεπιστημιακό πτυχίο σε παρεμφερή κλάδο 

-Γνώση της Γαλλικής, Αγγλικής και Ελληνικής 
γλώσσας 

-Τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία σε διαχείριση 
μη κερδοσκοπικών οργανισμών 

-Δυνατότητα να διαχειρίζεται πολλά θέματα 
συγχρόνως και να εργάζεται ομαδικά και υπό 
πίεση.

Επίσης ζητούνται: 

-Μάγειρας

-Βοηθός μάγειρα

-Πιατάς 

-Σερβιτόροι (Σερβιτόρες)

-Καθαριστής (Janitor)

Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο info@
residenceestia.org

ΕΩΣ ΤΙΣ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ:
ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ:
ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
ΠΛΑΚΑΚΙΑ
ΒΑΨΙΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τ: 514-570-7856   |   EGP.INC@OUTLOOK.COM
ΜΙΛΑΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ



Toronto • Montreal • Vancouver

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

Ενας θησαυρός για
την υγεία σας!
Γνήσιο, αγνό και με 
εγγυημένη ποιότητα.
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