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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

ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ
«Έφυγε»  
ο τελευταίος 
αντιστασιακός
Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 98 ετών, άφη-

σε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020, ο Μανώλης 
Γλέζος, σύμβολο της Εθνικής Αντίστασης κατά 
του ναζισμού, με μακρόχρονη πολιτική πορεία 
μετά τον πόλεμο, αλλά και τη Μεταπολίτευση. 
Ο Μανώλης Γλέζος, παρότι προερχόταν από την 
Αριστερά, ήταν ένα πρόσωπο ευρύτατης αποδο-
χής, κάτι που προέκυψε ανάγλυφα και από τα μη-
νύματα σύσσωμης της πολιτικής και πολιτειακής 
ηγεσίας της Ελλάδας.

Το ρόλο που διαδραμάτισε ο Μανώλης Γλέζος στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας υπογράμμισαν 
η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και οι αρχηγοί των ελληνικών κομμάτων
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ΑΝΝΗ ΚΟΥΤΡΑΚΗ & ΜΑΙΡΗ ΝΤΕΡΟΥ 
μας συμβουλεύουν:  

«Μείνετε σπίτι και αποστασιοποιηθείτε!»

Α. Κουτράκη: 
«Οικονομική 

ανάσα τα 
μέτρα της 

Κυβέρνησης»

Μ. Ντέρου: 
«Προσοχή 

στους 
ηλικιωμένους  

– Οι νέοι 
δεν είναι… 
άτρωτοι»

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-19 ΟΔΗΓΕΙ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΕ…

Παγκόσμια Ύφεση
 ֎ Ζαχαρίας Σκούρας (ΑΠΘ):  
«Ο εχθρός δεν είναι πλέον αόρατος»

 ֎ Ποια είναι τα συμπτώματα 
-«κλειδιά» της διάγνωσης του ιού

 ֎ Τι ακριβώς κάνει ο κορωνοϊός  
στο σώμα μας

 ֎ Οι επιπτώσεις μιας πανδημίας  
στην ψυχολογία

 ֎ Η γεωπολιτική ευκαιρία της Κίνας

Ο θανατηφόρος  

ΙΟΣ 
της Μέρκελ
Με… μαντζούνια κατά  
της (οικονομικής)  
πανδημίας η Ε.Ε.

Πως ο  
Ερντογάν 
ΕΣΩΣΕ  
τον Έβρο 

ΚΑΙ ΕΝΩΣΕ 
τους Έλληνες
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Η ΑΝΝΗ ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Τα οικονομικά μέτρα 
της Κυβέρνησης θα 

βοηθήσουν εργαζόμενους 
και επιχειρήσεις

«Φροντίστε τους ηλικιωμένους και τους γείτονες 
– Ελέγξτε ο ένας τον άλλο – Μείνετε κοντά στα 

αγαπημένα σας πρόσωπα κατά τη διάρκεια  
της κρίσης του COVID-19» 

ΤΟΥ MARTIN C. BARRY

Με τα γραφεία της κλειστά στην 
Οτάβα, καθώς και στο Laval λόγω 

των περιορισμών του ιού COVID-19, η 
φιλελεύθερη βουλευτής του Vimy, Άννη 
Κουτράκη, συνεχίζει να εργάζεται από το 
σπίτι της στο Chomedey, απαντώντας σε 
κλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλα 
μηνύματα από την περιφέρειά της, όσο 
καλύτερα μπορεί με την υποστήριξη του 
προσωπικού της.
«Προσπαθούμε όλοι μαζί, ομαδικά, να 

ανταποκριθούμε όσο καλύτερα γίνεται. 
Όλοι για όλους!», ανέφερε η κα Κουτράκη 
σε συνέντευξή της στα ΝΕΑ. Είπε ότι κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου, διατή-
ρησε μια απόσταση από τον 88χρονο 
πατέρα της, αλλά δεν το βρήκε εύκολο.

ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Ακόμη και αν δε ζουν κάτω από την 

ίδια στέγη, η Άννη Κουτράκη δήλωσε ότι 
δυσκολεύτηκε να μη μπορεί να επισκε-
φτεί τον πατέρα της στο σπίτι του στο 
Chomedey.
Τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα 

από τότε που η μητέρα της πέθανε στις 
αρχές Μαρτίου. «Ήμασταν ήδη σε πένθος, 
όταν συνέβη αυτό [COVID-19]», είπε. 
«Ήταν αρκετά δύσκολο…».

Σύμφωνα με τη Φιλελεύθερη Βουλευτή, 
η περιφέρεια του Vimy μπορεί να ωφελη-
θεί σημαντικά από ένα μέρος του πακέτου 
βοήθειας COVID-19, ύψους 82 δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων [συν 25 δις για επιχει-
ρήσεις] που εγκρίθηκε από τη Βουλή 
των Κοινοτήτων και εγκρίθηκε και από τη 
Γερουσία την περασμένη εβδομάδα. Ένα 
σύνολο δηλαδή, $107 δις δολάρια!

ΠΟΛΛΕΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Η κυρία Κουτράκη ανέφερε ότι, εξετά-

ζοντας τα στατιστικά στοιχεία σχετικά 
με την περιφέρειά της, που εξέδωσαν οι 
υπηρεσίες εκλογών του Καναδά, καθώς 
και η στατιστική υπηρεσία του Καναδά, 
διαπίστωσε ότι οι βουλευτές του Vimy 
εμπίπτουν σε ένα από τα χαμηλότερα 
μεσαία οικογενειακά επίπεδα εισοδήμα-

τος στη χώρα. «Υπάρχουν πολλές νέες 
οικογένειες εδώ», είπε.
«Έτσι τα μέτρα που εφαρμόζει η κυβέρ-

νησή μας – είτε πρόκειται για μικρές 
επιχειρήσεις είτε για νέες οικογένειες, ή 
τα οφέλη περί επείγουσας περίθαλψης, 
τόσο για τους αυτοαπασχολούμενους όσο 
και για τους ανθρώπους που δεν είναι 
επιλέξιμοι για τα επιδόματα ασθένειας η 
ασφάλισης δουλειάς – όλα αυτά τα μέτρα 
θα έχουν άμεσο αντίκτυπο όχι μόνο στο 
Vimy αλλά σε όλους τους Καναδούς».

«ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ ΚΟΝΤΑ» 
Η Αννη Κουτράκη προσέφερε τις ακόλου-

θες συμβουλές στους ανθρώπους της 
περιφέρειάς της. «Θα έλεγα να παραμέ-
νουν κοντά ο ένας στον άλλο, είτε πρόκει-
ται για μια εικονική τηλεοπτική αγκαλιά 
είτε για καθημερινές τηλεφωνικές κλήσεις 
ή γραπτά μηνύματα στο κινητό», είπε.
«Προφανώς, κανένα από αυτά δεν είναι 

εύκολο για κανέναν. Αυτό που κάνω 
προσωπικά, καθώς και όλα τα μέλη της 
οικογένειάς μας, είναι να αποστασιοποι-
ηθούν κοινωνικά, ειδικά επειδή έχουμε 
ηλικιωμένους στην οικογένειά μας. Έτσι 
καλώ τον πατέρα μου κάθε μέρα. Όμως, 
το βασικότερο για όλους, είναι το πλύσιμο 
των χεριών πρώτα και κύρια», σημείωσε.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΛΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
«Πλένετε τα χέρια συχνά και σωστά. 

Πρακτική κοινωνική αποστασιοποίηση. 
Ακολούθησε τους κανόνες. Μη βγείτε 
από το σπίτι, εκτός αν υπάρχει απόλυτη 
ανάγκη. Φροντίστε τους ηλικιωμένους και 
τους γείτονες. Ελέγξτε ο ένας τον άλλον. 
Ως Καναδοί, είμαστε πολύ γενναιόδωροι 
με το χρόνο μας και πολύ υποστηρικτικοί 
ο ένας με τον άλλον».

Για τις οικογένειες που είναι στο σπίτι με 
μικρά παιδιά, είπε ότι «πρέπει να είναι ο 
ένας κοντά στον άλλον. Επανασυνδεθείτε. 
Χρησιμοποιήστε το χρόνο σας ποιοτικά. 
Κάντε δραστηριότητες. Δοκιμάστε να 
είστε όσο το δυνατόν αισιόδοξοι. Είναι 
επίσης σημαντικό να θυμόμαστε την 
υγεία μας. Πηγαίνετε λοιπόν για βόλτες 
τηρώντας την απόσταση των 2 μέτρων». 

Στην περιφέρειά της στο Chomedey την περασμένη εβδομάδα, η φιλελεύθερη βουλευ-
τής του Vimy, Άννη Κουτράκη, συστήνει στους ψηφοφόρους να ακολουθούν τις οδηγίες 
ασφάλειας και υγιεινής για προστασία από τον COVID-19, κάνοντας ιδιαίτερες προσπά-
θειες να υποστηρίζουν γείτονες, φίλους και οικογένεια 
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Γράφει η Avleen K. Mokha

Στις 24 Μαρτίου, η δήμαρχος του 
Μόντρεαλ, Valerie Plante, δήλωσε ότι 

η πόλη βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. Σε μια συνέντευξη με τα ΝΕΑ, 
η δημοτική σύμβουλος Μαίρη Ντέρου 
συζητά, πώς οι κάτοικοι μπορούν να 
αντιμετωπίσουν τις αλλαγές στην καθη-
μερινότητά τους. Η κα Ντέρου αναφέ-
ρει επίσης τρόπους με τους οποίους οι 
κάτοικοι μπορούν να συνδεθούν με τους 
τοπικούς πόρους και να επικοινωνήσουν 
με τους δημοτικούς εκπροσώπους τους.  

ΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:  
ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Ένας στους πέντε ανθρώπους που 
προσβάλλεται από τον κορωνοϊό χρειάζε-
ται νοσοκομειακή περίθαλψη, σύμφωνα 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(ΠΟΥ). Οι πληθυσμοί υψηλού κινδύνου 
περιλαμβάνουν ηλικιωμένους και άτομα 
με καταστάσεις όπως υψηλή αρτηριακή 
πίεση, καρδιακές παθήσεις, ασθένειες 
των πνευμόνων ή διαβήτη. 

Η κα Ντέρου ζητά από τους ηλικιωμένους 
να περιορίσουν την κοινωνικές συγκέ-
ντρώσεις. «Οι ηλικιωμένοι πρέπει να 
καταλάβουν τη σημασία αυτής της εντο-
λής», δήλωσε η Μαίρη Ντέρου. «Μέχρι 
και μιάμιση εβδομάδα πριν, πήγαιναν 
ακόμα στους ναούς. Πήγαιναν στα μαγα-
ζιά, ψωνίζοντας με την ησυχία τους, αντί 
να παίρνουν αυτό που χρειάζονται και 
στη συνέχεια να πάνε και να μείνουν 
σπίτι. Διακινδυνεύουν τη ζωή τους, αλλά 
διακινδυνεύουν και τις υπόλοιπες ζωές 
των οικογενειών τους». 

Οι νέοι δεν είναι «άτρωτοι» στον ιό, 
σύμφωνα με δήλωση του Γενικού 
Διευθυντή του ΠΟΥ. Η κα Ντέρος ενθαρ-
ρύνει τους γονείς να μην αφήνουν τα 
παιδιά τους να παίζουν έξω. Εκφράζει 
την ικανοποίησή της για το κλείσιμο των 
σχολικών εγκαταστάσεων και των πάρκων 
του Μόντρεαλ. «Όταν λέμε ότι μένουμε 
σπίτι, αυτό σημαίνει ότι όλοι μένουν στο 
σπίτι», δήλωσε. «Θα το πετύχουμε αυτό. 
Αλλά πόσο καιρό θα πάρει αυτό εξαρ-
τάται από τους ανθρώπους που μένουν 
στο σπίτι και δε μολύνουν τους άλλους». 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  
ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ

Μετά το κλείσιμο μη βασικών υπηρε-
σιών, πολλές επιχειρήσεις έχουν απολύ-
σει εργαζόμενους για να μειώσουν το 
κόστος. Η κα Ντέρου ενθαρρύνει τους 
εργαζόμενους να αναζητήσουν ασφάλεια 
απασχόλησης (ΕΣ). «Και οι δύο πλευ-
ρές, ομοσπονδιακές και επαρχιακές 
κυβερνήσεις, εργάζονται σε αυτό», είπε.  
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προσφέ-
ρει το πρόγραμμα ωφέλειας έκτακτης 
ανάγκης του Καναδά, για τους εργα-
ζόμενους που έχουν χάσει τη δουλειά 
τους λόγω της πανδημίας. Η επαρχία του 
Κεμπέκ έχει θεσπίσει πρόγραμμα προσω-
ρινής βοήθειας για τους εργαζόμενους. Οι 
εργαζόμενοι που δεν πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις για ομοσπονδιακή συνδρομή, 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περι-
φερειακή βοήθεια. «Ελπίζω ότι οι ιδιοκτή-
τες επιχειρήσεων και οι εργαζόμενοι να 

επωφεληθούν από τα πολλά προγράμματα 
που προσφέρονται», δήλωσε η κα Ντέρου. 

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ

Η Μαίρη Ντέρου αναγνωρίζει, ότι η 
διαμονή στο σπίτι έρχεται με τον πιθανό 
κίνδυνο ορισμένων πληθυσμών, όπως 
οι γυναίκες για ενδοοικογενειακή βία. Η 
καναδική κυβέρνηση έχει διαθέσει 50 
εκατομμύρια δολάρια για την υποστή-
ριξη καταφυγίων οικιακής βίας. Τα τοπικά 
καταφύγια δεν είναι ακόμα σίγουρα, για 
το πως θα προσφερθεί αυτή η οικονομική 
βοήθεια.
Το Sarker Family Hope Foundation 

είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση που 
στοχεύει στην παροχή βοήθειας κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας. Οι εθελοντές 
βοηθούν να συμπληρώσουν έγγραφα 
έκτακτης ανάγκης και να παραδώσουν 
φάρμακα ή βασικά είδη παντοπωλείου. 
Το Ίδρυμα διαθέτει έναν αριθμό τηλεφω-
νικής γραμμής βοήθειας χωρίς χρέωση, 
στον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε 
τηλεφωνικά για μια απευθείας σύνδεση 
και συνομιλία. «Βασιζόμαστε στις οργα-
νώσεις και τις κοινωνικές υπηρεσίες για 
να τους παράσχουμε την υποστήριξη 
που χρειάζονται», δήλωσε η κα Ντέρου.  

ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ
Η απώλεια θέσεων εργασίας έχει αυξή-

σει την ανησυχία για την πληρωμή ενοι-
κίου την 1η Απριλίου. 
«Υπάρχει πολλή ανησυχία για την 

πληρωμή ενοικίου, ειδικά στο Parc Ex», 
σημειώνει η Μαίρη Ντέρου. «Είναι δίκοπο 
μαχαίρι. Οι ιδιοκτήτες έχουν και αυτοί 
στεγαστικά δάνεια και πολλά άλλα έξοδα 
να πληρώσουν».

Στις 18 Μαρτίου, οι έξι μεγαλύτερες 
τράπεζες ανακοίνωσαν ότι θα επιτρέ-
ψουν την αναστολή πληρωμής υποθηκών 
έως έξι μηνών. Ωστόσο, είναι πιθανό οι 
αναβαλλόμενες πληρωμές να συγκεντρώ-
σουν τόκους, ανάλογα με την τράπεζα. 
«Η καθυστέρηση του ενοικίου και των 

πληρωμών στεγαστικών δανείων, ή η 
πληρωμή λίγο κάθε φορά, είναι μεμο-
νωμένες συμφωνίες που οι ενοικιαστές 
πρέπει να κάνουν με τους ιδιοκτήτες και 
τις τράπεζες», δήλωσε η κα Ντέρου.
Τα ενοίκια εξακολουθούν να οφείλονται, 

σύμφωνα με τη μεγαλύτερη ένωση ενοικί-
ασης κατοικιών CORPIQ του Κεμπέκ. Σε ένα 
δελτίο Τύπου, ο Διευθυντής Υποθέσεων 
του CORPIQ, Hans Brouillette, δήλωσε: «Οι 
ενοικιαστές δεν έχουν λόγο να πιστεύουν 
ότι το απλήρωτο ενοίκιο θα διαγραφεί». 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Οι εκλεγμένοι υπάλληλοι του δήμου 

λαμβάνουν ερωτήσεις από το κοινό κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτι-
κού συμβουλίου. 

Η επόμενη συνάντηση του συμβουλίου 
του Villeray / St-Michel / Parc Extension 
είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 
6 Απριλίου. Οι κάτοικοι του δήμου 
μπορούν να στείλουν τις ερωτήσεις τους 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
μέσω ηλεκτρονικού εντύπου που είναι 
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του City of 
Montreal. Δεν είναι ακόμη γνωστό αν η 
συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κεκλει-
σμένων των θυρών, με υπαλλήλους που 
ακολουθούν οδηγίες απόστασης ή με 

τηλεδιάσκεψη. Οι απαντήσεις στις ερωτή-
σεις των κατοίκων θα είναι διαθέσιμες 
στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της πόλης.

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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Η δημοτική σύμβουλος του Park Extension Μαίρη Ντέρου προτρέπει τους κατοίκους σε… 

Kοινωνική αποστασιοποίηση  
ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ  

στους κοινοτικούς πόρους
Ένας δημότης ρυθμίζει τα γάντια και τη μάσκα του σε έναν άδειο δρόμο στο Parc Extension [Φωτογραφία: Avleen K. Mokha]

Η δημοτική σύμβουλος του Park 
Extension, Μαίρη Ντέρου
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Εσείς τι λέτε;
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Η κακή πλευρά  
της τηλεόρασης…

Τα ενδεχόμενα για το νέο κορωνοϊό είναι δύο: ή θα μας σωριά-
σει όλους κάτω ή αν δε συμβεί αυτό, θα πάθουμε ομαδική 

ψύχωση από την κινδυνολογία…

Τις περισσότερες πιθανότητες, κατά τη γνώμη μου, συγκεντρώνει 
το δεύτερο σενάριο, αφού οι εμπειρογνώμονες είναι κατηγορη-
ματικοί για το θέμα της περιβόητης νόσου. Θα πάρει καιρό, στην 
πορεία θα γίνει πιο ήπια και πάντως θα εξαφανιστεί. 

Ωστόσο, οι απόψεις αυτές δε φιλοξενούνται εύκολα στα τηλε-
οπτικά κανάλια. Τι νόημα θα είχε άλλωστε μια καθησυχαστική 
είδηση, από την οποία απουσιάζει η δραματοποίηση, η κινδυνολο-
γία, ο εντυπωσιασμός; Σύμφωνα με τους καναλάρχες, μια θετική 
είδηση είναι μηδενικής αξίας και συνεπώς δεν «πουλάει». 

Οι ανυποψίαστοι τηλεθεατές, εδώ και εβδομάδες βομβαρδίζο-
νται από έσχατη κινδυνολογία, με τον ίδιο τρόπο που βομβαρδί-
ζονταν λίγα χρόνια πριν με τη γρίπη των πουλερικών, των τρελών 
αγελάδων, τον ιό Ebola, Sars κ.ο.κ. 

Επιδημία, χρεοκοπία, φτώχεια, κακοδιαχείριση, σκάνδαλα, 
διαφθορά, χάος... Αυτή δυστυχώς είναι η απογραφή της αρνητικής 
ειδησεογραφίας σήμερα. Και ο ταλαίπωρος κοσμάκης μένει με την 
εντύπωση ότι επέρχεται το τέλος του κόσμου! Κάτι τέτοιο πάντως 
δε φαίνεται να συμβαίνει, στο σύντομο τουλάχιστον μέλλον…    

Εφόσον λοιπόν η ζωή συνεχίζεται και δεν επέρχεται το διαλα-
λούμενο «τέλος», τότε γιατί κάποιοι «τηλε-ρεπόρτερ» ψάλλουν 
το πολύ «κυρ ελέησον» που άρχισε να το βαριέται κι ο Θεός; Οι 
βασικοί λόγοι, κατ’ εμέ, είναι: Πρώτον, διότι θέλουν να μας κάνουν 
να πιστέψουμε – όπως ίσως να πιστεύουν και οι ίδιοι – ότι αυτή 
τη φορά πάει, τέλειωσε, έρχεται πραγματικά η «συντέλεια» και 
δεύτερον, διότι νομίζουν ότι έτσι «πουλάει» το μέσο που εκπρο-
σωπούν. Και τα δύο επιχειρήματα βέβαια είναι εσφαλμένα. Κατά 
συνέπεια, καλό είναι να σταματήσει αυτή η ομαδική παράκρουση, 
που ως φαινόμενο στην ψυχιατρική θα χρειαζόταν εντατική ψυχο-
θεραπεία με «αντιφοβικά» φάρμακα! 

Εν τω μεταξύ, η ζωή εξακολουθεί να τραβάει τους δικούς της 
ρυθμούς. Η οικονομία κουτσά – στραβά κινείται, οι επιχειρήσεις 
εξακολουθούν να αγοράζουν και να πουλάνε και οι καταναλωτές 
συνεχίζουν να ζουν μια – έστω και επί πιστώσει – κανονική αγορα-
στική ζωή.

Σίγουρα έχουμε πολλαπλά προβλήματα να λύσουμε αλλά έτσι 
είναι τελικά η ζωή. Μόνο στα έξι μέτρα κάτω από τη γη υπάρχει 
απόλυτη ισορροπία, γαλήνη και έλλειψη προβλημάτων...

Η ανθρωπότητα, στη μακρά της πορεία, πέρασε και από πολύ 
χειρότερα και όμως επέζησε. Τίποτα δεν είναι τόσο καινούργιο 
που να σημαίνει πως τη φορά αυτή την «πατήσαμε» οριστικά και η 
συντέλεια είναι στην πόρτα μας. Η κινδυνολογία έχει πλέον υποκα-
ταστήσει την αληθινή είδηση των γεγονότων. Υπάρχουν όμως και 
όρια στην ανοχή. 

Εφόσον λοιπόν το – κατά κάποιους – «φερέγγυο» αυτό ηλεκτρο-
νικό μέσο δεν παρουσιάζει εναλλακτικές προτάσεις για καλύτερη 
πορεία στο μέλλον, δεν έχουμε παρά να κλείσουμε τα μάτια μας 
στην ατέλειωτη αρνητική κριτική των πάντων και ας εφαρμόσουμε 
το γνωστό μότο της μαϊμούς: Μη βλέπεις…

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com

Με μαντζούνια η ΕΕ κατά της πανδημίας
Γράφει ο Νίκος Ιγγλέσης*

Μια τεράστια οικονομική καταστροφή συντελεί-
ται σε παγκόσμια κλίμακα λόγω των μέτρων 

που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας του κορωνοϊού. Στην Ευρωζώνη η καταστροφή 
θα λάβει κολοσσιαίες διαστάσεις λόγω του ότι τα 
κράτη-μέλη είναι εγκλωβισμένα σ’ ένα νόμισμα που 
δε μπορούν να εκδώσουν.

Όλες οι κυβερνήσεις της ζώνης του ευρώ ψάχνουν 
να βρουν δανεικά για να καλύψουν την τεράστια 
«μαύρη τρύπα» που δημιουργεί στους προϋπολο-
γισμούς τους η κατάρρευση των εσόδων και η εκτί-
ναξη των δαπανών. Στην Ευρωζώνη δεν υπάρχουν 
«λεφτόδενδρα». Αυτά ευδοκιμούν σ’ όλες τις άλλες 
χώρες του πλανήτη, που έχουν δικό τους νόμισμα 
και δική τους εθνική κεντρική τράπεζα.

Μπροστά στο υπαρξιακό αδιέξοδο, μεγάλος καυγάς 
ξέσπασε μεταξύ των ευρώδουλων ηγετών. Ποιος θα 
δώσει τα δανεικά; Πόσα θα είναι τα δανεικά; Με τι 
όρους θα δοθούν τα δανεικά; Ποιος θα ελέγχει τα 
δανεικά; Η αποκαλούμενη «ευρωπαϊκή αλληλεγ-
γύη», ήταν ανέκαθεν και αυτή δανεική.
Θα μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα, μέχρις 

ότου οι πολίτες της ΕΕ αντιληφθούν ότι με «μαντζού-
νια» δε μπορεί να αντιμετωπιστεί η μεγαλύτερη 
οικονομική κρίση από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Η κρίση από οικονομική, σύντομα, θα 
μετεξελιχθεί σε κοινωνική και πολιτική. Η παγκο-
σμιοποίηση (ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, 
αγαθών – υπηρεσιών και ανθρώπων) πνέει τα 
λοίσθια και το κράτος-έθνος επανακτά τον κυρίαρχο 
ρόλο του. Εθνική κυριαρχία όμως δε νοείται χωρίς 
νομισματική ανεξαρτησία.
Τι συζητούν και τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνή-

σεις; Τι τους επιτρέπεται να κάνουν από το Σύμφωνο 
του Ευρώ (Euro Plus Pact);

ΤΑ «ΜΑΝΤΖΟΥΝΙΑ» Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ 
1] Η έκδοση ευρωομολόγων: Εννέα χώρες της 

Ευρωζώνης, της Ελλάδας συμπεριλαμβανόμενης, 
ζήτησαν την έκδοση ευρωομολόγων, τα ονόμασαν 
και «κορωνο-ομόλογα». Η Γερμανία, η Ολλανδία, η 
Αυστρία, η Φινλανδία και άλλες χώρες της γερμα-
νικής επιρροής, εξέφρασαν την αντίρρησή τους, 
αρνούμενες μια αμοιβαιοποίηση του χρέους. Το 
βασικό ερώτημα είναι: Ποιος θα εκδώσει τα ευρω-
ομόλογα; Θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΤ, ο 
ESM, κάποιος άλλος φορέας ή τα κράτη-μέλη; Δεν 
προβλέπεται κάτι τέτοιο από τις Συνθήκες. Υπάρχει 
θεσμικό κενό. 
Ο ESM εκδίδει ήδη δικά του ομόλογα και αντλεί 

χρήματα από τις «αγορές», αλλά τα χρήματα αυτά 
δίνονται στα κράτη-μέλη στη βάση MoU, δηλαδή, 
μνημονίων. Ό,τι κι αν αποφασιστεί, τα ευρω-
ομόλογα είναι δανεικά που κάποια στιγμή πρέπει 
να επιστραφούν. Το μόνο όφελος που μπορεί να 
προκύψει είναι ένα χαμηλότερο επιτόκιο δανεισμού. 
Οι «αγορές» αξιολογούν θετικότερα ένα ομόλογο 
που θα εκδοθεί με την εγγύηση της Ευρωζώνης από 
ένα ομόλογο που θα εκδώσει η οικονομικά κατε-
στραμμένη Ιταλία ή η Ελλάδα. Τα επιτόκια είναι ήδη 
πολύ χαμηλά έως μηδενικά. Όλη η φασαρία γίνεται 
λοιπόν για κάποια δέκατα της μονάδας στο ύψος 
του επιτοκίου; «Μαντζούνια» για μια θανατηφόρα 
ασθένεια.

2] Ποσοτική χαλάρωση (QE): Η ΕΚΤ ανακοίνωσε 
ήδη ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ύψους 
750 δις ευρώ μέχρι το τέλος του 2020. Δεν πρόκειται 
για κάτι το καινούργιο. Η ποσοτική χαλάρωση εφαρ-
μόζεται εδώ και χρόνια, με πενιχρά αποτελέσματα. 
Από το Μάρτιο του 2015 δόθηκαν πάνω από 2,6 τρις 
ευρώ για το σκοπό αυτό. Ουσιαστικά το πρόγραμμα 
αφορά την αγορά κρατικών, τραπεζικών και εταιρι-

κών ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά, δηλαδή, 
αφού έχουν κυκλοφορήσει. Το μέτρο δίνει ρευστό-
τητα στους σημερινούς κατόχους των ομολόγων 
αυτών και συγκρατεί τις τιμές τους. Όμως η ρευστό-
τητα αυτή, όπως έχει αποδειχτεί μέχρι σήμερα, 
δε διοχετεύεται στην πραγματική οικονομία ελλεί-
ψει επενδυτικών προοπτικών αλλά, κατευθύνεται 
σε χρηματιστηριακά προϊόντα (σύνθετα ομόλογα, 
αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.). Πρόκειται για ένα ακόμη 
«μαντζούνι» που έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικό. 
Η ΕΚΤ, από τις Συνθήκες, δε λειτουργεί ως πιστωτής 
έσχατης ανάγκης όπως οι κεντρικές τράπεζες όλων 
των άλλων κρατών αλλά δανείζει με βάση ενέχυρα 
υψηλής αξιολόγησης. Τα ομόλογα που αγοράζει η 
ΕΚΤ, όταν λήξουν (ωριμάσουν) θα πληρωθούν στο 
100% της αξίας τους από αυτούς που τα έχουν εκδώ-
σει (κράτη, τράπεζες και επιχειρήσεις). Η δε ΕΚΤ θα 
κερδίσει τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και 
της ονομαστικής τιμής. Η κατανομή των 750 δις θα 
καθορίζεται από την «κεφαλαιακή κλείδα», δηλαδή, 
το ποσοστό συμμετοχής κάθε χώρας στο μετοχικό 
κεφάλαιο της ΕΚΤ. Η Γερμανία συμμετέχει με 21,7%, 
η Ιταλία με 14,3%, η Ισπανία με 9,5% και η Ελλάδα 
με μόνο 2,3%. Τυχαίο, ότι όλα δουλεύουν για τον 
ηγεμόνα της Ευρωζώνης;

3] Νέα Πιστωτική Γραμμή από ESM: Ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) διαθέτει δανειο-
δοτική ικανότητα 410 δις. Προτείνεται να δημιουρ-
γηθεί μια νέα πιστωτική γραμμή που θα εξασφα-
λίζει στα κράτη-μέλη φτηνό και μακροπρόθεσμο 
δανεισμό. Το ύψος αυτού του δανεισμού θα μπορεί 
να ανέλθει στο 2% του ΑΕΠ της κάθε χώρας, δηλαδή, 
για την Ελλάδα περίπου στα 3,8 δις. Μόνο που μέχρι 
σήμερα ο ESM συνοδεύει τα δανεικά με απόλυτο 
δημοσιονομικό έλεγχο (μνημόνια). Στο θέμα αυτό 
μάλλον θα υπάρξει κάποιος συμβιβασμός για χαλα-
ρότερο έλεγχο, αν και το Βερολίνο επιμένει, προσώ-
ρας, ότι πρέπει να ελέγχονται όσοι δανείζονται.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Όλες οι εναλλακτικές που προτείνονται, αφορούν 

πρόσθετο δανεισμό. Ένα δανεισμό όμως, που δε 
γίνεται για παραγωγικές επενδύσεις ή υποδομές 
που θα συμβάλλουν στη μελλοντική οικονομική 
ανάπτυξη αλλά, για την επιβίωση ανθρώπων, που 
έπαψαν να εργάζονται και επιχειρήσεων που 
αναγκάστηκαν να κλείσουν. 

Όταν η πανδημία περάσει, πώς θα πληρώνονται τα 
τοκοχρεολύσια όλων αυτών των δανείων; Ο μόνος 
τρόπος θα είναι η αύξηση των φόρων και η μείωση 
μισθών και συντάξεων. Ο υπουργός Οικονομικών 
της Ελλάδας, Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε ότι, προς 
το παρόν, δεν εξετάζεται η μείωση των μισθών των 
δημοσίων υπαλλήλων.

ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ; 
Μπροστά στον Αρμαγεδδών που έρχεται, μια 

πατριωτική κυβέρνηση θα όφειλε πρωτίστως 
να υπερασπιστεί την ύπαρξη της χώρας και την 
επιβίωση των Ελλήνων και όχι τη σωτηρία του 
Ευρωσυστήματος. 
Απαιτείται άμεση παύση πληρωμής των τοκοχρε-

ολυσίων του δημόσιου χρέους. Υπενθυμίζεται ότι 
το 2020 θα πληρωθούν 12,3 δις για χρεολύσια και 
5,2 δις για τόκους, δηλαδή, συνολικά 17,5 δις. 

Άμεσος σχεδιασμός και προετοιμασία για την 
έκδοση εθνικού νομίσματος, με το οποίο και μόνο 
θα καλυφθούν τα ελλείμματα και θα παύσει ο 
αέναος δανεισμός. Δραχμοποίηση του ευρωχρέους 
και σύνδεσή του με τις γερμανικές οφειλές.

*Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος – μέλος της 
ΕΣΗΕΑ. Σπούδασε στην Αθήνα δημοσιογραφία και 
Οικονομικές Επιστήμες στη Γαλλία
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Μπορεί να μπήκε στη ζωή μας 
μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο, 

όμως ήδη ο πλανήτης καλείται να αντι-
μετωπίσει μία πανδημία με το κωδικό 
όνομα COVID-19. 

Για τους περισσότερους, πρόκειται 
για μια ήπια ασθένεια, κάποιοι άνθρω-
ποι όμως πεθαίνουν. Πώς όμως επιτί-
θεται στο σώμα μας αυτός ο νέος ιός, 
γιατί ορισμένοι άνθρωποι πεθαίνουν και 
πώς αντιμετωπίζεται; Το BBC καταγρά-
φει τα συμπτώματα και τα στάδια του 
νέου κορωνοϊού. 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ 
Είναι η περίοδος όπου ο ιός εγκαθίστα-

ται στο σώμα μας. Οι ιοί λειτουργούν 
εισχωρώντας στα κύτταρα του σώματός 
μας ουσιαστικά με τη μέθοδο της πειρα-
τείας. Ο κορωνοϊός, επίσημα ονομαζόμε-
νος Sars-CoV-2, μπορεί να εισβάλει στο 
σώμα μας όταν εισπνέουμε (όταν κάποιος 
βήξει κοντά μας) ή όταν αγγίζουμε κάποια 
μολυσμένη επιφάνεια και στη συνέχεια 
το πρόσωπό μας.

Στην αρχή μολύνει τα κύτταρα που 
βρίσκονται στο λαιμό μας, τους αερα-
γωγούς και τους πνεύμονες, μετατρέπο-
ντάς τα σε «εργοστάσια κορωνοϊού» που 
γεννούν τεράστιους αριθμούς νέων ιών, 
που με τη σειρά τους μολύνουν όλο και 
περισσότερα κύτταρα. Σε αυτό τα αρχικό 
στάδιο δεν αρρωσταίνουμε και κάποιοι 
άνθρωποι ίσως να μην αναπτύξουν 
ποτέ συμπτώματα. Η περίοδος επώα-
σης, δηλαδή το διάστημα ανάμεσα στη 
μόλυνση και την εμφάνιση των πρώτων 
συμπτωμάτων ποικίλει αρκετά, με μέσο 
όρο ένα διάστημα πέντε ημερών.

ΗΠΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Σαν τέτοια θα την περάσει η μεγαλύ-

τερη πλειοψηφία των ασθενών. Ο Covid-
19 είναι μια ήπια ασθένεια για τους 8 
στους 10 ανθρώπους που θα την κολλή-
σουν, με τα κύρια συμπτώματα να είναι ο 
πυρετός και ο βήχας.
Οι μυοσκελετικοί πόνοι, ο πονόλαι-

μος και ο πονοκέφαλος είναι επίσης 
πιθανά συμπτώματα, ωστόσο όχι 
απαραίτητα.

O πυρετός και γενικά το αίσθημα αδια-
θεσίας είναι αποτέλεσμα του τρόπου που 
απαντά το ανοσοποιητικό μας σύστημα 
στη μόλυνση. Ο οργανισμός μας αναγνω-
ρίζει τον ιό ως εχθρικό εισβολέα και 
στέλνει σήματα στο υπόλοιπο σώμα ότι 
κάτι δεν πάει καλά, εκκρίνοντας χημι-
κές ουσίες που ονομάζονται κυτοκίνες. 
Αυτό συσπειρώνει το ανοσοποιητικό μας 
σύστημα, προκαλεί όμως και πόνους στο 
σώμα καθώς και πυρετό.

Ο βήχας που προκαλεί ο κορωνοϊός είναι 
αρχικά ξηρός, όχι παραγωγικός, και πιθα-
νόν προκαλείται από τον ερεθισμό των 
κυττάρων καθώς μολύνονται από τον ιό. 
Κάποιοι άνθρωποι στη συνέχεια θα ξεκι-
νήσουν να βήχουν παραγωγικά, βγάζο-
ντας δηλαδή φλέμα, που δεν είναι τίποτα 
άλλο, παρά νεκρά από τον ιό πνευμονικά 
κύτταρα.
Αυτά τα συμπτώματα αντιμετωπίζονται 

με ξεκούραση στο κρεβάτι, πλήθος υγρών 
και παρακεταμόλη. Δεν απαιτούν ειδική 
νοσηλεία. Αυτό το στάδιο κρατά περίπου 
μία εβδομάδα, κατά το οποίο οι περισ-
σότεροι άνθρωποι αναρρώνουν καθώς 
το ανοσοποιητικό τους σύστημα καταπο-
λεμά τον ιό. 

Ωστόσο, κάποιοι μπορεί να προσβλη-
θούν πιο σοβαρά από τον Covid-19. Μέχρι 
στιγμής αυτά είναι όσα ξέρουμε για το 
στάδιο αυτό, υπάρχουν ωστόσο μελέτες 
που δείχνουν ότι η ασθένεια μπορεί να 
έχει και άλλα συμπτώματα, που παραπέ-
μπουν περισσότερο σε κρύωμα, όπως η 
καταρροή μύτης.

ΣΟΒΑΡΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Αν η ασθένεια προχωρήσει, αυτό θα 

συμβεί επειδή το ανοσοποιητικό σύστημα 
αντιδρά υπερβολικά στον ιό. Αυτές οι 
χημικές ουσίες προς το υπόλοιπο σώμα 
προκαλούν φλεγμονή, αλλά αυτό πρέπει 
να γίνει απόλυτα ισορροπημένα, καθώς 
πολύ μεγάλη φλεγμονή μπορεί να προκα-
λέσει ζημιά σε όλο το σώμα. Η φλεγμονή 
των πνευμόνων λέγεται πνευμονία. Αν 
ήταν πιθανό να ταξιδέψετε μέσα από το 
στόμα σας στους μικροσκοπικούς σωλήνες 
των πνευμόνων σας, στο τέλος θα καταλή-
γατε σε μικροσκοπικούς αερόσακους.
Σε αυτό ακριβώς το σημείο 

το οξυγόνο εισχωρεί στο αίμα και βγαίνει 
το διοξείδιο του άνθρακα, στην πνευμο-
νία όμως οι μικροί αυτοί σάκοι αρχίζουν 
να γεμίζουν με νερό και μπορούν τελικά 
να προκαλέσουν δύσπνοια «κόβοντάς» 
μας την ανάσα. Κάποιοι άνθρωποι θα 
χρειαστούν αναπνευστήρα που θα τους 
βοηθάει στην αναπνοή. Αυτό το στάδιο 
φαίνεται πως επηρεάζει 14% των ασθε-
νών, σύμφωνα με στοιχεία που έρχονται 
από την Κίνα.

ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Εκτιμάται ότι περίπου 6% των κρουσμά-

των εισέρχονται σε κρίσιμη κατάσταση. 

Σε αυτό το στάδιο, το σώμα μας αρχίζει 
να μας προδίδει και υπάρχει πραγματικός 
κίνδυνος για τη ζωή μας. Το πρόβλημα 
είναι ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα 
έχει τεθεί εκτός ελέγχου, προκαλώντας 
ζημιά στο σώμα μας. Αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε σηπτικό σοκ, αν η αρτηρι-
ακή πίεση πέσει σε επικίνδυνα χαμηλά 
επίπεδα και τα όργανά μας σταματήσουν 
να λειτουργούν σωστά ή και εντελώς.
Το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής 

ανεπάρκειας, που προκαλεί η διαδεδο-
μένη φλεγμονή στους πνεύμονες, εμπο-
δίζει τους πνεύμονες από το να παίρνουν 
την ποσότητα οξυγόνου που χρειάζονται 
προκειμένου να ζήσει ο ασθενής. Μπορεί 
επίσης να σταματήσει τον καθαρισμό του 
αίματος από τα νεφρά και να καταστρέ-
ψει την επένδυση των εντέρων. 

Ο ιός δημιουργεί έναν τόσο μεγάλο 
βαθμό φλεγμονής, που μπορεί να 
προκληθεί πολυοργανική ανεπάρκεια. Αν 
το ανοσοποιητικό σύστημα δεν καταφέρει 
να «επιβληθεί» του ιού, τότε αυτός θα 
επεκταθεί σε κάθε γωνιά του σώματος, 
όπου μπορεί να προκαλέσει ακόμη μεγα-
λύτερη ζημιά.
Η ανάγκη αποτελεσματικής θεραπείας 

είναι αποφασιστικής σημασίας σε αυτή τη 
φάση και ίσως περιλαμβάνει την ανάγκη 
διασωλήνωσης. Πρόκειται ουσιαστικά για 
τεχνητή αναπνευστική λειτουργία που 
εξάγει το αίμα από το σώμα μέσω παχέων 
σωλήνων, το οξυγονώνει και το επαναφέ-
ρει. Σε αυτό το στάδιο υπάρχει ο κίνδυνος 
θανάτου, αν τα όργανα δε μπορούν πια 
να κρατήσουν το σώμα στη ζωή.

[πηγή: CNN Greece]

Τι κάνει στο σώμα μας 

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
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Γράφει ο Παναγιώτης Σωτήρης
[πηγή: in.gr]

Όσο περνούν οι μέρες και συνεχίζο-
νται τα περιοριστικά μέτρα και οι 

απαγορεύσεις για να αντιμετωπιστεί η 
πανδημία του νέου κορωνοϊού, τόσο πιο 
σαφείς γίνονται και οι εκτιμήσεις για 
τις οικονομικές επιπτώσεις. Αυτό αφορά 
τόσο την Ελλάδα, όσο και την παγκόσμια 
οικονομία.

Αυτό είναι φυσιολογικό, αφού ένα πολύ 
μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυ-
σμού βρίσκεται σε ένα καθεστώς κατ’ 
οίκον περιορισμού, ενώ ένα μεγάλο 
φάσμα δραστηριοτήτων είναι σήμερα 
σε καθεστώς αναστολής. Η κατάσταση 
που έχει δημιουργηθεί, αφορά με σχεδόν 
καθολικό τρόπο τον κλάδο του τουρισμού, 
το μεγαλύτερο μέρος των επιβατικών 
αερομεταφορών, τους κλάδους εστίασης 
και μαζικής αναψυχής στις περισσότερες 
αναπτυγμένες χώρες, πολύ μεγάλο μέρος 
της εμπορικής δραστηριότητας, όπως και 
όλοι οι κλάδοι των υπηρεσιών που στηρί-
ζονται στην άμεση επαφή του πάροχου 
και του πελάτη.

Όλα αυτά παρασύρουν προς τα κάτω 
και τους υπόλοιπους κλάδους που εξαρ-
τώνται από αυτές τις δραστηριότητες. Οι 
τιμές των καυσίμων είναι σε κατρακύλα, 
όχι μόνο εξαιτίας του πολέμου τιμών 
που ήταν σε εξέλιξη αλλά και εξαιτίας 
της καταβαράθρωσης της παγκόσμιας 

ζήτησης, οι κλάδοι αρκετών καταναλω-
τικών ειδών σε υποχώρηση, εφόσον για 
παράδειγμα οι άνθρωποι μπορούν να 
αγοράσουν τρόφιμα αλλά όχι ρούχα και 
υποδήματα, ο κατασκευαστικός κλάδος 
υποχωρεί, καθώς μεγάλο μέρος της οικο-
δομικής δραστηριότητας εξαρτάται από 
τη δυναμική των κλάδων του τουρισμού 
και της εστίασης / αναψυχής.

Πλήγματα δέχονται και οι παγκόσμιες 
εφοδιαστικές αλυσίδες και οι αλυσίδες 
αξίας, καθώς οι αναστολές παραγωγής ή 
καθυστερήσεις σε ενδιάμεσα προϊόντα 
και εξαρτήματα, με τη σειρά τους δημι-
ουργούν δυσκολία παραγωγής και των 
τελικών προϊόντων και αυτό επιτείνει και 
τα πλήγματα που δέχεται η μεταποίηση, 
ακόμη και όταν οι μεταποιητικές παρα-
γωγικές μονάδες εξαιρούνται των απαγο-
ρεύσεων (κάτι που δεν ισχύει παντού, 
καθώς σε ορισμένες χώρες κλείνουν και 
οι μη στρατηγικές παραγωγικές μονάδες).

Σε όλα αυτά προστίθεται και ένα μαζικό 
κύμα απολύσεων ή διαθεσιμοτήτων και 
γενικά μειωμένου διαθέσιμου εισοδήμα-
τος, τόσο των μισθωτών όσο και των 
ελεύθερων επαγγελματιών. Επιπλέον, 
μέσα σε ένα τέτοιο τοπίο, αποφάσεις 
για επενδύσεις διαρκώς αναβάλλονται, 
μέχρις ότου το τοπίο αποσαφηνιστεί, ενώ 
μεγάλα πλήγματα δέχεται και η αγορά 
ακινήτων.

Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα διπλό σοκ 
–και ως προς την προσφορά και ως προς 

τη ζήτηση– και διαμορφώνουν όρους μια 
πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης.

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Οι οικονομολόγοι του ΟΟΣΑ έκαναν μια 
μεγάλη προσπάθεια να εκτιμήσουν το 
μέγεθος των επιπτώσεων στις αναπτυγ-
μένες χώρες. Η υπόθεση εργασίας που 
κάνουν, είναι ότι η άμεση επίπτωση στη 
βιομηχανική παραγωγή κάθε χώρας θα 
είναι από το 20% έως 25%, με την ιδιω-
τική κατανάλωση να υποχωρεί ακόμη 
και 30%. Και αυτές είναι μερικές από τις 
επιπτώσεις, καθώς υπάρχουν οι έμμεσες 
που θα καθοριστούν και από παραμέ-
τρους, όπως η διάρκεια της κρίσης, η 
κλίμακα της αλλαγής των καταναλωτικών 
συνηθειών των ανθρώπων, αλλά και η 
ταχύτητα και κλίμακα με την οποία οι 
κυβερνήσεις θα πάρουν μέτρα στήριξης.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση εργασίας 
που κάνουν οι οικονομολόγοι του ΟΟΣΑ 
είναι ότι με αυτή την υποχώρηση της 
οικονομικής δραστηριότητας, η συνολική 
υποχώρηση του ΑΕΠ θα πρέπει να εκτι-
μηθεί γύρω στο 2% για κάθε μήνα που 
εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα περιορι-
σμού και χωρίς να λαμβάνονται μέτρα για 
να την αντισταθμίσουν. Αυτό θα σήμαινε 
ότι ένα lockdown τριών μηνών θα ισοδυ-
ναμούσε με ετήσια υποχώρηση του ΑΕΠ 
κατά 5-6%.
Όλα αυτά, όπως και ακόμη πιο ανησυ-

χητικές προβλέψεις, προκύπτουν από τη 
διαπίστωση του πόσο μετρούν οι κλάδοι 
που πλήττονται στο ΑΕΠ των αναπτυγμέ-
νων χωρών. Ειδικά για τις αναπτυγμένες 
χώρες, οι κλάδοι που πλήττονται άμεσα 
αυτή τη στιγμή αναλογούν στο 30-40% 
της συνολικής δραστηριότητας. 
Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και εάν υποθέ-

σουμε ότι δεν κλείνουν τελείως, η άμεση 
επίπτωση που έχουν στο ΑΕΠ αφορά μια 
υποχώρηση της οικονομικής δραστηριό-
τητας κατά 20-25%. Το πόσο θα επηρε-
άσει τελικά αυτό το ύψος του ΑΕΠ σε 
ετήσια βάση δε μπορούμε τώρα να το 
υπολογίσουμε και θα εξαρτηθεί από τη 
διάρκεια που θα έχουν τα μέτρα. 

Όμως, το σίγουρο είναι ότι μιλάμε για 
άμεσες οικονομικές επιπτώσεις, πολύ 
μεγαλύτερες από αυτές  της χρηματοπι-
στωτικής κρίσης του 2008.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στις αρχικές εκτιμήσεις των οικονομολό-

γων του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα κατατάσσεται 
στην πρώτη θέση, μεταξύ μια ομάδας 
αναπτυγμένων και αναδυόμενων οικο-
νομιών, ως προς τις επιπτώσεις από τα 
μέτρα περιορισμού.
Η εκτίμησή τους είναι ότι σε μια χώρα 

όπως η Ελλάδα, η αρχική επίπτωση πάνω 
στην οικονομική δραστηριότητα μπορεί 
και να αγγίζει το -35% του ΑΕΠ (προσοχή, 
δε λένε ότι αυτή είναι σε ετήσια βάση η 
μείωση του ΑΕΠ, αλλά δείχνουν το μέγε-
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Προ των πυλών 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
λόγω κορωνοϊού 
– Οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν για μεγάλες     
  οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία  
– Χώρες όπως η Ελλάδα θεωρείται ότι θα πληγούν ιδιαίτερα 
– Αυτό καθιστά αναγκαία την κρατική παρέμβαση
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θος των κλάδων που επηρεάζονται).
Και είναι αλήθεια, ότι σε περίπτωση 

που τα μέτρα παραταθούν σημαντικά 
στο χρόνο, η Ελλάδα είναι μια χώρα που 
εξαιτίας της κλαδικής κατανομής της 
οικονομικής δραστηριότητας πλήττεται 
σημαντικά.

Αρκεί να αναλογιστούμε τη βαρύτητα 
του τουρισμού, που αυτή τη στιγμή είναι 
ένας κλάδος σε πλήρη αναστολή. Το 2018 
η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στη 
διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας ανήλθε 
στο 11,7% του ΑΕΠ ή περίπου 21,6 δισε-
κατομμύρια ευρώ. Εάν συνυπολογίσουμε 
τα έμμεσα και πολλαπλασιαστικά αποτε-
λέσματα του τουρισμού στην ελληνική 
οικονομία, τότε η συνολική συνεισφορά 
του τουρισμού, άμεση και έμμεση, κινή-
θηκε ανάμεσα στο 25,7% και το 30,9% 
του ΑΕΠ. Το ΚΕΠΕ σε πρόσφατη εκτί-
μησή του υπογράμμισε ότι για κάθε 1 δισ. 
απώλειας διεθνών ταξιδιωτικών εισπρά-
ξεων στην Ελλάδα, επέρχεται μείωση του 
ΑΕΠ της χώρας κατά 0,57%, μείωση της 
απασχόλησης κατά 0,61% και αύξηση του 
ελλείμματος του Ισοζυγίου Αγαθών και 
Υπηρεσιών κατά 38,9%.

Όλα αυτά δείχνουν το μέγεθος των οικο-
νομικών επιπτώσεων. Γιατί προφανώς 
δεν είναι μόνο ο κλάδος του τουρισμού 
που σήμερα είναι «παγωμένος» στην 
Ελλάδα, αλλά και σημαντικές άλλες πλευ-
ρές της οικονομικής δραστηριότητας, με 
παράλληλη συρρίκνωση και του διαθέσι-
μου εισοδήματος.
Την ίδια στιγμή, δε θα πρέπει να ξεχνάμε 

τις αλυσιδωτές επιπτώσεις αυτής της 
αναστολής οικονομικής δραστηριότητας. 
Επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα αντιμε-
τωπίσουν πρόβλημα να ανταποκριθούν 
σε ανελαστικές δαπάνες και υποχρεώ-
σεις, ακόμη και μετά τα μέτρα διευκόλυν-
σης που αποφασίστηκαν. Ούτε υπάρχει 
δυνατότητα συνολικής επανεκκίνησης σε 
κλάδους που χαρακτηρίζονται από έντονη 
εποχικότητα. Ο κίνδυνος μικρότερες ή 
μεγαλύτερες μονάδες να μη μπορέσουν 
να ανακάμψουν είναι πραγματικός.
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Είναι αλήθεια ότι πολλά θα εξαρτηθούν 

από τη διάρκεια των μέτρων και στην 
Ελλάδα και παγκοσμίως. 
Όμως, ας μη γελιόμαστε, με το ορόσημο 

για την πραγματική εκτίμηση της κατά-
στασης θα έχει μετατεθεί για το τέλος 
Απρίλη, σημείο στο οποίο σε πλανητική 
κλίμακα το πιο πιθανό είναι η πανδημία 
να παραμένει ενεργή, αντιλαμβανόμαστε 
ότι οι επιπτώσεις θα είναι μεγάλες. 

Αυτό είναι που δίνει και τη σημασία 
που αποκτά σήμερα η κρατική οικονομική 
παρέμβαση. 
Όπως έχουν υπογραμμίσει πάρα πολλοί 

οικονομολόγοι, ο μόνος τρόπος να 
αποφευχθεί το μεγάλο κοινωνικό κόστος 
μιας παρατεταμένης εφαρμογής περιο-
ριστικών μέτρων, κατά την οποία μετά 
υπάρχει δυνατότητα επανεκκίνησης, είναι 
το κράτος να αναλάβει ουσιαστικά να 
καλύψει τους μισθούς και το εισόδημα 
που χάνεται. 
Χωρίς αυτή τη γενναία παρέμβαση του 

κράτους για να καλύψει το κενό που 
υπάρχει, οι τωρινές απώλειες θα γίνουν 
διαρθρωτικά κενά και η ύφεση θα διατη-
ρηθεί και μετά το τέλος της πανδημίας.
Για μια οικονομία όπως η ελληνική, το 

κόστος μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, εάν 
υπολογίσουμε και το πόσο τραυματι-
σμένη είναι η χώρα από την προηγούμενη 
περίοδο. 
Ούτε η ελληνική κοινωνία μπορεί να 

αντέξει άλλο ένα κύμα λιτότητας για να 
ισοσκελιστούν οι τωρινές απώλειες. 

Η κρατική δαπάνη σήμερα δεν είναι 
σπατάλη, είναι η επένδυση στο να 
αποφύγουμε την καταστροφή. Γι’ αυτό 
και είναι η ώρα για τη συνολική αμφι-
σβήτηση ενός μοντέλου δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, που ούτως ή άλλως είχε 
αποδειχτεί καταστροφικό.

Και εάν αυτό δε γίνεται κατανοητό 
στο ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως δείχνει 
η οχύρωση των χωρών του Βορρά σε 
μια επικίνδυνη λογική, είναι ευθύνη των 
κρατών να πάρουν τις αναγκαίες επιλογές. 

Για να αποφευχθεί η καταστροφή αλλά 
και για να μπορέσει η όποια συζήτηση για 
ένα διαφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο να 
γίνει με την κοινωνία όρθια.

Έξι στους δέκα ασθενείς (το 59%) 
με λοίμωξη Covid-19 επιβεβαιω-

μένη με τεστ, ανέφεραν τα συμπτώ-
ματα της απώλειας όσφρησης ή 
γεύσης, σύμφωνα με έρευνα Βρετανών 
ερευνητών. 
Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τους 

Βρετανούς επιστήμονες, δείχνει ότι 
πρόκειται για συμπτώματα-κλειδιά για 
τη διάγνωση της νόσου και όχι για 
περιθωριακά συμπτώματα. Συγκριτικά, 
μόνο το 18% όσων βρέθηκαν αρνητικοί 
στο τεστ για το νέο κορωνοϊό, είχαν 
απώλεια γεύσης ή όσφρησης.

Οι ερευνητές του Βασιλικού Κολλεγίου 
του Λονδίνου (King’s), με επικεφαλής 
τον καθηγητή Τιμ Σπέκτορ, συνέλεξαν 
στοιχεία για τα συμπτώματα μέσω μιας 
εφαρμογής (Covid Symptom Tracker 
app), που ανέπτυξαν Βρετανοί επιστή-
μονες και στην οποία έδωσαν στοιχεία 
περίπου 400.000 χρήστες μεταξύ 24 και 
29 Μαρτίου, σύμφωνα με το πρακτο-
ρείο Ρόιτερς και το BBC.
Από αυτούς, οι 1.702 είχαν κάνει ήδη 

το τεστ για Covid-19 και οι 579 είχαν 
βγει θετικοί, ενώ οι 1.123 αρνητικοί. 
Μεταξύ όσων επιβεβαιωμένα είχαν τη 
νόσο, η πλειονότητα (59%) ανέφερε 
απώλεια γεύσης ή όσφρησης.

Οι ειδικοί πάντως θεωρούν ότι τα 

στοιχεία δεν είναι ακόμη επαρκή και 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
δεν έχει έως τώρα προσθέσει αυτά 
τα συμπτώματα στον κατάλογο των 
συχνών συμπτωμάτων της Covid-19. Η 
απώλεια όσφρησης και γεύσης μπορεί 
να συμβεί και σε άλλες αναπνευστι-
κές λοιμώξεις, ακόμη και στο κοινό 
κρυολόγημα.
Από την άλλη, οι Βρετανοί ερευνη-

τές, που ανέπτυξαν ένα μαθηματικό 
μοντέλο για να εντοπίζουν ποιος 
συνδυασμός συμπτωμάτων είναι πιθα-
νότερο να παραπέμπει σε μόλυνση από 
τον κορωνοϊό, θεωρούν ότι η απώλεια 
γεύσης ή/και όσφρησης αποτελούν τα 
πιο χρήσιμα έξτρα συμπτώματα για τη 
διάγνωση της νόσου, αν συνδυάζονται 
με πυρετό και βήχα.
«Όταν συνδυάζονται με άλλα συμπτώ-

ματα, σύμφωνα με τα ευρήματά μας, οι 
άνθρωποι με απώλεια όσφρησης και 
γεύσης φαίνεται να έχουν τριπλάσια 
πιθανότητα να έχουν μολυνθεί από 
τον ιό της νόσου Covid-19 και συνεπώς 
θα πρέπει να αυτο-απομονώνονται 
για τουλάχιστον επτά μέρες, ώστε να 
μειώσουν την εξάπλωση της νόσου», 
ανέφερε ο Σπέκτορ.

[πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ]

Τα συμπτώματα «κλειδιά» για 
τη διάγνωση του κορωνοϊού

Οι ερευνητές του Βασιλικού Κολλεγίου του Λονδίνου (King’s), με 
επικεφαλής τον καθηγητή Τιμ Σπέκτορ, συνέλεξαν στοιχεία για τα 
συμπτώματα μέσω μιας εφαρμογής (Covid Symptom Tracker app), 

που ανέπτυξαν Βρετανοί επιστήμονες και στην οποία έδωσαν 
στοιχεία περίπου 400.000 χρήστες
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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

ΟΡΘΙΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ!
Η Ελλάδα υποκλίνεται στο Μανώλη Γλέζο: Πανελλήνια  
και διεθνής συγκίνηση για τον τελευταίο παρτιζάνο
Γράφει η Σοφία Χρήστου
[πηγή: in.gr]

«Έχω αποφασίσει να πεθάνω όρθιος». 
Με αυτή τη φράση ο Μανώλης 

Γλέζος είχε εξηγήσει το 2014 γιατί ήθελε 
να κατέβει στις ευρωεκλογές. Ήταν κοντά 
90 ετών, αλλά σίγουρα ένιωθε νεότερος. 
Είχε πολλά ακόμη και τότε να προσφέρει. 
Αυτό δεν άλλαξε ποτέ. Γι΄ αυτό το λόγο 
άλλωστε κανείς δε σχολίαζε την ηλικία 
του. Γνώριζαν όλοι πως ο Μανώλης Γλέζος 
ήταν πάντα μία ξεχωριστή περίπτωση, 
που κανείς δε μπορούσε να τη φτάσει. 
Όλοι τον σέβονταν, ανεξαρτήτως 

κομματικής προέλευσης (εκτός κάποιων 
εξαιρέσεων), ανεξαρτήτως ηλικίας και 
θρησκείας. Ο τελευταίος παρτιζάνος 
«έφυγε» ωστόσο ικανοποιημένος με όσα 
είχε καταφέρει. Και σίγουρα ήταν πολλά. 
Πολλά για την πατρίδα. Για τους νέους. 
Για τους πιο παππούδες μας. Για τους 
πολιτικούς. Για την κοινωνία… 

«ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΑΣΑΝΙΣΤΕΣ ΜΟΥ 
ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΖΗΤΗΣΕΙ ΣΥΓΓΝΩΜΗ»
«Νιώθω ικανοποιημένος. Σε ποιο 

σημείο; Έχουν έρθει όλοι οι βασανιστές 
μου και μου έχουν ζητήσει συγγνώμη. Ο 
διευθυντής μιας από τις φυλακές όπου 
ήμουν, ερχόταν στο βιβλιοπωλείο μου, 
καθόταν στην καρέκλα και περίμενε να 
τον συγχωρέσω», είχε δηλώσει παλαιό-
τερα. Ωστόσο, όπως όλοι οι άνθρωποι 
και ο Μανώλης Γλέζος είχε ελαττώματα 
και δεν είχε διστάσει να τα παραδεχτεί σε 
συνέντευξή του.

ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ
«Για τα ελαττώματά μου θα καταφύγω 

στην κρίση δύο συντρόφων: Θεωρώ 
ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί, μέχρι 
αποδείξεως του εναντίου, και ότι είμαι 
αγύριστο κεφάλι. Τα αναγνωρίζω και τα 
δύο. Εκτιμώ την παρρησία και θεωρώ 
μέγιστη αρετή τη θυσία για ένα σκοπό. 
Απεχθάνομαι την κολακεία και πιστεύω 
ότι, δεν υπάρχει πιο δυστυχής άνθρωπος 
από τον απογοητευμένο», είχε πει σε 
συνέντευξή του στη Lifo ο Γλέζος.

Και παρ΄ όλο που θα μπορούσε να 
απολαμβάνει τις τελευταίες δεκαετίες 
της ζωής του την κοινοβουλευτική του 
σύνταξη, την αναγνώριση και την αγάπη 
του κόσμου, ο ίδιος αποφάσισε να μην το 
κάνει. Αποφάσισε να μείνει στην πρώτη 
γραμμή και να πεθάνει όρθιος.

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Άλλωστε, πέρα από την ανάγκη του 

να παραμείνει ενεργός και δραστήριος 

ακόμη και σε μία ηλικία που ελάχιστοι 
το κάνουν, ο ίδιος ένιωθε πως έπρεπε να 
εκπληρώσει μία υποχρέωση.
«Νιώθω την υποχρέωση να εκπληρώσω 

τις παρακαταθήκες που μου άφησαν οι 
σύντροφοι τους οποίους έχασα σε μάχες 
και σε εκτελεστικά αποσπάσματα. Μου 
έλεγαν: “Αν ζήσεις, μη με ξεχάσεις. Όταν 
συναντάς ανθρώπους, θα τους καλημε-
ρίζεις και για μένα. Όταν χορεύεις, όταν 
γλεντάς, όταν πίνεις κρασί, θα χορεύ-
εις, θα γλεντάς και θα πίνεις κρασί και 
για μένα. Και όταν θα ακούς στο ακρο-
γιάλι το φλοίσβο των κυμάτων, όταν θα 
ακούς στο δάσος το θρόισμα του ανέμου 
ανάμεσα στις φυλλωσιές, θα τα ακούς και 
για μένα”. Από όλους εκείνους αντλώ τη 
δύναμή μου», είχε πει.
Ο Μανώλης Γλέζος πριν φύγει δεν ξέχασε 

κανέναν. Όπως και εμείς δε θα τον ξεχά-
σουμε ποτέ.

Η ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ  
ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Ποιος άλλωστε μπορεί να ξεχάσει την 

ανατριχιαστική περιγραφή του για τη 
νύχτα, όπου μαζί με τον Απόστολο Σάντα 
κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από την 
Ακρόπολη; 
«Όταν γύρισα εκείνη τη μέρα στο σπίτι 

μου, η ώρα ήταν περασμένη, μετά τα 
μεσάνυχτα. Η μάνα μου με περίμενε. Την 
πλησιάζω και της λέω: Μάνα! Σηκώνεται 
απότομα, με πιάνει από το λαιμό, με 
πάει στην κουζίνα για να μην ακούσουν 
οι άλλοι και με ρωτάει: Που ήσουν;. Τότε 
εγώ, ανοίγω το σακάκι και της δείχνω το 
κομμάτι της σβάστικας που είχαμε κόψει. 
Με αγκαλιάζει, με φιλάει και μου λέει: 
Πήγαινε κοιμήσου».

Την υποχρέωση αυτή την εκπλήρωσε 
και με το παραπάνω. Γι αυτό και από 
την πρώτη στιγμή, πλήθος κόσμου 
έσπευσε να τον αποχαιρετήσει. Ο κόσμος 
αποχαιρετά τον ήρωα Μανώλη Γλέζο. 

ΤΟ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟ «ΑΝΤΙΟ»  
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ

Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο 
διαδικτυακό κάλεσμα για τον αποχαιρετι-
σμό του Μανώλη Γλέζου, που έφυγε από 
τη ζωή το μεσημέρι της Δευτέρας 30/3. 

Πολλοί ήταν εκείνοι που βγήκαν στις 9 το 
βράδυ στα μπαλκόνια για να αποχαιρετή-
σουν το Μανώλη Γλέζο, με παρατεταμένο 
χειροκρότημα, τραγούδια και την ιαχή 
«ΑΘΑΝΑΤΟΣ».

ΤΟ ΑΝΤΙΟ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ ΤΟΥ
Με ένα ποίημα αποχαιρέτησαν 

το Μανώλη Γλέζο οι συγχωριανοί του 
στον Απείρανθο Νάξου. 

Ο Σύλλογος Απειράνθου Νάξου κάνει 
λόγο για μια σπουδαία μορφή της νεότε-
ρης ελληνικής ιστορίας και για έναν 
άνθρωπο που αποτέλεσε «εμβληματικό 
σύμβολο αγώνα για Δημοκρατία και 
Δικαιοσύνη».

ΤΟ ΑΠΘ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ  
ΤΟ ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟ
«Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αποχαι-

ρετά ένα εξέχον μέλος της οικογένειάς 
του, τον αγωνιστή Μανώλη Γλέζο. Οι 
Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκφράζουν 
τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια 
ενός σημαίνοντος μέλους της οικογένειας 
του ΑΠΘ και μιας από τις πλέον εμβλη-
ματικές μορφές της αντίστασης κατά 

του ναζισμού στα χρόνια της Κατοχής, 
του Μανώλη Γλέζου. Ο Μανώλης Γλέζος 
είχε αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ το Μάρτιο 
του 2001. Με δυναμισμό, θάρρος, αλλά 
και ευαισθησία, ο Μανώλης Γλέζος υπήρξε 
μαχητής υψηλών ιδανικών σε όλο το 
διάβα της ζωής του. Δραστήριος μέχρι τα 
βαθιά γεράματα, αφήνει πίσω του πλού-
σιο έργο με αγώνες τόσο από το μετερίζι 
της πολιτικής όσο και της δημοσιογραφίας. 
Η προσωπικότητά του θα αποτελεί πάντα 
πηγή έμπνευσης για το Αριστοτέλειο». 

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΤΟ 
ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ – ΑΠΟ ΤΟΝ GUARDIAN  
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΥΤ ΜΕΧΡΙ ΤΗ LIBERATION
Οι Νew York Times, o Guardian, η 

Liberation και τα διεθνή πρακτορεία μετέ-
δωσαν σε όλο τον πλανήτη το θάνατο του 
Μανώλη Γλέζου, τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 
2020.
«Στο πάνθεον των Ελλήνων πολιτικών 

που ξεχώρισαν για την πυγμή τους, λίγοι 
έχουν ξεχωρίσει όσο ο Μανώλης Γλέζος», 
γράφει ο Guardian που στο άρθρο του 
περιγράφει τη ζωή και τους αγώνες του.
«Ήταν σύμβολο αντίστασης ενάντια 

στους Ναζί. Ο Ελληνας Μανώλης Γλέζος 
πέθανε τη Δευτέρα στην ηλικία των 97 
ετών σε νοσοκομείο στην Αθήνα. 
Αναγνωρίστηκε ως ο πρώτος μαχητής 

αντίστασης στην Ευρώπη από τον στρα-
τηγό ντε Γκωλ, επειδή το 1941 είχε τολμή-
σει να κατεβάσει τη Ναζιστική σημαία 
από την Ακρόπολη της Αθήνας», αναφέ-
ρει η γαλλική Liberation.
«Πέθανε ο Μανώλης Γλέζος, ο Έλληνας 

που κατέβασε τη σβάστικα από την 
Ακρόπολη», τιτλοφορείται το τηλεγρά-
φημα του Reuters που αναμεταδόθηκε 
από τα διεθνή μίντια στην Ευρώπη και 
τις ΗΠΑ. 

Οι New York Times μετέδωσαν το 
τηλεγράφημα του Associated Press 
με τίτλο «Πέθανε ο αγωνιστής της 
Αντίστασης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου». 

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ 
ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΕΟΙ
Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020, λοιπόν, 

δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην αποχαι-
ρέτησε το Μανώλη Γλέζο. Έναν αγωνιστή 
που ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή. 

Έναν ήρωα, που η νέα γενιά θα ήθελε να 
έχει για παππού. 

Γιατί έτσι πρέπει να είναι οι νέοι, οι 
ενήλικες και παππούδες των καιρών μας, 
να αγωνίζονται έξω, όχι από τον καναπέ…
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ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Σε στενό κύκλο η κηδεία του Μανώλη Γλέζου
Το τελευταίο «αντίο» είπαν την Τετάρτη 

1η Απριλίου στον εμβληματικό αγωνι-
στή της Αριστεράς, Μανώλη Γλέζο, συγγε-
νείς και φίλοι. Η κηδεία πραγματοποιή-
θηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο – όπως 
οι συνθήκες επιβάλλουν λόγω της επιδη-
μίας του νέου κορωνοϊού.
Η γυναίκα του, Τζώρτζια, τα δυο του 

παιδιά με τους/τις συζύγους τους και 
τα τέσσερα εγγόνια του, αποχαιρέτη-
σαν το Μανώλη Γλέζο, σε μια κηδεία 
που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν 
πάνδημη.
Ειδικότερα, η κηδεία τελέστηκε στη 

μία το μεσημέρι της Τετάρτης (1/4), 
στο ναό των Αγίων Θεοδώρων του Α’ 
Νεκροταφείου της Αθήνας. Την εξόδιο 
ακολουθία τέλεσε, στο παρεκλήσσι της 
Μητρόπολης, ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
Ιερώνυμος, ο οποίος αναφέρθηκε στο 
«σύμβολο της Αντίστασης».

Παράλληλα, μεσίστια κυμάτιζε η ελλη-
νική σημαία στο βράχο της Ακρόπολης 
προς τιμήν του ιστορικού αγωνιστή. 
Πένθιμα χτυπούσαν οι καμπάνες και 

στην Παναγιά την Εκατονταπυλιανή στην 
Πάρο – μια από τις ιδιαίτερες πατρίδες 
του Μανώλη Γλέζου. 

Μεσίστιες κυμάτιζαν οι σημαίες και στα 
δημοτικά και κοινοτικά καταστήματα των 
Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών όλης 
της χώρας. Η κηδεία του ιστορικού αγωνι-

στή της Αριστεράς, τελέστηκε δημοσία 
δαπάνη, ως ελάχιστος φόρος τιμής στον 
«τελευταίο παρτιζάνο της Ευρώπης», ενώ 
ο τάφος προσφέρθηκε τιμητικά από το 
δήμο Αθηναίων.
«Γνωρίζουμε ότι οι σκέψεις των ανθρώ-

πων που τον γνώρισαν (…) τον συντρο-
φεύουν», αναφέρεται στην ανακοίνωση 
της οικογένειάς του.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της οικο-
γένειάς του, που δημοσιοποιήθηκε τη 
Δευτέρα 30/3, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: 

«Ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας 
και παππούς, o αγωνιστής Μανώλης 
Γλέζος έφυγε σήμερα Δευτέρα 30 Μάρτη 
από τη ζωή. Η οικογένειά του ευχαριστεί 
θερμά τη Διοίκηση, το ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου 
ΝΙΜΤΣ, στο οποίο είχε νοσηλευτεί 
πολλές φορές στο παρελθόν, καθώς και 
τη Διοίκηση, το ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό του Νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ 
ΝΤΥΝΑΝ, για τις άοκνες προσπάθειές 
τους, τις τελευταίες μέρες της ζωής του».

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  
ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

«Ο Μανώλης Γλέζος υπήρξε το σύμβολο 
της Εθνικής Αντίστασης σε ώρες 
συμφοράς της πατρίδας μας», τόνισε 
ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης 

Ελλάδος, Ιερώνυμος, κατά την εξόδιο 
ακολουθία.

Επιπλέον, ανέφερε πως «μου έκανε την 
τιμή να γνωριστούμε και να συζητήσουμε 
πολλές φορές. Υπόδειγμά του πάντοτε 
ήταν ο αδελφός του και η θυσία του. Σαν 
άνθρωποι μιλήσαμε πολλές φορές και για 
τις υπαρξιακές αγωνίες μας, για τα εσωτε-
ρικά μας προβλήματα και τις ανθρώπι-
νες αδυναμίες και αναζητήσεις μας. Μου 
ζήτησε όταν έρθει η ώρα εκείνη που 
σφραγίζει τη γήινη ζωή να προστώ της 
νεκρώσιμης ακολουθίας και να διαβάσω 
«τα γράμματα της Εκκλησίας», όπως είπε. 
Η εκπλήρωση αυτής της επιθυμίας του 
οδήγησε τα βήματα μου σε τούτο το χώρο 
για να ψάλλουμε όλοι μαζί: Αιωνία η 
Μνήμη του».

[πηγή: CNN Greece]

Προς τι όλη ετούτη η μάχη; 
Μη ρωτάς! Πολέμα!
Η παρακαταθήκη του Μανώλη Γλέζου δε μπορεί  
να συμπυκνωθεί σε λίγες γραμμές – Διαφέρει  
για τον καθένα μας
Γράφει ο Μιχάλης Νιβολιανίτης
[πηγή: in.gr]

Πού πάμε; Θα νικήσουμε ποτέ; Προς 
τι όλη ετούτη η μάχη; Μη ρωτάς! 

Πολέμα! Έγραφε μία από τις πιο σημα-
ντικές προσωπικότητες της Ελλάδας, ο 
Νίκος Καζαντζάκης στην Ασκητική.
Ο Μανώλης Γλέζος έζησε μία ζωή 

γεμάτη, γεμάτη καθημερινούς πολέ-
μους, μικρές και μεγάλες νίκες, απέναντι 
σε εχθρούς και σε διάφορες μορφές 
εξουσίας.
Ακόμη και όταν έπεφτε, όταν λύγιζε, 

στεκόταν πιο ψηλά από τους άλλους. Δεν 
έζησε για τον εαυτό του, για τους κοντι-
νούς του. Έζησε για τους Έλληνες, για 
τους Αριστερούς, για τους Δεξιούς, για 
τους Κεντρώους, αγωνίστηκε για τους 
φτωχούς, τους φοιτητές, για όσους τους 
απέφευγαν τα βλέμματα των ανθρώ-
πων, υπνωτισμένα από τους φρενήρεις 
ρυθμούς της καθημερινότητας.
Κοίταζε πάντα κατά εκεί που απέφευγαν 

οι θνητοί. Εκεί, βρισκόταν ο Μανώλης 
Γλέζος. Στην εμπροσθοφυλακή.
Από τα 19 του χρόνια – όταν μαζί με 

τον Σάντα, όπου με μία ηρωική πράξη 
που εξύμνησε ολόκληρη η υφήλιος, 
που έδωσε δύναμη και κουράγιο στους 
Έλληνες, κατέβασε τη σημαία με τη 
σβάστικα από την Ακρόπολη – μέχρι τις 
τελευταίες του ημέρες.

Ακόμη και εκείνη τη στιγμή που η 
σημαία του Γ΄ Ράιχ κατέβηκε από τον 
ιστό, ο Μανώλης Γλέζος – ο άνθρωπος 
που θα υποστεί στη συνέχεια φριχτά 
βασανιστήρια, φυλακίσεις, εξορίες  και 
εξευτελισμούς – θα  σκεφτεί όλους τους 
άλλους συναγωνιστές τους, όλους τους 
Έλληνες και όχι το «τομάρι» του.
Γιατί αφήσατε τα δαχτυλικά σας 

αποτυπώματα, ρωτήθηκε μετά από 
χρόνια; «Για να μην κατηγορηθεί και 
βασανιστεί κάποιος άλλος» ήταν η 
απάντηση που έδωσε.
«Το ωραίο μυστήριο να’ σαι μονάχος, 

το μυστήριο να’ σαστε δύο ή το μέγα 
μυστήριο να’ μαστε όλοι» έγραφε ο 
Τάσος Λειβαδίτης. Αυτή τη στάση 
ζωής ενσάρκωσε ο Γλέζος, από την αρχή 
μέχρι το τέλος.
Γιατί δεν τα παρατάς ρε Μανώλη, τον 

ρωτούσαν φίλοι, γνωστοί και συναγωνι-
στές του. «Ποτέ. Και τώρα που μιλάω η 
φωνή που ακούτε είναι όλων αυτών των 
συντρόφων που έχω χάσει».

Ένοιωθε πάντα ότι είχε ένα χρέος 
απέναντι σε ανθρώπους με ιδανικά που 
δεν εκπλήρωσαν τα όνειρά τους. Που 
δεν είδαν την πατρίδα τους ελεύθερη, 
που δεν είδαν την πατρίδα τους ενωμένη.
Η παρακαταθήκη του Μανώλη Γλέζου 

δε μπορεί να συμπυκνωθεί σε λίγες 
γραμμές. Διαφέρει για τον καθένα μας. 
Μπορούμε όμως να κρατήσουμε νομίζω 
όλοι, αυτό που έκανε ως το τέλος, ως 
μάθημα ζωής.
Να μένει όρθιος, να παλεύει μέχρι τα 

97 του χρόνια, λες και έχει μπροστά του 
μια ολόκληρη ζωή.
Ο ίδιος άλλωστε θα συνεχίσει να ζει 

και να πάλλεται στις διαδηλώσεις, πλάι 
– πλάι με φοιτητές και εργάτες, θα ζει 
μέσα στις ψυχές μικρών παιδιών και 
αγωνιστών που πέθαναν αναμάρτητοι.

Θα ζει μέσα μας και θα βροντοφωνάζει 
να κάνουμε τις δικές μας μικρές και 
μεγάλες επαναστάσεις. Στο δρόμο, στο 
σπίτι, στη δουλειά.

Θα φωνάζει ώστε να δούμε πέρα από 
τον ίσκιο μας. Να ακούσουμε το διπλανό 
μας. Να του δώσουμε το χέρι μας.
Να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.

Μεγάλο Σάββατο
18 Απριλίου 2020

11:00 μμ
ο ραδιοφωνικός  
μας σταθμός θα  

αναμεταδώσει την

Ακολουθία της  
Αναστάσεως  
από την Ιερά  

Μονή Βατοπεδίου  
του Αγίου Όρους.

Αμέσως μετά  
την Ακολουθία,  
θα απολαύσετε 

 ένα γιορτινό  
μουσικό πρόγραμμα  

έως τις 5:00 πμ.

CFMB 1280 Montreal.  
Ο Σταθμός της ζωής σας!  

Ευχόμαστε  
το φώς της  
Ανάστασης  
να φωτίζει τις ζωές  
όλων μας πάντα με  
υγεία και αγάπη.
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 
ΚΑΙ ΚΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΗ!
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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

ΤΙ ΔΗΛΩΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: 
«Ένας ασυμβίβαστος υπερασπιστής  

της κοινωνικής δικαιοσύνης»

Για ένα γενναίο άνθρωπο, σύμβολο της αντίστασης 
κατά του ναζισμού, ασυμβίβαστο υπερασπιστή της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και αγνό πατριώτη, κάνει λόγο η 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, 
στο συλλυπητήριο μήνυμά της για το θάνατο του Μανώλη 
Γλέζου. Ειδικότερα, στο μήνυμά της η Πρόεδρος επιση-
μαίνει: «Ένας γενναίος άνθρωπος, ένα σύμβολο της αντί-
στασης κατά του ναζισμού, ένας ασυμβίβαστος υπερα-
σπιστής της κοινωνικής δικαιοσύνης, έφυγε σήμερα από 
κοντά μας. Ο Μανώλης Γλέζος, ο αγνός πατριώτης με όλη 
τη σημασία της λέξης, ο δυναμικός και ευαίσθητος πολί-
της μέχρι το τέλος της πολυκύμαντης διαδρομής του, θα 
παραμείνει στη μνήμη μας ως μια εμβληματική μορφή 
της σύγχρονης ιστορίας μας. Στην οικογένειά του και 
όσους συμπορεύτηκαν μαζί του, εκφράζω τα πιο θερμά 
μου συλλυπητήρια».

ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ:
«Σύμβολο του αδάμαστου  

φρονήματος του ελληνισμού»

«Σύμβολο του αδάμαστου φρονήματος του ελληνι-
σμού», χαρακτηρίζει το Μανώλη Γλέζο, ο πρόε-

δρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας και υπογραμμίζει 
ότι ο θάνατός του αποτελεί μια μεγάλη απώλεια, καθώς 
για δεκαετίες υπήρξε το ζωντανό παράδειγμα ήθους, 
μαχητικής συμμετοχής στα κοινά και του αγώνα για την 
κοινωνική δικαιοσύνη.
«Αποχαιρετούμε σήμερα με θλίψη ένα σύμβολο του 

αδάμαστου φρονήματος του ελληνισμού με πολυσχιδή 
εθνική, κοινωνική, κοινοβουλευτική και πολιτική δράση 
τα τελευταία 80 έτη», αναφέρει ο πρόεδρος της Βουλής 
και σημειώνει: «Ο Μανώλης Γλέζος κατάκτησε από πολύ 
νέος μια θέση στην ελληνική ιστορία, πρωταγωνιστώντας 
μαζί με τον Λάκη Σάντα σε μία εκ των πρώτων αντιστα-
σιακών πράξεων στην κατεχόμενη Ελλάδα την περίοδο 
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με την τόλμη τους 
να κατεβάσουν τη σημαία της ναζιστικής Γερμανίας από 
τον ιστό του ιερού βράχου της Ακρόπολης, τη νύχτα της 
30ής προς 31ης Μαΐου 1941, αποτέλεσαν πανευρωπα-

ϊκά πρότυπα δράσης απέναντι στη ναζιστική θηριωδία. Ο 
Μανώλης Γλέζος στη μακρά δημόσια πορεία του υπερα-
σπίστηκε με θάρρος, γενναιότητα και κόστος τις αρχές και 
τις ιδέες του. Με δυναμισμό πρόβαλε στη μακρά πολιτική 
διαδρομή του τις απόψεις του, κοσμώντας τα έδρανα του 
ελληνικού και του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ως πρόε-
δρος του Εθνικού Συμβουλίου διεκδίκησης των οφειλών 
της Γερμανίας προς την Ελλάδα συνέβαλε αποφασιστικά 
στην προώθηση ενός αιτήματος που ενώνει όλους τους 
Έλληνες. Μάλιστα, μέχρι πέρυσι συνεργαζόταν με τη 
Βουλή για θέματα ενημέρωσης, αλλά και διεκδίκησης 
των οφειλών. Ο θάνατός του αποτελεί μια μεγάλη 
απώλεια, καθώς για δεκαετίες υπήρξε το ζωντανό παρά-
δειγμα ήθους, μαχητικής συμμετοχής στα κοινά και του 
αγώνα για την κοινωνική δικαιοσύνη. Ο Μανώλης Γλέζος 
πέρασε σήμερα στην ιστορία των σημαντικών πολιτικών 
προσωπικοτήτων της Ελλάδας. Εκφράζω τα θερμά μου 
συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:
«Το έθνος χαμηλώνει τις σημαίες του 

για να περάσει ένας μεγάλος Έλληνας»

«Το έθνος χαμηλώνει τις σημαίες του για να περάσει 
ένας μεγάλος Έλληνας. Αυτός που πρώτος κατέ-

βασε το σύμβολο των κατακτητών από την Ακρόπολη. Για 
να αναδειχθεί, έτσι, ο ίδιος σε σύμβολο της ελεύθερης 
πατρίδας μας» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για το θάνατο 
του Μανώλη Γλέζου.
«Ο Μανώλης Γλέζος εκπροσώπησε μία γενιά που δε 

λύγισε και δεν υποτάχθηκε. Ούτε και φυλακίστηκε σε 
κομματικούς φανατισμούς. Μια γενιά αφιερωμένη στην 
Ελλάδα, στην Ελευθερία και στη Δημοκρατία» σημειώνει 
και προσθέτει ότι υπήρξε ταυτόχρονα, και ένας γλυκός 
άνθρωπος.
«Προσωπικά, δε θα ξεχάσω ποτέ την επίσκεψή του 

στο σπίτι μου -ένας λεοντόκαρδος με τρυφερό βλέμμα 
και με ένα κόκκινο γαρύφαλλο στο χέρι- το βράδυ που 
έφυγε ο πατέρας μου. Θα μας λείψει πολύ...», τονίζει ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης και υπογραμμίζει ότι ο θάνατος 
του Μανώλη Γλέζου αφήνει τους Έλληνες φτωχότερους.

«Αλλά η ζωή του αφήνει την Ελλάδα πλουσιότερη. 
Γιατί το παράδειγμα του -το παράδειγμα μιας ζωής 
αγνού πατριώτη και αληθινού μαχητή- μένει φωτεινός 
οδηγός για όλους. Και μας οπλίζει με δύναμη, ώστε να 
ξεπερνούμε ενωμένοι δυσκολίες όπως οι σημερινές» 
σημειώνει.
Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει τα θερμά του 

συλλυπητήρια στην οικογένειά του και αναφέρει «μαζί 
με όλους τους Έλληνες, σκύβω με σεβασμό το κεφάλι 
στη μνήμη του Μανώλη Γλέζου. Τον αποχαιρετώ με 
συγκίνηση και ευγνωμοσύνη».

AΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ:
«Θα μείνει στην αιωνιότητα ως ένα 
σύμβολο αγωνιστή, που ήξερε να 
θυσιάζεται για τους ανθρώπους»

«Θα μείνει στην αιωνιότητα ως ένα σύμβολο αγωνι-
στή, που ήξερε να θυσιάζεται για τους ανθρώ-

πους» σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας 
σε μήνυμά για το θάνατο του Μανώλη Γλέζου.

Ολόκληρο το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα: «Γενναίος, 
όρθιος, μαχόμενος μέχρι την τελευταία στιγμή, ο 
Μανώλης Γλέζος έφτασε στο τέλος μιας μοναδικής 
διαδρομής. Η Ελλάδα, η Δημοκρατία, η κοινωνική δικαι-
οσύνη, έχασαν ένα σπουδαίο μαχητή της πρώτης γραμ-
μής. Η ανθρωπότητα έχασε τον άνθρωπο που πρώτος 
σήκωσε ανάστημα στο ναζισμό, ταπεινώνοντας τη 
σημαία του Χίτλερ. Η Αριστερά, όλοι μας, νιώθουμε 
σήμερα ορφανοί. Αλλά και τυχεροί που πορευτήκαμε 
μαζί του. Ο Μανώλης Γλέζος θα μείνει στην αιωνιότητα 
ως ένα σύμβολο αγωνιστή, που ήξερε να θυσιάζεται για 
τους ανθρώπους. Καλό σου ταξίδι, σύντροφε Μανώλη!».

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:
«Έφυγε ένας υπερασπιστής της 

Δημοκρατίας και της Ελευθερίας»

Δήλωση για το θάνατο του Μανώλη Γλέζου έκανε 
ο τέως ΠτΔ Προκόπης Παυλόπουλος. Στη δήλωσή 

του ο κ. Παυλόπουλος αναφέρει τα ακόλουθα: «Έφυγε 
ένας μεγάλος, διαχρονικός, Αντιστασιακός και ένας 
εξίσου μεγάλος υπερασπιστής της Δημοκρατίας 
και της Ελευθερίας» δήλωσε ο τέως ΠτΔ Προκόπης 
Παυλόπουλος. Μακάρι το τεράστιο κενό που αφήνει 
πίσω του να το καλύψει η εκ μέρους όλων μας μίμηση 
του απαράμιλλου παραδείγματός του».
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BRITISH MUSEUM, LONDON

FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

GUGGENHEIM MUSEUM, NEW YORK

MUSÉE D’ORSAY, PARIS

NATIONAL GALLERY OF ART, WASHINGTON, D.C.

This iconic museum located in the heart of London
allows virtual visitors to tour the Great Court and
discover the ancient Rosetta Stone and Egyptian
mummies. You can also find hundreds of artifacts
on the museum’s virtual tour.

Google’s Street View feature lets visitors tour the
Guggenheim’s famous spiral staircase without ever
leaving home. From there, you can discover
incredible works of art from the Impressionist, Post-
Impressionist, Modern and Contemporary eras.

This famous American art museum features two
online exhibits through Google. The first is an
exhibit of American fashion from 1740 to 1895,
including many renderings of clothes from the
colonial and Revolutionary eras. The second is a
collection of works from Dutch Baroque painter
Johannes Vermeer.

You can virtually walk through this popular gallery
that houses dozens of famous works from French
artists who worked and lived between 1848 and
1914. Get a peek at artworks from Monet, Cézanne,
and Gauguin, among others.

Stuck indoors?  Follow the links below to tour
museums from around the world!

HTTPS://WWW.TRAVELANDLEISURE.COM/ATTRACTIONS/MUSEUMS-
GALLERIES/MUSEUMS-WITH-VIRTUAL-TOURS

ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ:
«Σημείο αναφοράς για
τις μελλοντικές γενιές»

«Η Ελλάδα έχασε σήμερα ένα μεγάλο 
πατριώτη, αγωνιστή, ένα σπου-

δαίο δημοκράτη. Αποχαιρετούμε με 
θλίψη το Μανώλη Γλέζο. Το σύμβολο της 
Αντίστασης. Μια ζωή γεμάτη αγώνες. Μια 
ζωή ενός ασυμβίβαστου ήρωα», αναφέ-
ρει η Φώφη Γεννηματά εκφράζοντας τα 
ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια 
τού Μανώλη Γλέζου. 

Προσθέτει ότι η ζωή του ήταν μια ζωή 
γεμάτη πάθος για τον άνθρωπο, για το 
δίκιο και τη λευτεριά, την αξιοπρέπεια και 
τη δημοκρατία. «Γι αυτά πάλεψε εκτός 
και εντός Βουλής, από τα έδρανα της 
Αριστεράς, αλλά και του ΠΑΣΟΚ πλάι 
στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο ελληνικός 
λαός τον αγάπησε και τον τίμησε με την 
ψήφο του. Θα τον θυμόμαστε πάντα, για 
την περηφάνια, την εντιμότητα και την 
αγωνιστικότητα που μας δίδαξε. Σημείο 
αναφοράς για τις μελλοντικές γενιές». 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ: 
«Μας δίδαξες ήθος  

και συνέπεια»

Παραχώρηση τιμής ένεκεν τάφου 
στο Α’ Νεκροταφείο, στην οικογέ-

νεια του Μανώλη Γλέζου, σε ένδειξη 
ευγνωμοσύνης και τιμής στο σπουδαίο 
πατριώτη και αγωνιστή με την τεράστια 
προσφορά στην πατρίδα και τη δημοκρα-
τία, ανακοίνωσε, ο δήμαρχος Αθηναίων, 
Κώστας Μπακογιάννης. «Λίγοι φεύγουν 
γι’ αυτό το ταξίδι με τόσες αποσκευές 
ζωής. Μια ζωή γεμάτη αγώνες. Αγώνες 
για το «εμείς», για την πατρίδα, για όλους 
τους Έλληνες», αναφέρει σε σχετική του  
δήλωση ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας 
Μπακογιάννης και προσθέτει: «Φεύγεις 
αλλά δεν είμαστε πιο φτωχοί, το αντί-
θετο. Αυτά που αφήνεις δε χάνονται από 
την απώλεια της φυσικής σου παρουσίας, 
είναι η στάση ζωής σου, η κληρονομιά 
μας. Γιατί μας δίδαξες ήθος και συνέπεια 
σε όσα πιστεύουμε, μας έμαθες να αμφι-
σβητούμε αλλά να μη διχάζουμε. Και, 
κυρίως, αφήνεις εντολή να μην υποστεί-
λουμε ποτέ την ελληνική σημαία. Καλό 
σου ταξίδι».

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ: 
«Σύμβολο για Ελλάδα  

και Ευρώπη»

Σύμβολο για την Ελλάδα και την Ευρώπη 
χαρακτηρίζει το Μανώλη Γλέζο ο αντι-

πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Μαργαρίτης Σχοινάς. «Γνώρισα το 
Μανώλη Γλέζο στα ύστερα της πολιτι-
κής του πορείας. Δεν ήταν απλώς ένας 
Έλληνας ευρωβουλευτής αλλά ισχυρό 
σύμβολο και δυνατή φωνή μιας Ευρώπης 
όπως τη θέλουμε. Με ζωντανή την ιστο-
ρική μνήμη αλλά ακλόνητη τη βούληση 
να πορευτούμε όλοι μαζί. Σύμβολο για 
Ελλάδα και Ευρώπη» γράφει σε ανάρ-
τησή του στο Twitter για το θάνατο του 
Μανώλη Γλέζου, ο κ. Σχοινάς.

ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ:
 «Μεγάλη μορφή  

της Εθνικής Αντίστασης»

Συλλυπητήριο μήνυμα για το θάνατο 
του Μανώλη Γλέζου ανάρτησε στο 

λογαριασμό του στο Twitter ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «O Μανώλης 
Γλέζος, τον οποίο είχα την τύχη και την 
τιμή να γνωρίσω και να με δεχθεί στο 
σπίτι του, ήταν μια μεγάλη μορφή της 
Εθνικής Αντίστασης κατά της ναζιστικής 
κατοχής», σημειώνει ο κ. Δένδιας. «Η 
στάση του ενέπνευσε όλους μας, πέρα 
από ιδεολογίες και κόμματα. Θερμά 
συλλυπητήρια στους οικείους του».

ΕΡΝΕΣΤ ΡΑΪΧΕΛ:
«Η αντίσταση του Μ. Γλέζου 

εναντίον της ναζιστικής 
κατοχής θα παραμείνει 

αξέχαστη»

«Μια απώλεια όχι μόνο για τους 
Έλληνες» έγραψε στον προσωπικό του 

λογαριασμό στο Twitter για το θάνατο 
του Μανώλη Γλέζου, ο πρεσβευτής της 
Γερμανίας στην Ελλάδα, Έρνεστ Ράιχελ. 
Επισήμανε ότι «η αντίστασή του εναντίον 
της ναζιστικής κατοχής θα παραμείνει 
αξέχαστη».

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ:
«Ο Μ. Γλέζος υπήρξε ένας 

παθιασμένος αγωνιστής για 
τα πιστεύω του μέχρι  
το τέλος της ζωής του»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης 
Σαμαράς, έκανε την ακόλουθη 

δήλωση για την απώλεια του Μανώλη 
Γλέζου: «Ο Μανώλης Γλέζος υπήρξε 
ένας παθιασμένος αγωνιστής για τα 
πιστεύω του μέχρι το τέλος της ζωής 
του. Πρωταγωνίστησε σε όλες τις δεκα-
ετίες της σύγχρονης Ελλάδας με πράξεις 
υψηλού συμβολισμού, με κορυφαία το 
γκρέμισμα της ναζιστικής σημαίας από 
την Ακρόπολη. Εκφράζω τα θερμά μου 
συλλυπητήρια στους οικείους του». 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: 
«Αναγνωρίζουμε στο 

πρόσωπό του το σύμβολο 
της ηρωικής αντίστασης του 

λαού μας στο ναζισμό»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας 
Καραμανλής, έκανε την ακόλουθη 

δήλωση για την απώλεια του Μανώλη 
Γλέζου: «Με σεβασμό και συγκίνηση οι 
Ελληνίδες και οι Έλληνες αποχαιρετούμε 
το Μανώλη Γλέζο. Αναγνωρίζουμε στο 
πρόσωπό του το σύμβολο της ηρωικής 
αντίστασης του λαού μας στο ναζισμό. 
Ένα συνεπή αγωνιστή για την Ελευθερία 
και τη Δικαιοσύνη. Στους οικείους του 
εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».

Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:
«Για την ελευθερία  

και την αξιοπρέπεια»

Συλλυπητήρια εξέφρασε ο πρώην 
πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου 

για το θάνατο του Μανώλη Γλέζου. «Ο 
Μανώλης Γλέζος, θα μας θυμίζει πάντα 
τη σημασία των αγώνων για την ελευ-
θερία και την αξιοπρέπεια, τη σημασία 
της πάλης ενάντια στο φασισμό, όποια 
μορφή και αν έχει. Μανώλη, δεν θα ξεχά-
σουμε!», ανέφερε.

[πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ]
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Υγεία και Διατροφή
ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

Ήρθε η άνοιξη και οι αλλεργίες της 
Τρέχει η μύτη σας, δακρύζουν τα μάτια σας, έχετε φαγούρα, μπούκωμα, φτερνίζεστε συνέχεια, δεν παίρνετε 
βαθιές ανάσες, η αναπνοή σας όλο και δυσκολεύει – Οι αλλεργίες της άνοιξης είναι εδώ – Τι μπορείτε να κάνετε 

Τρέχει η μύτη σας, δακρύζουν τα μά-
τια σας, έχετε φαγούρα, μπούκωμα, 

φτερνίζεστε συνέχεια, δεν παίρνετε βα-
θιές ανάσες, η αναπνοή σας όλο και δυ-
σκολεύει. 
Πολλά πράγματα μπορεί να ευθύνονται 

για τα παραπάνω συμπτώματα. Συγκε-
κριμένα, η αλλεργία εμφανίζεται όταν 
εισπνέετε αλλεργιογόνα. Τα αλλεργιο-
γόνα είναι ουσίες που βρίσκονται στο 
περιβάλλον και προκαλούν σε αρκετούς 
ανθρώπους αλλεργικές αντιδράσεις.

ΟΙ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ  
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΕΙΝΑΙ:

1. Η αλλεργική ρινίτιδα: Τα συμπτώμα-
τα που προκαλεί συνήθως είναι συνάχι, 
φτέρνισμα, φαγούρα, μπούκωμα στη 
μύτη και ορισμένες φορές πονοκέφαλο. 
Είναι πιθανό μάλιστα, κάποια στιγμή 

το μπούκωμα στη μύτη να γίνει μόνιμο 
(πλήρης ρινική απόφραξη) και να προκα-
λέσει, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά και 
έγκαιρα, ακόμα και επιπλοκές, όπως εί-
ναι η ιγμορίτιδα ή η ωτίτιδα. 
2. Η ρινοεπιπεφυκίτιδα: Τα συμπτώ-

ματα που προκαλεί συνήθως είναι αυτά 
της αλλεργικής ρινίτιδας, μαζί όμως με 
προβλήματα στα μάτια, όπως φαγούρα, 
κοκκίνισμα και δάκρυα, που τρέχουν συ-
νέχεια.
3. Το αλλεργικό άσθμα: Τα συμπτώμα-

τα του αλλεργικού άσθματος ποικίλλουν, 
ανάλογα με το πόσο βαρύ είναι. Μπορεί 
να εκδηλώνεται με έναν απλό συριγμό 
και «βράσιμο» στο στήθος και να προκα-
λεί και ένα επεισόδιο δύσπνοιας από και-
ρό σε καιρό (για παράδειγμα, μία φορά 
την εβδομάδα) ή απλώς έναν επίμονο 
ξερόβηχα. 
Από την άλλη πλευρά, το αλλεργικό 

άσθμα μπορεί να είναι σοβαρότερο και 
να σας δημιουργεί μόνιμο πρόβλημα 
στην αναπνοή και παράλληλα έντονο 
βήχα.

ΑΛΛΕΡΓΙΑ ή ΙΩΣΗ;
Τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτι-

δας θυμίζουν ένα απλό κρυολόγημα και 
μπορεί να μας παραπλανήσουν. Ωστόσο:

-Στην περίπτωση μιας ίωσης αισθανό-
μαστε επιπλέον κακουχία και ακεφιά, 
έχουμε έντονους πόνους στους μυς και 
στα οστά και κάποιες φορές ανεβάζουμε 
πυρετό. Οι περισσότερες ιώσεις κρατάνε 
συνήθως 3-4 μέρες.
-Στην περίπτωση της αλλεργίας το πιο 

χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ο έντο-
νος κνησμός στα μάτια, τα αυτιά, τη 
μύτη, το λαιμό, τον ουρανίσκο, ακόμα και 
το φάρυγγα. Οι αλλεργίες της άνοιξης ξε-
περνούν τις 20-30 ημέρες.

ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ
-Η γύρη του φυτού ελξίνη ή Parietaria 

(ονομάζεται επίσης περδικάκι, παρθε-
νούλι, αγριοβασιλικός κ.ά.), που ανθίζει 
συνήθως από το Μάρτιο έως και τον Ιού-
νιο, αλλά εμφανίζεται και πάλι, με μικρό-
τερη όμως ένταση, το φθινόπωρο.
-Η γύρη από τα άγρια σιτηρά, τα γρα-

σίδια και τα καλλιεργημένα δημητριακά, 
που ανθίζουν στα μέσα προς τέλη Μαρ-
τίου μέχρι και τέλη Μαΐου περίπου, ενώ 
υπάρχουν και καλοκαιρινά φυτά της οι-
κογένειας, όπως η αγριάδα, η μουχρίτσα 
και το καλαμπόκι.
-Η γύρη της ελιάς, που ανθίζει συνήθως 

τέλη Απριλίου μέχρι και τέλη Μαΐου.
-Το ελληνικό κυπαρίσσι, που η μεγάλη 

του ανθοφορία είναι τον Ιανουάριο και 
το Φεβρουάριο, καθώς και εισαγόμενα 
φυτά που ανήκουν στην οικογένεια των 
κυπαρισσοειδών και συνεχίζουν την αν-
θοφορία τους καθ’ όλη τη διάρκεια της 
άνοιξης.
-Τα ακάρεα της οικιακής σκόνης, ειδικά 

κατά τις μέρες που η θερμοκρασία δεν 
είναι πολύ χαμηλή και η υγρασία αυξάνε-
ται, οπότε παρατηρείται έντονη αναπα-
ραγωγική δραστηριότητα. 
Μεγάλη έξαρση εμφανίζουν την άνοιξη 

και μια δεύτερη -πιο μικρή- το φθινόπω-
ρο, ενώ σε χαμηλότερο βαθμό προκα-
λούν πρόβλημα όλο το χρόνο.
-Οι μύκητες, που πολλαπλασιάζονται 

εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας, κα-
θώς και της αυξημένης υγρασίας και βλά-
στησης.
-Το τρίχωμα των κατοικίδιων ζώων. 

Συγκεκριμένα, το τρίχωμα των σκύλων 
ή τα αλλεργιογόνα της γάτας (π.χ. σάλιο) 
μπορεί να μη σχετίζονται με την άνοιξη, 
παρόλα αυτά μπορεί να προκαλέσουν 
αλλεργίες σε ορισμένους ανθρώπους. 
Η αλλεργία παρατηρείται όποτε έρχεστε 

σε επαφή με το αλλεργιογόνο.

ΠΩΣ ΘΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ
Μειώστε την επαφή με το αλλεργιογό-

νο που σας επηρεάζει. Αν είστε αλλεργι-
κοί στη γύρη, αποφεύγετε τις βόλτες σε 
πάρκα και σε αγρούς την άνοιξη και ανα-
θέτετε σε κάποιον άλλον τις κηπουρικές 
εργασίες.
Τοποθετείτε ειδικά φίλτρα στα κλιμα-

τιστικά του σπιτιού και του αυτοκινήτου 
και φροντίζετε να τα καθαρίζετε συχνά.
Όταν ταξιδεύετε με το αυτοκίνητο, έχετε 

κλειστά τα παράθυρα. Αν οδηγείτε μηχα-
νή, φοράτε κράνος που να καλύπτει τη 
μύτη και τα μάτια.
Αποφεύγετε να αερίζετε το σπίτι και να 

απλώνετε στο μπαλκόνι τα κλινοσκεπά-
σματα και τα ρούχα σας, τις ώρες που 
οι συγκεντρώσεις της γύρης στην ατμό-
σφαιρα είναι υψηλές και πιο συγκεκριμέ-
να τις πρωινές ώρες μετά τις 9 π.μ. καθώς 

και τις πολύ ζεστές ξηρές ημέρες, που 
έχει άπνοια και η ατμοσφαιρική ρύπανση 
είναι αυξημένη.

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ο γιατρός σας, ανάλογα με την κλινική 

σας εικόνα, θα σας συστήσει αντιφλεγ-
μονώδη ρινικά σπρέι, αντιισταμινικά, 
σταγόνες για τα μάτια, αποσυμφορητικά 
ρινικά σπρέι, αλλά και μη φαρμακευτικές 
θεραπείες, όπως πλύσεις της μύτης με 
αλατόνερο, καθώς και αποφυγή έκθεσης 
σε αλλεργιογόνα.
Σε ό,τι αφορά τα ρινικά εκνεφώματα 

κορτικοστεροειδών (ΙΝC) δρουν σε πολ-
λούς σημαντικούς μεσολαβητές φλεγμο-
νής, ενώ τα αντιισταμινικά αναστέλλουν 
μόνο την ισταμίνη.
Τα ρινικά εκνεφώματα κορτικοστεροει-

δών πρέπει να χρησιμοποιούνται τακτι-
κά, μπορεί να χρειαστούν αρκετές μέρες 
θεραπείας με αντιαλλεργικά για να επι-
τευχθεί το μέγιστο όφελος.
Τα ρινικά εκνεφώματα κορτικοστεροει-

δών για την αλλεργική ρινίτιδα ανακου-
φίζουν από το φτέρνισμα, το μπούκωμα, 
την καταρροή, τη φαγούρα στη μύτη. 
                                                           [Πηγή: in.gr] 

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 6 avril au samedi 11 avril 2020 · from monday april 6th to saturday april 11th 2020
Nous serons fermés tous les dimanches du mois d’avril • We will be closed every Sunday for the month of April

CLÉMENTINES
Clementines
2.18/kg

CHOU-FLEUR
Cauliflower

BEURRE
LACTANTIA

Butter 
454g*

*My Country exclu

MIEL GREC ATTIKI
Greek Honey
1kg

PICCOLI (300g) 
ou SORRENTINA 

(360g)
ILIOS

PÂTES ALIMENTAIRES 
TAGLIATELLE, CAPELLINI 

OU FETTUCCINE LORI
Pasta
500g

AUBERGINES, POIS CHICHES, DOLMAS 
OU HARICOTS GÉANTS GRECS 

PALIRRIA
400g

FROMAGE GRAVIERA DE
CRÈTE AU LAIT DE BREBIS

ET CHÈVRE
Cheese

19.82/kg

GRÈCE

HARICOTS ROUGES OU
POIS CHICHES CLIC

Red Kidney Beans
or Chick Peas

540ml

YOGOURTS CLASSIQUE
LIBERTÉ
0 à 2.9%
Yogurts

650g*

*Biologiques exclus

PIEUVRE
Octopus
13.21/kg

GIGOT D’AGNEAU
Leg of Lamb
13.21/kg

NOUVELLE-ZÉLANDE

MINI POIVRONS DOUX
Mini Sweet Peppers

1lb

CONCOMBRES 
ANGLAIS

English Cucumbers
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Πρόκειται για το παράσιτο Henneguya 
salminicola (Η. salminicola), το οποίο 

έχει ένα χαρακτηριστικό που το κάνει 
μοναδικό: Δεν αναπνέει!
Όπως σημειώνεται σε σχετικό δημοσί-

ευμα του Live Science, το παράσιτο αυτό 
περνάει τη ζωή του μολύνοντας τους πυ-
κνούς μυϊκούς ιστούς ψαριών και υδρό-
βιων σκουληκιών. 
Ωστόσο, ακόμα και έτσι, όλα τα άλλα 

πολυκυτταρικά όντα στη Γη, των οποίων 
το DNA έχουν αλληλουχίσει επιστήμο-
νες, έχουν κάποια αναπνευστικά γονί-
δια. 
Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσι-

εύτηκε στο Proceedings of the National 
Academy of Sciences, το γονιδίωμα του 
H. salminicola δεν έχει κάτι τέτοιο. 

Ανάλυση του πλάσματος σε μικροσκο-
πικό και γονιδιακό επίπεδο έδειξε πως, 
αντίθετα με όλους τους άλλους γνω-
στούς οργανισμούς, το H. salminicola 
δεν έχει μιτοχονδριακό γονιδίωμα – το 
μικρό, μα κρίσιμης σημασίας κομμάτι 
του DNA αποθηκευμένο στα μιτοχόν-
δρια ενός οργανισμού, που περιλαμβά-
νει τα γονίδια που είναι απαραίτητα για 
την αναπνοή.
Αν και η απουσία αυτή αποτελεί βι-

ολογική πρωτιά, σύμφωνα με το Live 
Science φαίνεται να ταιριάζει με το πε-
ρίεργο αυτό παράσιτο. Όπως πολλά πα-
ράσιτα της κατηγορίας των μυξοζώων 
(μακρινοί συγγενείς της μέδουσας), το 
H. salminicola μπορεί κάποτε να έμοια-
ζε πολύ περισσότερο με τους προγό-

νους του, αλλά σταδιακά εξελίχθηκε έτσι 
ώστε να μην έχει σχεδόν κανένα από τα 
πολυκυτταρικά χαρακτηριστικά τους.
«Έχασαν τον ιστό τους, τα νευρικά τους 

κύτταρα, τους μύες τους, όλα» είπε στο 
Live Science η Ντοροθέε Χιούτσον, εξε-
λικτική βιολόγος στο Πανεπιστήμιο του 
Τελ Αβίβ στο Ισραήλ. «Και τώρα διαπι-
στώνουμε ότι έχουν χάσει τη δυνατότη-
τά τους να αναπνέουν».
Η γενετική αυτή «συρρίκνωση» ωστό-

σο, ενδεχομένως να αποτελεί πλεονέκτη-
μα για παράσιτα όπως το H. salminicola, 
που επιβιώνει αναπαραγόμενο όσο πιο 
γρήγορα και συχνά ήταν δυνατόν, ση-
μείωσε η Χιούτσον. Τα μυξόζωα έχουν 
κάποια από τα μικρότερα γονιδιώματα 
στο ζωικό βασίλειο – κάτι που τα καθι-

στά ιδιαίτερα αποτελεσματικά: Αν και 
το H. salminicola είναι σχετικά ακίνδυνο, 
άλλα παράσιτα της «οικογένειας» αυτής 
έχουν μολύνει και εξοντώσει μεγάλους 
πληθυσμούς ψαριών, κάτι που τα καθι-
στά απειλή.
Εμφανισιακά, όταν παρατηρείται πάνω 

στο σώμα ψαριών, έχει τη μορφή λευ-
κής φουσκάλας – το H. salminicola πα-
ραπέμπει σε μια σειρά μονοκυτταρικών 
μαζών. Μόνο οι σπόροι του παράσιτου 
παρουσιάζουν πολυπλοκότητα, καθώς, 
αν τους δει κανείς με μικροσκόπιο, μοιά-
ζουν με γαλάζια σπερματοκύτταρα με 
δύο ουρές και δύο «εξωγήινα» μάτια. 
Τα «μάτια» αυτά στην πραγματικότητα 

είναι κύτταρα για τσίμπημα – και, αν και 
δεν περιέχουν κάποιου είδους δηλητή-
ριο, βοηθούν το παράσιτο να προσκολ-
λάται σε ξενιστές όταν χρειάζεται. Αυτά 
τα κύτταρα είναι κάποια από τα λίγα χα-
ρακτηριστικά που το H. salminicola δεν 
έχει ξεφορτωθεί στη διαδρομή του προς 
την εξελικτική αυτή συρρίκνωση.
«Τα ζώα θεωρούνται πάντα πολυκυτ-

ταρικοί οργανισμοί με πολλά γονίδια, 
τα οποία εξελίσσονται, έτσι ώστε να γί-
νονται όλο και πιο πολύπλοκα» είπε η 
Χιούτσον. «Εδώ βλέπουμε έναν οργανι-
σμό που ακολουθεί την αντίθετη πορεία. 
Έχουν εξελιχθεί έτσι ώστε να είναι σχε-
δόν μονοκυτταρικά».
Οπότε, πώς παίρνει ενέργεια εάν δεν 

αναπνέει; Οι επιστήμονες δε γνωρίζουν 
με βεβαιότητα. Σύμφωνα με τη Χιού-
τσον, άλλα παρόμοια παράσιτα έχουν 
πρωτεΐνες που μπορούν να εισάγουν 
ΑΤΡ (βασικά μοριακή ενέργεια) απευθεί-
ας από τους μολυσμένους ξενιστές. Το H. 
salminicola ίσως να κάνει κάτι παρόμοιο, 
ωστόσο απαιτείται περαιτέρω έρευνα 
για να βρεθεί τι ακριβώς κάνει...

[πηγή: HUFFINGTON POST]

Ανακαλύφθηκε  
ο πρώτος γνωστός 

οργανισμός που 
δεν… αναπνέει!

Λίγοι ξέρουν τι σημαίνει  
η λέξη τράπουλα

Τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς σε πολ-
λά σπίτια η τράπουλα βγαίνει από 

το συρτάρι και ξεκινάει το οικογενειακό 
παιχνίδι. Τι σημαίνει όμως η λέξη τρά-
πουλα; Ουσιαστικά είναι η «δεσμίδα των 
παιγνιόχαρτων» και προέρχεται από την 
ιταλική λέξη «trappola», που σημαίνει 
«παγίδα» και «δόλος»! 

Η τράπουλα αποτελείται από τα «τρα-
πουλόχαρτα» ή «παιγνιόχαρτα» ή «χαρ-
τιά» και προήλθε από το ιταλικό παιχνίδι 
«ταρόκ» ή «ταρόκο», που παιζόταν με 
χοντρά τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα 
χαρτιά με αριθμημένες φιγούρες τόσο 
για ψυχαγωγία, όσο και για κερδοσκοπία.

[πηγή: newsbeast.gr]

Γιατί τα τζιν παντελόνια  
έχουν μια μικρή τσέπη

Αν παρατηρήσετε, σε όλα τα τζιν εί-
ναι ραμμένη στα δεξιά μια μικρή 

τσέπη. Έχετε αναρωτηθεί σε τι τελικά 
χρησιμεύει αυτή η μικρή τσέπη;
Η εξήγηση είναι απλή: Την εποχή που 

ανακαλύφθηκαν τα παντελόνια τζιν 
στην Αμερική δεν ήταν συνηθισμένα τα 
ρολόγια χειρός. 
Έτσι λοιπόν, η τσέπη αυτή φτιάχτηκε 

για να μπαίνουν μέσα σε αυτή τα ρολό-
για με την αλυσίδα.
Με το πέρασμα των χρόνων τα ρολό-

για χειρός κυριάρχησαν αλλά η τσέπη 
παρέμεινε στα παντελόνια τζιν.

[πηγή: newsbeast.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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ΕΛΛΑΔΑ: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Συνεχής η γήρανση του πληθυσμού 
τις επόμενες δεκαετίες

Τη μη αναστρέψιμη πορεία της γήραν-
σης τις επόμενες δύο δεκαετίες, στη 

βάση ενός σχετικά απαισιόδοξου σε-
ναρίου, που δίνει για το 2040 αύξηση 
των ατόμων από 65 ετών και άνω κατά 
450.000 και μείωση των 20-64 ετών 
κατά 1.000.000 και των 0-19 ετών κατά 
450.000, εξετάζει στο 38ο τεύχος της 
ψηφιακής έκδοσης «Δημογραφικά Νέα» 
του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοι-
νωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, ο καθηγητής Δημο-
γραφίας, Βύρων Κοτζαμάνης.
Ειδικότερα, στην ερώτηση του Αθηνα-

ϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδή-
σεων πώς εξελίχθηκε και πώς αναμένε-
ται να εξελιχθεί η γήρανση στις αμέσως 
επόμενες δεκαετίες, ο κ. Κοτζαμάνης 
απάντησε: «Με βάση τις προβολές του 
πληθυσμού της Ελλάδας που διεξήγαμε 
η μείωσή του αναμένεται να είναι, ανε-
ξαρτήτως σεναρίων, συνεχής, αν και με 
διαφοροποιημένους ανά σενάριο ρυθ-
μούς. Μία μείωση του πληθυσμού μας 

κατά 1.000.000 το 2040 σε σχέση με το 
2019 (ελαφρώς αισιόδοξο σενάριο) εί-
ναι πολύ πιθανή. Η μείωση, δε, αυτή, θα 
προκύψει ως αποτέλεσμα της αύξησης 
των άνω των 65 ετών κατά 450.000, της 
μείωσης κατά 450.000 των 0-19 ετών ως 
και της μείωσης των 20-64 ετών κατά 
1.000.000 περίπου. Επομένως, το 2040, 
το ποσοστό (%) στο συνολικό πληθυσμό 
των 65+ θα κυμανθεί γύρω από το 29% 
(22% σήμερα) και αυτό των 85+ γύρω 
από το 4,5% (3,4% το 2019). Το πλήθος 
των 65+ θα αυξηθεί κατά 20%, των 85+ 
κατά 40% και το ειδικό τους βάρος των 
τελευταίων στους 65+ θα περάσει από 
το 15,5% σήμερα στο 17,5% το 2040». 

Η δημογραφική γήρανση, σύμφωνα με 
τον ίδιο, είναι μη αναστρέψιμη μέχρι και 
το 2040 και αυτό το έτος θα αντιστοιχούν 
πιθανότατα 52 άτομα ηλικίας 65 ετών 
και άνω σε 100 άτομα 20-64 ετών, έναντι 
37 το 2018.

Εξετάζοντας διαχρονικά από το 1950 
μέχρι σήμερα την εξέλιξη της δημογρα-

φικής γήρανσης στη χώρα μας, ο κα-
θηγητής, αναλύοντας τα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ, ανέφερε: «Ο πληθυσμός μας 
αυξήθηκε κατά 3,1 εκατομμύρια την τε-
λευταία 70ετία (7,6 εκατ. το 1951 – 10,7 

το 2019). Η αύξηση αυτή προήλθε απο-
κλειστικά από την αύξηση των 15 ετών 
και άνω, καθώς οι 0-14 ετών μειώθηκαν 
κατά 620.000 περίπου, ενώ αντιθέτως 
οι 15 ετών και άνω αυξήθηκαν κατά 
3,7 εκατομμύρια (+67% σε σχέση με το 
1951). Την ίδια περίοδο, όμως, οι άνω 
των 65 ετών και οι > 85 ετών αυξήθηκαν 
πολύ ταχύτερα από τους 15-64 ετών: Οι 
άνω των 65 ετών υπέρ-τετραπλασιάσθη-
καν, ενώ το πλήθος των 85+ πολλαπλασι-
άστηκε επί 12».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, παρουσι-
άζουν τα στοιχεία για τους νομούς της 
χώρας που παρατίθενται στην ίδια δη-
μοσίευση καθώς, εάν το ποσοστό των 
65 και άνω σε εθνικό επίπεδο το 2019 
ανέρχεται στο 22%, οι περισσότεροι νο-
μοί υπερβαίνουν αυτό το όριο, κάποιοι, 
δε, από αυτούς αισθητά (>26%). Το ίδιο 
ισχύει και για το λόγο των 85 και άνω 
προς τους 65 και άνω: Ενώ σε εθνικό επί-
πεδο το 2019 στα 100 άτομα 65 ετών και 
άνω οι 15 είναι υπερήλικες, στο 1/5 των 
νομών αντιστοιχούν περισσότεροι από 
18. Τα υψηλοτέρα συγκριτικά ποσοστά 
των 65+ καταγράφονται στο δυτικό τμή-
μα της ηπειρωτικής Ελλάδας και στους 
νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας (δη-
λαδή στους ορεινούς νομούς της χώρας), 
ενώ σχεδόν αντίστοιχη είναι η εικόνα 
και για τα ποσοστά των 85 ετών και άνω 
στον πληθυσμό των 65+ (στους «υπέρ-
γερασμένους» νομούς προστίθενται 
τώρα και τα νησιά του Β. Αιγαίου).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

• ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΉ  
ΣΤΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΈΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΈΣ
• ΠΡΟΣΦΈΡΈΤΑΙ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΈΠΙΣΚΈΨΉ
• ΈΞΈΤΑΣΉ ΑΚΟΉΣ ΔΩΡΈΑΝ
• ΔΈΧΟΜΑΣΤΈ ΑΣΦΑΛΙΣΉ ΒΈΤΈΡΑΝΩΝ,  
ΚΡΑΤΙΚΉ,  ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΚΑΙ CSST
• ΛΟΓΙΚΈΣ ΤΙΜΈΣ ΣΈ ΜΉΧΑΝΉΜΑΤΑ  
ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΈΣ ΑΚΟΉΣ

ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΌ ΑΚΌΌΠΡΌΣΘΕΤΊΣΤΗ ΓΊΑ ΤΗ ΕΠΊΛΌΓΗ  
 ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΡΗΚΌΊΑΣ 

Χαρούμενες 
Γιορτές 

Ευτυχισμένο 
 και υγιές το  

νέο έτος 2019

4415 BOUL. NOTRE DAME, SUITE 203, LAVAL
450-978-4004

AΚΌΌΠΡΌΣΘΕΤΊΣΤΗΣ ΜΕ ΠΌΛΥΕΤΗ ΕΜΠΕΊΡΊΑ ΣΤΗ ΠΕΡΊΌΧΗ  
ΤΌΥ ΛΑΒΑΛ ΚΑΊ ΊΔΊΑΊΤΕΡΩΣ ΣΤΌ ΧΩΡΌ ΤΗΣ ΑΚΌΌΠΡΌΣΘΕΤΊΚΗΣ

Guy Ouellette
MNA for Chomedey
450 686-0166 | gouellette-chom@assnat.qc.ca
4599, boul. Samson, Bureau 201, Laval (QC)  H7W 2H2

Dear Chomedey constituents

Protecting your health is our priority.

 We take very seriously the instructions of public 
authorities. We are committed to contribute to reduce 

the risk of the spread of COVID-19, which is why we 
remind the population that it is imperative to closely 

follow the confinement instructions.

Stay at home and limit contact, both 
indoors and outdoors. Protect yourself, 

protect your families, neighbors and 
friends.

 We are there, we continue to serve 
you while protecting your health and 

that of our employees. Do not hesitate 
to ask for help and find out if essential 
items such as groceries and medicines 

can be delivered to you.

It’s the best way to protect yourself.

AN IMPORTANT MESSAGE 
FROM YOUR MNA

Replace with 
EASTER AD
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Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)

Τροιζήνα: Η γη του Θησέα και του Ιππόλυτου

Στο βορειοανατολικό τμήμα της αργο-
λικής χερσονήσου, η Τροιζήνα είναι 

ένας τόπος πλούσιος σε εναλλαγές τοπί-
ου, αλλά και στολισμένος με σπουδαία 
μνημεία της αρχαιότητας.

Ευχάριστη έκπληξη για τους επισκέπτες 
αποτελούν η επιβλητική οροσειρά των 
Αδέρων, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, η 
κωμόπολη του Γαλατά, πέρασμα για τον 
Πόρο, και τα ορεινά χωριά, οι δαντελωτές 

ακρογιαλιές, ο υγρότοπος της Ψήφτας, 
με οικολογικό ενδιαφέρον, και το στενό 
της Τακτικούπολης.
Σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση, 

η Τροιζήνα ήταν η γενέτειρα του Αθηναί-
ου βασιλιά και ήρωα Θησέα, καθώς και ο 
χώρος όπου διαδραματίστηκε η τραγική 
ιστορία του Ιππόλυτου, γιου του Θησέα, 
και της Φαίδρας. Η περιοχή κατοικήθη-
κε από τους Προϊστορικούς Χρόνους και 
υπήρξε μια από τις πόλεις της Αργολίδας 
που έλαβαν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο. 
Στους Νεότερους Χρόνους η Τροιζήνα 

έγινε γνωστή ως τόπος σύγκλησης της Γ’ 
Εθνοσυνέλευσης (Μάρτιος-Μάιος 1827), 
που ψήφισε το «Πολιτικόν Σύνταγμα της 
Ελλάδος» και εξέλεξε κυβερνήτη τον Ιω-
άννη Καποδίστρια. 
Αξιόλογη είναι η τουριστική κίνηση στα 

καφέ και τα μεζεδοπωλεία της προκυμαί-
ας του Γαλατά, κωμόπολης με ωραία θέα 
στον παραδοσιακό οικισμό του Πόρου. 
Σε μικρή απόσταση από το Γαλατά βρί-

σκεται το φημισμένο άλλοτε Λεμονοδά-
σος, περιοχή κατάφυτη από λεμονιές και 
πορτοκαλιές.
Στην ευρύτερη περιοχή του Γαλατά, την 

προσοχή των επισκεπτών προσελκύουν ο 
αρχαιολογικός χώρος της Μεγάλης Μα-

γούλας, διοικητικό κέντρο της Τροιζήνας 
των Μυκηναϊκών Χρόνων, και οι Αδέρες, 
οροσειρά πάνω από το Γαλατά, με μονα-
δική θέα.
Το μεσόγειο χωριό της Τροιζήνας οφεί-

λει την ονομασία του στην ομώνυμη αρ-
χαία πόλη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζουν ο αρχαιολογικός χώρος της Τροι-
ζήνας (με τον Πύργο του Διατειχίσματος, 
το ιερό των Μουσών, το τέμενος του Ιπ-
πολύτου κ.ά.), το Διαβολογέφυρο, περι-
οχή με τρεχούμενα νερά και πλατάνια, η 
μεταβυζαντινή μονή του Αγίου Δημητρί-
ου και η μονή Κεχαριτωμένης Θεοτόκου.
Κοντά στο στενότερο σημείο της χερσο-

νήσου των Μεθάνων, σε περιοχή με ιχθυ-
οκαλλιέργειες, είναι χτισμένη η Τακτι-
κούπολη. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται 
ο όρμος Βυδίου, που ταυτίζεται με τον 
Πώγωνα, το αρχαίο λιμάνι της Τροιζήνας.
Σημαντικά αξιοθέατα της ευρύτερης πε-

ριοχής της Τακτικούπολης είναι τα ερεί-
πια αρχαίου φρουρίου (πιθανώς, αυτού 
που είχαν κατασκευάσει οι Αθηναίοι το 
425 π.Χ., κατά τη διάρκεια του Πελοπον-
νησιακού Πολέμου) και το κάστρο του 
Φαβιέρου, που χτίστηκε το 19ο αιώνα και 
αποτέλεσε έδρα του Γάλλου στρατηγού 
και φιλέλληνα Φαβιέρου (1782-1855).

Το ξωκλήσι των Αγίων Αναργύρων, με μαγευτική θέα στο Σαρωνικό (πηγή: Γιάννης Τούντας)

Τοπλού Σητείας: Η μονή και το κρασί της 
Μια από τις πλουσιότερες και μεγαλύτερες μονές όχι μόνο του Λασιθίου αλλά και ολόκληρης της Κρήτης

Στο βορειοανατολικό τμήμα της μεγα-
λονήσου, σε απόσταση 12 περίπου 

χιλιομέτρων από την πόλη της Σητείας, 
βρίσκεται μια από τις πλουσιότερες και 
μεγαλύτερες μονές όχι μόνο του Λασι-
θίου αλλά και ολόκληρης της Κρήτης, η 
σταυροπηγιακή μονή Τοπλού, φρουρια-
κού χαρακτήρα.
Κατά μία εκδοχή, η ίδρυση της μονής, 

στα τέλη του 15ου αιώνα, οφείλεται στην 
ανεύρεση μιας εικόνας της Θεοτόκου 
μέσα σε γειτονικό σπήλαιο.
Κατά μία άλλη εκδοχή, η μονή ιδρύθη-

κε στη θέση παλαιότερης και μικρότερης 
μονής, που καταστράφηκε πιθανώς από 
τούρκους πειρατές μεταξύ των ετών 1460 
και 1470. 
Σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, 

η ονομασία Τοπλού, που αντικατέστη-
σε την παλαιότερη ονομασία της μονής 
(Παναγία η Ακρωτηριανή) το 17ο αιώνα, 

προήλθε από το κανόνι (στην τουρκική 
γλώσσα top – τοπ) που διέθετε το μονα-
στήρι για την προστασία του από ενδεχό-
μενες πειρατικές επιδρομές.
Η μονή, που υπέστη καταστροφές εξαι-

τίας σεισμού το 1612 και ανοικοδομήθη-
κε με την οικονομική ενίσχυση των Βενε-
τών, κατέστη σταυροπηγιακή (δηλαδή, 
υπάγεται στη δικαιοδοσία του Οικουμε-
νικού Πατριάρχη και όχι του επιχωρίου 
επισκόπου) το 1704.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας 

λειτουργούσε στη μονή Τοπλού σχολείο, 
ενώ μετά το 1870 ιδρύθηκε αλληλοδιδα-
κτικό σχολείο.
Το καθολικό της μονής είναι δίκλιτο, με 

το βόρειο κλίτος αφιερωμένο στο Γενέ-
θλιο της Θεοτόκου και το νότιο στον Άγιο 
Ιωάννη το Θεολόγο. Το μεγάλο μοναστη-
ριακό συγκρότημα περιλαμβάνει επίσης 
χαρακτηριστικό κωδωνοστάσιο, κελιά, 

μαγειρεία, ηγουμενείο, ξενώνες και απο-
θήκες. Στους μουσειακούς χώρους της 
μονής εκτίθενται κρητικές εικόνες 15ου-
19ου αιώνα, χειρόγραφα και βιβλία 
16ου-19ου αιώνα, αρχιερατικά άμφια 
και εκκλησιαστικά είδη, όπλα και λάβαρα 
από κρητικές επαναστάσεις και το Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, χαλκογραφίες και λιθο-
γραφίες 16ου-19ου αιώνα.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η μονή Τοπλού 

διαθέτει ελαιουργείο, εμφιαλωτήριο οί-
νου και αποστακτήριο τσικουδιάς.
Τα παραγόμενα προϊόντα (ελαιόλαδο, 

κρασί και τσικουδιά) τυποποιούνται και 
διατίθενται στην τοπική και τη διεθνή 
αγορά.
Ειδικότερα, τα κρασιά της μονής Τοπλού 

Θραψαθήρι-Βηλάνα (λευκό), Merlot-
Syrah και Λιάτικο-Μαντηλάρι (κόκκινα) 
φημίζονται, καθώς προσφέρουν πραγμα-
τικά μοναδικά αρώματα και γεύσεις. 

Η μονή Τοπλού διαθέτει ελαιουργείο, 
εμφιαλωτήριο οίνου και αποστακτήριο 
τσικουδιάς (πηγή: Περιφέρεια Κρήτης)

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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Imported by:
Groupe Alimentaire Miron Inc.

Tel: 514.344.5558

Τσουρέκια 
Παραδοσιακό, κάστανο και σοκολάτα

Κουραμπιέδες
Κουραμπιέδες με Oreo cookies

με επικάλυψη κακάο.

Μελομακάρονα 
Μελομακάρονα με γέμιση κρέμας 

κάστανο & μελομακάρονα
με γέμιση πραλίνας φουντουκιού!

μόνο σε επιλεγμ
ένα κατα

στήματα

Groupe Alimentaire Miron Inc.

www.terkenlis.gr

Es
t. 

��
�8

Imported by:                                                   Miron Groupe Alimentaire, Tel: 514 344 5558

Terkenlis bakery & patisserie was established in 1948 in the heart of Thessaloniki, Greece. Quickly became a city landmark 
for its delicious pastries like Tsoureki and linked itself with traditional Greek pastry all over Greece and abroad. 

Το μυστικό της συνταγή μας βασίζεται 
στην επιλογή των αγνών πρώτων υλών, 
στο μεράκι και στην αγάπη μας γι’ αυτό 

που κάνουμε εδώ και 70 χρόνια.

Γεύσεις που μένουν!
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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

«Η γρήγορη ανάλυση -και γνώση 
πλέον- του γονιδιώματος του 

SARS-CoV-2 οδηγεί με μεγαλύτερη 
ταχύτητα στην εύρεση τρόπων για την 
αντιμετώπισή του» δηλώνει ο καθη-
γητής Γενετικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 
Ζαχαρίας Σκούρας.

Σε συνέντευξή του, στο Αθηναϊκό – 
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 
εξηγεί ότι «ο εχθρός πλέον δεν είναι 
αόρατος», επειδή «καθίσταται ορατός 
μέσα από την πρόοδο που έχει επιτελε-
σθεί με τα μικροσκόπια, τη διείσδυση 
του ματιού σε μέρη τόσο μικροσκοπικά, 
ώστε να βλέπουμε την εικόνα του, το 
φαινότυπό του, τα μέσα καλλιέργειας 
και εντοπισμού στα διάφορα περιβάλλο-
ντα, και ακόμα πιο μέσα, στο γενότυπό 
του και την ανάλυση της γενετικής του 
πληροφορίας».
Σε ό,τι αφορά τη «συμπεριφορά» του 

SARS-CoV-2, σημειώνει ότι είναι ο έβδο-
μος στη σειρά κορωνοϊός, και παρά την 
πρόσφατη εμφάνισή του είναι αρκετά 
μελετημένος.
Παρατηρεί δε πως είναι ένας «έξυπνος 

ιός», καθώς «είναι διεισδυτικός και 
εξαπλώνεται, επιβιώνει δηλαδή καλύ-
τερα, επειδή δεν είναι εξαιρετικά 
θανατογόνος».

Με βάση τις μελέτες στους κορωνοϊ-
ούς που μολύνουν τον άνθρωπο, τόσο 
κλινικά όσο και μοριακά, συμφωνεί με 
το επιστημονικό συμπέρασμα πως «ο 
ιός δε δραπέτευσε από κάποιο εργα-
στήριο, δεν τροποποιήθηκε γενετικά και 
είναι μάλλον προϊόν της φύσης», ενώ ως 
τη μόνη αποτελεσματική απάντηση στη 
θεωρητική δυνατότητα ο άνθρωπος να 
μπορεί να κατασκευάσει ένα τέτοιο εξαι-
ρετικά αποτελεσματικό βιολογικό όπλο, 
όπως ο SARS-CoV-2, διαπιστώνει την 
ανάγκη «να συνειδητοποιήσει ο άνθρω-
πος ότι δε μπορεί να υπάρξει, ύπαρξη 
χωρίς συνύπαρξη, χωρίς την αρμονική 
συμβίωση των μελών της κοινωνίας, 
τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο 
επίπεδο».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της 
συνέντευξης του καθηγητή του ΑΠΘ, 

Ζαχαρία Σκούρα, στη Σμαρώ Αβραμίδου 
για το ΑΠΕ – ΜΠΕ:

Ερώτηση: Η επιστημονική κοινό-
τητα φαίνεται πως έχει κατα-

λήξει ότι ο SARS-CoV-2 δε «δραπέ-
τευσε» από κάποιο εργαστήριο, δεν 
τροποποιήθηκε γενετικά, για να είναι 
εξαιρετικά μεταδοτικός και θανατη-
φόρος. Κι όμως, έστω άθελά του, ο 
άνθρωπος δεν έχει αποτελέσει ενδι-
άμεσο κρίκο στην αλυσίδα που μας 
οδήγησε εδώ που βρισκόμαστε; 

Απάντηση: Σήμερα έχουν μελετηθεί 
αρκετοί κορωνοϊοί που μολύνουν 

τον άνθρωπο, τόσο κλινικά όσο και 
μοριακά. 
Ο SARS-CoV-2 είναι ο έβδομος στη σειρά 

και παρά την πρόσφατη εμφάνισή του 
είναι αρκετά μελετημένος. Συγκριτικές 
μελέτες του γονιδιώματος του ιού -το 
RNA όλου του γενετικού του υλικού- με 
όλα τα διαθέσιμα γονιδιώματα στελε-
χών κορωνοϊών που απομονώθηκαν από 
ανθρώπους, νυχτερίδες και φολιδω-
τούς μυρμηγκοφάγους έδωσαν, μεταξύ 
άλλων, τα εξής:
α. Το γονιδίωμα του ιού SARS-CoV-2 

διαφέρει σημαντικά από τους ήδη 
γνωστούς κορωνοϊούς και εμφανίζει 
αρκετές ομοιότητες με αντίστοιχους ιούς 
που προέρχονται από νυχτερίδες και 
φολιδωτούς μυρμηγκοφάγους.

β. Η προσκόλληση ειδικών πρωτεϊνών 
του ιού στο μετατρεπτικό ένζυμο της 
αγγειοτενσίνης 2 (ACE2) των ανθρώπι-
νων κυττάρων -γεγονός που δημιουρ-
γεί έντονα προβλήματα σε ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού, καρδιοπαθείς 
κ.ά.- είναι πολύ πιο έντονη από τους 
άλλους γνωστούς κορωνοϊούς.

Από τις παραπάνω έντονες διαφορές 
φαίνεται ότι ο ιός δε δραπέτευσε από 
κάποιο εργαστήριο, δεν τροποποιήθηκε 
γενετικά και είναι μάλλον προϊόν της 
φύσης (Φυσικής Επιλογής – Εξέλιξης). 

Μαζί με τους ανταγωνισμούς και τις 
διεκδικήσεις, βασικός κανόνας που 
διέπει τα έμβια όντα είναι η συμβίωση. 

Σήμερα είναι επιστημονικά τεκμηριω-
μένο, ότι τόσο ο άνθρωπος όσο και 

άλλες μορφές ζωής, πολύ ή και λιγό-
τερο σύνθετες, περιέχουν περισσό-
τερα μικροβιακού τύπου κύτταρα απ’ 
ό,τι τα δικά τους κύτταρα. Ιδιαίτερα δε 
στον άνθρωπο φαίνεται ότι υπάρχουν 
10 φορές περισσότερα τέτοιου τύπου 
κύτταρα από ό,τι τα ανθρώπινα.

Ερώτηση: Αν θεωρητικά είναι 
εφικτή η κατασκευή ενός τέτοιου 

βιολογικού όπλου στο εργαστήριο, πώς 
θα μπορούσαμε να μην είμαστε τόσο 
ευάλωτοι;

Απάντηση: Θεωρητικά, και ίσως 
πρακτικά, θα μπορούσε να κατα-

σκευασθεί ένα τέτοιο «εξαιρετικά 
αποτελεσματικό» βιολογικό όπλο. 

Θεωρώ ότι η ουσιαστική προφύλαξη 
που θα μπορούσε να πάρει ο άνθρωπος 
είναι να καταλάβει τι είναι η ζωή, τι είναι 
ο άνθρωπος. Να συνειδητοποιήσει ότι 
δε μπορεί να υπάρξει, ύπαρξη χωρίς 
συνύπαρξη, χωρίς την αρμονική συμβί-
ωση των μελών της κοινωνίας, η οποία 
τοπικά και παγκόσμια αναπτύσσεται. 

Είμαστε άνθρωποι, εκπληκτικά μεν 
όντα με απίθανες δυνατότητες, σε 
σύγκριση με τις άλλες μορφές ζωής, 
αλλά όχι υπεράνθρωποι και όχι αποκομ-
μένοι από τη φύση, τις δομές και τις 
διαδικασίες της. 
Θα πρέπει να καταλάβουμε, όσο 

μπορούμε περισσότερο, τη φύση και το 
περιβάλλον, τη φύση μας, το χώρο μέσα 
στον οποίο εκδηλώνεται και εκτυλίσσε-
ται η ζωή μας. 

Να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε 
ξέχωρα πνεύμα και ύλη, αλλά μαζί 
ενωμένα, όπως το υδρογόνο και το 
οξυγόνο, που από μόνα τους είναι αέρια, 
αλλά ενωμένα σχηματίζουν το νερό.

Ερώτηση: Είναι βάσιμες οι ανησυ-
χίες για τη δυνατότητα μετάλλα-

ξης του ιού σε έναν ακόμη πιο επικίν-
δυνο για την ανθρωπότητα τύπο; 

Απάντηση: Οι μέχρι σήμερα αντιλή-
ψεις μας εμφανίζουν τη ζωή και τις 

μορφές της τόσο πολύπλοκες και μαζί 
τόσο ευέλικτες, που δε θα μπορούσαν 

να αποκλεισθούν αλλαγές στη δομή του 
γενετικού υλικού των όντων (μεταλλά-
ξεις) και εκφράσεις νέων διαφορετικών 
ιδιοτήτων. 

Αυτό που συμβαίνει συνήθως, είναι 
ότι όσο πιο πολύ μολυσματικός είναι ο 
ιός, τόσο περισσότερο μπορεί να σκοτώ-
σει τον ξενιστή του, με αποτέλεσμα να 
περιορισθεί η επιβίωσή του ή και να 
εξαφανισθεί. Στην περίπτωση του SARS-
CoV-2 φαίνεται ότι ο ιός είναι διεισδυτι-
κός και εξαπλώνεται, επιβιώνει δηλαδή 
καλύτερα, επειδή δεν είναι εξαιρετικά 
θανατογόνος. 
Αυτό που θεωρείται από τον πολύ 

κόσμο «έξυπνος ιός». Αναμένουμε 
την παραγωγή εμβολίων, αλλά και 

Ο SARS-CoV-2 είναι ένας «έξυπνος ιός», καθώς είναι διεισδυτικός και εξαπλώνεται, επιβιώνει 
δηλαδή καλύτερα, επειδή δεν είναι εξαιρετικά θανατογόνος

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Ο εχθρός δεν είναι πλέον αόρατος
Η γνώση του γονιδιώματος του SARS-CoV-2 επιταχύνει την εύρεση τρόπων για την αντιμετώπισή του,  

δηλώνει ο καθηγητής Γενετικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Ζαχαρίας Σκούρας



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  3 Απριλioy, 2020 / April 3, 2020  •  19

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

τον κύκλο του ιού, ώστε να τον τιθα-
σεύσει η ανθρωπότητα, να περιο-
ρίσει την εξάπλωσή του, τη νοσηρό-
τητα και τους θανάτους που προκαλεί. 

Ερώτηση: Πού εδράζονται οι προσ-
δοκίες ότι κατά τους θερινούς 

μήνες θα περιοριστεί η διασπορά του 
κορωνοϊού;

Απάντηση: Όπως συμβαίνει και με 
άλλους αναπνευστικούς ιούς -π.χ., 

γρίπης- υπάρχει πιθανότητα ο νέος 
κορωνοϊός να εξαπλώνεται λιγότερο, 
καθώς οι θερμοκρασίες θα αυξάνονται. 
Αρκετές νέες μελέτες διαπιστώνουν 

ότι ο SARS-CoV-2 δεν εξαπλώθηκε τόσο 

αποτελεσματικά σε θερμότερες και πιο 
υγρές περιοχές του κόσμου, όπως και 
σε ψυχρότερες περιοχές. Στο Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) 
ανέλυσαν τα παγκόσμια κρούσματα της 
ασθένειας και διαπίστωσαν ότι το 90% 
των λοιμώξεων εμφανίστηκαν σε περι-
οχές που οι θερμοκρασίες κυμαίνονται 
από 3 έως 17 βαθμούς Κελσίου και με 
απόλυτη υγρασία 4 έως 9 γραμμάρια 
ανά κυβικό μέτρο.

Ερώτηση: Πόσο πιο δυσοίωνα θα 
ήταν τα πράγματα αν δεν είχαν 

αποκρυπτογραφήσει οι επιστήμο-
νες το γονιδίωμα του SARS-CoV-2; 

Απάντηση: Η πληρέστερη κατανό-
ηση ενός όντος, μιας μορφής ζωής, 

απαιτεί την ανάλυση και τη συνδυαστική 
ερμηνεία των φαινομένων, κοινών και 
ιδιαίτερων που το απαρτίζουν, μέσα από 
την αλληλεπίδραση του γενοτύπου, του 
περιβάλλοντος και του φαινοτύπου. 
Ως γενότυπο, θεωρούμε το γενετικό 

υλικό και τις πληροφορίες που διαθέτει, 
όπως τα γονίδια, άλλες αλληλουχίες και 
άλλα στοιχεία, που ακόμα δε μπορούμε 
να τα νοηματοδοτήσουμε. Ως περι-
βάλλον, θεωρούμε το χώρο μέσα στον 
οποίο θα εκφραστούν οι πληροφορίες 
που περιέχονται και κληρονομούνται 
μέσω του γενετικού υλικού, ώστε να 
διαμορφωθεί ο φαινότυπος, η μορφή 
που κληρονομείται και διαπλάθεται στο 
δεδομένο περιβάλλον. Έτσι μπορούν να 
εκφρασθούν τα χαρακτηριστικά μας, τα 
κοινά, αφού είμαστε άνθρωποι, και τα 
ιδιαίτερα, αφού ο καθένας μας είναι 
μοναδικός. 
Χαρακτηριστικά που μπορεί να είναι 

δομικά -τα μάτια, τα μέλη, τα κόκκαλα 
κ.ά.- και άλλα που να μη φανούν ποτέ, 
παρά μόνο αν το περιβάλλον τα επιτρέ-
ψει. Για παράδειγμα, έστω ότι ο ένας 
άνθρωπος είναι εξαιρετικός πιανίστας. 
Εάν όμως δε διατίθεται από το περιβάλ-
λον πιάνο, δε θα μπορέσει να εκφράσει 
τις δυνατότητές του. Οι γνώσεις αυτές 
έχουν άμεση επίδραση στην υγεία μας, 
την παιδεία μας, τη διαμόρφωση της 
οικογένειας, της κοινωνίας, της ηθικής, 

των νόμων και όλων των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων. 

Γνωρίζοντας λοιπόν το γενότυπο (το 
γενετικό υλικό) και το περιβάλλον μέσα 
στο οποίο εκδηλώνονται ή μπορεί να 
εκδηλωθούν τα γονίδια και να αναπτυ-
χθεί και να πολλαπλασιαστεί ο ιός, 
έχουμε μια πληρέστερη εικόνα για τη 
ζωή του και τον κύκλο του. 

Άρα και περισσότερους πιθανούς 
τρόπους ελέγχου της εξάπλωσης και της 
μολυσματικότητάς του. Συνδυάζοντας 
λοιπόν τα παραπάνω, φαίνεται ότι η 
γρήγορη ανάλυση -και γνώση πλέον- του 
γονιδιώματος του SARS-CoV-2 οδηγεί 
με μεγαλύτερη ταχύτητα στην εύρεση 
τρόπων για την αντιμετώπισή του.

Ερώτηση: Ξαφνικά, τα τεχνολογικά 
επιτεύγματα φαντάζουν πολύ 

μικρά και ανεπαρκή μπροστά σε έναν 
αόρατο εχθρό. Ακούει συχνά κανείς 
πως μια νυχτερίδα συνάντησε έναν 
παγκολίνο και κατέρρευσε το σύμπαν. 
Είναι ίσως απλουστευτική αυτή 
η προσέγγιση, είναι όμως και γεγο-
νός πως έχουν παραλύσει τα πάντα. 
Αναθεωρείται η έννοια της προόδου; 

Απάντηση: Ο εχθρός πλέον δεν είναι 
αόρατος. Καθίσταται ορατός, μέσα 

από την πρόοδο που έχει επιτελεσθεί: 
με τα μικροσκόπια, τη διείσδυση του 
ματιού σε μέρη τόσο μικροσκοπικά, 
ώστε να βλέπουμε την εικόνα του, το 
φαινότυπό του, τα μέσα καλλιέργειας 
και εντοπισμού στα διάφορα περιβάλ-
λοντα, και ακόμα πιο μέσα στο γενότυπό 
του και την ανάλυση της γενετικής του 
πληροφορίας. 
Όσο πιο καλά προετοιμασμένοι και 

δεμένοι ως κοινωνία είμαστε, τόσο 
περισσότερο ο φόβος και οι κίνδυνοι 
θα μετριάζονται, τόσο πιο πολύ θα 
αποκαλύπτονται οι αλήθειες πραγ-
μάτων, καταστάσεων, καθώς και των 
δομών και των λειτουργιών της ζωής 
και του περιβάλλοντος. Ας ξαναφέρουμε 
στο μυαλό και ας αναρωτηθούμε πόσο 
πίσω θα ήμασταν και ποια αντιμετώπιση 
θα είχαμε, εάν δεν είχαμε από τη μια 
μεριά ιστορικά στοιχεία για τις επιδη-

μίες, τις πανδημίες και άλλες μεγάλες 
κρίσεις που πέρασε η ανθρωπότητα και 
από την άλλη τις μελέτες, τα αποτελέ-
σματα και την τεράστια πρόοδο που 
έχει επιτευχθεί σχετικά με την ανάλυση 
του γενετικού υλικού και άλλες μεγάλες 
εφαρμογές της βιοτεχνολογίας.

Ερώτηση: Η διεπιστημονικό-
τητα, όπως ο Αριστοτέλης την 

εισήγαγε, εκτιμάτε πως μπορεί 
να αποτελέσει το «κλειδί» να εξέλ-
θει η ανθρωπότητα από την κρίση; 

Απάντηση: Ένα είναι βέβαιο, πως 
χωρίς διεπιστημονικότητα δε 

μπορεί να επιτευχθεί εκτίμηση και 
ανάλυση της απίθανης πολυπλοκότητας 
που διέπει τον κόσμο μας ή τουλάχιστον 
τον κόσμο που μέχρι σήμερα αντιλαμ-
βανόμαστε καθώς και την αντιμετώπιση 
κρίσεων. 

Για να επιτευχθεί όμως διεπιστημο-
νικότητα, απαιτείται συνεννόηση.  
Μια κοινή γλώσσα που θα αποδίδει τα 
νοήματα, τις έννοιες, σε κάθε έκφανση 
της επιστήμης, σε κάθε πτυχή της 
ανθρώπινης δραστηριότητας, καθολικά, 
χωρίς όμως να χάνεται και η εξειδίκευση 
της έρευνας που χαρακτηρίζει την καθε-
τότητα και την εις βάθος ανάλυση του 
αντικειμένου. Η ιστορία της Γης, μάς 
διδάσκει ότι οι κρίσεις στον πλανήτη 
θα υπάρχουν και ίσως δε θα μπορούν 
να αντιμετωπισθούν με τα ήδη υπάρχο-
ντα διαχειριστικά συστήματα και κάθε 
φορά θα μας αιφνιδιάζουν σπέρνοντας 
αρρώστιες, δυστυχία, φόβο και θάνατο. 
Πολίτης, Πόλη, Πολιτεία – Ευδαιμονία, 
μάς κληρονόμησε ο Αριστοτέλης. 
Τα συστήματα διακυβέρνησης όμως δε 

φαίνονται να έχουν ως κέντρο την ευδαι-
μονία των πολιτών, αλλά την ευδαιμονία 
πραγμάτων και αγορών. Οι καιροί ου 
μενετοί. Είθε ο χρόνος της αυτο- ή ετερο- 
επιβαλλόμενης απομόνωσης στον καιρό 
του «ξορκίσματος» του κορωνοϊού, 
να μη διαταράξει τη Δημοκρατία των 
Πολιτών, αποτελώντας στάση άμυνας 
απέναντι στην επιθετικότητα ιών και 
ανθρώπων. Οι κρίσεις, στην κρίση μας…          
                                       [πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ]

Ο SARS-CoV-2 είναι ένας «έξυπνος ιός», καθώς είναι διεισδυτικός και εξαπλώνεται, επιβιώνει 
δηλαδή καλύτερα, επειδή δεν είναι εξαιρετικά θανατογόνος

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Ο εχθρός δεν είναι πλέον αόρατος
Η γνώση του γονιδιώματος του SARS-CoV-2 επιταχύνει την εύρεση τρόπων για την αντιμετώπισή του,  

δηλώνει ο καθηγητής Γενετικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Ζαχαρίας Σκούρας
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Πώς η Κίνα μετατρέπει τον κορωνοϊό 
σε γεωπολιτική ευκαιρία
Περί τα τέλη Φεβρουαρίου, η Κίνα προσπαθούσε να 

ανασυρθεί από τα ερείπια που άφησε πίσω του ο 
νέος κορωνοϊός. Η οικονομία της βρισκόταν σε ελεύθερη 
πτώση και η οργή των πολιτών – εκατομμυρίων ακόμη σε 
αποκλεισμό – περίσσευε εναντίον των κομμουνιστικών 
αρχών της χώρας, καθώς άφηνε την τελευταία του πνοή 
από τον Covid-19 ο γιατρός που πρώτος διαπίστωσε το 
Δεκέμβριο τα ανησυχητικά συμπτώματα της άγνωστης 
τότε νόσου.

Μέσα σε ένα μήνα, τα δεδομένα άλλαξαν άρδην. Αυτό 
που ξεκίνησε ως επιδημία είναι πλέον πανδημία και το 
επίκεντρο έχει μετατοπιστεί από την Κίνα στην Ευρώπη 
και τις ΗΠΑ. Το δε Πεκίνο, το οποίο επικρίθηκε σφοδρά, 
τόσο για την καθυστερημένη αντίδρασή του αρχικά όσο 
και για τη μυστικοπάθειά του τις επόμενες εβδομάδες, 
αναδεικνύεται σε εταίρο πρόθυμο να παράσχει βοήθεια 
στις πληγείσες χώρες, κερδίζοντας έδαφος στη διπλωμα-
τία – αν μη τι άλλο της «μάσκας».
Την αρχή έκανε ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ 

Βούτσιτς. Επικαλούμενος μία «φιλία αιώνια, γερή σα 
σίδερο», ο Βούτσιτς κάλεσε τον «αδελφό και φίλο» Κινέζο 
ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ να βοηθήσει τη Σερβία στην 
καταπολέμηση του ιού. «Ζητώ να μας στείλετε οτιδήποτε 
μπορείτε», υπογράμμισε ο Βούτσιτς. «Χρειαζόμαστε 
τα πάντα, από μάσκες και γάντια έως αναπνευστήρες, 
κυριολεκτικά τα πάντα. Και πάνω απ’ όλα χρειαζόμαστε 
τις γνώσεις σας και τους ανθρώπους που θα ήθελαν να 
έρθουν εδώ και να βοηθήσουν».

Ήταν ακριβώς ό,τι έψαχνε η Κίνα. Η ευκαιρία που 
αναζητούσε για να αναδιαμορφώσει το ρόλο της, από 
τη χώρα που επιτάχυνε την εξάπλωση του ιού με τη 
συγκάλυψη, στη… μεγαλόψυχη παγκόσμια δύναμη, που 
θα προσφέρει την ισχύ της σε μια στιγμή πανικού και 
κινδύνου για τον υπόλοιπο πλανήτη.  
Τις δύο τελευταίες εβδομάδες, η Κίνα έστειλε μάσκες, 

γάντια, αναπνευστήρες και ιατρικούς εμπειρογνώμονες 
για να βοηθήσει την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την 
Ελλάδα, την Τσεχία και άλλες χώρες, στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας.

Καθώς οι προμήθειες εκφορτώνονταν από κινεζικό 
αεροπλάνο στην Ιταλία, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, 
Λουίτζι ντι Μάιο, τόνιζε ότι η βοήθεια αυτή αποτελεί 

τρανή απόδειξη ότι «η Ιταλία δεν είναι μόνη, υπάρχουν 
άνθρωποι στον κόσμο που θέλουν να τη βοηθήσουν». 
Βλέποντας το παράδειγμα της Κίνας, η Ρωσία ακολού-
θησε τα βήματά της, ανακοινώνοντας την Κυριακή 29/3 
ότι στέλνει γιατρούς και προμήθειες στην Ιταλία.
«Η Κίνα προσπαθεί να μετατρέψει την κρίση στην 

υγεία σε μια γεωπολιτική ευκαιρία», επισημαίνει ο 
Γιου Ζι, ερευνητής στο βρετανικό think-tank, Chatham 
House. «Αρχίζει μία εκστρατεία ήπιας ισχύος με στόχο 
να γεμίσει το κενό που άφησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες», 
επισημαίνει στους «Financial Times».

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει με τον «κινεζικό ιό» 
απαντώντας -και- με αυτόν τον τρόπο στην κριτική και 
την πτώση των αγορών στις ΗΠΑ, η Κίνα εργάζεται πυρε-
τωδώς στο πρότζεκτ της πανδημικής διπλωματίας, κερδί-
ζοντας πρωτοσέλιδους τίτλους σε όλο τον κόσμο για τις 
αγαθοεργίες της στην Ευρώπη, την Αφρική και αλλού.

Η Κίνα προτίθεται να αναδειχτεί σε υπεύθυνη ισχύ, 
όπως έκανε και μετά την οικονομική κρίση του 2008, 
όταν το οικονομικό κίνητρο του Πεκίνου βοήθησε στην 
άνοδο της παγκόσμιας ζήτησης.
Το στοίχημα για την Κίνα, είναι να αποφύγει ένα 

δεύτερο κύμα κρουσμάτων. Εάν το επιτύχει, θα είναι η 
πρώτη μεγάλη χώρα που θα ανακάμψει από την πανδη-
μία. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι προβλέπουν τώρα 
μια άνευ προηγουμένου συρρίκνωση το πρώτο τρίμηνο 
του έτους και άλμα στο δεύτερο.

Εάν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, η Κίνα θα μπορούσε 
να αποτελέσει ένα σπάνιο παράδειγμα ανάπτυξης σε 
έναν κόσμο που πλήττεται από την οικονομική κρίση, 
ενισχύοντας αφενός την ήπια εξουσία της και αφετέρου 
τη δυνατότητα παρέμβασής της, όπως στην περίπτωση 
της Σερβίας.

[πηγή: Η Ναυτεμπορική]

POSTPONED
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙ 

Οι Κροάτες δολοφόνοι φρουροί του Β’ ΠΠ

Γράφει ο Παντελής Καρύκας*

Στις 6 Απριλίου 1941 οι Γερμανοί επιτέ-
θηκαν στη Γιουγκοσλαβία. Οι Κροάτες 

είδαν τη γερμανική επίθεση ως ευκαιρία 
απελευθέρωσης από τη Γιουγκοσλαβία, 
στην οποία είχαν ενταχθεί, όχι και τόσο 
εκούσια, μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Στις 10 Απριλίου 1941, στο Ζάγκρεμπ, 

ο Άντε Πάβελιτς, ο επικεφαλής της φασι-
στικής κροατικής, αυτονομιστικής οργά-
νωσης «Ουστάσα», επέστρεψε από την 
Ιταλία, όπου διαβιούσε, τη συνεργεία 
του Μουσολίνι, υπονομεύοντας τη Γιου-
γκοσλαβία. 
Ο Πάβελιτς ανακηρύχθηκε «ηγέτης» 

(Πογκλάβνικ – όρος αντίστοιχος του γερ-
μανικού φύρερ και του ιταλικού ντούτσε) 
και εγκατέστησε το καθεστώς των «Ού-
στασι», το οποίο ευθύνεται για την εξό-
ντωση τουλάχιστον 2.000.000 Σέρβων και 
πολλών χιλιάδων Εβραίων και Τσιγγάνων, 
με τη συνδρομή και του ρωμαιοκαθολι-
κού καρδινάλιου της Κροατίας, Στέπινατς, 
τον οποίο το Βατικανό αγιοποίησε, σχετι-
κά πρόσφατα. 
Ο πρώτος στρατιωτικός σχηματισμός 

που οργάνωσε το καθεστώς Πάβελιτς 
ήταν το Τάγμα Φρουράς του Πογκλάβνικ, 
το οποίο σταδιακά έφτασε στο επίπεδο 
μεραρχίας. Αρχικά το τάγμα αποτελείτο 
από 200 άνδρες, αλλά σύντομα ξεπέρασε 
τους 1.000.
Ήταν δε τόσο μεγάλη η προσέλευση 

εθελοντών που, μέχρι το Δεκέμβριο του 
1941, είχαν σχηματιστεί τρία τάγματα – 
δύο στο Ζάγκρεμπ και ένα στη Μπάνια 
Λούκα – ένα έμπεδο τάγμα, ένα μηχανο-
κίνητο συγκρότημα, μια επιλαρχία ιππι-
κού των τριών ιλών και μια μοίρα πυρο-

βολικού των δύο πυροβολαρχιών.
Κατά συνέπεια, άλλαξε και ο τίτλος της 

μονάδας, η οποία ονομάστηκε Ταξιαρχία 
της Φρουράς του Πογκλάβνικ. Αργότερα 
καταργήθηκαν οι δύο ίλες ιππικού και η 
μια πυροβολαρχία.
Τον Οκτώβριο του 1943 η Ταξιαρχία 

αναδιοργανώθηκε περιλαμβάνοντας 
πλέον τρία τάγματα, έκαστο δυνάμεως 
1.200 ανδρών, τρία έμπεδα τάγματα, 
έκαστο με δύναμη 500 ανδρών, τρείς ίλες 
ιππικού, μια ίλη αρμάτων με ιταλικά αρ-
ματίδια CV-35 και μια πυροβολαρχία με 
ορειβατικά πυροβόλα των 75mm.

Το 1944 η Ταξιαρχία έγινε Μεραρχία. 
Συστάθηκαν τότε δύο συντάγματα πεζι-
κού, έκαστο με τέσσερα τάγματα πεζικού, 
ενώ η Μεραρχία διέθετε επίσης τρεις πυ-
ροβολαρχίες, μια μηχανοκίνητη ίλη, μια 
ίλη ελαφρών αρμάτων και μια επιλαρ-
χία ιππικού. Διέθετε επίσης δύο έμπεδα 
τάγματα και υπηρεσίες. Αργότερα, το 
ίδιο έτος, το πεζικό οργανώθηκε κατά τα 

γερμανικά πρότυπα, σε συντάγματα των 
τριών ταγμάτων, με έναν ακόμα λόχο βα-
ρέων όπλων – με μια διμοιρία όλμων, μια 
διμοιρία αντιαρματικών και δύο διμοιρί-
ες πολυβόλων.
Επίσης, το πυροβολικό οργανώθηκε σε 

μια μοίρα με τέσσερις πυροβολαρχίες 
(16 πυροβόλα και ελαφρά οβιδοβόλα), 
ενώ σχηματίστηκε και μια επιλαρχία ανα-
γνώρισης με μια ίλη 15 ελαφρών αρμά-
των, δύο λόχους μοτοσικλετιστών και ένα 
λόχο μηχανοκίνητου πεζικού.
Σχηματίστηκε επίσης και ένα τεθωρα-

κισμένο συγκρότημα αποτελούμενο από 
μια ίλη μέσων αρμάτων (15 άρματα), μια 
ίλη ελαφρών αρμάτων (7 άρματα) και 
δύο λόχους μηχανοκίνητου πεζικού. 
Τον Απρίλιο του 1945 η Μεραρχία δι-

έθετε 10 τάγματα, οργανωμένα σε τρία 
συντάγματα, τρεις πυροβολαρχίες, δύο 
με πυροβόλα των 100cm και μια με πυ-
ροβόλα των 7cm, καθώς και τις ανωτέρω 
αναφερόμενες αρμάτων και μηχανοκίνη-
του πεζικού.
Η Μεραρχία της Φρουράς αποτελείτο, 

αρχικά, από άνδρες που είχαν υπηρετή-
σει στο Γιουγκοσλαβικό Στρατό και πο-
λεμούσαν βάσει της εκπαίδευσής τους 
αυτής. Αργότερα την εκπαίδευση ανέλα-
βαν Γερμανοί εκπαιδευτές και οι άνδρες 

εκπαιδεύτηκαν στις γερμανικές τακτικές. 
Ο εξοπλισμός τους επίσης προερχόταν 

από τα λάφυρα του Γιουγκοσλαβικού 
Στρατού, αλλά διατίθονταν και ιταλικά 
όπλα και κατόπιν γερμανικά. 
Αν και υποτίθεται ότι η μονάδα συγκρο-

τήθηκε για να φρουρεί τον Πάβελιτς, ανέ-
λαβε δράση ήδη από τον Αύγουστο του 
1941. 

Σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, η Με-
ραρχία της Φρουράς ανέλαβε «αντιπαρ-
τιζανικά» καθήκοντα, μαχόμενη κατά 
των Τσέτνικ του συνταγματάρχη Μιχαή-
λοβιτς και κατόπιν κατά των παρτιζάνων 
του Τίτο, αλλά και διαπράττοντας φρικτά 
εγκλήματα κατά των Σέρβων της Κροατί-
ας, τους οποίους, ο Πάβελιτς, επιθυμού-
σε να εξαφανίσει από προσώπου γης.
Οι Ούστασι αποδείχθηκαν χειρότεροι 

ακόμα και από τα SS, κατά περίπτωση, 
δολοφονώντας αδιάκριτα, κάθε μη κρο-
ατικής καταγωγής και ρωμαιοκαθολικού 
δόγματος, άνδρα, γυναίκα και παιδί, που 
έπεφτε στα χέρια τους.
Αν και οι άνδρες της Μεραρχίας απο-

τελούσαν, υποτίθεται, τακτική δύναμη, 
που δε σχετιζόταν με την πολιτοφυλακή 
των Ουστάσι που είχε αναλάβει το έργο 
της «εκκαθάρισης» και αυτοί δεν υστέ-
ρησαν καθόλου στο δολοφονικό έργο, 
λαμβάνοντας μέρος, στο πλευρό των 
Γερμανών, σε δεκάδες επιχειρήσεις κατά 
των ανταρτών, στη διάρκεια των οποίων 
εξόντωσαν χιλιάδες ανθρώπους.
Η πρώτη μεγάλης κλίμακας σφαγή ση-

μειώθηκε στις 19 Νοεμβρίου 1941, όταν 
σφαγιάστηκαν 800 Σέρβοι κάθε φύλου 
και ηλικίας. 
Το Φεβρουάριο του 1942 περισσότεροι 

από 2.100 Σέρβοι δολοφονήθηκαν με 
φτυάρια, μαχαίρια και τσεκούρια, υπό 
την επίβλεψη του ρωμαιοκαθολικού ιε-
ρέα της Ταξιαρχίας, Βιέκοσλαβ Φιλίποβι. 
Παρόμοιες σφαγές σημειώθηκαν μέχρι 

το τέλος του πολέμου.
Αν και ο Πάβλιτς δεν υπέστη τη μοίρα 

που του άξιζε, οι περισσότεροι από τους 
άνδρες της Μεραρχίας αιχμαλωτίστηκαν 
από τους άνδρες του Τίτο και εκτελέστη-
καν, σε πολλές περιπτώσεις, με ιδιαίτερα 
φρικτό τρόπο, από παρτιζάνους πουν εί-
χαν χάσει τις οικογένειές τους από τους 
Κροάτες.
Γνωρίζοντας την τύχη που τους ανέμενε, 

πολλοί Κροάτες συνέχισαν να πολεμούν 
μέχρι τις 22 Μαΐου 1945, αρκετές, δηλα-
δή, ημέρες, μετά το επίσημο πέρας του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο Ευρωπαϊκό 
θέατρο επιχειρήσεων. [Πηγή: slpress.gr]

*Ο Παντελής Καρύκας είναι επαγγελματίας 
δημοσιογράφος και συγγραφέας με ειδίκευ-
ση σε θέματα άμυνας, στρατιωτικής ιστορίας 
και εξωτερικής πολιτικής. Έχει μακρά θητεία 
σε ειδικά έντυπα και ιστοσελίδες.

Πάβελιτς και Μουσολίνι 

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



22  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  3 Απριλioy, 2020 / April 3, 2020

GREECE

LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: 
Επέστρεψε  

στο Πρωινό 
Όλα όσα είπε για 

τις δύο εβδομάδες  
που ήταν σε καραντίνα!

Η Φαίη Σκορ-
δά,  από  τη 

Δευτέρα  30 
Μαρτίου,  βρί-
σκεται  κανονι-
κά  στο  πόστο 
της  στο  Πρω-
ινό!  Μετά  την 
καραντίνα  14 

ημερών,  όταν  είχε  βρεθεί  θετική  στον  ιό 
covid-19,  επέστρεψε  στη  γνωστή  εκπομπή 
του ANT1!
Να  υπενθυμίσουμε  ότι  το  Σάββατο  14 

Μαρτίου  είχε  αποκαλύψει  μέσα  από  τον 
προσωπικό  της  λογαριασμό  στο  Instagram 
πως  είχε  βρεθεί  θετική  στον  κορωνοϊό,  σε 
αντίθεση  με  τα  παιδιά  της  Γιάννη  και  Δη-
μήτρη που δεν είχαν νοσήσει. Η παρουσιά-
στρια  αμέσως  απομονώθηκε  στο  σπίτι  της 
και μακριά από τα παιδιά της και αν και ήταν 
εντελώς  ασυμπτωματική,  προτίμησε  να  εί-
ναι εντελώς απομονωμένη από όλους, ώστε 
να μη διασπείρει τον ιό.
Όπως  δήλωσε  η  ίδια:  «Σήμερα  είμαστε 

κανονικά στο πόστο μας γιατί έτσι έπρεπε. 
Μετά  τις  οδηγίες,  είμαστε  κανονικά  εδώ... 
Nα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μη-
νύματά σας... Μου είπαν ότι μπορώ να επα-
νέλθω  στην  καθημερινότητά  μου  και  είμαι 
εδώ...» είπε μεταξύ άλλων!

[πηγή: gossip-tv.gr]

Σπύρος Παπαδόπουλος: «Δεν 
πήρα αμοιβή για το σποτάκι»

Ο γ ν ω σ τ ό ς 
ηθοπο ιό ς 

και  παρουσι-
αστής  Σπύρος 
Παπαδόπουλος 
ενημέρωσε από 
τα  μέσα  κοι-
νωνικής  δικτύ-
ωσης  ότι  δεν 

έλαβε καμία αμοιβή σχετικά με το σποτ του 
«Μένουμε Σπίτι» που συμμετείχε για την εκ-
στρατεία κατά του κορωνοϊού.  
Τις  τελευταίες  ημέρες  το  σποτάκι  αναπα-

ράγεται  συνεχώς  σε  τηλεοράσεις  και  ραδι-
όφωνα. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ασχολή-
θηκαν με  το  κατά πόσο ο  Σπύρος Παπαδό-
πουλος πληρώθηκε για να συμμετάσχει στο 
σποτ. Ο ίδιος μέσω Facebook απάντησε πως 
δεν  έλαβε  καμία  αμοιβή  και  αναρωτήθηκε 
με  χιούμορ  αν  πληρώθηκε  ένας  πιτσιρικάς 
που τον μιμείται με μεγάλη επιτυχία. 
Αναλυτικά  η  ανάρτηση  του  Σπύρου  Πα-

παδόπουλου:  «Θέλω  να  ενημερώσω  τους 
φίλους  και  τους  ‘φίλους’  ότι  για  το  διαφη-
μιστικό σποτάκι για τον κορωνοϊό δεν πήρα 
αμοιβή. Ευχαριστώ. Σπύρος Παπαδόπουλος 
Υ.Γ.  Δεν  ξέρω  αν  πήρε  αμοιβή  ο  φοβερός 

πιτσιρικάς που με μιμείται. Να το… ψάξου-
με»,  έγραψε στο  Facebook  ο  γνωστός  καλ-
λιτέχνης....                           [πηγή: Facebook]

Ο Σαμ Χιούαν είχε περάσει από ακρόαση  
για να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ
Ο ηθοποιός Σαμ Χιούαν γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «Outlander» 
διεκδίκησε  το  ρόλο  του  θρυλικού  Βρε-
τανού  κατασκόπου,  Τζέιμς  Μποντ. 
  Σε  συνέντευξή  του  στο  περιοδικό 
«Esquire»,  ο  Σκοτσέζος  ηθοποιός  απο-
κάλυψε  ότι  είχε  περάσει  από  ακρόα-
ση  αρκετά  χρόνια  πριν,  το  2006  συ-
γκεκριμένα,  για  την  21η  ταινία  της 
σειράς  Τζέιμς  Μποντ,  Casino  Royale. 
  Ο  ρόλος  τελικά  δόθηκε  στον  Ντάνιελ 
Κρεγκ,  αλλά  ο  Σαμ  Χιούαν  είπε  ότι 
υπήρξαν  συζητήσεις  να  υποδυθεί  τον 
Τζέιμς  Μποντ  σε  νεαρότερη  ηλικία. 
  Ο  Ντάνιελ  Κρεγκ  είναι  13  χρόνια  με-
γαλύτερος  από  τον  Σαμ  Χιούαν. 
«Όταν  ο  Ντάνιελ  Κρεγκ  επιλέχθηκε 
για  την  ταινία  ήθελαν  να  τον  παρου-
σιάσουν  νεότερο»  είπε  ο  Σαμ  Χιούαν. 
  «Δεν  ξέρω  τι  συνέβη,  αλλά  πολύ  πρό-
σφατα, έγινα ο αγαπημένος των πρακτό-
ρων  στοιχημάτων  ως  υποψήφιος  Bond, 
κάτι  που  είναι  συμπτωματικό  και  πολύ 
περίεργο» συνέχισε. 

«Θέλω  να  πω,  θέλουμε  έναν  Σκοτσέζο 
Τζέιμς Μποντ, έτσι δεν είναι;» πρόσθεσε. 
 Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σαμ Χιού-
αν κάνει αναφορά στην ακρόαση για την 
ταινία Τζέιμς Μποντ. 

Το  2018  στη  διάρκεια  εμφάνισής  του 
στην εκπομπή «Live with Kelly and Ryan» 
τη  χαρακτήρισε  πολύ  καλή  εμπειρία.  

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

H Κim Kardashian θέλει να γίνει πάλι ξανθιά
Το ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram

Όπως όλοι, έτσι και η Kim Kardashian 
West,  δε  μπορεί  να  βάψει  τα  μαλ-

λιά  της  κατά  τη  διάρκεια  της  δύσκολης 
περιόδου που διανύουμε, παρά  του ότι 
είναι  μία  από  τις  διασημότερες  περσό-
νες. Έτσι, αποφάσισε να αφιερώσει χρό-
νο στην περιποίηση και τη φροντίδα τους 
για  να  μπορέσει  να  γίνει  και  πάλι  ξαν-
θιά  μόλις  ξεπεράσουμε  την  πανδημία.  
Η  38χρονη  επιχειρηματίας  και  μητέρα 
τεσσάρων παιδιών δημοσίευσε προ ημε-

ρών μία φωτογραφία της στον προσωπι-
κό της λογαριασμό στο Instagram, από τις 
μέρες που είχε στα μαλλιά  της  το «ξαν-
θό  του  πάγου»,  όπως  το  λένε  οι  color 
experts, γράφοντας: «Τα μαλλιά μου θα 
είναι τόσο υγιή μετά την καραντίνα. Σκέ-
φτομαι να τα βάψω πάλι ξανθά μόλις ξα-
ναβρεθούμε».  Όπως  ήταν  αναμενόμενο 
οι θαυμαστές της σχολίασαν με πολύ θε-
τικά σχόλια αυτή την απόφαση της Kim.

[πηγή: gr.hellomagazine.com]

Tom Hanks-Rita Wilson: Ανάρρωσαν από τον 
κορωνοϊό και επέστρεψαν στο Los Angeles

Ο Tom  Hanks  και  η  Rita  Wilson  ήταν  από  τους  πρώτους 
celebrities  που  αποφάσισαν  να  ανακοινώσουν  πως  πά-

σχουν και οι ίδιοι από τον κορωνοϊό, αναρτώντας posts στους 
επίσημους λογαριασμούς τους στα social media. Το ζευγάρι νό-
σησε από τον  ιό όσο βρισκόταν στην Αυστραλία. Οι δυο τους 
μάλιστα πλέον είναι υγιής, ξεπέρασαν τον ιό και έχουν επιστρέ-
ψει στο σπίτι τους στο Los Angeles. Την είδηση αυτή μοιράστη-
κε ο ηθοποιός με ένα tweet, στο οποίο όπως έγραψε και οι δύο 
νόσησαν για έντεκα ημέρες, μπήκαν σε καραντίνα σε νοσοκο-
μείο της Αυστραλίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε απο-
μόνωση στο σπίτι τους. Δύο εβδομάδες μετά, στις 22 Μαρτίου, 
τόσο ο Tom Hanks όσο και η Rita Wilson άρχισαν να νιώθουν 
καλύτερα,  ενώ  τα  συμπτώματα  του  ιού  υποχώρησαν.  Πλέον 
είναι και οι δύο τους αρνητικοί στον ιό, έχουν επιστρέψει στο 
σπίτι τους στο Los Angeles, ωστόσο συνεχίζουν να προσέχουν. 

[πηγή: InStyle.gr] 

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME

Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ

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

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

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

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

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

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

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
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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.

Πιθανές επιπτώσεις  
των απολυμαντικών  

στο δέρμα μας
Τι συνέπειες μπορεί να έχουν στο δέρμα μας  

τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε;

Όπως εξηγεί ο Δρ. Μάρκος Μιχελά-
κης, δερματολόγος-αφροδισιολό-

γος στον ΕΔΟΕΑΠ, τα απολυμαντικά 
αποτελούν χρήσιμο συμπλήρωμα στο 
πλύσιμο με χλιαρό νερό και σαπούνι 
για την αντιμετώπιση παθογόνων μι-
κροοργανισμών, όπως ο νέος κορωνο-
ϊός.

«Ο ιός αυτός, όπως και πολλοί άλλοι 
παθογόνοι ιοί, δομικά διαθέτει ένα 
εξωτερικό περίβλημα που λέγεται έλυ-
τρο», εξηγεί. 

«Το έλυτρο αποτελείται από λιπίδια 
και γι’ αυτό διαλύεται εύκολα από το 
σαπούνι και το χλιαρό νερό. Έτσι ο κο-
ρωνοϊός καταστρέφεται. Ωστόσο, το 
σαπούνι και το νερό δεν είναι πάντοτε 
εύκαιρα. Επιπλέον, το σαπούνισμα δε 
σκοτώνει απαραιτήτως όλους τους άλ-
λους παθογόνους μικροοργανισμούς. 
Γι’ αυτό το λόγο, αναλόγως με την πε-
ρίσταση, μπορεί να χρειάζεται απολύ-
μανση».

ΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ  
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ  

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  
ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ:

-Οινόπνευμα (αιθανόλη ή αλκοόλ)  
σε διάφορες πυκνότητες 
-Διάφορες άλλες αλκοόλες 
-Χλώριο σε ποικίλες μορφές  
και συγκεντρώσεις 
-Διάφορα άλλα χημικά συστατικά 

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ COVID-19

Τον κορωνοϊό Covid-19 εκτιμάται ότι 
καταπολεμούν αποτελεσματικότερα 
ορισμένα από αυτά. 

Μελέτες που είχαν γίνει με τους πα-
λαιότερους λοιμογόνους κορωνοϊούς 
SARS και MERS, είχαν δείξει ότι αποτε-
λεσματικά εναντίον τους ήταν τα απο-
λυμαντικά που περιέχουν:

-Αλκοόλ σε περιεκτικότητα 62-71%, 
-Χλώριο (υποχλωριώδες νάτριο)  
σε συγκέντρωση 0,1%, 
-Υπεροξείδιο του υδρογόνου  
σε περιεκτικότητα 0,5%.

«Τα αντισηπτικά χεριών με περιεκτικό-
τητα σε οινόπνευμα ιδανικά πάνω από 
70% θεωρούνται αποτελεσματικά και 
εναντίον του νέου ιού», λέει ο κ. Μιχε-
λάκης.

Τα προϊόντα με χλώριο ενδείκνυνται 
μόνο για τις επιφάνειες, γιατί είναι 
πολύ ερεθιστικά για το δέρμα. Tο υπε-
ροξείδιο του υδρογόνου χρησιμοποι-
είται κυρίως ως απολυμαντικό πληγών 
(οξυζενέ) και επιφανειών.

ΤΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ  
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ  

ΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ;

Εξαρτάται από το είδος τους. Τα αλκο-
ολούχα απολυμαντικά χεριών: 

«Με τα αλκοολούχα απολυμαντικά χε-
ριών μία πιθανή επίπτωση μπορεί να 
είναι η ξηροδερμία. Συνήθως παρατη-
ρείται είτε με κακής ποιότητας αντιση-
πτικά είτε σε άτομα με ευαισθησία στο 
δέρμα», λέει ο κ. Μιχελάκης. 

«Τα καλής ποιότητας αλκοολούχα 
απολυμαντικά συνήθως δεν προκαλούν 
ξηροδερμία, διότι περιέχουν μαλακτι-
κούς παράγοντες. Αν, όμως, ένα άτομο 
έχει προδιάθεση και ευαισθησία στο 
δέρμα, όχι μόνο μπορεί να εκδηλώσει 
ξηροδερμία με αυτά, αλλά ακόμα και 
δερματίτιδα με ήπιες ή έντονες εκδη-
λώσεις».

Τα προβλήματα αυτά μπορεί να εμφα-
νιστούν κυρίως με την επαναλαμβανό-
μενη, συχνή χρήση. Η δερματίτιδα εξ 
επαφής εκδηλώνεται με συμπτώματα 
που κυμαίνονται από ήπια έως πολύ 
σοβαρά. 

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται:

-Ξηρότητα 
-Ερεθισμός 
-Κνησμός 
-Απολέπιση 
-«Σκασίματα» στο δέρμα 
-Αιμορραγία και πόνος

Μία άλλη πιθανή επίπτωση είναι η αλ-
λεργική δερματίτιδα εξ επαφής. Αντι-
προσωπεύει την αλλεργία σε συστα-
τικά των αντισηπτικών, αλλά δεν είναι 
τόσο συχνή. Στις πιο σοβαρές μορφές 
της, οι οποίες είναι ακόμα σπανιότερες, 
η αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής 
συνοδεύεται από συμπτώματα ανα-
φυλαξίας (π.χ. δυσκολία στην αναπνοή, 
πρήξιμο στο πρόσωπο, στα χείλη, τη 
γλώσσα κ.λπ.). 

[Πηγή: in.gr]
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ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΝΕΙΚΟΙ ΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 

Τα συμβόλαια που λήγουν τέλος Ιουνίου

Αρκετά είναι τα συμβόλαια που λή-
γουν τέλος Ιουνίου στη Σούπερ Λί-

γκα, με τις ομάδες να μη γνωρίζουν ακό-
μα πως θα κινηθούν, σε περίπτωση που 
το πρωτάθλημα συνεχιστεί και πέραν 
του Ιούνη.
Τα περισσότερα συμβόλαια που λή-

γουν έχει η Ξάνθη (19 συνολικά) και ακο-
λουθούν: Λαμία (18), Άρης (14), Πανιώ-
νιος (13) και Βόλος (12). Τα λιγότερα έχει 
ο ΠΑΟΚ (μόλις 3).
Ας δούμε ποια συμβόλαια λήγουν στις 

30 Ιουνίου στη Σούπερ Λιγκ (κατά φθί-
νουσα σειρά):
ΞΑΝΘΗ (19): Εντουάρντο (δανεικός 

από τη Μπράγκα), Μπουλέν (δανεικός 
από τον ΠΑΟΚ), Τζουρίσκοβιτς, Στάρτζε-
ον (δανεικός από την πορτογαλική Φεϊ-
ρένσε με οψιόν αγοράς 750.000 ευρώ), 
Κοβάσεβιτς, Κασάδο, Αμπάντ (δανεικός 
από την Τενερίφη), Σόσα (δανεικός από 

τη Ντανούμπια με οψιόν αγοράς), Ρε-
νέλα (υπάρχει οψιόν ανανέωσης για 
ένα χρόνο), Μπαριέντος, Μπαξεβανί-
δης, Ντίρεστομ, Φοσέ, Καντά, Λισγάρας, 
Μαλεζάς, Φασίδης (δανεικός από τον 
ΠΑΟΚ), Γαργαλατζίδης (δανεικός από τον 
ΠΑΟΚ), Σταθάκης. 
ΛΑΜΙΑ (18): Σκόνδρας, Καραμάνος, Τι-

ρόνε, Αντέντζο, Σασί, Ρόμανιτς, Πλιάτσι-
κας, Αραβίδης, Νιόσε, Βιγιάλμπα, Θεο-
δωρόπουλος, Τζανετόπουλος, Μπουλού-
λης, Τσούκαλος, Ασίγκμπα, Βάντερσον, 
Βύντρα, Καχριμάν.
ΑΡΗΣ (14): Ιντέγε, Ντιγκινί, Κόρχουτ, 

Βέλεθ (έχει κλείσει στον Παναθηναϊκό), 
Άμπου Μπα (δανεικός από τη Ναντ με 
οψιόν αγοράς 1 εκ. ευρώ), Μπρούνο 
Γκάμα, Ματίγια, Κουέστα, Τόνσο, Σόου-
ζα, Λάρσον, Ντουρμισάι (δανεικός από 
τον Ολυμπιακό), Διαμαντόπουλος, Τσι-
λιγγίρης.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (13): Εμμανουηλίδης (δα-
νεικός από τον Παναθηναϊκό), Κότνικ, 
Σαραμαντάς, Μαξίμοβιτς, Οικονομίδης, 
Παπαγεωργίου, Ρέντζος, Μαλέρμπ, Άρ-
τσε, Ντομίνγκες, Κόρμπος, Μίκο, Κιάκος.   
ΒΟΛΟΣ (12): Τόρες (δανεικός από τη 

Νιούελς Ολντ Μπόις), Γκουαροτσένα, 
Κόσες (δανεικός από την ΑΕ Λάρνακας), 
Λύρατζης (δανεικός από τον ΠΑΟΚ), Δη-
μόπουλος, Μπαλογιάννης (δανεικός από 
τον ΠΑΟΚ), Μελίσσας (δανεικός από τον 
ΠΑΟΚ), Ντεντάκης, Μάντζης, Διαμαντής 
(δανεικός από τον ΠΑΟΚ), Τσαούσης 
(δανεικός από τον ΠΑΟΚ), Καραγκιόζης.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (11): Ρόσα, Μπαΐρο-

βιτς, Ντάουντα, Γιαννακόπουλος, Μιμίτο 
(δανεικός από τη Γκιμαράες), Μουνιέ, 
Κυριακίδης, Λουσέρο, Φερνάντεζ (δανει-
κός από την Κλουζ), Γκαρσία, Γιαννιώτης.
ΛΑΡΙΣΑ (10): Μάρκοβιτς (δανεικός από 

τον Ολυμπιακό), Ουάρντα (δανεικός από 
τον ΠΑΟΚ), Γιάννης Μασούρας (δανεικός 
από τον Ολυμπιακό), Κρίστινσον, Κάτσε 
(δανεικός από τον ΠΑΟΚ), Τόρχε, Μπέρ-
τος, Μπάλλας, Μόρας, Χαλάτσης.
ΟΦΗ (10): Σεμέντο (δανεικός από 

Φορτούνα Σιτάρντ με οψιόν αγοράς 1,5 
εκ. ευρώ), Ζοάο Βίκτορ, Μάνος (δανει-
κός από τον Ολυμπιακό με συζητήσιμη 
οψιόν αγοράς), Μεγιάδο (δανεικός από 
την Τσακαρίκα με οψιόν αγοράς 200.000 
ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης), Νά-
στος, Μπράουν, Πάγκαλος, Μπολάκης, 
Δερμιτζάκης, Νοικοκυράκης.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (9): Ντελ Πο (υπάρχει 

οψιόν ανανέωσης για ένα χρόνο), Μά-
ντσον, Ανδρούτσος, Κατράνης (δανεικός 
από τη Σεντ Ετιέν με οψιόν αγοράς έως 

800.000 ευρώ), Μπαένα, Μέγερι, Γκάλο, 
Μανούσος, Ούμπιδες. 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (9): Ζαχίντ (δανεικός 

από τον ΑΠΟΕΛ με οψιόν αγοράς 1,6 εκ. 
ευρώ), Ανουάρ (δανεικός από τη Βαγια-
δολίδ με οψιόν αγοράς 4 εκ. ευρώ), Νά-
γκι (δανεικός από τη Λέγκια Βαρσοβίας 
με οψιόν αγοράς 1 εκ. ευρώ), Ινσούα, 
Γιόχανσον, Δώνης, Αποστολάκης, Αγγε-
λόπουλος, Βαγιαννίδης.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (8): Ντέλετιτς (δα-

νεικός από την ΑΕΚ), Φερνάντεζ, Μαρ-
τίνεζ, Βλάχος, Τασουλής, Ματρικάρντι, 
Μπαράλες, Ιγκλέσιας. 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (7): Ελαμπντελαουί, Χα-

σάν (δανεικός από Μπράγκα με οψιόν 
αγοράς 2,5 εκ. ευρώ), Γκασπάρ (δανεικός 
από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας με οψιόν 
αγοράς 1 εκ. ευρώ), Εμρέ Μορ (δανει-
κός από τη Θέλτα με οψιόν αγοράς 4 εκ. 
ευρώ), Χριστοδουλόπουλος, Μπανανά, 
Αβραάμ Παπαδόπουλος).
ΑΕΚ (6): Αραούχο (δανεικός από τη Λας 

Πάλμας με οψιόν αγοράς 2,7 εκ. ευρώ), 
Βράνιες (δανεικός από την Άντερλεχτ), 
Σιμάνσκι (δανεικός από την Γκρόζνι με 
οψιόν αγοράς 1,5 εκ. ευρώ – συμφωνία 
για τετραετές συμβόλαιο), Χουλτ, Τσι-
γκρίνσκι (αυτόματη ανανέωση για ένα 
χρόνο στις 25 συμμετοχές), Κλωναρίδης.
ΠΑΟΚ (3): Μαουρίτσιο, Μίσιτς (δα-

νεικός από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 
οψιόν αγοράς 1,8 εκ. ευρώ – συμφωνία 
για τριετές συμβόλαιο), Βιεϊρίνια).

Πηγή: εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ ΣΠΟΡ  
Ηρακλείου Κρήτης

UEFA: Προτεραιότητα η λήξη των πρωταθλημάτων
Η ολοκλήρωση των εθνικών πρωταθλημάτων τέθηκε 

ως ύψιστη προτεραιότητα από την UEFA, μετά την 
τηλεδιάσκεψη της Τετάρτης 1 Απριλίου 2020, με τους 
γενικούς γραμματείς των εθνικών ομοσπονδιών της Ευ-
ρώπης. 
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, η ευ-

ρωπαϊκή συνομοσπονδία, αν και αναγνωρίζει τις ιδιαι-
τερότητες που υπάρχουν σε κάθε χώρα, ανάλογα με το 
βαθμό εξάπλωσης της πανδημίας, θεωρεί ότι πρέπει να 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξαναρχί-
σουν και να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα, όσο κι 
αν χρειαστεί να επιμηκυνθεί η τρέχουσα σεζόν.
Σε ό,τι αφορά το Champions League και το Europa 

League, πρόθεση της UEFA παραμένει να βρεθεί τρό-
πος να συνεχιστούν, εδώ όμως το πρόβλημα είναι πο-
λυσύνθετο, καθώς υπεισέρχεται και η παράμετρος των 
μετακινήσεων, με πολλές χώρες της Ευρώπης να έχουν 
κλείσει τα σύνορά τους. 
Για το λόγο αυτό, υπάρχει η σκέψη να «τραβήξει» η 

χρονιά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ακόμη και ως τον 
Αύγουστο, ενώ για τα εθνικά πρωταθλήματα υπάρχει 
ελπίδα ότι θα μπορούσαν να τελειώσουν μέσα στο δί-
μηνο Ιουνίου-Ιουλίου.
Προκειμένου να δοθεί χρόνος για την ολοκλήρωση 

των συλλογικών διοργανώσεων, η UEFA ανέβαλε εκ 
νέου τα πλέι-οφ για πρόκριση στο EURO 2020, που αρ-
χικά ήταν προγραμματισμένα για το Μάρτιο και στη συ-
νέχεια μετατέθηκαν για τον Ιούνιο. 
Αποφασίστηκε επίσης η ματαίωση όλων των φιλικών 

αγώνων που είχαν προγραμματιστεί για το ίδιο διάστη-
μα, κάτι που σημαίνει ότι δε θα υπάρξει «παράθυρο» 
εθνικών ομάδων τον Ιούνιο. 
Επιπλέον, ματαιώθηκαν οι τελικές φάσεις του Ευρω-

παϊκού Πρωταθλήματος παίδων (U-17) και νεανίδων 
(U-19), ενώ αναβλήθηκαν για μεταγενέστερο χρόνο οι 
αντίστοιχες διοργανώσεις νέων (U-19)και κορασίδων 
(U-17). 
Επίσης, αναβλήθηκαν και οι αγώνες των προκριματι-

κών του EURO γυναικών, που επρόκειτο να γίνουν τον 
Ιούνιο.
Παράλληλα, η εκτελεστική επιτροπή της UEFA απο-

φάσισε να δώσει περισσότερο χρόνο στις εθνικές ομο-
σπονδίες, προκειμένου να δηλώσουν τις ομάδες που 

θα συμμετάσχουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα της περιό-
δου 2020-21, αλλά και για τη διαδικασία αδειοδότησης. 
Επιπλέον, αποφάσισε λόγω των έκτακτων συνθηκών 

να αναστείλει, αποκλειστικά για την επόμενη σεζόν, τις 
διατάξεις αδειοδότησης που αφορούν τις μελλοντικές 
χρηματοοικονομικές προοπτικές των ποδοσφαιρικών 
συλλόγων.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ
[ΑΠΕ-ΜΠΕ]
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Γιατί ο κορωνοϊός έχει… αδυναμία στους αθλητές; 
Ο θρυλικός τούρκος γκολκίπερ, Ρουστού, παλεύει για τη ζωή του. Ένας 14χρονος πρωταθλητής Ισπανίας 
στο ποδόσφαιρο σάλας και δύο παλιές δόξες, 60 ετών, απεβίωσαν. Πολλοί εν ενεργεία επαγγελματίες 
αθλητές νόσησαν. Κάποιοι, νέοι και δυνατοί, χρειάστηκαν νοσηλεία. Η Επιστήμη έχει μια εξήγηση… 

Γράφει ο Sportscaster  
[πηγή: Protagon.gr]
 

Αν το όνομα, Ρουστού, δε σας θυμίζει 
κάτι, είναι ο τερματοφύλακας με τον 

οποίο η Τουρκία έφτασε μέχρι τους ημι-
τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 
2002, στα γήπεδα της Ιαπωνίας και της 
Νότιας Κορέας. Αυτός που συνήθιζε να 
βάφει τα μάγουλά του με μπογιές, σαν 
Ινδιάνος, πριν από τα παιχνίδια. 
Ο Ρουστού Ρετσμπέρ, πρώην γκολκίπερ 

της Φενέρμπαχτσε, της Μπεσίκτας και 
της Μπαρτσελόνα, και ρέκορντμαν συμ-
μετοχών (120) με την εθνική του ομάδα, 
που αποσύρθηκε από τη δράση το 2012 
και είναι -σήμερα- μόλις 47 ετών, νοση-
λεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, παλεύο-
ντας με τον κορωνοϊό για τη ζωή του. 
Όχι μόνο δεν είχε κάποιο πρόβλημα 

υγείας, αλλά και συνέχιζε να παίζει πο-
δόσφαιρο, ερασιτεχνικά. Ώσπου βρέθη-
κε θετικός στον Covid-19. 

Η επιδείνωση της κατάστασής του ήταν 
ραγδαία, όπως αποκάλυψε με μια αγω-
νιώδη ανάρτησή της στο Instagram η σύ-
ζυγός του, Ιζίλ. 
Ο νέος ιός, που έχει τρομοκρατήσει την 

υφήλιο, δεν έχει αφήσει στο απυρόβλη-
το τους ανθρώπους των σπορ. Και δεν 
αναφερόμαστε σε παράγοντες (όπως 
ο πρώην πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρί-
της, Λορένθο Σανθ, που υπέκυψε στη 
νόσο), ή σε προπονητές (όπως ο 21χρο-
νος τεχνικός της Ατλέτικο Πορτάδα Άλτα, 
ομάδας Νέων της Μάλαγα, Φρανθίσκο 
Γκαρθία, που επίσης έχασε τη ζωή του), 
αλλά σε αθλητές. Πρώην και εν ενεργεία. 
Ο Ορλάντο Μακ Ντάνιελ, ο Αμερικα-

νός παλιός πρωταθλητής στα υψηλά 
εμπόδια, απεβίωσε σε ηλικία 59 ετών, 
λίγες μέρες αφότου διαγνώστηκε με κο-
ρωνοϊό. Σύμφωνα με το ESPN.com είχε 
νοσήσει στη διάρκεια ταξιδιού του στην 
Ουάσιγκτον, όπου είχε πάει για να επι-
σκεφθεί στενό συγγενικό του πρόσωπο. 

Στα 61 «έφυγε» από τη ζωή ο Ιταλός 
πυγμάχος Άντζελο Ροτόλι, πρώην παγκό-
σμιος πρωταθλητής και πρωταθλητής 
Ευρώπης, που νοσηλευόταν σε νοσοκο-
μείο του Μπέργκαμο. 
Και το μεσημέρι της Κυριακής (29/3) 

άφησε την τελευταία του πνοή σε νο-
σοκομείο της Σάντα Μαρία ντε Φέιρα, 
ο 14χρονος πρωταθλητής Ισπανίας στο 
ποδόσφαιρο σάλας Εφήβων, Βίτορ Γκο-
ντίνιο. Ίσως, το νεαρότερο θύμα του 
Covid-19 στην Ευρώπη. 
Πέρα από αυτά τα περιστατικά, που 

είχαν τραγική κατάληξη, ο αθλητισμός 
μετρά στην οικογένειά του πολλές πε-
ριπτώσεις εν ενεργεία (επαγγελματιών) 
αθλητών, που χρειάστηκε να νοσηλευ-
τούν με βαριά πνευμονία ή άλλες σοβα-
ρές επιπλοκές. 
Μιλάμε για νέους ανθρώπους, όχι άνω 

των 30-35 ετών, και πολύ δυνατούς ορ-
γανισμούς. 
Γιατί δε λειτούργησε σε αυτούς η θεω-

ρία των ευπαθών ομάδων; Επειδή όσοι 
ασκούνται σε πολύ υψηλή ένταση, απο-
τελούν την εξαίρεση του κανόνα, συμπε-
ραίνουν νέες επιστημονικές μελέτες. 
Τις ανέλυσε στο runnersworld.com ο 

καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο 
της Βόρειας Καρολίνας, Ντέιβιντ Νίμαν. 
Με δυο λόγια: «Ένας αθλητής υψηλού 

επιπέδου και πολύ απαιτητικών επιδό-
σεων είναι πολύ πιο ευάλωτος σε λοιμώ-
ξεις του αναπνευστικού, στο τέλος της 
προπόνησης ή του αγώνα, από κάποιον 
που ασκείται ήπια, ή δεν αθλείται κα-
θόλου. Ο οργανισμός θωρακίζεται στη 
διάρκεια της άθλησης, όμως αμέσως 
μετά πέφτει σε μια προσωρινή ανοσοκα-
ταστολή, ευθέως ανάλογη με το βαθμό 

της σωματικής καταπόνησης». Σύμφωνα 
με τον καθηγητή Νίμαν, ένας μαραθωνο-
δρόμος, που μόλις ολοκλήρωσε τη δια-
δρομή του, έχει έξι φορές περισσότερες 
πιθανότητες να μολυνθεί από κάποιον 
ιό, σε σχέση με το μέσο άνθρωπο. 
Μαραθωνοδρόμος ήταν αυτός από τον 

οποίο άρχισε η διασπορά του κορωνο-
ϊού στην Ιταλία, ο «ασθενής μηδέν», 
σύμφωνα με στοιχειοθετημένο ρεπορ-
τάζ της Daily Mail. 
Ο 38χρονος Ματία πρόλαβε να μολύνει 

13 άτομα από τη μέρα που παραπονέθη-
κε για συμπτώματα γρίπης (14 Φεβρου-
αρίου) μέχρι τη στιγμή που, επιτέλους, 
υπεβλήθη σε τεστ (20 Φεβρουαρίου) για 
να βρεθεί θετικός στον ιό ενώ, ήδη, είχε 
πάθει πνευμονία. 
Κορυφαίοι ποδοσφαιριστές, μπασκε-

τμπολίστες (ανάμεσά τους, τουλάχιστον 
επτά NBAers), ποδηλάτες, βολεϊμπο-
λίστες, τενίστες και αθλητές όλων των 
σπορ, δημοσιοποιούν, ο ένας μετά τον 
άλλον, ότι έχουν προσβληθεί από τον 
Covid-19. 
Δε φταίει μόνο η έντονη σωματική τους 

δραστηριότητα που, ίσως, τους κατέστη-
σε ευάλωτους, αλλά και οι ιδιαίτερες 
συνθήκες της καθημερινής τους ζωής: 
συγχρωτίζονται για πολλές ώρες με τα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους, ταξι-
δεύουν συχνά, παρίστανται σε εκδηλώ-
σεις με πολύ κόσμο, βρίσκονται, διαρ-
κώς, με πλήθος ανθρώπων γύρω τους. 
Ο αβάσταχτα επιπόλαιος πρόεδρος 

της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, που 
την Τετάρτη 25/3 υποστήριξε από τηλε-
οράσεως ότι δε φοβάται τον κορωνοϊό, 
επειδή έχει υπάρξει αθλητής, μάλλον θα 
πρέπει να το ξανασκεφτεί… 

Το 2022 οι Μεσογειακοί Αγώνες του 2021
Οι Μεσογειακοί Αγώνες που επρόκειτο να διεξα-

χθούν από τις 25 Ιουνίου μέχρι τις 5 Ιουλίου 2021 
στην πόλη Οράν της Αλγερίας, θα διεξαχθούν ένα χρό-
νο αργότερα. 
Η μετάθεση της διοργάνωσης, οφείλεται στην αναβο-

λή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 για το καλοκαίρι 
του 2021.
Στους 19ους Μεσογειακούς Αγώνες, αναμένεται να 

λάβουν μέρος 26 χώρες της Μεσογείου και της Βαλ-
κανικής χερσονήσου. Όπως είναι γνωστό, οι Ολυμπια-
κοί Αγώνες του Τόκιο αναβλήθηκαν για το 2021 και το 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου για το 2022, λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού. 
Αυτές οι αλλαγές οδήγησαν τους οικοδεσπότες των 

Μεσογειακών Αγώνων, να μεταθέσουν κατά ένα έτος 
τη διοργάνωση.
«Η αναβολή των Μεσογειακών Αγώνων στο Οράν, 

οφείλεται κυρίως στην ανησυχία που προκύπτει μετά 
την αλλαγή των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά φυσικά και 
στη διατήρηση της υγείας των αθλητών», δήλωσε σχε-
τικά ο υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού της Αλγερί-
ας. [ΑΠΕ-ΜΠΕ]
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Ο Ερντογάν έσωσε τον Έβρο 
και ένωσε τους Έλληνες 
Πως η πολιτική του Ερντογάν στον Έβρο και στο μεταναστευτικό – προσφυγικό ένωσε  
τους Έλληνες και έφερε τον Έβρο πάλι στην πρώτη γραμμή του εθνικού σχεδιασμού 
Γράφει ο Κώστας Ασημακόπουλος  
[πηγή: ΕΘΝΟΣ] 

To βίντεο καταγγελία που έδωσε στη δημοσιότητα ο 
Καντέρ για νεκρούς στους δρόμους της Τουρκίας, οι 

καταγγελίες πολιτών που βγαίνουν με το σταγονόμετρο 
από τα ελεγχόμενα από το καθεστώς Ερντογάν αλλά και η 
αλματώδη αύξηση που καταγράφουν τα επιβεβαιωμένα 
κρούσματα στη χώρα, αποδεικνύουν τα... αυτονόητα.

Επιβεβαιώνουν όσους υποστήριζαν από την πρώτη 
στιγμή, πως η Τουρκία έχει σοβαρό πρόβλημα με τον 
κορωνοϊό τουλάχιστον από τις αρχές Μαρτίου και φυσικά 
το έκρυβε, όχι μόνο από τους πολίτες της αλλά και από 
τη διεθνή κοινότητα.
Τις ημέρες που βρεθήκαμε στον Έβρο στις αρχές 

Μαρτίου για το ρεπορτάζ του ethnos.gr σχετικά με την 
κρίση στα ελληνοτουρκικά σύνορα και την ένταση στις 
Καστανιές, επιχειρήσαμε δύο φορές να ναυλώσουμε 
Βούλγαρους επαγγελματίες για να μας μεταφέρουν στην 
ενδοχώρα της Τουρκίας μέσω των βουλγαροτουρκικών 
συνόρων, καθώς οι Καστανιές είχαν κλείσει.

Και οι δύο όχι μόνο αρνήθηκαν αλλά ήταν κατηγορη-
ματικοί πως δεν πηγαίνουν πλέον στην Τουρκία, καθώς 
φοβούνται για τον κορωνοϊό. Όλα αυτά, ενώ η Ελλάδα 
μόλις είχε ανακοινώσει τον πρώτο θάνατο του 64χρονου 
από την Αμαλιάδα και το πρόβλημα δεν είχε επηρεάσει 
ακόμα την καθημερινότητά μας.
Τα Μέσα Ενημέρωσης της Βουλγαρίας από τις αρχές 

του μήνα Μάρτη μιλούσαν για εξάπλωση του κορωνοϊού 
στην Τουρκία αλλά πάντα ήταν προσεκτικοί στις διατυ-
πώσεις τους. Μοιραία ήρθαν στο νου μου τα λόγια του 
Ιβάιλο Γκ. ενός εργάτη στα χωράφια της Νέας Βύσσας. 
Δεν ήθελε να μας πει πολλά για τις ελληνοτουρκικές 
διαμάχες. Μόνο ένα πράγμα μας είπε και όσο περνούν 
οι μέρες δικαιώνεται απόλυτα. «Ο Ερντογάν άθελα του 
μας έσωσε από πολλά προβλήματα». Τι εννοούσε όμως 
ο απλοϊκός αλλά σοφός Βούλγαρος εργάτης;

Η απάντηση του μας προκάλεσε έκπληξη τότε: «Αν 

δεν έκλειναν τα σύνορα στις Καστανιές οι Έλληνες θα 
συνέχιζαν κανονικά τις καθημερινές επισκέψεις τους 
στην Ανδριανούπολη για τα καθημερινά τους ψώνια. 
Έτσι σήμερα όλοι εδώ στον Έβρο θα είχαν κολλήσει την 
αρρώστια (σ.σ. κορωνοϊό)».

Δε σας κρύβω πως τότε θεώρησα υπερβολική την 
άποψη του αλλά όσο περνούν οι μέρες τα γεγονότα 
επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις γι αυτά που πραγματικά 
συμβαίνουν στην ενδοχώρα της Τουρκίας. Ο Βούλγαρος 
εργάτης δικαιώνεται απόλυτα, όπως δικαιώθηκαν και οι 
συμπατριώτες του ταξιτζήδες.

Δικαιώνονται όμως και οι μόνιμοι κάτοικοι του Έβρου, 
έμποροι και επιχειρηματίες αλλά και οι Έλληνες αξιωμα-
τικοί, που από την πρώτη στιγμή έλεγαν πως ο Ερντογάν 
έκανε «θείο δώρο» στην Ελλάδα. Τι εννοούσαν;

Εννοούσαν πως με την κρίση οι Έλληνες συσπειρώ-
θηκαν για πρώτη φορά μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, 
οργάνωσαν και θωράκισαν τα χερσαία σύνορα τους με 
την Τουρκία και επίσης απέκτησαν την αλληλεγγύη και 

την υποστήριξη χωρών, που τα χρόνια της κρίσης διατή-
ρησαν σταθερά επικριτική στάση έναντι των ελληνικών 
κυβερνήσεων.
Ο Εβρος μπήκε και πάλι στην πρώτη γραμμή του εθνι-

κού σχεδιασμού άμυνας, με ότι αυτό συνεπάγεται για 
τις υποδομές και την ανάπτυξη του πιο ακριτικού και 
συνάμα πιο φτωχού νομού της Ευρώπης.

Ακόμα και στην καθημερινότητα τα εμπορικά κατα-
στήματα, βενζινάδικα και άλλες επιχειρήσεις του Έβρου 
είδαν τον τζίρο τους να ανεβαίνει κατακόρυφα.
Τα περίπου 4-5 εκ. ευρώ που υπολογίζεται πως δαπα-

νούσαν οι Εβρίτες στα φτηνότερα βενζινάδικα (η βενζίνη 
έχει 1 ευρώ το λίτρο) και σούπερ μάρκετ της Τουρκίας, 
έμειναν πλέον στην ελληνική αγορά και σε συνδυασμό 
με την αυξημένη παρουσία αστυνομίας και στρατού από 
Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα εμπορικά κατα-
στήματα της Ορεστιάδας, του Διδυμοτείχου και άλλων 
πόλεων, θυμήθηκαν και πάλι τις παλιές καλές εποχές και 
μάλιστα εν μέσω αποκλεισμών και καραντίνας.

HUMANIA CENTRE

MASTER
SALES

AWARD
2013

SALES
ACHIEVEMENT
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2011

PRESIDENT’S
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2010
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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: 25457401MLS: 12466356 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.

•VILLE ST-LAURENT• 
Townhouse situated in great area if St-Laurent offering 
3 large bedrooms, 2 bathrooms. Many renovations, new  

kitchen, bathroom, playroom redone.
Great space and garage.

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.

SOLD!



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  3 Απριλioy, 2020 / April 3, 2020  •  27

Οι ΗΠΑ σε λήθαργο 
Oι αρχές της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής  
που πλέον δεν ακολουθεί ο Λευκός Οίκος 
Γράφει ο Αλέξανδρος Δρίβας* 

Πολύς κόσμος αναρωτιέται, γιατί η 
Αμερική εμφανίζεται σα να είναι 

σε παρατεταμένο λήθαργο. Ειδικά στην 
Ελλάδα, οι ευχές του Mike Pompeo για 
την Επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης, 
ανησυχούν τους Έλληνες περισσότερο 
από όσο τους κάνουν -πλέον- περήφα-
νους, για το ότι η μεγάλη δύναμη των 
καιρών μας, δεν αφιερώνει ολόκληρο το 
Λευκό Οίκο σε εθνικές επετείους αρκε-
τών κρατών.

Μετρημένα στα δάχτυλα τα κράτη 
αυτά, ανάμεσά τους η Ελλάδα και η 
Ιρλανδία. Σε επίπεδο αξιών, η Αμερική 
δε γίνεται να είναι πλησιέστερα με τον 
Ελληνισμό. Ελλάδα, Γαλλία και Ισραήλ 
(για διαφορετικούς λόγους) βρίσκονται 
στον πυρήνα των αμερικανικών αξιών.

Ωστόσο, τι γίνεται με τα συμφέροντα; 
Και πάλι, οι ΗΠΑ με την Ελλάδα έχουν 
έρθει πολύ κοντά και θα μπορούσαν να 
ολοκληρώσουν πολύ πιο γρήγορα τα 
άλματα στη μεταξύ τους συνεργασία, αν 
ο Λευκός Οίκος ήταν πιο συνεργάσιμος.

Όμως αυτές οι ανησυχίες δεν είναι 
μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο, 
και χρειάζεται να δούμε το πώς αντι-
δρά η Αμερική γενικά στην αστάθεια 
που εμφανίζουν περιοχές αλλά κυρίως 
τώρα, το πώς αντιμετωπίζει το διεθνές 
υγειονομικό θέμα με την εξάπλωση της 
πανδημίας του κινεζικού ιού.
Είναι πολλά τα κράτη που ο Υπουργός 

Pompeo σπεύδει καθημερινά να καθη-
συχάσει, καθώς και ο ίδιος αντιλαμ-
βάνεται ότι δεν έχει δίπλα του ένα 
φερέγγυο προς αυτά – προϊστάμενο. 
Γιατί η Αμερική είναι σε λήθαργο; Είναι 
όντως σε προσγείωση; Από ό,τι φαίνεται 
λείπουν τέσσερις βασικές αρχές από το 
Λευκό Οίκο.
Ο George Bush ο πρεσβύτερος, δεν 

επινόησε τον τροχό όταν ήταν πρόεδρος 
των ΗΠΑ. Σε αυτόν έλαχε ο κλήρος να 
δει τη ΕΣΣΔ να καταρρέει. Ήταν ο πρώτος 
που μίλησε για μια νέα εποχή, για έναν 
κόσμο πολύ διαφορετικό την επομένη 
της σοβιετικής κατάρρευσης.

Ωστόσο, δεν κυβέρνησε σα να είχε 
τελειώσει ο Ψυχρός Πόλεμος. Όλο το 
πολιτικό προσωπικό των ΗΠΑ ήταν 
γαλουχημένο με τις ψυχροπολεμικές 
αξίες. Δε γινόταν μέσα σε μία ή δύο τετρα-
ετίες να αλλάξει κάτι. Ο Πόλεμος στον 
Περσικό Κόλπο, η Σομαλία, ο Παναμάς 
και η επιχείρηση «Δίκαιος Σκοπός», η 
αμηχανία για όσα έκανε η Κίνα στην Τιέν 
Αν Μεν, συνεχίστηκαν και στην εποχή 
Clinton, ο οποίος παρόλο που προσπά-
θησε περισσότερο από τον προκάτοχό 
του, για να διαχειριστεί μια νέα εποχή 
για τον κόσμο που ονομάστηκε «παγκο-
σμιοποίηση», δεν κατάφερε ούτε αυτός 
να αποφύγει τα απόνερα του Ψυχρού 
Πολέμου στη Γιουγκοσλαβία. Αυτές ήταν 
κρίσιμες περίοδοι για τη θεμελίωση μιας 
ισορροπημένης αμερικανικής ηγεμονίας 
στον κόσμο.

Σε κάθε περίπτωση, η Αμερική διέθετε 
κάποιες βασικές αρχές, οι οποίες της 
εξασφάλιζαν χρόνο για να πετύχει σε 
ένα εύλογο διάστημα αυτό που ονόμασε 
ο Kissinger «ευκαιρία» για τη δημιουρ-
γία μιας τάξης πραγμάτων, η οποία θα 
είναι πιο αρμονική και συμφέρουσα 
για τον ελεύθερο κόσμο και για όσους 
ήθελαν να προστεθούν σε αυτόν.

Αυτές ήταν οι αρχές, που σήμερα ο 
Λευκός Οίκος έχει εκτός της ατζέντας 
του.

Η πρώτη αρχή έχει να κάνει με την 
αναγνώριση της αλληλεξάρτησης στον 
κόσμο που αναδύθηκε μετά την κατάρ-
ρευση της ΕΣΣΔ. Η αλληλεξάρτηση στην 
οικονομία, έφερε αναπόφευκτα αλληλε-
ξάρτηση σε κάθε πτυχή της ζωής, αφού 
πρόσωπα, προϊόντα και υπηρεσίες, 
μετακινούνταν σε χρόνο dt.
Αυτή η αλληλεξάρτηση, οδηγούσε 

στη δεύτερη αξία της αμερικανικής 
εξωτερικής πολιτικής που ήταν η βαθιά 
πίστη στην προώθηση της πολιτικής των 
«ανοικτών θυρών». Μια ανοικτή χώρα 
επιθυμούσε εξίσου ανοικτές χώρες.

Η τρίτη αξία αφορούσε την πίστη στην 
αναγκαιότητα της αμερικανικής ηγεμο-
νίας στον κόσμο.
Τέλος, η τέταρτη αξία ως απόρροια 

της τρίτης, αφορούσε την επικοινωνιακή 
αξιοποίηση του «σκιάχτρου» του απομο-
νωτισμού, προκειμένου να συντηρείται 
το όραμα του «Φάρου» του κόσμου, που 
θα άκουγε στο όνομα Αμερική.
Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι, 

συμφωνούσαν πάνω σε αυτές τις τέσσε-
ρις αρχές, οι οποίες συνιστούσαν τους 
πυλώνες κάθε στρατηγικής των ΗΠΑ για 
τα όσα αφορούσαν έξω από τα σύνορά 
τους. Με τον πιο φρικτό τρόπο, η 11/9 
πήγε ένα βήμα παραπέρα την αμερικα-
νική εξωτερική πολιτική, αφού κοινωνία 
και πολιτικό προσωπικό, αντιλήφθηκαν 
ότι στον κόσμο της παγκοσμιοποίησης, η 
εσωτερική πολιτική συνδέεται άρρηκτα 
με την εξωτερική.
Η εξάπλωση της επιδημίας σήμερα, 

υπενθυμίζει στις ΗΠΑ ότι ο a la carte 
απομονωτισμός που ακολουθείται από 
το σημερινό πρόεδρο της Αμερικής, 
ήταν εκ του προχείρου στο μυαλό του 
προεκλογικά. Η πραγματικότητα δείχνει 
στον Αμερικανό πρόεδρο ότι οι ΗΠΑ δε 
μπορούν να εγκαταλείψουν τα εγκόσμια 
και το ότι δεν υπάρχει κάποιο «πεπρω-
μένο» για περιπέτειες (Adventurism), 
όπως θα διατείνονταν εκείνοι που 
επιθυμούν την Αμερική να παρεμβαίνει 
παντού και πάντα, δε σημαίνει ότι η 
αλληλεξάρτηση, οι ανοικτές θύρες, η 
ηγεσία και η αποδοχή των οφελών και 
των ευθυνών της, θα έπρεπε να εγκατα-
λειφθούν. Ενώ ο απομονωτισμός στον 
κόσμο που εγκαινιαζόταν στην αρχή της 
τελευταίας δεκαετίας του 20ου αιώνα 
χρησιμοποιούνταν στην Αμερική ως 
παράδειγμα προς αποφυγή, κατέληξε 
σήμερα να είναι στόχος.

Η αδράνεια του προέδρου Obama η 
οποία υπάκουε σε μια πολιτική κατευνα-
σμού του αντιαμερικανισμού που έλαβε 
ξανά επικίνδυνες διαστάσεις επί Bush 
Jr, εξελίχθηκε σε μια λαϊκίστικη περι-
φρόνηση του κόσμου και των διεθνών 
εξελίξεων από τον Trump.
Τα κενά ισχύος μεγαλώνουν και η 

θέση της Αμερικής είναι επισφαλής, 
αναφορικά με τα πρωτεία του κόσμου, 
καθώς υπάρχουν δύο πολύ διαφορετι-
κές συνθήκες σήμερα σε σχέση με όσα 
συνέβαιναν στην εποχή του Bush του 
πρεσβύτερου και του Clinton.

Πρώτον, η Κίνα είναι μια χώρα που 
διεκδικεί την παγκόσμια ηγεμονία 
ξεκάθαρα.
Δεύτερον, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ 

νιώθουν ότι απειλούνται από τις ΗΠΑ. 

Αυτή η απειλή που νιώθουν είναι 
ιδιότυπη.

Απειλούνται όχι από το γεγονός ότι οι 
ΗΠΑ θα γίνουν μια εχθρική γι’ αυτούς 
δύναμη. Απειλούνται γιατί φοβούνται 
ότι ο σημερινός Λευκός Οίκος αδιαφορεί. 
Η ανασφάλεια οδηγεί κράτη σε αναζή-
τηση άλλων ισχυρών συμμάχων και αυτό 
τελικά θα είναι και το δίλημμα των εκλο-
γών του Νοεμβρίου 2020 καθώς λόγω 
επιδημίας, η ακμάζουσα οικονομία που 
θα στήριζε το προεκλογικό αφήγημα του 
σημερινού Αμερικανού προέδρου, δε θα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Η επιδημία ίσως αποδείξει σε μεγάλη 

μερίδα του αμερικανικού λαού ότι η 
διεθνής πολιτική της Αμερικής, ταυτίζε-
ται με την εσωτερική της πολιτική και 
ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ να κλείσει 
τις ανοικτές θύρες, δημιουργεί προβλή-
ματα στο εσωτερικό τους. Αν η Αμερική 
ασχολούνταν πιο ενεργά με το ΤΡΡ και 
με τα εμπορικά θέματα της Ανατολικής 
Ασίας, θα μπορούσε μέσα από εμπορι-
κές συμφωνίες να επηρεάσει τις δομές 
παραγωγής προϊόντων.
Θα μπορούσε έτσι ένας «ανταγω-

νισμός» με την Κίνα να οδηγούσε το 
Πεκίνο στο να βελτιώσει τις συνθήκες 
υγιεινής σε πολλές επαρχίες της. Ωστόσο, 
το Πεκίνο έχει δει κράτη στην περιοχή 
όπως οι Φιλιππίνες, να «ουρλιάζουν» 
για αμερικανική βοήθεια και να μην την 
λαμβάνουν. 
Στην Ευρώπη, θα μπορούσε η Αμερική 

να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
εξάπλωση της επιδημίας, στην αντι-
μετώπιση του προσφυγικού, στους 
εκβιασμούς της Τουρκίας, στην απαλ-

λαγή των ευρωπαϊκών κρατών από τη 
γερμανική λιτότητα. Ο ισορροπημένος 
αμερικανικός παρεμβατισμός, είναι η 
κατάσταση win-win για την Αμερική και 
για τον ελεύθερο κόσμο. Στις εκλογές 
που θα λάβουν χώρα σε 8 μήνες, θα 
διακυβευτεί η επάνοδος των ΗΠΑ στη 
διεθνή πολιτική με σύγχρονους όρους.  
                                [πηγή: Hellas Journal]

*Ο Αλέξανδρος Δρίβας είναι Research 
Fellow – HALC, Ph.D. Cand. (Hellenic-
American Relations after the Cold War 
Era)

Call us at: 450-934-1122 

SENIOR WELLNESS CENTER
For Laval English-speaking seniors 55+

The office is closed to the public during the COVID-19 pandemic, but we 
are still providing some services for our seniors:

- Online virtual activities (chat groups),

- Distributing important COVID-19 updates,

- Returning all emails and phone messages,

- Possible food delivery for isolated seniors

Call us and leave a message. We WILL call you back. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 5777 av. Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7, Tél: 514-738-2421 Fax: 514-738-5466 web: hcgm.org
Έκδοση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ. Διευθυντής:Πάρις Πέτρου. Email: ppetrou@hcgm.org. Επιμέλεια: Δήμητρα Γκοτσίνα.

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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Όλα τα εσωτερικά τηλέφωνα των τμημάτων των 
κεντρικών γραφείων της ΕΚΜΜ, καθώς και των 
δύο περιφερειακών γραφείων μας, προωθούνται 
σε μια ομάδα που περιμένει για να απαντήσει 
στην κλήση σας.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια ερώτηση ή χρειάζεται 
βοήθεια οποιουδήποτε είδους, μπορεί επίσης να 
μας στείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στο info@hcgm.org ή να μας ειδοποιήσει μέσω 
της σελίδας της ΕΚΜΜ στο Facebook.

Διαθέτουμε οργανωμένη αλυσιδωτή τηλεφωνική 
επικοινωνία για να ελέγχουμε τακτικά τις ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού μας.

Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε οποιαδήποτε 
βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται, είτε για να μα-
γειρέψουν ένα γεύμα, να κανονίσουν τα ψώνια 
τους, να παραλάβουν τα φάρμακα τους ή απλώς 
να μιλήσουν. Για όσους είναι τεχνολογικά εξοι-
κειωμένοι, μπορούμε να παρέχουμε τηλεφωνική 
υποστήριξη για την εγκατάσταση εφαρμογών σε 
smartphones, φορητούς υπολογιστές ή tablet.

Οι Θείες Λειτουργίες και οι Ιερές Ακολουθίες με-
ταδίδονται από τη σελίδα μας στο YouTube και το 
Facebook, από τον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωρ-
γίου και τον Ι. Ναό Τιμίου Σταυρού. Η ανταπόκρι-
ση σε αυτές τις μεταδόσεις είναι συντριπτική, με 
χιλιάδες θεατές, πιστούς όχι μόνο από το Μόντρε-
αλ αλλά από ολόκληρο τον κόσμο. 

Η ραδιοφωνική εκπομπή της Θείας Λειτουργίας 
από τον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου θα συ-
νεχιστεί κάθε Κυριακή στις 10:30 π.μ. με τη συ-
νεργασία και την υποστήριξη του MIKE 105,1 FM.

Η νέα ραδιοφωνική μας εκπομπή «Μολύβια στον 
αέρα», με τη συμμετοχή μαθητών του σχολείου 
μας είναι βέβαιο ότι θα σας κάνει να χαμογελάτε, 
κάθε Τετάρτη στις 12 μ.μ. στον MIKE 105,1 FM.

#μενουμε_σπίτι
#πλένουμε_χέρια

Συνεχίστε να διαβάζετε ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΚΜΜ, στο 
ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ και να μας ακολουθείτε στο 
Facebook. Η ΕΚΜΜ και το Διοικητικό Συμβού-
λιο θα παραμείνουν επικεντρωμένοι στην παρο-
χή πληροφοριών και γεγονότων από αξιόπιστες 
πηγές, και θα προβαίνει σε ενέργειες που θα μας 
βοηθήσουν να παραμείνουμε όλοι μας υγιείς, χα-
ρούμενοι και συνδεδεμένοι. 

Οι ανάγκες της παροικίας μας είναι μεγάλες, όχι μόνο στον ηλι-
κιωμένο πληθυσμό μας, αλλά και σε όλους όσων η καθημερινή 
ζωή έχει επηρεαστεί δραματικά από την κρίση του COVID-19. 
Τα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων μας και η Εκτελεστική 

Επιτροπή της ΕΚΜΜ, οι Φιλόπτωχες των Εκκλησιών μας και το 
Γυναικείο Τμήμα Νότιας Ακτής, καθώς και τα μέλη μας γενικό-
τερα, ήταν και εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα σε όλους όσοι 
χρειάζονται βοήθεια.

Μαζί, θα ξεπεράσουμε την κρίση.
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ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ (COVID – 19):
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ

Ευχαριστούμε τις κυβερνήσεις μας – ομοσπονδιακή και επαρχιακές – για την προσέγγισή τους σ’ αυτό το νέο γεγονός από διαφορετικές 
οπτικές, αυξάνοντας τον πήχη η μία για την άλλη και για τη συνεργασία τους. 

Οι τακτικές αυτές έχουν οδηγήσει σε μια υψηλού επιπέδου καναδική προσέγγιση που ελπίζουμε θα ισοπεδώσει την καμπύλη και θα 
ελαχιστοποιήσει τις θανατηφόρες επιπτώσεις του κορωνοϊού COVID-19. Θα χρειαστούμε τη συνεχή καθοδήγηση τους σε θέματα 
υγείας και οικονομικών.

Προτρέπουμε τους Καναδούς να ακολουθούν τις οδηγίες των κυβερνήσεών μας και των υγειονομικών υπηρεσιών, σε θέματα καραντίνας, 
κοινωνικής αποστασιοποίησης, αυτοαπομόνωσης, πρόληψης και καλής υγιεινής, φροντίδας των ηλικιωμένων μας, κλπ... Πρέπει – ως 
υπεύθυνοι πολίτες του Καναδά – να μην πανικοβαλλόμαστε και να μην αντιδρούμε εγωιστικά. Πρέπει να ανταποκρινόμαστε με ηρεμία και 
λογική, σεβασμό και αγάπη για τους συμπολίτες μας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα σοβαρά υπόψη μας τις προειδοποιήσεις των κυβερνήσεων 
και των υγειονομικών υπηρεσιών μας.

Ευχαριστούμε τους εργαζόμενους στους τομείς των βασικών υπηρεσιών, τους γιατρούς, το προσωπικό στα νοσοκομεία, ερευνητές, 
αστυνομικούς, πυροσβέστες, παντοπωλεία, φαρμακεία, βιομηχανίες μεταφορών, ταχυδρομείων, υγιεινής, κλπ…, οι οποίοι ανιδιοτελώς 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την ευημερία μας. Είμαστε υπόχρεοι σε όλους αυτούς !

Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε πολίτες του Καναδά !

Στους συμπολίτες μας ανά τον κόσμο που υποφέρουν από τα αποτελέσματα της πανδημίας αυτής, προσευχόμαστε για τη δύναμη και 
την αντοχή σας...

 

CANADIAN HELLENIC CONGRESS 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ         
CONGRÈS HELLÉNIQUE CANADIEN 
1220, rue de Beauharnois, Suite 109, Montréal (QC) H4N 1J5  
chcsecret@gmail.com -  www.chcongress.ca 

 

_____________________________________________________________________________________         
The Canadian Hellenic Congress is a national democratic communal institution that represents, 
advances, advocates and promotes the interests and concerns of Canadians of Hellenic descent and 
Hellenism in general.  The Congress is the national voice of Hellenes and their communities and/or 
organizations across Canada. 

 

Για άμεση δημοσίευση 
 
 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ (COVID-19) : 
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ 

 
Μοντρεάλ, 29 Μαρτίου 2020--- Ευχαριστούμε τις κυβερνήσεις μας – ομοσπονδιακή 
και επαρχιακές – για την προσέγγισή τους σ’ αυτό το νέο γεγονός από διαφορετικές 
οπτικές, αυξάνοντας τον πήχη η μία για την άλλη και για την συνεργασία τους. Οι 
τακτικές αυτές έχουν οδηγήσει σε μια υψηλού επιπέδου καναδική προσέγγιση που 
ελπίζουμε θα ισοπεδώσει την καμπύλη και θα ελαχιστοποιήσει τις θανατηφόρες 
επιπτώσεις του κορωνοϊού COVID-19. Θα χρειαστούμε τη συνεχή καθοδήγηση τους σε 
θέματα υγείας και οικονομικών. 
 
Προτρέπουμε τους Καναδούς να ακολουθούν τις οδηγίες των κυβερνήσεών μας και των 
υγειονομικών υπηρεσιών, σε θέματα καραντίνας, κοινωνικής αποστασιοποίησης, 
αυτοαπομόνωσης, πρόληψης και καλής υγιεινής, φροντίδας των ηλικιωμένων μας, 
κλπ... Πρέπει – ως υπεύθυνοι πολίτες του Καναδά – να μην πανικοβαλλόμαστε και να 
αντιδρούμε εγωιστικά. Πρέπει να ανταποκρινόμαστε με ηρεμία και λογική, σεβασμό και 
αγάπη για τους συμπολίτες μας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα σοβαρά υπόψη μας τις 
προειδοποιήσεις των κυβερνήσεων και των υγειονομικών υπηρεσιών μας. 
 
Ευχαριστούμε τους εργαζόμενους στους τομείς των βασικών υπηρεσιών, τους γιατρούς, 
το προσωπικό στα νοσοκομεία, ερευνητές, αστυνομικούς, πυροσβέστες, παντοπωλεία, 
φαρμακεία, βιομηχανίες μεταφορών, ταχυδρομείων, υγιεινής, κλπ…, οι οποίοι 
ανιδιοτελώς βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την ευημερία μας. Είμαστε υπόχρεοι σε 
όλους αυτούς ! 
 
Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε πολίτες του Καναδά ! 
 
Στους συμπολίτες μας ανά τον κόσμο που υποφέρουν από τα αποτελέσματα της 
πανδημίας αυτής, προσευχόμαστε για τη δύναμη και την αντοχή σας... 
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Ο ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ  
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου κρίσης από την Πανδημία του 
Κορωνοϊού CORONAVIRUS (COVID – 19), ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός 
Ελληνίδων Κυριών προτίθεται να βοηθήσει οικογένειες χαμηλού 
εισοδήματος της παροικίας μας με κουπόνια για φαγητό ή για 
οποιεσδήποτε άλλες βασικές ανάγκες που μπορεί να έχουν τη δύσκολη 
αυτή περίοδο. 
Παρακαλούμε καλέστε μας στον αριθμό Γραμμής Βοήθειας 514-344-1666 
και αφήστε τα στοιχεία σας για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε. 
Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! 
Επί του παρόντος, βρισκόμαστε αυτοαπομονωμένοι στα σπίτια μας, για 
την ασφάλειά μας. 
Μη ξεχνάτε να ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας των 
κυβερνήσεων μας, ώστε να είμαστε όλοι ασφαλείς και υγιείς. 

Με εκτίμηση, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΕΚ 

Ο ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ  
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου κρίσης από την Πανδημία του Κορωνοϊού CORONAVIRUS (COVID – 19), ο Φιλανθρωπικός Ορ-
γανισμός Ελληνίδων Κυριών προτίθεται να βοηθήσει οικογένειες χαμηλού εισοδήματος της παροικίας μας με κουπόνια για φαγητό ή για 
οποιεσδήποτε άλλες βασικές ανάγκες που μπορεί να έχουν τη δύσκολη αυτή περίοδο. 
Παρακαλούμε καλέστε μας στον αριθμό Γραμμής Βοήθειας 514-344-1666 και αφήστε τα στοιχεία σας για να μπορέσουμε να σας 
απαντήσουμε. 
Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! 
Επί του παρόντος, βρισκόμαστε αυτοαπομονωμένοι στα σπίτια μας, για την ασφάλειά μας.

Μη ξεχνάτε να ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας των  κυβερνήσεων μας, ώστε να είμαστε όλοι ασφαλείς και υγιείς. 

Με εκτίμηση, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΕΚ   
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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. 

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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Και όμως, ο Καποδίστριας ΔΕΝ έκλεισε τις εκκλησίες!
Γράφει ο Γεώργιος Έξαρχος 
[Εκπαιδευτικός στην Ελλάδα]

Πολύς λόγος έγινε τελευταία για το δήθεν κλείσιμο 
των ναών όταν ξέσπασε η πανώλη επί Καποδίστρια. 

Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, Αριστείδης Χατζής, ο οποίος 
ισχυρίζεται τα ανωτέρω (σ.σ.: δημοσιεύτηκε στο προη-
γούμενο φύλλο των ΝΕΩΝ), βγήκε σε κάποιον τηλεο-
πτικό σταθμό και έλεγε ανιστόρητα πράγματα. 
Υποστήριξε καταρχάς, ότι η πανώλη διήρκεσε 1 με 1,5 

έτος. Πράγμα αστείο, αφού όπως θα δούμε παρακάτω, 
ο Καποδίστριας γράφει σε επιστολή του ότι κράτησε 
σχεδόν τέσσερις μήνες. 

Μεταξύ άλλων ανιστόρητων, ειπώθηκε στον τηλεοπτικό 
σταθμό ότι αδίκως οι Έλληνες κατηγορούσαν τους τουρ-
κοαιγυπτίους του Ιμπραήμ ως υπεύθυνους για τη νόσο. 

Και όμως, βρίθει ο Τύπος της Εποχής για του λόγου το 
ασφαλές. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να ανατραπούν 
όλα αυτά και άλλα πολλά. Αρκεί να ανατρέξει κάποιος 
στις πηγές. Στο παρόν άρθρο θα καταδειχθεί, ότι ουδέ-
ποτε έκλεισαν οι εκκλησίες επί Καποδίστρια.
Ο Σπυρίδων Τρικούπης στο έργο του «Ιστορία της 

Ελληνικής Επαναστάσεως» περιγράφει την αντιμετώ-
πιση της πανώλης από τον Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια. Ο 
ίδιος, ως Γενικός Γραμματέας Επικρατείας εκείνης της 
περιόδου, καθίσταται η πλέον σημαντική πηγή, αφού 
είχε λάβει μέρος σε όλα τα υπουργικά συμβούλια και 
είχε άμεση ανταπόκριση. Μας λέει λοιπόν ο Τρικούπης, 
ότι η πανώλη έκανε την εμφάνισή της στην Ύδρα στα 
μέσα Απριλίου του 1828 και λίγο αργότερα στις Σπέτσες, 
προτού φθάσει και στην Πελοπόννησο. Η διάδοση έγινε 
γρήγορα λόγω των ανταλλαγμένων... αιχμαλώτων (φωτ. 
δεξιά). 
Ο Καποδίστριας, ο οποίος έμενε στο Ναύπλιο, αποφά-

σισε να επισκεφθεί ο ίδιος την ‘Ύδρα και τις Σπέτσες, και 
την 1 Μαΐου πήγε στην Αίγινα. Εκεί έμεινε 2 εβδομάδες 
όπου και αναχώρησε στις 14 Μαΐου για τον Πόρο με το 
ιστιοφόρο του πολεμικού ναυτικού «Νέλσων»∙ συνέ-
πλευσαν μαζί και η γαλλική φρεγάτα «Ήρα» καθώς και η 
αγγλική «Δρυάς». Αυτά αναφέρει συνοπτικά ο Σπυρίδων 
Τρικούπης, καταλήγοντας πως μετά από λίγο καιρό, χάρη 
στις ενέργειες της Κυβέρνησης, ο μολυσμός εξαλείφθηκε 
(1). 
Από αυτά που παραθέτει παραπάνω ο ιστορικός 

Τρικούπης, συνάγεται ότι δεν υπήρχε κλείσιμο των ιερών 
ναών, αφού δεν αναφέρεται πουθενά κάτι τέτοιο.

Μία επίσης πολύ σημαντική πηγή αποτελεί το δημοσί-
ευμα (2) της εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ» στις 11/03/1879, το 
οποίο αναφέρεται στις λοιμικές νόσους των περιόδων 
1828 και 1837. Εκεί λοιπόν αναφέρονται ανάμεσα στα 
άλλα και τα μέτρα που έλαβε ο Ιωάννης Καποδίστριας 
για την εξάλειψη της πανώλης. Όπως διακρίνει εύκολα 
ο αναγνώστης στην παραπομπή, δε γίνεται πουθενά 
λόγος για κλείσιμο ναών. Και όμως, ο καθηγητής Χατζής, 
ανέφερε ότι το πρώτο μέτρο του Καποδίστρια ήταν να 
κλείσουν οι εκκλησίες!
Ο Τρικούπης ήταν ο μόνος, από τους σύγχρονους ιστο-

ρικούς της εποχής, που έγραψε για το ζήτημα. Αξιόπιστη 
όμως πηγή δε θα μπορούσε να είναι άλλη από την 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η «Γενική Εφημερίς της 
Ελλάδος» όπως ονομαζόταν εκείνη την περίοδο. Στη 
Γενική Εφημερίδα (3) λοιπόν αναφέρονται ξεκάθαρα 
όλα τα μέτρα τα οποία πήρε ο Καποδίστριας από την 
αρχή της πανώλης (Απρίλιος 1828) μέχρι την πλήρη 
εξάλειψή της (Αύγουστος 1828). Διαβάζοντας κάποιος 
όλα τα Φ.Ε.Κ. αυτής της περιόδου, κατανοεί ότι μέριμνα 
του κράτους ήταν η αντιμετώπισή της με απομονώσεις 
ασθενούντων, ίδρυση καθαρτηρίων, υγειονομικές ζώνες 
και άλλα αντιμολυσματικά μέσα, αλλά όχι μέσω του 
κλεισίματος των ιερών ναών.

Ο Καποδίστριας, όντας οξυδερκής πολιτικός, στέλνει 
οδηγίες προς αποφυγή του πανικού, μέσω του αδελ-
φού του Βιάρου και του Κωλέττη, προς τους εφόρους 
Ύδρας και Σπετσών να λάβουν τα αναγκαία μέτρα (4). 
Ανάμεσα στις οδηγίες της Εγκυκλίου (5) αναφέρει ότι 
οφείλουν οι ιερείς να διατηρούν Βιβλίο, στο οποίο θα 
καταχωρίζονται εκτός από τις κηδείες, οι βαπτίσεις και 
οι γάμοι. Πάντως, όλα τα μέτρα που πήρε ο Κυβερνήτης 
είχαν καθαρά τοπικό χαρακτήρα και εφαρμόσθηκαν κατά 
κόρον στην Ύδρα και στις Σπέτσες (6) και πιο ελαστικά σε 
περιοχές της Πελοποννήσου.
Αξιοσημείωτη όμως είναι και η Πίστη που δείχνει στο 

Θεό ο Καποδίστριας όταν ξέσπασε η επιδημία, αφού 
όπως γράφει ο ίδιος προς τη Δημογεροντία Ψαρών: 
«…όπως η Θειοτάτη Πρόνοια περιφρουρή υμάς και 
προστατεύουσα οικτιρμόνως μη διαλείπη (7)». Μετά 
από σχεδόν τρεις μήνες, όταν είχε εξαλειφθεί η αρρώ-
στια, δοξολογεί το Θεό μέσω της Γενικής Γραμματείας 
της Επικρατείας, επειδή «έπαυσε πλέον πάσα υποψία 
μολυσμού (8)».
Το έγγραφο που παραθέτει ο Αριστείδης Χατζής, ως 

ατράνταχτο επιχείρημα, σε άρθρο του (protagon.gr), 
στο οποίο υποστηρίζεται το κλείσιμο των ναών επί 
Καποδίστρια, είναι μεταγενέστερο της πανώλης! Το νομο-
θέτημα αυτό αποτελεί τη μοναδική πηγή για το υποτιθέ-
μενο κλείσιμο των ναών από τον Κυβερνήτη. Σύμφωνα 
με τον Ανδρέα Μάμουκα (1801-1884), βουλευτή του 
νέο-συσταθέντος Ελληνικού κράτους, το δημοσιευμένο 
απ’ αυτόν κείμενο προέρχεται από δικό του αντίγραφο 
(9), διότι το πρωτότυπο δε βρέθηκε! Εκτός των άλλων, ο 
ίδιος μας πληροφορεί ότι το νομοθέτημα αυτό δε δημο-
σιεύθηκε ποτέ στη Γενική Εφημερίδα!!! Γεγονός που 
γίνεται αντιληπτό, αν ανατρέξουμε στο ΦΕΚ της εποχής.
Οπότε εδώ, έχουμε τρία τινά: 
-Πρώτον, δεν ξέρουμε αν όντως είναι αληθές ως 

έγγραφο αυτό το νομοθέτημα, διότι δεν υπάρχει η 
πρωτογενής πηγή που να το αποδεικνύει, παρά μόνο ως 
αντίγραφο στο σπίτι κάποιου βουλευτή. 
-Δεύτερον, έχει ισχύ αυτό το «νομοθέτημα» από τη 

στιγμή που δε δημοσιεύθηκε στη Γενική Εφημερίδα; 
Όπως γνωρίζουμε, ένας νόμος τίθεται σε ισχύ με τη 
δημοσίευση του. 
-Τρίτον και σημαντικότερον. Το νομοσχέδιο αυτό, 

σύμφωνα πάντα με τον Μάμουκα, συζητήθηκε και ψηφί-
σθηκε σχεδόν ένα χρόνο μετά την παρέλευση της νόσου, 
στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση του Άργους, η ημερομηνία όμως 
είναι προγενέστερη. Άρα, δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός, ότι 
ο Ι. Καποδίστριας έκλεισε τους ιερούς ναούς κατά την 
πανώλη του 1828 βάσει αυτού του Ψηφίσματος αφού 
όλα συζητήθηκαν(;) και ψηφίστηκαν(;) μετά από ένα 
χρόνο!
Κλείνοντας, είναι επιεικώς απαράδεκτο να «χρησιμο-

ποιείς» κάποιον, ειδικά όταν αυτός είναι ο εθνομάρτυς 
Ιωάννης Καποδίστριας, για να επιχειρηματολογήσεις 
υπέρ του κλεισίματος των ιερών ναών και κατ’ επέκταση 
την αποχή από τον εκκλησιασμό και τη Θεία Κοινωνία. 
Ο ίδιος ο Καποδίστριας, όταν τον παρότρυναν να μην 
εκκλησιασθεί λόγω του ότι υπήρχαν βάσιμες υποψίες 
για τη δολοφονία του, απάντησε: «Δεν γίνεται να χάσω 
την Θεία Λειτουργία για κανένα λόγο!».
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[2] https://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/
kai-omos-o-kapodistrias-den-ekleise-tis-ekklisies/
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Προ-σχεδιασμός κηδειών, σύμφωνα με τις επιθυμίες  σας
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Ο θανατηφόρος 
ιός της Μέρκελ 

Γράφει η Σερένα Νομικού 
[από το think-tank analyst.gr] 

Δε νομίζω πως υπάρχει πιο επικίν-
δυνος ιός στην Ευρώπη από το 

γερμανικό. 
Από τον «ιό της Merkel» που φάνηκε 

καθαρά στη σύνοδο κορυφής. Στη γνωστή 
τηλεδιάσκεψη με το αίτημα των εννιά 
ηγετών για την έκδοση ευρω-ομολόγου, 
όπου η ψυχρή, αλαζονική και αυθάδης 
«κυρία» δεν έκανε καν τον κόπο να το 
σκεφτεί. Απάντησε λοιπόν με ένα μεγα-
λοπρεπές NEIN, επικαλούμενη με θράσος 
την «ποιοτική διαφορά» του χρέους των 
χωρών της ΕΕ μεταξύ τους. 

Έστρεψε δηλαδή τον αντίχειρα προς τα 
κάτω (όπως στη φωτογραφία), αδιαφο-
ρώντας για τους νεκρούς από την πανδη-
μία, όπως οι αυτοκράτορες στην αρχαία 
Ρώμη. Είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρξει 
ποτέ αλληλέγγυα και ενωμένη Ευρώπη, 
με τη Γερμανία μέλος της;
Όσον αφορά δε την Ιταλία και την 

Ισπανία, που δεν προλαβαίνουν να 
μετρούν νεκρούς, πρότεινε να χρησιμο-
ποιήσουν το «εργαλείο» του ESM. Το δικό 
της δηλαδή ΔΝΤ, φυσικά έναντι μνημονίων 
που θα τις μετατρέψει σε αποικίες χρέους 
της, όπως την Ελλάδα. Τη χώρα που ποτέ 
δεν καταρρέει, κατά τις φαντασιώσεις των 
Ελλήνων, αλλά που όλα δείχνουν ότι προς 
τα εκεί κατευθύνεται.

Για εμένα πάντως ασφαλώς δεν ήταν 
έκπληξη. Απλούστατα, η εντιμότατη εταί-
ρος μας, βάρβαρη, άπληστη και υστε-
ρόβουλη, όσο καμία άλλη χώρα στην 
υφήλιο, συνεχίζει να διεξάγει τον οικο-
νομικό πόλεμο που ξεκίνησε το 2010, 
με λάφυρο την Ευρώπη. Άλλωστε, λίγες 
ημέρες προηγουμένως, είχε αρνηθεί να 
βοηθήσει την Ιταλία, απαγορεύοντας επί 
πλέον τις εξαγωγές υγειονομικού υλικού.
Επέδειξε επομένως πλήρη αδιαφορία 

για τους θανάτους στη χώρα, ενώ την 
ίδια στιγμή προσπάθησε να εξασφαλί-
σει όσο περισσότερο υγειονομικό υλικό 
μπορούσε από την Κίνα, μη διστάζοντας 

ακόμη και να παρακρατήσει τις αποστο-
λές για άλλες χώρες. Θεωρεί δε πως η 
πανδημία, είναι η μεγάλη της ευκαιρία 
για να νικήσει τους ισχυρότερους αντι-
πάλους της.
Όσον αφορά τον εαυτό της, δρομο-

λόγησε ένα ιλιγγιώδες μεγάλο πακέτο 
στήριξης ύψους 750 δις €, το οποίο θα 
της δώσει επί πλέον τη δυνατότητα να 
αυξήσει τις κατακτήσεις της. 

Πρώτη στο στόχαστρο είναι βέβαια 
η Ιταλία, που πιστεύω πως τελικά θα 
υποκύψει, όπως η Ελλάδα στο παρελθόν, 
απέναντι σε μία αμετανόητη και αδίστα-
κτη Γερμανία. 

Όπως δήλωσε πάντως ο Υπουργός 
Οικονομικών της καγκελαρίου σε ελεύ-
θερη μετάφραση, τα ευρω-ομόλογα είναι 
μία συζήτηση φάντασμα, που εκφρά-
ζει μόνο τις φαντασιώσεις της ιταλικής 
κυβέρνησης.
Οι βάσεις τώρα για το σημερινό, 4ο 

γερμανικό Ράιχ, έχουν τοποθετηθεί ήδη 
το 2010, με αφετηρία την Ελλάδα. Τη 
χώρα που πιστεύει πως ποτέ δεν πεθαίνει 
και ότι έχει ο Θεός, αλλά εθελοτυφλεί, 
όσον αφορά το θλιβερό της κατάντημα: 
τη μετατροπή της σε γερμανικό προτεκτο-
ράτο και σε στρατόπεδο συγκέντρωσης 
μεταναστών, για να προστατευτεί η Άρια 
φυλή από τις ξένες προσμίξεις.
Τη χώρα που ξεπουλάει τα πάντα στους 

Γερμανούς που έχουν θέσει στο στόχα-
στρο τους μετά τα αεροδρόμια και τις 
τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές, τα 
ναυπηγεία, την ενέργεια και ότι άλλο 
πολύτιμο διαθέτει. Μεταξύ άλλων τη ΔΕΗ, 
που πρόσφατα εξέφρασε το ενδιαφέρον 
της στον Υπουργό Ανάπτυξης η RWE.

Συνεχίζοντας, η πικρή αλήθεια είναι πως 
έχουμε υποδουλωθεί στη Γερμανία. 
-Σε αυτήν τη Γερμανία που παρά το ότι 

αιματοκύλισε την Ευρώπη δύο φορές, 
απαίτησε και πήρε τη διαγραφή χρεών 
της ύψους 62% το 1953, με τη συμφωνία 
της Ελλάδας! 
-Σε αυτήν τη Γερμανία που, ενώ υποσχέ-

θηκε πως όταν ενωθεί θα πληρώσει τις 

πολεμικές επανορθώσεις, δεν το έκανε 
ποτέ.
-Σε αυτήν τη Γερμανία, που επικαλεί-

ται τον «ηθικό κίνδυνο», όσον αφορά 
την έκδοση των ευρω-ομολόγων, όταν η 
ανηθικότητα της σε όλα τα επίπεδα είναι 
ολοφάνερη. 
-Σε αυτήν τη Γερμανία, που με όπλο το 

ευρώ και τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς 
που έχει μεταβάλει σε γερμανικούς, από 
την Κομισιόν και το ESM, μέχρι την ΕΚΤ και 
το  Euro Group, μετατρέπει τη μία χώρα 
μετά την άλλη σε αποικίες της.

Έχω γράψει στο παρελθόν για το βαρύ 
τίμημα της δειλίας, όσον αφορά τη δουλο-
πρεπή στάση μας απέναντι στην Τουρκία. 
Εν προκειμένω δέχτηκα επικρίσεις από 
αρκετούς Έλληνες και Ελληνίδες, αλλά 
συνεχίζω να πιστεύω πως έχω δίκιο. 

Θέλω όμως να προσθέσω πως το τίμημα 
της υποταγής μας στη Γερμανία θα είναι 
ασύγκριτα μεγαλύτερο. Ελπίζω δε πως 
το γνωρίζουν τουλάχιστον οι επόμενες 
χώρες που έχουν τοποθετηθεί στο στόχα-
στρο των απογόνων των ναζί, στα πλαίσια 
του οικονομικού πολέμου που διεξάγουν: 
η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία, που 
έχανε ανέκαθεν τον πόλεμο από τους 
Γερμανούς.
Σίγουρα πάντως το γνωρίζει η Αγγλία, 

που δεν ανήκε στους ηττημένους των 
πολέμων, αλλά που συμμετείχε στο κορυ-
φαίο σφάλμα του 20ου αιώνα: στο να 
επιτραπεί στη Γερμανία η επανένωση 
της, η οποία ήταν κάτι περισσότερο από 
έγκλημα. Ένα έγκλημα που θα μας κοστί-
σει πανάκριβα, αιματοκυλώντας για τρίτη 
φορά την Ευρώπη.

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
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Σε καταστάσεις αβεβαιότητας, και όταν υπάρχουν 
αντιφατικές πληροφορίες, οι άνθρωποι αγχώνονται, 

χάνουν την εμπιστοσύνη τους, και αυτό έχει ως συνέπεια 
ο καθένας να κοιτάει μόνο τον εαυτό του

Ακραίες σπασμωδικές αντιδράσεις, 
απειλή της κοινωνικής συνοχής και 

επιβάρυνση των ψυχικά ευάλωτων, 
μπορεί να προκαλέσουν η αβεβαιότητα 
και οι αντιφατικές πληροφορίες που 
προκύπτουν σε μια πανδημία.
Τη διαπίστωση έκανε σε συνέντευξη που 

παραχώρησε πρόσφατα, στο Πρακτορείο 
Fm και στην εκπομπή της Τάνιας Η. 
Μαντούβαλου «104,9 Μυστικά Υγείας», 
η ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια στο 
Αιγινήτειο, δρ Ίλια Θεοτοκά, με αφορμή 
τον κορωνοϊό. 
«Σύμφωνα με δεδομένα από παλαιό-

τερες επιδημίες, με πιο πρόσφατη του 
Έμπολα το 2014-2015, ο κάθε άνθρω-
πος αντιλαμβάνεται το ρίσκο σε ένα 
διαφορετικό βαθμό, γι’ αυτό και αντιδρά 
διαφορετικά», αναφέρει η ψυχολόγος κι 
εξηγεί: «Άλλοι τρέχουν αμέσως να εμβο-
λιαστούν, άλλοι δεν εμβολιάζονται, άλλοι 
δεν τηρούν ούτε τους βασικούς κανόνες 
υγιεινής».
»Σε δημοσιεύσεις του έγκριτου «British 

Journal of Health Psychology» είχαμε 
δει με τον Έμπολα ότι, όταν η επιδη-
μία αρχίζει και γίνεται πανδημία, τότε το 
άγχος αυξάνεται. Σε κάποιες περιπτώσεις 
μπορεί να διασπαστεί και η κοινωνική 
συνοχή, και οι άνθρωποι έχουν μια γκάμα 
αντιδράσεων. Όπως φόβος, άγχος για 
στίγμα σε περίπτωση που νοσήσουν, κλεί-
σιμο στον εαυτό, ξενοφοβία, πανικός ή 
αμυντική στάση, δηλαδή δε μιλάνε καθό-
λου γι’ αυτό».
»Πολλές φορές υπάρχει στόχος να μετα-

δοθεί η φοβία και στα παιδιά», λέει η 
κυρία Θεοτοκά.
»Να μη θέλουν οι γονείς τα παιδιά τους 

να πάνε σχολείο και μετά τα παιδιά να 
αρχίσουν να φοβούνται, βλέποντας τις 

αντιδράσεις των γονιών. Σε πιο ακραίες 
περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχει και 
παράνοια. Δηλαδή, υπερβολή του στυλ δε 
μιλάω σε κανέναν, δε χαιρετάω κανέναν, 
αναβάλλω σημαντικές δραστηριότητες».
«Εκεί βέβαια», τονίζει η κυρία Θεοτοκά, 

«σημαντικό ρόλο παίζετε κι εσείς οι δημο-
σιογράφοι στο πώς επικοινωνείτε την 
πληροφορία».

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ  
ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ

Όσον αφορά τη γραμμή ψυχολογικής 
υποστήριξης που έχει ενεργοποιηθεί στην 
Κίνα, η δρ Θεοτοκά σχολιάζει ότι «εκεί 
υπάρχει αρκετή αβεβαιότητα, που πολλές 
φορές δεν είναι καλός σύμβουλος των 
ανθρώπων».
»Τα άτομα που είναι πιο ευάλωτα ψυχο-

λογικά δυσκολεύονται να χειριστούν την 
αβεβαιότητα, νιώθουν άγχος και κατα-
λήγουν ότι μπορεί να μην είναι σε θέση 
να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Επίσης, 
μπορεί να ενταθούν κάποια προβλήματα, 
π.χ. κρίσεις πανικού. Άρα, το να δίνονται 
οδηγίες ψυχολογικές αλλά και πρακτικές 
από τους ειδικούς, βοηθάει σημαντικά και 
μειώνει την αβεβαιότητα».
»Σε καταστάσεις αβεβαιότητας, και όταν 

υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες, οι 
άνθρωποι αγχώνονται, χάνουν την εμπι-
στοσύνη τους, και αυτό έχει ως συνέπεια 
ο καθένας να κοιτάει μόνο τον εαυτό του.

Δεν τον νοιάζει αν με τη συμπεριφορά 
του θα βλάψει τον άλλον, και παραδείγ-
ματος χάριν ένας μολυσμένος μπορεί να 
κυκλοφορεί ελεύθερα και άλλοι λιγότερο 
επικίνδυνοι να κλειστούν στον εαυτό 
τους», επισημαίνει η δρ Θεοτοκά.

[Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ]
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ΖΩΗ ΣΑΣ

�

dignitequebec.com

Πώς επιδρά μια πανδημία  
στην ψυχική κατάσταση  

του ανθρώπου 
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Ο κύκλος τραγουδιών «Ρωμιο-
σύνη» του Μίκη Θεοδωράκη πα-
ρουσιάζεται για πρώτη φορά σε 
συναυλία στο θέατρο Διάνα στην 
Αθήνα, έπειτα από διαδήλωση 
της ΕΔΑ κατά των αμερικανικών 
βάσεων στην Ελλάδα.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΞΤΡΑ
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3 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

 Όλοι σας θαυμάζουν για το πνεύμα 
σας και τις έξυπνες ιδέες σας! Η Αφροδίτη κινείται 
στον επικοινωνιακό τρίτο οίκο σας κι εσείς μιλάτε 
με όλους, φλερτάρετε και παίζετε, ίσως ακόμα 
ξεκινήσετε ένα μεγάλο και αποδοτικό επαγγελ-
ματικό εγχείρημα. Ή ίσως ξεκινήσετε να γράφετε 
ένα μυθιστόρημα ή τα απομνημονεύματά σας.

Μην αφήνετε τον πόνο του παρελθό-
ντος να εμποδίσει την αγάπη. Η Αφροδίτη στον 
πνευματικό δωδέκατο οίκο σας, σας βοηθά να 
ανακάμψετε συναισθηματικά και να συγκεντρω-
θείτε στον εαυτό σας, στις ανάγκες και τις επιθυ-
μίες σας, θα νιώσετε ελαφρύτερα και πιο χαρού-
μενα. Είναι μέσα στο μυαλό σας να θεωρήσετε 
ότι αυτό το ταξίδι της ζωής είναι χαρά.

Έχετε τη συμπαντική άδεια να μιλή-
σετε, ακόμα και να… κουτσομπολέψετε, και θα 
το κάνετε καλά, χάρη στην Αφροδίτη στον έβδο-
μο οίκο σας, των σχέσεων και των συνεργασιών. 
Όλη αυτή η προσοχή που λαμβάνετε θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει σε μια πολλά υποσχόμενη 
ερωτική σχέση ή συνεργασία ή ένα νέο πελάτη, 
οπότε τολμήστε!

Τι κάνετε για την ασφάλεια και τη στα-
θερότητα; Η Αφροδίτη κινείται στο δεύτερο οίκο 
σας, των χρημάτων και της ασφάλειας, και στρέ-
φει την προσοχή σας στα αποκτήματά σας, ό,τι 
κατέχετε και τη δημοσιονομική σας ισορροπία. 
Έχετε τώρα ιδέες για να βελτιώσετε τις συνθήκες 
εργασίας σας και τα οικονομικά σας, μιλάτε με αυ-
τοπεποίθηση και πρεσβεύετε τις αξίες σας.

Ξεχωρίζετε με την ευγλωττία και την 
εξυπνάδα σας, συναντάτε νέους ανθρώπους και 
βρίσκετε την αγαπημένη σας ομάδα χάρη στην 
Αφροδίτη στο φιλικό και ομαδικό ενδέκατο οίκο 
σας. Υπάρχει δύναμη στην ομαδική εργασία, έτσι 
συνεργαστείτε με τους άλλους και ανταλλάξτε 
απόψεις και ιδέες. Φήμη και αναγνώριση σας 
περιμένουν τους προσεχείς έξι μήνες.

Εξομαλύνετε την καθημερινότητά 
σας και εξυπηρετείτε τους άλλους χάρη στην 
Αφροδίτη στον καθημερινό και εξυπηρετικό 
έκτο οίκο σας. Αισθάνεστε την ανάγκη να οργα-
νώσετε τα πράγματα, στο σπίτι και την εργασία 
σας, ώστε να ξεκινήσετε μια νέα σελίδα. Είστε 
πιο εξυπηρετικοί προς τους άλλους, καθώς νιώ-
θετε πιο ευτυχισμένοι τώρα όταν υποστηρίζετε 
κάποιον που έχει ανάγκη.

Έχετε έναν πνευματώδη μαγνητισμό 
που κάνει τους ανθρώπους να έρχονται κοντά 
σας, να θέλουν να μάθουν ποιοι είστε, τι σκέ-
φτεστε και αν θέλετε να περάσετε περισσότερο 
χρόνο μαζί τους. Με την Αφροδίτη στο ζώδιό σας 
εκπέμπετε μια μεγάλη διανοητική δύναμη, που 
φέρνει κοντά σας άτομα με παρόμοιες ιδέες με 
τις δικές σας, είτε στην ερωτική ή την επαγγελ-
ματική αρένα.

Ανοίξτε τα φτερά σας! Η Αφροδίτη 
κινείται στον ένατο οίκο σας, της επέκτασης και 
των διαπολιτισμικών διασυνδέσεων, έτσι μιλά-
τε με όλον τον κόσμο, ίσως μια νέα γνωριμία 
επεκτείνει τους ορίζοντές σας στο εγγύς μέλλον 
σας. Ή ίσως βρεθείτε σε μια εκλεκτική ομάδα αν-
θρώπων, γνωρίζοντας ότι αυτά τα άτομα έχουν 
διαφορετική φιλοσοφία ζωής και πεποιθήσεις. 

Τους θαμπώνετε όλους με τη γοη-
τεία, την πειθώ και την ευγλωττία σας! Η ερωτι-
κή Αφροδίτη κινείται στον ερωτικό πέμπτο οίκο 
σας κι εσείς φλερτάρετε άνετα με όλους! Ίσως 
ακόμα να μην κάνετε διακρίσεις, φλερτάρετε 
για χάρη του ερωτικού παιχνιδιού. Το σύμπαν 
σας χαρίζει πληθώρα θαυμαστών, έτσι μιλήστε 
και φλερτάρετε.

Η νέα Σελήνη (24/3) στο δέκατο οίκο 
σας, της καριέρας, σας προσφέρει αναγνώριση 
και ανταμοιβές και αποσαφηνίζετε την τρέχουσα 
πορεία σας. Ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην επαγ-
γελματική σας ζωή! Θα μπορούσατε να δείτε μια 
αύξηση, ίσως ακόμα σας προσφερθεί μια δύ-
σκολη επαγγελματική αποστολή, που σας χρήζει 
όμως ηγέτες ή μια ανώτερη θέση στην εργασία 
σας, την οποία θα τη ζήλευαν οι συνάδελφοί σας.

Άφθονες ιδέες για πλούτο και ερωτική 
κατάκτηση σας φέρνει η Αφροδίτη στον όγδοο 
οίκο σας, του πάθους και του πλούτου, έχετε τη 
διάθεση για παιχνίδια δύναμης σε ένα άτομο ή 
ακόμα και δύο. Επιθυμείτε να ασκήσετε την εξου-
σία σας μέσω του χρήματος, γιατί νομίζετε ότι 
αυτό θα σας κάνει να αισθάνεστε καλύτερα ή θα 
κλείσει μια παλιά συναισθηματική πληγή. 

Πόσο καιρό έχετε να μιλήσετε με 
τους αγαπημένους σας; Η Αφροδίτη στον τέ-
ταρτο οίκο σας, του σπιτιού και της οικογένειας, 
σας ωθεί να πλησιάσετε τα οικεία προς εσάς 
πρόσωπα στο σπίτι σας, να ανατρέξετε σε πα-
λιές φωτογραφίες χαλαρώνοντας στο σπίτι σας, 
αυτό θα απαλύνει την ψυχή σας. Μαγειρέψτε 
για την οικογένειά σας και συζητήστε στην άνε-
ση του σπιτιού σας.
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Ο Γερμανός μηχανικός, Γκότλιμπ 
Ντάιμλερ, λαμβάνει δίπλωμα ευ-
ρεσιτεχνίας για τη μηχανή εσωτε-
ρικής καύσης.

Ο Παναθηναϊκός νικάει 
τον Άγιαξ με 1-0 στο Ολυμπιακό 
Στάδιο του Άμστερνταμ και στα-
ματάει ένα σερί 189 αήττητων 
αγώνων του αντιπάλου του στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στη 
ρεβάνς (17 Απριλίου) θα χάσει με 
3-0 και θα αποκλειστεί από τον τε-
λικό του Τσάμπιονς Λιγκ.

Μετά το βέτο της Ελλάδας, η 
ΠΓΔΜ δε μπαίνει στο ΝΑΤΟ. «Εί-
μαι περήφανος για την επιτυχημέ-
νη μάχη που δώσαμε όλοι μαζί», 
τονίζει ο πρωθυπουργός, Κώστας 
Καραμανλής. Δηλώνει ότι η μάχη 
συνεχίζεται και καλεί τα Σκόπια να 
παραμείνουν στις διαπραγματεύ-
σεις για την ονομασία.

1966

1996

Διαφορές 
συμπεριφοράς 
ανάμεσα στα δύο 
φύλα…
Οι άντρες έχουν διαφορές με τις 
γυναίκες και μάλιστα πολλές. 
Στον τρόπο που σκέφτονται, που 
αποφασίζουν, που ντύνονται, 
που επιλέγουν, που κανονίζουν, 
που οργανώνουν… Για τα ίδια 
πράγματα έχουν μια διαφορετική 
προσέγγιση, εφόσον για το κάθε 
φύλο, η σημασία βρίσκεται αλλού. 
Με χιούμορ και διασκεδαστική 
διάθεση, δείτε στη συνέχεια πώς 
τα δύο φύλα αντιμετωπίζουν 
με διαφορετικό τρόπο τις ίδιες 
καταστάσεις…

          Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ...
Ένας νεκροθάφτης 
δούλευε ως αργά ένα 
βράδυ και εξέταζε 
τα πτώματα. Εκεί 
που περιεργαζόταν 
το πτώμα του κυρίου 
Αλεξόπουλου έκανε 
μια… ανακάλυψη: ο 
κύριος Αλεξόπουλος 
είχε το μεγαλύτερο… 
εργαλείο που είχε δει 
στη ζωή του! Μιας και 
το σώμα του επρόκειτο 
να αποτεφρωθεί, ο 
νεκροθάφτης τού 
ζήτησε… συγνώμη και 
αφαίρεσε το «εργαλείο» 

του, καθώς θεώρησε 
πως θα ήταν κρίμα να 
αποτεφρωθεί μαζί με το 
υπόλοιπο σώμα.
Το έβαλε μάλιστα σε έναν 
χαρτοφύλακα και το πήγε 
στο σπίτι του. Το πρώτο 
πρόσωπο στο οποίο το 
έδειξε ήταν η γυναίκα 
του…
– Έχω κάτι να σου δείξω. 
Δε θα πιστεύεις στα μάτια 
σου! είπε και άνοιξε 
το χαρτοφύλακα.
– Ω, Θεέ μου! φώναξε η 
γυναίκα του. Πέθανε ο 
Αλεξόπουλος!!!

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
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SAINT-MARTIN
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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

Για να αγαπήσουν και 
τα παιδιά μας, αυτό το 
λάδι που τόσο 
αγαπήσαμε και εμείς! 
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