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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!

ΟΛΑ 
ΘΑ ΠΑΝΕ 

ΚΑΛΑ!

514 924-5959514-953-0649

ΑΣΦΑΛΤΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / ΧΩΡΙΣ ΣΚΑΨΙΜΟ

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ /ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ /ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (PAVÉ UNI)
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ / ΕΙΣΟΔΟΙ / ΤΑΡΑΤΣΕΣ / ΤΟΙΧΑΚΙΑ / 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
ΑΠΟ $2.50 

ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

alaprezeau@hotmail.com
RBQ: 8108-4410-11WWW.ASPHALTEAPREZEAU.COM

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 8

ΣΕΛΙΔΕΣ 10-11

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

Το «Ενωμένο Μέτωπο» της Κίνας  
Το φωτογραφικό στιγμιότυπο είναι από το αεροδρόμιο του Τορόντο 

ΑΠΟΘΗΚΕΎΕΙ  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ  
ΙΑΤΡΙΚΟ ΎΛΙΚΟ!

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΟ CNN:  
«Δε θα ρισκάρουμε  

την υγεία των Ελλήνων»

√ Συλλογική η επιτυχία 
√ Έχουμε σχεδόν  

περιορίσει την επιδημία
√ Το φετινό καλοκαίρι  

θα είναι διαφορετικό

Τουρισμός: Το στοίχημα για την 
επανεκκίνηση σε Ευρώπη-Ελλάδα

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ  
στην «αγκαλιά» των ΗΠΑ

Νέα έρευνα: Ο ήλιος 
καταστρέφει τον ιό! 

COVID-19
Άδεια… κυκλοφορίας  
για το Remdesivir
Μελέτες και δοκιμές για 90 εμβόλια  
σε όλον τον κόσμο

☑ Καθηγητής Γ. Ιωαννίδης:  
«Το lockdown δεν είναι πλέον λύση»

Σελίδα 15☛
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HUMANIA CENTRE
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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!

SOLD!

Γράφει ο Gideon Rachman
[Αρθρογράφος των Financial Times]

Οι ιστορικοί του μέλλοντος ίσως να 
καταγράψουν ότι η πανδημία του 

Covid-19 προκάλεσε ένα νέο ψυχρό πό-
λεμο μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολι-
τειών. 

Πριν ακόμη ξεσπάσει η πανδημία, η 
ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες είχε αρ-
χίσει να μεγαλώνει. Η Κίνα είχε προκαλέ-
σει την αμερικανική ισχύ στον Ειρηνικό, 
κατασκευάζοντας μια σειρά στρατιωτι-
κών βάσεων στη Θάλασσα της Νότιας 
Κίνας. Και η κυβέρνηση Τραμπ είχε ξεκι-
νήσει έναν εμπορικό πόλεμο.

Με την πανδημία να έχει τώρα τεράστιο 
κόστος, τόσο για την οικονομία όσο και 
σε ανθρώπινες ζωές, ο Ντόναλντ Τραμπ 
στρέφεται κατά της Κίνας. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει υιοθετή-
σει την ιδέα, ότι ο κορωνοϊός γεννήθηκε 
στο Ινστιτούτο ιολογίας της Ουχάν. Έχει 
υπαινιχθεί επίσης ότι ο ιός κατασκευ-
άστηκε σκοπίμως – κάτι που οι ίδιες οι 
αμερικανικές υπηρεσίες απορρίπτουν. 

Ο Λευκός Οίκος προσπαθεί επίσης να 
τροποποιήσει το νομικό δόγμα της «κυ-

ρίαρχης ασυλίας» για να ζητήσει αποζη-
μιώσεις από την Κίνα.

Η Κίνα συμβάλλει κι αυτή στην αύξη-
ση της έντασης, με τον εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Εξωτερικών να δηλώνει ότι 
ο ιός ίσως να ξεκίνησε από τις ΗΠΑ. Το 
Πεκίνο απάντησε επίσης με ιδιαίτερα 
επιθετικό τρόπο στις εκκλήσεις για δι-
εθνή έρευνα, ώστε να αποδειχθεί από 
πού ξεκίνησε ο ιός. Όταν ο Αυστραλός 
πρωθυπουργός ζήτησε να διεξαχθεί μια 
τέτοια έρευνα, ο κινέζος πρεσβευτής 
απάντησε ότι η χώρα του θα μπορούσε 
να απαντήσει μποϊκοτάροντας τα αυ-
στραλιανά προϊόντα.

Κινέζοι αξιωματούχοι φαίνεται να 
έχουν λάβει εντολή να επεκτείνουν την 
εγχώρια λογοκρισία και σε ξένα μέσα 
ενημέρωσης, ακόμη και ξένες κυβερνή-
σεις, ώστε να ελέγχεται απολύτως αυτό 
που λέγεται και γράφεται. Οι προσπά-
θειες αυτές όμως είναι αντιπαραγωγι-
κές, καθώς πυροδοτούν τα αντί-κινεζικά 
αισθήματα.
Το Πεκίνο θα μπορούσε να υποστηρίξει 

τη διεξαγωγή έρευνας από έγκυρους επι-
στήμονες, περιλαμβανομένων Αμερικα-
νών και Κινέζων, ώστε να καταπέσουν οι 

θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν. 
Μια τέτοια έρευνα θα πρόσφερε πολύτι-
μα μαθήματα και για την αποτροπή μελ-
λοντικών επιδημιών.
Είναι φυσικά πολύ δύσκολο να δεχθεί 

το Πεκίνο μια τέτοια έρευνα, καθώς οι 
εθνικιστές θα θεωρούσαν κάτι τέτοιο 
εξευτελιστικό. Η κινεζική κυβέρνηση 
κάνει άλλωστε τα πάντα για να προστα-
τεύσει την εικόνα, τόσο του Κομμουνι-
στικού Κόμματος όσο και του προέδρου 
Σι Τζινπίνγκ. Μια έντιμη εξιστόρηση 
των πρώτων σταδίων ης πανδημίας, πε-
ριλαμβανομένης και της τρομοκράτη-
σης των γιατρών που προσπάθησαν να 
κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου, θα 
έφερνε σε δύσκολη θέση το κόμμα. Άλ-
λωστε η Κίνα μπορεί να κρύβει κι άλλα 
μυστικά.
Η Κίνα έχει όμως και σοβαρούς λόγους 

να αμφισβητεί την καλοπιστία του Τραμπ, 
ο οποίος έχει επανειλημμένα αναπαρά-
γει «fake news», ισχυριζόμενος την ίδια 
στιγμή ότι τα απορρίπτει. Η συμπεριφο-
ρά του θα γίνεται ακόμη χειρότερη, όσο 
πλησιάζουν οι εκλογές. Αν όμως η Κίνα 
δεχόταν τη διεξαγωγή μιας ανεξάρτητης 
έρευνας, τους όρους δε θα τους έθετε ο 

Τραμπ αλλά οργανισμοί όπως τα Ηνωμέ-
να Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περιμένω να συμβεί κάτι τέτοιο; Όχι. 
Αντιθέτως, οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ 
ΗΠΑ και Κίνα θα γίνονται όλο και πιο επι-
κίνδυνες. 

Στις ΗΠΑ ακούγονται όλο και περισσό-
τερες φωνές, για να μη γίνονται δεκτοί 
πλέον κινέζοι φοιτητές στα τμήματα τε-
χνητής νοημοσύνης και κβαντομηχανι-
κής των αμερικανικών πανεπιστημίων, 
αλλά ακόμη και για να πάψουν οι Ηνω-
μένες Πολιτείες να πληρώνουν το χρέος 
τους προς την Κίνα.

Στην Κίνα, πάλι, η κυβέρνηση προσπα-
θεί να στρέψει τη δυσαρέσκεια του πλη-
θυσμού προς τους ξένους. Ίσως λοιπόν 
όλη αυτή η ένταση να οδηγήσει, όχι 
μόνο σε έναν ψυχρό πόλεμο, αλλά σε 
μια πραγματική ένοπλη σύγκρουση. 
Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Κίνα, πρέπει 

να κάνουν τα πάντα για να μην οδηγη-
θούν σε μια τέτοια έκβαση. Και το πρώτο 
βήμα θα είναι να συμφωνήσουν, να δι-
εξαχθεί μια ανεξάρτητη έρευνα για την 
προέλευση του Covid-19.

©Financial Times
[Μετάφραση: ΑΠΕ-ΜΠΕ]

Ο ψυχρός πόλεμος  
ΗΠΑ – Κίνας  

μπορεί να οδηγηθεί  
σε ένοπλη σύγκρουση
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Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Για όσους δε γνωρίζουν, οι απόδημοι 
οργανισμοί των Κινέζων, ελέγχονται 

και χρηματοδοτούνται από το «Ενωμέ-
νο Μέτωπο» – ένα κυβερνητικό όργανο 
που ιδρύθηκε το 1940 από τον Μάο Τσε 
Τουνγκ (Mao Zedong), αφιερωμένο στη 
διάδοση της ατζέντας του καθεστώτος 
εντός και εκτός Κίνας. 

Στη Δύση, οι οργανώσεις του «Ενωμένου 
Μετώπου» είναι συνήθως κινεζικές φοι-
τητικές ενώσεις σε κολλέγια και πανεπι-
στήμια, κινεζικά εμπορικά επιμελητήρια 
και κινέζικοι μη κερδοσκοπικοί οργανι-
σμοί. Τα «πλοκάμια» του  «Ενωμένου Με-
τώπου» ελέγχουν και χρηματοδοτούν και 
τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης των 
απόδημων Κινέζων. 

ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΚΙΝΟ
Μόλις άρχισε η πανδημία, σημειώνοντας 

συνεχόμενη άνοδο θυμάτων, η κυβέρνη-
ση της Κίνας ενεργοποίησε τις δυνάμεις 
της που βρίσκονται στο εξωτερικό για την 
εντόπιση και εισαγωγή του προστατευ-
τικού εμπορεύματος όπως: μάσκες N-95, 
ιατρικές προστατευτικές στολές, γυαλιά, 
χειρουργικά γάντια, απολυμαντικά, μηχα-
νές οξυγόνωσης εξωσωματικής μεμβρά-
νης (ECMO) και ιατρικοί αναπνευστήρες. 
Δηλαδή, όλα τα βασικά εργαλεία για τη 
βοήθεια ασθενών ή την προστασία των 
γιατρών από το να εκτεθούν στον ιό.
Συγκεκριμένα, οι αρχές του Πεκίνου, κι-

νητοποίησαν την κινεζική διασπορά μέσω 
του «Ενωμένου Μετώπου» για να βοηθή-
σει στην αγορά αγαθών. «Συνεχίστε να 
αγοράζετε, ενώ στέλνετε στην Κίνα [ιατρι-
κά εφόδια] και προσπαθήστε να αγορά-
σετε όσο το δυνατόν περισσότερα», λέει 
ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στην επίση-
μη ιστοσελίδα του «Ενωμένου Μετώπου 
Εργατών» του Κινεζικού Κομμουνιστικού 
Κόμματος (ΚΚΚ), ενθαρρύνοντας όλους 
τους Κινέζους στο εξωτερικό να ακολου-
θήσουν τα βήματά του, δηλαδή να αγορά-
σουν όλο το διαθέσιμο σε αυτούς ιατρικό 
υλικό και να το στείλουν πίσω στην Κίνα.
Το άρθρο εξήγησε, ότι οι Κινέζοι ομογε-

νείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, 
το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αργεντινή, την 
Αυστραλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
και τις Σεϋχέλλες, έχουν ήδη αγοράσει τό-
νους προϊόντων.

Οι κινεζικές αρχές κατάφεραν, χάρις στις 
κινεζικές εταιρείες καθώς και τις ξένες κι-
νεζικές οργανώσεις, την πραγμάτωση της 
παγκόσμιας συλλογής προμηθειών, αγο-
ράζοντας αποθέματα από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, την Ευρώπη, την Αυστραλία, 
τον Καναδά και άλλες χώρες.

Έχουν αγοράσει δισεκατομμύρια μάσκες, 
καθώς και εκατοντάδες τόνους άλλων κρί-
σιμων ιατρικών ειδών παγκοσμίως. Εν τω 
μεταξύ, η Κίνα, η οποία είναι η ίδια ο με-
γαλύτερος κατασκευαστής τέτοιων ιατρι-
κών προμηθειών, είχε σταματήσει να εξά-
γει από τον Ιανουάριο – όταν η επιδημία 
στην Κίνα έγινε σοβαρή.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές έρευνες, 
μεταξύ άλλων της εφημερίδας Daily Mail 
της Αυστραλίας, δυο δισεκατομμύρια μά-
σκες και 25 εκατομμύρια προστατευτικά 
εγχειρίδια εκτελωνίστηκαν στην Κίνα από 
τις 24 Ιανουαρίου 2020 μέχρι τις 9 Φε-
βρουαρίου 2020.
Από την άλλη μεριά, πολλές χώρες που 

αντιμετωπίζουν κλιμάκωση των κρουσμά-
των, έχουν έλλειψη του αναγκαίου ιατρι-
κού εξοπλισμού.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Ορισμένες κινεζικές οργανώσεις σε άλ-

λες χώρες, αγοράζουν απευθείας από 
τους τοπικούς κατασκευαστές και τους με-
γάλους χονδρεμπόρους, όπως η DuPont. 
Άλλοι αγοράζουν λιανικά από όσους 
εμπόρους μπορούν να βρουν.

Στη συνέχεια, οι ομάδες [Κινέζων] μί-
σθωσαν κινεζικές και διεθνείς ναυτιλιακές 
εταιρείες για τη μεταφορά των αγαθών, 
όπως οι FedEx και SF Express. Το «Ενωμέ-
νο Μέτωπο» ενθάρρυνε επίσης τους Κινέ-
ζους υπηκόους να αγοράζουν αγαθά και 
να τα μεταφέρουν στις προσωπικές απο-
σκευές τους όταν ταξιδεύουν στην Κίνα.
Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, έδω-

σε επίσης ξεκάθαρα οδηγία στους πολίτες 
να αγοράσουν ιατρικά εφόδια. Το κινε-
ζικό γενικό προξενείο στο Λος Άντζελες, 
εξέδωσε μια ανακοίνωση που ενθάρρυ-
νε τις δωρεές, στην επίσημη ιστοσελίδα 
του στις 26 Ιανουαρίου, αναφέροντας τις 
προμήθειες που χρειαζόταν επειγόντως 
η Κίνα, συμπεριλαμβανομένων: ιατρικών 
προστατευτικών μασκών – ακόμη και 
προσδιορίζοντας τον αύξοντα αριθμό κα-
τασκευής, προστατευτικών στολών, προ-
στατευτικών γυαλιών, απολυμαντικών 
χεριών, ένα αντί-ϊκό φάρμακο που χρησι-
μοποιείται συνήθως για τη θεραπεία της 
κοινής γρίπης, και άλλων τύπων φαρμά-
κων, υπέρυθρων θερμόμετρων, και πολ-
λών άλλων.
Στις 27 Φεβρουαρίου, το γενικό προξε-

νείο πρόσθεσε στο αίτημά του, το ότι οι 
κινεζικές κοινότητες στην περιοχή του Λος 
Άντζελες είχαν δωρίσει περισσότερους 
από 60 τόνους ιατρικών προμηθειών μετά 
την έξαρση της επιδημίας στην Κίνα. Οι 
κινεζικές πρεσβείες και τα προξενεία άλ-
λων χωρών πραγματοποίησαν παρόμοιες 
ανακοινώσεις. Το αποτέλεσμα ήταν, ότι 
από το Τορόντο έφυγαν για Κίνα 60 τό-
νοι εμπόρευμα και από το Μόντρεαλ 30 
τόνοι. 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ
Είναι κάπως παράδοξο, όταν μια οικοδο-

μική μεσιτική εταιρεία που κτίζει υπέρ-
λουξ ουρανοξύστες, να προβαίνει στην 
αγορά και στην εξαγωγή ιατρικού προστα-
τευτικού υλικού από ανάλογα εργοστάσια 
της Αυστραλίας. Πρόκειται για την Global 
property giant Greenland η οποία συμμε-
τείχε στην αγορά και εξαγωγή του ιατρι-
κού εξοπλισμού στην Κίνα.

Η διοίκηση της εταιρείας είχε δώσει 
εντολή στο προσωπικό της να βγει «παγα-
νιά» και να εντοπίσει προς αγορά μάσκες, 
θερμόμετρα, γάντια, μπλούζες, αντιβα-
κτηριδιακά πανιά και υγρά, κ.λπ.… για 
να σταλθούν στη γνωστή πλέον περιοχή 
Wuhan της Κίνας. Η Greenland είχε αγο-
ράσει ιατρικά είδη και από τη Βόρεια Αμε-
ρική, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. 
Οι αγορές αυτές, μείωσαν κατά πολύ το 

απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού που ήταν 
αναγκαίος στα νοσοκομεία αυτών των 
χωρών για την καταπολέμηση του Κορω-
νοϊού. 

Παρόμοιες αγορές για εξαγωγή έκανε 
και η υπό κινέζικης ιδιοκτησίας εται-
ρεία κατασκευής μονοκατοικιών, Risland 
Australia, η οποία έστειλε 90 τόνους εξο-
πλισμού μέσω φορτηγού αεροπλάνου.
Η διοίκηση της Risland, δικαιολογήθηκε 

ότι το ίδρυμα Guangdong, μια μη κερδο-
σκοπική οργάνωση κινέζων με παραρτή-
ματα σε 131 χώρες, ζήτησε να τους βοη-
θήσει στον εντοπισμό, αγορά και εξαγωγή 
του εν λόγου υλικού. «Τότε η Κίνα είχε 
πληγεί από τον ιό και τρέξαμε να τη βοη-
θήσουμε», εξηγεί ο διευθύνων διοικητής 
GT Hu σε ανακοίνωση Τύπου της εταιρί-
ας… 

Φυσικό ήταν, οι αρχές της Αυστραλίας να 
κινήσουν έλεγχο, πως εξηγείται οικοδομι-
κές εταιρίες ξαφνικά να αγοράζουν και να 
εξαγάγουν ιατρικό εξοπλισμό; Ήδη ο πρω-
θυπουργός της Αυστραλίας εξήγγειλε ότι 
θα απαγορευτεί από εδώ κα πέρα οποια-

δήποτε εξαγωγή ιατρικού εξοπλισμού.

ΑΚΡΙΒΟ ΚΑΙ ΣΚΑΡΤΟ  
ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΑ
Το κινεζικό καθεστώς, επιδιώκοντας να 

προωθήσει τον εαυτό του ως παγκόσμιο 
ηγέτη στην καταπολέμηση της πανδημίας, 
έχει στείλει πρόσφατα ειδικούς γιατρούς 
και αναγκαίες προμήθειες, όπως μάσκες 
και αναπνευστήρες, σε ευρωπαϊκές χώρες, 
στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. 
Αλλά οι προμήθειες της Κίνας ως επί το 
πλείστων βρέθηκαν… ελαττωματικές. 
Με άλλα λόγια, αγόρασαν όλο το καλό 

εμπόρευμα από το εξωτερικό και μας 
πουλούν τώρα σε «χρυσάφι» το σκάρτο! 
Οι «νέες» τιμές του ιατρικού εξοπλισμού, 
είναι πλέον 20 με 30 φορές πιο ακριβές, 
από τις τιμές που είχε αγοράσει η Κίνα τον 
Ιανουάριο. Μια από τις αιτίες, που οι κα-
ναδικές αρχές διεξάγουν έρευνα…
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Η Κίνα συσσωρεύει παγκόσμια 
αποθέματα ιατρικού εξοπλισμού
Εισήγαγε δυο δις μάσκες από το εξωτερικό • Βοήθησαν οι απόδημοι Κινέζοι
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Η φύση τιμωρεί…
Πολύς λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό για τα εμβόλια και 

την Ατζέντα 21, περί μείωσης του πληθυσμού, καθώς οι θε-
ωρίες συνομωσίας δίνουν και παίρνουν. 

Μια τέτοια θεωρία ισχυρίζεται, ότι ο ιδρυτής της Microsoft, δι-
σεκατομμυριούχος Bill Gates, σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τις 
δοκιμές COVID-19 και ένα μελλοντικό εμβόλιο για την παρακο-
λούθηση ατόμων με μικροτσίπ.
Γεγονός είναι πως το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates εδώ και χρό-

νια υποστηρίζει εκτεταμένες δοκιμές και χρηματοδοτεί έρευνες 
εμβολίων, χωρίς πάντως να περιλαμβάνουν εμφυτευμένα μι-
κροτσίπ.

Μόλις πρόσφατα διέθεσε επί πλέον 150 εκατομμύρια δολάρια 
για την έρευνα θεραπειών και εμβολίων για το COVID-19 καθώς 
η πανδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο.

Σε συνέδριο στην TED το 2016 με τίτλο «Καινοτομία στο μη-
δέν», ο Γκέιτς προειδοποίησε για μία πιθανή παγκόσμια πανδη-
μία, τονίζοντας πως η ανθρωπότητα θα πρέπει να είναι έτοιμη 
να την αντιμετωπίσει. 

Η ψηφιακή εποχή ευνοεί τις θεωρίες συνομωσίας και τα fake 
news ταξιδεύουν μέσω του ιντερνέτ σε όλο τον κόσμο με τα-
χύτητα φωτός. Τα σενάρια περί προελεύσεως του κορωνοϊού 
βρίθουν και εκατομμύρια κόσμος φαίνεται πως τα μοιράζεται 
καθημερινά μέσω των κοινωνικών δικτύων, γεγονός που συμ-
βάλλει στον πολλαπλασιασμό και τη γρήγορη διασπορά ψευ-
δών ειδήσεων. Κατά καιρούς, γνωστά πρακτορεία ειδήσεων και  
διακεκριμένοι δημοσιογράφοι έχουν πέσει θύματα παρόμοιων 
ψευδών ειδήσεων. 

Πέρα όμως από τις όποιες θεωρίες συνομωσίας και ανεπιβε-
βαίωτες πληροφορίες, γεγονός είναι ότι ο πληθυσμός της γης 
αυξάνεται με ιλιγγιώδη ρυθμό. Τη συνεχή αύξηση του πληθυ-
σμού επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην 52η Σύνοδο της 
Επιτροπής του ΟΗΕ για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη. 
Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, ο πληθυσμός της Γης έφτασε 

το 2019 τα 7,7 δισεκατομμύρια κατοίκους, το 2050 αναμένεται 
να εκτιναχθεί στα 9,7 δισεκατομμύρια, ενώ στα τέλη του 21ου 
αιώνα θα φθάσει περίπου τα 11 δισεκατομμύρια…

Οι βασικές τάσεις που διέπουν την αύξηση του παγκόσμιου 
πληθυσμού, όπως αναφέρεται στην εισήγηση, συνίστανται στο 
ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός γίνεται «πιο γηραιός και πιο κινη-
τικός». Εκτός των άλλων, αναμένεται ότι η αύξηση του πληθυ-
σμού μπορεί να επιφέρει μείωση των φυσικών πόρων και να 
επιβαρύνει το οικοσύστημα του πλανήτη. 

Εξάλλου, βάση των στοιχείων που αναφέρονται στην εισήγηση, 
ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν στις πόλεις μπορεί να αυξη-
θεί από το 59% που είναι σήμερα στο 68% το 2050. 
Στην εισήγηση επισημαίνεται επίσης, ότι το μέσο προσδόκιμο 

ζωής το 2019 έφθασε τα 72,3 χρόνια, ενώ το 2030 αναμένεται να 
αυξηθεί κατά δύο χρόνια φθάνοντας τα 74,3 χρόνια. 

Ακόμη και με την έμφυτη επινοητικότητα του ανθρώπου, οι 
φυσικοί πόροι και τα οικοσυστήματα του πλανήτη δύσκολα θα 
μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες ενός τέτοιου πληθυσμού.
Αναμφισβήτητα πάντως, η φύση θα βρει και πάλι τον τρόπο να 

αυτοπροστατευτεί, με ή δίχως τις ολέθριες ανθρώπινες συμπε-
ριφορές. Γεγονός είναι πως η φύση τιμωρεί, αλλά μόνο για να 
διορθώσει...

Πώς η πανδημία παγίδευσε  
τα θύματα της οικιακής  

βίας στην «κόλαση»
Γράφει η Gillian Tett
[Αρθρογράφος των Financial Times]

Την περασμένη εβδομάδα μου τηλεφώνη-
σε μια φίλη κλαίγοντας. Είχε ρωτήσει το 

πρωί τον άντρα της για μια οικιακή δαπάνη 
κι εκείνος έγινε έξαλλος, τη χτύπησε επανει-
λημμένα και την πέταξε στον τοίχο.

«Τι να κάνω;», μου είπε ψιθυριστά, καθώς 
το σπίτι είναι μικρό και υπήρχε κίνδυνος ο 
άντρας της να την ακούσει. Όπως μου είπε, 
έχουν ξανασυμβεί τέτοιες σκηνές και θέλει 
να φύγει από το σπίτι μαζί με τα παιδιά. Φο-
βάται όμως ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο 
στη διάρκεια της καραντίνας. Και δε θέλει να 
καταγγείλει τον άντρα της στην αστυνομία, 
γιατί μπορεί να χάσει τη δουλειά του και να 
αφήσει την οικογένεια χωρίς εισοδήματα.

«Ο κορωνοϊός μάς παγίδευσε στην κόλα-
ση», είπε, εκφράζοντας την απόγνωσή της 
επειδή οι κυβερνήσεις επέβαλαν καραντίνα 
χωρίς να προστατεύσουν τις ευάλωτες οικο-
γένειες.

Όσο την άκουγα, με κατέλαβε θλίψη όχι 
μόνο γι’ αυτή την οικογένεια, αλλά και για 
πολλές ακόμη γυναίκες και παιδιά που είναι 
παγιδευμένα σε ένα κλουβί τρόμου, άγχους 
και κακοποίησης.

Στοιχεία από όλο τον κόσμο δείχνουν, ότι 
ο εγκλεισμός έχει οδηγήσει σε αύξηση της 
οικιακής βίας. Στη Βρετανία, οι κλήσεις στην 
ειδική τηλεφωνική γραμμή έχουν αυξηθεί 
κατά 49% και είναι πλέον 400 την ημέρα.

Ανάλογα είναι τα στοιχεία από την Ευρώπη, 
τις ΗΠΑ και πολλές ακόμη χώρες, γεγονός 
που έκανε τον Γενικό Γραμματέα των Ηνω-
μένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, να ζητήσει 
από τις κυβερνήσεις να θέσουν στην πρώτη 
γραμμή την ασφάλεια των γυναικών.

Ακόμη και σε μέρη όπου οι καταγγελίες 
μειώνονται – όπως στο Λος Αντζελες, όπου 
έχουν μειωθεί κατά 18% σε σχέση με πέρυσι 
–, αυτό προκαλεί ανησυχία, όχι ανακούφιση, 
καθώς η αστυνομία φοβάται ότι πολλά θύ-
ματα φοβούνται να μιλήσουν ή δεν έχουν τη 
δυνατότητα να το κάνουν.

Για ορισμένες εύπορες και χαρούμενες οι-
κογένειες, η καραντίνα μπορεί να μοιάζει με 
δημιουργικές διακοπές. Για τις περισσότε-
ρες οικογένειες, όμως, ο εγκλεισμός δημι-
ουργεί γκρίνιες, άγχος και συχνά αρρώστιες. 
Και στα σπίτια με επιθετικά άτομα, ο εγκλει-

σμός ισοδυναμεί με εφιάλτη. Δεν είναι μόνο 
ότι είναι δύσκολο να δραπετεύσεις. Είναι κι 
ένα άλλο πρόβλημα: το πνευματικό κλουβί.

Εκείνοι που κακοποιούν τα θύματά τους 
δεν το κάνουν μόνο με τη σωματική βία. 
Τους κάνουν επίσης να πιστεύουν ότι η κα-
κοποίηση είναι δικαιολογημένη, αν όχι ανα-
πόφευκτη. Μερικές φορές απομονώνουν τα 
θύματά τους από τους άλλους, ελέγχουν τις 
επικοινωνίες τους ή τους κάνουν να ντρέπο-
νται. Το ανώμαλο αρχίζει έτσι να φαίνεται 
ομαλό.

Η πανδημία ενισχύει την αίσθηση αυτή. 
Σήμερα τίποτα δε μοιάζει εντελώς «ομα-
λό». Απαιτείται φυσική απόσταση. Πολλοί 
αισθάνονται ψυχολογική κατάπτωση. Για τα 
θύματα κακοποίησης, είναι ακόμη πιο δύ-
σκολο να διαφύγουν, καθώς αυτό απαιτεί 
ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική και σω-
ματική ενέργεια – για να μη μιλήσουμε για 
τα χρήματα.

Μπορούν να βοηθηθούν τα θύματα; Φυ-
σικά. Χρειάζεται όμως μεγαλύτερη υποστή-
ριξη. Η φίλη μου, μού είπε ότι προσπάθησε 
να τηλεφωνήσει στην ειδική γραμμή, αλλά 
την άφησαν να περιμένει τόσο πολλή ώρα, 
που τελικά το έκλεισε.

Πρέπει επίσης να υπάρξουν κι άλλοι τρό-
ποι για να καταγγέλλουν τα θύματα το πρό-
βλημά τους χωρίς να τους καταλάβουν. Μια 
ωραία ιδέα που ξεκίνησε από τις Κανάριες 
Νήσους και τη μιμήθηκαν στη συνέχεια αρ-
κετές χώρες, είναι να χρησιμοποιούν τα θύ-
ματα τον κωδικό «Mask-19» στα φαρμακεία, 
ώστε να δηλώνουν με διακριτικό τρόπο το 
πρόβλημά τους.

Τα άδεια ξενοδοχεία μπορεί και πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως ξενώνες. Οι κυβερνή-
σεις πρέπει να ενισχύουν οικονομικά όσους 
προσπαθούν να ξεφύγουν. Υπάρχει επίσης η 
απόλυτη ανάγκη θεραπείας, όχι μόνο τώρα 
αλλά και στο μέλλον. Το τραύμα από την οι-
κιακή βία μπορεί να διαρκέσει για χρόνια.

Υπάρχει και κάτι ακόμη που μπορούμε να 
κάνουμε: να έχουμε τον νου μας. Η φίλη 
μου σκοπεύει να μείνει στο σπίτι της, αφού 
δεν έχει χρήματα και δε θέλει να ταράξει τα 
παιδιά της, ελπίζοντας ότι τα πράγματα θα 
ηρεμήσουν. Θέλει όμως η ιστορία της να γί-
νει γνωστή, ώστε να αποκαλυφθεί τι προκα-
λεί η καραντίνα σε οικογένειες όπως η δική 
της και να λάβουν οι κυβερνήσεις μέτρα. 

© Financial Times
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Γράφει η ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Στην αισιόδοξη άκρη της γκάμας των 
προβλέψεων που έχουν διατυπωθεί 

έως τώρα, για τις επιπτώσεις του κορω-
νοϊού στην ελληνική οικονομία και κοντά 
σ’ αυτές της Τράπεζας της Ελλάδος, κινού-
νται οι εκτιμήσεις του υπουργείου Οικο-
νομικών στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 
2020-21, που υπέβαλε την Πέμπτη 30/4 
στις Βρυξέλλες.
Το βασικό του σενάριο προβλέπει ύφεση 

4,7%, αλλά υπάρχει και ένα δυσμενές, με 
υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 7,9%. Υπενθυ-
μίζεται ότι ο διοικητής της κεντρικής τρά-
πεζας, Γιάννης Στουρνάρας, στα αντίστοι-
χα σενάρια προέβλεπε ύφεση 4% και 8% 
αντίστοιχα.

Και στα δύο σενάρια του υπουργείου, η 
προβλεπόμενη ανάκαμψη του επόμενου 
χρόνου υπερκαλύπτει τις απώλειες του 
2020. Έτσι, το 2021 προβλέπεται ανάκαμ-
ψη 5,1% στο βασικό σενάριο και 8% στο 
δυσμενές.

Η διαφορά του βασικού από το δυσμενές 
σενάριο: Το πρώτο προβλέπει εξασθένη-
ση της υγειονομικής κρίσης το δεύτερο 
εξάμηνο του χρόνου, έπειτα από κορύφω-
σή της το δεύτερο τρίμηνο, αλλά και συ-
γκράτηση της ύφεσης στην Ευρωζώνη σε 
επίπεδο ανάλογο με το ελληνικό (4,7%). 
Στο δυσμενές, η διάρκεια της κρίσης είναι 
μεγαλύτερη.
Άλλοι φορείς, όπως π.χ. το ΔΝΤ, έχουν 

εκτιμήσει ότι η ύφεση στην ελληνική οι-
κονομία θα φτάσει φέτος το 10% (βασικό 
σενάριο), αλλά το υπουργείο Οικονομι-
κών δε συμμερίζεται την άποψη αυτή. 
Το πρόγραμμα αναφέρει ότι η ύφεση θα 

έφτανε το 10% αν δε λαμβάνονταν κα-
θόλου μέτρα, τα οποία όμως ελήφθη-
σαν. Στο δυσμενές σενάριο, χωρίς μέτρα, 
υπολογίζει το υπουργείο Οικονομικών, η 
ύφεση θα μπορούσε να φτάσει το 13,2%. 
Τόσο (13,3%) εκτιμά ότι θα φτάσει η ύφε-
ση στην Ελλάδα η Morgan Stanley στο βα-
σικό της σενάριο, που κινείται στο απαισι-
όδοξο άκρο των προβλέψεων.
Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης στο βα-

σικό του σενάριο πρωτογενές έλλειμμα 
1,9% του ΑΕΠ και στο δυσμενές 2,8%. Με 
τους τόκους και σε όρους ESA προβλέπε-
ται έλλειμμα 4,7% του ΑΕΠ (έναντι πλεο-
νάσματος 1,5% του ΑΕΠ το 2019). Σε κάθε 
περίπτωση, οι δημοσιονομικοί κανόνες 
έχουν ανασταλεί για φέτος, τουλάχιστον, 
στην Ευρωζώνη, οπότε δεν υπάρχει πρό-
βλημα.

ΤΟ ΧΡΕΟΣ
Αρκετά αισιόδοξο είναι το πρόγραμμα 

και ως προς τις επιπτώσεις του κορωνοϊ-
ού στο χρέος, αφού εκτιμά ότι θα αυξηθεί 
κατά 12,2% του ΑΕΠ στα 188,8% του ΑΕΠ 
από 176,6% του ΑΕΠ το 2019. Το 2021, το 
υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι 
το χρέος θα υποχωρήσει και πάλι στο 
176,8%. Και εδώ, η πρόβλεψη του υπουρ-
γείου βρίσκεται κοντά σε αυτήν της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, που υπολογίζει επιβά-
ρυνσή του κατά 14% φέτος. Αντίθετα, το 
ΔΝΤ βλέπει αύξησή του κατά πάνω από 
20% του ΑΕΠ.
Το πλήγμα στο ΑΕΠ, σύμφωνα με τις πα-

ραδοχές του προγράμματος, θα προέλθει 
κυρίως από τον τουρισμό, με την υποχώ-
ρηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσι-
ών να φτάνει 19,2% αλλά και την πτώση 

της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 4,1%, 
και των επενδύσεων κατά 4,6%. Το 2021, 
όμως, προβλέπεται να ανακτηθεί το χαμέ-
νο έδαφος στον τουρισμό και στην κατα-
νάλωση, ενώ εκτιμάται άλμα επενδύσεων 
κατά  15,6%.

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ
Με επιφυλάξεις αντιμετωπίζει τις προ-

βλέψεις του προγράμματος το Ελληνικό 
Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο –πα-
ρότι τις υιοθετεί– επισημαίνει τον «ιδι-
αίτερα υψηλό βαθμό αβεβαιότητας» στο 
μακροοικονομικό περιβάλλον και χαρα-
κτηρίζει «ιδιαιτέρως αισιόδοξη» την πρό-
βλεψη για ύφεση 4,7% φέτος, επισημαί-
νοντας ότι οι περισσότεροι διεθνείς οργα-
νισμοί είναι λιγότερο αισιόδοξοι.
Το ΕΔΣ χτυπά ακόμη καμπανάκι για τους 

μισθούς, λέγοντας ότι υπάρχει κίνδυνος 
οι μειώσεις τους να γίνουν μόνιμες, κάτι 
που θα υπονομεύσει, μέσω της μειω-
μένης κατανάλωσης, και την ανάκαμψη 
της οικονομίας. Επισημαίνει, επίσης, τον 
κίνδυνο να μην αποδειχθούν επαρκείς οι 
ευρωπαϊκοί πόροι για την ανάκαμψη της 
οικονομίας, δεδομένου ότι οι εθνικοί πό-
ροι είναι πεπερασμένοι.

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  
ΦΤΑΝΕΙ ΤΑ 17,35 ΔΙΣ

Στα 17,35 δισ. ευρώ (9,7% του ΑΕΠ) φτά-
νει η αξία των μέτρων που έχουν ληφθεί 
μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Προγράμματος Σταθερότητας.
Το ταμειακό τους κόστος, όμως, περιορί-

ζεται σε 11,5 δισ. ευρώ σε επίπεδο έτους 
(6,5% του ΑΕΠ) ή 12,35 δισ. ευρώ για τους 
μήνες έως τον Ιούνιο, αν ληφθεί υπόψη 

ότι οι επιστροφές φορολογικών και ασφα-
λιστικών αναστολών θα πραγματοποιη-
θούν μετά τον Αύγουστο.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με σχετική 

ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών, 
Χρήστου Σταϊκούρα, τα 10,349 δισ. ευρώ 
είναι το δημοσιονομικό κόστος και εξ αυ-
τών τα 2,332 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε 
αναστολές φόρων και εισφορών. Άλλα 2 
δισ. ευρώ είναι το ταμειακό κόστος χορή-
γησης δανείων με εγγυήσεις, οι οποίες, με 
μόχλευση, θα οδηγήσουν στη χορήγηση 
δανείων 7 δισ. ευρώ.
Ο κ. Σταϊκούρας επισημαίνει ότι το τα-

μειακό κόστος, το οποίο αγγίζει τα 12,35 
δισ. ευρώ έως τον Ιούνιο, «έχει άμεση 
σχέση με τα αποθέματα ταμειακών διαθε-
σίμων». Σημειώνεται ότι τα ταμειακά δια-
θέσιμα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε 
την περασμένη εβδομάδα ο υφυπουργός 
Δημοσιονομικής Πολιτικής, ανέρχονται 
ακριβώς σε 12,3 δισ. ευρώ, αν εξαιρεθεί 
το «μαξιλάρι» του ESM, ύψους 15,7 δισ. 
ευρώ, που έχει αυστηρές προϋποθέσεις 
για να χρησιμοποιηθεί.

Όπως διευκρινίζεται από τον υπουργό 
Οικονομικών, τα μέτρα αυτά δεν περιλαμ-
βάνουν όσα θα εξειδικευθούν το προσε-
χές διάστημα, όπως το πρόγραμμα της 
Κομισιόν για την απασχόληση SURE, η 
χορήγηση δανείων μέσω της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, το νέο πλαίσιο 
επιδότησης δανείων πρώτης κατοικίας και 
οι νέες πολιτικές που θα εφαρμοστούν σε 
συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, 
όπως τουρισμό, μεταφορές κ.λπ., καθώς 
και παρεμβάσεις ρευστότητας του Δημο-
σίου.

© Η Καθημερινή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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το 2021
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«Πιστεύουμε ότι αποφύγαμε την 
πρώτη σφαίρα, ξεκάθαρα. Κάθε 

θάνατος είναι τραγικό γεγονός, όμως ο 
αριθμός των θανάτων ανά εκατομμύριο 
πληθυσμού είναι ένας από τους χαμηλό-
τερους στην Ευρώπη. Όπως είπατε, αυτό 
δεν ήταν αναμενόμενο πριν από δύο μή-
νες» τόνισε ο έλληνας πρωθυπουργός 
στη συνέντευξή του στο CNN και τον απε-
σταλμένο του στην Αθήνα, Νικ Ρόμπερ-
τσον, η οποία προβλήθηκε την Τρίτη 5 
Μαΐου από το δίκτυο, και σημείωσε ότι 
έχουμε φτάσει στο σημείο όπου έχουμε 
σχεδόν τελείως περιορίσει την επιδημία.

Αναφερόμενος στον τρόπο που αντέ-
δρασε η Ελλάδα στην υγειονομική κρίση 
υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έλαβε πολύ 
νωρίς μέτρα και επικοινώνησε το μήνυμά 
της πολύ καθαρά, δίνοντας το λόγο στους 
ειδικούς και δημιουργώντας μια αίσθηση 
κοινωνικού καθήκοντος. 
«Οι πολίτες δεν έπρεπε να τηρήσουν τα 

μέτρα επειδή ήταν υποχρεωμένοι διά 
νόμου, αλλά επειδή ήταν για το κοινό 
καλό» είπε.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο πρω-

θυπουργός σημείωσε ότι «θα ανοίξουμε 
μόνον εάν είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι 
μπορούμε να το κάνουμε με το σωστό 
τρόπο και ότι αναλαμβάνουμε ένα ρίσκο 
που είναι απόλυτα διαχειρίσιμο».
«Γνωρίζουμε, από την πανδημία του 

1918, ότι οι πόλεις που έλαβαν νωρίς μέ-
τρα lockdown ήταν αυτές που ανέκαμψαν 
ταχύτερα, στις Ηνωμένες Πολιτείες του-
λάχιστον. Άρα, μολονότι είναι αδύνατο 
να κάνεις οποιαδήποτε πρόβλεψη, όσον 
αφορά το μέγεθος της ύφεσης, γνωρί-
ζουμε πως θα είναι πολύ μεγάλη, ευελπι-
στούμε πως θα υπάρχει σωρευτικά θετικό 
κλίμα για τη χώρα, που θα μας βοηθήσει 
καθώς οδεύουμε προς το επόμενο στά-
διο» υπογράμμισε.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚ ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ
-Νικ Ρόμπερτσον: Η Ελλάδα έκανε το 

απροσδόκητο. Πώς το καταφέρατε;

-Κυριάκος Μητσοτάκης: Λαμβάνοντας 
μέτρα πολύ νωρίς, επικοινωνώντας το μή-
νυμά μας πολύ καθαρά, δίνοντας το λόγο 
στους ειδικούς, δημιουργώντας ουσιαστι-
κά μία αίσθηση κοινωνικού καθήκοντος. 
Οι πολίτες δεν έπρεπε να τηρήσουν τα μέ-
τρα επειδή ήταν υποχρεωμένοι διά νόμου, 
αλλά επειδή ήταν για το κοινό καλό.

-Νικ Ρόμπερτσον: Έχετε ιδιαίτερες περι-
στάσεις εδώ: Έναν ηλικιωμένο πληθυσμό 
κι ένα σύστημα υγείας που δεν είναι όσο 
ισχυρό θα μπορούσε να είναι. Πόσο επέ-
δρασαν αυτά στη λήψη των αποφάσεών 
σας;
-Κυριάκος Μητσοτάκης: Γνωρίζαμε πολύ 

καλά ότι διαθέταμε μικρό αριθμό κλινών 
Εντατικής Θεραπείας ανά 100.000 κατοί-
κους, πολλούς ηλικιωμένους που ζουν 
σε μία πυκνοκατοικημένη πόλη όπως η 
Αθήνα. Παρακολουθούσαμε τι συνέβαινε 
στην Ιταλία και γνωρίζαμε ότι δεν είχαμε 
το περιθώριο να επιτρέψουμε σε αυτήν 
την πανδημία να υπερβεί τις αντοχές του 
συστήματος υγείας. Πιστεύουμε ότι έχου-
με φτάσει στο σημείο όπου έχουμε σχεδόν 
τελείως περιορίσει την επιδημία, τουλάχι-
στον το πρώτο στάδιό της και σταδιακά θα 
αρχίσουμε να χαλαρώνουμε.

-Νικ Ρόμπερτσον: Πιστεύετε ότι αποφύ-
γατε μία σφαίρα;
-Κυριάκος Μητσοτάκης: Πιστεύουμε ότι 

αποφύγαμε την πρώτη σφαίρα, ξεκάθα-
ρα. Κάθε θάνατος είναι τραγικό γεγονός, 
όμως ο αριθμός των θανάτων ανά εκα-
τομμύριο πληθυσμού είναι ένας από τους 
χαμηλότερους στην Ευρώπη. Όπως είπα-
τε, αυτό δεν ήταν αναμενόμενο πριν από 
δύο μήνες. Αποφύγαμε την πρώτη σφαίρα, 
το ερώτημα τώρα είναι εάν μπορούμε να 
είμαστε εξίσου έξυπνοι στη στρατηγική 
ανοίγματός μας και αν μπορούμε να πεί-
σουμε τους πολίτες να είναι ακόμα πιο 
υπεύθυνοι.

-Νικ Ρόμπερτσον: Η εμπειρία χειμερι-
νών τουριστικών περιοχών στην Ευρώπη 

ήταν ότι μετατράπηκαν σε εστίες ταχείας 
διασποράς του ιού. Με αθρόες αφίξεις 
δε μπορείς να τους επιβλέπεις όλους νυ-
χθημερόν. Δεν υπάρχει ρίσκο;
-Κυριάκος Μητσοτάκης: Υπάρχει, και γι’ 

αυτό -ήμουν ξεκάθαρος- θα ανοίξουμε 
μόνον εάν είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι 
μπορούμε να το κάνουμε με το σωστό 
τρόπο και ότι αναλαμβάνουμε ένα ρίσκο 
που είναι απόλυτα διαχειρίσιμο. Γνωρί-
ζουμε, από την πανδημία του 1918, ότι οι 
πόλεις που έλαβαν νωρίς μέτρα lockdown 
ήταν αυτές που ανέκαμψαν ταχύτερα, 
στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον. 
Άρα, μολονότι είναι αδύνατο να κάνεις 
οποιαδήποτε πρόβλεψη, όσον αφορά το 
μέγεθος της ύφεσης, γνωρίζουμε πως θα 
είναι πολύ μεγάλη, ευελπιστούμε πως θα 
υπάρχει σωρευτικά θετικό κλίμα για τη 
χώρα, που θα μας βοηθήσει καθώς οδεύ-
ουμε προς το επόμενο στάδιο.

-Νικ Ρόμπερτσον: Θέλω να επανέλθω σε 
κάτι που είπατε νωρίτερα, την ιδέα ότι 
ταξιδιώτες θα εξετάζονται πριν έρθουν. 
Όταν φτάσαμε εμείς υποβληθήκαμε 
αμέσως σε τεστ, τα αποτελέσματα βγή-
καν σε 24 ώρες. Τι θέλετε να δείτε να γί-
νεται και πόσο σίγουρος αισθάνεστε ότι 
θα γίνει;
-Κυριάκος Μητσοτάκης: Και πάλι, το ζή-

τημα είναι τι είδους πρωτόκολλα θα συμ-
φωνήσουμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά υποθέτω ότι οι εξετάσεις 
θα γίνονται πριν την επιβίβαση των ταξι-
διωτών στο αεροπλάνο, όχι αφότου φτά-
σουν εδώ.

-Νικ Ρόμπερτσον: Θα είναι ένα πολύ δι-
αφορετικό καλοκαίρι, έτσι δεν είναι;
-Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα είναι όντως 

ένα πολύ διαφορετικό καλοκαίρι. Αλλά 
ελπίζουμε ότι τα χειρότερα είναι πίσω 
μας. Και πάλι, αυτό που κρατάω ως κλη-
ρονομιά αυτής της κρίσης, είναι το αί-
σθημα συλλογικής επιτυχίας. Και τολμώ 
να χρησιμοποιήσω τη λέξη υπερηφάνεια. 
Οι Έλληνες δεν έχουν νιώσει υπερήφανοι 

εδώ και πολύ καιρό. Γιατί, ξέρετε, επί δέκα 
χρόνια, ήμασταν ο σάκος του μποξ για την 
Ευρώπη.

-Νικ Ρόμπερτσον: Αυτό αλλάζει τα πράγ-
ματα;
-Κυριάκος Μητσοτάκης: Πιστεύω ότι τα 
πράγματα έχουν αλλάξει όσον αφορά την 
αυτοπεποίθησή μας αλλά και αναφορικά 
με την εμπιστοσύνη προς το κράτος. Δε 
λέω κατ’ ανάγκην την εμπιστοσύνη στην 
κυβέρνηση. Αλλά οι πολίτες εμπιστεύο-
νται το κράτος. Εμπιστεύονται τους ειδι-
κούς. Ήμασταν η πρώτη χώρα που πειρα-
ματίστηκε με τον λαϊκισμό. Εκλέξαμε τους 
λαϊκιστές στην εξουσία και τι μας είπαν; 
«Μην ακούτε τους ειδικούς, τα έκαναν όλα 
λάθος, είναι η ελίτ κλπ.». Το πρώτο πράγ-
μα που έκανα ήταν να δώσω το λόγο στον 
κορυφαίο επιδημιολόγο μας. Και αυτός 
κάνει τις καθημερινές ενημερώσεις. Δεν 
τις κάνω εγώ.

-Νικ Ρόμπερτσον: Το ξέρω, αλλά μήπως 
υπάρχει ένας σωστός τρόπος, και μήπως 
η Ελλάδα έχει το σωστό τρόπο;
-Κυριάκος Μητσοτάκης: Δε νομίζω ότι 

υπάρχει ένας και μοναδικός σωστός τρό-
πος. Αλλά πιστεύω ότι ξεκάθαρα τα κα-
ταφέραμε, τουλάχιστον όσον αφορά την 
πρώτη φάση, μέχρι τώρα, πιστεύω ότι το 
κάναμε με το σωστό τρόπο. Φυσικά, δεν 
τα κάναμε όλα απολύτως σωστά αλλά αν 
κοιτάξουμε τους αριθμούς δεν επιδέχο-
νται αμφισβήτησης όσα έχουμε πετύχει. 
Δεν είναι ένα μοναδικό στοιχείο (που οδή-
γησε στην επιτυχία) αλλά αν κοιτάξουμε 
τη στρατηγική που εκπονήσαμε, νομίζω 
ότι ήταν η σωστή.

-Νικ Ρόμπερτσον: Μήπως αυτό κάνει το 
στοίχημά σας να «ανοίξετε» ακόμα πιο 
δύσκολο, καθώς κάνατε σωστές επιλογές 
στην αρχή…
-Κυριάκος Μητσοτάκης: Επαναλαμβάνω, 

θα κινηθούμε προς το άνοιγμα της χώρας 
μόνον εάν είμαστε βέβαιοι ότι κάνουμε το 
σωστό.                              © Η Καθημερινή

ΚΎΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΟ CNN

«Θα ανοίξουμε τη χώρα  
μόνον όταν είμαστε βέβαιοι  

ότι κάνουμε το σωστό»
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«Βουτιά» στα ενοίκια μετά την πανδημία
Τι δείχνουν τα στοιχεία σε 35 περιοχές μετά το πάγωμα των αγοραπωλησιών και την 
κατάρρευση των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb που έφερε η κρίση της πανδημίας

Γράφει η Μαρία Βουργάνα

Η κρίση της πανδημίας που βυθίζει την 
ελληνική οικονομία σε ύφεση έχει 

ανατρέψει πλήρως το τοπίο και στην αγο-
ρά ακινήτων. Οι αγοραπωλησίες πάγωσαν, 
οι πλατφόρμες τύπου Airbnb κατέρρευ-
σαν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων βλέποντας 
την τουριστική σεζόν να χάνεται και τα 
εισοδήματά τους να εξανεμίζονται, επι-
στρέφουν στη βραχυχρόνια μίσθωση με 
την αγορά να γεμίζει ξανά ενοικιαστήρια.
Τα σημάδια της πανδημίας στην ελλη-

νική κτηματαγορά άρχισαν να φαίνονται 
στις τιμές των ενοικίων, οι οποίες έχουν 
αρχίσει να ξεφουσκώνουν, ιδιαίτερα σε 
περιοχές που οι τιμές είχαν εκτιναχθεί 
στα ύψη. 

Η μείωση αυτή, όπως εξηγεί στην εφη-
μερίδα της Ελλάδας «ΤΑ ΝΕΑ» ο Θεμι-
στοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελ-
λαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών Ε-Real 
Estates, αποτελεί στιγμιαία αντίδραση των 
ιδιοκτητών, οι οποίοι χρειάζονται άμεσα 
εισόδημα για να καλύψουν τις υποχρεώ-
σεις τους, ενώ πολλοί σπεύδουν να προλά-
βουν να μισθώσουν το ακίνητό τους πριν 
έρθουν αντιμέτωποι με μεγάλες μειώσεις. 
Μια πρώτη έρευνα στις τιμές των ενοι-
κίων στη μετά κορωνοϊό εποχή σε 35 πε-
ριοχές της Αττικής, δείχνει μειώσεις που 
υπερβαίνουν ακόμη και το 15%.

Στην Άνω Κυψέλη η ζητούμενη τιμή ενοι-
κίασης μιας κατοικίας 100 τ.μ. από 8,4 
ευρώ το τετραγωνικό μέτρο που ήταν το 
Φεβρουάριο «προσγειώθηκε» στα 7 ευρώ 
το τετραγωνικό τον Απρίλιο καταγράφο-
ντας μείωση της τάξης του 16,6%. 

Στο Περιστέρι, πριν ξεσπάσει η πανδη-
μία, η ζητούμενη τιμή ενοικίου έφθανε 

τα 8 ευρώ το τετραγωνικό. Τώρα το ενοί-
κιο που ζητούν κατά μέσο όρο οι ιδιο-
κτήτες έχει μειωθεί στα 6,8 ευρώ το τε-
τραγωνικό, σημειώνοντας πτώση 14,6%. 
Ίδια εικόνα παρατηρείται και στην Κάτω 
Ηλιούπολη με το ζητούμενο ενοίκιο να 
φθάνει στα 7 ευρώ το τετραγωνικό από 
8 ευρώ το τετραγωνικό που ήταν η τιμή 
πριν από την επέλαση του κορωνοϊού. 
Σύμφωνα με τον Θεμιστοκλή Μπάκα, οι 
περιοχές που θα καταγράψουν τις πρώ-
τες μειώσεις ενοικίων στη μετά κορωνο-
ϊό εποχή, είναι κυρίως περιοχές του κέ-
ντρου της Αθήνας όπως, ο Άγιος Νικόλα-
ος, η Άνω Κυψέλη, τα Άνω Πατήσια, το 
Πεδίον του Άρεως, η Πλατεία Αμερικής, 
η Πλατεία Αττικής, το Γκύζη, ο Κολωνός, 
η Κυψέλη, τα Σεπόλια, καθώς και πολλές 
γειτονιές της Καλλιθέας και του Νέου Κό-
σμου που δε συνορεύουν με το Κουκάκι. 

Πτώση των ενοικίων αναμένονται και σε: 
-Περιοχές που δεν αποτελούν κορυφαί-
ους προορισμούς και μπήκαν τελευταίοι 
στην αγορά του Airbnb. Οι περισσότεροι 
από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών 
θα επιστρέψουν άμεσα στις μακροχρό-
νιες – συμβατικές μισθώσεις ή/και θα 
προχωρήσουν σε πώληση του ακινήτου 
τους μετά τη μεγάλη χασούρα που έρχε-
ται από το 2019 και κορυφώνεται το 2020. 
-Πολλές περιοχές της Αττικής, όπου ήδη τα 
ενοίκια βρίσκονται στο ανώτερο επίπεδο 
τιμών, όπως στα νότια προάστια και συ-
γκεκριμένα Παλαιό Φάληρο, Νέα Σμύρνη, 
Γλυφάδα, Άλιμος και Βούλα.
Οι ειδικοί της αγοράς εκτιμούν, ότι όσο 

περισσότερα ακίνητα επιστρέψουν σύ-
ντομα στις μακροχρόνιες μισθώσεις, τόσο 
εντονότερη θα είναι η μείωση των ζη-
τούμενων ενοικίων, ιδιαίτερα μετά την 

αύξηση στα φέσια από ενοίκια που πα-
ρατηρείται από το καλοκαίρι του 2019. 
Επίσης, πολλά funds που έχουν επενδύ-
σει σε αγορά κατοικιών ή/και αλλοδαποί 
επενδυτές που δεν προγραμματίζουν να 
επισκεφτούν τη χώρα μας, κυρίως Κινέ-
ζοι (golden visa) θα διαθέσουν τα ακίνη-
τά τους προς μίσθωση για να μπορούν να 
έχουν μια απόδοση στην επένδυσή τους 
και να μπορούν να πληρώνουν τα έξοδα 
ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
Την τελευταία διετία, η αύξηση των ενοι-

κίων ήταν εκρηκτική. Το 2018, το μέσο 
ενοίκιο στην περιοχή της Αττικής αυξήθη-
κε κατά 7%, ενώ το 2019 εκτιμάται ότι η 
αγορά έτρεξε με ετήσιο ρυθμό αύξησης 
της τάξης του 10%. Ειδικά στο κέντρο της 
Αθήνας, τα ενοίκια έκαναν άλμα της τάξης 
του 20% – 30% κατά μέσο όρο την τελευ-
ταία διετία, ενώ στις περιοχές εκτός του 
κέντρου, το «κοντέρ» έδειξε αυξήσεις του 
10% – 15%. 

Στην προ κορωνοϊού εποχή, η ενοι-
κίαση ενός διαμερίσματος κατάλλη-
λο για οικογένεια 90 τ.μ. – 110 τ.μ., σε 
περιοχές των ανατολικών, βορείων 
και νοτίων προαστίων, κόστιζε από 
650 ευρώ έως 850 ευρώ, δηλαδή σχε-
δόν όσο ένας μέσος μηνιαίος μισθός. 
Μάλιστα, όπως μας λέει ο Θεμιστοκλής 
Μπάκας, «δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις 
ιδιοκτητών ακινήτων που η μισθωτική 
σύμβαση με τον εκμισθωτή έληξε εντός 
του 2018 και παρατάθηκε σιωπηρά για 12 
μήνες και για να δεχθούν την περαιτέρω 
ανανέωση του συμβολαίου, ζήτησαν από 

τον εκμισθωτή να δεχθεί μια αύξηση ακό-
μη και 35% – 40% σε σχέση με την αρχική 
μίσθωση προ τριών – τεσσάρων ετών». 
Πριν ξεσπάσει η πανδημία, οι ειδικοί της 
αγοράς εκτιμούσαν ότι οι τιμές των ενοι-
κίων θα παρέμεναν σε ανοδική τροχιά 
και το πρώτο εξάμηνο του 2020, αλλά στο 
δεύτερο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με 
τους ίδιους, «θα βλέπαμε τις πρώτες μει-
ώσεις, καθώς σε πολλές περιπτώσεις βρι-
σκόμασταν ήδη στο ανώτερο σημείο των 
τιμών και αναμέναμε τη ρύθμισή τους». 
Όμως η επέλαση του κορωνοϊού, που 
οδήγησε σε lockdown, ανέτρεψε πλήρως 
το τοπίο στην αγορά των ακινήτων.

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πτωτικές τάσεις στις τιμές των ζητούμε-

νων ενοικίων παρατηρούνται το τελευ-
ταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη και στις 
μεγάλες πόλεις. Τα στοιχεία της αγοράς 
δείχνουν μειώσεις που φθάνουν ακόμη 
και το 18%. Ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, 
στο κέντρο οι τιμές ενοικίασης διαμερι-
σμάτων 90-100 τ.μ. κατασκευής από το 
2000 και μετά είναι μειωμένες κατά 16,6% 
σε σχέση με το Φεβρουάριο, πριν ξεσπά-
σει η πανδημία, στη Νέα Παραλία τα ζη-
τούμενα ενοίκια καταγράφουν πτώση 
18%, στο Λευκό Πύργο η μείωση φθάνει 
το 11,29% και στην Άνω Πόλη το 10%.

Στο κέντρο της Πάτρας, οι ζητούμενες 
τιμές μίσθωσης κατοικιών εμφανίζονται 
μειωμένες έως και 15%, στην Καλαμάτα 
καταγράφεται πτώση 12%, στη Λαμία 10% 
και στο Ηράκλειο Κρήτης η μείωση αγγίζει 
το 12%.

© in.gr

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

Lambropoulos 

 

 

Χρόνια πολλά σε όλο τον Ελληνισμό! 

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940! 

Ζήτω η Ελλάς! Ζήτω ο Καναδάς! 

Emmanue l l a . L ambropou lo s@pa r l . g c . c a  

Χαρούμενη Γιορτή της Μητέρας!  

Emmanuella 
Lambropoulos 

Députée de Saint-Laurent 
 Member of Parliament  

Elambropoulos.liberal.ca 
emmanuella.lambropoulos@parl.gc.ca 
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Κοντά σας στις 4μ.μ.στο 1610 ΑΜ

Αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου:
Συνεντεύξεις με τους 
-Γερουσιαστή Λεωνίδα Χουσάκο
-Γιώργο Μάνιο από το 
Ελληνοκαναδικό Κογρέσο 

-Ιουστίνη Φραγκούλη 
από το Ελληνικό Κογκρέσο 
του Κεμπέκ

1610

Από τη στήλη αυτή χρόνια τώρα εξετά-
ζουμε την πορεία και την εξέλιξη των 

σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, κυρίως 
μετά το άνοιγμα που έκανε ο Ερντογάν 
προς τον Πούτιν, μόλις λίγες ημέρες πριν 
από το πραξικόπημα του Ιουλίου του 
2016.

Γράφει ο Σάββας Καλεντερίδης*

Όλο αυτό το διάστημα ο Ερντογάν 
έκανε πολλά πρακτικά βήματα προς 

τη Ρωσία, βήματα που μπορούν να θεω-
ρηθούν και η απαρχή μιας γεωπολιτικής 
στροφής, η οποία έχει τέτοια δυναμική, 
που μπορεί να αλλάξει την ίδια την Ιστο-
ρία της περιοχής. 
Τα βήματα αυτά τα έκανε για δύο λό-

γους. Ο ένας ήταν η άρνηση των ΗΠΑ να 
αλλάξουν την πολιτική τους στο Κουρδικό 
και συγκεκριμένα την πολιτική συνεργα-
σίας με τους Κούρδους της Συρίας, μια 
συνεργασία που οδηγούσε στην ίδρυση 
ντε φάκτο αυτόνομης κουρδικής κρατικής 
οντότητας.

Η προοπτική αυτή αποτελούσε -και συ-
νεχίζει να αποτελεί- για την Τουρκία μείζο-
να απειλή, όχι απλώς εθνικής ασφάλειας 
αλλά επιβίωσης της χώρας, με τον τρόπο 
που τη γνωρίζουμε από της ίδρυσής της, 
το 1923. 

Γι’ αυτό προσέγγισε τη Ρωσία, εξασφαλί-
ζοντας από τη Μόσχα την άδεια να εισβά-
λει στη Συρία δύο φορές -στην Αλ Μπαμπ 
και στο Αφρίν-, «σπάζοντας» στη μέση τον 
στρατηγικής σημασίας «Κουρδικό Διάδρο-
μο». 
Αυτή η απειλή απασχολεί κυρίως το 

στρατό και το βαθύ κράτος, το οποίο έπαι-
ξε ρόλο στην απόφαση του Ερντογάν να 
γυρίσει την πλάτη στις ΗΠΑ.

Ένας άλλος λόγος, που ο Ερντογάν επέ-
λεξε τον Πούτιν ως βασικό συνεργάτη στα 
τεκταινόμενα της περιοχής από το 2016, 

είναι καθαρά ψυχολογικός. Όποιος έχει 
μελετήσει το χαρακτήρα και την ιδιοσυ-
γκρασία του Ερντογάν γνωρίζει ότι -μετα-
ξύ άλλων- είναι εκδικητικός, παρορμητι-
κός και αυτοκαταστροφικός.
Θεωρώντας, λοιπόν, ότι πίσω από την 

απόπειρα πραξικοπήματος βρίσκονται οι 
μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, όχι μόνο 
στράφηκε προς τον Πούτιν και τη Ρωσία, 
αλλά τα έβαλε με τις ΗΠΑ. Η περίπτωση 
του πάστορα Μπράνσον είναι χαρακτηρι-
στική και δεν είναι καθόλου απλή. Ήταν 
μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση.
Γιατί τα αναφέρουμε όλα αυτά; Γιατί ο 

Ερντογάν, μπορεί ως χαρακτήρας να εί-
ναι εκδικητικός και αυτοκαταστροφικός, 
επειδή είναι πολιτικό ον, τόσα χρόνια 
στο τιμόνι της Τουρκίας έχει αποκτήσει 
εμπειρία στην πολιτική και φυσική του 
επιβίωση, αφού το δεύτερο, όπως έχουν 
εξελιχθεί τα πράγματα, εξαρτάται από το 
πρώτο.
Τώρα ο Ερντογάν βρίσκεται σε ένα πολ-

λαπλό αδιέξοδο. Η συνεργασία του με τη 
Ρωσία δοκιμάζεται σκληρά στο Ιντλίμπ 
και στη Συρία. Οι Ρώσοι είναι σκληροί 
παίκτες και ο Ερντογάν γνωρίζει ότι μετά 
το Ιντλίμπ θα ακολουθήσει η εκδίωξη από 
το Αφρίν, την Αλ Μπαμπ και από όλες τις 
περιοχές της Συρίας, όπου η Τουρκία έχει 
εγκαθιδρύσει μια ιδιότυπη επιρροή.

Επίσης, ο Ερντογάν αντιμετωπίζει προ-
βλήματα με τη Ρωσία και στη Λιβύη, αν 
και εκεί δεν είναι ξεκάθαρος ο ρόλος της 
Μόσχας. Τέλος, ο Ερντογάν αντιμετωπί-
ζει σοβαρά προβλήματα στην οικονομία, 
προβλήματα τα οποία μπορεί να του στοι-
χίσουν την επανεκλογή του το 2023 και 
την πολιτική -και φυσική- του επιβίωση.
Τα προβλήματα στην οικονομία είναι 

πολλά, όμως το πιο οξύ πρόβλημα είναι 
η αδυναμία, υπό τις παρούσες συνθήκες, 
να εξασφαλίσει κεφάλαια σε συνάλλαγμα 
περίπου 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων 

για την αποπληρωμή και αντικατάσταση 
χρέους, για το 2020. Υπό τις παρούσες 
συνθήκες, τόσα πολλά χρήματα ο Ερντο-
γάν μπορεί να βρει μόνο σε δύο «πόρ-
τες». Η μία είναι το ΔΝΤ και η άλλη η 
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Όμως, και οι δύο αυτές πόρτες είναι 
κλειστές, γιατί υπάρχουν οι κυρώσεις 
που έχει αποφασίσει το Κογκρέσο, λόγω 
της επιμονής του Ερντογάν να αγοράσει, 
να παραλάβει και να ενεργοποιήσει τους 
ρωσικούς S-400. Μάλιστα, ο Τούρκος πρό-
εδρος, επειδή όπως είπαμε παραπάνω 
είναι και παρορμητικός, είχε εκφραστεί 
με εξαιρετικά προσβλητικό τρόπο για τις 
ΗΠΑ, όταν έβαζαν όρους για τους S-400. 
Μεταξύ άλλων, είπε «δεν είμαστε κρά-

τος φυλάρχων της Αφρικής, δε γλείφουμε 
εκεί που φτύνουμε, δεν κάνουμε βήμα 
πίσω, εμείς τιμούμε την υπογραφή μας 
και δεν εξευτελιζόμαστε» και άλλα πολλά, 
που μπορεί κανείς να γράψει και βιβλίο 
με τις προσβλητικές φράσεις που χρησι-
μοποίησε εναντίον των ΗΠΑ.
Επειδή, όμως, όπως είπαμε, έχει αποκτή-

σει εμπειρία στην πολιτική του επιβίωση, 
ο Ερντογάν πήρε «σφουγγάρι», όπως έλε-
γε ο Αντώνης Σαμαράς, και έσβησε όλα 
όσα έλεγε για τις ΗΠΑ. 

Και τους S-400 δε θα ενεργοποιήσει, και 
θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ στη Συρία, 
εναντίον της Ρωσίας και των Κούρδων, 
και θα πάρει την υπογραφή του πίσω, 
και θα… γλείψει εκεί που έφτυνε. 
Ο Ερντογάν για να επιβιώσει οδηγεί την 

Τουρκία με την ουρά στα σκέλια και πάλι 
στη… ζεστή αγκαλιά των ΗΠΑ, μια εξέλιξη 
που θα έχει επιπτώσεις στην περιοχή και 
το… μάρμαρο δε θα το πληρώσουν μόνο 
οι Κούρδοι και ο Άσαντ, αλλά και η Κύπρος 
και η Ελλάδα.

Για να μη θεωρηθεί υπερβολικό αυτό 
που αναφέρθηκε παραπάνω, ότι ο Ερντο-
γάν «θα… γλείψει εκεί που έφτυνε», ακο-

λουθεί μέρος της επιστολής που έστειλε 
προ ολίγων ημερών στον πρόεδρο των 
ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τη βοήθεια 
που έστειλε η Τουρκία στις ΗΠΑ σε υγει-
ονομικά υλικά για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού. 

Ιδού το γλείψιμο που λέγαμε:
«Αγαπητέ φίλε,
…πιστεύω ότι πρέπει να επωφεληθούμε 
από το θετικό περιβάλλον που δημιουρ-
γήθηκε από τη συνεργασία μας, η οποία 
έχει γίνει ισχυρότερη λόγω της επιδημίας, 
προκειμένου να προωθήσουμε τις τουρ-
κοαμερικανικές διμερείς σχέσεις σε κάθε 
τομέα και να συνειδητοποιήσουμε τις δυ-
νατότητες των χωρών μας με τον πιο απο-
τελεσματικό τρόπο, ειδικά όσον αφορά 
τον εμπορικό μας στόχο των 100 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων.

Στην πραγματικότητα, οι πρόσφατες εξε-
λίξεις στην περιοχή μας, ιδίως στη Συρία 
και τη Λιβύη, έδειξαν για άλλη μια φορά 
πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί η 
συμμαχία και η συνεργασία Τουρκίας – 
ΗΠΑ με τον ισχυρότερο τρόπο. 
Ελπίζω ότι την προσεχή περίοδο το Κο-

γκρέσο και ο αμερικανικός Τύπος θα κα-
τανοήσουν καλύτερα τη στρατηγική σημα-
σία των σχέσεων μας και θα ενεργήσουν 
με την κατανόηση που απαιτείται από τον 
κοινό μας αγώνα και τα κοινά μας προβλή-
ματα, με τον αντίκτυπο αυτής της αλλη-
λεγγύης που επιδείξαμε κατά τη διάρκεια 
της επιδημίας…
…Εκφράζω τους χαιρετισμούς και την ειλι-
κρινή μου αγάπη σε αυτόν τον αγώνα που 
θα ολοκληρώσουμε με επιτυχία μαζί. 

Ρ.Τ. Ερντογάν»

*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερ-
ρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός 
εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας 
της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και 
γεωστρατηγικός αναλυτής

Ταγίπ Ερντογάν:  
«Εμείς δε γλείφουμε  
εκεί που φτύναμε…»
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ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER

Η μόνη αγάπη που μπορεί 
να ‘ναι στον κόσμο όλο 
άφθαρτη και αναλλοίωτη 
είναι της μάνας μόνο...

Χρόνια Πολλά  
στις Μανούλες  
όλου του Κόσμου !

Ιωαννα ΠλαΪτης
www.mountroyalcem.com  |  jplaitis@mountroyalcem.com 

940, ave. Ogilvy, Montréal, QC  H3N 1P4  |  T: 514 495-8082  |  F: 514 495-8872

Ο καθηγητής Γιάννης Ιωαννίδης (φωτ. 
αριστερά) της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Στάνφορντ της Καλιφόρ-
νια είναι ο Έλληνας ερευνητής με τη μεγα-
λύτερη απήχηση και επιρροή παγκοσμίως, 
καθώς καταλαμβάνει την 87η θέση στη δι-
εθνή κατάταξη «Highly Cited Researchers 
(h>100)» της Webometrics. 
Στη δεύτερη θέση (107) από ελληνικής 

πλευράς, βρίσκεται ο καθηγητής Γιώργος 
Χρούσος (φωτ. δεξιά) της Ιατρικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Η κατάταξη, που συντάσσεται δύο φορές 

το χρόνο με βάση τις πληροφορίες των δη-
μόσιων προφίλ καθηγητών και ερευνητών 
πανεπιστημίων στο Google Scholar, ταξι-
νομεί τους επιστήμονες ανάλογα με την 
επιστημονική επιρροή που έχουν στους 
άλλους επιστήμονες διαχρονικά.

Η επικαιροποιημένη κατάταξη αφορά 
στοιχεία που συλλέχθηκαν την τελευταία 
εβδομάδα του Απριλίου και περιλαμβάνει 
4.167 ερευνητές με δείκτη h-index άνω 
του 100, οι οποίοι δηλαδή έχουν τουλάχι-
στον 100 ερευνητικές εργασίες που έχουν 
παρατεθεί ως έγκυρη αναφορά από το 
λιγότερο 100 άλλους ερευνητές στις δικές 
τους εργασίες.

Πρώτος στην κατάταξη εμφανίζεται ο 
Γάλλος φιλόσοφος και καθηγητής του 
Κολλεγίου της Γαλλίας Μισέλ Φουκώ, 
ενώ τέταρτος είναι ο Ζίγκμουντ Φρόιντ.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Ο Ιωάννης Ιωαννίδης (γεν. 21 Αυγούστου 

1965) είναι Ελληνοαμερικανός επιστήμο-
νας και συγγραφέας με συνεισφορές στην 
Επιδημιολογία και την κλινική έρευνα. 
Επιπροσθέτως είναι πρωτοπόρος στη με-
τα-έρευνα (έρευνα πάνω σε έρευνες), η 
οποία δεν είναι ευρέως αναγνωρισμένη 
ως επιστημονικό πεδίο. 

Σε πρόσφατη δημοσίευσή του, ισχυρί-
στηκε ότι η παγκόσμια προσπάθεια να 
ελεγχθεί η πανδημία του Covid-19 μπορεί 
να είναι υπερβολική αντίδραση και «φιά-
σκο». Ο Ιωαννίδης μελετά την ίδια την 
επιστημονική έρευνα, πρωταρχικά στην 
κλινική Ιατρική και τις Κοινωνικές επιστή-
μες. Είναι από τους ιατρικούς ερευνητές 
με τις περισσότερες αναφορές. Η μελέ-
τη του, του 2005 «Why Most Published 
Research Findings Are False» είναι η πιο 
μεταφορτωμένη στην Public Library of 
Science, κι έχει τον υψηλότερο αριθμό 
αναγνωστών Mendeley.

Μεταξύ άλλων, είναι τακτικός καθηγη-
τής Παθολογίας, Έρευνας και Πολιτικής 
Υγείας και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο 
Stanford και διευθυντής του Κέντρου 
Έρευνας Πρόληψης του ίδιου πανεπιστη-
μίου. Έχει διατελέσει καθηγητής και στα 
πανεπιστήμια Harvard, Tufts, Imperial 
College και Ιωαννίνων, όπου ήταν Πρόε-
δρος του Τμήματος υγιεινής και Επιδημι-
ολογίας.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΟΥΣΟΣ
Ο Γεώργιος Π. Χρούσος είναι καθηγητής 

και πρόεδρος του Τμήματος Παιδιατρικής 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Καποδιστριακό). 

Ήταν ανώτερος ερευνητής, επικεφαλής 
του Τμήματος Παιδιατρικής Ενδοκρινολο-
γίας και του Προγράμματος Κατάρτισης, 
καθώς και επικεφαλής του Κλάδου Παιδι-
ατρικής και Αναπαραγωγικής Ενδοκρινο-
λογίας του Εθνικού Ινστιτούτου Παιδικής 
Υγείας και Ανθρώπινης Εξέλιξης των ΗΠΑ 
(NICHD), του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας 
(NIH). Είναι επίσης καθηγητής κλινικής 
στην παιδιατρική, τη φυσιολογία και τη 
βιοφυσική στην Ιατρική Σχολή του Πανε-
πιστημίου Τζώρτζταουν, και διακεκριμέ-

νος επισκέπτης ερευνητής στο Ινστιτούτο 
Παιδικής Υγείας και Ανθρώπινης Εξέλι-
ξης των ΗΠΑ. 
Ο Δρ. Χρούσος ήταν ο πρώτος γενικός 

διευθυντής του Ιδρύματος Ιατροβιολο-
γικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 
(2001–2002). Κατέχει τη θέση του επικε-
φαλής στο τμήμα Εφηβικής Υγείας της 
UNESCO, ενώ διατηρούσε τη θέση του 
επικεφαλής Τεχνολογίας και Κοινωνίας, 
στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, στην Ου-
άσιγκτον.
Ο Γεώργιος Χρούσος είναι μεταξύ των 

250 πλέον χαρακτηριστικών κλινικών 
ερευνητών του κόσμου. Συνέγραψε πε-
ρισσότερες από 1.100 επιστημονικές εκ-
δόσεις, επιμελήθηκε 29 βιβλία, ενώ τα 
έργα του έχουν χρησιμοποιηθεί περισσό-
τερες από 74.000 φορές. 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ISI (που 
μετρά τις αναζητήσεις για επιστημονι-
κές εκδόσεις) είναι ο πλέον ανακτημένος 
κλινικός παιδίατρος και ενδοκρινολόγος 
στον κόσμο. Σύμφωνα με το μετρητή ανα-
φορών της υπηρεσίας Google Μελετητής, 
είναι ο 37ος πλέον αναγνωρισμένος επι-
στήμονας στον κόσμο.

© Esquire

Οι Έλληνες ερευνητές 
ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ 
επιστημονική επιρροή
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Για τις δύσκολες στιγμές
514 228-1888 | complexeaeterna.com

55 rue Gince, Montreal

Με τις αυξανόμενες ανησυχίες για τον 
COVID-19, τα παραπάνω άρθρα έχουν 

σκοπό να σας ενημερώσουν 
για τις τελευταίες εξελίξεις. 

Προστατευτείτε και μείνετε υγιείς!

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ 90 ΕΜΒΟΛΙΑ

Το Remdesivir πήρε άδεια κυκλοφορίας 
Σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα δίνει μάχη με το χρόνο προκειμένου  
να ανακαλυφθεί η σωστή θεραπεία και προφύλαξη από τον κορωνοϊό

Τα καλά νέα είναι ότι το αντί-ιϊκό φάρ-
μακο Remdesivir πήρε άδεια κυκλοφο-

ρίας στις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα συνεχίζονται 
εντατικά οι μελέτες και οι δοκιμές για 90 
εμβόλια, ώστε κάποιο ή κάποια να είναι 
έτοιμα πριν από το β΄κύμα του κορωνοϊ-
ού το φθινόπωρο ή το χειμώνα.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ REMDESIVIR
Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και 

Φαρμάκων (FDA) έδωσε άδεια στην εται-
ρεία Gilead Sciences Inc για την έκτακτη 
χρήση του πειραματικού αντί-ιϊκού φαρ-
μάκου Remdesivir στη θεραπεία ασθε-
νών με τη νόσο COVID-19.
Το γεγονός επιβεβαίωσε με δηλώσεις 

του και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ 
Τραμπ. «Είμαι χαρούμενος που ανα-
κοινώνω ότι η Gilead έλαβε από τη FDA 
άδεια για έκτακτη χρήση του Remdesivir» 
είπε ο Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ 
Γραφείο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο εκτε-
λεστικός διευθυντής της Gilead Ντάνιελ 
Ο΄ Ντέι χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ένα 
σημαντικό πρώτο βήμα και επισήμανε ότι 
η εταιρεία κάνει δωρεά 1 εκατομμυρίου 
φιαλιδίων του φαρμάκου για να βοηθή-
σει τους ασθενείς.

ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ 90 ΕΜΒΟΛΙΑ
Ο Δρ Φάουτσι, ένας από τους κορυφαί-

ους λοιμωξιολόγους των ΗΠΑ και διευθυ-
ντής του National Institute of Allergy and 

Infectious Diseases (NIH), δήλωσε ότι, με 
σκοπό την επιτάχυνση της ανάπτυξης εμ-
βολίου, θα προχωρήσουν στην παραγω-
γή εκατοντάδων εκατομμυρίων δόσεων 
μέχρι τον Ιανουάριο.
Τα έως τώρα δεδομένα για την ανάπτυ-

ξη εμβολίου για τον SARS-CoV-2, συνοψί-
ζουν οι  Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής 
και του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Δημήτρης Παρασκευής, Ιωάννης 
Τρουγκάκος, Ευστάθιος Καστρίτης και 
Θάνος Δημόπουλος. Αναλύουν τα  δια-
φορετικά είδη εμβολίων που βρίσκονται 
σε πειραματικό στάδιο και εξηγούν πώς 
αναπτύσσεται η ανοσία μέσω αυτών.

Όπως αναφέρουν οι Καθηγητές, ο Ια-
νουάριος αποτελεί την πιθανή ημερομη-
νία του πιο αισιόδοξου σεναρίου για το 
διάστημα των 12-18 μηνών που απαιτεί-
ται συνήθως για την ανάπτυξη εμβολίου.

Η ΚΟΥΡΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ

Σε δημοσίευση του σημαντικού επιστη-
μονικού περιοδικού Nature περιγράφο-
νται τα διαφορετικά είδη εμβολίων που 
βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο έναντι 
του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι την τρέχου-
σα περίοδο περισσότερα από 90 εμβό-
λια είναι υπό διερεύνηση έναντι του ιού 
SARS-CoV-2 ανά την υφήλιο. Για να επι-
τευχθεί η ανάπτυξη ενός αποτελεσματι-

κού εμβολίου, δοκιμάζονται καινοτόμες 
τεχνολογίες που δεν έχουν χρησιμοποιη-
θεί στο παρελθόν και οι διαδικασίες επι-
ταχύνονται σημαντικά. Έξι εμβόλια έχουν 
ήδη προχωρήσει σε στάδια κλινικών δο-
κιμών σε εθελοντές, προκειμένου να 
ελεγχθεί η ασφάλεια τους, ενώ σε άλλα 
έχουν αρχίσει δοκιμές σε πειραματόζωα.

ΠΩΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ  
Η ΑΝΟΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΜΒΟΛΙΩΝ;
Το ανοσοποιητικό σύστημα του οργα-

νισμού αναγνωρίζει τα παθογόνα, όπως 
για παράδειγμα τον κορωνοϊό SARS-
CoV-2, ως «ξένους» οργανισμούς. Όταν ο 
ιός μολύνει τα κύτταρα του ξενιστή (δη-
λαδή του ανθρώπου), πολλαπλασιάζεται 
και παράγει νέα ιϊκά σωμάτια τα οποία 
αναγνωρίζονται από το ανοσοποιητικό 
σύστημα το οποίο στη συνέχεια επάγει 
ανοσιακή απόκριση μέσω ανάπτυξης 
αντισωμάτων.
Τα αντισώματα αλληλοεπιδρούν ειδικά 

με πρωτεΐνες (αντιγόνα) του ιού εμποδί-
ζοντας την περαιτέρω μόλυνση κυττάρων 
του ξενιστή, ενώ μέσω της ενεργοποίη-
σης κυτταροτοξικών κυττάρων καταστρέ-
φονται τα ανθρώπινα κύτταρα που έχουν 
μολυνθεί από τον ιό, οπότε δε μπορούν 
να παραχθούν νέα ιϊκά σωματίδια. Έτσι 
ο «εισβολέας» εξοντώνεται. Τα Β και Τ 
κύτταρα του ανοσοποιητικού μας συστή-
ματος που αναγνωρίζουν ειδικά το παθο-
γόνο έχουν (συνήθως) μεγάλη διάρκεια 
ζωής και αποτελούν τα λεγόμενα «κύττα-
ρα μνήμης» που προσφέρουν ανοσία.

ΕΙΔΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
Η βασική αρχή όλων των εμβολίων εί-

ναι να εκθέσουν τον οργανισμό σε ένα 
αδρανές ιϊκό αντιγόνο το οποίο φυσικά 
δε θα προκαλέσει νόσο, αλλά θα ενεργο-
ποιήσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα 
προκειμένου να αναγνωρίζει άμεσα τον 
ιό (σα να υπήρχε προηγούμενη μόλυνση) 
και να τον αδρανοποιεί. Υπάρχουν αρκε-
τές διαφορετικές τεχνολογίες ανάπτυξης 
εμβολίων.

ΕΜΒΟΛΙΑ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ  
ΟΞΕΩΝ (DNA, RNA)
Τα εμβόλια που βασίζονται σε γενετικό 

υλικό (RNA ή DNA) του ιού είναι ασφαλή 
και σχετικά εύκολο να αναπτυχθούν. Η 
παραγωγή τους βασίζεται στη σύνθεση 
γενετικού υλικού του ιού, το οποίο κωδι-

κοποιεί για ένα ιϊκό αντιγόνο. Το γενετικό 
υλικό στη συνέχεια εισάγεται σε ανθρώ-
πινα κύτταρα τα οποία παράγουν το ιϊκό 
αντιγόνο, κινητοποιώντας το ανοσοποιη-
τικό σύστημα. Να σημειωθεί ότι, προς το 
παρόν, κανένα από τα υφιστάμενα εγκε-
κριμένα εμβόλια δεν έχει βασιστεί σε αυ-
τήν την τεχνολογία. Με την ανάπτυξη αυ-
τού του τύπου εμβολίου δραστηριοποι-
ούνται τουλάχιστον 20 ομάδες διεθνώς.

ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ  
ΣΕ ΙΪΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Σε αυτήν την τεχνολογία παραγωγής εμ-

βολίων χρησιμοποιείται ως φορέας ένας 
ιός, όπως της ιλαράς, ή ο αδενοϊός, που 
είναι γενετικά τροποποιημένος, ώστε να 
παράγει πρωτεΐνες (αντιγόνα) του κορω-
νοϊού. Αυτοί οι ιοί είναι εξασθενημένοι 
και δεν προκαλούν νόσο. 
Υπάρχουν δύο τύποι τέτοιων φορέων: 
α) αυτοί που μπορούν να 

πολλαπλασιάζονται στα κύτταρα  
του ξενιστή και 

β) αυτοί που δε μπορούν να 
πολλαπλασιαστούν, γιατί βασικά τους 
γονίδια έχουν απενεργοποιηθεί. 
Σε αυτήν την κατηγορία εμβολίων 

ενεργοποιούνται 25 ομάδες.
– Ιικοί φορείς που μπορούν να πολλα-

πλασιαστούν σε ανθρώπινα κύτταρα (π.χ. 
εξασθενημένος ιός ιλαράς). Παράδειγ-
μα τέτοιου εμβολίου είναι το πρόσφατα 
εγκεκριμένο εμβόλιο έναντι του ιού του 
Εbola. Αυτά τα εμβόλια είναι ασφαλή και 
προκαλούν ισχυρή ανοσιακή απάντηση, 
αν και ενδεχόμενη ανοσία στο φορέα (π.χ. 
στον ιό της ιλαράς) μπορεί να μειώσει την 
αποτελεσματικότητα του εμβολίου.
– Ιικοί φορείς που δεν πολλαπλασιάζο-

νται (π.χ. εξασθενημένος αδενοϊός). Προς 
το παρόν, κανένα υφιστάμενο εγκεκρι-
μένο εμβόλιο δεν έχει βασιστεί σε αυτήν 
την τεχνολογία, η οποία χρησιμοποιείται 
εκτενώς σε γονιδιακή θεραπεία. Η χρήση 
ενισχυτών δόσης μπορεί να είναι απαραί-
τητες για να προκαλέσουν μακροχρόνια 
ανοσία.

ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΙΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
– Εμβόλια που αφορούν σε χορήγηση ιϊ-

κών πρωτεϊνών. Τα «παραδοσιακά» αυτά 
εμβόλια βασίζονται στην χορήγηση ιϊκών 
πρωτεϊνών ή τμημάτων ιϊκής πρωτεΐνης 
(αντιγόνων) στον άνθρωπο. ⇲
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Με αυτήν την κατηγορία εμβολίων 
ασχολούνται 28 ερευνητικές ομάδες δι-
εθνώς, οι οποίες εστιάζονται στην εξω-
τερική πρωτεΐνη του ιού (spike) και συ-
γκεκριμένα στο τμήμα της πρωτεΐνης που 
αλληλοεπιδρά με τον υποδοχέα των κυτ-
τάρων του ξενιστή. 
Τα εμβόλια αυτά, προκειμένου να προ-

καλέσουν ικανοποιητική ανοσία, συνή-
θως απαιτούν τη συγχορήγηση ανοσο-
ενισχυτικών και πιθανώς πολλές δόσεις 
χορήγησης. Παρόμοια εμβόλια είχαν 
αναπτυχθεί επιτυχώς κατά του ιού SARS-
CoV (επιδημία SARS του 2003) σε πιθή-
κους, αλλά δεν έχουν δοκιμαστεί σε αν-
θρώπους.
– Εμβόλια που βασίζονται σε κενά ιϊκά 

σωματίδια που μοιάζουν με τον ιό. Τα 

κενά ιϊκά σωμάτια που χρησιμοποιούνται 
σε αυτή την κατηγορία εμβολίων προσο-
μοιάζουν τη δομή του κορωνοϊού αλλά 
δεν είναι μολυσματικά επειδή δε διαθέ-
τουν γενετικό υλικό. Πέντε ομάδες εργά-
ζονται σε εμβόλια αυτού του τύπου, τα 
οποία μπορούν να προκαλέσουν ισχυρή 
ανοσιακή απάντηση, αλλά είναι σχετικά 
δύσκολο να παρασκευαστούν.

ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ  
ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΙΟ
Τουλάχιστον 7 ερευνητικές ομάδες 

προσπαθούν να αναπτύξουν εμβόλιο στη 
βάση αυτής της επίσης «παραδοσιακής» 
τεχνολογίας, η οποία βασίζεται στη χρή-
ση εξασθενημένων ή αδρανοποιημένων 
εκδοχών του κορωνοϊού. Πολλά υφιστά-

μενα εμβόλια (π.χ. έναντι της ιλαράς ή 
της ευλογιάς) έχουν βασιστεί σε αυτήν 
την τεχνολογία, αλλά χρειάζονται εκτετα-
μένες δοκιμές προκειμένου να εξασφαλι-
στεί η ασφάλεια τους. 

Στη βάση αυτών των τεχνολογιών ανα-
φέρονται γενικά δύο κατηγορίες εμβολί-
ων:
α) Εμβόλια που αφορούν σε εξασθενη-

μένο ιό. Ο ιός εξασθενεί συνήθως μέσω 
χορήγησης σε πειραματόζωα ή ανθρώ-
πινα κύτταρα όπου συσσωρεύει μεταλ-
λαγές οι οποίες μειώνουν τη νοσηρότητα 
του. Στην παρούσα φάση γίνεται προσπά-
θεια να εξασθενήσει ο κορωνοϊός μέσω 
κατευθυνόμενων γενετικών αλλαγών που 
θα οδηγούν σε μειωμένη αποτελεσματι-
κότητα παραγωγής ιϊκών πρωτεϊνών.

β) Εμβόλια που βασίζονται σε αδρανο-
ποιημένο ιό. Σε αυτόν τον τύπο εμβολίου 
ο ιός χορηγείται αδρανοποιημένος στον 
οργανισμό. Η παραγωγή αυτών των μη 
μολυσματικών ιών απαιτεί μεγάλες αρ-
χικές ποσότητες μολυσματικών ιϊκών σω-
ματιδίων.
Σε πολύ πρόσφατη δημοσίευση στο πε-

ριοδικό SCIENCE περιγράφονται επιτυχείς 
δοκιμές ενός νέου εμβολίου, το οποίο 
φαίνεται να παρέχει προστασία σε πιθή-
κους έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2. 
Το εμβόλιο αυτό αφορά σε εξασθενημένη 
εκδοχή του ιού, δεν προκάλεσε παρενέρ-
γειες στους πιθήκους και ήδη (από τις 16 
Απριλίου) έχουν ξεκινήσει κλινικές δοκι-
μές σε ανθρώπους.     
                                                          ©in.gr
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Γιάννης Ιωαννίδης: «Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη. 
Το lockdown δεν είναι πια η λύση»
«Ο κίνδυνος θανάτου από Covid-19 είναι χαμηλός, συνεπώς οι πολιτικοί μπορούν  
να διαβεβαιώσουν το κοινό ότι οι χειρότεροι φόβοι μας έχουν περάσει»
Αυτό αναφέρει ο διακεκριμένος Έλ-

ληνας καθηγητής ιατρικής, επιδη-
μιολογίας και στατιστικής, Γιάννης Ιω-
αννίδης, της Ιατρικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Στάνφορντ της Καλιφόρνια, 
σε άρθρο του στις 3 Μαΐου, στους «Κυ-
ριακάτικους Τάιμς του Λονδίνου», σε 
συνεργασία με τον Ρόχαν Σίλβα, πρώην 
σύμβουλο του Βρετανού πρωθυπουρ-
γού και συνεργάτη της Σχολής Οικονο-
μικών του Λονδίνου (LSE).
Επιπλέον, όπως τονίζουν, «μια άλλη 

συνέπεια είναι ότι ένα lockdown δεν 
είναι πλέον η δέουσα απάντηση, ιδίως 
με δεδομένες τις σοβαρά αρνητικές επι-
πτώσεις: μαζική ανεργία και αύξηση της 
οικιακής βίας, τα προβλήματα ψυχικής 
υγείας και παιδικής κακοποίησης, καθώς 
και οι θάνατοι που προκαλούνται από 
καθυστερημένη ή ματαιωμένη ιατρική 
θεραπεία».

Όπως αναφέρει το άρθρο, όσο περνάει 
ο χρόνος, προκύπτει μια πιο αισιόδοξη 
εικόνα σχετικά με τις αρχικές «τρομο-
κρατικές» στατιστικές, που οδήγησαν 
πολλές κυβερνήσεις να «κατεβάσουν 
ρολά» στις οικονομίες τους και να βά-
λουν σε καραντίνα τον πληθυσμό τους. 
Σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, «πρώτον, 
είναι σαφές ότι η Covid-19 είναι πολύ 
πιο συχνή από ό,τι είχε αρχικά υποτε-
θεί. Η τεράστια πλειονότητα των αν-
θρώπων που μολύνονται, έχουν ήπια 
συμπτώματα ή καθόλου. Οι ερευνητές 
έχουν ελέγξει για αντισώματα γενικούς 
πληθυσμούς και έχουν φθάσει στο ίδιο 

συμπέρασμα: ο αριθμός των ανθρώπων 
που έχουν μολυνθεί από Covid-19, είναι 
πολλές φορές μεγαλύτερος από ό,τι δεί-
χνουν οι επίσημες στατιστικές».
Δεύτερον, όπως επισημαίνεται, «τα 

στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι η 
Covid-19 είναι πολύ λιγότερο θανατηφό-
ρα από ό,τι είχε υπάρξει αρχικά ο φόβος. 
Από τη στιγμή που λαμβάνεται υπόψη ο 
μεγάλος αριθμός μη διαγνωσμένων πε-
ριστατικών, η νόσος έχει θνητότητα συ-
γκρίσιμη μιας σοβαρής εποχικής γρίπης, 
τουλάχιστον στις περιοχές όπου τα νοσο-
κομεία και οι οίκοι ευγηρίας δεν έχουν 
κατακλυστεί. Επίσης, βλέπουμε την από-
τομη ηλικιακή διαβάθμιση της θνητό-
τητας της Covid-19, με περίπου το 90% 
έως 95% των θανάτων στην Ευρώπη να 
συμβαίνουν σε άτομα άνω των 65 ετών. 
Για τα παιδιά και τους νέους ξέρουμε ότι 
η Covid-19 είναι λιγότερο θανατηφόρα 
από τη γρίπη».
Τρίτον, σύμφωνα με τους Ιωαννίδη 

και Ρόχαν, «η θανατηφόρα Covid-19 εί-
ναι συχνά μια «νοσοκομειακή» λοίμωξη, 
που οι άνθρωποι κολλάνε στο νοσοκο-
μείο. Επίσης, ο ιός μπορεί να αποβεί 
ολέθριος σε όσους διαμένουν σε οίκους 
ευγηρίας: σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες 
περίπου οι μισοί θάνατοι προέρχονται 
από τέτοιες εγκαταστάσεις».

Ακόμη, οι δυσανάλογα πολλοί θάνατοι 
σε μέρη όπως το Μπέργκαμο της Ιταλίας 
και το Κουίνς της Νέας Υόρκης, αποδίδο-
νται κυρίως στο ότι μολύνθηκε μεγάλο 
ποσοστό του ιατρικού προσωπικού, που 

μετέδωσε τον κορωνοϊό σε ήδη ασθενείς 
(με άλλη πάθηση).
«Οι ηγέτες μας πρέπει να συνεχίσουν 

να ακολουθούν τη βασισμένη στην επι-
στήμη προσέγγισή τους και να μη φο-
βούνται να επικοινωνήσουν στο κοινό 
τα τελευταία ευρήματα», αναφέρει το 
δημοσίευμα και προσθέτει ότι «ο τερ-
ματισμός του lockdown δεν πρέπει να 
σημαίνει την έναρξη μιας εποχής μαζικής 
επιτήρησης, είτε μέσω τεστ ιχνηλάτησης 
ή αναξιόπιστου ελέγχου αντισωμάτων 
για πιστοποιητικά ανοσίας». 
Από την άλλη, επισημαίνεται ότι «η 

προσεκτική άρση των περιοριστικών μέ-
τρων (lockdown) δεν πρέπει να θεωρη-
θεί ως προσπάθεια για επίτευξη ανοσίας 
της αγέλης – μια ασύνετη στρατηγική για 
μια λοίμωξη που τόσο εύκολα μολύνει 
νοσοκομεία και γηροκομεία».
Ο κ. Ιωαννίδης προτείνει τακτικά τεστ 

σε νοσοκομεία και γηροκομεία, ενώ 
συμβουλεύει το κοινό να αποφεύγει 
τα νοσοκομεία, αν έχει συμπτώματα 
Covid-19, εκτός και αν κάποιος νιώθει 
πολύ άρρωστος. «Η περαιτέρω χαλάρω-
ση του lockdown μπορεί να διαμορφω-
θεί από προσεκτική αξιολόγηση του πώς 
εξελίσσεται η επιδημία και η διαθεσιμό-
τητα νοσοκομειακών κλινών», όπως λέει.
«Ασφαλώς ο Covid-19 είναι ένας νέος 

ιός και υπάρχουν πολλά που έχουμε ακό-
μη να μάθουμε. Όμως όλα τα τελευταία 
στοιχεία και δεδομένα δείχνουν προς μια 
ευνοϊκή κατεύθυνση… Με βάση όλα όσα 
ξέρουμε για τον ιό, οι υπεύθυνοι για τη 

χάραξη πολιτικής μπορούν να περάσουν 
στην επόμενη φάση και να αρχίσουν να 
βάζουν ένα τέλος στο lockdown», κατα-
λήγει αισιόδοξα το άρθρο.
Είναι επίσης ενδεικτικό, ότι την Κυρια-

κή 3/5, η αμερικανική εφημερίδα Wall 
Street Journal παρουσίασε εκτενώς τις 
απόψεις του Γ. Ιωαννίδη με τον χαρακτη-
ριστικό τίτλο: «Ο αγγελιοφόρος καλών 
ειδήσεων για τον κορωνοϊό». Όπως ανα-
φέρει και το δημοσίευμα, ορισμένοι άλ-
λοι συνάδελφοί του τον έχουν επικρίνει 
ως υπερβολικά αισιόδοξο και βιαστικό 
να καταργηθούν τα περιοριστικά μέτρα. 
Ο ίδιος απαντά, ότι προτιμά να κοιτάζει 
τα πραγματικά νούμερα για τον κορω-
νοϊό (ούτε καν τα μαθηματικά μοντέλα 
που συχνά βασίζονται σε εκτιμήσεις) και 
να μη διαδίδει «ιστορίες τρόμου» και 
ψευδείς ειδήσεις (fake news) που απλώς 
τραβούν την προσοχή.

© in.gr
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Υγεία και Διατροφή

Η αντικατάσταση του κόκκινου κρέατος 
από κοτόπουλο, μπορεί να μειώσει 

τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μα-
στού, σύμφωνα με νέα έρευνα.
Τα ευρήματα της μελέτης, που δημοσι-

εύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση 
«International Journal of Cancer», έδει-
ξαν ότι οι γυναίκες που στη διάρκεια της 
μελέτης κατανάλωναν τις μεγαλύτερες 
ποσότητες κόκκινου κρέατος, είχαν 23% 
υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης καρ-
κίνου του μαστού. 
Από την άλλη, η αυξημένη κατανάλω-

ση πουλερικών φάνηκε να μειώνει αυτή 
την πιθανότητα κατά 15%. Μάλιστα, ο 
κίνδυνος ανάπτυξης της νόσου μειώθηκε 
ακόμα περισσότερο και στις περιπτώσεις 
που τα πουλερικά χρησιμοποιήθηκαν ως 
υποκατάστατα του κόκκινου κρέατος.

Οι ερευνητές δεν παρατήρησαν διαφο-
ροποιήσεις στα ευρήματα αυτά ακόμη 
και όταν έλαβαν υπόψη άλλους παράγο-
ντες κινδύνου της νόσου (φυλή, κοινωνι-
κοοικονομική κατάσταση, παχυσαρκία, 
σωματική δραστηριότητα, κατανάλωση 
αλκοόλ και άλλοι διατροφικοί παράγο-
ντες). 
Δε διαπιστώθηκαν, πάντως, ούτε συσχε-

τίσεις της νόσου με χημικά που αναπτύσ-
σονται όταν μαγειρεύουμε σε υψηλές 
θερμοκρασίες.
Η επικεφαλής ερευνήτρια Ντέιλ Σά-

ντλερ, από το Εθνικό Ινστιτούτο Επιστη-
μών για την Υγεία του Περιβάλλοντος 
στη Βόρεια Καρολίνα, υπογραμμίζει ότι 
αν και ο μηχανισμός, μέσω του οποίου το 
κόκκινο κρέας αυξάνει τον κίνδυνο καρ-
κίνου του μαστού ενώ τα πουλερικά των 

μειώνουν, παραμένει άγνωστος, η σημα-
σία της παρούσας έρευνας έγκειται στο 
ότι η υποκατάσταση του κόκκινου κρέα-
τος από κρέας πουλερικών συνιστά έναν 
τρόπο μείωσης του κινδύνου ανάπτυξης 
αυτής της μορφής καρκίνου, που είναι η 
συχνότερη στις γυναίκες.
Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα σχε-

τικά με την κατανάλωση τροφών και 
τους τρόπους μαγειρέματος από 42.012 
γυναίκες, οι οποίες συμμετείχαν στη 
συγκεκριμένη μελέτη παρακολούθησης 
(follow-up) που διήρκεσε 7,5 χρόνια.
Η Σαμάνθα Χέλερ, κλινική διατροφολό-

γος στο Ιατρικό Κέντρο Λαγκόν του Πα-
νεπιστημίου της Νέας Υόρκης, που εξέ-
τασε τα νέα αυτά δεδομένα, υποστηρίζει 
ότι η μέχρι τώρα έρευνα έχει ήδη δείξει, 
ότι η μείωση της κατανάλωσης κόκκινου 

κρέατος ελαχιστοποιεί την πιθανότητα 
εμφάνισης σοβαρών ασθενειών, όπως 
καρκίνου του εντέρου, καρδιαγγειακών 
νόσων, διαβήτη τύπου 2 και γενικά της 
θνησιμότητας. 
Σύμφωνα με την ίδια, είναι λογικό να 

μπαίνει σε αυτή τη λίστα και ο καρκίνος 
του μαστού.
«Αν η διατροφή μας βασίζεται περισ-

σότερο σε φυτικές τροφές, αν ασκού-
μαστε τακτικά, δεν καπνίζουμε και κοι-
μόμαστε αρκετά, εξοπλίζουμε το σώμα 
μας με θρεπτικά στοιχεία, τα οποία 
έχει ανάγκη για να διατηρήσει άρι-
στη την υγεία τον κυττάρων του, να 
τα προστατεύσει και να καταπολεμή-
σει τις ασθένειες», καταλήγει η ίδια.      
                                            
                                                  © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι άνθρωποι που τείνουν να παραλεί-
πουν το πρωινό και να τρώνε βραδι-

νό λίγο πριν κοιμηθούν, παρουσιάζουν 
χειρότερη πρόγνωση μετά από ένα έμ-
φραγμα, σύμφωνα με νέα έρευνα που 
διεξήχθη στη Βραζιλία, την πρώτη που 
μελέτησε αυτές τις διατροφικές συνή-
θειες σε ασθενείς που είχαν υποστεί έμ-
φραγμα.
Η νέα μελέτη, που παρουσιάστηκε 

στο περιοδικό προληπτικής καρδιολο-
γίας «European Journal of Preventive 
Cardiology» της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Καρδιολογίας, δείχνει ότι οι άνθρωποι 
που έχουν υποστεί καρδιακό επεισόδιο 
και υιοθετούν αυτές τις δύο διατροφικές 
συνήθειες, είναι τέσσερις με πέντε φορές 
πιθανότερο να πεθάνουν πρόωρα, να 

πάθουν και άλλο έμφραγμα ή να εμφανί-
σουν στηθάγχη (πόνο στο στήθος) μέσα 
στις επόμενες 30 μέρες μετά την έξοδό 
τους από το νοσοκομείο.
Στην έρευνα, με επικεφαλής τον δρα 

Μάρκος Μινικούτσι από το Πανεπιστή-
μιο του Σαν Πάολο, συμμετείχαν 113 
ασθενείς με μέση ηλικία 60 ετών. Όλοι εί-
χαν νοσηλευτεί σε μονάδα εντατικής θε-
ραπείας, διότι είχαν υποστεί σοβαρό οξύ 
έμφραγμα του μυοκαρδίου. Οι συμμετέ-
χοντες ρωτήθηκαν σχετικά με τις διατρο-
φικές τους συνήθειες. Τα αποτελέσματα 
της μελέτης έδειξαν ότι η ανάρρωση ήταν 
δυσκολότερη για τους ασθενείς που πα-
ρέλειπαν το πρωινό και έτρωγαν για βρά-
δυ προτού κοιμηθούν. 
Ο Μινικούτσι προτείνει ότι το πρωινό 

πρέπει να περιλαμβάνει γαλακτοκομικά 
με χαμηλά ή καθόλου λιπαρά, υδατάν-
θρακες από δημητριακά ολικής άλεσης 
και φρούτα, ενώ για το βραδινό είναι 
ανάγκη να έχουν μεσολαβήσει τουλάχι-
στον δυο ώρες μεταξύ της κατανάλωσής 
του και του ύπνου.
Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει, ότι 

οι ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες 
συνδέονται με άλλες επιβλαβείς συμπε-
ριφορές, όπως το κάπνισμα και τα χαμη-
λά επίπεδα φυσικής άσκησης. Επομένως, 
σύμφωνα με τους ερευνητές, εφόσον οι 
δύο συγκεκριμένες διατροφικές συνή-
θειες (παράλειψη πρωινού και καθυστε-
ρημένο δείπνο) έχουν τόσο αρνητικές 
επιδράσεις, είναι αναμενόμενο ότι, αν 
συνοδεύονται και από άλλες επιβλαβείς 

συμπεριφορές, τα αποτελέσματα θα εί-
ναι ακόμη χειρότερα.
«Οι άνθρωποι που εργάζονται έως 

αργά, είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στο να 
τρώνε δείπνο πολύ καθυστερημένα και 
το πρωί να μην πεινάνε», ανέφερε ο δρ 
Μινικούτσι.
Επίσης, τόνισε ότι ορισμένοι ασθενείς 

που έχουν πάθει έμφραγμα, χρησιμοποι-
ούν τις στατίνες (φάρμακα για τη μείωση 
της χοληστερίνης στο αίμα) ως αντιστάθ-
μισμα της ακατάλληλης διατροφικής συ-
μπεριφοράς τους. Όμως, με βάση τα πα-
ραπάνω ευρήματα, υπογράμμισε ότι «οι 
στατίνες πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 
συνδυασμό με την καλή διατροφή και όχι 
ως υποκατάστατο της».

© ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Καρκίνος του μαστού:  
ΠΟΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

κινδυνεύουν περισσότερο

Επικίνδυνη συνήθεια η παράλειψη πρωινού  
και το καθυστερημένο δείπνο

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

• Ανανέωση των συνταγών φαρμάκων και  
  φαρμακευτική παρακολούθηση
• Φαρμακοποιός πάντα στην διάθεση σας
• Εχέμυθες φαρμακευτικές συμβουλές 
  με η χωρίς ραντεβού
• Ορθοπεδικά είδη, βιταμίνες, καλλυντικά 
(Lise watier, Biotherma), κολώνιες
• Δωρεάν διανομή 
• Μεταφορά του φακέλου σας από 
οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Επίσης 
αλλάξτε υποκατάστημα Jean-Coutu 
χωρίς σκοτούρες. Ο φάκελος σας θα σας 
ακολουθήσει.
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de 8h à 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 11 mai au samedi 16 mai 2020 · from monday may 11th to saturday may 16th 2020
Nous serons fermés tous les dimanches du mois de mai • We will be closed every Sunday for the month of May

TOMATES ITALIENNES
Roma Tomatoes

3.28/kg

CHOU-FLEUR
Cauliflower

MERLAN FRAIS
Fresh Whiting

5.93/kg
Nettoyé · Cleaned

8.13/kg

FROMAGE PARMESAN REGGIANO
Cheese

22.02/kg

HUMMUS OU BABA GANNOUJ
FONTAINE SANTÉ

260g

PAIN BLANC OU BLÉ 
ENTIER GADOUA

White or Whole
Wheat Bread 

675g 

FROMAGE 
MOZZARELLA

Cheese
11.00/kg

JUS RÉFRIGÉRÉ OASIS
Refrigerated Juice
1.65 à 1.75L

PIZZA PÂTE MINCE 
STROMBOLI

Thin Crust Pizza
346 à 422g*

*Biologique exclue

FILET MIGNON DE BOEUF FRAIS
Fresh Beef Tenderloin

22.02/kg

POULET ENTIER FRAIS 
NOURRI DE GRAIN VÉGÉTALE 
FERME DES VOLTIGEURS 
Fresh Whole Vegetable 
Grain Fed Chicken
5.49/kg

QUÉBEC

BLEUETS
Blueberries
6oz

CONCOMBRES 
ANGLAIS

English 
Cucumbers

RAISINS ROUGES SANS PÉPINS
Red Seedless Grapes

2.18/kg
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Η Σουηδία στα μέτρα που λαμβάνει για 
τον κορωνοϊό έχει συμπεριλάβει και 

την προτροπή της κοινωνικής αποστασι-
οποίησης, χωρίς μέχρι ώρας να επιβάλει 
πρόστιμα σε αντίθετη περίπτωση.
Μπαρ, εστιατόρια και καφετέριες, συ-

νεχίζουν να εξυπηρετούν τους πελάτες, 
οι περισσότεροι από τους οποίους αφή-
νουν τουλάχιστον μια καρέκλα κενή ανά-
μεσά τους.
Ένα εστιατόριο, ωστόσο, πάει την έν-

νοια της κοινωνικής αποστασιοποίησης 
σε ένα άλλο επίπεδο, εξυπηρετώντας 

μόνο… έναν πελάτη την ημέρα, που θα 
απολαμβάνει το γεύμα του στη μέση 
ενός χωραφιού και το φαγητό θα σερβί-
ρεται μέσω μια τροχαλίας κι ενός καλα-
θιού.
Το εστιατόριο, που ονομάζεται Μπορντ 

φορ εν (δηλαδή τραπέζι για έναν) ανα-
μένεται να ανοίξει στις 10 Μαΐου και θα 
λειτουργεί μέχρι την 1η Αυγούστου. 
Η ιδέα ανήκει στο ζευγάρι Ράσμους 

Πέρσον και Λίντα Κάρλσον που τους 
ήρθε μετά από ένα γεύμα τους με τους 
γονείς της γυναίκας. 

Οι γονείς της Κάρλσον επέμειναν να 
ακολουθούν τις συστάσεις κοινωνικής 
αποστασιοποίησης για να είναι όλοι 
ασφαλείς, οπότε αποφάσισαν να φάνε 
ξεχωριστά και κάθισαν στον κήπο τους, 
μια μέρα που το νεαρό ζευγάρι τους είχε 
επισκεφτεί. 
Η Κάρλσον είναι σεφ και σκέφτηκε αμέ-

σως τη δημιουργία ενός εστιατορίου 
που θα προσφέρει ασφάλεια εν μέσω 
πανδημίας.
Η ιδέα είναι απλή: Ένα μονό τραπέζι, 

μια καρέκλα, στη μέση ενός χωραφιού 

στο Βάρμλαντ της Σουηδίας. Αντί για 
σερβιτόρους, το φαγητό θα φτάνει κα-
τευθείαν από την κουζίνα στο τραπέζι σε 
καλάθι που κρέμεται σε σχοινί.
«Θέλουμε να είμαστε σε θέση να επι-

κεντρωθούμε σε αυτόν το μοναδικό επι-
σκέπτη κατά την προετοιμασία του γεύ-
ματος. Αλλά επίσης, είναι ένας τρόπος 
για να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι μια 
εμπειρία απαλλαγμένη από τον κίνδυνο 
του κορωνοϊού» επισημαίνει η ίδια.

©e-daily.gr

Οι σκύλοι που οδηγούν έλκηθρα στο 
χιόνι είναι μια γνώριμη εικόνα. Η 

επιτυχία που είχε η χρησιμοποίηση ελ-
κήθρων με σκύλους στην εξερεύνηση 
της Αρκτικής, ώθησε τους εξερευνητές 
να σκεφτούν πως το ίδιο θα γινόταν και 
στην Ανταρκτική.
Πράγματι, ο Roald Amusden χρησιμο-

ποίησε 97 σκύλους το 1911, στην απο-
στολή κατάκτησης του Νότιου Πόλου. Οι 
περισσότεροι προέρχονταν από τη Γροι-

λανδία. Οι σκύλοι βοήθησαν πολύ στις 
μετακινήσεις αλλά και στην πορεία προς 
τις αποθήκες όπου βρίσκονταν τρόφιμα 
και άλλος εξοπλισμός. 
Κατά την πορεία όμως της αποστολής, 

τα μέλη της αποστολής σκότωσαν αρκε-
τούς σκύλους, ώστε να τραφούν οι ίδιοι 
αλλά και τα υπόλοιπα σκυλιά.
Και μεταγενέστερες αποστολές χρη-

σιμοποίησαν σκύλους. Ακόμα και μετά 
την εμφάνιση των μηχανοκίνητων ελ-

κήθρων. Οι Νορβηγοί τη δεκαετία του 
1950, πήραν μαζί τους στην Ανταρκτική 
42 Χάσκι από τη Γροιλανδία, τα οποία 
παρέμειναν στην παγωμένη ήπειρο και 
μάλιστα αναπαράχθηκαν. Από τότε, τα 
Χάσκι ήταν μέρος του πληθυσμού της 
Ανταρκτικής.
Ωστόσο, το 1991 υπογράφτηκε στη 

Μαδρίτη το «Πρωτόκολλο συμφωνίας 
για την Περιβαλλοντική Προστασία της 
Ανταρκτικής». 

Σύμφωνα με το άρθρο 15, όλα τα μη 
γηγενή είδη -εκτός του ανθρώπου- απα-
γορεύονται στην Ανταρκτική, κάτι που 
σημαίνει πως οι σκύλοι θα έπρεπε να 
φύγουν και να μην εμφανιστούν ξανά 
στο Νότιο Πόλο. 
Ο λόγος; Γιατί οι σκύλοι θα μπορούσαν 

να μεταδώσουν ασθένειες στις φώκιες, 
όπως τη νόσο του Καρέ.

©e-daily.gr

Γιατί τα σκυλιά  
απαγορεύονται  

στην Ανταρκτική;
Βοήθησαν στην εξερεύνηση  

αλλά δεν επιτρέπεται  
η παρουσία τους  
στο Νότιο Πόλο

Εστιατόριο θα σερβίρει  
μόνο έναν επισκέπτη  
λόγω κορωνοϊού

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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Ο νέος κορωνοϊός καταστρέφεται γρήγορα από το 
φως του ήλιου, σύμφωνα με νέα έρευνα που ανα-

κοίνωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ την Πέμπτη 
30/4, αν και η μελέτη δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί και 
αξιολογηθεί. 

Ο William Bryan, σύμβουλος επιστήμης και τεχνολο-
γίας του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε σε 
δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου ότι οι επιστήμονες 
διαπίστωσαν ότι οι υπεριώδεις ακτίνες επέφεραν ισχυ-
ρό πλήγμα στον ιό, προσφέροντας ελπίδα ότι η εξά-
πλωσή του θα μπορούσε να σταματήσει το καλοκαίρι.
«Η πιο εντυπωσιακή παρατήρηση ως σήμερα είναι 

το ισχυρό αποτέλεσμα που φαίνεται να έχει το ηλιακό 
φως στην καταστροφή του ιού, τόσο στις επιφάνειες 
όσο και στον αέρα. Έχουμε δει παρόμοιο αποτέλεσμα 
και με την υψηλή θερμοκρασία και με την υγρασία, 
με τις δύο αυτές συνθήκες να είναι οι λιγότερο ευνο-
ϊκές για την ανάπτυξη του ιού», επισημαίνει ο ίδιος. 
Ο Bryan μοιράστηκε μια διαφάνεια, που συνοψίζει 
τα σημαντικά ευρήματα του πειράματος που πραγ-
ματοποιήθηκε στο National Biodefense Analysis και 
Countermeasures Center στο Μέριλαντ. Έδειξε καταρ-
χήν, ότι ο χρόνος ημιζωής του ιού ήταν 18 ώρες, όταν η 

θερμοκρασία ήταν μεταξύ 21 και 24 βαθμών, με υγρα-
σία 20% σε μια μη πορώδη επιφάνεια, όπως λ.χ. το 
ανοξείδωτο ατσάλι. 

Προσοχή, όμως, και εδώ είναι το ενδιαφέρον: Ο χρόνος 
ημιζωής μειώθηκε σε έξι ώρες όταν η υγρασία αυξήθη-
κε στο 80% και σε μόλις δύο λεπτά όταν προστέθηκε 
το φως του ήλιου στην εξίσωση. Ο Bryan κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι οι καλοκαιρινές συνθήκες «θα δημι-
ουργήσουν ένα περιβάλλον όπου η μετάδοση μπορεί 
να μειωθεί». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «η ελαττωμένη 
εξάπλωση δε σημαίνει ότι ο ιός θα εξαλειφθεί εντελώς 

και οι κατευθυντήριες γραμμές κοινωνικής αποστα-
σιοποίησης δε μπορούν να αρθούν πλήρως». Ωστόσο, 
το ίδιο το έγγραφο δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει για 
εξέταση, καθιστώντας δύσκολο για τους ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες το να κρίνουν τη μεθοδολογία της 
έρευνας. Ένα βασικό ερώτημα, για παράδειγμα, είναι 
ποια είναι η ένταση και το μήκος κύματος του υπεριώ-
δους φωτός που χρησιμοποιήθηκε στο πείραμα και αν 
αυτό μιμείται με ακρίβεια τις φυσικές συνθήκες φωτός 
το καλοκαίρι.

Σημειωτέων, προηγούμενες μελέτες έχουν επίσης 
συμφωνήσει, ότι ο ιός έχει καλύτερη «επίδοση» σε 
κρύο και ξηρό καιρό από ό,τι σε θερμές και υγρές συν-
θήκες, και ότι σε αυτό μπορεί να οφείλεται ο χαμηλότε-
ρος ρυθμός εξάπλωσης σε χώρες του νότιου ημισφαι-
ρίου. 
Η Αυστραλία, για παράδειγμα, έχει κάτω από 7.000 

επιβεβαιωμένα κρούσματα και μόλις 77 θανάτους – 
πολύ κάτω από πολλά κράτη του βόρειου ημισφαιρίου. 
Κάτι αντίστοιχο, βέβαια, έχει συμβεί στο παρελθόν και 
με άλλους ζωοϊούς, κάτι που έχουν επισημάνει τις προ-
ηγούμενες εβδομάδες και άλλοι επιστήμονες.

© ygeiamou.gr

Η υψηλή θερμοκρασία, η υγρα-
σία και το φως του ήλιου, κατα-
στρέφουν τον κορωνοϊό, επιβε-
βαιώνουν επιστήμονες της κυ-
βέρνησης των ΗΠΑ, κάτι που 
έρχεται να προστεθεί σε άλλες 
σχετικές ερευνητικές ενδείξεις

Σε πόσα λεπτά  
καταστρέφει  

τον COVID-19  
το φως του ήλιου

THE ORIGINAL PETROS
1613 William Street (Corner Guy) 

Montreal, QC  H3J 1R1
514-935-8500

THE WESTMOUNT PETROS
4785 Sherbrooke Street West

Montreal, QC  H3Z 1E9
514-938-5656

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

514-312-0200

www.restaurantpetros.ca

TAVERNE GRECQUE

OPENING SOON IN LITTLE ITALY

Fine Greek Cuisine
Μ’ένα τηλέφωνο ετοιμάζουμε 

τη παραγγελία σας  με τα 
περίφημα πιάτα μας 

για παραλαβή ή τη στέλνουμε 
στο σπίτι σας.

Είμαστε ανοικτά για τις 
παραγγελίες σας στη

Sherbrooke: 514 938-5656
και 

Laurier: 514 312-0220
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Πελλάνα Λακωνίας: Το ανάκτορο  
του Μενελάου και της ωραίας Ελένης 
Στην αγκαλιά του Ταΰγετου, στην κορυφή ενός νοητού τριγώνου που σχηματίζουν ο αρχαιολογικός 
χώρος της Πελλάνας και τα παραδοσιακά χωριά Καστόρειο και Γεωργίτσι, ήταν χτισμένο  
το ανάκτορο του Μενελάου και της Ελένης

Στην ομηρική πόλη Λακεδαίμονα βρι-
σκόταν το ανάκτορο του Μενελάου, 

του ξανθού βασιλιά της Σπάρτης και 
ικανότατου πολεμιστή, ενός από τους 
πλέον γνωστούς ήρωες της ελληνικής 
μυθολογίας.
Ο Μενέλαος, γιος του Ατρέα και αδελ-

φός του Αγαμέμνονα, υποκίνησε την εκ-
στρατεία κατά της Τροίας, προκειμένου 
να ανακτήσει τη σύζυγό του, την ξακου-
στή ωραία Ελένη, που είχε αρπάξει ο 
Πάρις.
Μετά το δεκαετή πόλεμο και την άλωση 

του Ιλίου, και αφού μεσολάβησε οκταε-
τής περιπλάνηση, ο Μενέλαος επανήλθε 
μαζί με τη σύζυγό του στην πατρίδα του, 
όπου έζησε μέχρι τα βαθιά γεράματά 
του. Σύμφωνα με μια εκδοχή, η ομηρι-
κή πόλη Λακεδαίμων τοποθετείται στον 
αρχαιολογικό χώρο της Πελλάνας Λακω-
νίας, που βρίσκεται κοντά στον ομώνυ-
μο σύγχρονο οικισμό. Εκεί, στην αγκαλιά 
του Ταΰγετου, στην κορυφή ενός νοητού 

τριγώνου που σχηματίζουν ο αρχαιολο-
γικός χώρος της Πελλάνας και τα παρα-
δοσιακά χωριά Καστόρειο και Γεωργίτσι, 
ήταν χτισμένο το ανάκτορο του Μενε-
λάου και της Ελένης, σύμφωνα τουλά-
χιστον με όσα υποστηρίζει ο καθηγητής 
Αρχαιολογίας και ανασκαφέας, Θεόδω-
ρος Σπυρόπουλος.
Οι ανασκαφικές έρευνες στην περιοχή 

της αρχαίας Πελλάνας, που κατοική-
θηκε αρχικά από Mινύες και αργότερα 
από Mυκηναίους, έχουν φέρει στο φως, 
μεταξύ άλλων, λείψανα κατοίκησης και 
νεκροταφείο Πρωτοελλαδικών Xρόνων, 
επιβλητικό μυκηναϊκό ανακτορικό συ-
γκρότημα με κυκλώπειο τείχος, βασιλικό 
τάφο των Πρώιμων Μυκηναϊκών Χρόνων 
(περί το 1500 π.Χ.), θολωτούς λαξευτούς 
τάφους Mυκηναϊκών Xρόνων, τμήμα οι-
κισμού Mυκηναϊκών και Eλληνιστικών 
Xρόνων, λείψανα τείχους Eλληνιστικών 
Xρόνων, άφθονη κεραμική και ειδώλια, 
κατάλοιπα της Φραγκοκρατίας. 

Πολυλίμνιο Μεσσηνίας: Πόλος έλξης  
για τους φυσιολάτρες 
Κοντά στους οικισμούς Καζάρμα και 

Χαραυγή Μεσσηνίας, στο μέσον πε-
ρίπου της διαδρομής από την Καλαμάτα 
προς την Πύλο, βρίσκεται το μαγευτικό 
Πολυλίμνιο, μια περιοχή μοναδικού φυ-
σικού κάλλους. 
Οι φυσιολάτρες και οι περιπατητές 

εντυπωσιάζονται και γοητεύονται από 
το συνδυασμό της πυκνής βλάστησης με 
τα τρεχούμενα νερά, τις λιμνούλες και 
τους μικρούς καταρράκτες που στολί-
ζουν το Πολυλίμνιο. 
Το Πολυλίμνιο οφείλει την ονομασία 

του στις πολυάριθμες λιμνούλες της πε-
ριοχής (Mαυρολίμνα, Kάδη, Kαδούλα, 
Iταλού, Πανάγου, Σταθούλας κ.ά.). 

Χωματόδρομοι, πλακόστρωτα και διά-
φορα έργα υποδομής (ξύλινα γεφυ-
ράκια, σιδερένια σκαλάκια, μεταλλικά 
στηρίγματα κ.ά.) καθιστούν εφικτή τη 
γνωριμία των ταξιδιωτών με το Πολυλί-
μνιο, έναν κατεξοχήν καλοκαιρινό φυσι-
ολατρικό προορισμό, όταν τα δροσερά 
νερά της περιοχής προσφέρουν στιγμές 
χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς, προπάντων 
στη λίμνη Κάδη με τον εντυπωσιακό κα-
ταρράκτη. 
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται τους 

χειμερινούς μήνες, όταν η στάθμη των 
υδάτων ανεβαίνει και το μονοπάτι της 
περιοχής καθίσταται ολισθηρό ή και 
αδιάβατο.

Ο μυκηναϊκός βασιλικός τάφος στην αρχαία Πελλάνα (πηγή: Γιάννης Τούντας)

Πολυλίμνιο Μεσσηνίας, μια περιοχή μοναδικού φυσικού κάλλους  
(πηγή: Δήμος Μεσσήνης)

Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΕΛΛΑΔΑ: ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Οι Κινέζοι «κατέλαβαν» τα Βόρεια  
προάστια και αγοράζουν τα πάντα
Αγορές εκατομμυρίων, πολυτελείς βίλες,  
ατέλειωτο shopping και πανάκριβα μπιζού
Γράφει η Μαργαρίτα Σφέτσα

Η εικόνα είναι πραγματικά εντυπωσια-
κή. Μικροσκοπικές Κινέζες, ντυμένες 

με αθλητικού τύπου, πάντα όμως πανά-
κριβα, ρούχα, δίνουν οδηγίες σε εργάτες, 
ελληνικής και αλβανικής καταγωγής. Τα 
συγκεκριμένα σκηνικά διαδραματίζονται 
σε καθημερινό επίπεδο στα… κακοτρά-
χαλα εδάφη της Πολιτείας, στις πιο «πε-
δινές» εκτάσεις της Κηφισιάς, στην Εκά-
λη και στο Διόνυσο!
Οι Κινέζοι έχουν αγοράσει τεράστιες 

εκτάσεις στα βόρεια προάστια της Αθή-
νας. Αν θέλουμε να χαρίσουμε έναν τίτ-
λο σε όλα αυτά τα οποία διαδραματίζο-
νται στα north suburbs, αυτός είναι «Η 
επέλαση των Κινέζων». Λαμπερές βίλες 
οι οποίες ανακαινίζονται με πυρετώδεις 
ρυθμούς (κάποιες προ Covid-19, άλλες 
όμως συνέχισαν και αυτή την περίοδο, 
την πραγματικά εξαιρετικά δύσκολη) και 
οι νέοι τους, απαιτητικοί ιδιοκτήτες. Οι 
αγοραστές είναι Κινέζοι.

Επιχειρηματίες ισχυροί, οι οποίοι απο-
φάσισαν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου 
ή και ολόκληρο το χρόνο να κατοικούν 
στην Ελλάδα. Οι σύζυγοι των κινέζων 
επιχειρηματιών επιβλέπουν τις εργασίες 

ανακαίνισης πολλών εκατομμυρίων στα 
σπίτια που απέκτησαν από Έλληνες. Αν-
θρώπους οι οποίοι βρέθηκαν σε άσχημη 
οικονομική κατάσταση ή απλά τα ποσά 
που τους πρόσφεραν ήταν τόσο δελεα-
στικά, ώστε δε μπόρεσαν να αρνηθούν… 

Οι Κινέζοι είναι πραγματικά ιδιαίτερα 
απαιτητικοί. Φαίνεται από τον τρόπο 
που δίνουν τις εντολές στους εργάτες ή 
στους αρχιτέκτονες, οι οποίοι καλούνται 
να αλλάξουν εξωτερικούς και εσωτερι-
κούς χώρους, «υποκύπτοντας» πολλές 
φορές στην κακογουστιά τους.

 
ΟΙ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ… 
ΜΙΚΡΟΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝΕΣ!
Το new money κουβαλάει μαζί του μια 

υπερβολική διάθεση για εκρηκτικά χρώ-
ματα, παράθυρα «στολισμένα» με βα-
ριές σατέν κουρτίνες, χρυσαφένια έπι-
πλα και πισίνες που φέρουν γύρω μαρ-
μάρινες αρχαιοελληνικές κατασκευές.
Κάτι σαν μικρούς Παρθενώνες. Ευτυ-

χώς που δε ζήτησαν από τους interior 
designers να βάλουν ζωγράφους οι 
οποίοι θα «αποτύπωναν» στον πάτο 
της πισίνας τους κινεζικούς μαυροκόκ-
κινους δράκους. Οι καινούργιοι ιδιοκτή-
τες έχουν κουστωδίες από bodyguards 

και θηριώδη jeep τα οποία είναι σχεδόν 
βέβαιο, ότι από την επόμενη εβδομάδα 
που θα αρθεί η καραντίνα θα παρκά-
ρουν στον πεζόδρομο της Βουκουρεστί-
ου. Εκεί όπου βρίσκονται οι πανάκριβες 
exclusive boutiques.
Οι Κινέζοι αγοράζουν από σπίτια μέ-

χρι… χιλιάδες κούτες με ρούχα διάση-
μων σχεδιαστών, όπως επίσης πανάκρι-
βα κοσμήματα. Δείχνουν αδυναμία στα 
βόρεια προάστια και στις αγορές από τις 
boutiques Hermes, Prada, Louis Vuitton 
και Cartier. 

Το γνωστό κατάστημα Cartier στη Βου-
κουρεστίου ανακαινίζεται με εντατικούς 
ρυθμούς. Την ερχόμενη εβδομάδα θα 
είναι πανέτοιμο να υποδεχθεί τους Κινέ-
ζους. 
Οι συγκεκριμένοι στηρίζουν τα τελευ-

ταία χρόνια την αγορά του κοσμήματος, 
προχωρώντας σε αγορές που ζαλίζουν. 
Τη μετά Covid-19 εποχή όλοι ελπίζουν 
ότι θα επιστρέψουν για να προσφέρουν 
τονωτικές ενέσεις στη δοκιμαζόμενη ελ-
ληνική οικονομία.

© in.gr

Ευχόμαστε 
σε όλες τις μητέρες

Χρόνια Πολλά για την 
Εορτή της Μητέρας! 

FAYÇAL
EL-KHOURY

MP FOR LAVAL-LES ÎLES
faycal.el-khoury@parl.gc.ca

ANNIE
KOUTRAKIS
MP FOR VIMY

annie.koutrakis@parl.gc.ca
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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

Την ώρα που η Ευρώπη προετοιμάζεται 
για το μεγάλο «πείραμα» της σταδια-

κής άρσης του lockdown, οι επιχειρήσεις 
του τουριστικού κλάδου αγωνιούν για 
την επόμενη ημέρα. Και προσβλέπουν 
στην επιστροφή της τουριστικής κίνησης 
στη διάρκεια του καλοκαιριού. 
Το ευρωπαϊκό «Σχέδιο Μάρσαλ» και 

το στοίχημα της Ελλάδας, ως ασφαλούς 
τουριστικού προορισμού.

Ανά τη Γηραιά Ήπειρο, από τα ελληνικά 
νησιά, μέχρι τα τουριστικά θέρετρα της 
Ιταλίας και της Πορτογαλίας, οι παραλίες 
είναι άδειες. Δεν υπάρχουν επισκέπτες 
στον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι ή στο 
μουσείο του Λούβρου, τα φεστιβάλ του 
Αυγούστου στο Εδιμβούργο έχουν ακυ-
ρωθεί και τα λιβάδια με τις ανθισμένες 
τουλίπες της Ολλανδίας είναι κλειστά.

Η πανδημία του Covid-19, με περισσό-
τερους από 260.000 θανάτους και σχε-
δόν 4 εκατ. κρούσματα παγκοσμίως, έχει 
οδηγήσει σε απόγνωση την παγκόσμια 
βιομηχανία τουρισμού.
Η παγκόσμια ταξιδιωτική κίνηση ανα-

μένεται να κάνει βουτιά 39% φέτος, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις της Tourism 
Economics, ποσοστό που ισοδυναμεί με 
577 εκατ. λιγότερα ταξίδια.
Οι αριθμοί είναι καταστροφικοί για 

έναν κλάδο που αντιπροσωπεύει περισ-
σότερο από το 10% το παγκόσμιου ΑΕΠ 
και απασχολεί 320 εκατ. εργαζόμενους.
Ο Ευρωπαίος επίτροπος εσωτερικών 

αγορών, Τιερί Μπρετόν, προωθεί ένα 
«Σχέδιο Μάρσαλ» για τον τουρισμό, χρη-
ματοδοτώντας από το συνολικό ευρωπα-
ϊκό πακέτο μέτρων στήριξης ξενοδοχεία, 
εστιατόρια, tour operators, ταξιδιωτικά 
πρακτορεία και εταιρείες θαλάσσιου 
τουρισμού, ώστε να αποφύγουν την κα-
τάρρευση. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει 
κατευθυντήριες γραμμές για την επανεκ-
κίνηση του τουρισμού, δε θα είναι όμως 
εύκολο να εξασφαλίσει τη συναίνεση 
όλων των χωρών-μελών.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
«Είναι ζωτικής σημασίας η Ευρώπη να 

υιοθετήσει μια κοινή θέση και να ανοίξει 
σύντομα τα σύνορα, καθώς ήδη πολλές 
επιχειρήσεις αρχίζουν να αντιμετωπί-
ζουν πρόβλημα επιβίωσης», δηλώνει ο 
Έλληνας υπουργός Τουρισμού, Χάρης 
Θεοχάρης. 
«Πολλά ξενοδοχεία δεν πρόκειται 

να ξανανοίξουν και θα υπάρξει ανερ-
γία», τονίζει στο Reuters ο κ. Θεοχάρης, 
απευθύνοντας έκκληση για μακροπρό-
θεσμη οικονομική στήριξη ενός κλάδου, 
που αντιπροσωπεύει το ένα-τέταρτο της 
ελληνικής οικονομίας.
Από την άλλη, εκφράζονται αμφιβολίες 

για το εάν οι προορισμοί της Μεσογείου 
θα μπορέσουν να πείσουν τους Βορειο-
ευρωπαίους – που ήδη ανησυχούν για 
τα οικονομικά τους και μήπως προσβλη-
θούν από τον κορωνοϊό – να επιλέξουν 
προορισμούς του Νότου για τις καλοκαι-
ρινές τους διακοπές.
Το γεγονός ότι Ισπανία και Ιταλία βρέ-

θηκαν στο επίκεντρο της διασποράς της 
νόσου στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με 
τους αποτελεσματικούς χειρισμούς της 
ελληνικής κυβέρνησης στον περιορισμό 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού, θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει το «ισχυρό χαρτί» 
του ελληνικού τουρισμού.

Όπως είχε τονίσει σε πρόσφατες δηλώ-
σεις του ο κ. Θεοχάρης, το «υγειονομι-
κό διαβατήριο» αποτελεί κλειδί για την 
επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού, 

ενώ παραδέχθηκε ότι τα μοντέλα προ-
βλέψεων κάνουν λόγο για πτώση έως και 
50% της τουριστικής κίνησης φέτος.
Ο κ. Θεοχάρης έκανε λόγο για τουρι-

στική περίοδο τριών μηνών, επισημαί-
νοντας ότι ο Ιούλιος, ο Αύγουστος και ο 
Σεπτέμβριος θα σηκώσουν το βάρος της 
τουριστικής χρονιάς φέτος, με ελπίδες 
για επέκταση της περιόδου τον Οκτώ-
βριο και Νοέμβριο, υπό την προϋπόθεση 
φυσικά να μην υπάρξει δεύτερο κύμα 
έξαρσης του κορωνοϊού ανά την Ευρώπη.
Το μεγάλο ωστόσο στοίχημα της εξέ-

λιξης της τουριστικής χρονιάς, είναι η 
ασφαλής είσοδος και έξοδος των επι-
σκεπτών μας στην Ελλάδα και για το 
λόγο αυτό προωθείται το «υγειονομικό 
διαβατήριο», είχε αναφέρει ο υπουργός 
προκειμένου να περιγράψει μια μεθοδο-
λογία «ασφαλούς εισόδου». Προς την 
κατεύθυνση αυτή ο κ. Θεοχάρης ανά-
φερε ότι γίνεται διαβούλευση στην Ε.Ε., 
προκειμένου σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη 
που θα θέλει να ταξιδεύσει να του γίνε-
ται ένα αξιόπιστο τεστ για την ανίχνευση 
του κορωνοϊού. Μάλιστα, εξήγησε ότι 
αυτό θα πρέπει να γίνεται στη χώρα εκ-
κίνησης των διακοπών. Στο μέτωπο του 
εγχώριου τουρισμού ο κ. Θεοχάρης έχει 
εισηγηθεί στο οικονομικό επιτελείο κίνη-
τρα για ενίσχυσή του.

Η Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων έχει 
αποστείλει προτάσεις προς τα συναρ-
μόδια υπουργεία (Τουρισμού, Οικονο-
μικών, Ανάπτυξης και Εργασίας) για την 
προστασία του τουριστικού κλάδου και 
την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης. 
Μεταξύ άλλων, ΠΟΞ και Ξενοδοχειακό 
Επιμελητήριο Ελλάδος ζητούν κατάρτι-
ση, σε συνεργασία με τα συναρμόδια 
υπουργεία και με τους επαγγελματι-
κούς φορείς του τουρισμού των όρων 

υποδοχής των επισκεπτών στην Ελλάδα 
για την προστασία της δημόσιας υγείας, 
αλλά και πρωτοβουλίες ενίσχυσης του 
εσωτερικού τουρισμού. Σύμφωνα με 
διαδικτυακή έρευνα του Εργαστηρίου 
Μάρκετινγκ MARLAB του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας, σχεδόν οι μισοί Έλληνες 
σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές φέτος το 
καλοκαίρι, οι περισσότεροι εκ των οποί-
ων τον Αύγουστο.

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελλάδα και 

η Πορτογαλία που εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τον τουρισμό, καταβάλλουν 
προσπάθειες να προωθήσουν την εικό-
να ασφαλούς προορισμού για ξένους 
επισκέπτες. 

Στην Πορτογαλία, όπως αναφέρει σχε-
τική ανάλυση του Reuters για τον ευρω-
παϊκό τουρισμό, οι αρχές προετοιμάζουν 
πιστοποιητικά ασφαλείας για τα ξενο-
δοχεία, τα οποία από την πλευρά τους 
θα υποχρεώνονται να προσφέρουν προ-
στατευτικό εξοπλισμό ακόμη και τεστ 
ανίχνευσης κορωνοϊού για εργαζόμε-
νους και πελάτες.

Και η πλατφόρμα υπηρεσιών ενοικία-
σης Airbnb θέλει να καθησυχάσει, προ-
τείνοντας στους ιδιοκτήτες ακινήτων να 
μοιράζονται με υποψήφιους πελάτες 
ένα «ενισχυμένο καθεστώς υγιεινής» 
και να ενημερώνουν ότι οι προσωπικές 
επαφές θα περιορίζονται στο ελάχιστο. 
Όμως αρκετά μεγάλο μέρος της καλοκαι-
ρινής σεζόν έχει ήδη χαθεί.
«Έχουμε χάσει τρεις μήνες και τώρα ευ-

ελπιστούμε στους άλλους τέσσερις, Ιού-
λιο έως Οκτώβριο», δηλώνει στο Reuters 
ο Μανώλης Γιαννούλης, ιδιοκτήτης ξενο-
δοχείου στην Κρήτη.

© Η Ναυτεμπορική

To καλοκαιρινό  
ΣΤΟΊΧΗΜΑ  

του ευρωπαϊκού  
ΤΟΥΡΊΣΜΟΥ 
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FRUITS ET LÉGUMES

A value of

$50+
at the supermarket

16 TO 20 VARIETIES

MIXED BASKET
FRUITS AND VEGETABLES

Fruits and vegetables
Fresh of the day at amazing prices!

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

Pick up your baskets on 
Friday or Saturday

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

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

Place your order 
on Facebook (5$ for delivery)

1

2

 30$
No waste. Supporting Responsible Sustainability

Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

Το υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδας 
ξεκίνησε προεργασία, για την ενδε-

χόμενη σύναψη διμερών συμφωνιών 
με χώρες όπως η Κύπρος, το Ισραήλ, η 
Βουλγαρία και η Αυστρία, που έχουν κα-
λές επιδόσεις στο μέτωπο του ελέγχου 
της πανδημίας, με αντικείμενο το άνοιγ-
μα των συνόρων, προκειμένου να δεχθεί 
η Ελλάδα επισκέπτες από αυτές εφόσον 
οι ελληνικές υγειονομικές αρχές το επι-
τρέψουν.

Η πρωτοβουλία κρίθηκε αναγκαία, κα-
θώς γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο 
πως η επίτευξη συμφωνίας σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, που εξακολουθεί να 
αποτελεί προτεραιότητα της ελληνικής 
κυβέρνησης και επί της οποίας εργά-
ζεται επισταμένως, θα χρειαστεί πολύ 
περισσότερο χρόνο από ό,τι είχε αρχικά 
εκτιμηθεί, εξαιτίας των διαφορετικών 
απόψεων κάθε χώρας αλλά και των δια-
φορετικών φάσεων του κύκλου της παν-
δημίας στις οποίες βρίσκεται η καθεμία 
από αυτές.

Αλλά ακόμα και όταν αυτοί οι πανευ-
ρωπαϊκοί κανόνες συμφωνηθούν, ανα-
μένεται να μοιάζουν περισσότερο με 
ένα ευρύ πλαίσιο παρά με αυστηρό 
πρωτόκολλο και η κάθε χώρα θα πρέπει 
να θέσει και τους δικούς της επιμέρους 
κανόνες.

Σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση 
για το πότε θα ανοίξει η χώρα σε ξένους 
επισκέπτες θα ληφθεί από τον πρωθυ-
πουργό, έπειτα από διαβούλευση με τις 
ελληνικές υγειονομικές αρχές. Αυτές, για 
την ώρα τουλάχιστον, διατηρούν θέση 
«μηδενικού ρίσκου». Δηλαδή, μιλούν 
για διαδικασίες ελέγχου των δυνητικών 
επισκεπτών (τεστ πριν από επτά ημέρες 

και αμέσως πριν από το κάθε ταξίδι και 
επιπλέον τεστ κατά την άφιξη τόσο για 
ανοσία όσο και για ασθένεια κ.ά.), στις 
οποίες δύσκολα θα δεχθεί να υποβληθεί 
κάποιος. Αλλά οικονομική δραστηριότη-
τα μηδενικού ρίσκου δεν υπάρχει, σχολι-
άζουν όσοι ανησυχούν εξίσου και για την 
οικονομική κρίση.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης, μιλώντας Δευτέρα 4/5 στο τηλεο-
πτικό δίκτυο CNN, ξεκαθάρισε πάντως 
ότι «θα είναι ένα πολύ διαφορετικό κα-
λοκαίρι». Αναφερόμενος στις προοπτι-
κές της τουριστικής περιόδου, σημείωσε 
ότι «στο καλύτερο σενάριο, η Ελλάδα θα 
ανοίξει για την τουριστική δραστηριότη-
τα από την 1η Ιουλίου και εργαζόμαστε 
προς αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, 
προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό. Αλλά σχε-
τίζεται ασφαλώς και με τις αεροπορι-
κές εταιρείες, καθώς οι περισσότεροι 
άνθρωποι έρχονται αεροπορικώς στην 
Ελλάδα. Και σχετίζεται επίσης με πολύ 
αυστηρά και εφαρμόσιμα πρωτόκολλα».

Αναμένοντας λοιπόν τις πανευρωπαϊ-
κές και διεθνείς αποφάσεις, η χώρα ετοι-
μάζεται και για τις επιμέρους αγορές της, 
με ενδεχόμενες διμερείς συμφωνίες. Το 
σχετικό χρονοδιάγραμμα στο υπουργείο 
Τουρισμού φέρεται να προβλέπει πως 
έως τα μέσα Ιουνίου θα μπορούσαν να 
έχουν κλείσει κάποιες διακρατικές συμ-
φωνίες και, εφόσον παράλληλα έχουν 
συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο υγειο-
νομικά πρωτόκολλα για τις αεροπορικές 
και η εξέλιξη της επιδημίας είναι τέτοια 
που να δώσουν το «πράσινο» φως οι ελ-
ληνικές υγειονομικές αρχές, να ανοίξουν 
αυτές οι αγορές για τουρισμό στην Ελλά-
δα.
Οι χώρες με τις οποίες, σύμφωνα με 

τις σχετικές πληροφορίες, ξεκινάει αυτή 

την εβδομάδα επαφές η Ελλάδα προς το 
σκοπό αυτό, είναι χώρες τόσο με καλό 
υγειονομικό προφίλ όσο και με γεω-
γραφική εγγύτητα, ώστε να περιορίζε-
ται η ώρα έκθεσης στο αεροπορικό ταξί-
δι, όπου αυτό χρειάζεται.

Ειδικότερα, συζητήσεις αρχίζουν με 
την Κύπρο, το Ισραήλ, τη Βουλγαρία και 
την Αυστρία. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
έχουν οι επαφές με το Ισραήλ, το οποίο 
«βλέπει» την Ελλάδα ως τη μοναδική 
χώρα όπου θα μπορούσαν οι πολίτες 
του να κάνουν διακοπές φέτος, εξαιτίας 
του άριστου υγειονομικού ιστορικού της. 
Όπως σημειώνει στην «Κ» ο πρόεδρος 
του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ισραήλ 
– Ελλάδας, Σάμπυ Μιωνής, στόχος του 
Τελ Αβίβ στις επαφές του με την Αθήνα 
είναι να έρθουν στην Ελλάδα το 2020 
ένα εκατομμύριο Ισραηλινοί, από επτα-
κόσιες χιλιάδες το 2019. Μάλιστα, σχε-
τικές συζητήσεις πραγματοποιούν και 
φορείς διαχείρισης αεροδρομίων στις 
δύο χώρες, καθώς γίνεται σταδιακά σα-
φές παγκοσμίως, πως τα αεροδρόμια 
αναχώρησης θα αναλάβουν τη φιλοξε-
νία των διαδικασιών πιστοποίησης της 
υγείας των ταξιδιωτών μέσω διαγνω-
στικών τεστ.

Να σημειωθεί πως Κύπρος, Ισραήλ, 
Βουλγαρία και Αυστρία το 2019 έστει-
λαν στην Ελλάδα αθροιστικά περί τα 
5,5 εκατομμύρια τουρίστες (από τα συ-
νολικά 34 εκατομμύρια ταξιδιώτες του 
2019), που δαπάνησαν στη χώρα μας 
περί το 1,6 δισεκατομμύριο ευρώ (από 
τα 18,17 δισεκατομμύρια συνολικά).

Η μικρή βαρύτητα αυτών των αγορών 
στη συνολική δραστηριότητα εξηγεί, πά-
ντως, και γιατί προέχει η επίτευξη πα-
νευρωπαϊκών αλλά και διεθνών κανόνων 
για τα ταξίδια. Όμως, στην πράξη, ολο-

ένα και περισσότεροι ανησυχούν πως 
κάτι τέτοιο είναι αδύνατον να επιτευχθεί, 
τουλάχιστον με τέτοια ταχύτητα, ώστε 
να μη χαθεί ολόκληρο το 2020 και να μην 
υπονομευθεί και το 2021. Η πολυπλοκό-
τητα του ζητήματος, σε συνδυασμό με τη 
διάσταση απόψεων μεταξύ των χωρών, 
ενίοτε και μεταξύ υγειονομικών και πο-
λιτικών αρχών στο εσωτερικό της καθε-
μίας, όπως και οι ιστορικά αργοί ρυθμοί 
λήψης τέτοιων αποφάσεων από την ευ-
ρωπαϊκή γραφειοκρατία, κάνουν πολ-
λούς να πιστεύουν, πως η διαμόρφωση 
κοινής θέσης μπορεί να μην έλθει αυτό 
το καλοκαίρι.

Επιπλέον, πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
που δεν έχουν οικονομίες με σημαντική 
εξάρτηση από τον τουρισμό αποθαρ-
ρύνουν ανοιχτά την έξοδο των πολιτών 
τους στο εξωτερικό, για λόγους τόσο 
υγειονομικούς όσο και οικονομικούς. 
Επιδιώκουν, δηλαδή, να κρατήσουν τις 
δαπάνες αυτές στο εσωτερικό τους. Για 
του λόγου το αληθές, αξίζει να αναφερ-
θεί πως προ εβδομάδος, υπουργός της 
γερμανικής κυβέρνησης παρότρυνε τους 
πολίτες της μεγαλύτερης αγοράς προ-
σέλκυσης τουριστών προς την Ελλάδα, 
της Γερμανίας (4 εκατομμύρια ταξιδιώ-
τες και 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ το 
2019), να μην ταξιδέψουν στο εξωτερικό 
αυτό το καλοκαίρι.

Η Αθήνα βρίσκεται επίσης σε επαφές 
για το ζήτημα του τουρισμού και με μια 
σειρά άλλων χωρών, προκειμένου να δι-
απιστωθεί η δυνατότητα ασφαλούς επα-
νέναρξης πτήσεων, πάντοτε εφόσον οι 
υγειονομικές αρχές το επιτρέψουν, με-
ταξύ των οποίων και η Κίνα, αναφέρουν 
καλά πληροφορημένες διπλωματικές 
πηγές στην «Κ».

© Η Καθημερινή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διεργασίες για 
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ  

του τουρισμού
Η Αθήνα βρίσκεται σε επαφές για το ζήτημα του 
τουρισμού και με αρκετές χώρες για να διαπιστω-
θεί η δυνατότητα ασφαλούς επανέναρξης πτήσεων
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Προσφορά Τα Ελληνοκαναδικά Νέα
Μαθητικa neα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΌΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Βίκτορ Mantino
Σωκράτης ΙΙΙ

Χρυσούλα Καλλιανιώτη
Σωκράτης ΙΙ

Μιχαέλα Τσακίρη
Δημοσθένης

Χρυσούλα Ακάλεστου
Σωκράτης V

Αγγελική Μάκρη
Σωκράτης ΙV

Μαθητική λέσχη συγγραφέων έκτης τάξης 
του σχολείου Σωκράτης V Μαθητική λέσχη συγγραφέων έκτης τάξης του σχολείου Σωκράτης ΙΙΙ

Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟ 1821
Η ζωή ενός παιδιού στην υπόδουλη Ελλάδα του 1821 ήταν πολύ διαφορετική 
από την ζωή των παιδιών σήμερα. Ο φόβος, η τρομοκρατία και ο θάνατος ήταν 
στοιχεία της καθημερινότητας μκρών και μεγάλων. Οι υπόδουλοι Έλληνες 
δεν μπορούσαν να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα, ούτε μπορούσαν να 
εκφράζουν την γνώμη τους ελεύθερα. Ούτε υπήρχε ελευθερία να εξασκούν 
την χριστιανική πίστη φανερά.  
Τα παιδιά εκείνη την εποχή μάθαιναν ελληνικά και θρησκευτικά στο κρυφό 
σχολειό που πήγαιναν τα βράδια. Κρύβονταν στις εκκλησιές και μάθαιναν να 
γράφουν και να διαβάζουν και λίγη αριθμητική από τους ιερείς.    
Το δημοτικό παιδικό τραγούδι «Φεγγαράκι μου λαμπρό» είναι συνδεδεμένο 
με την περίοδο της τουρκοκρατίας και το κρυφό σχολειό.
Μέσα σε όλο το σκοτάδι και το φόβο που επικρατούσε εκείνη την εποχή 
μια αχτίδα ελπίδας και αισιοδοξίας φάνηκε στη ζωή των ανθρώπων και 
των παιδιών.  Οι μεγάλοι γυναίκες και άνδρες συζητούσαν μυστικά για την 
επανάσταση και την ελευθερία. 
Στην επανάσταση τα παιδιά βοήθησαν τους πολεμηστές όπως μπορούσαν.

ΟΦΕΛΙΑ ΜΠΕΡΝΙΕ
Οι συνθήκες της ζωής για τα παιδιά του 1821 ήταν πολύ σκληρές.  
Πολύ συχνά τα αγόρια ηλικίας 6-10 χρονών τα έπαιρναν οι Τούρκοι, 
τους ξύριζαν τα μαλλιά τους και άλλα τα έκαναν σκλάβους και άλλα τα 
έκαναν στρατιώτες και τα μάθαιναν να πολεμάνε.  Αυτά που μάθαιναν να 
πολεμάνε καλύτερα τα έκαναν αργότερα φρουρούς στους πασάδες για να 
τους προσέχουν να μην τους πειράξει κανείς.
Τα παιδιά την εποχή της τουρκοκρατίας δεν είχαν την ευκαιρία και την 
ελευθερία να πηγαίνουν στο σχολείο όπως πηγαίνουμε εμείς σήμερα.  
Πήγαιναν στο κρυφό σχολειό τα βράδια και μάθαιναν γράμματα και την 
χριστιανική πίστη από τους ιερείς.   
Άλλα παιδιά για να γλυτώσουν από τους Τούρκους είχαν φύγει από τα 
σπίτια τους και ζούσαν στα βουνά μαζί με τους κλέφτες και τα έλεγαν 
κλεφτόπουλα. Τα κλεφτόπουλα δεν ήταν κοντά στην οικογένειά τους και 
στην μητέρα τους.
Όταν ξέσπασε η επανάσταση τον Μάρτιο του 1821 βοήθησαν και τα 
κλεφτόπουλα, κουβαλούσαν σφαίρες και φαγητό στους κλέφτες που 
πολεμούσαν τους Τούρκους.
ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ! ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ-ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΠΛΑ!
Τον τελευταίο καιρό, το μόνο που ακούμε στις 
ειδήσεις και συζητήσεις στο σπίτι είναι για τον 
κορονοϊό και για τους λαθρομετανάστες στα 
σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας.
Και τα δύο με φοβίζουν αλλά αυτό που γίνεται 
στα σύνορα με τρομάζει πιο πολύ. Σήμερα το πρωί 
παρακολουθούσα στις ειδήσεις μαζί με τους γονείς 
μου, έναν υπουργό να λέει ότι έχουμε πόλεμο χωρίς 
όπλα. Οι Τούρκοι χρησιμοποιούν τους μετανάστες 
για να δημιουργήσουν πρόβλημα στην Ελλάδα.
Με τη δασκάλα μας κάναμε διάφορες συζητήσεις 
στην τάξη κι ακούστηκαν διαφορετικές γνώμες. 
Ακούω όλες τις γνώμες αλλά εγώ έχω τη δική μου.
Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα με πολλά 
προβλήματα. Δεν μπορεί να δεχτεί πολλούς 
πρόσφυγες και λαθρομετανάστες. Δε φταίμε εμείς 
για τους πολέμους. Πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι 
για τους πρόσφυγες, ιδιαίτερα για τα παιδάκια 
που πνίγονται στη θάλασσα, αλλά πρέπει επίσης 
να είμαστε προσεκτικοί με τους λαθρομετανάστες. 
Χρειάζεται να τηρούν τους νόμους και να μπαίνουν 
στη χώρα μας με το σωστό τρόπο, όπως μπήκαν οι 
γιαγιάδες κι οι παππούδες μας στον Καναδά!
Σε λίγες ημέρες γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου. 
Στο σχολείο μας μαθαίνουμε ποιήματα, τραγούδια 
και την ιστορία της Επανάστασης του 1821. Ωραία 
είναι να είμαστε πατριώτες στα λόγια αλλά πρέπει 
να είμαστε και στις πράξεις! 
Θέλω να ευχαριστήσω τους Έλληνες στρατιώτες, 
τους αστυνομικούς, τους ακρίτες και τις γυναίκες 
που προσέχουν τους στρατιώτες μας στα σύνορα.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω το σχολείο Σωκράτης-
Δημοσθένης και ιδιαίτερα τις δασκάλες των 
ελληνικών που με έμαθαν να αγαπήσω την Ελλάδα 
και να την θεωρώ πατρίδα μου!
Ζήτω η 25η Μαρτίου! Ζήτω η Ελλάδα!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΟΧΑΤΟΥ

ΖΗΤΩ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. 
Αποφάσισα να γράψω γι ‘ αυτό το θέμα γιατί 
πολλές γυναίκες γύρω μου παίζουν σημαντικό ρόλο 
στη ζωή μου. Θ’ αρχίσω με την μητέρα μου, τις 
θείες μου και τις γιαγιάδες μου. Είναι όλες δυνατές 
γυναίκες που δουλεύουν σκληρά, μέσα κι έξω από 
το σπίτι και μεγαλώνουν παιδιά κι εγγόνια. 
Θα ήθελα επίσης να τιμήσω τις δασκάλες μου 
που κάνουν τεράστια προσπάθεια να περάσουν 
τις γνώσεις τους σ’ εμάς και καταλαβαίνω ότι δεν 
είναι καθόλου εύκολο. Προπαντός, ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στη Mme Patricia, Mme Marie-Claude, 
Mme Geneviève και στην Mme Valérie που τόσο 
πρόωρα έφυγε από τη ζωή. θα ήθελα επίσης να 
ευχαριστήσω τις Ελληνίδες δασκάλες μου, την κ. 
Έλλη, την κ. Θεοδοσία και την κ. Φράνσις που κι 
αυτές κάνουν μεγάλη προσπάθεια να μας μάθουν 
ελληνικά. 
Υπάρχουν πολλές γυναίκες που κάνουν θυσίες 
αλλά δεν φαίνονται. Γυναίκες που μεγαλώνουν 
μόνες τους τα παιδιά τους και βάζουν όλους τους 
άλλους πάνω από τον εαυτό τους.
Σε λίγες μέρες γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου, 
μια θρησκευτική και ιστορική γιορτή. Πρέπει  να 
τιμήσουμε τις ηρωίδες του 1821. Αλήθεια, ποιες 
να πρωτοθυμηθώ και ποιες να πρωτοθαυμάσω! 
Τις Σουλιώτισσες, που προτίμησαν να πεθάνουν 
για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων, 
την Μπουμπουλίνα, που πλήρωνε τα έξοδα 
και πρόσφερε τα καράβια της ή τη  Μαντώ 
Μαυρογένους που πρόσφερε όλη της την περιουσία 
για να βοηθήσει τον αγώνα!
Τέλος, θέλω να τιμήσουμε όλες τις Αγίες που 
μαρτύρησαν για την χριστιανοσύνη. 
Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες!

ΕΛΠΙΔΑ ΤΡΟΧΑΤΟΥ

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
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος, εί-
ναι ο τελευταίος αυτοκράτορας του 

Βυζαντίου, που έπεσε ηρωικά μαχόμε-
νος στις ορδές του σουλτάνου Μωάμεθ 
Β’ στις 29 Μαΐου 1453. Με το θάνατό 
του έγραψε την τελευταία σελίδα της 
χιλιόχρονης ιστορίας της Βυζαντινής Αυ-
τοκρατορίας και πέρασε στη σφαίρα του 
θρύλου.
Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γεννή-

θηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1405 στην 
Κωνσταντινούπολη. Ήταν το όγδοο από 
τα δέκα παιδιά του αυτοκράτορα Μα-
νουήλ Β’ Παλαιολόγου και της Σέρβας 
συζύγου του, Έλενας Δραγάση (Γελένα 
Ντράγκας στα σλαβικά).
Όταν μεγάλωσε, παρέμεινε για μικρό 

διάστημα στην Ταυρική (σημερινή Κρι-
μαία) και στη συνέχεια πήγε στην Πε-
λοπόννησο, όπου με τους αδελφούς 
του Θωμά και Θεόδωρο ανέλαβαν τη 
διοίκηση του Δεσποτάτου του Μωρέος ή 
Μυστρά και ολοκλήρωσαν την ανάκτηση 
των φραγκοκρατούμενων περιοχών. 

Η σύγκρουση με τους δύο αδελφούς 
του τον ανάγκασε να επιστρέψει στην 
Κωνσταντινούπολη και να τεθεί στη δι-
άθεση του αδελφού του Ιωάννη Η’ Πα-
λαιολόγου, που βρισκόταν στο θρόνο 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά το 
θάνατο του πατέρα τους το 1425.
Αντικατέστησε για λίγο τον αδελφό του 

στο θρόνο, όταν ο Ιωάννης μετέβη στην 
Ιταλία για να λάβει μέρος στη Σύνοδο 
Φεράρας – Φλωρεντίας, που αποσκο-
πούσε στην επανένωση των εκκλησιών, 
μετά το Σχίσμα του 1054. Μετά την απο-
τυχία της Συνόδου, λόγω του ανθενω-
τικού κλίματος που επικρατούσε στον 
ορθόδοξο κόσμο, και την άφιξη του αυ-
τοκράτορα στην Πόλη (1 Φεβρουαρίου 
1440), ο Κωνσταντίνος επέστρεψε και 
πάλι στην Πελοπόννησο και αφιέρωσε 
τις προσπάθειές του στην αναδιοργάνω-
ση του δεσποτάτου.
Μετά το θάνατο του Ιωάννη, ο Κωνστα-

ντίνος ανέλαβε τις τύχες της αυτοκρα-
τορίας στις 6 Ιανουαρίου 1449, έχοντας 

επίγνωση της απελπιστικής πολιτικής 
και στρατιωτικής κατάστασης που βρι-
σκόταν η αυτοκρατορία. Οι Οθωμανοί 
Τούρκοι περιέσφιγγαν όλο και περισσό-
τερο τον κλοιό γύρω από τη Βασιλεύου-
σα και ο νέος σουλτάνος Μωάμεθ Β’ είχε 
βάλει σκοπό της ζωής του την κατάληψη 
της Πόλης.
Έτσι, στις 15 Απριλίου 1453 άρχισε η 

τρίτη πολιορκία της Κωνσταντινούπο-
λης, που κατέληξε στην άλωσή της το 
πρωί της 29ης Μαΐου 1453. Ο Κωνστα-
ντίνος προαισθανόμενος το τέλος του 
πήγε στην Αγία Σοφία και μετέλαβε των 
Αχράντων Μυστηρίων. Κατόπιν αποχαι-
ρέτησε τους δικούς του κι έλαβε θέση 
μάχης με τους λιγοστούς στρατιώτες 
του. Αλλά από μία πύλη, την Κερκόπορ-
τα, που λησμονήθηκε ανοιχτή, μπήκαν 
μέσα οι Τούρκοι και άρχισαν μια τρομε-
ρή σφαγή. Ο αυτοκράτορας πολέμησε 
γενναία ως απλός στρατιώτης, αλλά οι 
Οθωμανοί υπερείχαν συντριπτικά και ο 
Κωνσταντίνος έπεσε νεκρός, αφού προ-

ηγουμένως ζήτησε από κάποιο χριστιανό 
να τον θανατώσει.
Μετά την άλωση της Πόλης, οι κατακτη-

τές με εντολή του Μωάμεθ αναζήτησαν 
το πτώμα του Κωνσταντίνου και το έθα-
ψαν με βασιλικές τιμές, χωρίς όμως να 
γίνει γνωστός ο τόπος της ταφής του. Οι 
υπόδουλοι πια Έλληνες δε θέλησαν να 
πιστέψουν το χαμό του Κωνσταντίνου. 
Τον φαντάζονταν όχι νεκρό, αλλά μαρ-
μαρωμένο, έτοιμο να ξυπνήσει και «να 
κυνηγήσει πάλι τους Τούρκους, ως την 
Κόκκινη Μηλιά».
Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν άφη-

σε απογόνους, παρά τους δύο γάμους 
του. Την 1η Ιουλίου 1428 νυμφεύτηκε 
τη Μανταλένα Τόκο, κόρη του άρχοντα 
της Ζακύνθου, Λεονάρντο Τόκο, η οποία 
πέθανε πάνω στη γέννα, όπως και η δεύ-
τερη σύζυγός του, Κατερίνα Γκατιλούζιο, 
κόρη του άρχοντα της Μυτιλήνης, Ντορί-
νο Γκατιλούζιο, την οποία παντρεύτηκε 
στις 27 Ιουλίου 1441.

© ΣΑΝ ΣΉΜΕΡΑ

Άγαλμα του Κωνσταντίνου ΙΑ’ 
Παλαιολόγου στο Μυστρά Λακωνίας[1405 – 1453] 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  
ΊΑ’ ΠΑΛΑΊΟΛΟΓΟΣ  

Ο τελευταίος  
αυτοκράτορας  
του Βυζαντίου

Ο Τζίμας Ζέρβας και ο Αλή Πασάς 
Ο Αλή Πασάς (φωτ.) αντιμετώπιζε τη 

σθεναρή άρνηση των αγωνιστών 
Σουλιωτών, ακόμη και στις πλέον δελεα-
στικές του προτάσεις. 
Ήθελε με κάθε τρόπο να κάμψει το 

αγωνιστικό τους φρόνημα και να τους 
καθυποτάξει. 
Προκειμένου να επιτύχει το σκοπό του, 

προσπάθησε να διαφθείρει ακόμη και το 
φλογερό πατριώτη Τζίμα Ζέρβα, σθενα-
ρό αγωνιστή για την απελευθέρωση των 
Ελλήνων από τον τουρκικό ζυγό. 

Εάν αυτό το επιτύγχανε, θα κατόρθωνε 
να καθυποτάξει όλους τούς Σουλιώτες.
Με πρεσβευτές του, ο Αλή Πασάς 

υπόσχεται στο Ζέρβα ιδιαίτερες τιμές. 
Επιπλέον, τον διαβεβαιώνει ότι θα του 
προσφέρει περίπου οκτακόσια πουγκιά, 
χρηματικό ποσό πολύ μεγάλο. 
Ο Ζέρβας, χωρίς να επηρεασθεί από τα 

καμώματα του Αλή Πασά, του αποστέλ-
λει την ακόλουθη επιστολή στις 4 Μαΐου 
1801: «Σ’ ευχαριστώ, Βεζύρη μου, δια 
την αγάπην οπού έχεις εις εμένα, αλλά 

τα οκτακόσια πουγκιά, παρακαλώ, μη 
μου τα στείλης, επειδή δεν ηξεύρω να τα 
μετρήσω, κι αν ήξευρα, πάλιν δεν ήμουν 
ευχαριστημένος να σοι δώσω ούτε μίαν 
πέτραν τής πατρίδος μου δι’ αντιπληρω-
μήν, και όχι πατρίδα, ως φαντάζεσαι· την 
τιμήν οπού μ’ υπόσχεσαι, μ’ είναι άχρη-
στος, πλούτος και τιμή εις εμέ είναι τα 
άρματά μου, με τα όποια φυλάττω και 
τιμώ την πατρίδα μου, αθανατίζω και τ’ 
όνομά μου».

© ΣΑΝ ΣΉΜΕΡΑ

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 further notice.
As usual, we are monitoring the situation very closely and will adjust 
as necessary based on requests from the authorities. Our priority will 
remain above all else, the health of our employees and the public.

The Cinémas Guzzo Team
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Δημήτρης Μπάσης:  
«Είμαστε ο μόνος κλάδος  
που έχει κατεβάσει ρολά. 

Υπάρχει πρόβλημα…»

Προβληματισμένος, όπως όλοι 
οι καλλιτέχνες, είναι ο Δημή-

τρης Μπάσης, ο οποίος εμφανί-
στηκε στην εκπομπή Μεσημέρι με 
τον Γιώργο Λιάγκα και μίλησε για 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες 
λόγω κορωνοϊού.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, ο οποίος εμφανίστηκε 
με μούσι και μουστάκι, «δώρα» της καραντίνας προ-
φανώς, μίλησε για όλα αυτά που τον απασχολούν 
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σαφώς αυτό που προέχει 
είναι η υγεία, είναι πολύ βασικό να τηρηθούν τα μέ-
τρα και οι αποστάσεις. Εμείς, αυτό που θέλουμε, είναι 
ένας οδικός χάρτης. Τα γραφεία παραγωγής θέλουν 
έναν οδικό χάρτη. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα δίμη-
νο για να κλειστεί κάτι. Μέχρι τον Ιούλιο είναι καλός ο 
χρόνος για να υπάρξει οργάνωση. Από τη στιγμή που 
ανοίγουν τα μεγάλα mall και τα ανοιχτά θέατρα και οι 
κινηματογράφοι μπορεί να γίνει και κάτι ανάλογο για 
συναυλία αλλά να τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας» 
είπε ο Δημήτρης Μπάσης και πρόσθεσε: 
«Η Ελλάδα το μόνο που μπορεί να εξάγει είναι ο του-
ρισμός και ο πολιτισμός. Και τα δύο δέχονται πολύ με-
γάλο πλήγμα».
Όσο για το τι προτάσεις υπάρχουν από τους καλλιτέ-

χνες, ώστε να υπάρξουν συναυλίες το καλοκαίρι αλλά 
με την τήρηση όλων των κανόνων για τη μη διάδοση 
του κορωνοϊού, ο Δημήτρης Μπάσης σχολίασε: 
«Δεν ξέρω τι έχουν πει όσοι έχουν βρεθεί στην τηλεδι-

άσκεψη με τον γραμματέα του υπουργείου πολιτισμού 
αλλά σαφώς θα πρέπει σε μία συναυλία να είναι συ-
γκεκριμένος κόσμος, εννοείται ότι δε θα υπάρχουν όρ-
θιοι. Όμως θα μπορέσει να υπάρξει κάποιος προγραμ-
ματισμός. Να τηρηθούν οι αποστάσεις σε ένα θέατρο 
ή ένα γήπεδο. Είμαστε ευσυνείδητοι και πιστεύω θα 
υπάρξει αυτοσυγκράτηση… Υπάρχει μεγάλη αγωνία 
και μεγάλο άγχος. Πιο πολύ θέλω να μιλήσουμε γι αυ-
τούς που είναι πίσω από εμάς. Είμαστε ο μόνος κλάδος 
που έχει κατεβάσει ρολά. Υπάρχει πρόβλημα. Γιατί δεν 
υπάρχει φως στο τούνελ, όταν δεν ξέρεις αν θα κάνεις 
το καλοκαίρι συναυλίες».

© Gossip-tv Team

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ANISTON-PITT 
Η Angelina περνά στην αντεπίθεση…

Και ενώ στην Αμερική -όσον αφο-
ρά στη showbiz- επικρατεί ένας 

πανικός, αφενός με την εγκυμο-
σύνη της Gigi και αφετέρου με την 
κοινή καραντίνα των Aniston-Pitt, 
η Angelina Jolie, διατηρεί σιγήν 
ιχθύος και μέχρι στιγμής δεν έχει 
σχολιάσει το γεγονός, μιας και είναι 
άκρως απασχολημένη με το φιλαν-
θρωπικό της έργο.
Βέβαια από την άλλη, άνθρωπος 

είναι κι αυτή, κάτι που σημαίνει ότι 
έχει ανάγκη και από τον έρωτα και 

από τη συντροφικότητα. Όχι ότι θα 
ήταν ποτέ δύσκολο για μία γυναίκα 
σαν την Angie να βρει αγαπημένο, 
αλλά η αλήθεια είναι ότι τα τελευ-
ταία χρόνια έδειχνε να μην την αφο-
ρά ιδιαίτερα ο τομέας αυτός στη 
ζωή της.
Μέχρι πρόσφατα όμως, μιας και 

δημοσιεύματα τη θέλουν να έχει 
έρθει κοντά με διάσημο κύριο από 
το παρελθόν της, ο οποίος έχει ανα-
λάβει να την... παρηγορήσει, στο 
άκουσμα της είδησης της νέας σχέ-
σης του πρώην συζύγου της με την... 
πρώην σύζυγό του!!! 
Και αυτός δεν είναι άλλος, από τον 

επίσης… πρώην της Angelina, τον 
γνωστό ηθοποιό,  Billy Bob Thornton! 
Να θυμίσουμε ότι οι δύο τους υπήρ-
ξαν παντρεμένοι από το 2000 έως το 
2003! Μάλιστα, εκείνη την περίοδο 
ο Thornton είχε σχέση με την επί-

σης διάσημη ηθοποιό, Laura Dern, 
με την οποία πήγαινε για γάμο, την 
άφησε όμως στα… κρύα του λου-
τρού, για να παντρευτεί την Angie!!!                 
                                           © queen.gr

Η Gigi Hadid επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη της
Εδώ και μερικές ημέρες κυκλο-

φορεί η είδηση πως το διάσημο 
supermodel, Gigi Hadid, είναι έγκυ-
ος στο πρώτο της παιδί, καρπό 
του έρωτά της με τον Zayn Malik. 
Τελικά, την προηγούμενη εβδο-
μάδα, η ίδια η Hadid επιβεβαίωσε 
ότι κυοφορεί το πρώτο της παιδί. 
Συγκεκριμένα, το μοντέλο βγήκε 
σε ζωντανή σύνδεση μέσω Skype 
στην εκπομπή του Jimmy Fallon, 

«The Tonight Show», με το διάση-
μο παρουσιαστή να τη συγχαίρει 
-αρχικά- για τα ευχάριστα νέα. «Σε 
ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε η Gigi 
Hadid στον Fallon, όταν τη συνεχά-
ρη για το γεγονός. «Προφανώς θα 
ήθελα να το ανακοινώσω με τους 
δικούς μου όρους, αλλά είμαστε 
πολύ χαρούμενοι και ευγνώμο-
νες για τις ευχές και τη στήριξη του 
κόσμου», συνέχισε.          © cnn.gr

Όλα τα φώτα  
στην Alejandra!

Την παράσταση «έκλεψε» κυριολεκτικά η 
Alejandra Espinoza, στην πρόσφατη εκδή-

λωση απονομής βραβείων με την ονομασία 
«Lo Nuestro Awards» που έχει να κάνει απο-
κλειστικά με Λάτιν μουσική. Η 33χρονη Με-
ξικανοαμερικάνα, που είναι μοντέλο και πα-
ρουσιάστρια στην TV, παρουσίασε το σόου 
παρέα με μία άλλη Μεξικανή, την Thalia, και 
από τη στιγμή που «πάτησε» το κόκκινο χαλί, 
άπαντες έμειναν με το… στόμα ανοικτό. Οι 
στιλιστικές επιλογές που επέλεξε ανέδειξαν 
στο 100% την απαράμιλλη ομορφιά της, με-
ταφέροντας ταυτόχρονα τους μυημένους 
στον παραδεισένιο ουρανό της μόδας.  Να 
σημειωθεί, ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση 
διεξάγεται από το 1989 και μεταδίδεται από 
το κανάλι Univision, ένα ισπανόφωνο δίκτυο 
που έχει έδρα στις ΗΠΑ. 

50 χρόνια έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

του Μιχάλη Τελλίδη

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

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

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

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

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594

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

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

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

Α-Καλημέρα Μάγδα μου. Αναρωτιόμουν αν 
εντέλει έγινε η συναρμολόγηση του στεγνω-
τηρίου σου…
Μ-Πολλά τα ζητάς. Άσε να περάσουν μερικές 
εβδομάδες και βλέπουμε…
Α-Δηλαδή;
Μ-Είναι σε κατάσταση «φύλου και φτερού» 
ακόμα.
Α-Δηλαδή, ακόμα… βίδες;
Μ-Ναι, αλλά όχι πιο βίδες απ’ ότι βρίσκονται 
τα… δυο κογκρέσα της παροικίας!
Α-Με άλλα λόγια, άκουσες όλα αυτά που εί-
παν το Σάββατο από το ραδιόφωνο οι μεν και 
οι δε.
Μ-Ναι και το ωραίο είναι ότι το έργο θα ξα-
ναπαιχτεί σε δύο παραστάσεις το ερχόμενο 
Σάββατο.
Α-Λες που θα εκφράσουν τη γνώμη τους για 
το… κογκρεσοφάγωμα ο Τσατάς και ο Μανω-
λάκος; 
Μ-Ναι…
Α-Αλλά αυτό είναι μία παράσταση, που βρί-
σκεις τη δεύτερη;
Μ-Από το άλλο ραδιόφωνο, λίγο αργότερα.
Α-Ποιο; Υπάρχει κι άλλο;
Μ-Υπήρχε και επανέρχεται. Του γνωστού σου, 
του Δανιηλίδη.
Α-Του Κώστα;
Μ-Μα ναι, δε διάβασες στην εφημερίδα ότι 
επιστρέφει το ΡΑΔΙΟ ΑΚΡΙΤΕΣ;
Α-Ναι, μου διέφυγε. Από αυτό το Σάββατο 
στις 4 το απόγευμα.
Μ-Ακριβώς. Λοιπόν, η Τατιάνα που ξέρει τη 
Βασιλική που μιλά στους ΑΚΡΙΤΕΣ, μου είπε 
ότι θα μιλήσουν αύριο Σάββατο ο Χουσάκος, 
ο Μάνιος από το Τορόντο και η Φραγκούλη. 
Οπότε, έχουμε το Σάββατο για το ίδιο θέμα, 
μία παράσταση από το CFMB και μία από το 
ΡΑΔΙΟ ΑΚΡΙΤΕΣ, που μας κάνουν… δύο!
Α-Έχεις δίκιο. Μόνο που δεν είναι δίκαιο...
Μ-Γιατί;
Α-Διότι θα υπάρχουν δυο γνώμες υπέρ του 
ενός κογκρέσου και μόνο μία υπέρ του άλλου 
κογκρέσου.
Μ-Καμιά φορά παίζει ρόλο και ποιο άτομο 
μιλάει. Και όπως θα ξέρεις, και λάθος να είναι 
η Φραγκούλη έχει τον τρόπο της να επιβάλει 
τη γνώμη της. Τίποτα δεν είναι γι’ αυτήν δύο 
αντίθετες φωνές. Να δεις πόσο επιτακτική εί-
ναι στα συμβούλια και στις συνελεύσεις της 
Κοινότητας! 
Α-Ναι έχω μάθει για δαύτην «φωτιά και λαύ-
ρα» όταν μιλά.
Μ-Γι αυτό σου λέω. Κάτι ήξεραν που την 
έβαλαν στο συμβούλιο του Κογκρέσου του 
Κεμπέκ.
Α-Ευτυχώς που είναι και η απομόνωση που 
μας επέβαλαν κι έτσι δε θα χάσουμε λέξη. 
Ούτε από τις δύο παραστάσεις όπως λες κι 
εσύ. Και δε μου λες Μάγδα μου, απ’ όλα 
αυτά που άκουσες περί… κογκρέσων και διά-
βασες στις εφημερίδες, τι συμπέρασμα έχεις 
βγάλει;
Μ-Πως δε χρειάζεται ο Έλληνας να έχει 
εχθρούς, διότι ο μεγαλύτερος εχθρός του εί-
ναι ο ίδιος ο… Έλληνας.
Α-Το λέω και επιμένω. Να αφήσουν τον… πό-
λεμο τους και να βρουν έναν τρόπο να δημι-
ουργήσουν ένα και μοναδικό κογκρέσο. Μια 
φωνή ενωμένη στις πολιτικές αρχές εδώ και 
στην Ελλάδα.
Μ-Συμφωνώ. Αλλά με όλες αυτές τις δημό-
σιες αντιπαραθέσεις τα πράγματα αντί να 
ομαλοποιηθούν προβλέπω να οδηγήσουν σε 
αδιέξοδο ή ακόμα και στο χειρότερο….
Α-Συμφωνώ. 
Μ-Και αποδείχτηκε ότι η παροικία μας μόνο 
για «φρου-φρου κι αρώματα» είναι.
Α-Νομίζεις;
Μ-Αν κάνω σύγκριση με άλλες παροικίες, 
ακόμα και τις ολιγάριθμες, η δικιά μας δε 
δραστηριοποιήθηκε να προσφέρει το κατά 
δύναμιν με την κρίση του Κορωνοϊού.

Α-Γιατί; Οι άλλες τι έκαναν περισσότερο;
Μ-Να σου πω. Τουλάχιστον εδώ στο Παρκ Εξ-
τένσιον που ζω, είδα ότι μια από τις ινδοασι-
ατικές παροικίες έχουν οργανώσει ημερήσιο 
συσσίτιο για τον κόσμο τους, που βρίσκονται 
σε δύσκολη οικονομική κατάσταση τι μέ-
ρες αυτές. Ακόμη, έχουν κλιμάκιο διανομής 
τροφίμων δωρεάν στον κόσμο τους. Και σε 
ρωτώ τώρα να μου πεις, εμείς τι υπηρεσίες 
ως παροικία προσφέρουμε αυτές τις… κο-
ρωνο-ημέρες στους δικούς μας ανθρώπους; 
Άσε, θα σου απαντήσω εγώ. Σχεδόν τίποτα, 
αν εξαιρέσεις τη ΦΙΛΙΑ και τη Φιλόπτωχο Ελ-
ληνίδων Κυριών.
Α-Είσαι πολύ σκληρή στις εντυπώσεις σου… 
Μην ξεχνάς ότι όλοι περνάμε μια κρίση που 
δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει και τι άλλες 
επιπτώσεις θα έχει στην καθημερινή μας ζωή.
Μ-Ναι, αλλά πότε εμείς ως οργανωμένη 
[υποτίθεται] παροικία δημιουργήσαμε ένα 
σχέδιο άμεσης ανάγκης για παν ενδεχόμενο; 
Ποτέ. Μόνο ξέρουμε να αλληλοτρωγώμαστε, 
χωρίς κανένα όφελος.
Εμένα δε μ’ ενδιαφέρει -όπως και τους πε-
ρισσότερους συμπάροικους- η φαγωμάρα 
και ποιος είναι ο Αρχιβεζύρης της παροικίας 
μας, είτε αυτό λέγεται Κοινότητα, Κογκρέσο 
ή ακόμα και η Άρχουσα Εκκλησία. Εμένα μ’ 
ενδιαφέρει να υπάρχουν έγκυρες και πολ-
λαπλές υπηρεσίες, προπαντός για τα άτομα 
που έχουν πρόβλημα με τη γλώσσα. Εμένα μ’ 
ενδιαφέρει η τακτική διανομή τροφίμων εκεί 
που πρέπει. Αυτά είναι ορισμένα θέματα που 
μ’ ενδιαφέρουν και που έπρεπε ως παροικία 
να τα είχαμε. 
Α-Ναι, αλλά όλα αυτά χρειάζονται και οικο-
νομικούς πόρους.
Μ-Φυσικά. Αλλά αν τα καταφέρνουν μικρό-
τερες παροικίες σε οντότητα και οικονομι-
κούς πόρους σε σύγκριση με τη δικιά μας, 
γιατί όχι εμείς;
Α-Εδώ πάω πάσο… Δε μου λες, έχουμε και τη 
Γιορτή της Μητέρας αυτή την Κυριακή. Χρό-
νια μας Πολλά!
Μ-Για να το λες εσύ…
Α-Αφού έτσι είναι, γιορτάζουμε!
Μ-Και δε μου λες. Πως θα το γιορτάσουμε; 
Εστιατόρια δε μπορούμε να πάμε. Να δε-
χτούμε τα παιδιά μα και τα εγγόνια μας στο 
σπίτι μας, πάλι απαγορεύεται. Μόνο τηλεφω-
νικώς και… διαδικτυακώς. Και το τελευταίο…
Α-Ποιο;
Μ-Το καλύτερο απ’ όλα που θα μας λείψει 
φέτος. Δεν ξέρεις τι είναι;
Α-Τι;
Μ-Ότι δε θα μας αγκαλιάσουν τα παιδιά μας 
και τα εγγόνια μας κι εμείς δε θα μπορέσου-
με το ίδιο να τα αγκαλιάσουμε και να τα φι-
λήσουμε. Μαύρη «Εορτή της Μητέρας» θα 
περάσουμε φέτος φιλενάδα.
Α-Έχεις δίκιο. Εδώ δεν κάναμε Πάσχα, Ανά-
σταση και δεν κοινωνήσαμε…
Μ-Και που είσαι ακόμα. Πολύ φοβάμαι ότι το 
άνοιγμα των παιδικών σταθμών και των δη-
μοτικών σχολείων δε θα έχει καλά αποτελέ-
σματα και αντιθέτως θα αυξηθούν τα κρού-
σματα, οι ασθενείς και οι νεκροί.
Α-Συμφωνώ. Να δεις εδώ στο Λαβάλ, η μεγά-
λη αρένα που έκτισαν για το χόκεϊ «φιλοξε-
νεί» τους ασθενείς από τον Κορωνοϊό!
Μ-Μου θύμισες κάτι ταινίες με σκηνές, όπου 
τα γήπεδα και οι αρένες είναι γεμάτα με κρε-
βάτια ασθενών.
Α-Εδώ που φτάσαμε, κανείς δεν ξέρει τι θα 
ξημερώσει αύριο. Γι αυτό ζήσε κάθε μέρα 
όσο μπορείς πιο εντατικά και χαρούμενα.
Μ-Πολύ σοφή η συμβουλή σου. 
Α-Σ’ αφήνω τώρα, διότι είναι η ώρα που παί-
ζουμε πλακωτό τάβλι με τον Μενέλαο.
Μ-Κατάλαβα…
Α-Τι κατάλαβες πάλι;
Μ-Το κατάλαβα και πολύ μάλιστα. Καλό «τά-
βλι… πλακωτό» να έχεις.

1, place du Souvenir, C. P. 422 
Succ. Saint-Martin, Laval  H7V 3Z4
Téléphone: 450 978-6888 poste: 2340 
Cellulaire: 514 242-5761
a.revelakis@laval.ca

Εύχομαι σε όλες τις 
Όμορφες Μητέρες 

που μας έδωσαν ζωή 
και απεριόριστη αγάπη 
και όλες τις Όμορφες 
Μέλλουσες Μητέρες

Χρόνια 
Πολλά 
για την 

Εορτή της 
Μητέρας! 

AGLAIA REVELAKIS
Conseillère municipale/Δημοτική Σύμβουλος 
de/του Chomedey
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Στα 2,1 δις δολάρια η περιουσία του Μάικλ Τζόρνταν
H περιουσία του Μάικλ Τζόρνταν που ήταν 1 δις δολάρια το 

2014, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση του Forbes, εί-
ναι τώρα στα 2,1 δις και είναι στο 1.001 της φετινής λίστας των 
πιο πλούσιων ανθρώπων παγκοσμίως!
Κι όμως, στην υπέρλαμπρη καριέρα του έβγαλε μόλις 90 εκατ. 

δολάρια! Πώς γίνεται λοιπόν να μιλάμε σήμερα για ένα μεγι-
στάνα με τόσα χρήματα; Το Forbes έχει την εξήγηση.
Ουσιαστικά, η μεγάλη διαφορά έγινε όταν το 2010 αγόρασε το 

90% των Χόρνετς έναντι 175 εκατ. δολαρίων. Σήμερα, έχοντας 
το 70%, η ομάδα της Σάρλοτ αξίζει 1,5 δις δολάρια! Ο άλλος 
βασικός λόγος είναι οι χορηγίες, μέσα από τις οποίες έβγαλε 
σχεδόν 1,7 δις! Εταιρείες όπως οι Nike, Coca Cola, McDonald’s 
και Gatorade έστρωσαν εκατομμύρια στα πόδια του Τζόρνταν 
για να διαφημίζονται μέσω αυτού.
Η Nike μάλιστα συνεχίζει να έχει συμβόλαιο μαζί του και όχι 

απλά ένα τυπικό συμβόλαιο, αλλά η αξία του φτάνει τα 130 
εκατ. δολάρια, την ώρα που ο εν ενεργεία ΛεΜπρον Τζέιμς 
παίρνει από τον αμερικανικό κολοσσό 32! 
Οι δύο πλευρές βέβαια ενώνονται και με το «παιδί» τους, τη 

θυγατρική εταιρεία Jordan, η οποία το 2019 σάρωσε τα πάντα 

στην αγορά με πωλήσεις κοντά στα 3,1 δις! Και ενώ θα έλεγε 
κανείς πως όλα αυτά φτάνουν, παραθέτουμε και τις επενδύ-
σεις του «Air», όπως για παράδειγμα αυτή μέσω της ολλανδι-
κής ομάδας eSports «Team Liquid», η οποία έφτασε να αξίζει 
320 εκατ. δολάρια!

© Η ΑΠΟΨΗ

Ο Ζοζέ Μουρίνιο 
έγινε… αγρότης!

Αγρότης έγινε ο Ζοζέ Μουρίνιο, 
ελέω κορωνοϊού! Ο Πορτογάλος 

προπονητής συνεχίζει να προσφέρει 
εθελοντικό έργο, βοηθώντας με τον 
τρόπο του όσους ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες.
Ο Μουρίνιο, πηγαίνει στο θερμοκήπιο 

που βρίσκεται δίπλα στο προπονητικό 
κέντρο της Τότεναμ και βοηθά στο 
μάζεμα των φρούτων και των λαχανικών, 
τα οποία στη συνέχεια διανέμονται σε 
γειτονιές.

© Η ΑΠΟΨΗ

Ετοιμάζεται το παρεκκλήσι του Οσίου Λουκά  
στο γήπεδο της ΑΕΚ

Οι εργασίες για την κατασκευή της 
«Αγια-Σοφιάς» συνεχίζονται με αμεί-

ωτους ρυθμούς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ταυτόχρονα με το έργο της υπογειοποί-
ησης κι ενώ ο βασικός «σκελετός» του 
νέου γηπέδου είναι έτοιμος, θα αρχίσουν 

και οι εργασίες για τα δύο μουσεία που 
περιλαμβάνονται στο πρότζεκτ, αυτό της 
ιστορίας της ΑΕΚ και εκείνο του προσφυ-
γικού ελληνισμού.
Τις τελευταίες ημέρες καταφτάνουν στη 

Νέα Φιλαδέλφεια νταλίκες με τόνους σί-
δερο για τις σχετικές εργασίες. Εκεί μέσα, 
θα στεγαστούν η αίθουσα των δεξιώσε-
ων, η μπουτίκ της ομάδας, δύο αίθουσες, 
μια VIP κι άλλη μια VIP Lounge, το καφε-
νείο, αλλά και το στιλβωτήριο.
Επίσης, στο κτίριο που θα κατασκευα-

στεί μπροστά από την παλιά Σκεπαστή 
θα βρίσκεται το εκκλησάκι του Οσίου 
Λουκά, στη μνήμη του ιστορικού προέ-
δρου και ευεργέτη του συλλόγου, Λουκά 
Μπάρλου. Υπάρχει η σκέψη το παρεκ-
κλήσι του Οσίου Λουκά να φιλοξενεί γά-
μους και βαπτίσεις, ενώ σε ειδική αίθου-
σα – εστιατόριο με θέα το εσωτερικό του 
γηπέδου, να γίνονται αμέσως μετά τα 
μυστήρια αυτά, οι δεξιώσεις.

© Η ΑΠΟΨΗ

Το NFL συγκέντρωσε 
100 εκ. δολάρια  

για τη μάχη  
με τον κορωνοϊό

Στο περιθώριο της τρίτης και τελευταί-
ας ημέρας του «εικονικού ντραφτ», 

το NFL ανακοίνωσε ότι έχουν συγκε-
ντρωθεί περισσότερα από 100 εκατομ-
μύρια δολάρια, τα οποία θα διατεθούν 
στη μάχη για την καταπολέμηση του κο-
ρωνοϊού.
Λόγω της πανδημίας που πλήττει την 

ανθρωπότητα και ιδιαίτερα τις ΗΠΑ 
αυτή είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία 
που το αμερικανικό ποδόσφαιρο διορ-
γάνωσε «εικονικό ντραφτ» και παράλ-
ληλα μία δράση για τη συγκέντρωση 
δωρεών, που ονομάσθηκε «Draft-A-
Thon».
«Θέλαμε να τιμήσουμε και να υποστη-

ρίξουμε εκείνους που πλήττονται από 
αυτήν την πανδημία, ειδικά εκείνους 
που βρίσκονται στις πρώτες γραμμές», 
δήλωσε ο επίτροπος του NFL, Ρότζερ 
Γκούντελ, από το σπίτι του στο Μπρό-
νξβιλ, βόρεια της Νέας Υόρκης, και πρό-
σθεσε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να 
σας πω ότι, χάρη στις γενναιόδωρες 
συνεισφορές σας και αυτές της οικο-
γένειας του NFL, έχουν συγκεντρωθεί 
περισσότερα από 100 εκατομμύρια δο-
λάρια».
Τα χρήματα που συγκεντρώνονται θα 

διατεθούν σε διάφορες ενώσεις, συμπε-
ριλαμβανομένου του Ερυθρού Σταυρού 
και του Στρατού Σωτηρίας. Περισσότε-
ροι από 70.000 άνθρωποι έχουν χάσει 
τη ζωή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες 
μετά τη μόλυνση από τον ιό, σύμφωνα 
με επίσημες μετρήσεις.

© ΤΟ ΒΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κινέζοι αγοράζουν το «τριφύλλι»!!!
Κονσόρτσιουμ κινέζικων εταιρειών ανέ-

βαλε την αγορά τεσσάρων κορυφαί-
ων ευρωπαϊκών ομάδων, λόγω κορωνο-
ϊού. 
Πιο συγκεκριμένα, ο αναφερόμενος 

όμιλος με βάση σχέδιο αγοράς των ομά-
δων, που εγκρίθηκε από την Κινεζική Κυ-
βέρνηση αλλά και με την άδεια της UEFA, 
βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο συζη-
τήσεων-διαπραγματεύσεων με τέσσερις 
ευρωπαϊκές ομάδες κορυφαίων πρωτα-
θλημάτων. 
Η προτεραιότητα του ομίλου, για πολύ 

συγκεκριμένους λόγους, είναι η ομάδα 
του Παναθηναϊκού. 
Το deal θα είχε ολοκληρωθεί από τον 

Ιανουάριο του 2020, αν δεν είχαν μεσο-
λαβήσει τα γνωστά γεγονότα στην Κίνα. 
Ο σχεδιασμός λοιπόν για τον Παναθηνα-

ϊκό προβλέπει: α) Κατασκευή νέου υπερ-
σύγχρονου γηπέδου και β) κατασκευή 
αθλητικών εγκαταστάσεων παγκοσμίου 
βεληνεκούς.
Σημειώνεται με ιδιαίτερη έμφαση, ότι η 

μία εκ των κινεζικών εταιρειών αποτελεί 
μεγάλο brand name στην αθλητική ένδυ-
ση, καθώς και στις κατασκευές γηπέδων 
και αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Θεωρείται κατά τους Κινέζους επενδυ-
τές βέβαιο, ότι οι αθλητικές εγκαταστά-
σεις που θα κατασκευαστούν σε σύντο-
μο, λόγω τεχνογνωσίας, χρονικό διάστη-
μα, θα αποτελέσουν πόλο έλξης για την 
προετοιμασία κορυφαίων ευρωπαϊκών 
ομάδων κατά το χρόνο διακοπής των 

πρωταθλημάτων τους και όχι μόνο. 
Η συνέχεια και ολοκλήρωση του deal 

που αφορά τον ΠΑΟ, τηρουμένων φυσι-
κά και των χρονικών -λόγω κορωνοϊού- 
συνθηκών, αναμένεται προς το τέλος 
Ιουνίου έως αρχές Ιουλίου 2020.

© Η ΑΠΟΨΗ
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Agence
immobilière

HUMANIA CENTRE
Εάν σκέφτεστε να πουλήσετε  το σπίτι σας 

την άνοιξη, τηλεφωνήστε μου σήμερα 
για μια δωρεάν εκτίμηση!

514.993.5010
 agentvk@gmail.com Voula Kottaridis

Εθνική Ελλάδας: Ο άθλος του Μαρακανά
Πριν από τον ανέλπιστο θρίαμβο της Πορτογαλίας το 2004 οι επιτυχίες της Εθνικής ήταν μετρημένες.  
Μία από αυτές ήταν η λευκή ισοπαλία που απέσπασε από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία...

Πριν από τον ανέλπιστο θρίαμβο της 
Πορτογαλίας το 2004, οι επιτυχίες 

της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου ήταν 
μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χε-
ριού. Μία από αυτές ήταν η λευκή ισο-
παλία, που απέσπασε από την παγκό-
σμια πρωταθλήτρια Βραζιλία στο Μαρα-
κανά στις 28 Απριλίου 1974. Το παιγνίδι 
μπορεί να ήταν φιλικό, αλλά αυτό δε 
μειώνει σε τίποτα την επιτυχία των διε-
θνών μας.

Το 1974 ήταν χρονιά Παγκοσμίου Κυ-
πέλλου. Η Βραζιλία, θέλοντας να υπε-
ρασπιστεί τον τίτλο που είχε κατακτήσει 
πριν από τέσσερα χρόνια στα γήπεδα 
του Μεξικού, προσκάλεσε πολλές ευρω-
παϊκές ομάδες για φιλικά, ανάμεσά τους 
και την Ελλάδα, επειδή η τελική φάση 
της διοργάνωσης θα διεξαγόταν στη Γερ-

μανία. Ο τεχνικός της «Σελεσάο», Μάριο 
Ζαγκάλο, είχε προχωρήσει σε μερική 
ανανέωση, ενώ δε θα είχε στη διάθεσή 
του το μεγάλο Πελέ, ο οποίος είχε αφή-
σει την εθνική. Ήταν, άλλωστε, 34 ετών.
Στη χώρα μας, η Δικτατορία μετράει 

μέρες και το πρωτάθλημα διεκδικούν 
ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Η 
ΕΠΟ διστάζει να αποδεχθεί την πρόταση 
των Βραζιλιάνων, αλλά υποχωρεί μπρο-
στά στην επιμονή του Αλκέτα Παναγού-

λια, που δε θέλει να αφήσει να πάει χα-
μένη μια τόσο μεγάλη ευκαιρία.
Η αποστολή της Εθνικής, μετά από ταξί-

δι 22 ωρών, έφθασε στο Ρίο Ντε Ζανέιρο 
στις 25 Απριλίου και έτυχε θερμής υπο-
δοχής, όπως αναφέρουν οι ανταποκρί-
σεις της εποχής. Η επόμενη ήταν ημέρα 
εγκλιματισμού και γνωριμίας με τη διά-

σημη πόλη. Την παραμονή του αγώνα, οι 
διεθνείς μας πάτησαν για πρώτη φορά 
στο θρυλικό Μαρακανά και ένιωσαν δέος 
για το επιβλητικό γήπεδο των 200.000 
θέσεων. Ακούστηκαν και τα πρώτα πα-
ράπονα για τον αγωνιστικό χώρο και το 
μεγάλο χόρτο που δυσκόλευε τις κινή-
σεις τους. Για τους παίχτες που έπαιζαν 
στα χωράφια και τα ξερά του ελληνικού 
πρωταθλήματος ήταν, όντως, ένα πρό-
βλημα.
Ο αγώνας διεξήχθη στις 28 Απριλίου, 
παρουσία 100.000 καριόκας, που περί-
μεναν σόου και πολλά γκολ από τα αστέ-
ρια της «Σελεσάο». Λογάριασαν όμως 
χωρίς τον… ξενοδόχο και εν προκειμένω 
τους παίκτες του Αλκέτα Παναγούλια, 
που υπερβάλαν εαυτούς και απέσπασαν 
ισοπαλία 0-0. Θα είχαν φύγει και νικητές 
από το Μαρακανά, αν ο Δομάζος στο 
15ο λεπτό ολοκλήρωνε μια περίτεχνη 
ενέργειά του.
Ο Τάκης Οικονομόπουλος ήταν από 

τους κορυφαίους του αγώνα και έπιανε 
τα άπιαστα, αναγκάζοντας το ειδησεο-
γραφικό πρακτορείο Reuters να μετα-
δώσει: «Ο τερματοφύλακας της Ελλάδας 
είχε χέρια από... μαγνήτη». Την επομέ-
νη οι τίτλοι των ελληνικών εφημερίδων 

ήταν διθυραμβικοί: «Ζέρζον της Ελλά-
δος αποκάλεσε η τηλεόραση του Ρίο το 
Δομάζο», «Παγκόσμιος αντίκτυπος από 
το κατόρθωμα της Εθνικής στο Μαρα-
κανά», «Υποκλίνονται στο Δομάζο και 
εγκωμιάζουν Συνετόπουλο, Ελευθεράκη, 
οι Βραζιλιάνοι».
Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του 

αγώνα, ο Μάριο Ζάγκαλο τόνισε ότι «Η 
ελληνική ομάδα δεν ήταν αυτή που μας 
είπαν… Oι παίχτες της είχαν δύναμη 

και τεχνική» και κατέληξε με την επι-
σήμανση ότι «ποδοσφαιριστές σαν το 
Δομάζο, το Συνετόπουλο και τον Ελευ-
θεράκη, μπορούν θαυμάσια να παίξουν 
στη Βραζιλία». Ο Αλκέτας Παναγούλιας, 
πλέοντας σε πελάγη ευτυχίας, δήλωσε: 
«Αυτή ήταν μόνο η αρχή. Στόχος μας εί-
ναι να πάμε στα τελικά του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου του 1978». Θα το καταφέρει 
20 χρόνια αργότερα, στο Παγκόσμιο των 
ΗΠΑ.
Οι  δύο  ομάδες  αγωνίσθηκαν  με  τις 
ακόλουθες συνθέσεις:
Βραζιλία: Λεάο, Ζε Μαρία, Λουίς Πε-

ρέιρα, Πιάτσα, Νελίνιο, Πάουλο Σέζαρ, 
Λεβίνια, Σέζαρ, Ριβελίνο, Έντου και Ζαϊ-
ρζίνιο.
Ελλάδα: Οικονομόπουλος (Παναθηναϊ-

κός), Πάλλας (Άρης Θ.), Καμπάς (Πανα-
θηναϊκός), Συνετόπουλος (Ολυμπιακός), 
Ιωσηφίδης (ΠΑΟΚ), Ελευθεράκης (Πα-
ναθηναϊκός), Δομάζος (Παναθηναϊκός), 
Σαράφης (ΠΑΟΚ), Τερζανίδης (ΠΑΟΚ), 
Αντωνιάδης (Παναθηναϊκός) και Δεληκά-
ρης (Ολυμπιακός). 
-Στο 65ο λεπτό του αγώνα ο Γιώργος 

Δεληκάρης αντικαταστάθηκε από τον 
βενιαμίν της ομάδας, τον 20χρονο Θωμά 
Μαύρο του Πανιωνίου.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που έγινε τον 
Ιούνιο του 1974, η Βραζιλία κατετάγη 4η, 
ενώ τον τίτλο κατέκτησε η οικοδέσποινα 
Δυτική Γερμανία. Δύο χρόνια αργότερα, 
η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε προκρι-
θεί στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος, καθώς ήρθε δύο φορές 
ισόπαλη με την παγκόσμια πρωταθλή-
τρια Δυτική Γερμανία κι έχασε με ανόητο 
τρόπο από τη Μάλτα με 2-0.

© SanSimera.gr

Ο Δομάζος (πρώτος) 
μάγεψε τους Βραζιλιάνους
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IN PRINTING, NOBODY
DOES IT BETTER !

Qty Price

BUSINESS CHECKS 1000 $187

COROPLAST SIGNS 12 $167

FLYERS 5000 $437

FOLDERS
25 $207

1000 $1647

ENVELOPES (4 Colous) 5000 $737

ENVELOPES (Peel & Seal)
5000-1cl $897
5000-4cl $1417

Invitation valid for 1 person • Free admIssIon

Time for Flowers 
  Time for Snow

Presentation-Book Signing

Palace recePtIon Hall 
1717 Boulevard le Corbusier,Laval, QC H7S 2K7

Monday, October 7th, 2013 at 7:00 pm

INVITATION

Event sponsored by

A T E L I E R M U S I C A L

8250, boul. Décarie, bur.300 
Montréal, Qc   H4P 2P5

Ούτε καν οι πλουσιότεροι άνθρωποι 
του κόσμου δεν έχουν ανοσία στον 

κορωνοϊό. Καθώς η πανδημία απλώνει 
βαριά τη σκιά της πάνω από την Ευρώπη 
και την Αμερική, οι παγκόσμιες χρημα-
τιστηριακές αγορές κλυδωνίζονται, κα-
τατρώγοντας πολλές περιουσίες, όπως 
προκύπτει και από τη λίστα του Forbes με 
τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλα-
νήτη το 2020. 

Μέχρι τις 18 Μαρτίου, οπότε και οριστι-
κοποιήθηκε η λίστα, το Forbes μέτρησε 
συνολικά 2.095 δισεκατομμυριούχους 
σε όλο τον κόσμο, ήτοι 58 λιγότερους σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος αλλά και 
226 λιγότερους σε σύγκριση με μόλις 12 
ημέρες νωρίτερα, όταν πρωτοξεκίνησε 
η σύσταση της λίστας. Από τους δισεκα-
τομμυριούχους που διατήρησαν τη θέση 
τους στην κατάταξη των πλουσιότερων 
του πλανήτη, πάνω από το ήμισυ και συ-
γκεκριμένα το 51% είναι «φτωχότεροι» σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτους. Σε 
απόλυτους όρους, οι δισεκατομμυριούχοι 
του κόσμου έχουν συνολική περιουσία 8 
τρισ. δολαρίων, μειωμένη κατά 700 δισ. 
δολάρια σε σχέση με το 2019.

ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΑ «ΣΚΗΠΤΡΑ» Ο BEZOS
Ο Jeff Bezos παραμένει ο πλουσιότερος 

άνθρωπος στον πλανήτη για τρίτη διαδο-

χική χρονιά, παρά το πανάκριβο διαζύγιο 
από την πρώην σύζυγό του MacKenzie 
Bezos που του «στοίχισε» 36 δισ. δολά-
ρια σε μετοχές της Amazon. 
Η συνολική περιουσία του ανέρχεται σε 

113 δισ. δολάρια, χάρη στην αύξηση κατά 
15% που κατέγραψε η μετοχή της Amazon 
στο ταμπλό από την εποχή που συστάθη-
κε η λίστα του 2019. 
Ο γίγαντας ηλεκτρικού εμπορίου του 

Bezos βρίσκεται στο προσκήνιο και στην 
εποχή του κορωνοϊού, καθώς η πανδημία 
έχει ωθήσει την εταιρεία να προσλάβει 
100.000 εργαζόμενους πλήρους και μερι-
κής απασχόλησης, προκειμένου να καλύ-
ψει την αυξημένη ζήτηση ηλεκτρονικών 
αγορών από τους καταναλωτές που έχουν 
περιοριστεί στα σπίτια τους και κατανα-
λώνουν πλέον διαδικτυακά.
Καμία αλλαγή ούτε στη δεύτερη θέση 

της λίστας, με τον Bill Gates να παραμέ-
νει δεύτερος στην παγκόσμια κατάτα-
ξη, ακολουθούμενος από το μεγιστάνα 
του κλάδου ειδών πολυτελείας Bernard 
Arnault, ο οποίος κατάφερε να υποσκελί-
σει τον Warren Buffett και να αναρριχηθεί 
στην τρίτη θέση για πρώτη φορά. 

ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, την πρώτη θέση κατέχει 
η Alice Walton, κληρονόμος της οικογέ-
νειας της Walmart, που βρίσκεται στην 9η 
θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με περι-

ουσία 54,4 δισ. δολαρίων. Σημειώνεται 
ότι στη φετινή λίστα συμπεριλαμβάνονται 
συνολικά 241 γυναίκες, μεταξύ των οποί-
ων και 7 που μοιράζονται την περιουσία 
τους με το σύζυγο, αδελφό ή κάποιο παιδί. 

Ο πλέον κερδισμένος σε όρους δολαρίου 
είναι ο Qin Yinglin, ο πλουσιότερος κτη-
νοτρόφος στον πλανήτη. Βρίσκεται στην 
43η θέση της λίστας με την περιουσία του 
να ανέρχεται στα 18,5 δισ. δολάρια, έχο-
ντας καταγράψει «άλμα» κατά 14,2 δισ. 
δολάρια σε σχέση με τη λίστα του 2019, 
καθώς η τιμή των μετοχών της εταιρείας 
του, Muyuan Foods, που είναι εισηγμένη 
στο δείκτη Shenzhen, σχεδόν τριπλασι-
άστηκε, καθώς η αφρικανική γρίπη των 
χοίρων μείωσε δραματικά τον προσφε-
ρόμενο όγκο χοίρων και οδήγησε τις τιμές 
στα ύψη.

267 ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ  
278 ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ
Την ίδια στιγμή βέβαια, συνολικά 267 

άτομα που περιλαμβάνονταν στην περ-
σινή κατάταξη έχουν πλέον βγει από τη 
λίστα, καθώς οι δραστηριότητές τους 
επλήγησαν σημαντικά. Μία από τις πιο 
αξιοσημείωτες αποχωρήσεις είναι αυτή 
του Adam Neumann της WeWork. Επι-
πλέον, ακόμη 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή 
τους.  

Ωστόσο, η Forbes «ανακάλυψε» και 
278 νεοεισερχόμενους στη λίστα από 20 
χώρες, μεταξύ των οποίων και ο ιδρυτής 
και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας 
Zoom Video Communications, Eric Yuan, 
η εταιρεία του οποίου «ανθίζει» εν μέσω 
της τρέχουσας συγκυρίας του «εγκλει-
σμού» δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώ-
πων σε όλο τον κόσμο στα σπίτια τους.
ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ παραμένουν 

η χώρα με τους περισσότερους δισεκα-
τομμυριούχους παγκοσμίως, διαθέτοντας 
συνολικά 614 εκπροσώπους στη λίστα του 
Forbes, ενώ ακολουθούνται από την Κίνα 
(συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ 
και του Μακάο), που έχει 456 δισεκατομ-
μυριούχους. 
Παρούσα στη φετινή λίστα του Forbes 

με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον 
πλανήτη είναι και η Ελλάδα, η οποία εκ-
προσωπείται από τον Βαρδή Βαρδινο-
γιάννη, με συνολική περιουσία 1 δισ. 
δολαρίων. 

Σημειώνεται βέβαια, ότι στην περσινή 
λίστα η Ελλάδα είχε μεγαλύτερη εκπρο-
σώπηση, καθώς εκτός του Β. Βαρδινογιάν-
νη (1,7 δισ. δολάρια), συμπεριλαμβάνο-
νταν επίσης οι Φίλιππος Νιάρχος (2,8 δισ. 
δολ.), Σπύρος Λάτσης (2,7 δισ. δολ.) και 
Αριστοτέλης Μυστακίδης (2,1 δισ. δολ.).

© Capital.gr

ΣΤΗΝ ΚΟΡΎΦΗ Ο BEZOS

Οι πλουσιότεροι άνθρωποι  
του πλανήτη το 2020
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ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Χρόνια Πολλά
σε όλες τις  Μητέρες  της Ελληνικής Παροικίας

Στέφανος Σβουρένος

ΜΗΤΈΡΈΣ
Μας έχετε αφήσει 
όμορφες αναμνήσεις,
η αγάπη σας 
είναι  ακόμα
οδηγός μας.
Αν και δεν μπορούμε 
να σας δούμε,
είστε ΠΑΝΤΑ 
στο πλευρό μας !



28  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  8 Μαΐου, 2020 / May 8, 2020

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

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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Ποια είναι η οικονομική κατάσταση της ΕΚΜΜ και 
ποιες είναι αυτή τη στιγμή οι οικονομικές δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζει;

Όπως κάθε χρόνο, αυτή την εποχή μπαίνουμε 
στην πιο δύσκολη περίοδο ρευστότητας, γιατί τους 
καλοκαιρινούς μήνες οι μισθοί των εκπαιδευτικών 
συνεχίζουν να αποδίδονται. Με την πανδημία του 
COVID-19, αυτή η περίοδος θα είναι ακόμα πιο δύ-
σκολη, καθώς με το μέτρο της «κοινωνικής απόστα-
σης», δεν θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε 
τις καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις. Εξάλλου, η ίδια η 
κυβέρνηση έχει πει «όχι» σε όλες τις εκδηλώσεις και 
τα φεστιβάλ του καλοκαιριού. Έτσι, η προτεραιότητα 
μας είναι να βρούμε τρόπους ώστε να πολλαπλασι-
άσουμε τις διάφορες ερανικές προσπάθειες και τις  
χρηματικές δωρεές, για να καταφέρουμε να μειώσου-
με όσο γίνεται τις οικονομικές απώλειες.
 
Έχει προσφύγει η ΕΚΜΜ στην κυβέρνηση για οι-
κονομική ενίσχυση;

Η Κοινότητα έχει ήδη κάνει όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για οικονομική ενίσχυση από την κυβέρ-
νηση. Είμαστε σε επαφή καθημερινά με τους αρμό-
διους φορείς, προκειμένου να ενημερωνόμαστε για 
το τι δικαιούμαστε να λάβουμε από την κυβέρνηση 
όταν αποφασιστεί. 

Με το δάνειο της BMO τι γίνεται;

Η τράπεζα μας έχει δώσει ένα χρονικό περιθώριο 
έξι μηνών κατά το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να 
πληρώνουμε μόνο τους τόκους του δανείου. Μετά 
το εξάμηνο θα αρχίσουμε να πληρώνουμε κανονι-
κά, κάθε μήνα, τη δόση του κεφαλαίου με τον τόκο. 
Αυτή η διευκόλυνση είναι μια βοήθεια στην παρούσα 
φάση. Παράλληλα, όμως, επαναλαμβάνω πως είναι 
ανάγκη να αυξήσουμε τις ερανικές προσπάθειες, για 
την εξεύρεση χρημάτων. Ήδη κάνουμε σειρά τέτοιων 
ενεργειών μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. 

Ποια είναι η οικονομική κατάσταση των εκκλη-
σιών; Συνεχίζει να πληρώνεται η εισφορά στην 
Αρχιεπισκοπή; 

Οι εκκλησίες μας, όπως γνωρίζουμε, το τελευταίο δι-
άστημα είναι κλειστές για το κοινό. Περνούν μια πολύ 
δύσκολη οικονομική περίοδο, γιατί χάθηκε η ευκαιρία 
να συγκεντρωθούν χρήματα κατά την διάρκεια της 
Μεγάλης Εβδομάδας. Κάθε χρόνο, πλήθος πιστών 
βοηθάει οικονομικά τις εκκλησίες μας, ανάβοντας ένα 
κερί ή ενισχύοντας με τον οβολό τους στους δίσκους. 
Οι Θείες Λειτουργίες έγιναν κεκλεισμένων των θυρών 
μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα, ενώ συνεχίζουν 
μέχρι σήμερα να μεταδίδονται μόνο ηλεκτρονικά, 
από τα κοινωνικά μας δίκτυα και το ραδιόφωνο. Είναι 
σίγουρο πως από τους εορτασμούς της 25ης Μαρτί-
ου, των Αγίων Ημερών του Πάσχα και των δύο χειρο-
τονιών των Επισκόπων μας, θα μπορούσε να συγκε-
ντρωθεί σημαντικό ποσό, αλλά η πανδημία δεν μας 
βοήθησε. Είχαμε μια συζήτηση με τον Σεβασμιώτατο 
Αρχιεπίσκοπο κκ Σωτήριο, τον Μάρτιο, στην οποία 
του εξήγησα πως δεν μπορούμε, προς το παρόν, 

να κάνουμε τη μηνιαία εισφορά. Ο Αρχιεπίσκοπος 
έδειξε μεγάλη κατανόηση. Αντιμετωπίζει και ο ίδιος 
δύσκολες στιγμές, καθώς σε ολόκληρο τον Καναδά 
υπάρχουν κι άλλες ενορίες και κοινότητες που αδυ-
νατούν να πληρώσουν. Έτσι, συμφωνήσαμε να μην 
πληρωθεί η δόση του Απριλίου και ήδη συζητάμε και 
για την δόση του Μαΐου, γιατί όπως φαίνεται, οι εκ-
κλησίες μας θα συνεχίσουν να είναι κλειστές για το 
κοινό.

Πώς λειτουργεί αυτό τον καιρό το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Κοινότητας; Παράγουν κάποιο έργο 
οι Γραμματείς;

Προς το παρόν επικοινωνούμε από το σπίτι μας. Κά-
νουμε τις συναντήσεις μας μέσω διαδικτύου, σε διά-
φορες πλατφόρμες, όπως το Zoom, το Google κ.λ.π. 
Όλοι οι γραμματείς δουλεύουν στον φάκελο της αρ-
μοδιότητάς τους. Γνωρίζω ότι εργάζονται πάνω σε 
πολλά θέματα, όπως στον τομέα των σχολείων, των 
κοινωνικών υπηρεσιών κ.α. Δεν μπορούμε να συνα-
ντηθούμε στην Κοινότητα, άλλα εργαζόμαστε από 
το σπίτι και προσπαθούμε να βοηθάμε ο ένας τον 
άλλον.

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ λειτουργούν 
και αν ναι πώς;

Όπως και τα άλλα τμήματα της Κοινότητάς μας, έτσι 
και το τμήμα κοινωνικών υπηρεσιών παραμένει κλει-
στό. Παρ’ όλα αυτά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλί-
ου έχουν δείξει τεράστιο ενδιαφέρον και έτσι κατα-
φέραμε να βοηθήσουμε πάρα πολλές οικογένειες, 
ειδικά στην περίοδο του Πάσχα. Παραμένουμε στο 
πλευρό του κάθε συμπάροικου που τηλεφωνεί στην 
Κοινότητα και χρειάζεται βοήθεια. Είμαστε μια ομά-
δα εθελοντών, μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, που 
έχουμε αναλάβει υπεύθυνα αυτή την αποστολή και 
όταν επικοινωνεί κάποιος που χρειάζεται βοήθεια, 
προωθείται στον ανάλογο εθελοντή για να εξυπη-
ρετηθεί. Γενικά, όλα τα μέλη του Συμβουλίου προ-
σφέρουν εθελοντικά τον χρόνο τους, με μεγάλο ζήλο, 
προκειμένου να καταφέρουμε να προσφέρουμε τις 
υπηρεσίες που δεν μπορεί να λάβει το κοινό από τα 
κλειστά τμήματα. 

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς ενόψει της επα-
ναλειτουργίας του Σχολείου «Σωκράτης-Δημο-
σθένης».

Ο Γενικός Διευθυντής του σχολείου Χρήστος Αδαμό-
πουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους γο-
νείς, προκειμένου να τους εξηγήσει τη νέα πραγμα-
τικότητα και να τους ενημερώσει για τις οδηγίες που 
λαμβάνει από το Υπουργείο Παιδείας. Η επικοινωνία 
αυτή γίνεται με e-mail, προς όλους και προς τις Επι-
τροπές Γονέων, οι οποίες στην συνέχεια αναλαμβά-
νουν να προωθήσουν τα μηνύματα σε όλα τα μέλη. 
Να προσθέσω, ότι ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε 
πως τα σχολεία ανοίγουν με τον κάθε γονιό να έχει 
την ευθύνη και την επιλογή να στείλει το παιδί του 
στο σχολείο ή όχι.  Έτσι, το Σχολείο «Σωκράτης- Δη-
μοσθένης» θα ανοίξει στην ημερομηνία που όρισε ο 
Υπουργός, άλλα ο κάθε γονέας μπορεί να μελετήσει 

και να πάρει την απόφαση προσωπικά, για το αν θα 
στείλει το παιδί του στο σχολείο.

Γιατί οι γονείς θα πρέπει να εμπιστευτούν το 
Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» της ΕΚΜΜ; 

Το Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» έχει κάνει μια 
εξαιρετική δουλειά στο θέμα της ασφάλειας, ακόμα 
πριν αρχίσει η διαδικασία του κλεισίματος των σχο-
λείων της επαρχίας μας. Στα κτίριά του είχε ξεκινήσει 
τη διαδικασία της απολύμανσης μια εβδομάδα πριν 
κλείσουν επίσημα όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
Όσο τα σχολεία παρέμεναν κλειστά, ο καθαρισμός 
των κτιρίων  συνεχίζονταν. Τώρα, πριν την επαναλει-
τουργία, θα απολυμανθούν ξανά. Ακολουθούμε όλες 
τις οδηγίες του προγράμματος απολύμανσης και υγι-
εινής, για να μπορούμε να βεβαιώσουμε τους γονείς 
ότι η ΕΚΜΜ κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, 
ώστε οι μαθητές να επιστρέψουν σε ένα ασφαλές πε-
ριβάλλον. Έτσι, οι γονείς μπορούν να νιώσουν άνετα 
στο να στείλουν τα παιδιά τους ξανά στο σχολείο.

Τι θα γίνει με τα πανηγύρια και τις υπόλοιπες εκ-
δηλώσεις της Κοινότητας;

Μέχρι το τέλος Αυγούστου δεν δίνεται καμία άδεια 
για ανοιχτές συγκεντρώσεις. Αυτή είναι η οδηγία 
από την κυβέρνηση του Κεμπέκ. Δεν ξέρουμε ακόμη 
τι θα γίνει αργότερα, πως θα επαναλειτουργήσει η 
οικονομία και αν θα καταφέρουμε τελικά να οργανώ-
σουμε τουλάχιστον ένα μεγάλο πανηγύρι στις αρχές 
Σεπτεμβρίου. Όλα εξαρτώνται από τις αποφάσεις της 
κυβέρνησης, για το άνοιγμα της οικονομίας και τους 
κανονισμούς που θα πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε. 

Με βάση τα δεδομένα αυτής της στιγμής, πόσο 
αισιόδοξος είστε ότι η ΕΚΜΜ θα καταφέρει οικο-
νομικά να ξεπεράσει αυτά τα μεγάλα εμπόδια;

Είμαι αισιόδοξος πως θα τα καταφέρουμε. Το πώς 
δεν μπορώ να το πω ακριβώς. Αυτό που μπορώ να 
πω, είναι πως γνωρίζω τη γενναιοδωρία των Ελλή-
νων. Γνωρίζω πως οι Έλληνες όταν βάλουμε κάτι στο 
νου μας, θα βρούμε και τον τρόπο για να το ξεπερά-
σουμε. Από την πλευρά μας, από τη στιγμή που θα 
πάρει και πάλι μπροστά η οικονομία, θα στείλουμε 
τις προτάσεις μας, για να καταφέρουμε να προσεγγί-
σουμε μεγάλους δωρητές, ώστε να ενισχυθεί η Κοι-
νότητά μας. Όσο διαρκεί αυτό το οικονομικό πάγωμα, 
δεν μπορούμε να οργανώσουμε καμιά εκδήλωση, για 
να ζητήσουμε χορηγίες. Όμως, είμαι σίγουρος πως 
στο τέλος αυτής της δύσκολης περιπέτειας οι χορη-
γίες στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσουμε θα 
είναι γενναιόδωρες, ώστε να καλυφθούν τα μεγάλα 
κενά των χαμένων δραστηριοτήτων της ΕΚΜΜ.

Τέλος, θα παρακαλούσα όσους διαβάζουν αυτές τις 
γραμμές, να συνεχίσουν να παρακολουθούν και να 
ακολουθούν όλες τις οδηγίες που μας δίνονται από 
την κυβέρνηση και τις υπηρεσίες υγείας και να μέ-
νουν ασφαλείς και αισιόδοξοι. Όλα θα κυλήσουν 
καλά, λίγο δύσκολα άλλα καλά, καθώς το πνεύμα της 
θετικής σκέψης βγαίνει πάντα νικητής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΜΜ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΙΛΗΣ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΣΤΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  8 Μαΐου, 2020 / May 8, 2020  •  29

Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο, σύνταξη, ορθογραφία και την ποιότητα των 
ανακοινώσεων που δημοσιεύονται δωρεάν. Για την καλύτερη ποιότητα συνιστούμε όπως στέλνετε τις ανακοινώσεις σε WORD. Η διαδικασία 
αυτή μας επιτρέπει να διορθώνουμε και τα συντακτικά λάθη. Ο χώρος είναι περιορισμένος δια ταύτα δεν δημοσιεύονται όλες οι ανακοινώσεις.
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                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
             ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

Η ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ προσφέρει δύο (2) υποτροφίες των $1,000 για την 
ακαδημαϊκή χρονιά 2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν 
σε πανεπιστήμια της επαρχίας του Quebec.Οι δυο υποτροφίες δίδονται 
κυρίως με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους το 
αργότερο έως τις 30 Oκτωβρίου 2015 με τα εξής δικαιολογητικά: 
 

• το βιογραφικό τους, 
• έγκυρο έγγραφο φοίτησης σε πανεπιστήμιο με τους βαθμούς τους 
• δύο συστατικές επιστολές, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι 

απαραιτήτως από καθηγητή τους, 
• μία έκθεση 250 λέξεων στην οποία θα περιγράφουν τον 

επαγγελματικό τους προσανατολισμό και πώς η Ελληνική τους 
ιθαγένεια έχει συμβάλει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους και 
των επανγελματικών τους στόχων. 

 
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στον υπεύθυνο της 
Επιτροπής Εκπαίδευσης της ΑΧΕΠΑ, Δρ. Νικόλαο Αμπατζόγλου, στην 
κάτωθη διεύθυνση: 
 
  AHEPA Education Committee 
  AHEPA Montreal 
  5777 Wilderton Avenue 
  Montreal, QC 

H3S 2V7 
 
Mπορείτε να βρήτε την αίτηση και να λάβεται περισσότερες πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα μας: www.ahepamontreal.org 

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

Σας προσκαλούμε στην συνεστίαση που θα πραγματοποιηθεί 
στην αίθουσα της Λακωνικής Αδελφότητας (5833 Park Avenue) το

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015, στις 7:00 μ.μ.
Ελάτε να περάσουμε μια οικογενειακή βραδιά και να ευχηθούμε 

το Καλώς Ήλθατε από τις καλοκαιρινές διακοπές. 
Θα σερβιριστεί όπως πάντα πλούσιο και νοστιμότατο φαγητό. 

Θα απολαύσετε εκλεκτή μουσική, χορό και ωραία παρέα.
Τιμή εισιτηρίου $25.00
Επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος, παρακαλούμε να κλεί-

σετε τις θέσεις σας εγκαίρως, τηλεφωνώντας στους:
Κώστα Μανόλια (Ταμίας) 514-219-3143
Βούλα Ρουμελιώτη (Πρόεδρος Γυναικείου Τμήματος)  514-277-7361
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

Η ΦΙΛΙΑ διοργανώνει εκδρομή για να θαυμάσουμε τα 
υπεροχα χρώματα του Φθινοπώρου 

στην όμορφη περιοχή του Mont Tremblant.
Στην συνέχεια θα πάμε και στο καζίνο. 

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015.
Το λεωφορείο θα ξεκινήσει απο την “ΦΙΛΙΑ” στο Μόντρεαλ 

821 Ogilvy γωνία Outremont  στις 9:30 το πρωί 
και απο το Λαβάλ  στις 10:00 

( από το Pharmaprix που βρίσκεται επί της Labelle & Notre Dame).
Το εισιτήριο συμπεριλαμβάνει το λεωφορείο, το φαγητό και 

μια κάρτα αξίας $10.00 για να παίξετε στο καζίνο.
Οι θέσεις ειναι περιορισμένες γι αυτό δηλώστε συμμετοχή 

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

Μετά και τις καλοκαιρινές διακοπές το Διοικητικό συμβούλιο με ιδιαίτερη χαρά και 
μεράκι οργανώνει την πρώτη εκδήλωση  της νέας περιόδου,  μια συνεστίαση στην 

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

το Σάββατο 17 Οκτωβρίου  στις 7:00 μ.μ
Θα απολαύσουμε ένα εξαιρετικό δείπνο με πλήρες φαγητό, με ποικιλία ποτών, 

αναψυκτικών, κρασί και μπύρα. Όλη την βραδιά θα διασκεδάσουμε με διαλεχτή  
μουσική και χορό  σε μια  ευχάριστη οικογενειακή και φιλική ατμόσφαιρα.

Με την πρόσκληση αυτή,  ελπίζουμε κυρίως στην ανταπόκριση των ρουμελιωτών  
αλλά και των φίλων του συλλόγου μας, ώστε να μας ενθαρρύνει στην οργάνωση 

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Συλλόγου Ρουμελιωτών Μόντρεαλ ανταποκρινόμενο 
και στη επιθυμία αρκετών συμπατριωτών μας,  οργανώνει και πάλι την διδασκαλία 
παραδοσιακών χορών (χορευτικών) της  πατρίδας μας και ιδιαίτερα της Ρούμελης 

στα ελληνόπουλα του Μόντρεαλ. Το  μικρό χορευτικό θα το αποτελούν παιδιά 
ηληκίας 6 έως 12 χρόνων.

Η διδασκαλία θα είναι δωρεάν και προσφορά του συλλόγου μας στην νέα γενειά 

Η μόνη υποχρέωση είναι η εγγραφή μέλους στο σύλλογο μας  ενός τουλάχιστον  εκ 
των γονέων, με την ετήσια συνδρομή των 20 δολ. 

Οι εγγραφές άρχισαν και για την σωστότερη οργάνωση παρακαλείστε να κάνετε τις 
εγγραφές των παιδιών σας η των εγγονιών σας το συντομότερο. 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές τηλεφωνήστε  στον κον Νίκο Μηλιώνη 
τηλ 450 688-9358. στον κον Ξενοφών Νικολόπουλο 514 270 4107 ή την Κυριακή στα 

γραφεία του συλλόγου 937α ST-Roch τηλ. 514 270 4858

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ» 
5757 Wilderton, Montreal, H3S 2V7 

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα  του γεύματος  
 

Έπαθλα 
1ο  βραβείο: $3,000    2ο βραβείο: $1,000    3ο βραβείο: $500 

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

στο 514-738-2421, εσωτ. 114, 
 με email στο fundraisingcommittee@hcgm.org 
ή με τον κ. Γιώργο Κουφάλη στο 514-944-5445 

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

Ένα ποσό από τα έσοδα της βραδιάς θα 
διατεθεί για την βοήθεια των 
οικογενειών που έχουν ανάγκη κατά 
την διάρκεια των εορτών, σε   

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

Ευκαιρία να κερδίσετε 2 εισιτήρια 
για να δείτε Βιτάλη, Νταλάρας 
και Γλυκερία στις 26 Νοεμβρίου 
στο θέατρο St-Denis - αξία $250   

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τη Γεωργία Τριδήμα  
georgia.tridimas@gmail.com  

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

5318 Parc Av. Montreal 
Στης  5:00 μ.μ. 

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,  ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 
Για μία ακόμα φορά αποδείχτηκε περίτρανα  ότι, ενωμένοι  μεγαλουργούμε!  

Η επιτυχία των εκδηλώσεων   «Γεύση και Παράδοση» όχι απλώς  τιμά τον Ελληνισμό 
της παροικίας μας ,αλλά  μας δίνει δύναμη και ελπίδα να προχωρήσουμε με ένα και 

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

ΜΟΝΤΡΕΑΛ (Ε .Κ.Μ.Μ.) ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

Όλους εσάς που συμμετείχατε μέχρι τώρα, αλλά και εκπροσώπους παροικιακών 
Συλλόγων με μικρό ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και απλούς εθελοντές, αφού για 
όλους υπάρχει θέση και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν  και να προσφέρουν. Η 

εμπειρία της περσινής εκδήλωσης το απέδειξε, αφού και σε αυτούς τους Συλλόγους 
με το μικρό ανθρώπινο δυναμικό, δόθηκε η ευκαιρία να προβάλουν τον Οργανισμό 

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

 Με την συμμετοχή σας θα σας  δοθεί η ευκαιρία και η μεγάλη τιμή να συμβάλετε 
στην προβολή τόσο του ονόμματος  του Οργανισμού σας, όσο και του τόπου 

καταγωγής σας  και  να υπερηφανεύεστε,όπως υπερηφανευόμαστε  όλοι εμείς που 
συμμετείχαμε και από κοινού και με υπερηφάνεια 

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

Στην επιτυχία της εκδήλωσης και στην ενίσχυση των σχολείων μας 
Η επόμενη συνάντησή μας πραγματοποιείται την  Δευτέρα,  16 Νοεμβρίου στις 7:00 
μμ. στην αίθουσα του Συλλόγου Ζακυνθίων Μοντρεάλ, 3231 boul. Levesque O. Laval 
Qc H7V 1C8.
Προσκαλούμε όλους εσάς, Αντιπρόσωπους Σωματείων, εκπροσώπους Μέσων 
Ενημέρωσης, εθελοντές  και όσους από εσάς  θέλετε να συνδράμετε στο έργο μας   
Για την Επιτροπή «Γεύση και Παράδοση»
Ο Πρόεδρος                                                                  
Τάσσος Ξυπολιτάκης  

 

Ο Οργανισμός Τρίτης ηλικίας η “ΦΙΛΙΑ” θα υποδεχθεί τα μέλη του για 
την καινούργια περίοδο, και θα γίνει και η εγγραφή  
μελών για το 2017-2018.
Στο Μόντρεαλ
την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στην 
αίθουσα του οργανισμού, 821 Ogilvy Ave (γωνία Outremont)
και στο Λαβάλ 
την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο 3231 
Levesque west, Τόσο στο Μόντρεαλ οσο και στο Λαβάλ θα προσφερθεί 
δωρεάν μεσημεριανό.
Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές θα είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε και 
πάλι όλοι μαζί για να αρχίσουμε έναν  
ακόμη χρόνο γεμάτο από δραστηριότητες,δουλειά και επιτυχίες.
Είσθε όλοι ευπρόσδεκτοι απο το Μόντρεαλ και από το Λαβάλ.

2007 – 2017, 11ο Ετήσιο “WALK-A-THON”
“Περπατάμε και Υποστηρίζουμε την Τρίτη Ηλικία”

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, 2017
Εγγραφές 9:00π.μ.
Αναχώρηση 11:00π.μ. Απο το 821 Ogilvy Ave. Montréal
Συμμετοχή $10.00
Πορεία για την υποστήριξη του προγράμματος μας «Meals on Wheels»  
( Διανομή φαγητού στα σπίτια των ηλικιωμένων ). 
Θα περπατήσουμε μέχρι το Πάρκο Jarry, όπου θα κάνουμε διάφορες 
ασκήσεις και θα επιστρέψουμε στήν ΦΙΛΙΑ. Η απόσταση είναι 5χλμ. 
Για όσους δεν περπατάνε με ευκολία θα υπάρχει αυτοκίνητο.
Θα προσφερθούν Δωρεάν, BBQ & αναψυκτικά. 
Καλούμε τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους, 
τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,  
να έρθουν να περπατήσουν μαζύ μας για να δείξουν την  
υποστήριξη τους στην Τρίτη ηλικία.
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948-3021 ή 
filia@bellnet.ca
Επίσημη φορολογική απόδειξη για προσφορές $50.00 και άνω.

Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας  η «Φιλία» σε συνεργασία με το CLSC 
Park Extension θα προσφέρει και παλι το πρόγραμμα PIED  
για άτομα 60 ετών και άνω που σκοπό έχει την πρόληψη ατυχημάτων 
από πεσίματα και την βελτίωση της ισορροπίας  
μέσω ασκήσεων και θεωρίας . 

Τα μαθήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους αρχάριους, και θα γίνονται από 
επαγγελματία γυμνάστρια, Ελληνίδα, στο William Hingston 419 Saint 
Roch δωμάτιο SS-21, κάθε Τρίτη  και Παρασκευή.

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες  και εγγραφές τηλεφωνήστε στην ΦΙΛΙΑ 
στο (514) 948 3021  
Εαν δεν απαντήσουμε αφήστε μήνυμα. ( δύο φορές).

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

celebrations@newsfirst.ca
Or drop by our office at 3860 Notre-Dame #304

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

Έχεις φέρει απέραντη χαρά στην 
ζωή όλων μας. Σε αγαπάμε πολύ. 

Με πολύ αγάπη και ευχές,  
οι γονέις σου, ο αδελφος  

σου Γιάννης, οι παππούδες και  
οι γιαγιάδες και οι νονοί σου.

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

Το Σαββατιανό σχολείο «Πυθαγόρας» της Ελληνικής 
Ορθοδόξου Κοινότητος του West Island ιδρύθηκε το 1982.  

Η λειτουργία του σχολείου είναι ένας από τους πιο 
σημαντικούς στόχους της Κοινότητάς μας. Όλα αυτά 
τα χρόνια στηρίζει τους γονείς ελληνικής καταγωγής 

στην προσπάθειά τους να μεταδώσουν στα παιδιά τους 
την Ορθόδοξη Πίστη και την Ελληνική τους ταυτότητα. 

Ταυτόχρονα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την 
προσωπικότητά τους στην σύγχρονη κοινωνία.

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2017. 
Για εγγραφές και πληροφορίες τηλεφωνείστε στο  

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

Η πανδημία του COVID-19  και το άγχος συνεχίζουν 

να επηρεάζουν την ζωή όλων και ιδίως των ατόμων 

της Τρίτης  Ηλικίας. 

 Για αυτό τον λόγο,  ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας  

η «ΦΙΛΙΑ» συνεχίζει το έργο που άρχισε για να 

προσφέρει  βοήθεια,  που έχει γίνει πιο απαραίτητη 

όσο περνάει ο καιρός και δεν βρίσκεται η λύση στην 

διασπορά του κορονοϊού.

Είναι υποχρέωση όλων μας να συνεχίσουμε 

να   σκεφτόμαστε και να νοιαζόμαστε για τους 

ηλικιωμένους και τους οικονομικά αδύναμους.  

Χρειάζονται την υποστήριξη όλων μας.  

Οποιος χρειάζεται βοήθεια για ψώνια, φαγητό, και 

είδη πρώτης ανάγκης  ή όποιος θέλει να βοηθήσει με 

τον δικό του τρόπο  τους συμπατριώτες μας,  μπορεί 

να επικοινωνήσει μαζί μας  στο τηλέφωνο  

514-948-3021.   

Δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας  

απο τις  11:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. στο τηλέφωνο του 

γραφείου της «ΦΙΛΙΑΣ» 

514-948-3021 για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα 

της Κυβέρνησης, που μας  παροτρύνουν να 

«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ». 

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Η «ΦΙΛΙΑ» 
ΣΤΟ ΠΛΕΎΡΟ ΣΑΣ! 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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 ΚΎΡΙΩΝ  

ΣΤΟ ΠΛΕΎΡΟ ΤΩΝ ΣΎΜΠΑΡΟΙΚΩΝ ΠΟΎ 
ΧΡΗΖΟΎΝ 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   
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ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 
ΜΑΡΚΕΣΊΝΗΣ

(ετών 92, από Σκουληκάδο Ζακύνθου)

Τα παιδιά: 
Σπυρίδων-Ανδριάνη, 
Δημήτριος-Μαρία, 

Ανέστης-Μαρία, 
Αθανάσιος-Μαρία. 

Αναστάσιος Ιωάννης.

Τα εγγόνια: 
Κωνσταντίνος- Ελένη,  

Διονύσιος- Αννα, 
Steve-Evelyn, 

Κώστας-Carol,
Διονυσία-Ιωάννης, 

Παναγιώτα, Νικήτας, 
Χριστίνα και Χριστίνα.

Τα δισέγγονα: 
Λεία, Τόμμυ, Ανδριανή, Σπυρίδων, 

Λούκας, Δημήτρης,  
Μαρία, Περικλής, Χριστόφορος.

Τα αδέλφια: 
Μαγδαληνή Βλασόπουλος οικογενειακούς από Ελλάδα,

Ευστάθιος Μαρκεσίνης οικογενειακούς από Ελλάδα. 
τα ανίψια οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Λόγω των μέτρων που ισχύουν η κηδεία του θα γίνει 
εντός οικογενειακού κύκλου και η σορός του 

θα μεταφερθεί για ενταφιασμό στην Ελλάδα. 

Ευχαριστούμε για την συμπαράσταση 
και την κατανόηση.

Την Τρίτη 28 Απριλίου 2020 απεβίωσε στο Μόντρεαλ
 ο αείμνηστος πατέρας, παππούς αδελφός και θείος
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ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

Ιωάννα Πλαΐτης

	 			Στις	δύσκολες	στιγμές	, 
	 	πάντα	δίπλα	σας

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

ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΟΎ ΎΠΟΛΟΙΠΟΎ ΚΟΣΜΟΎ 

Διευρύνεται το χάσμα στους εξοπλισμούς 

Γράφει η Dr Lucie Beraud-Sudreau* 

Τα στοιχεία του IISS δείχνουν ότι το 
2019 οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Σαουδική Αρα-

βία, η Ρωσία και η Ινδία, διατήρησαν τις 
θέσεις τους ως τους κορυφαίους παίκτες 
στον τομέα της άμυνας παγκοσμίως. 

Πραγματικά, η μόνη κίνηση στην πρώ-
τη 15άδα, αφορά στην αλλαγή θέσε-
ων μεταξύ Ιταλίας και Αυστραλίας, με 
την Ιταλία να καταλαμβάνει τη 12η 
θέση και την Αυστραλία τη 13η θέση  
(φωτ. 1, αριστερά).
Η απουσία αλλαγής στην πρώτη 15άδα 

αποτυπώνει μια ενδιαφέρουσα υπο-
κείμενη τάση, στο ότι οι ΗΠΑ -αν μη τι 
άλλο- έχουν απλώς επαναδιατυπώσει 
την κυριαρχία τους στις αμυντικές δαπά-
νες. Το 2019, οι δαπάνες για την άμυνα 
παγκοσμίως αυξήθηκαν 4% σε πραγμα-
τικούς όρους έναντι των στοιχείων του 
2018, αλλά οι δαπάνες στις ΗΠΑ αυξή-
θηκαν 6,6%. Οι δαπάνες της Κίνας επίσης 
αυξήθηκαν 6,6% έναντι των στοιχείων 
του 2018, αλλά η τροχιά των αμυντικών 
δαπανών των δύο κρατών είναι διαφορε-
τική. 

Η αύξηση του προϋπολογισμού στις 
ΗΠΑ ήταν η μεγαλύτερη τα τελευταία 
δέκα χρόνια, και οι δαπάνες έχουν αυ-
ξηθεί κάθε χρόνο από τότε που ανέλαβε 
πρόεδρος ο Donald Trump. Ενώ οι δα-
πάνες συνεχίζουν να αυξάνονται στην 
Κίνα, ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνε-
ται, αντίστοιχα με τη σχετική οικονομική 
επιβράδυνση στο Πεκίνο. Αυτή η απόκλι-
ση στις πορείες σημαίνει ότι το χάσμα 
στις δαπάνες μεταξύ των δύο χωρών, το 
οποίο είχε συρρικνωθεί από το 2010, έχει 
από το 2018 αυξηθεί ακόμη περισσότερο 
(φωτ. 2, δεξιά). 

Μένει να φανεί ωστόσο, εάν αυτή η τάση 
θα συνεχιστεί, δεδομένων των σχεδίων 
της Ουάσιγκτον για μια πιο περιορισμένη 
αύξηση των αμυντικών δαπανών το 2021. 
Εξετάζοντας τα στοιχεία, είναι επίσης εμ-
φανές ότι ενώ η Ουάσιγκτον μπορεί να 
επαναβεβαιώσει την παγκόσμια κυριαρ-
χία της στις αμυντικές δαπάνες, μειώνει 
ταυτόχρονα την οικονομική της βοήθεια 
στους αμυντικούς προϋπολογισμούς των 
συμμάχων της. Αυτό φαίνεται κυρίως στις 
μειώσεις στα προγράμματα στρατιωτικής 
χρηματοδότησης εξωτερικού και στην Ευ-
ρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αποτροπής.

ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ &  
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Και η Κίνα και οι ΗΠΑ αφιερώνουν με-

γάλα ποσά στην έρευνα και ανάπτυξη και 
στις αμυντικές επενδύσεις, αλλά μάλλον 
χωρίς να αποτελεί έκπληξη αυτό, δε-
δομένης της ανισότητας στα ποσά που 
κατανέμονται για την άμυνα, οι ΗΠΑ δα-
πανούν σχεδόν τρεις φορές όσα η Κίνα 
(201 δισ. Δολάρια και 74,4 δισ. δολάρια 
αντιστοίχως). 

Αυτό σημαίνει ότι το 2019 οι αμυντικές 
επενδύσεις των ΗΠΑ μόνο, ήταν μεγαλύ-
τερες από το συνολικό αμυντικό προϋπο-
λογισμό της Κίνας. Στο μεταξύ, η κρατική 
αμυντική τάξη της Ρωσίας για το 2020, 
ανακοινώθηκε στα 1,5 τρισ. Ρούβλια 
(21,7 δισ. δολάρια). Αυτό θα έθετε τη Ρω-
σία στην τρίτη θέση παγκοσμίως για τις 
δαπάνες σε αμυντικές επενδύσεις, αλλά 
με ποσά σχεδόν δέκα φορές μικρότερα 
από αυτά των ΗΠΑ.
Τα στοιχεία για τις αμυντικές επενδύσεις 

στην online βάση δεδομένων του Military 
Balance+ του IISS, δείχνουν επίσης ότι οι 
ΗΠΑ αφιέρωσαν ένα σημαντικά υψηλό-

τερο ποσό του αμυντικού τους προϋπο-
λογισμού στην έρευνα και στην ανάπτυξη 
αλλά και σε επενδύσεις, από ό,τι άλλες 
συμμαχικές χώρες του ΝΑΤΟ. 

Οι ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τις αμυ-
ντικές τους επενδύσεις, ως ποσοστό επί 
των συνολικών τους δαπανών -για τις 
χώρες που υπάρχουν διαθέσιμα στοι-
χεία, τα κεφάλαια αυξήθηκαν από 19,8% 
το 2018 σε 23,1% το 2019- αλλά η αντί-
στοιχη κατηγορία έφθασε το 29% στις 
ΗΠΑ. Οι αμυντικές επενδύσεις των ΗΠΑ 
άξιζαν, ως εκ τούτου, σχεδόν τέσσερις 
φορές όσες όλες οι ευρωπαϊκές μαζί. Για 
τις μικρότερες χώρες της Ευρώπης, όπως 
και σε άλλες περιοχές, το ποσοστό των 
επενδύσεων στο συνολικό προϋπολογι-
σμό συχνά εμφανίζεται αρκετά υψηλό, 
αλλά αυτό είναι επειδή μια μεγάλη εξα-
γορά μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις 
δαπάνες για προμήθειες, αν και μόνο για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Αν και η Κίνα υπολείπεται των ΗΠΑ στις 

συνολικές δαπάνες για αμυντικές επεν-
δύσεις, κυριαρχεί στην περιοχή της Ασί-
ας. Από μόνη της, η Κίνα αντιστοιχεί σχε-
δόν στο 60% των αμυντικών επενδύσεων 
στην Ασία το 2019. Όταν τοποθετείται σε 
περιφερειακό επίπεδο, η κλίμακα των 
επενδύσεων της Κίνας είναι τέτοια, που 
εάν συμπεριληφθούν οι αριθμοί της, ση-
μαίνει ότι το μέσο μερίδιο των αμυντικών 
επενδύσεων στο σύνολο των προϋπολο-
γισμών από την Ασία έφθασε το 30,9% το 
2019. Εάν εξαιρεθεί η Κίνα, το ποσό αυτό 
μειώνεται στο 23,4% σε γενικές γραμμές, 
σύμφωνα με τους αριθμούς της Ευρώ-
πης. Επιπλέον, η αναλογία αυτή έχει πα-
ραμείνει αρκετά σταθερή με τον καιρό, 
βάζοντας τέλος στην άποψη ότι η Ασία 
θα επιδοθεί σε μια κούρσα εξοπλισμών 

– θα παρατηρούσε κανείς μια αυξημένη 
έμφαση σε αγορές εξοπλισμού αν συνέ-
βαινε αυτό. 
Οι αμυντικές δαπάνες αυξήθηκαν πα-

ρόλα αυτά σε κάποιες χώρες, όπου η 
αίσθηση της απειλής από την Κίνα αυ-
ξάνεται, όπως η Νότια Κορέα (31% 
το 2018, 32% το 2019), η Ιαπωνία 
(17% το 2018, 22% το 2019), και η Αυ-
στραλία (20% το 2018, 24% το 2019). 
Συνολικά, παρά την αύξηση των αμυ-
ντικών δαπανών σε άλλες περιοχές του 
κόσμου, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να ξεπερ-
νούν κατά πολύ τις αμυντικές δαπάνες 
σε άλλες χώρες -τόσο ανταγωνιστικές 
όσο και συμμαχικές- και έχει αυξήσει 
τους ρυθμούς για να παραμείνει μακράν 
μπροστά. 
Οι τεράστιες επενδύσεις των ΗΠΑ στις 

αμυντικές επενδύσεις και στην έρευνα 
και ανάπτυξη, εξακολουθούν να προσφέ-
ρουν τεχνολογική και στρατιωτική υπε-
ροχή έναντι του υπόλοιπου κόσμου.

© capital.gr 

*Η Δρ. Lucie Béraud-Sudreau είναι υπεύ-
θυνη στο International Institute for 
Strategic Studies (IISS) για τη συλλογή 
και αξιολόγηση δεδομένων για τους 
αμυντικούς προϋπολογισμούς και την 
αμυντική βιομηχανία για το στρατιωτι-
κό ισοζύγιο και στρατιωτικό ισοζύγιο+. 
Έχει εξειδίκευση για την Ευρώπη και 
την Ασία. Η Lucie κατέχει διδακτορικό 
δίπλωμα, συγκρίνοντας τις πολιτικές 
εξαγωγών όπλων από τη Γαλλία και τη 
Σουηδία. Πριν από την ένταξή της στο 
IISS, ήταν φιλοξενούμενος ερευνητής 
στο Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών της 
Στοκχόλμης και αναλυτής στο Γαλλικό 
Υπουργείο Άμυνας.
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Στέφανος Σβουρένος

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

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

55 rue Gince, Montreal

ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ:  
Μαρία Δεμερτζή  
και Nicola Viegi*

Η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε 
την προηγούμενη εβδομάδα ότι «θα 

χρηματοδοτήσει απευθείας τις επιπλέον 
ανάγκες δαπανών της κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου σε προσωρινή βάση, 
επιτρέποντας στο υπουργείο Οικονομικών 
να παρακάμψει την αγορά ομολόγων». 

Αυτό θα γίνει μέσω του μηχανισμού 
«τρόπων και μέσων» που θα καλύπτει 
ένα αδιευκρίνιστο ποσό, που σημαίνει 
πιθανώς μεγάλο. Θα επιτρέψει στην κυ-
βέρνηση να καλύψει τις ανάγκες της σε 
επιπλέον μετρητά, χωρίς να χρειαστεί να 
αυξήσει το χρέος της στην αγορά.

Είναι ένας μηχανισμός έκτακτης ανάγκης 
αλλά «μυρίζει» σα νομισματική χρημα-
τοδότηση. Ναι, είναι επικίνδυνο. Γι αυτό 
δηλώνεται ρητά, ότι θα είναι προσωρινό. 
Και πρέπει να γίνει υπό την αυστηρή επί-
βλεψη του κράτους δικαίου, που προστα-
τεύει την ανεξαρτησία της κεντρικής Τρά-
πεζας από πολιτικές παρεμβάσεις αλλά 
κατανοεί ότι σε καιρούς «πολέμου», η 
πολιτική ηγεσία δεν είναι μόνο επιθυμητή, 
είναι επιτακτική.
Οι Ευρωπαίοι αντιθέτως, ξοδεύουν πο-

λύτιμο χρόνο σχετικά με το ποιοι όροι 
είναι αποδεκτοί για τις χώρες, ώστε να 
δανείζονται από έναν κατάλληλα προ-
σαρμοσμένο ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στα-
θερότητας (ESM). Ενώ δε μπορεί κανείς 
να αμφισβητήσει την ανάγκη ύπαρξης 

πολλών και διαφόρων μηχανισμών για 
την αντιμετώπιση της κρίσης, κατά τη δι-
αδικασία, χάνουμε τη μεγαλύτερη εικόνα.  
Οι αποφάσεις της ΕΚΤ πριν από λίγες ημέ-
ρες, έχουν επιτρέψει σε όλα τα κράτη της 
ευρωζώνης να προσφύγουν στις αγορές 
για τα αναγκαία μετρητά. 
Καμία χώρα δε θα μείνει χωρίς τα απα-

ραίτητα κεφάλαια για να αντιμετωπίσει 
την τρέχουσα πανδημία, εξαιτίας των 
προηγουμένων δημοσιονομικών αμαρτι-
ών. Αποφασιστικά και έγκαιρα.

Ωστόσο, καθώς οι χώρες προσφεύγουν 
στις αγορές για να βρουν τα πολύ ανα-
γκαία μετρητά, βλέπουν μια πολύ μεγάλη 
αύξηση στα επίπεδα χρέους τους. Για όσο 
διάστημα αγοράζει η ΕΚΤ, η πρόσβαση θα 
είναι και εξασφαλισμένη και φθηνή.

Σε έξι μήνες από τώρα, οι κοινωνί-
ες μας θα είναι διαφορετικές. Ας ελπί-
σουμε ότι θα είναι καλύτερα, ότι δε θα 
υπάρχουν πλέον ανθρώπινες απώλειες 
από την πανδημία, ότι τα συστήματα 
υγείας θα είναι λιγότερο πιεσμένα, και 
η οικονομία θα πρέπει να έχει επανέλ-
θει από το κώμα στο οποίο βρέθηκε. 
Αλλά οι οικονομίες δε θα είναι απαραιτή-
τως εκτός κινδύνου. 

Σειρά χωρών, ενδεχομένως μικρές, πι-
θανώς δε θα περάσουν τα πολλαπλά τεστ 
δημοσιονομικής βιωσιμότητας του Δ.Ν.Τ 
και του ESM. Στη συνέχεια, αυτές οι χώ-
ρες δε θα έχουν άλλη επιλογή, από το να 
στραφούν στον ESM και στην «τρόικα». 
Ομοίως, η ευρωζώνη δε θα έχει άλλη επι-
λογή, από το να αυξήσει σημαντικά τις 

αντίστοιχες διευκολύνσεις του ESM, εάν 
αυτές οι χώρες είναι «πολύ μεγάλες για 
να πέσουν». Οι χώρες της ευρωζώνης στη 
συνέχεια, θα υποχρεωθούν να πάρουν 
αποφάσεις, τις οποίες δε μπορούν να πά-
ρουν σήμερα, μόνο που αυτή τη φορά θα 
είναι υπό την αφόρητη πίεση της αγοράς. 
Αλλά το να σκεφτούμε ότι το χρέος είναι 
ένα πρόβλημα γι αυτό το μικρό αριθμό 
χωρών μόνο, είναι επίσης κοντόφθαλμο. 
Η ευρωζώνη μπήκε σε αυτή την πανδη-

μία με πολύ χαμηλά και μειούμενα πραγ-
ματικά επιτόκια. Τα μέσα χρηματοδότη-
σης του χρέους από τις τρέχουσες δαπά-
νες, απλώς θα επιδεινώσουν και θα πα-
ρατείνουν αυτή την κρίση. Το υπερβολικό 
χρέος, θα αυξήσει τα προληπτικά μέτρα 
του ιδιωτικού τομέα. Το δημόσιο χρέος, 
θα δεσμεύσει τη δημοσιονομική πολιτική 
για μεγάλο διάστημα. Οι αρχές θα έχουν 
μικρό περιθώριο να τονώσουν την οικονο-
μία μέσω επενδύσεων, που είναι απαραί-
τητες για να ακολουθήσουν οι ιδιωτικές 
επενδύσεις. Αυτό θα πιέσει περαιτέρω 
το επίπεδο των πραγματικών επιτοκίων 
και με τη σειρά του και των προοπτικών 
ανάπτυξης της ηπείρου και θα αυξήσει τις 
οικονομικές ευπάθειες. 

Καθώς η οικονομία παραμένει στο μη-
δέν, η νομισματική πολιτική θα είναι 
επίσης ανίκανη να βοηθήσει. Πώς θα 
μοιάζει τότε η μακροοικονομική πολιτική; 
Αν και είναι νωρίς, η στρατηγική εξόδου 
των ηπείρων από τον αγώνα εναντίον του 
κορωνοϊού, θα επηρεαστεί από τις οικο-
νομικές επιλογές που παίρνουμε σήμερα. 

Είναι καιρός να σκεφτούμε άλλες επι-
λογές, που περιλαμβάνουν νομισματική 
χρηματοδότηση. Μία τέτοια επιλογή, εί-
ναι να πείσουμε την ΕΚΤ να αποτιμήσει 
το χρέος με τη διατήρηση του στους ισο-
λογισμούς της ad infinitum. Αυτό ωστόσο 
απαιτεί προ-δέσμευση εκ μέρους της ΕΚΤ 
την οποία είναι μάλλον απίθανο να δώσει, 
καθώς θα σφράγιζε την απώλεια της ανε-
ξαρτησίας της. 
Αλλά δεν είναι επίσης επιθυμητό, καθώς 

θα βρισκόμασταν αντιμέτωποι με τη μη-
Αγία Τριάδα: υψηλά δημοσιονομικά ελ-
λείμματα, μια εξαρτημένη Κεντρική Τρά-
πεζα, και καθόλου χώρος για μακροοικο-
νομική πολιτική. Κανείς δεν το θέλει αυτό. 
Γι αυτό χρειαζόμαστε περισσότερες μό-
νιμες λύσεις, που να πηγαίνουν προς την 
κατεύθυνση των τελευταίων ενεργειών 
της Τράπεζας της Αγγλίας και πιθανώς και 
πιο μακριά. Αυτό είναι δύσκολο, με την 
τρέχουσα δομή της ευρωζώνης, καθώς η 
νομισματική χρηματοδότηση απαγορεύε-
ται από τις Συνθήκες. 

Αλλά το να σκεφτόμαστε ότι οι Συν-
θήκες είναι σχεδιασμένες να αντιμε-
τωπίσουν όλα τα περιστατικά, αυτό 
αποτελεί δικαιολογία για μη δράση. 
Η αδράνεια είναι κάτι που απλώς δε 
μπορούμε να αντέξουμε. Η Ευρώπη 
πρέπει να βρει «μέσα και τρόπους». 
 

*© Bruegel. Η μετάφραση του κειμένου 
έγινε από το Capital.gr. Η δημοσίευση 
της ελληνικής μετάφρασης δεν αποτελεί 
προϊόν επίσημης συνεργασίας. 

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

από τη λογική του 
«περισσότερου χρέους»
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Για μνημεία ποιότητας, Καναδικής παραγωγής, μη χάνετε το χρόνο σας να ψάχνετε
ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:  

ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

450 463-1900
5 locations on the

South Shore of Montréal 

514 871-2020
12 locations on the

North Shore of Montréal

514 342-8000
chemin de la Côte-des-Neiges

Montréal

�
dignitequebec.com

ΠΡΟΣΙΤΟΙ

Η οµάδα µας έχει 
προσαρµοστεί στη νέα 
πραγµατικότητα για να 
µπορέσετε να θρηνήσετε 
χωρίς επιπλέον στενοχώριες.
Χάρις στη νέα τεχνολογία 
που έχουµε εφαρµόσει, 
µπορείτε τώρα, µε ασφάλεια 
εξ αποστάσεως να τιµήσετε 
τα προσφιλή σας πρόσωπα.
 
Είµαστε εδώ για να σας 
βοηθήσουµε στη επιλογή, 
των νέων διαδικασιών  και 
δεσµευόµαστε υπεύθυνα 
στην εκπλήρωση των 
προσδοκιών σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

- Προ-ετοιµασίες από  
 τηλεφώνου ή  
 συνάντηση διαδικτύου
 
- Κηδεία σε στενό  
 οικογενειακό κύκλο  
 (σύµφωνα µε τις  
 τωρινές οδηγίες)
 
- Ζωντανή αναµετάδοση  
 της τελετής  
 (funeraweb.tv)

Αθήνα, 1η Μαΐου 2020

Γιάννης Αμανατίδης*:   
Τα ψεύτικα τα λόγια  

τα μεγάλα της ΝΔ για τους 
Έλληνες της Διασποράς 
Απόσυρση των διατάξεων  
υποβάθμισης της  Γ.Γ.Α.Ε. 

Στο προσχέδιο του  νέου οργανισμού 
του Υπουργείου Εξωτερικών, προ-

βλέπεται η συγχώνευση της Γενικής 
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού 
(ΓΓΑΕ) με τη Γενική Γραμματεία Δη-
μόσιας Διπλωματίας, Προξενικών και 
Θρησκευτικών Υποθέσεων, μία κίνηση 
σαφώς αντίθετη με την πολιτική που 
σχεδιάζεται, εφαρμόζεται και υλοποιεί-
ται από το 1983 μέχρι και σήμερα, και 
ουσιαστικά σηματοδοτεί μια επιστρο-
φή στο παρελθόν. 

Από την ίδρυσή της  η ΓΓΑΕ, με το στε-
λεχιακό της δυναμικό, συνέβαλε στο να 
αποτελέσει τη γέφυρα του ομογενεια-
κού ελληνισμού με την πατρίδα, μέσα 
από τα ετήσια προγράμματα φιλοξε-
νίας νέων και ηλικιωμένων, τη μεσο-
λάβηση για επίλυση πολύ σημαντικών 
θεμάτων που αφορούσαν τους ομογε-
νείς (εκπαιδευτικά, στρατολογικά, φο-
ρολογικά, ασφαλιστικά, κ.λπ.) και ου-
σιαστικά να αποτελεί τον αναγκαίο και 
απαραίτητο σύνδεσμο, που δεν υπήρχε 
προηγουμένως. 
Για τους λόγους αυτούς, στο υπό συ-

ζήτηση σχέδιο νόμου για τον Οργανι-
σμό του Υπουργείου Εξωτερικών, ως 
κυβέρνηση, ρητά αναφέραμε ότι:  
«Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουρ-

γεί Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελ-
ληνισμού, της οποίας προΐσταται ο 
αρμόδιος για θέματα αποδήμου ελλη-
νισμού Υφυπουργός Εξωτερικών, εφό-
σον έχει ορισθεί υφυπουργός με συνα-
φείς αρμοδιότητες, και στη θέση του 
Γενικού Γραμματέα Αποδήμου Ελληνι-
σμού τοποθετείται, με κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εξωτερικών, μόνιμος υπάλληλος του 
Διπλωματικού Κλάδου, που φέρει το 
βαθμό του Πρέσβη ή μετακλητός υπάλ-
ληλος. Επίσης, η  Γενική Γραμματεία 
Απόδημου Ελληνισμού υποστηρίζει το 

έργο του Συμβουλίου Απόδημου Ελλη-
νισμού».

Είναι μάλιστα οξύμωρο το γεγονός, 
πριν από λίγους μήνες να ψηφίζει η 
Βουλή με πολύ μεγάλη, για τα κοινο-
βουλευτικά δεδομένα, πλειοψηφία το 
νόμο 4648/2018 για τη «Διευκόλυνση 
άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλο-
γέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής 
Επικράτειας και τροποποίηση εκλο-
γικής διαδικασίας» και λίγους μήνες 
μετά να αποδυναμώνει και να εξαϋλώ-
νει ουσιαστικά τον επιχειρησιακό βρα-
χίονα σύνδεσης της ομογένειας με την 
ελληνική πολιτεία, δηλαδή τη ΓΓΑΕ. 

Η αναποτελεσματικότητα δε, όσον 
αφορά τα μέτρα για τον επαναπατρι-
σμό των Ελλήνων, που βρίσκονται στο 
Εξωτερικό εν μέσω της πανδημίας, 
παρά τις προσπάθειες που καταβάλ-
λουν οι διπλωματικές Αρχές μας, είναι 
ενδεικτική του τρόπου αντιμετώπισης 
των προβλημάτων των Ελλήνων της Δι-
ασποράς.

Καλούμε τον Πρωθυπουργό και την 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών να μην προχωρήσει σε αυτή την 
επικίνδυνη ατραπό αλλά μέσα από ένα 
ουσιαστικό διάλογο και μια ενδελεχή 
διαβούλευση με τις ομογενειακές ορ-
γανώσεις, τα πολιτικά κόμματα και το 
στελεχιακό δυναμικό της ΓΓΑΕ να προ-
χωρήσει στη σύνταξη ενός νέου, σύγ-
χρονου, αποτελεσματικού οργανισμού 
της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελ-
ληνισμού, μαζί με ένα πλάνο στελέχω-
σης της και ενίσχυσης του προϋπολογι-
σμού της, για να μπορέσει να ανταπο-
κριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

*πρώην ΥΦΥΠΕΞ, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Α΄ 
Θεσσαλονίκης, αντιπρόεδρος της Ειδι-
κής Επιτροπής για τον Ελληνισμό της 
Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΞΤΡΑ
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 11/5/2020 – 17/5/2020

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 
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Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
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8 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΪΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Αφού ο Άρης μπορεί να μας βάλει 
σε ενεργοποίηση και για σας είναι επιπλέ-
ον ο κυβερνήτης πλανήτης σας, μπορεί να 
βρεθείτε αντιμέτωποι με μια ανεπίλυτη ή 
ακόμα και θαμμένη υπόθεση που σας δημι-
ουργεί εσωτερικό εκνευρισμό. 
Ίσως εξακολουθείτε να αναμοχλεύετε στο 
μυαλό σας μια τεταμένη συζήτηση με τους 
αγαπημένους σας ή ίσως κάποιος σας έχει 
αναστατώσει…

Προσέξτε να μην πιέζετε τα πράγ-
ματα στη σχέση σας, στην προσπάθειά σας 
να έχετε το πάνω χέρι. 
Θα μπορούσατε να κάνετε ένα βήμα μπρο-
στά και ένα βήμα πίσω, με αποτέλεσμα να 
δημιουργήσετε σύγχυση στον αγαπημένο 
σας. 
Από την άλλη πλευρά, η βιασύνη θα μπο-
ρούσε να δημιουργήσει αντίσταση και οδο-
φράγματα.

Απομακρύνετε από τη ζωή σας 
κάποια πρόσωπα που στερούν την ευτυ-
χία σας, σε βάθος χρόνου θα λάβετε από 
το σύμπαν μεγάλες ανταμοιβές, για να μην 
αναφέρουμε την ειρήνη στο μυαλό και την 
ψυχή σας. 
Η πανσέληνος στον πνευματικό δωδέκατο 
οίκο σας, προσφέρει την υποστήριξή της 
σε ένα βαθύ μετασχηματισμό του νου και 
της ψυχής σας.

Επιλέξτε προσεκτικά τους φίλους 
σας και τις ομάδες όπου ανήκετε, 

και μην αφήνετε κάποιους φίλους σας να 
σας μπερδεύουν με τις συμβουλές τους. Ο 
Άρης κινείται στους Ιχθύς και στον ενδέκατο 
οίκο σας, της φιλίας, της ομαδικής εργασίας 
και της τεχνολογίας, και συνιστά την προσο-
χή σας σε λανθασμένες κινήσεις που μπορεί 
να σας κοστίσουν ψυχικά.

Δεν είναι καιρός να ταρακουνήσε-
τε συθέμελα τη σχέση σας, απλά 

κάντε γνωστές τις προθέσεις σας με ήρεμο 
τρόπο. Προσέχετε επίσης τις διαμάχες για 
την επιβολή του εγώ με λανθασμένο τρόπο. 
Μπορεί να εμφανιστούν διαφωνίες, αλλά 
αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να ρίξετε… πυ-
ρηνικά, ή ακόμα χειρότερα, να γίνετε παθη-
τικοί – επιθετικοί. 

Θα έχετε ένα κοινό πρόθυμο να 
σας υποστηρίξει και φίλους που 

ξέρουν πως να συνδράμουν θετικά στους 
μεγάλους στόχους σας. Η πανσέληνος φω-
τίζει τον ενδέκατο οίκο σας, της φιλίας, της 
ομαδικής εργασίας και της τεχνολογίας, 
βοηθώντας να γίνουν viral οι μεγάλες ιδέ-
ες σας και συνδέοντάς σας με ομοϊδεάτες 
συνεργάτες.

Υλοποιείτε τις μεγάλες φιλοδοξίες 
σας, καθώς ο Άρης στους Ιχθύς και 

στο δέκατο οίκο σας, της καριέρας, οδηγεί 
τη σταδιοδρομία σας στην επιτυχία και τα 
μεγαλεία, όλοι αναγνωρίζουν τον αγώνα 
σας στο γραφείο, είστε έτοιμοι να αφήσετε 
το σημάδι σας. 
Ο ενεργητικός Άρης, σας βοηθά να παλέψε-
τε για να προωθήσετε τους στόχους σας.

Αν έχετε μοχθήσει στην εργασία 
σας και έχετε ενεργήσει ηθικά και αξιόπι-
στα, με την πανσέληνο στο δεύτερο οίκο 
σας, των χρημάτων και των αξιών, θα μπο-
ρούσατε να δείτε τον εαυτό σας να αντα-
μείβεται με μια αύξηση ή επαγγελματική 
προώθηση (ή ίσως και τα δύο).

Εάν υπάρχει παρεξήγηση με κά-
ποιον για λόγους οικονομικούς, ίσως χρει-
αστεί να εξομαλύνετε τις εντάσεις επιση-
μαίνοντας την οικονομική δυσπραγία σας. 
Είναι καλό που δε σας πειράζει η σκληρή 
δουλειά, γιατί οι επιπλέον ώρες εργασίας 
σίγουρα θα αποπληρωθούν. Η πανσέληνος 
φωτίζει το φιλόδοξο δέκατο οίκο σας και 
οδηγεί σε ένα ριζικό  μετασχηματισμό στις 
συνθήκες εργασίας σας. 

Νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα 
απογειώνονται, καθώς ο Άρης στους Ιχθύς 
και στον επεκτατικό ένατο οίκο σας, σας 
προκαλεί να πάρετε ρίσκα. 
Αυτή είναι μια υπέροχη περίοδος για να κά-
νετε μια επαγγελματική εκκίνηση ή να ανα-
ζητήσετε ένα ευρύτερο πεδίο στην εργασία 
σας.

Αν είστε μόνοι, φορέστε το πιο 
γλυκό σας χαμόγελο και θα είστε περιζήτη-
τοι στους θαυμαστές σας. Ίσως νιώσετε πα-
θιασμένοι με κάποιον/α που έχει έναν αέρα 
μυστηρίου όπως κι εσείς. 
Επισήμανση: Μπορεί και να συναντήσε-
τε τοίχο, αν η άλλη πλευρά δεν είναι τόσο 
ανοιχτή συναισθηματικά ή δημιουργήσετε 
σύγχυση με τις ασαφείς ενέργειές σας. 

Η ενέργεια και η δύναμή σας 
επανέρχονται χάρη στον Άρη στους Ιχθύς 
και στον πρώτο οίκο σας, του εαυτού σας 
και της προσωπικής σας ταυτότητας. 
Με όλη αυτή την έξτρα δυναμική ενέργεια 
μέσα σας, θα μπορούσατε να καταφέρετε 
πολλά. Τολμάτε να εκφράσετε τα κρυμμέ-
να ταλέντα σας και τα ανείπωτα συναισθή-
ματά σας.
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ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20 ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22 ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

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

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

1945

Η Μάχη της Γραβιάς. 
Ο Οδυσσέας Ανδρού-
τσος νικά τις τουρκικές 
δυνάμεις υπό τον Ομέρ 
Βρυώνη. Επαναστατικές 
κινήσεις γίνονται και στην 
Εύβοια.

Ο «Μάης του ’36» στη 
Θεσσαλονίκη. Σε διαδή-
λωση καπνεργατών σκο-
τώνονται 12 και τραυμα-
τίζονται 282 διαδηλωτές 
εργάτες.

Η Ναζιστική Γερμανία 
παραδίδεται. Ημέρα της 
Νίκης.

1886
Το φαρμακείο «Τζέικο-
μπς» στην Ατλάντα της 
Τζόρτζια πουλάει το πρώ-
το μπουκάλι Coca Cola ως 
σιρόπι για φαρμακευτι-
κούς λόγους. Περιέχει πο-
σότητα κοκαΐνης.

1936

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ…Η ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ

Μία γυναίκα ζήτησε νο-
μική γνώμη από το δι-

κηγόρο της «γιατί οι γυναί-
κες πρέπει να μαγειρεύουν 
φαγητό για τους συζύγους 
τους κατά την περίοδο της 
καραντίνας. 

Ο δικηγόρος απάντησε: 
«Διότι, σύμφωνα με τη Σύμ-
βαση της Γενεύης, οι κρα-
τούμενοι πρέπει να έχουν 
τροφή και νερό».

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

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

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές 

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

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

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

514 894 2434

ELTEC

ΔΩΡΕΆΝ
 εκτίμηση προσφοράςΚΩΣΤΆΣ

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

RBQ# 5713-3464-01

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

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

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363

CU
RÉ

-L
AB

EL
LE

SAINT-MARTIN

X O

Διαφημιστείτε 
κι εσείς 

 
για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  
Τηλεφωνήστε  μας σήμερα:  

450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

γεμίσματα τσιπρόκ, πλάστερ, 
βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. 
Δωρεάν εκτίμηση, λογικές 

τιμές. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση.

Ζητείστε τον Γιάννη 
514-299-8839

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ:
ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ

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

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
R.B.Q. 5739-7150-01

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

Προσκομίστε 
τα Βιογραφικά σας 

σημειώματα στο
editor@newsfirst.ca

Ευκαιρία Εργασίας
Η Εφημερίδα ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ 

ιδιοκτησία του Δημοσιογραφικού Ομίλου 
NEWSFIRST MULTIMEDIA 

με έδρα το Λαβάλ
στην πορεία ανάπτυξης της αναζητεί 

δημοσιογράφο με ικανότητες σελιδοποιού 
καθώς και ημερήσια ενημέρωση ιστοσελίδων. 
Ο ιδανικός υποψήφιος ή υποψήφια πρέπει να 

έχει τα ακόλουθα προσόντα:

1-Πλήρης γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
2-Γνώση της Αγγλικής για τυχόν μεταφράσεις
2-Διορθωτής και προσαρμ0στής Ελληνικών 
κειμένων 
3-Πλήρης γνώση του προγράμματος ADOBE 
INDESIGN σε πλατφόρμα PC
4-Πλήρης γνώση των προγραμμάτων: WORD, 
EXCEL, OUTLOOK, INTERNET EXPLORER 
5-Πλήρης γνώση των προγραμμάτων : 
WORDPRESS FACEBOOK, TWITTER κλπ.
6-Πρέπει να διαθέτει αυτοκίνητο 
για δημοσιογραφικές αποστολές



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

Toronto • Montreal • Vancouver

Βαρεμάρα τέλος.
Χαλλούμι τώρα!
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