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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Χουσάκος: «Θα
τα καταφέρουμε
με τον Covid-19»
«Ευθύνη της
Κυβέρνησης η έλλειψη
σε αναπνευστήρες»
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COVID-19

Η προέλευση
του νέου κορωνοϊού
και οι επικρατέστερες
θεωρίες για το
σημείο εκκίνησης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

Λαμπροπούλου:
«Μένω σπίτι
για να δίνω
το παράδειγμα!»

KAI AKOMA 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19
-Στο «κυνήγι» υγειονομικού υλικού ο πλανήτης
-Γιατί η Κίνα έχει το χαμηλότερο δείκτη θνησιμότητας
-Πως μπορούμε να θωρακίσουμε την υγεία μας
-Πρέπει να φοράμε μάσκα;
-Τι έκανε η Ελλάδα και ισοπέδωσε την καμπύλη
-Ελπίδες για εμβόλιο από την CureVac
-Ο ρόλος που παίζει η διατροφή μας
ΣΕΛΙΔΕΣ 8-12

Το κατηγορώ
στους Συντηρητικούς:
«Δεν είναι ώρα για
πολιτικά παιχνίδια…»

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΔΙΧΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ

COVID-19 USA

Covid-19:
«Βιολογικό όπλο»
στα χέρια
της Άγκυρας

Ο Τραμπ γνώριζε
τα πάντα
-Στον «πάγο»
η αμερικανική οικονομία
-1η σε κρούσματα (+431.000)
3η σε νεκρούς (+14.700)
οι ΗΠΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ 5-6

Μαρτυρία Σύρου:
«Οι Τούρκοι μάς έβαζαν
να πετάμε πέτρες»

ΣΕΛΙΔA 7

ΣΕΛΙΔΕΣ 15,26

Εάν σκέφτεστε να πουλήσετε το σπίτι σας
την άνοιξη, τηλεφωνήστε μου σήμερα
για μια δωρεάν εκτίμηση!

514.993.5010
agentvk@gmail.com

Voula

Agence
immobilière

HUMANIA CENTRE

Kottaridis

Γερουσιαστής Χουσάκος: «Προλάβετε καταστάσεις»
Η σύζυγος του γερουσιαστή στο "μάτι του κυκλώνα" COVID-19

κυβέρνηση σε αυτή την περίοδο κρίσης.
Ωστόσο, ο γερουσιαστής Χουσάκος τόνιγερουσιαστής Λεωνίδας Χουσάκος σε, ότι ως γερουσιαστής της αντιπολίτευμιλάει για το COVID-19 από ξεχω- σης έχει συνταγματική ευθύνη να παρέχει
ριστή σκοπιά. Ως πολιτικός, ως γερου- εποπτεία και ουσιαστικά να διασφαλίζει
σιαστής στο καναδικό κοινοβούλιο και ότι η κυβέρνηση διατηρείται υπό έλεγχο.
ως σύζυγος, μιας θεραπεύτριας αναπνευστικού που αγωνίζεται καθημερι- Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
νά σε διπλές και τριπλές βάρδιες στο
Σύμφωνα με τον γερουσιαστή Χουσάκο,
εβραϊκό γενικό νοσοκομείο, κατά τη η Ελληνική Κοινότητα του Μόντρεαλ είναι
διάρκεια της κλιμακούμενης κρίσης. μιας ορισμένης ηλικίας, αφού η μεγάλη
πλειοψηφία ήρθε εδώ στη δεκαετία του
ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ ΚΑΤΆ
‘50 και του ‘60.
ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΟΥ COVID-19
Το μήνυμά του προς τους συμπατριώτες
Σύμφωνα με τον Χουσάκο, υπήρξε μια του είναι ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθηεπαναστατική αλλαγή στη Γερουσία.
τοι. Επιθυμούσε να λάβουν υπόψη τους
«Η Γερουσία είναι ένα αρχαϊκό σώμα. τις συμβουλές υπαλλήλων της δημόσιας
Ακριβώς για να σας δώσω μια ιδέα, για υγείας και των ηγετών της χώρας μας
τις επιτροπές που θα συναντηθούν μέσω όταν λένε να μένουν στο σπίτι και να
του Skype και ψηφιακά, η Βουλή των απομονώνονται.
Κοινοτήτων έπρεπε να υποβάλει ειδικές
«Τα μέτρα αυτά έχουν ληφθεί για την
προτάσεις για τις επιτροπές αυτές, ώστε προστασία ορισμένων από τα ευάλωνα έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Το τα και ευαίσθητα μέλη της κοινωνίας
ίδιο πράγμα ισχύει και για τους γερουσι- μας, όπως οι ηλικιωμένοι και εκείνοι που
αστές», δήλωσε ο Χουσάκος.
αντιμετωπίζουν άλλες προκλήσεις υγείΟι συναντήσεις συνεχίζονται σε από- ας», δήλωσε ο Χουσάκος. Ταυτόχρονα,
σταση και προσπαθούν να στηρίξουν την επέμεινε ότι ο φόβος πρέπει να διατηΓράφει ο Δημήτρης Ηλίας
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ρείται υπό έλεγχο. Καθώς η Ελληνική Η ΚΑΝΑΔΙΚΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ
Κοινότητα γιόρτασε την Ημέρα της ΡΊΧΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΆΧΗ
Ελληνικής Ανεξαρτησίας στις 25 Μαρτίου, Ο Λεωνίδας Χουσάκος μίλησε με μεγάπρέπει να θυμόμαστε ότι οι Έλληνες λο θαυμασμό και ευγνωμοσύνη για την
έχουν αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις καναδική βιομηχανία που θα βοηθήσει
ως λαός και είναι περισσότερο από ικα- στην καταπολέμηση του COVID-19.
νοί να ξεπεράσουν και αυτή τη θύελλα. «Έχω εμπιστοσύνη πάντα στον ιδιωτικό
τομέα και την ενέργειά του σε περιόδους
Η ΣΎΖΥΓΟΣ ΣΤΟ "ΜΆΤΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΏΝΑ" ανάγκης. Κάνουν προμήθειες νοσοκομείΗ σύζυγος του Γερουσιαστή είναι θερα- ων, κάνουν μάσκες. Υπάρχουν εταιρείες
πευτής αναπνευστικού στο Εβραϊκό Γενικό σε ολόκληρη τη χώρα που μετασχηματίΝοσοκομείο. Επομένως, ο Γερουσιαστής ζουν τις βιομηχανικές παραγωγικές τους
έχει μια μοναδική κατανόηση της κατά- δυνατότητες για να φτιάξουν αναπνευστασης της κρίσης καθώς ξετυλίγεται.
στήρες. Έτσι, είμαι βέβαιος, δεδομένης
«Είμαι πολύ περήφανος για τη σύζυγό της βιομηχανικής δύναμης των Ηνωμένων
μου επειδή βλέπω από πρώτο χέρι την Πολιτειών, του Καναδά και της Δυτικής
αγάπη της για την εργασία της ως επαγ- Ευρώπης, θα ξεπεράσουμε τον κίνδυνο
γελματίας βοηθώντας άλλους ανθρώπους και θα τα καταφέρουμε. Αλλά η ερώτησή
σε καιρό ανάγκης».
μου εξακολουθεί να ζητάει απάντηση,
Ο Χουσάκος περιγράφει ένα νέο πρό- γιατί πήρε τόσο πολύ; Και πάλι, γιατί
γραμμα με αυξημένο αριθμό βαρδιών. είμαστε τόσο πίσω σε προετοιμασία;».
«Διπλασιάστηκαν και τριπλασιάστηκαν τις
τελευταίες δύο εβδομάδες. Είναι έξω από ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ TRUDEAU
το σπίτι στις 7:00 και δεν είναι σπίτι πριν
Το κοινοβούλιο του Καναδά ψήφισε μια
από τις 8:00 ή 9:00 το βράδυ».
σειρά οικονομικών μέτρων που θα βοηΕκτός αυτού, ο Χουσάκος περιέγραψε θούσαν τους Καναδούς κατά τη διάρκεια
το απειλητικό τεράστιο πρόβλημα που αυτής της κρίσης.
θα μπορούσε να προκαλέσει η έλλειψη
Ο γερουσιαστής Χουσάκος παραδέχτηκε
προμηθειών, καθώς αυξάνουν τον κίνδυ- ότι ήταν το καλύτερο δυνατό σχέδιο εφόνο για τη ζωή των παρόχων υγειονομικής σον πρόκειται για μια βραχυπρόθεσμη
περίθαλψης.
κρίση.
Ο Χουσάκος δήλωσε δημόσια, ότι από
«Είναι κάτι που προσεύχονται, ότι αυτό
τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο, η το πράγμα με κάποιο τρόπο θα τελειώκυβέρνηση ήταν πίσω σε προετοιμασία. σει μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.
«Είμαι πολύ θυμωμένος από το γεγονός Αν αυτό συνεχίζεται για τέσσερις μήνες,
ότι ακούω τώρα, τον Απρίλιο, τον πρω- πέντε μήνες και έξι μήνες, τότε γίνεται
θυπουργό, να λέει ότι προχωρούν στην κάτι διαφορετικό.
παραγωγή για μάσκες και νοσοκομεια- Η ανησυχία του Χουσάκου είναι ότι «η
κές ρόμπες. Πριν από δύο μήνες, είχαμε κυβέρνηση δεν έδειξε επαρκή δημοσι5.000 αναπνευστήρες στον Καναδά. Δε ονομική αυτοσυγκράτηση τα τελευταία
χρειάζεται να είσαι ιδιοφυία για να συνει- τέσσερα χρόνια για να είναι έτοιμη γι’
δητοποιήσεις ότι στις χώρες που έχουν αυτό. Η δεύτερη ανησυχία μου είναι εάν
πληγεί από τον ιό αυτό, είχαν δεκάδες αυτή η κρίση διαρκέσει περισσότερο από
χιλιάδες άτομα που νοσηλεύονταν με δύο ή τρεις μήνες, τότε θα δούμε σκληρές
βοήθεια αναπνευστήρων», πρόσθεσε ο οικονομικές δυσκολίες και φοβάμαι επίΧουσάκος.
σης κοινωνικές αναταραχές».

Ευχόμαστε σε όλο τον
Ελληνισμό
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
και
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Δεχόμαστε τις παραγγελίες σας μόνο από το τηλέφωνο

Διαθέτουμε την μεγαλύτερη συλλογή
σε είδη γάμων και βαπτίσεων!
• Εκκλησιαστικά και Θρησκευτικά είδη
• Μπομπονιέρες και είδη δώρων
σε αποκλειστικότητα
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Λαμπροπούλου: «Είμαι εδώ για να βοηθήσω»

«Το St-Laurent αισθάνεται ασφαλές χάρις στην κυβερνητική βοήθεια»
υπηρεσίες της στα νοσοκομεία και σε
κυβερνητικές υπηρεσίες προκειμένου να
βοηθηθεί η κατάσταση.
«Βλέπουμε τη διαφορά» συνεχίζει η κυρία
Λαμπροπούλου, μεταξύ των Ηνωμένων
Πολιτειών, όπου ο Πρόεδρος Trump υποχρέωσε επιχειρήσεις να κατασκευάσουν
τους πολυπόθητους αναπνευστήρες και
τον Καναδά, όπου χιλιάδες επιχειρήσεις
πριν καν ζητήσει οτιδήποτε η κυβέρνηση,
αποφάσισαν να ριχτούν στον αγώνα».
ΑΙΣΙΟΔΟΞΊΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Μιλώντας για το κλίμα που επικρατεί
στους κατοίκους της περιοχής της, η κυρία
Λαμπροπούλου δήλωσε ότι χάρη στα νέα
μέτρα οι κάτοικοι αισθάνονται την υποστήριξη που τους παρέχεται.
Παράλληλα, το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιχορηγεί κατά 75% τους μισθούς
υπαλλήλων επιχειρήσεων που έβαιναν
προς απόλυση, έδωσε μία αίσθηση ασφάλειας στους ανθρώπους που ξέρουν ότι
μετά το πέρας της κρίσης θα μπορούν
να γυρίσουν πίσω στις δουλειές τους.

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

KOSTA D. MENOUTIS

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

5200 B, rue de la Savane, Mtl.
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Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων
και ημι-αυτόνομων ατόμων
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Caring for seniors
is what we do best
C
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ΟΙ ΚΑΝΑΔΙΚΈΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΏΝΑ
Σύμφωνα με την κυρία Λαμπροπούλου,
η ανταπόκριση από τις καναδικές επιχειρήσεις την ώρα της κρίσης ήταν συγκινητική.
Χιλιάδες επιχειρήσεις από άκρη σε άκρη
στον Καναδά προσφέρθηκαν για να φτιάξουν τα απαραίτητα εκείνα εργαλεία που
χρειάζεται η πρώτη γραμμή άμυνας εναντίον του ιού στα νοσοκομεία.
Μάλιστα, ακόμα και στην περιφέρεια
της βουλευτού, μία επιχείρηση η οποία
δεν ειδικεύεται στην κατασκευή μασκών
ή γαντιών ή τέτοιου είδους αντικειμένων, αλλά πρόκειται για μία επιχείρηση
Τηλεπικοινωνιών, προσέφερε δωρεάν τις

Αυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής
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S

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ
Σύμφωνα με τη βουλευτή, ένας από
τους πιο σημαντικούς της στόχους είναι
η σωστή ενημέρωση των κατοίκων για τα
προγράμματα βοήθειας της κυβέρνησης
και πώς μπορούν να τα εκμεταλλευτούν.
Βρίσκεται σε επαφή με επιχειρήσεις που
ενώ βρίσκονταν στα πρόθυρα να απολύσουν κόσμο, τώρα χάρις στα οικονομικά
μέτρα της κυβέρνησης μπορούν να επιπλεύσουν. Ή ακόμα και με νέους μετανάστες που δε βγάζουν $5.000 το χρόνο,
οπότε δε μπορούν να επωφεληθούν των
$2.000 δολαρίων το μήνα που δίνει το
κράτος.
«Έχουμε καθημερινές συνδιασκέψεις
μέσω τηλεφώνου, ούτως ώστε να ενημερώσουμε τους υπουργούς και τον
Πρωθυπουργό για τα προβλήματα που
υπάρχουν ακόμα, έτσι ώστε τα πακέτα
οικονομικής βοήθειας να ανανεώνονται
και να περιλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο
φάσμα αναγκών», λέει η Λαμπροπούλου.
Σαν παράδειγμα, μάς αναφέρει περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας γονέων προς
τα παιδιά τους, λόγω του στρες με τον ιό.
Υπάρχει ειδική βοήθεια σε οργανισμούς
που βοηθάνε σε αυτές τις περιπτώσεις.
Επίσης, κονδύλια έχουν διατεθεί για ηλικιωμένους που λόγω της απομόνωσης
βρίσκονται εντελώς μόνοι χωρίς καμία
βοήθεια, ούτως ώστε να λαμβάνουν γεύματα στο σπίτι χωρίς να χρειάζεται να
βγουν έξω από αυτό.

assurances
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συνέντευξη με τη Φιλελεύθερη βουλευτή Εμμανουέλα Λαμπροπούλου
έγινε βέβαια από τηλεφώνου, όπως είθισται να γίνεται στην εποχή του κορωνοϊού.
Η Λαμπροπούλου τόνισε ότι ο ρόλος του
βουλευτή είναι να υποστηρίζει τους πολίτες της περιφέρειάς του, να ακούει τα
παράπονά τους, τις ανησυχίες τους, ιδίως
σε δύσκολες εποχές όπως τώρα. Το γραφείο της βουλευτού είναι κλειστό αλλά
η ίδια βρίσκεται συνέχεια στο τηλέφωνο
ή μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή
της μιλώντας στους πολίτες, στους επιχειρηματίες και γενικότερα σε όλους τους
κατοίκους του Ville St-Laurent.
«Δε βγαίνω από το σπίτι γιατί
θέλω να δίνω και το καλό παράδειγμα στους συμπολίτες μου» δηλώνει η Εμμανουέλα Λαμπροπούλου.

KDM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
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Η ΑΡΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΏΝ
Η κυρία Λαμπροπούλου συνεχίζει τονίζοντας, ότι τα νέα οικονομικά μέτρα τα
οποία ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση των φιλελευθέρων, στην αρχή έγιναν
δεκτά από όλα τα κόμματα χωρίς προβλήματα.
Εξάλλου, όπως δήλωσε η κυρία
Λαμπροπούλου, όποιο ομοσπονδιακό
κόμμα αντιτασσόταν στα μέτρα τα οποία
έδιναν βοήθεια στον κόσμο, θα έδειχνε ένα
πολύ αρνητικό πρόσωπο στους Καναδούς.
Στη συνέχεια όμως, οι συντηρητικοί άρχισαν να είναι και πάλι αρνητικοί προσπαθώντας να κάνουν τους φιλελεύθερους
να φαίνονται οι "κακοί" της ιστορίας.
«Παρόλο που οι συντηρητικοί συμπεριφέρονται έτσι, πιστεύω ότι δεν είναι η
κατάλληλη στιγμή να παίζεις πολιτικά παιχνίδια, την ώρα μιας τέτοιας σοβαρής
κρίσης που θα έπρεπε να βρει όλα τα
πολιτικά κόμματα μονιασμένα».
Η βουλευτής έφερε σαν παράδειγμα τις
επαρχιακές κυβερνήσεις και κυρίως αυτή
του Legault στο Κεμπέκ, όπου όλα τα κόμματα έχουν ενωθεί κάτω από την ηγεσία του
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση.

Επί 31 χρόνια
Δωρεάν
Σας
ει
ε
συμφέρ εξυπηρετούμε την κτίμηση
Ελληνική Παροικία

RE

Γράφει ο Δημήτρης Ηλίας

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΟΎΣ…
Όσο για την Ελληνική Παροικία του
Μόντρεαλ, η κυρία Λαμπροπούλου
συστήνει να ακολουθούμε τα μέτρα που
έχουν πάρει η επαρχιακή και ομοσπονδιακή κυβέρνηση. «Μένετε στο σπίτι,
αποφύγετε τις επισκέψεις, δεν κάνουμε
babysitting και αυτό κυρίως για τις γιαγιάδες και τους παππούδες και γενικότερα
δεν αφήνουμε τον ιό να μπει στο σπίτι
μας».
Το γραφείο της κυρίας Λαμπροπούλου
έχει μεταφράσει και διανέμει τα προγράμματα τα οποία διατίθενται από την
καναδική κυβέρνηση για οικονομική βοήθεια.
«Μη διστάσει κανένας να τηλεφωνήσει σε εμένα ή στο προσωπικό μου ή
να με βρει διαδικτυακά, ούτως ώστε να
εξηγήσουμε κάτι στα Ελληνικά ή να βοηθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο και για
οποιοδήποτε πρόβλημα».
Email: Emmanuella.Lambropoulos
@parl.gc.ca
Τηλέφωνο: 514-335-6655

ME

Προσφορά για
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

MBRE

Επιστροφή 1000$ για όσους
υπογράψουν το ταχύτερο

Προσιτές τιμές

11/2 - 41/2
Συμπεριλαμβάνονται όλα
τα γεύματα, κολατσιά,
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Στην υπηρεσία
των κατοίκων του
Chomedey

Guy Ouellette

Βουλευτής του Chomedey
MNA for Chomedey

4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153
E-mail : gouellette-chom@assnat.qc.ca

12300 Laurentian Boulevard
Montreal, QC H4K 2Z6
(514) 335-1881
www.manoirgouin.com
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ

Εσείς τι λέτε;

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα

του Μιχάλη Τελλίδη

Θρησκείες και Θεός… Ή

Η

ιστορία της θρησκείας είναι τόσο παλιά όσο και η ιστορία του
ίδιου του ανθρώπου. Ακόμα και στους πιο πρωτόγονους και
υποανάπτυκτους πολιτισμούς, μπορούμε να βρούμε ενδείξεις
κάποιας μορφής λατρείας. Δεν υπήρξε ποτέ οποιοσδήποτε λαός,
οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε χρόνο, που να μην ήταν με κάποια έννοια θρησκευόμενος.
Υπάρχει Θεός; αναρωτιούνται οι δύσπιστοι και πως ερμηνεύεται
η έννοια Του στις διάφορες θρησκείες; Ποια είναι η αληθινή θρησκεία και ποιος ο μόνος αληθινός Θεός;
Οι περισσότεροι από εμάς, πιστεύουμε ότι το Χριστιανικό Ορθόδοξο δόγμα, με το οποίο μεγαλώσαμε, είναι το μόνο σωστό. Το ίδιο
πιστεύουν και για το δικό τους δόγμα οι οπαδοί όλων των άλλων
θρησκειών...
Αλήθεια, έχετε ποτέ αναρωτηθεί πόσες θρησκείες υπάρχουν στον
κόσμο;
Λοιπόν, σήμερα υπάρχουν καταγεγραμμένες 4.300 θρησκείες, εκκλησίες, δόγματα ή θρησκευτικές οργανώσεις, που καλύπτουν τα
σχεδόν 7,8 δισεκατομμύρια ανθρώπων που ζουν στον πλανήτη.
Γεγονός αναμφισβήτητο είναι, ότι η θρησκεία αποτελεί μια πολύ
σημαντική πτυχή της παγκόσμιας κοινωνίας. Ο Χριστιανισμός πάντως είναι η θρησκεία η οποία συγκεντρώνει τους περισσότερους
πιστούς. Πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ δείχνει ότι στον πλανήτη,
αυτοί που προσδοκούν να δουν το Θεό μέσω του Χριστιανισμού
είναι 2.262.448.731 πιστοί, δηλαδή καλύπτουν το 33,2% του παγκόσμιου πληθυσμού.
Δεύτερη μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα είναι οι πιστοί του Ισλάμ. Ο
Ισλαμισμός  έχει καταγεγραμμένους 1.426.592.072 πιστούς, δηλαδή το 21,01% του παγκόσμιου πληθυσμού.
Την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο Ινδουισμός με 900.362.250 πιστούς.
Την τέταρτη θέση ο λεγόμενος Αγνωστικισμός με σχεδόν 800 εκατομμύρια ανθρώπους.
Ο αθεϊσμός εξαπλώνεται τελευταία γρήγορα, κυρίως στην Ευρώπη και την Ιαπωνία, και αυτοί που πρόσκεινται σε αυτόν, στις
δύο αναφερόμενες περιοχές, ανέρχονται περί τα 158 εκατομμύρια
άτομα. Ο Βουδισμός, βάση της καταγραφής, κυριαρχεί με υψηλά
ποσοστά σε χώρες κυρίως της Ασίας.
Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει δραματικά στο εγγύς μέλλον. Εν
μέσω του αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού, ο Χριστιανισμός
φαίνεται να χάνει ολοένα και περισσότερο έδαφος, ενώ υπάρχει
άνοδος του Ισλάμ, που θεωρείται η θρησκεία με το μεγαλύτερο
ποσοστό αύξησης του αριθμού των οπαδών του κατά 1,84% ανά
έτος και ακολουθείται από τη θρησκεία Μπαχάι που έχει ποσοστό
1,7%.
Έκθεση του Carnegie Endowment για τη Διεθνή Ειρήνη, αναφέρει
ότι τα περίπου 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι που θα υπάρχουν στη
γη σε 20 χρόνια, πάνω από το 25% θα είναι Μουσουλμάνοι.
Η  ίδια έκθεση αναφέρει ότι το 2050 η Γη θα έχει περισσότερους
από 2,6 δισεκατομμύρια Μουσουλμάνους και οι Χριστιανοί θα είναι περί τα 3,6 δισεκατομμύρια.
Στον Καναδά, τα δύο τρίτα του πληθυσμού δηλώνουν Χριστιανοί.
Οι Μουσουλμάνοι έχουν ήδη ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο.
Γεγονός είναι πως οι άνθρωποι έχουν μία έμφυτη πνευματική
ανάγκη την οποία μπορούν να καλύψουν λατρεύοντας το Θεό. Οι
περισσότεροι επιστήμονες ωστόσο, δεν παραδέχονται μία λογική
απόδειξη της ύπαρξης του Θεού.
Υπάρχει Θεός; Είναι ένα ερώτημα που σίγουρα έχει μία μόνο σωστή απάντηση. Ναί ή όχι…
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

ταν Πέμπτη 2 Απριλίου, καθώς ετοιμαζόμουν
να γράψω το «Κους-Κους της Αλέκας και της
Μαγδάλως». Το κινητό μου ήχησε και έδειχνε
απόκρυψη. Στη άλλη άκρη ήταν μια γλυκιά φωνή
που όμως προσπαθούσε να κρύψει την τρομερή
είδηση που θα μου έδινε. Ο ίδιος απάντησα.
«Κύριε Γκιούσμα; Είμαι η γιατρός του γηροκομείου της μητέρας σας. Έχω μια κακιά είδηση για
σας…». Ένιωσα τη καρδιά μου σχεδόν να σταματά. Πήρα μια βαθιά αναπνοή και τις είπα: «Σας
ακούω». Συνεχίζοντας μου είπε: «Σας ενημερώνω ότι η κατάσταση της μητέρας σας δεν είναι
και τόσο θετική, ο οργανισμός της δε μπορεί να
πολεμήσει τον ιό». Ήξερα από την προηγούμενη ημέρα (1 Απριλίου) -σαν πρωταπριλιάτικο
αστείο που όμως δεν ήταν…- ότι η μητέρα μου
είχε προσληφθεί από τον ιό, το θανατηφόρο ιό
Covid-19. Η γιατρός μου είχε πει ότι 97% των
ατόμων το ξεπερνούν ως μια γρίπη και επομένως
τη μετέφεραν στην ειδική πτέρυγα με 31 άλλα
άτομα που είχαν τα συμπτώματα του ιού. Η μητέρα μου όμως, ή μάλλον ο οργανισμός της, την
είχε κατατάξει στο 3% που δεν τα καταφέρνουν
να αντισταθούν στον ιό. Έτσι την Πέμπτη 2/4, το
τηλεφώνημα της γιατρού ήταν για να με προειδοποιήσει ότι σύμφωνα με τη διάγνωση το πολύ
να έχει τέσσερις ημέρες ζωή. Φυσικά η ερώτηση
μου ήταν αν μπορούσα να τη δω το συντομότερο. Η γιατρός μου είπε ότι θα προσπαθήσει να
μου δώσει την ευκαιρία να τη δω το πολύ για
τρία λεπτά.
Καθώς έκλεισε η γραμμή, ο χώρος των γραφείων της εφημερίδας γέμισε με τα ουρλιαχτά
μου, ενώ τα δάκρυα μου μούσκευαν τα χαρτιά
μπροστά μου. Ο συνέταιρος μου Γιώργος Μπακογιάννης και ο Αντώνης Μπότσικας, υπεύθυνος
σύνταξης των ΝΕΩΝ, έτρεξαν στο γραφείο μου
να δουν γιατί ουρλιάζω. Με αναφιλητά τους
είπα τα κακά μαντάτα «χάνω τη μάνα μου από
τον κορωνοϊό!».
Αλήθεια, δε θα το φανταζόμουν ποτέ ότι η μητέρα μου θα ήταν ένα από τα θύματα αυτής της
παράξενης και ύπουλης αρρώστιας.
Η γιατρός κράτησε την υπόσχεση της και στις
δύο το απόγευμα την ίδια ημέρα περνούσα το
κατώφλι του γηροκομείου μαζί με τη σύντροφο
μου Κωνσταντίνα, για να συναντήσω για τελευταία φορά αυτή που με έφερε στο κόσμο.
-Αυτή που με γαλούχησε με σωστούς τρόπους,
με το σαβουάρ βιβρ, με το να με μαθαίνει από
πολύ μικρό παιδί «πώς να τρώω σαν κύριος»
όπως μου έλεγε, με πιρούνι και μαχαίρι, χωρίς
να πέφτει ούτε ένα ψίχουλο κάτω, ακόμα κι αν
λόγω -έλλειψης χώρου- να τρώω στα σκαλοπάτια ορισμένων κατοικιών όπου είχαμε πάει επίσκεψη με τους γονείς μου.
-Αυτή έβρισκε το χρόνο να παίζει μαζί μου επιτραπέζια παιχνίδια και μου έμαθε να χάνω και
να κερδίζω «όπως είναι η ζωή», μου έλεγε.
-Αυτή μου έμαθε να είμαι ευγνώμων για «ότι
μας δίνει ο Θεούλης» και να μην έχω φθόνο και
ζήλεια για τους άλλους και για τα περισσότερα
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αγαθά που έχουν αυτοί.
-Αυτή που με βοηθούσε όπως μπορούσε να
κάνω τα μαθήματα μου. Ακόμα…
-Aυτή που μου έδινε και καμιά στον… «ποπό»
για συμμόρφωση κάποιας αταξίας μου. Αλλά
ευθύς μετά με έπαιρνε στην αγκαλιά της. Θυμάμαι ακόμα τα λόγια της: «Γιωργάκη, ξέρεις γιατί
τις έφαγες;». Και μου εξηγούσε το γιατί. Και με
αγκάλιαζε με όλη τη στοργή της μητέρας. Ο τρόπος της με έκανε να μην επαναλάβω την αταξία
μου, διότι δεν ήθελα να την πληγώσω.
Όλα τα χρόνια μου στάθηκε δίπλα μου, όπως
σχεδόν όλες οι μανάδες που αγαπούν τα παιδιά
τους. Ήταν περήφανη ότι και να έκανα και πάντα
μου έδινε κουράγιο για όλα τονίζοντας ότι: «Ο
Θεούλης και η Παναγιά θα σε βοηθήσουν».
Τώρα είχα μόνο τρία λεπτά για να τις πω πόσο
την αγαπώ. Η νοσοκόμα με οδήγησε στο δωμάτιο της. Κοιμόταν γαλήνια. Με σιγανή φωνή και
μακριά από το κρεβάτι της -όπως είχαν επιβάλει
οι περιορισμοί- της είπα: «Μαμά ήρθα να σε δω
για λίγα λεπτά».
Άνοιξε τα μάτια της όταν άκουσε τη φωνή μου
θέλοντας να ρουφήξει κάθε λέξη που έβγαινε
από το στόμα μου. Της εξήγησα την όλη κατάσταση, διότι ήταν άνθρωπος που ήθελε την αλήθεια. Το ψέμα το σιχαινότανε, όπως πάντα μου
έλεγε.
Στα τρία λεπτά είχαμε την ευκαιρία να εκφράσουμε την αγάπη μάνα προ γιο και γιο προς
μάνα. Αλλά χωρίς φιλιά, χωρίς αγκαλιάσματα,
μακριά σαν δυο ξένοι.
Την Κυριακή στις 6:09 το πρωί κτύπησε πάλι το
κινητό μου. Ήξερα τι θα μου έλεγε ο γιατρός στην
άλλη γραμμή. «Κύριε Γκιούσμα, σας ενημερώνω
ότι η μητέρα σας άφησε την τελευταία της πνοή
στις 5:45. Τα συλλυπητήρια μου…».
Αυτό ήταν. Τώρα θα ακούω τα συλλυπητήρια
για το χαμό της μητέρας μου. Τίποτα όμως δε
μπορεί να εκφράσει το χαμό ενός δικού σου προσώπου, προπαντός της μητέρας σου.
Στις 13 Μαΐου 1982 έφυγε ο πατέρας μου Στυλιανός, στα 51 του χρόνια. Τώρα η ορφάνια μου,
επισφραγίστηκε με το χαμό της μητέρας μου Σοφίας.
Οι περιορισμοί του ιού, απέτρεψαν να κηδευτεί όπως ταιριάζει σε κάθε Χριστιανό ορθόδοξο:
Εξόδιο ακολουθία στην Εκκλησία παρουσία συγγενών και αμέτρητων φίλων.
Η Ακολουθία της έγινε στο μνήμα όπου βρίσκεται ο πατέρας μου Στυλιανός, πάνω στο βουνό,
από τον πάτερ Νικόλαο της «Παναγίτσας».
Εκτός από τον καντηλανάφτη Ιωσήφ και τους
«νεκροθάφτες» μόνο εγώ και η σύντροφος μου
είχαμε το δικαίωμα να παραβρεθούμε. Η μόνη
παρηγοριά μου είναι ότι την «έψαλα».
Όμως δεν είχα το δικαίωμα να την αποχαιρετήσω με το τελευταίο φιλί μου, καθώς θα ακουγόταν το «Δεύτε τελευταίον ασπασμόν».
Αντίο μαμά, να μου φιλήσεις τον πατερούλη.
Σ’ αγαπώ πολύ!
Ο Γιωργάκης σου.
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Eurogroup: Αυξάνεται η πίεση στην Ολλανδία να ξεμπλοκάρει
τη συμφωνία για την αντίδραση στην πανδημία

Ο

ι κυβερνήσεις της ΕΕ ενίσχυσαν το
πρωί της Πέμπτης 9 Απριλίου την πίεση στην Ολλανδία, να ξεμπλοκάρει την
οικονομική στήριξη ύψους μισού τρισ.
ευρώ για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου του κορωνοϊού, εν όψει της συνόδου
των υπουργών Οικονομικών το απόγευμα της ίδιας ημέρας, με την Ιταλία να δηλώνει ότι διακυβεύεται το μέλλον της ΕΕ!
«Είναι μία μεγάλη υπαρξιακή πρόκληση
της Ευρώπης», τόνισε ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε στο BBC. «Αν η
Ευρώπη δε μπορέσει να παρουσιάσει μία
νομισματική και χρηματοδοτική πολιτική
που θα είναι επαρκής για τη μεγαλύτερη
πρόκληση από το Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο, όχι μόνο οι Ιταλοί αλλά και οι
Ευρωπαίοι πολίτες θα είναι βαθιά απογοητευμένοι», πρόσθεσε.
Το πακέτο μέτρων που συζητεί το
Eurogroup, με το οποίο η συνολική δημοσιονομική απάντηση της ΕΕ στην επιδημία θα ανερχόταν στα 3,2 τρις ευρώ – το
μεγαλύτερο στον κόσμο – περιλαμβάνει
μέτρα που μπορούν να ληφθούν τώρα
καθώς και σχέδια για τη στήριξη της ανάκαμψης αργότερα. Και τα δύο περιλαμβάνουν αμφιλεγόμενα στοιχεία που αναδεικνύουν τις μεγάλες διαφορές μεταξύ
των χωρών της ΕΕ όσον αφορά την προσέγγισή τους σχετικά με τον επιμερισμό
του χρηματοδοτικού βάρους στην κρίση,
επαναφέροντας τις δυσάρεστες συζητήσεις και τη δυσπιστία της κρίσης κρατικού

χρέους του 2010-2012. Το κύριο πρόβλημα στις συζητήσεις των υπουργών, που
ξεκίνησαν στις 18.00 (ώρα Ελλάδας), είναι οι όροι με τους οποίους οι χώρες της
Ευρωζώνης πρέπει να έχουν πρόσβαση
σε φθηνές πιστώσεις του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕSM). Η
Ιταλία είναι έτοιμη να δεχθεί πολύ ελαφρούς όρους, λέγοντας ότι τα χρήματα,
αν χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να διατεθούν σε δαπάνες σχετικές με την υγεία
τώρα και ότι αργότερα η χώρα πρέπει να
τηρεί τους γενικούς δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ που έχουν στόχο τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.
Η Ολλανδία, η οποία είναι μόνη στη
σκληρή στάση της, θέλει αυστηρότερους
όρους, περιλαμβανομένων οικονομικών
κριτηρίων για κάθε χώρα, οι οποίοι είναι
πολιτικά μη αποδεκτοί για τη Ρώμη, επειδή θα την έκαναν να φαίνεται ότι βρίσκεται υπό την οικονομική εποπτεία της ΕΕ,
παρά το γεγονός ότι η πανδημία δεν είναι
ευθύνη της Ιταλίας. Αν και αξιωματούχοι
ανέφεραν ότι οι διαφορές αφορούν κυρίως τη φρασεολογία, παραμένουν κρίσιμης σημασίας για να υπογράψουν όλοι οι
υπουργοί την τελική έκθεση για το πακέτο που θα σταλεί στους ηγέτες της ΕΕ.
«Δεν ήμασταν πολύ μακριά», δήλωσε
αξιωματούχος της Ευρωζώνης που συμμετείχε στις διαβουλεύσεις.
«Η Ολλανδία θα χρειασθεί να κινηθεί
λίγο, διαφορετικά δεν υπάρχει αποτέ-

λεσμα ξανά. Αυτό θα είναι κρίσιμης σημασίας. Υπάρχουν πολλές εκκλήσεις που
συνεχίζονται, σε όλα τα επίπεδα», πρόσθεσε.
Σε μία σπάνια περίπτωση άσκησης
ανοικτής πίεσης στην Ολλανδία, Γάλλος
αξιωματούχος από το γραφείο του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν αποκάλεσε την
ολλανδική θέση ακατανόητη και ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας, Πέτερ Αλτμάιερ, είπε ότι η Γαλλία και η Γερμανία θα
προχωρήσουν τις διαβουλεύσεις σήμερα
[σ.σ.: Πέμπτη 9/4].
«Είναι σημαντικό να λάβουμε αυτή την
απόφαση σήμερα για τα 500 δισ. ευρώ
που συζητούνται – είναι ένα απίστευτα
μεγάλο ποσό που θα μπορούσαμε να
χρησιμοποιήσουμε για να βοηθήσουμε
πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα στις χώρες που έχουν πληγεί σκληρότερα, την
Ισπανία και την Ιταλία», δήλωσε ο Αλτμάιερ σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.
Το τμήμα του πακέτου, που έχει σε μεγάλο βαθμό συμφωνηθεί, είναι οι εγγυήσεις στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη στήριξη των επιχειρήσεων και για το σχήμα με το οποίο η ΕΕ θα
επιδοτεί τους μισθούς σε όλη την Ένωση,
ώστε οι εταιρείες να μπορούν να μειώνουν τις ώρες εργασίας και όχι τις θέσεις
απασχόλησης.
Το σχέδιο, όμως, για τη χρηματοδότηση
της ανάκαμψης μετά την επιδημία εγείρει περισσότερα ζητήματα, επειδή η Γαλλία θέλει τα χρήματα, τα οποία θα μπορούσαν να φτάνουν στο 3% του ΑΕΠ της
ΕΕ ή σε περισσότερα από 400 δισ. ευρώ,
να τα δανείζονται όλες οι χώρες της ΕΕ
από κοινού από την αγορά.
Αυτό αποτελεί μία κόκκινη γραμμή για
τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία και την Αυστρία, οι οποίες είναι σθεναρά αντίθετες σε κοινή έκδοση χρέους,
ακόμη και στην έκτακτη κατάσταση της
πανδημίας του κορωνοϊού.
Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι υπουργοί είναι πιθανόν να παρακάμψουν το
πρόβλημα, επισημαίνοντας την ανάγκη
για ένα ταμείο ανάκαμψης, για το οποίο
υπάρχει συναίνεση και να ζητήσουν από
τους ηγέτες οδηγίες για το πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό, ώστε να μπορούν οι

υπουργοί να κάνουν αργότερα τη δική
τους επεξεργασία.
ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ: «ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΜΕ ΣΤΑ ΚΟΡΩΝΟ-ΟΜΟΛΟΓΑ»
«Δε νομίζω ότι
πρέπει να επικεντρωθούμε στα
κορωνο-ομόλογα.
Στην Ευρώπη, τα
πράγματα πάντοτε
χρειάζονται
λίγο περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι
θα θέλαμε, αλλά
βρίσκουμε πάντα
μια λύση», είπε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν
Λαγκάρντ (φωτ.), σε συνέντευξή της που
δημοσιεύτηκε στο φύλλο της Πέμπτης 9
Απριλίου, της γαλλικής εφημερίδας «Le
Parisien».
Η ίδια πρόσθεσε πως «θα μπορούσαν
να υπάρξουν και άλλες μορφές αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Σε
αυτές περιλαμβάνονται δαπάνες από τον
κοινό προϋπολογισμό ή ένα ταμείο ανασυγκρότησης».
«Οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη πρέπει
να υποστηρίξουν η μία την άλλη. Μόνο
από κοινού μπορεί να επιδιωχθεί η βέλτιστη πολιτική για την καταπολέμηση της
κρίσης», τόνισε επίσης σε άρθρο της στην
ιταλική εφημερίδα «Il Sole 24 Ore».
«Επί του παρόντος δεν τίθεται ζήτημα
να υπάρξει γενική διαγραφή των χρεών»,
δήλωσε εξάλλου η πρώην επικεφαλής
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στο
γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter. «Δεν
είναι η κατάλληλη στιγμή για να τεθεί
ένα τέτοιο θέμα. Τώρα πρέπει να διατηρήσουμε την οικονομία σε λειτουργία.
Αργότερα θα εξετάσουμε πώς θα εξοφληθούν τα χρέη και πώς θα διαχειριστούμε
τα δημόσια οικονομικά πιο αποτελεσματικά».
Ο προκάτοχός της στην ηγεσία της ΕΚΤ,
ο Μάριο Ντράγκι, έκανε λόγο το Μάρτιο
για διαγραφή του χρέους του ιδιωτικού
τομέα προκειμένου να διατηρηθούν οι
θέσεις εργασίας.
[Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ]
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ΜΎΔΡΟΙ ΚΑΙ… ΑΗΔΊΑ
για την ολλανδική στάση
Από τον Μιχάλη Ψύλο
[πηγή: newsbreak.gr]

Ά

στραψε και βρόντηξε ο Πορτογάλος
πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα κατά
του Χριστιανοδημοκράτη Ολλανδού
υπουργού
Οικονομικών,
Βόκπε
Χούκστρα. «Είναι αηδιαστική η στάση
του» είπε ο Πορτογάλος πρωθυπουργός,
σχολιάζοντας την άρνηση του Χούκστρα
να δοθεί πραγματική βοήθεια, αλλά
δάνειο με μνημονιακούς όρους.
Και όχι μόνο αυτό! Ο «αηδιαστικός»
Ολλανδός δε δίστασε να μετατρέψει
το
Eurogroup
σε…
ανακριτικό
γραφείο, αφού ζήτησε να ελεγχθούν
οι χώρες του Νότου -Ισπανία, Ιταλία,
Ελλάδα- αν όντως δεν έχουν τον
απαιτούμενο δημοσιονομικό χώρο για
να αντιμετωπίσουν την πανδημία του
κορωνοϊού.
O Χούκστρα, μάλιστα, δε δίστασε
να
χαρακτηρίσει
στο
Twitter
«εποικοδομητική» την τηλεσυνεδρίαση
του Eurogroup (σ.σ.: Τετάρτη 8 Απριλίου),
άσχετα αν χρειάστηκαν 16 ολόκληρες
ώρες για να μην υπάρξει τελικά
συμφωνία χάρη στην απαράδεκτη στάση
της Ολλανδίας. Και, φυσικά, ο Χούκστρα
επανέλαβε ότι η Ολλανδία «ήταν, είναι
και θα συνεχίσει να είναι εναντίον των
ευρωομολόγων, γιατί αυξάνουν τους
κινδύνους στην Ευρώπη αντί να τους
μειώνουν» και ότι «εκτός από το ότι είναι
άστοχα, είναι επίσης και παράλογα, διότι
στην περίπτωση αυτή η Χάγη θα πρέπει
να εγγυηθεί το χρέος που οφείλουν
άλλοι».
Μόνο που ο Ολλανδός Χούκστρα δεν
ενεργεί μόνος του. Είναι ο χρήσιμος
«λαγός» της Γερμανίας, της Φινλανδίας
και της Αυστρίας – του Βόρειου
Μετώπου που αντιτίθεται στη θέσπιση
ευρωομολόγου για την αντιμετώπιση

της πανδημίας και των ευρύτερων
συνεπειών της. Η γερμανική κυβέρνηση,
έχοντας δεχτεί σφοδρά πυρά από την
πλειονότητα των Ευρωπαίων, για την
άρνησή της να δείξει την αλληλεγγύη
που επιτάσσει το ευρωπαϊκό ιδεώδες,
επέλεξε να βάλει την Ολλανδία να παίξει
το ρόλο του κακού, ώστε να εμφανιστεί
το Βερολίνο με μια δήθεν συμβιβαστική
πρόταση στη συνεδρίαση του Eurogroup
της Τετάρτης 8 Απριλίου.
Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στην
άποψη ότι η συμβιβαστική πρόταση
θα είναι απλά προσωρινή, χωρίς να
δίνει ουσιαστική λύση. «Απωθητική»
χαρακτήρισε τη στάση αυτή της
Γερμανίας και της Ολλανδίας ο Αντόνιο
Κόστα, όπως έγραψε η πορτογαλική
εφημερίδα «Publico».
Στο ίδιο μήκος κύματος, αρκετοί
βουλευτές και δήμαρχοι στην Ιταλία
-μεταξύ των οποίων του Μιλάνου,
της Γένοβας, της Μπολόνιας και του
Μπέργκαμο- αναγκάστηκαν να βάλουν
ολοσέλιδη, πληρωμένη καταχώριση
στη γερμανική εφημερίδα «Frankfurter
Allgemeine Zeitung», εξαπολύοντας
σφοδρή επίθεση κατά της Ολλανδίας
και της Γερμανίας. Στην επιστολή τους
οι Ιταλοί δήμαρχοι κατηγορούν την
Ολλανδία για ανηθικότητα, αρνούμενη
την αλληλεγγύη με την υπόλοιπη
Ευρώπη.
«Η Ολλανδία διαφωνεί με τα
ευρωομόλογα και αυτό είναι εξαιρετικά
κρίσιμο. Με το φορολογικό της σύστημα
η χώρα αυτή αποσύρει έσοδα από τις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες εδώ και χρόνια.
Πολλές πολυεθνικές εταιρίες έχουν
ελαχιστοποιήσει τη φορολογία τους με
τις θυγατρικές τους στην Ολλανδία εδώ
και χρόνια. Αποτέλεσμα; Οι δημόσιοι
προϋπολογισμοί μας και οι κοινωνικά
μειονεκτούντες στις χώρες μας να

πληρώνουν το τίμημα. Η ολλανδική
στάση είναι ένα παράδειγμα έλλειψης
ηθικής και αλληλεγγύης».
Όσο για τη Γερμανία: Υπενθυμίζουν τη
συμφωνία του Λονδίνου το 1953 όπου
21 χώρες αποφάσισαν να απαλλάξουν
τη Γερμανία από το χρέος της μετά το
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
«Η Ιταλία εξακολουθεί να είναι
πεπεισμένη για την ορθότητα αυτής
της απόφασης. Την εποχή εκείνη η
Γερμανία μπόρεσε να αποφύγει την
κρατική χρεοκοπία και να βιώσει την
αλληλεγγύη. Τώρα, όμως, φαίνεται
ότι αυτό έχει λησμονηθεί» αναφέρουν
στην επιστολή τους οι Ιταλοί δήμαρχοι
και βουλευτές, καλώντας τη Γερμανία
να κάνει τα «σωστά βήματα» και να
υποστηρίξει τις χώρες της νότιας
Ευρώπης.
Είναι ενδεικτικό ότι και αρκετοί πολιτικοί
και οικονομικοί παράγοντες στην ίδια
την Ολλανδία καταδικάζουν τη στάση
της κυβέρνησης του πρωθυπουργού
Μαρκ Ρούτε και του υπουργού του επί
των Οικονομικών, Χούκστρα.
«Η Ολλανδία έχει πλουτίσει μέσω της
Ε.Ε. Τώρα που οι θέσεις εργασίας και τα
εισοδήματα είναι σε κίνδυνο σε όλη την
Ευρώπη λόγω της κρίσης του κορωνοϊού,
δε μπορούμε να αφήσουμε τους φίλους
μας να ασφυκτιούν. Μόνο μαζί μπορούμε
να επιβιώσουμε» δήλωσε ο Ρομπ Γιέτεν,
επικεφαλής
της
Κοινοβουλευτικής
Ομάδας του κόμματος D66. Αλλά και η
ευρωβουλευτίνα του D66 Σόφι ντε Βελντ
πρόσθεσε ότι «η στάση και ο τόνος της
κυβέρνησης ήταν τόσο ακατάλληλα και
δε νομίζω ότι πρέπει να είσαι βόρειος ή
νότιος για να το νιώσεις».
Από τη σκληρή γραμμή Ρούτε –
Χούκστρα διαχώρισε τη θέση του και ο
Γκερτ Γιαν Σέγκερς, ηγέτης ενός μικρού
χριστιανικού κόμματος που μετέχει στον

κυβερνητικό συνασπισμό, ζητώντας ένα
νέο Σχέδιο Μάρσαλ για την Ευρώπη.
Ακόμη και ο πρόεδρος της Κεντρικής
Τράπεζας της Ολλανδίας, Κλας Κνοτ,
κάλεσε την κυβέρνησή του να επιδείξει
αλληλεγγύη στον ευρωπαϊκό Νότο.
«Αυτή είναι μια δοκιμασία για την
ευρωζώνη.
Όταν βλέπουμε τι συμβαίνει με τον
κορωνοϊό σε χώρες όπως η Ιταλία και
η Ισπανία, πιστεύω ότι η έκκληση για
αλληλεγγύη είναι εξαιρετικά λογική»
δήλωσε ο Κνοτ σε συνέντευξή του
στο δίκτυο NRC. «Η εφαρμογή αυτής
της αλληλεγγύης είναι μια πολιτική
απόφαση. Τα κορωνο-ομόλογα είναι
ένας τρόπος».
Ο δε προκάτοχος του Κνοτ στην Κεντρική
Τράπεζα, Νουτ Φέλινκ, προειδοποίησε
ότι η οικονομική αστάθεια στη νότια
Ευρώπη θα έβλαπτε σοβαρά τα
ολλανδικά συμφέροντα. «Αν ολόκληρος
ο Νότος καταρρεύσει, ο πλούσιος
Βορράς θα πάψει να υπάρχει» δήλωσε
χαρακτηριστικά.
Όπως
αποκαλύπτουν
μάλιστα
εφημερίδες στο Άμστερνταμ, οι
Ολλανδοί διπλωμάτες έχουν περάσει
τις τελευταίες ημέρες στο τηλέφωνο
προσπαθώντας να ηρεμήσουν την
οργή μεταξύ των εταίρων τους στην
Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στάση του
Χούκστρα.
Μόνο που η στάση αυτή της ολλανδικής
ηγεσίας δεν είναι καινούργια. Θα
θυμούνται οι παλιότεροι ότι, όταν η
Θάτσερ ζητούσε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση «τα λεφτά της Βρετανίας πίσω»,
οι Ολλανδοί επικροτούσαν τη στάση
της σιδηράς πρωθυπουργού… Και τώρα
είναι με τον… Σόιμπλε. Αφήστε δε,
που ο Χούκστρα θέλει να γίνει ο νέος
πρωθυπουργός της Ολλανδίας, στις
εκλογές που θα διεξαχθούν του χρόνου…

Fintikakis & Makrigiannis
- NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

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

Me Georgia

Fintikakis

• Me Georgia

N O TA I R E S

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

Makrigiannis

- N O TA R I E S

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

6 • Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 10 Απριλιου, 2020 / April 10, 2020

C O V I D-19
USA

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Ο Τραμπ ήξερε για τον Covid-19

Μια σειρά από υπομνήματα «καίνε» τον Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος επαναλαμβάνει
διαρκώς πως κανείς δε θα μπορούσε να προβλέψει την εξέλιξη της κατάστασης
Τζέρσι και πάνω από 700 ακόμη στο Μίσιγκαν.

Ή

δη από τα τέλη Ιανουαρίου ο Τραμπ
είχε δεχθεί προειδοποιήσεις από κορυφαίο σύμβουλο του Λευκού Οίκου ότι ο
κορωνοϊός μπορεί να στοιχίσει τη ζωή σε
εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανούς και να
εκτροχιάσει την αμερικανική οικονομία,
εκτός και αν λαμβάνονταν άμεσα αυστηρά μέτρα.
Σύμφωνα με τον Guardian, οι πληροφορίες ήρθαν στο φως, μετά την αποκάλυψη
υπομνημάτων του οικονομικού συμβούλου του Τραμπ, Πίτερ Ναβάρο, για τα
οποία το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας
ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο και τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Με βάση τα υπομνήματα, η κυβέρνηση Τραμπ είχε ενημε-

ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
«ΚΑΙΝΕ» ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ
Τα υπομνήματα, τα οποία έδωσαν στη
δημοσιότητα για πρώτη φορά οι New
York Times και το Axios, είχαν συνταχθεί
από το Ναβάρο στις 29 Ιανουαρίου και
στις 23 Φεβρουαρίου.
Το πρώτο, που συντάχθηκε την ημέρα
που ο Τραμπ δημιούργησε την ομάδα εργασίας του Λευκού Οίκου κατά του κορωνοϊού, ανέφερε ότι στο χειρότερο σενάριο
η πανδημία θα μπορούσε να στοιχίσει τη
ζωή σε περισσότερους από μισό εκατομμύριο Αμερικανούς.
ρωθεί ήδη από τα τέλη Ιανουαρίου, όταν
Σύμφωνα με τους Times, το υπόμνημα
ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμι- ανέφερε: «Η έλλειψη ανοσίας, υπάρχουζε σε κάθε ευκαιρία την απειλή του νέου σας θεραπείας ή εμβολίου θα άφηνε τους
κορωνοϊού.
Αμερικανούς ανυπεράσπιστους στην πεΤα στοιχεία του πανεπιστημίου Johns ρίπτωση πλήρους εξάπλωσης του κορωHopkins, αποκαλύπτουν ότι μέχρι και νοϊού στο αμερικανικό έδαφος. Αυτή η
το πρωί της Πέμπτης 9 Απριλίου, έχουν έλλειψη αυξάνει τον κίνδυνο της εξέλιξης
επιβεβαιωθεί περισσότερα από 432.000 του κορωνοϊού σε πανδημία, θέτοντας σε
κρούσματα του κορωνοϊού στις ΗΠΑ, ενώ κίνδυνο τις ζωές εκατομμυρίων Αμερικασχεδόν 15.000 άνθρωποι είχαν χάσει τη νών».
ζωή τους.
Το δεύτερο υπόμνημα ήταν ακόμη πιο
Η Νέα Υόρκη είναι η πολιτεία που έχει απαισιόδοξο, προβλέποντας ότι μια ανεπληγεί περισσότερο, με σχεδόν 132.000 ξέλεγκτη εξάπλωση του κορωνοϊού, θα
κρούσματα και περίπου 5.000 νεκρούς. μπορούσε να σκοτώσει ακόμη και 1,2
Επιπλέον, περισσότεροι από 1.000 άν- εκατ. Αμερικανούς και να προσβάλει έως
θρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νιου και 100 εκατομμύρια.

ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ
ΜΑΤΑΙΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο
Τραμπ και ο Λευκός Οίκος είχαν λάβει
προειδοποίηση, ότι ο κορωνοϊός θα μπορούσε να επιφέρει καταστροφικές συνέπειες και ότι απαιτούνταν η λήψη άμεσων
και αυστηρών μέτρων. Κορυφαίοι επιστήμονες, επιδημιολόγοι και εμπειρογνώμονες του τομέα υγείας στις ΗΠΑ και σε όλο
τον κόσμο, είχαν καταστήσει σαφές από
πολύ νωρίς ότι επέρχεται σοβαρή κρίση,
αλλά ο Τραμπ συνέχιζε να υποβαθμίζει
τον κίνδυνο, συγκρίνοντας (λανθασμένα)
το νέο ιό, με εκείνον της εποχικής γρίπης.
Ωστόσο, η αποκάλυψη των συγκεκριμένων υπομνημάτων που υπογράφονται
από ανώτερο σύμβουλο του Λευκού Οίκου, καθιστούν ακόμη πιο δύσκολο για
τον Τραμπ να συνεχίσει να ισχυρίζεται
-όπως έχει κάνει πολλές φορές έως τώραότι κανείς δε μπορούσε να προβλέψει τη
σοβαρότητα της νόσου.
Καθώς η πανδημία «θερίζει» τις ΗΠΑ, οι
φωνές που ασκούν κριτική κατά της ελλιπούς αντίδρασης εκ μέρους του προέδρου Τραμπ αυξάνονται, κατηγορώντας
τον για τις μαζικές ελλείψεις σε διαγνωστικά τεστ, σε προστατευτικό εξοπλισμό
για τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και
σε αναπνευστήρες για τους ασθενείς, που
δίνουν μάχη για τη ζωή τους.
[πηγή: in.gr]

Covid-19: Σε «παράλυση» πάνω από το
ένα-τέταρτο της αμερικανικής οικονομίας

Ο

κορωνοϊός έβαλε ξαφνικά «στον
πάγο» τουλάχιστον το ένα-τέταρτο
της αμερικανικής οικονομίας, με το προσωρινό «λουκέτο», με τις ΗΠΑ να βιώνουν
για πρώτη φορά στην ιστορία τους αναστολή της δραστηριότητας των εμπορικών
καταστημάτων σε τόσο μεγάλη κλίμακα,
όπως διαπιστώνει η «WSJ» σε αποκλειστική ανάλυση.
Η
μελέτη,
σε
συνεργασία
με
τη Moody’s Analytics, προσφέρει μια πρώτη εικόνα για το πόσο έχει επηρεασθεί η
μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο από το
lockdown των τριών τελευταίων εβδομάδων. Παράλληλα, παρουσιάζει αναλυτικά
στοιχεία για τις κομητείες, μικρές και μεγάλες – από το Μανχάταν έως την κομητεία Γκιλιπίν του Κολοράντο. Τα περιοριστικά μέτρα αφορούν 8 στις 10 κομητείες
των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία που
συγκέντρωσε η Moody’s, αντιπροσωπεύ-

οντας το 96% της εθνικής παραγωγής.
41 πολιτείες έχουν ζητήσει σε μεγάλο
αριθμό επιχειρήσεων να αναστείλουν
προσωρινά τις δραστηριότητές τους, ώστε
να μειωθεί η εξάπλωση του Covid-19. Σε
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, η τοπική οικονομία της Καλιφόρνια χάνει καθημερινά 2,8 δισ. δολάρια ή το 31,5% του
συνολικού (8,8 δισ. δολάρια) ημερήσιου
ΑΕΠ.
Εστιατόρια, πανεπιστήμια, γυμναστήρια,
κινηματογραφικές αίθουσες, πάρκα, καταστήματα ένδυσης και εκατομμύρια ακόμη
μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν βάλει
προσωρινό «λουκέτο». Το αποτέλεσμα, η
ημερήσια οικονομική παραγωγή στις ΗΠΑ
έχει μειωθεί σχεδόν 29% σε σύγκριση με
την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, λίγο
προτού επιβληθούν τα περιοριστικά μέτρα, όπως δείχνει η ανάλυση.
Ο Μαρκ Ζάντι, επικεφαλής οικονομολόγος της Moody’s Analytics, δεν πιστεύει
ότι η οικονομία μπορεί να αντέξει πάνω
από δύο μήνες, ένα ποσοστό 29% μηνιαία απώλεια παραγωγής. Παράταση του
lockdown συνεπάγεται συρρίκνωση του
αμερικανικού ΑΕΠ με ρυθμούς 75% στο
δεύτερο τρίμηνο. Ο κ. Ζάντι πιστεύει ότι
πολλές πολιτείες θα άρουν τα μέτρα πριν
το καλοκαίρι και προβλέπει 30% μείωση
του ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο.
Πολλοί οικονομολόγοι αναμένουν ανάκαμψη το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο,
αλλά το μέγεθος της απώλειας ΑΕΠ σε
καθημερινή βάση είναι μεγαλύτερο, σε
σύγκριση με τις απώλειες 26% κατά την
εποχή της Μεγάλης Ύφεσης του 1929-33,
όπως δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. Αντιστοίχως, την
εποχή της πιστωτικής κρίσης του 2008, οι
απώλειες στο ΑΕΠ ήταν σχεδόν 4%.
[πηγή: Η Ναυτεμπορική]

Ευχόμαστε
το φώς της
Ανάστασης
να φωτίζει τις ζωές
όλων μας πάντα με
υγεία και αγάπη.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

Μεγάλο Σάββατο
18 Απριλίου 2020
11:00 μμ
ο ραδιοφωνικός
μας σταθμός θα
αναμεταδώσει την

Ακολουθία της
Αναστάσεως
από την Ιερά
Μονή Βατοπεδίου
του Αγίου Όρους.

Αμέσως μετά
την Ακολουθία,
θα απολαύσετε
ένα γιορτινό
μουσικό πρόγραμμα
έως τις 5:00 πμ.
CFMB 1280 Montreal.
Ο Σταθμός της ζωής σας!
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Παγκόσμιο «κυνήγι»
υγειονομικού υλικού
Γράφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
[πηγή: Η Καθημερινή]

Η

συμφωνία με την κινεζική εταιρεία
είχε «κλειδώσει» για την αγορά
200.000 ιατρικών μασκών ΜΕΘ αντί 2,25
ευρώ η καθεμία. Λίγες ώρες όμως πριν
από τη φόρτωσή τους, στο αεροσκάφος
που θα τις μετέφερε στην Ελλάδα, τα δεδομένα ανατράπηκαν.
Ο προμηθευτής είπε ότι οι μάσκες δεν
ήταν άμεσα διαθέσιμες, προφασιζόμενος
αλλαγές της τελευταίας στιγμής στις προδιαγραφές ασφαλείας τους. Η αλήθεια
αποκαλύφθηκε λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα. Εκπρόσωποι μιας άλλης χώρας,
μεταφέροντας κυριολεκτικά χρήματα σε
βαλίτσες, κατάφεραν να «αρπάξουν» το
εμπόρευμα, πληρώνοντας για κάθε μάσκα όχι 2,25 αλλά 6 ευρώ. Τα στελέχη της
εταιρείας, μάλιστα, παραδέχθηκαν στους
Έλληνες συνομιλητές τους ότι χρειάστηκε
να προμηθευθούν ειδικές συσκευές για
να ελέγξουν τη γνησιότητα των χαρτονομισμάτων, ένα προς ένα.
Η εξάπλωση του νέου κορωνοϊού στην Ινδία και κυρίως στις ΗΠΑ οδηγεί σε ολοένα
και μεγαλύτερη κλιμάκωση τον εμπορικό
και διπλωματικό πόλεμο, που μαίνεται διεθνώς για την αγορά υγειονομικού υλικού,
όπως μάσκες, ολόσωμες στολές και αναπνευστήρες, για τους ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Πριν από μερικά εικοσιτετράωρα, μάσκες από την Κίνα, οι οποίες είχαν αρχικό προορισμό τη Γαλλία, κατέληξαν στις
ΗΠΑ. Γάλλοι αξιωματούχοι κατήγγειλαν
ότι Αμερικανοί αγόρασαν το φορτίο σε
τιμή τριπλάσια της αρχικά συμφωνημένης, πληρώνοντας το σύνολο του ποσού
σε μετρητά. Αντίστοιχα, Γερμανός αξιωματούχος κατήγγειλε την Παρασκευή 3
Απριλίου, ότι οι ΗΠΑ δέσμευσαν 400.000
χειρουργικές μάσκες, οι οποίες προορίζονταν για την αστυνομία της χώρας του,
ενώ αεροσκάφος που μετέφερε αναπνευστήρες από την Κίνα στην Ισπανία κρατήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου προσγειώθηκε για ανεφοδιασμό.

Από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα, η
Ελλάδα χάρη σε διμερείς συμφωνίες και
δωρεές επιχειρηματιών έχει προμηθευθεί
εκατομμύρια χειρουργικές μάσκες, προστατευτικές στολές, αλλά και ποσότητα
χλωροκίνης που χορηγείται σε ασθενείς
με COVID-19. Σε τέτοιο βαθμό, που τα
αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, όπως ο
γενικός γραμματέας Εξωστρέφειας του
υπουργείου Εξωτερικών, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρόεδρος της Κεντρικής Αρχής
Προμηθειών Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους και ο γενικός γραμματέας της Βουλής,
Γιώργος Μυλωνάκης, κάνουν λόγο για
«επάρκεια υγειονομικού υλικού».
Το αμέσως επόμενο διάστημα και μέχρι
τις αρχές Μαΐου, αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά η αγορά και μεταφορά
στην Ελλάδα περίπου 500 αναπνευστήρων για τους ασθενείς των ΜΕΘ. Το κόστος της προμήθειας για τους αναπνευστήρες θα καλυφθεί κυρίως από δωρεές.
«Τα δεδομένα για την Ελλάδα είναι προς
το παρόν ενθαρρυντικά, ωστόσο οφείλουμε να είμαστε επιφυλακτικοί και φυσικά
προετοιμασμένοι για όλα τα πιθανά σενάρια», δήλωσε στην «Καθημερινή» ο κ.
Δημητριάδης.

στην «Καθημερινή» ο κ. Θεμιστοκλέους.
Μια ποσότητα 50 αναπνευστήρων καθώς και ειδικών μόνιτορ για τις μονάδες
εντατικής θεραπείας ήταν –αρχικά τουλάχιστον– προγραμματισμένο να παραδοθεί στην Ελλάδα από τη Γερμανία στις
10 Απριλίου. Στην παρούσα συγκυρία,
εξάλλου, δεν είναι ασύνηθες οι συμφωνίες να ανατρέπονται την τελευταία στιγμή.
Πριν από μερικές εβδομάδες, η Ελλάδα
είχε συμφωνήσει για την προμήθεια 13
εκατομμυρίων χειρουργικών μασκών από
την Κίνα και είχε μάλιστα προκαταβάλει 2
εκατομμύρια ευρώ στον Έλληνα προμηθευτή. Το φορτίο δεσμεύθηκε μυστηριωδώς στη Σαουδική Αραβία και έως σήμερα
παραμένουν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση του θέματος.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά, με πρωτοβουλία του Γιώργου Μυλωνάκη ενεργοποιήθηκε το δίκτυο Ελλήνων
διπλωματικών υπαλλήλων ανά τον κόσμο.
Έχουν εντολή να ελέγχουν τη φερεγγυότητα και αξιοπιστία των προμηθευτών
πριν γίνει οποιαδήποτε εκταμίευση χρημάτων. Μέσω αυτής της διαδικασίας δεν
προχώρησαν προμήθειες μασκών και
άλλων ειδών από το Μεξικό, τη Σαγκάη
ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
Στην αρχή της πανδημίας, το κόστος για ακόμη και την Τουρκία, καθώς οι εταιρείες
κάθε αναπνευστήρα ανερχόταν σε 20.000 με τις οποίες είχαν γίνει πρώτες επαφές
ευρώ. Μετά την εξάπλωση του κορωνοϊού θεωρήθηκαν μειωμένης αξιοπιστίας ή
στην Ινδία και την επιβολή την 1η Απρι- διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούσαν κανόνες
λίου γενικού lockdown στη χώρα του 1,3 ασφάλειας και υγιεινής.
δισεκατομμυρίου κατοίκων, η τιμή για
κάθε αναπνευστήρα ανέβηκε λόγω της ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
αυξημένης ζήτησης στις 30.000 ευρώ, ενώ ΓΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
τις τελευταίες ημέρες η τιμή τους άγγιξε, Το κλείσιμο των συνόρων και η αναστολή
σε μία τουλάχιστον περίπτωση, τις 40.000 των τακτικών πτήσεων έχουν τριπλασιάευρώ! Στην αρχή της κρίσης η Ελλάδα δι- σει το κόστος ενοικίασης αεροσκαφών μεαπραγματεύθηκε την αγορά αναπνευστή- ταφοράς φορτίων (cargo). Ενώ στην αρχή
ρων από τη Βραζιλία και την Αυστραλία. της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης το
Ωστόσο, έως ότου ολοκληρωθούν οι δια- κόστος μίσθωσης ενός αεροσκάφους για
δικασίες για την προμήθεια, οι δύο χώρες τη μεταφορά π.χ. μασκών από την Κίνα
προχώρησαν σε αναστολή εξαγωγών μα- στην Ελλάδα κυμαινόταν μεταξύ 300.000
ταιώνοντας την πώλησή τους. «Το συμβάν και 400.000 ευρώ, σήμερα υπολογίζεται
μάς έκανε να υιοθετήσουμε έναν πιο ευ- στο 1,2 εκατ. ευρώ.
έλικτο μηχανισμό προμηθειών», σχολίασε
Εξίσου σημαντικό με την αύξηση του κό-

στους, είναι και το θέμα της διαθεσιμότητας. Οι μεγάλες εταιρείες courier που
διαθέτουν δικό τους στόλο αεροσκαφών
δε μπορούν, λόγω φόρτου εργασίας, να
ανταποκριθούν στους συμφωνημένους
χρόνους παράδοσης. Με τις μικρότερες
εταιρείες cargo αντίστοιχα, μια συμφωνία
που υπεγράφη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προβλέπει παράδοση του φορτίου
έπειτα από δύο ή τρεις εβδομάδες. Για
να ανταποκριθεί στη συγκυρία, η Ελλάδα
χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο δύο αεροσκάφη της Aegean, από τα οποία έχουν
αφαιρεθεί τα καθίσματα. Σε παρόμοιες
πρωτοβουλίες έχουν προχωρήσει και άλλες χώρες και αεροπορικές εταιρείες.
Οι αερομεταφορές, στο μεταξύ, περιπλέχθηκαν περισσότερο την τελευταία
εβδομάδα, μετά την απόφαση της Κίνας
να αλλάξει τον τρόπο που χορηγεί άδειες
στα αεροπλάνα που προσγειώνονται στα
αεροδρόμιά της (traffic rights). Ενώ η διαδικασία κινούνταν μέσω διπλωματικών
διαύλων (πρεσβείες), η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας δημιούργησε
μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία
ο αερομεταφορέας έπρεπε να συμπληρώσει αίτηση και να περιμένει να λάβει απάντηση. Σύντομα η εφαρμογή κατέρρευσε,
προκαλώντας προσωρινά ανησυχία στους
αρμόδιους Έλληνες αξιωματούχους. Τελικά, το θέμα διευθετείται εκ νέου, διαμέσου της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο. Η αλλαγή στη στάση των κινεζικών
αρχών έγινε έπειτα από διαμαρτυρίες
των Ισπανών και των Ολλανδών, που κατήγγειλαν ότι τεστ και μάσκες που είχαν
προμηθευθεί από εργοστάσια της Κίνας
ήταν ελαττωματικά. Για να αποφευχθούν
παρόμοια περιστατικά, η Κίνα αποφάσισε
να αυστηροποιήσει τη διαδικασία και να
ασκεί έλεγχο στο υγειονομικό υλικό που
εξάγεται παγκοσμίως. Από την 1η Μαρτίου η Κίνα έχει εξαγάγει σε 50 χώρες
3,8 δισ. χειρουργικές μάσκες, 37,5 εκατ.
στολές προστασίας, 16.000 αναπνευστήρες και 2,84 εκατ. τεστ ανίχνευσης του
COVID-19. Οι εξαγωγές αυτές υπολογίζονται σε 10,2 δισ. γουάν (1,33 δισ. ευρώ).

ΠΡΟΣ
ΟΛΗ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Το πρόγραμμα μας Ράδιο Ακρίτες Μόντρεαλ, που ακούγατε κάθε Παρασκευή,
Σάββατο και Κυριακή 4 με 6 μμ, διακόπηκε προσωρινά λόγω τεχνικών δυσκολιών.
Θα σας ενημερώσουμε σύντομα για το πότε θα ξεκινήσουμε πάλι.
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ΗΠΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘ

Γιατί η Κίνα έχει το χαμηλότερο
δείκτη θνησιμότητας
Γράφει η Δέσποινα Καραγιαννοπούλου
[Επιχειρηματικό Ρεπορτάζ Υγείας –
πηγή: iatronet.gr]

Η

παγκόσμια εξάπλωση του Covid-19
έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με
την ικανότητα των συστημάτων υγείας να αντιμετωπίσουν την εισροή των
ασθενών που νοσούν από την ασθένεια και χρειάζονται εντατική φροντίδα.
Εκτιμάται ότι ένας στους επτά από αυτούς που νοσούν με το νέο κορωνοϊό
θα χρειαστεί νοσοκομειακή περίθαλψη,
ενώ ένας στους πέντε θα χρειαστεί να
εισαχθεί σε ΜΕΘ. Μια εκτεταμένη έξαρση του Covid-19 θα προκαλούσε, συνεπώς, μια άνευ προηγουμένου πίεση στις
εγκαταστάσεις των μονάδων εντατικής
θεραπείας σε ολόκληρο τον κόσμο.
Το επισυναπτόμενο γράφημα δείχνει
τον αριθμό των κλινών ανά 100.000 άτομα σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο,
με τις ευρωπαϊκές χώρες να έχουν μπλε
χρώμα, τις χώρες της Αμερικής κόκκινο χρώμα και τις χώρες της Ασίας ή της
Αυστραλίας κίτρινο χρώμα. Οι τέσσερις
χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου εμφανίζονται χωριστά με μωβ χρώμα, ενώ
τα στοιχεία για την Κίνα είναι από το
2010 και άρα πιθανότατα ξεπερασμένα.
Παράλληλα με την Πορτογαλία, η Βόρεια Ιρλανδία, η Σκωτία και η Ουαλία
διαθέτουν τα λιγότερα κρεβάτια εντατικής θεραπείας ανά άτομο στον ανεπτυγμένο κόσμο.
Η Βόρειος Ιρλανδία διαθέτει 5,3 μονά
κρεβάτια ανά 100.000 άτομα. Η Ουαλία
έχει 5,4 και η Σκωτία έχει 5,1. Όλα τα
μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου και της
Ιρλανδίας υστερούν από χώρες όπως οι
Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν 34
κρεβάτια ανά 100.000 άτομα, η Γερμα-

νία (29,2), η Ρουμανία (21,4) ή το Καζακστάν (21,3).
Σε σύγκριση με τις χώρες που έχουν
ήδη αντιμετωπίσει σημαντικό αριθμό ασθενών με Covid-19, η Βόρειος Ιρλανδία είναι πολύ πιο κοντά στο
Ιράν, το οποίο διαθέτει 4,6 κλίνες
εντατικής θεραπείας ανά 100.000 άτομα, έναντι της Ιταλίας που έχει 12,5.
Οι εγκαταστάσεις που διατίθενται στις
μονάδες εντατικής θεραπείας αποτελούν επίσης ένα σημαντικό παράγοντα
διάδοσης της νόσου.
Τα χαμηλά ποσοστά θνησιμότητας που
παρατηρήθηκαν στην ηπειρωτική Κίνα
εκτός της επαρχίας Hubei (περίπου 1%)
αποδόθηκε στην ευρέως διαδεδομένη
χρήση της εξωσωματικής μεμβράνης
οξυγόνωσης (ECMO) όταν ο αερισμός
δε λειτουργεί. Το ποσοστό θνησιμότητας έχει παρατηρηθεί να είναι πολύ
υψηλότερο (3,2%) στην Ιταλία, όπου
αυτή η επεξεργασία δεν είναι τόσο ευρέως διαδεδομένη, παρά το ότι ο αριθμός των ΜΕΘ κλινών ανά 100.000 άτομα
στην Ιταλία (12,5) είναι υψηλότερος από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (11,5).
Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις ECMO
στη Βόρεια Ιρλανδία, τη Σκωτία ή την
Ουαλία. Υπάρχουν σήμερα μόνο 15 κρεβάτια σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο
που προσφέρουν αυτή τη θεραπεία και
συγκεκριμένα σε νοσοκομεία του Λονδίνου, του Cambridge, του Manchester
και του Leicester, αν και αυτά μπορούν
να αυξηθούν σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης. Υπήρχαν 30 κρεβάτια διαθέσιμα στην κορυφή της εποχικής χειμερινής γρίπης 2018-19. Η ECMO παρέχεται
επίσης στο νοσοκομείο Mater στο Δουβλίνο, όπου υπάρχουν επτά διαθέσιμα
κρεβάτια.

Stuck indoors? Follow the links below to tour
museums from around the world!
BRITISH MUSEUM, LONDON

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

GUGGENHEIM MUSEUM, NEW YORK

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

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

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

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

WWW.ENTREPRISESCANADA.CA
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Covid-19: Πώς μπορούμε να θωρακίσουμε
την υγεία μας σύμφωνα με τους ειδικούς

Πώς μπορούμε να προστατευτούμε και τι πρέπει να κάνουμε αν κολλήσουμε;
πιο επιτακτική από ποτέ. Παράλληλα, είναι σημαντικό να αποφεύγουμε και το
παθητικό κάπνισμα αλλά και τους αλλεργιογόνους παράγοντες, σε περίπτωση που
υποφέρουμε από αλλεργίες. Όσο καλύτερη είναι η κατάσταση των πνευμόνων μας,
τόσο καλύτερα θα ανταπεξέλθουν σε περίπτωση προσβολής μας από τον ιό.
ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΑΣ
Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό φίλτρο. Η
συνταγή είναι γνωστή σε όλους μας: μείωση του αλκοόλ, καλός ύπνος, άσκηση,
ισορροπημένη διατροφή και μείωση του
στρες. Λίγη έκθεση στον ήλιο, ακόμη και
από τη βεράντα μας, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στα επίπεδα βιταμίνης D. Αν
δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, μπορούμε να πάρουμε κάποιο σχετικό συμπλήρωμα διατροφής.

γουμε οποιαδήποτε μη αναγκαία δραστηριότητα.
ΠΙΕΙΤΕ ΠΟΛΛΑ ΥΓΡΑ
Η συνηθισμένη συμβουλή για το κρυολόγημα και την εποχική γρίπη βρίσκει
εφαρμογή και στο νέο κορωνοϊό. Ο πυρετός μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση,
επομένως ακόμη και αν δε διψάτε είναι
σημαντικό να πίνετε όσο περισσότερα
υγρά μπορείτε.
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ
Προτιμήστε την παρακεταμόλη σε σχέση με την ιμπουπροφένη, καθώς τα αντιφλεγμονώδη ενδέχεται να παρεμβληθούν
στη λειτουργία του ανοσοποιητικού σας
και να χειροτερέψουν τα συμπτώματα του
κορωνοϊού – αν και αυτό είναι κάτι που
μένει να αποδειχθεί ερευνητικά.

Αν εμφανίσετε συμπτώματα

ΜΗΝ ΚΑΤΑΦΥΓΕΤΕ ΣΕ ΜΑΝΤΖΟΥΝΙΑ
Όσο η πανδημία εξαπλώνεται, τόσο αυΞΕΚΟΥΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΟΣΟ
ξάνονται
και οι τσαρλατάνοι που μοιράπορεί να πλένουμε τα χέρια μας συμπτώματα, είναι απολύτως απαραίτηζουν αφειδώς συμβουλές και θεραπείες.
ευλαβικά, να εφαρμόζουμε τα μέ- το να επικοινωνήσουμε με το γιατρό μας, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΙΝΕΤΑΙ
Οι αναρρώσαντες από τον ιό βίωσαν Πολλές φορές, αυτό οφείλεται στη λάθος
τρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
να απολυμαίνουμε τακτικά το σπίτι μας, Ευτυχώς, οι περισσότεροι θα έρθουμε αισθήματα εξάντλησης τουλάχιστον για ανάγνωση των πρακτικών που ακολουθήόμως τίποτα από όλα αυτά δεν εξασφα- αντιμέτωποι με ήπια συμπτώματα της μία μέρα μέχρι το πέρας της ασθένειας. θηκαν σε νοσοκομεία, δίνοντας ενθαρρυλίζει ότι αποκλείεται να κολλήσουμε το νόσου, τα οποία μπορούμε να αντιμε- Γι αυτό και είναι καλό να φροντίζουμε να ντικά αποτελέσματα.
Ωστόσο, η πανδημία δεν είναι κατάλλητωπίσουμε ακολουθώντας τις παρακάτω ξεκουραστούμε επαρκώς με την πρώτη
νέο κορωνοϊό (covid-19).
λη εποχή για πειράματα με φάρμακα στο
Προκειμένου να προστατευτούμε από συμβουλές, σύμφωνα με γιατρούς που εμφάνιση συμπτωμάτων.
Φυσικά, αν ζούμε μόνοι μας και η κατά- σπίτι. Ακολουθήστε πάντα τις συμβουλές
τις επιπτώσεις του, είναι σημαντικό να μίλησαν στον Guardian.
σταση της υγείας μας το επιτρέπει, μπο- πιστοποιημένων γιατρών.
ενισχύσουμε την υγεία και τη λειτουργία
ρούμε να μαγειρέψουμε κάτι πρόχειρο
του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Σε ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΣΑΣ
[Πηγή: www.theguardian.com]
Η διακοπή του καπνίσματος γίνεται τώρα για να φάμε, όμως θα πρέπει να αποφεύπερίπτωση που παρουσιάσουμε έντονα

Μ

Covid-19: Τελικά πρέπει να φοράμε μάσκα;

Τ

ο ερώτημα του τίτλου είναι από τα πιο
κρίσιμα των ημερών. Μέχρι στιγμής
δεν έχουν δοθεί οι ίδιες οδηγίες από όλα
τα κράτη. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια στο θέμα, όπως και το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Οι ΗΠΑ έχουν ακολουθήσει άλλο
δρόμο (τον οποίο όμως δεν τηρεί ο πρόεδρος της χώρας).
Μία απλή απάντηση είναι πως οι μάσκες, τα γάντια και άλλος προστατευτικός
εξοπλισμός, μπορούν να βοηθήσουν στο
να ανακοπεί η εξάπλωση του κορωνοϊού –
αλλά μόνο υπό τις κατάλληλες συνθήκες.
Ειδικά τις μάσκες, σύμφωνα με τον ΠΟΥ,
δεν πρέπει να τις φορούν όλοι, ούτε σε
κάθε περίσταση. Εξετάζοντας όλα τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους για
το νέο κορωνοϊό, προκειμένου να αποφα-

σίσουν εάν η χρήση μάσκας από το ευρύ
κοινό θα βοηθούσε, οι ειδικοί του Οργανισμού κατέληξαν στο ακόλουθο:
Μόνο δύο ομάδες ατόμων πρέπει να
φορούν προστατευτικές μάσκες, οι οποίες είναι:
α) ασθενείς με συμπτώματα,
β) όσοι φροντίζουν ανθρώπους που
έχουν διαγνωσθεί με κορωνοϊό ή
υπάρχει υποψία πως φροντίζοντας ανθρώπους που υποπτεύονται να έχουν
κορωνοϊούς.
Οι μάσκες δε συνιστώνται για το ευρύ
κοινό επειδή:
α) Μπορούν να μολυνθούν από βήχα
και φτάρνισμα άλλων ανθρώπων ή
κατά την ώρα που τη φοράμε και την
αφαιρούμε τα βακτήρια μπορεί να
«κολλήσουν» πάνω μας και να μολυνθούμε

[πηγή: Η Ναυτεμπορική
με πληροφορίες από BBC]

β) Το συχνό πλύσιμο των χεριών και η
κοινωνική αποστασιοποίηση είναι πιο
αποτελεσματικά
γ) Ενδέχεται να προσφέρουν μία ψευδή αίσθηση ασφάλειας, αφού δεν είναι
όλες ικανές να σταματήσουν τα σταγονίδια που μεταφέρονται στον αέρα.
δ) Οι κατάλληλες ιατρικές μάσκες πρέπει να αφεθούν στους εργαζόμενους
στον τομέα της υγείας, αφού ήδη παρατηρούνται ελλείψεις στον εξοπλισμό
προστασίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού παγκοσμίως.

κανοί ειδικοί συμφωνούν και εκείνοι ότι
οι ιατρικές μάσκες πρέπει να αφεθούν
στο προσωπικό του κλάδου υγείας. Πιστεύουν ότι με τη χρήση αυτοσχέδιων
υφασμάτινων μασκών θα μπορέσει να
φρενάρει η μετάδοση του ιού από ασθενείς χωρίς συμπτώματα ή με πολύ ήπια
συμπτώματα, που μεταδίδουν εν αγνοία
τους τον ιό.
Σύμφωνα με το BBC οι Ευρωπαίοι ειδικοί διαφωνούν. Προειδοποιούν ότι οι
επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες υφασμάτων μπορεί ακόμη και να αυξήσουν
την πιθανότητα μόλυνσης, αφού υπάρχει
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ
μεγάλη πιθανότητα σωματίδια του ιού
Η αρμόδια επιτροπή των ΗΠΑ αποφά- να περάσουν από το ύφασμα.
σισε να συμβουλεύσει τους πολίτες να
Η υγρασία είναι ένας επιπλέον κίνδυνος,
χρησιμοποιούν καθαρό πανί ή ύφασμα αφού θα μπορούσε να διατηρήσει τον ιό
για να καλύψουν τα πρόσωπά τους όταν στο ύφασμα για μεγάλο χρονικό διάστηβρίσκονται σε δημόσιο χώρο. Οι Αμερι- μα.

With the growing concerns over COVID-19,
the above articles our meant to inform you
on the latest developments.
Stay Safe and Healthy!

For the difficult moments
514 228-1888 | complexeaeterna.com
55 rue Gince, Montreal
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Covid-19: Πώς η Ελλάδα «ισοπέδωσε»
την επιδημική καμπύλη

Εκτενές ρεπορτάζ του Al Jazeera αποθεώνει την Ελλάδα για τη στρατηγική της
κατά της πανδημίας – Το lockdown που επιβλήθηκε νωρίς, οδήγησε τη χώρα μας
στο να χρησιμοποιεί μόνο το ένα δέκατο των κρεβατιών εντατικής που διαθέτει

Μ

ια δύσκολη μάχη έχει ακόμη μπροστά
της η χώρα μας, καθώς ο Απρίλιος θεωρείται κρίσιμος μήνας για την πορεία της
πανδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα.
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του Al Jazeera, η Ελλάδα αποτελεί
παράδειγμα προς μίμηση, καθώς είναι μία
χώρα που κατάφερε να εξομαλύνει και να
«ισοπεδώσει» την επιδημική καμπύλη των
νέων λοιμώξεων της νόσου Covid-19.
Η Ελλάδα, λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κατάφερε, να «ισιώσει» την επιδημική καμπύλη, κυρίως λόγω της γρήγορης αντίδρασής της, αλλά και της απόλυτης υπακοής των Ελλήνων στα έκτακτα μέτρα. Αρχικά ακύρωσε όλα τα καρναβάλια,
στα τέλη Φεβρουαρίου, τη στιγμή που
πολλοί θεώρησαν το μέτρο υπερβολικό.
Όμως, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, οι
Έλληνες γρήγορα έβαλαν το επαναστατικό τους πνεύμα στην άκρη και υπάκουσαν
στις συμβουλές της κυβέρνησης να μείνουν σπίτι.
Το αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται στο
ρεπορτάζ, είναι ένας εντυπωσιακά χαμηλός αριθμός θανάτων – 81 την Τρίτη, σε
σύγκριση με τις 17.000 στη γειτονική Ιταλία. Ακόμα και μετά τις απαραίτητες πληθυσμιακές προσαρμογές, η θνησιμότητα
στην Ιταλία είναι 40 φορές μεγαλύτερη.
Επίσης, σε σύγκριση με άλλες χώρες της
ΕΕ, η Ελλάδα, βρίσκεται σε πολύ καλύτερη
θέση.
Οι θάνατοι που έχει καταγράψει είναι πολύ χαμηλότεροι από του Βελγίου
(2.035)
και
της
Ολλανδίας (1.867), που έχουν παρόμοιο πλη-

θυσμό, αλλά πολύ υψηλότερο ΑΕΠ.
Το ρεπορτάζ του Al Jazeera αναφέρεται
και στην πρόσφατη δήλωση που έκανε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης, στη Βουλή: «Κρατική ευαισθησία, συντονισμός, αποφασιστικότητα, ταχύτητα, είναι ζητήματα που
έχουν οικονομική σπουδαιότητα. Τα
σχολεία μας έκλεισαν πριν έχουμε το
πρώτο θύμα. Οι περισσότερες χώρες
ακολούθησαν μία ή δύο εβδομάδες αργότερα, αφού είχαν θρηνήσει δεκάδες».
Στη συνέχεια, το δημοσίευμα, αναφέρεται στην άποψη του Γιώργου Παγουλάτου, του επικεφαλής του ΕΛΙΑΜΕΠ, ότι η
κυβέρνηση «επέδειξε μια πολύ επαγγελματική, “managerial”, προσέγγιση, από
πολύ νωρίς» .
Σημειώνεται, μάλιστα, ότι από 560 κρεβάτια εντατικής θεραπείας, που είχε η
χώρα τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση τα ανέβασε σε 910 και προσέλαβε
πάνω από 4.000 γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Μια άλλη αδυναμία
είναι, ότι τουλάχιστον το ένα τέταρτο των Ελλήνων, είναι πάνω από 60.
Όλα αυτά σημαίνουν, ότι η προωθημένη γραμμή άμυνας, ήταν η μόνη δυνατότητα που είχε η Ελλάδα να αμυνθεί και απέδωσε. Αυτή τη στιγμή η
χώρα χρησιμοποιεί μόνο το ένα δέκατο των κρεβατιών εντατικής, αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα.
Το εκτενές δημοσίευμα, αναφέρεται και
στον οικονομικό σύμβουλο του πρωθυπουργού, Άλεξ Πατέλης, ο οποίος επισήμανε πρόσφατα: «Θέλουμε να δείξου-

με ότι η Ελλάδα είναι μια σοβαρή χώρα.
Θέλουμε να πει ο κόσμος ότι η Ελλάδα το
διαχειρίστηκε αυτό καλά. Αν επιτύχουμε,
θα έχουμε ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στη φήμη μας. Η Ελλάδα αναδύθηκε από μια δεκαετή οικονομική κρίση, με
κατεστραμμένη αξιοπιστία και θέλουμε
να αφήσουμε πίσω την ταμπέλα του μαύρου πρόβατου της Ευρώπης».
Όπως τονίζει το δημοσίευμα, η Ελλάδα
ίσως να πέτυχε το στόχο της να κερδίσει
πίσω την αξιοπιστία της. Όχι μόνο έλαβε
νωρίς τα μέτρα για τον κορωνοϊό, αλλά και
όταν η Τουρκία ανακοίνωσε ότι ανοίγει τα
σύνορα, ο Μητσοτάκης πήρε την απόφαση να μην το επιτρέψει. Αν και η μάχη που
δόθηκε είναι νομικά και ηθικά αμφισβητούμενη, όμως ήταν αποτελεσματική και
κέρδισε το χειροκρότημα των Ευρωπαίων
ηγετών, που χαρακτήρισαν την Ελλάδα
«ασπίδα της Ευρώπης».
Η αποτελεσματική διαχείριση δύο κρίσεων ταυτόχρονα, κέρδισε για το Μητσοτάκη τη φήμη της καλής διαχείρισης, σε
αντίθεση με ηγέτες που αψήφησαν τον
κορωνοϊό στα αρχικά στάδια.
Στη συνέχεια, το ρεπορτάζ παραθέτει
τις οικονομικές συνέπειες του lockdown.
Αναφέρει ότι ακόμη και η τουριστική βιομηχανία θυσιάστηκε, καθώς ξενοδοχεία και μουσεία έχουν κλείσει.
Μέσα σε μια νύχτα, μεγάλα κομμάτια
του εμπορίου και των υπηρεσιών, που
τροφοδοτούν με φόρους τη χώρα, μετατράπηκαν σε δαπάνες για την κυβέρνηση.
Το κόστος των επιδοτήσεων και εκπτώσεων φόρων στις επιχειρήσεις και τα 2,4 εκ.
εργαζομένων που επηρεάστηκαν από τα
μέτρα, το Μάρτιο και Απρίλιο μόνο, ανέρχεται σε € 5,1 δισ.
Πώς μια χώρα που μόλις βγήκε
από
την
ύφεση
αποφάσισε να διακινδυνεύσει μία ακόμη;
«Όσο νωρίτερα αποφασίζεις μέτρα
κοινωνικής αποστασιοποίησης, τόσο
μεγαλύτερο είναι το χτύπημα στην
οικονομία… Δεν είναι εύκολος ο συμβιβασμός»,   δηλώνει ο Πάνος Τσακλόγλου, σύμβουλος του υπουργείου
Οικονομικών, στην εποχή της κρίσης.
Ο Πατέλης δηλώνει ότι η ομάδα διαχείρισης της κρίσης της κυβέρνησης αντέστρεψε το επιχείρημα. «Υπήρξε συναίνεση, ότι
όσο χειρότερη είναι η κατάσταση της υγείας, τόσο χειρότερο θα είναι το οικονομικό
αποτέλεσμα».
[πηγή: Πρώτο ΘΕΜΑ]

CureVac: Δεκάδες
χιλιάδες άνθρωποι
θα μπορούσαν να
λάβουν το εμβόλιο
το φθινόπωρο

Ο

επικεφαλής της εταιρίας βιοτεχνολογίας CureVac του Τίμπιγκεν
Φραντς Βέρνερ Χάας είναι αισιόδοξος ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι
θα μπορούσαν να λάβουν το εμβόλιο
κατά του κορωνοϊού από το ερχόμενο
φθινόπωρο.
Τα σχετικά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα κατά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. «Εάν τα δεδομένα είναι
καλά και οι αρχές δώσουν την έγκρισή
τους, μπορούμε να ξεκινήσουμε μια
μεγαλύτερης έκτασης δοκιμή φέτος.
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα μπορούσαν να λάβουν τότε το εμβόλιο. Το
πότε το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο
για το ευρύ κοινό -αν θα είναι φέτος ή
στις αρχές του 2021- εξαρτάται από το
αποτέλεσμα της κλινικής δοκιμής και
την απόφαση των αρμοδίων αρχών.
Σε μια ήδη υφιστάμενη εγκατάσταση θα μπορούσαν να παραχθούν από
200 μέχρι και 400 εκατομμύρια δόσεις
εμβολίου κατά του κορωνοϊού ετησίως. Η πρώτη ενεργοποίηση της παραγωγής είναι ήδη σε εξέλιξη», δήλωσε
ο Χάας σε συνέντευξή του στο νέο
τεύχος του οικονομικού περιοδικού
«WirtschaftsWoche».
Η CureVac, η οποία πρόσφατα έλαβε
επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έως και 80 εκατομμύρια
ευρώ, σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα
χρήματα αυτά για την επέκταση μιας
άλλης εγκατάστασης παραγωγής.
«Η εγκατάσταση αυτή προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2022. Θα μπορούσαμε τότε να παράγουμε ένα δισεκατομμύριο ή περισσότερες δόσεις
εμβολίου κατά του κορωνοϊού ετησίως
εκεί. Η μονάδα θα μπορούσε επίσης
να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή
άλλων εμβολίων, για παράδειγμα στην
περίπτωση συγκρίσιμης έξαρσης επιδημιών», είπε επίσης ο Χάας.
Προ μερικών εβδομάδων, η «Welt am
Sonntag» δημοσίευσε την πληροφορία
ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ
Τραμπ προσπάθησε να εξασφαλίσει
με χρήματα αποκλειστικά για τις ΗΠΑ
το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, το
οποίο ενδεχομένως θα προκύψει από
τις έρευνες της CureVac, προσφέροντάς της μεγάλο χρηματικό ποσό, κάτι
το οποίο διαψεύσθηκε όμως από την
εταιρεία.
[Πηγή: WirtschaftsWoche, Die Welt]

Με τις αυξανόμενες ανησυχίες για τον
COVID-19, τα παραπάνω άρθρα έχουν
σκοπό να σας ενημερώσουν
για τις τελευταίες εξελίξεις.

Προστατευτείτε και μείνετε υγιείς!

Για τις δύσκολες στιγμές
514 228-1888 | complexeaeterna.com
55 rue Gince, Montreal
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Υγεία και Διατροφή
Κορωνοϊός: Ο ρόλος που μπορεί να παίξει
η διατροφή μας στην αντιμετώπισή του

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον του κοινού σχετικά με το
ρόλο της διατροφής στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19
θρεπτικών συστατικών. Ειδικότερα για
την Ελλάδα, τέτοια φαινόμενα δεν είναι
διαδεδομένα, και άρα για το μεγαλύτερο
μέρος του πληθυσμού η απάντηση είναι,
μάλλον όχι».
Παρόλα αυτά, αν ανήκετε σε ευπαθείς
ομάδες, έχετε κάποια χρόνια νόσο ή
βρίσκεστε σε κίνδυνο υποσιτισμού (ανεπαρκής πρόσβαση σε τροφή για μεγάλο
χρονικό διάστημα), τότε ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων συνιστά επικοινωνία με το θεράποντα γιατρό για την πιθανή χρήση τους.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Ελλάδας, συμβουλεύει να δείτε τη
συγκυρία αυτή ως μια ευκαιρία να εντάξετε στη διατροφή σας τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνες
και ιχνοστοιχεία

Τ

ις τελευταίες ημέρες παρατηρείται
παγκοσμίως, έντονο ενδιαφέρον του
κοινού, σχετικά με το ρόλο της διατροφής
στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της
νόσου COVID-19.
Πληθώρα πληροφοριών κυκλοφορούν
στο διαδίκτυο, από ειδικούς και μη, σχετικά με τρόφιμα που δρουν ως «αντιγριπικά» ή βοηθούν στην πρόληψη της
ασθένειας.
«Πολλές από αυτές τις πληροφορίες είναι παραπλανητικές έως και επικίνδυνες» αναφέρει ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων (ΠΣΔ) της Ελλάδας, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι η συμμόρφωση με
τις οδηγίες του ΕΟΔΥ είναι πρωταρχικής σημασίας για τη σωστή πρόληψη.

τον κορωνοϊό (SARS-CoV-2) ή οποιοδήποτε άλλο παθογόνο», τονίζουν οι ειδικοί
επιστήμονες.
Μέχρι σήμερα, ο Ευρωπαϊκός Φορέας
Ασφάλειας Τροφίμων έχει καταρρίψει
όλους τους ισχυρισμούς τροφίμων ή συστατικών τροφίμων, ως προστατευτικών
ενάντια στις λοιμώξεις.
Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλά θρεπτικά συστατικά με τεκμηριωμένο ρόλο στη
σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος, κανένα όμως δεν ενισχύει
το ανοσοποιητικό σύστημα.
Η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος είναι εξαιρετικά περίπλοκη και καθορίζεται από παράγοντες
όπως η κληρονομικότητα, το φύλο,
το περιβάλλον και ο τρόπος ζωής.

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΩ
ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ;
«Δεν υπάρχει κανένα θρεπτικό συστατικό, τρόφιμο ή συμπλήρωμα, ικανό να
ενισχύσει τη δράση του ανοσοποιητικού
συστήματος, ώστε να μη νοσήσετε από

ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ;
«Η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής
έχει αποδειχθεί ασφαλής και ευεργετική,
κυρίως σε άτομα με σοβαρές ελλείψεις

ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΥ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩ;
Η πιθανότητα η διατροφή ή τα συμπληρώματα να επιφέρουν δραστικές αλλαγές στη λειτουργία του ανοσοποιητικού
σας (ακόμα και αν ανήκετε στις ομάδες
με σοβαρές ελλείψεις θρεπτικών συστατικών) μέσα σε λίγες μέρες είναι μικρή.
Παρόλα αυτά, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Ελλάδας,
συμβουλεύει να δείτε τη συγκυρία αυτή
ως μια ευκαιρία να εντάξετε στη διατροφή σας τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνες
και ιχνοστοιχεία (εσπεριδοειδή, πράσινα
φυλλώδη λαχανικά, μικρές ποσότητες ξηρών καρπών κλπ.).
Να θυμάστε όμως ότι προτεραιότητα
έχουν οι κανόνες υγιεινής και ο περιορισμός των κοινωνικών δραστηριοτήτων.
Βγαίνοντας συχνά για ψώνια, ακόμα και
αν είναι για την αγορά φρούτων, λαχανικών ή συμπληρωμάτων, εκθέτετε τον
εαυτό σας και άλλους στον κίνδυνο μετάδοσης του ιού. Περιορίστε τις επισκέψεις
σε σούπερ μάρκετ και λαϊκές, στις απολύτως απαραίτητες.
Περιορίστε το κάπνισμα, το αλκοόλ, ξεκουραστείτε και βρείτε ευκαιρίες να μειώσετε το άγχος, καθώς και αυτοί είναι
παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει
να σας εξυπηρετήσει
• 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.

ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
για Σακχαρο, χοληΣτερινη,
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

Πηγή: in.gr (με πληροφορίες
από ΑΠΕ – ΜΠΕ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
-Να χρησιμοποιείται υγιεινά λάδια
(όπως ελαιόλαδο και λάδι κανόλα)
για μαγείρεμα, για σαλάτες και στο
τραπέζι. Περιορίστε το βούτυρο.
Αποφύγετε τα τρανς λιπαρά (trans
fat).
-Όσο περισσότερα τα λαχανικά και
μεγαλύτερη η ποικιλία, τόσο το καλύτερο. Πατάτες και τηγανιτές πατάτες δε συνυπολογίζονται.
-Να τρώτε πολλά φρούτα όλων των
χρωμάτων.
-Να πίνετε νερό, τσάι ή καφέ (με καθόλου ή λίγη ζάχαρη). Περιορίστε
γάλα / γαλακτομικά (1-2 μερίδες /
ημέρα) και χυμούς (1 μικρό ποτήρι
/ ημέρα). Αποφύγετε τα ζαχαρούχα
ποτά.
-Να τρώτε ποικιλία από δημητριακά ολικής αλέσεως (όπως ψωμί
ολικής αλέσεως, ζυμαρικά ολικής
αλέσεως και μαύρο ρύζι). Περιορίστε τα επεξεργασμένα δημητριακά
(όπως το άσπρο ρύζι και το λευκό
ψωμί).
-Να διαλέγετε ψάρια, πουλερικά,
όσπρια και ξηρούς καρπούς. Περιορίστε το κόκκινο κρέας και το
τυρί. Αποφεύγετε το μπέικον, τα
αλλαντικά και άλλα επεξεργασμένα
κρέατα.
-Να μην ξεχνάτε την άσκηση (περπάτημα τουλάχιστον 3 φορές
την εβδομάδα για 30 λεπτά κάθε
φορά).
[πηγή: Harvard Medical School –
www.health.harvard.edu]

Ενοικιάσεις και πωλήσεις όλων των βοηθημάτων
βάδισης όπως πατερίτσες, τρίποδα και τετράποδα
μπαστούνια καθώς και αναπηρικές καρέκλες
και αμαξάκια. ΡΩΤΉΣΤΕ ΜΑΣ.

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M.

ανοικτα 7 ημερεΣ
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-10:00 μ.μ.

4691 Samson blvd.
(Corner 100th Ave)

450 686-2347

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

Δωρεάν ενοικίαση για μια εβδομάδα
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de 8h à 23h tous les jours · from 8 to 11 pm every day

du lundi 13 avril au samedi 18 avril 2020 · from monday april 13th to saturday april 18th 2020
Nous serons fermés tous les dimanches du mois d’avril • We will be closed every Sunday for the month of April
MORCEAUX DE NOIX DE GRENOBLE
Walnut Pieces

supermarché
MELON D’EAU ENTIER
Whole Watermelon

300G
ROULEAUX AUX ÉPINARDS
ET FROMAGE OU
FROMAGE FAMIGLIA
Mini Rolls
450g

CONCOMBRES LIBANAIS
Lebanese Cucumbers
pqt
DORADES MÉDITERRANÉENNES
FRAÎCHES NETTOYÉES
Fresh Cleaned Mediterranean Porgies
16.51/kg

ANANAS GOLDEN RIPE
Pineapples

TARAMOSALATA
15.41/kg

ÉPINARDS FRAIS
Fresh Spinach
botte
FROMAGE FETA ÂGÉ EN BARIL
Barrel Aged Feta Cheese
13.21/kg
GRÈCE

CÔTELETTES DE VEAU
DE LAIT FRAIS
Fresh Milk-Fed Veal Chops
17.61/kg

QUÉBEC

HALVA À LA VANILLE, AU
CHOCOLAT OU
AUX AMANDES
Vanilla, Chocolate or
Almond Halva
6.59/kg

POULET FRAIS ENTIER
NOURRI DE GRAIN VÉGÉTALE
Fresh Whole Vegetable
Grain-Fed Chicken
4.39/kg

QUÉBEC
YOGOURTS GRECS SKOTIDAKIS
Greek Yogurts
500g

JUS OASIS
Juice
960ml

livraison à domicile
home delivery

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

épicerie en ligne

online grocery ordering
PA DU PARC
5242 avenue du Parc, Montréal • (514) 273-8782

supermarchepa.com
PA SAMSON
4600 Samson, Laval • (450) 682-4441
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Ένας κλοσάρ στην υπηρεσία των άστεγων του Λονδίνου

Α

πό τη μία πλευρά βρίσκεται
μία
από
τις
ακριβότερες
βίλες του Λονδίνου (ανήκει στο
• Η Μάγκνα Κάρτα είναι αγγλικός κα- Ρώσο δισεκατομμυριούχο Μικαΐλ
Φρίντμαν), ενώ από τη άλλη μεριά,
ταστατικός χάρτης, ο οποίος αρχικά
υπάρχει ένα καταφύγιο για όλους
εκδόθηκε το 1215 και θεωρείται ένα τους άστεγους της βρετανικής
από τα πιο σημαντικά έγγραφα στην πρωτεύουσας.
ιστορία της δημοκρατίας;
Είναι
αυτός
ο
επίλογος
της
• Το φαλαινοδέλφινο είναι ένα σπά- ιστορίας –αλλά και της ζωής– του
νιο υβρίδιο όπου προέρχεται από τη Χάρι Χάλοουζ, ενός εκκεντρικού
μίξη ενός ρινοδέλφινου και μιας ψευ- Ιρλανδού, που υπήρξε ο νικητής μιας
πρωτόγνωρης
νομικής
διαμάχης.
δόρκας;
• Οι Μαύροι Πίνακες είναι μία σειρά Απαιτώντας την επανεξέταση των
δεκατεσσάρων έργων του Φρανθί- κανονισμών σχετικά με τη χρησικτησία,
σκο Γκόγια τα οποία ζωγράφισε τα κατάφερε, το 2007, να επικρατήσει
επί μιας ομάδας επιχειρηματιών που
τελευταία χρόνια της ζωής του, και
δραστηριοποιούνταν
στον
κλάδο
τα οποία απεικονίζουν έντονα, στοι- των ακινήτων και επιδίωκαν την
χειωμένα θέματα, τα οποία αντανα- απομάκρυνσή του από ένα μικρότατο
κλούν το φόβο της παράνοιας και την κομμάτι γης, που κατέληξε να κατέχει
οπτική γωνία της ανθρωπότητας που στο πανάκριβο Χάμπστεντ.
είχε ο καλλιτέχνης;
Και πέρυσι το Φεβρουάριο, όπως
Ιταλία είναι
μια χώρα
που
τις αρέσουν
οι προκλήσεις!
Ειδικότερα
πρόκειται
η Corriere
dellaόταν
Sera,
λίγο για εστίαση ή ξενο• Η Σύνοδος
κορυφής
του
ΝΑΤΟ
για αναφέρει
δοχειακές
επιχειρήσεις,
οι
γείτονές
μας
παρουσιάζουν
κάθε
φορά
καινοτόμα
concepts που προσφέτο 2008 που έλαβε χώρα στο Βου- πριν πεθάνει στην ηλικία των 88 ετών,
ρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Αν προσθέσουμε
τώρα
και
το
μεσογειακό
ταμπεραμέντο
της χώρας
κουρέστι ήταν η μεγαλύτερη στην αποφάσισε να αφήσει όσα κατάφερε τρεχούμενο νερό. Σ’ αυτά τα ελάχιστα την αξία του κοντά στα 3,5 εκατομμύρια
αλλά και τη φυσική ομορφιά του ιταλικούν’νότου,
τότε
ένα
όνομα
συγκεντρώνει
την
προσοχή
μας:
«Grotta
αποκτήσει, σε δύο φιλανθρωπικές τετραγωνικά,
απαγορεύεται επίσης η στερλίνες! Ο Χάλοουζ ήταν γνωστός ως
ιστορία
της Βορειοατλαντικής
ΣυμμαPalazzese»,
το οποίο καλούμαστε
να ξεχωρίσουμε
χωρίς
δεύτερη
κουβέντα.
Πρόκειται
για ένα ιδιαίτερο
οργανώσεις
που
φροντίζουν
όλους
όσοι
ανέγερση
οποιουδήποτε
οικοδομήματος ο πιο πλούσιος άστεγος του Λονδίνου.
χίας
ως
προς
τον
αριθμό
των
χωρών
εστιατόριο, που εδρεύει μέσα σε… σπηλιά,
πόλη
Polignano
a Mare
τηντα
ακρίδενστην
έχουν
–όπως
και ο
ίδιος της
δεννότιας
είχε– Ιταλίας.
πέρα Για
από
όρια της καλύβας που Γνώριζε τους πάντες στην περιοχή
και
των
διεθνών
οργανισμών
πουτου ομώνυμου ξενοδοχείου το οποίο δημιουργήθηκε στην εσοχή
βεια,
είναι
το πρωτότυπο
restaurant
μόνιμη κατοικία.
μπόρεσε να στήσει ο Χάλοουζ, έπειτα καθώς εκτελούσε χρέη κηπουρού.
μετείχαν;
των βράχων. Τα τραπέζια βρίσκονται ακριβώς
πάνω«οικόπεδο»
στο γκρεμό, ενώ
θέα από τις
και τα ανοίγΤο όλο
δενη ξεπερνά
τακαμάρες
από τριάντα
χρόνια κατάληψής τους.
Η ιστορία του κατέληξε ακόμα και στη
• ματα
Ο Ηλυσιακός
Αθλητικός
Όμιλος οχτώ
προς τη θάλασσα
είναι μαγευτική.
Οι επισκέπτες
χρειάζεται
να κάνουν
κράτησηΒρίσκεται,
αρκετούς μήνες
τετραγωνικά
μέτρα
στα οποία
ωστόσο, σε μια εξαιρετική μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστές τον
νωρίτερατην
αλλά
το αποτέλεσμα
αξίζει τηςμπορεί
μικρής αναμονής!
«Η ιδέακανείς
να γευματίζεις
σε μια σπηλιά,
αποτελεί
ανδρική
ομάδα καλαθονα προσέλθει
μόνον μέσα
τοποθεσία,
σχεδόν δίπλα στο περίφημο Μπρένταν Γκλίσον και την Ντάιαν Κίτον.
ακούγοντας
παφλασμούς αλλά
και τα
κύματα
να
σπάνε
στα
βράχια
ήταν
εξ
αρχής
εντυπωσιακή.
σφαίρισης
μετους
τις περισσότερες
συμπερπατώντας και όπου δε φτάνει ούτε πάρκο του Η
Χάμπστεντ Χιθ, με Μεταξύ των φίλων του συγκαταλεγόταν
δυσκολία
ήταν
στην υλοποίηση.
Όμως καταφέραμε
εν τέλει
να φυσικό
δώσουμε
στονούτε
κόσμο αποτέλεσμα
αυτή τη μοναδική
μετοχές
στην
ιστορία
της Α2 Εθνικής
ηλεκτρικό ρεύμα,
ούτε
αέριο,
οι εκτιμητές να υπολογίζουν και ο Τέρι Γκίλιαμ.
ευκαιρία…», λέει ο υπεύθυνος του εστιατορίου.
Κατηγορίας;
• Ο Βίκο Ματζιστρέτι ήταν Ιταλός βιομηχανικός σχεδιαστής, γνωστός ως
σχεδιαστής επίπλων και αρχιτέκτοτίτλο «Απεργούν επειδή τους είπαν να δουλέψουν». Όπως
νας, η εργασία και η έρευνα του οποίΕδώ που τα λέμε
αποκάλυψε η σατιρική εφημερίδα Le Canard Enchaîné, οι
ου έχουν συνοδεύσει και σημαδέψει
είναι κι αυτό μια κούραση…
50 από τους 80 εργαζόμενους στις κοινωνικές υπηρεσίες
την ιστορία του ιταλικού design, του
εκτάκτου ανάγκης του δήμου, δουλεύουν 10 με 12 μέρες
οποίου αποτελεί έναν από τους κύριτο μήνα, ενώ πληρώνονται για 30. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι
ρμώμενος από την έλλειψη που δη- μοιάζουν με ρολά χαρτιού τουαλέτας. Κι
ους εκπροσώπους;
ισχυρίζονται ότι αυτή η άτυπη συμφωνία χρονολογείται από
μιούργησε
στο
συγκεκριμένο
προϊόν
έτσι
γεννήθηκε
η
ιδέα,
που
αποδείχθηκε
• Η Έλεν Κέλερ, Αμερικανίδα συγτο 2010 και είναι ένα είδος αποζημίωσης για τις σκληρές
η ψύχωση που προκάλεσε στους κα- ιδιαίτερα επικερδής», δηλώνει ο Κοργραφέας, λέκτορας και ακτιβίστρια
συνθήκες εργασίας. Όπως διαπιστώθηκε, πάντως, δεν
ταναλωτές η επιδημία του κορωνοϊού, τούεμ στην τηλεόραση του Reuters.
απετέλεσε
το
πρώτο
άτομο
με
κώείναι αυτή η μοναδική υπηρεσία της Μασσαλίας, όπου οι
ένας Γερμανός αρτοποιός έγινε διάσηΤο κέικ κορμός με την επικάλυψη από
φωση
και τύφλωση πουκέικ
αποφοίτησε
εργαζόμενοι έχουν κάνει ανεπίσημες συνεννοήσεις, που
μος, παρασκευάζοντας
στη μορφή λευκή σοκολάτα έγινε έξαφνα ανάρπααπό
πανεπιστήμιο;
τους επιτρέπουν να εργάζονται πολύ λιγότερες ημέρες και
ρολού…
χαρτιού τουαλέτας!
στο.
ώρες από όσες προβλέπεται.
• Με
την ονομασία
των ΛαζάΑντιμέτωπος
με «Βουλή
τη χρεωκοπία
μέχρι
Το αρτοποιείο του στο Ντόρτμουντ (δυΓενικά οι Μαρσεγιέζοι δημοτικοί υπάλληλοι περνάνε φίνα.
ρων»
φέρεται
σκωπτικά
στη
νεότερη
πρότινος, καθώς οι πελάτες του δεν κυ- τική Γερμανία) φουρνίζει έως και 200
Αλλά κάποιος σκέφτηκε μήπως αυτό συμβαίνει σε βάρος
κλοφορούσαν,
ο αρτοποιός
κέικ την ημέρα και δε μπορεί πλέον να
ελληνική
ιστορία
το Σώμα Τιμ
της ΚορτούΒουτων συμπολιτών τους: Ο εισαγγελέας Ξαβιέ Ταραμπό
εμ των
συνέλαβε
το επιχειρηματικό
αυτό ανταποκριθεί στη μεγάλη ζήτηση.
λής
Ελλήνων
που σχηματίσθηανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για ενδεχόμενη ζημία
όταν οιτον
πελάτες
«Οι πελάτες μου ξετρελαίνονται με
κεσχέδιο,
παράτυπα
Ιούλιοτων
τουσουπερμάρ1917 με
α
συνδικάτα
των
εργαζόμενων
στις
δημοτικές
του Δημοσίου. Λεπτομέρειες. Αυτή είναι η χώρα που ύμνησε
κετ άρχισαν
παραπονιούνται
για τις αυτό. Στους περισσότερους αρέσει, γιατί
διάταγμα
πουναπροώθησε
ο Ελευθέυπηρεσίες
της ευθυμίας
Μασσαλίας,
έχουν εξεγερθεί και τον Πιερ Λαφάργκ για το «Δικαίωμα στην τεμπελιά».
ελλείψεις:
ιδίως
στα
χαρτιά
τουαλέτας,
προσθέτει
μία
νότα
σε
αυτούς
ριος Βενιζέλος, με το οποίο επανέφε- διαμαρτύρονται εντόνως: Αιτία είναι η απόφαση
«Αν η εργατική τάξη, ξεριζώνοντας από την καρδιά της το
των οποίων οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά τους καιρούς», τονίζει ο Κορτούεμ, ενώ
ρε («νεκρανάστησε») προηγούμενη του δημάρχου της πόλης να αναγκάσει τους 11.500 διεστραμμένο πάθος που την κυβερνά και διαστρεβλώνει τη
7000% το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρ- ο πελάτης του Βίμπκε Ντάνκερτ υπερθεΒουλή,
του 1915,
ήδη παύ- δημοτικούς
υπαλλήλους
εργάζονται
όλες τις ώρες φύση της, ύψωνε το ανάστημά της για να σφυρηλατήσει έναν
τίου, σύμφωνα
με που
τους είχε
χονδρεμπόρους.
ματίζει: «Είναι
τέλειο. Μετάνατην…
πίκρα
σει«Σκεφθήκαμε
να υφίσταται;πως θα ήταν ωραίο να γιατόσου
τις οποίες
πληρώνονται.
ατσάλινο νόμο, που θα απαγόρευε σε όλους να δουλέψουν
κορωνοϊού,
θέλεις και κάτι γλυ• δημιουργήσουμε
Ο παλίντονος καταπέλτης
πο-θα Για
φαγώσιμαήταν
που
κό».«επαναστατικό σχέδιο» κάνουν σκωπτικά λόγο οι περισσότερο από τρεις ώρες την ημέρα, η Γη θα ένιωθε να
λεμική καταπελτική μηχανή των αρ- Times, που διασκεδάζουν με τα νέα για τους χαλαρούς γεννιέται πάνω της ένας καινούριος κόσμος», έγραφε. Ε,
ρυθμούς του καλοπληρωμένου γαλλικού Νότου, με τον αυτό θέλουν να κάνουν και οι Μαρσεγιέζοι.
χαίων Ελλήνων;

Δείπνο μέσα σε… σπηλιά!

Η

Απεργία για το δικαίωμα στην τεμπελιά

Αρτοποιός παρασκευάζει κέικ σε σχήμα
ρολού… χαρτιού τουαλέτας!

Ο

Τ

35 Χρόνια πείρα
στην παρακολούθηση
συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!
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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
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Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα
Υψηλής τεχνολογίας
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Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ – ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Covid-19: Ένα «βιολογικό όπλο»
στα χέρια της Άγκυρας

-Τι λέει η ελληνική ηγεσία μέσα από στοιχεία που έχει στα χέρια της
-Τα ασθενοφόρα του Παζάρ Γκιουλέ
-Οι ακταιωροί και οι ειδικές φόρμες προστασίας
-Τα δέκα σαπιοκάραβα που προκαλούν νέα εγρήγορση

Τ

ις ύπουλες πρακτικές που έχει σκεφτεί
η Άγκυρα για την περαιτέρω εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και την πρακτική, του εκβιάζω Ελλάδα και Ευρώπη
ακόμη και με ασθενείς μετανάστες ή πρόσφυγες που νοσούν με τον Κορωνοϊό και
τους προωθώ να περάσουν στο Ελληνικό
έδαφος, εξήγησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σε ραδιοφωνική εκπομπή ομογενών
στη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας.
Μιλώντας στο ραδιόφωνο Fresh news
της Μελβούρνης, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην
τουρκική πρακτική της αναγκαστικής προώθησης των μεταναστών στην οριογραμμή και μάλιστα με προβλήματα υγείας,
ακόμη και με Κορωνοϊό, κάτι που αποτελεί
μια υγειονομική βόμβα, κυρίως για όσους
έρθουν πρώτοι σε επαφή. Και αυτοί δεν
είναι άλλοι, από τα στελέχη των Σωμάτων
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ο υπουργός σημείωσε σε μια αποστροφή
του λόγου του ότι: «Έχουμε να κάνουμε με
ένα γείτονα, που παρά το γεγονός ότι έχει
μεγάλο πρόβλημα στο εσωτερικό του από
την ασθένεια -μεγαλύτερο από ό,τι μας
έλεγε ή έλεγε σε όλο τον Κόσμο στην αρχή
αυτής της περιπέτειας- δε θα διστάσει
ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει κι αυτό
το «εργαλείο» για να πιέσει την Ελλάδα
ή την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να
χρηματοδοτηθεί, για να αντιμετωπίσει
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που
βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία».
ΤΙ ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΕΒΡΟ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ
Οι αναφορές από τα παρατηρητικά φυλάκια προς το κέντρο επιχειρήσεων που
είχε στηθεί στις Καστανιές, έλεγαν ότι
δεν ήταν λίγα τα ασθενοφόρα καθημερινά που έφταναν στο Παζάρ Γκιουλέ
ώστε να παραλάβουν κόσμο που ήταν
φανερό ότι νοσούσε. Όλοι οι νοσηλευτές φορούσαν τις ειδικές στολές προστασίας από τον ιό, ενώ δεν ήταν λίγες
οι φορές που έγιναν ψεκασμοί σε σκηνές ατόμων, που νωρίτερα είχαν αποχωρήσει με φορείο και ασθενοφόρο.

ασύμμετρης απειλής της αιφνίδιας και ομιλούν για την υγειονομική βόμβα που
μαζικής μετακίνησης μεταναστευτικών- κρατά στα χέρια της η Άγκυρα, η περαιτέπροσφυγικών πληθυσμών στην ελληνο- ρω εγρήγορση που υπάρχει στα νησιά έχει
τουρκική μεθόριο, έχει συμβάλλει στις να κάνει με το θέμα που δημοσιοποίησε
προσπάθειες της πολιτείας να οριοθετή- και η ιστοσελίδα μας (σ.σ.: hellasjournal),
σει και να αποτρέψει την εξάπλωση της για τα σαπιοκάραβα τα οποία έχουν πάρει
πανδημίας σε πληθυσμούς εντός της ελ- το ρόλο του δουλεμπορικού, αφού με τις
ληνικής επικράτειας, εξουδετερώνοντας λέμβους οι Τούρκοι κατάλαβαν πως δε θα
μία εν δυνάμει υγειονομική «βόμβα».
περάσει μαζικά κανείς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Στρα- Σύμφωνα με τις πληροφορίες που
τηγός Κωνσταντίνος Φλώρος επι- έφτασαν στο Επιτελείο και στο Λιμενιστεί καθημερινά στους Αξιωματικούς κό, στο Πολεμικό Ναυτικό και το Στρατό
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, όσοι Ξηράς, τουλάχιστον δέκα με δεκαπέντε
βρίσκονται στον Έβρο και τώρα πολύ είναι τα πλοία φαντάσματα που έχουν
περισσότερο στο Ανατολικό Αιγαίο. οι Τούρκοι στα χέρια τους κι όπως φάΟ ίδιος έχει ζητήσει την πλήρη εγρή- νηκε επιχειρούν ήδη με αυτά να περάγορση και διατήρηση της αποτρεπτικής σουν μετανάστες σε μεγάλους αριθστάσης από τα στελέχη των Ενόπλων μούς στο Ελληνικό νησιωτικό έδαφος.
Δυνάμεων, καθώς όλες οι πληροφορί- Μέσα από τις πληροφορίες προκύπτει ότι
ες αναφέρουν πως η Τουρκία θα επα- στους σχεδιασμούς αυτούς, δεν αποκλείναλάβει το αρχικό της σχέδιο με τη μα- εται να επιχειρηθεί ακόμη και μια πολλαζική είσοδο μεταναστών στην Ελλάδα. πλή κίνηση από διαφορετικά γεωγραφικά
Μάλιστα, ανάμεσα σ’ αυτές τις εντολές σημεία με προορισμό μικρά κατοικημένα
του Αρχηγού των ΕΔ, υπάρχουν κι εκείνες νησιά ή νησίδες στο Αιγαίο.
της τήρησης όλων των προβλεπόμενων
Αυτός άλλωστε είναι ένας από τους κύμέτρων,
που
έχουν
να
κάνουν
με
στιγμές
ριους
λόγους, που κανένα από τα πλοία
Καλά πληροφορημένες πηγές έλεγαν μάπου
ίσως
βρεθούν
τετ
α
τετ
οι
φρουροί
που
ενίσχυσαν
τις μονάδες επιφανείας
λιστα, ότι ανάμεσα στ’ ασθενοφόρα που
των
νησιών
με
μετανάστες
ή
πρόσφυγες.
που
επιτηρούν
τα
θαλάσσια σύνορα με
μετέφεραν μετανάστες, είχαν εντοπιστεί
την Τουρκία, δεν πήρε εντολή για επανακαι ορισμένα που είχαν παραλάβει και
κατάπλου στο Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.
στρατοχωροφύλακες. Παρόμοιες όμως Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΠΙΟΚΑΡΑΒΑ
ΜΕ
ΤΗΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΒΟΜΒΑ
είναι και οι αναφορές που έχουν γίνει
[πηγή: Hellas Journal]
Και από την ώρα που οι επίσημες θέσεις
τόσο από τα πληρώματα των πλωτών του
Λιμενικού Σώματος, όσο και από τα στελέχη των μονάδων επιφανείας του ΠΝ που
βρίσκονται διαρκώς – και οι υπολογισμοί
λένε ότι δε θα σταματήσουν να το πράττουν σύντομα – στη θαλάσσια οριογραμμή με την Τουρκία.
Όπως έχουν αναφέρει στα ανώτερα
Dear Chomedey constituents
κλιμάκια, ανάμεσα στις ακταιωρούς που
περιπολούν υπάρχει και τουλάχιστον μια
Protecting your health is our priority.
ανά τομέα, της οποίας το πλήρωμα είναι
με τις ειδικές φόρμες κατά του ιού. Με
We take very seriously the instructions of public
μάσκες, γάντια και ειδικά γυαλιά, ακόμη
authorities. We are committed to contribute to reduce
και αντλίες ψεκασμού. Όποτε ανοιχτεί κάποια από τις λέμβους με τους μετανάστες,
the risk of the spread of COVID-19, which is why we
συνοδευόμενη από ακταιωρό και φτάσει
remind the population that it is imperative to closely
στην οριογραμμή για ν’ αποτραπεί να ειfollow the confinement instructions.
σέλθει στα Ελληνικά χωρικά ύδατα, για
να επιστρέψει, τη συνοδεία αναλαμβάνει
Stay at home and limit contact, both
το πλωτό με το πλήρωμα που είναι με τις
indoors
and outdoors. Protect yourself,
ειδικές φόρμες. Μπορεί αυτό να γίνεται
protect your families, neighbors and
ως ένα μέτρο προστασίας κατά της εξάπλωσης του ιού, αλλά γιατί αρχικά συνοfriends.
δεύονται από πληρώματα που δε φέρουν
στολές και στη συνέχεια σπεύδουν «οι
We are there, we continue to serve
θωρακισμένοι» κατά του ιού;
you while protecting your health and
Παράλληλα όμως, ανάλογη των δηλώthat of our employees. Do not hesitate
σεων που εκφράστηκαν από τον υπουργό
to
ask for help and find out if essential
είναι και η ενημέρωση από το Γενικό Επιitems such as groceries and medicines
τελείο Εθνικής Άμυνας σε μια μακροσκελή ανακοίνωση που εξέδωσε προ ολίγων
can be delivered to you.
ημερών, για τα μέτρα που έχουν λάβει οι
Ένοπλες Δυνάμεις για την αντιμετώπιση
It’s the best way to protect yourself.
του Κορωνοϊού. Ανάμεσα στα μέτρα που
έχουν ληφθεί υπάρχουν οι αναφορές και
για τα πεπραγμένα των Ενόπλων Δυνάμεων στον Έβρο και τα νησιά. Μεταξύ άλλων,
το Επιτελείο αναφέρεται και στη βιολογική
MNA for Chomedey
βόμβα που επιχειρήθηκε να δημιουργήσει
στην Ελληνοτουρκική μεθόριο η γείτονα.
450 686-0166 | gouellette-chom@assnat.qc.ca
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΓΕΕΘΑ: «Η
4599, boul. Samson, Bureau 201, Laval (QC) H7W 2H2
συνδρομή των ΕΔ στην αντιμετώπιση της

AN IMPORTANT MESSAGE
FROM YOUR MNA

Guy Ouellette
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Λέρος: Το κάστρο, ο πύργος
και τα ιταλικά κτίρια
Το κάστρο στο Παντέλι,
σύμβολο της Λέρου
(πηγή: Δήμος Λέρου)

Ψ

ηφίδα του βόρειου δωδεκανησιακού συμπλέγματος, η Λέρος, εύφορη στο εσωτερικό της, διαθέτει δαντελωτές ακτές, ασφαλή λιμάνια και φιλόξενα
αγκυροβόλια.
Το νησί, που συνδέεται μυθολογικά με
τον ήρωα Μελέαγρο και το κυνήγι του
Καλυδώνιου Κάπρου, κατοικήθηκε από
την Τελική Νεολιθική Εποχή (4η χιλιετία
π.Χ.). Η Λέρος ανήκε στην αρχαιότητα,
μαζί με την Πάτμο, στον ιωνικό χώρο (σε
αντίθεση με τη γειτονική Κάλυμνο, που
ήταν δωρική), δέχτηκε δε επί μακρόν την
πολιτική επιρροή της Μιλήτου, ιωνικής
αποικιακής μητρόπολης.
Τα σημαντικότερα μνημεία των Ιστορικών Χρόνων είναι τα οχυρωματικά έργα
(πιθανότατα των Μιλησίων) στον Ξηρόκαμπο και το Παρθένι (4ος αιώνας π.Χ.).
Κατά τους Παλαιοχριστιανικούς Χρόνους
(5ος-7ος αιώνας) οργανώθηκαν οικισμοί
σε παραλιακές κυρίως θέσεις της Λέρου,
αναπτύχθηκε δε έντονη οικοδομική δραστηριότητα (πολυάριθμα εκκλησιαστικά
και κοσμικά κτίρια).
Το σπουδαιότερο μεσαιωνικό μνημείο
του νησιού είναι το κάστρο του Παντελίου, με βυζαντινές (Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι) και ιπποτικές εγκαταστάσεις.
Επί Ιπποτοκρατίας (1309-1522) η Λέρος
υπαγόταν στη διοικητική μονάδα της Κω,
μαζί με την Κάλυμνο και τη Νίσυρο. Μά-

λιστα, το νησί αναφέρεται συχνά σε κείμενα προσκυνητών που περνούσαν από
αυτό, ενώ κατευθύνονταν προς τους Αγίους Τόπους.
Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας
(1523-1912) η Λέρος δοκιμάστηκε αρχικά
από τους ενετοτουρκικούς πολέμους και
τις αλλεπάλληλες πειρατικές επιδρομές,
στη συνέχεια όμως γνώρισε περίοδο ακμής, χάρη στην οικονομική υποστήριξή
της από τους ομογενείς των μεγάλων κέντρων του εξωτερικού (Λεριακή Αδελφότητα Καΐρου κ.ά.).
Επί Ιταλοκρατίας (1912-1947) κατασκευάστηκαν στη Λέρο (ιδανική έδρα
στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο χάρη στα ασφαλή λιμάνια
της) εκτεταμένα οχυρωματικά έργα και
μεγάλη αεροναυτική βάση (στα Λέπιδα
του Λακκίου), οικοδομήθηκε δε στο Λακκί μια νέα πόλη (Porto Lago) για την εγκατάσταση των Ιταλών αξιωματικών της βάσης και των οικογενειών τους.
Η Λέρος ενσωματώθηκε επίσημα στην
Ελλάδα το 1948. Την πρόσφατη ιστορία
του νησιού σημάδεψε η λειτουργία του
Κρατικού Θεραπευτηρίου (Ψυχιατρικού
Νοσοκομείου) και των στρατοπέδων συγκέντρωσης πολιτικών κρατουμένων επί
δικτατορίας.
Ο Πλάτανος, η Αγία Μαρίνα και το Παντέλι, συνθέτουν ένα ενιαίο οικιστικό

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

Επιμέλεια: Βαγγέλης
Στεργιόπουλος (in.gr)

σύνολο, που ακολουθεί το φυσικό ανάγλυφο και απλώνεται ανάμεσα σε δύο
μικρούς ορεινούς όγκους (Απιτύκι και
Μεροβίγλι) και σε δύο όρμους (Αλίνδων
και Παντέλι).
Καρδιά και διοικητικό κέντρο του νησιού, ο Πλάτανος, με την ενδιαφέρουσα
αρχιτεκτονική φυσιογνωμία, όπου συνυπάρχουν η τοπική λαϊκή παράδοση και
οι ξένες επιδράσεις του τέλους του 19ου
και των αρχών του 20ού αιώνα, ενώνει το
λιμάνι της Αγίας Μαρίνας με το Παντέλι,
μικρό ψαροχώρι άλλοτε.
Επιπεδόστεγα παραδοσιακά σπίτια και
πολύχρωμα νεοκλασικά, χτισμένα στα
τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού
αιώνα, αλλά και το εντυπωσιακό μεσαιωνικό κάστρο στο Παντέλι, πάνω από την
Αγία Μαρίνα και τον Πλάτανο, συνθέτουν
την εικόνα της περιοχής, που κατοικήθηκε από την αρχαιότητα.
Σύμβολο της Λέρου, το κάστρο στο Παντέλι, προσφέρει υπέροχη θέα. Στα τέλη
του 11ου αιώνα ο βυζαντινός αυτοκράτορας Αλέξιος Α’ Κομνηνός δώρισε στον
όσιο Χριστόδουλο της Πάτμου το βυζαντινό κάστρο, ως μετόχι της μονής του
Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (οι κάτοικοι
που αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν
κατέφυγαν στο Παλαιόκαστρο, στο νότιο
τμήμα του νησιού).
Επί Ιπποτοκρατίας, το 15ο αιώνα, ενισχύθηκαν τμήματα των βυζαντινών οχυρώσεων και οικοδομήθηκε ο εξωτερικός
περίβολος του κάστρου (οι δύο εσωτερικοί περίβολοι ανάγονται στους Μεσοβυζαντινούς Χρόνους).
Από τις εκκλησίες του κάστρου, στους
Μεσοβυζαντινούς Χρόνους, ίσως ιδρύθηκε η Αγία Τριάδα (φέρει τοιχογραφίες
15ου αιώνα), ενώ οι υπόλοιπες χτίστηκαν
επί Ιπποτοκρατίας. Η Παναγία του Κάστρου οικοδομήθηκε γύρω στα τέλη του
17ου αιώνα.
Περιοχή με αξιόλογη τουριστική κίνηση
και υποδομή, τα Άλινδα (Άλιντα) είναι
απλωμένα στο μυχό του ομώνυμου όρμου, ενωμένα σχεδόν με το Kριθώνι. Στο
γραφικό, καταπράσινο τοπίο, χτίστηκε το
πρώτο ξενοδοχείο του νησιού το 1923.
Στα Άλινδα βρίσκεται ο πύργος Μπελλένη, όπου στεγάζεται το Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο «Μανώλης Ήσυχος».
Διατηρητέο μνημείο με στοιχεία μεσαιω-

νικής αρχιτεκτονικής, ο πύργος χτίστηκε
από τον εύπορο ομογενή και ευεργέτη
της Λέρου, Παρίση Μπελλένη (18711957) κατά τα έτη 1925-1927.
Tο Λακκί, κύριο λιμάνι της Λέρου, στο
μυχό του ομώνυμου κλειστού όρμου,
ιδρύθηκε επί Ιταλοκρατίας με την ονομασία Porto Lago, αφενός μεν στο πλαίσιο
της φασιστικής πολιτικής για τη δημιουργία νέων πόλεων, αφετέρου δε προκειμένου να καλυφθούν οι στεγαστικές
ανάγκες των Ιταλών αξιωματικών της μεγάλης αεροναυτικής βάσης στα Λέπιδα.
Ύστερα από απαλλοτριώσεις, αποξηράνσεις και επιχωματώσεις, η εξοχή του
Λακκίου μετατράπηκε στη μοναδική νέα
ιταλική πόλη στα Δωδεκάνησα, ένα μουσείο της μοντέρνας αρχιτεκτονικής της
δεκαετίας του 1930 στον ελληνικό χώρο
και ένα πολύ ενδιαφέρον σύνολο του ιταλικού – μεσογειακού ρασιοναλισμού.
Τον επισκέπτη εντυπωσιάζουν η άψογη ρυμοτομία, τα επιβλητικά ιταλικά
κτίρια (ξεχωρίζουν το συγκρότημα της
αγοράς με τον πύργο-ρολόι, ο στρατώνας
του ναυτικού, το Κτίριο του Φασισμού,
το κινηματοθέατρο και το δημοτικό σχολείο), οι ανοιχτοί δρόμοι, τα πάρκα, οι
δεντροστοιχίες με τους ευκάλυπτους.

Το ιδιαίτερα ασφαλές λιμάνι του Λακκίου (θεωρείται βέβαιο ότι χρησιμοποιήθηκε και στην αρχαιότητα) διαδραμάτισε
σημαντικό ρόλο στη νεότερη ιστορία του
νησιού. Κατά τη διάρκεια της Μάχης της
Λέρου, στις 26 Σεπτεμβρίου 1943, βυθίστηκε από γερμανικά βομβαρδιστικά
στον όρμο του Λακκίου το ελληνικό αντιτορπιλικό «Βασίλισσα Όλγα».
Εξάλλου, στους πρώην ιταλικούς στρατώνες, στα Λέπιδα, λειτούργησαν από το
1949 έως το 1963 οι Βασιλικές Τεχνικές
Σχολές.

ALARM SYSTEM INSTALLATION
+ 12 MONTHS MONITORING!

$

499

99

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
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Η «ιερότητα των συνόρων» είναι
η προϋπόθεση για… «ολική επαναφορά»

Γράφει ο Κωνσταντίνος Γρίβας*

Τ

ο σοκ του κορωνοϊού μέσα στο Δυτικό Κόσμο, λειτουργεί ως καταλύτης και αποκρυσταλλώνει έναν
άτυπο παγκόσμιο πόλεμο που μαίνεται εδώ και καιρό αλλά τώρα παίρνει μια πιο σχηματοποιημένη μορφή.
Σε πολύ γενικές γραμμές, οι παρατάξεις
του πολέμου αυτού θα μπορούσαν να συμπυκνωθούν στους εξής δύο πόλους:
-Στον πρώτο βρίσκονται όσοι θέτουν
πάνω απ’ όλα την Ανθρωπότητα και τις
επιμέρους συλλογικές εκφάνσεις της,
χάρη στις οποίες αποκτά και η ίδια υπόσταση, όπως είναι τα έθνη, οι λαοί, οι κοινωνίες.
-Ο δεύτερος πόλος περιλαμβάνει τις δυνάμεις που επιχείρησαν, επιχειρούν και
θα επιχειρούν να αποδομήσουν και να
καταργήσουν τις συλλογικές ταυτότητες.
Οι δυνάμεις αυτές είχαν επιβάλει τη συλλογική αυταπάτη της «Παγκοσμιοποίησης», δαιμονοποίησαν την ίδια την έννοια
των συνόρων και έτσι επέτρεψαν σε έναν
παθογόνο παράγοντα, που θα μπορούσε να είχε ελεγχθεί στην αρχή της εμφάνισής του με το κλείσιμο των συνόρων,
να μετατραπεί στο σημερινό εφιάλτη.
Μερικές εβδομάδες μετά η κατάσταση
έχει αντιστραφεί. Οι χώρες η μία μετά
την άλλη κλείνουν τα σύνορά τους, σε
μια απέλπιδα προσπάθεια να αποτρέψουν τη διάδοση του κορωνοϊού, ενώ
ακόμη και οι τοπικές κοινωνίες σε χώρες
όπως η Ισπανία περιχαρακώνονται, ώστε
να προστατεύσουν τους δημότες τους.
Έτσι, λοιπόν, από το χωρίς σύνορα, υποτιθέμενο, «Παγκόσμιο Χωριό», περάσαμε
σε έναν κόσμο πολλαπλών και επικαλυπτόμενων συνόρων, όπου και το πιο μικρό χωριό, κοινότητα, νησί, προσπαθεί να
αποκόψει τον εαυτό του από τους άλλους.
Με άλλα λόγια, ανακαλύψαμε ξανά τα
σύνορα. Ή μάλλον θα ήταν πιο σωστό να
πούμε, ότι τα σύνορα κατέστησαν εκ νέου
ιερά.

Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ
Και πράγματι, στο μεγαλύτερο μέρος
της ανθρώπινης ιστορίας τα σύνορα

του κορωνοϊού, επαναφέροντας στο ιστορικό γίγνεσθαι τις συλλογικές ταυτότητες
και δομές και να αναδημιουργήσουμε τις
χώρες μας με μια κοινωνιο-κεντρική λογική, πρέπει πριν και πάνω απ’ όλα να ξαναφτιάξουμε τα σύνορα. Για την ακρίβεια,
να επανα-ϊεροποιήσουμε τα σύνορα.
Γιατί τα σύνορα δεν είναι απλώς μια
γραμμή στο χάρτη. Είναι το φράγμα
που μας προφυλάσσει από εξωτερικές απειλές αλλά, κυρίως, διαμορφώνουν το αναγκαίο πλαίσιο, που πρέπει
να υφίσταται για να υπάρχει κοινωνία.
Η κοινωνία πρέπει να έχει και χωρική
ταυτότητα αλλιώς δεν είναι κοινωνία,
αλλά ένας συρφετός ατόμων, απροσδιόριστου μεγέθους και ασαφών ορίων.
Και αν δεν υπάρχει κοινωνία, δε μπορούν
να υπάρξουν κανενός είδους συλλογικές
δομές, οι οποίες πηγάζουν από την κοινωνία, αποτελούν προεκτάσεις και «εκροές» της, κατά κάποιον τρόπο. Και αν δεν
υπάρχουν συλλογικές δομές, δε μπορεί
να υπάρξουν και συλλογικοί αγώνες. Ούτε
φυσικά και η ταξική πάλη εν συνόλω.
Η ύπαρξη κοινωνίας, λαού, έθνους και
μπυκνωθεί στο σχήμα: Οι πολλοί εναντίον χώρας, δεν αναιρεί την ταξική πάλη.
των λίγων, οι κοινωνίες και οι λαοί εναντί- Αντιθέτως, της δίνει το αναγκαίο πλαίον των υπερεθνικών ελίτ. Η πιθανή αυτή σιο και τη βάση πάνω στην οποία μποιστορική εξέλιξη δεν έχει καμιά σχέση ρεί να οικοδομηθεί. Αν δεν υπάρχει
με τις ιαχές για κατάργηση των συνόρων σύνολο αλλά μόνο άτομα, τότε φυσικά
«εδώ και τώρα». Όχι μόνο δεν είναι το ίδιο και δε μπορεί να υπάρξει ταξική πάλη.
πράγμα αλλά το ακριβώς αντίθετό της.

εθεωρούντο ιερά, γιατί χωρίζουν τον
οργανωμένο χώρο από το χάος, όπως
σοφά έγραψε σε ανάρτησή του, ο πολιτικός επιστήμονας Δημήτρης Βερδελής.
Και ο οργανωμένος χώρος είναι η αναγκαία συνθήκη για να υπάρχουν η ανθρώπινη κοινωνία, οι συλλογικές ταυτότητες
και δομές, οι λειτουργίες των ανθρώπων,
*Ο Κωνσταντίνος Γρίβας είναι Αναπληρωτής
Καθηγητής Γεωπολιτικής στη Στρατιωτική Σχοη ίδια η ζωή αυτή καθαυτή. Χωρίς σύ- ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ
λή Ευελπίδων. Διδάσκει επίσης Γεωγραφία της
νορα δεν υπάρχουν κοινότητες, χωρίς ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Ασφάλειας στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή, στο
κοινότητες δεν υπάρχουν κοινωνίες, χω- Άρα λοιπόν, για να εκμεταλλευτούμε τη
Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών
ρίς κοινωνίες δεν υπάρχουν λαοί, χωρίς μοναδική ιστορική ευκαιρία που έδωσε Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
λαούς δεν υπάρχουν έθνη, χωρίς έθνη στους λαούς ο γεωπολιτικός μετεωρίτης
και λαούς δεν υπάρχει Ανθρωπότητα.
Επίσης, το διεθνές σύστημα διαμορφώνεται από χώρες και οι χώρες διαμορφώνονται από τα σύνορα. Άρα, χωρίς
σύνορα δεν υπάρχουν χώρες και χωρίς
χώρες δεν υπάρχει διεθνές σύστημα. Και
χωρίς διεθνές σύστημα δεν υπάρχει διεFor Laval English-speaking seniors 55+
θνές δίκαιο και ό,τι απορρέει από αυτό,
όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα.
The office is closed to the public during the COVID-19 pandemic, but we
Ακόμη περισσότερο, χωρίς σύνορα δεν
are still providing some services for our seniors:
υπάρχει η αίσθηση ενότητας των ανθρώπων. Γιατί οι άνθρωποι αναγνωρίζουν
- Online virtual activities (chat groups),
τους άλλους ανθρώπους, μέσω της αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο συλλογικών
- Distributing important COVID-19 updates,
δομών.
- Returning all emails and phone messages,
Αν καταστρέψεις τις συλλογικές δομές, τότε ο ορίζοντας των ανθρώπων μι- Possible food delivery for isolated seniors
κραίνει δραματικά, τόσο χωρικά όσο και
χρονικά, με αποτέλεσμα να μη μπορούν
Call us and leave a message. We WILL call you back.
να ξεφύγουν από τα στενά όρια της ατομικότητάς τους και βυθίζονται σε αυτήν.
Χωρίς σύνορα και τις συλλογικές δομές που διαμορφώνονται χάρη σε αυτά
και εξαιτίας αυτών, η έννοια της Ανθρωπότητας θα είχε την ίδια σημασία με την έννοια της γατότητας, της
σκυλότητας ή της καμηλοπαρδότητας.
Και αν δεν υπάρχει Ανθρωπότητα και διεθνές σύστημα, δεν υπάρχουν και πανανCall us at: 450-934-1122
θρώπινα οράματα και διεθνιστικοί αγώνες. Βέβαια, κάποια στιγμή στο μέλλον
ενδέχεται να υπάρξει υπέρβαση των συνόρων και των εθνών. Όμως, η υπέρβαση
αυτή, όταν και αν έλθει, θα προκύψει ως
αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας και επίπονης διαδικασίας, στο πλαίσιο της οποίας συγκρούονται αντίρροπες δυνάμεις, ο
χαρακτήρας των οποίων μπορεί να συ-

SENIOR WELLNESS CENTER
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Πώς ξεκίνησε ο κορω

Οι επικρατέστερες θεωρίες για την επίλυση
του γενετικού μυστηρίου

Τ

ο κενό γνώσης σχετικά με την προέλευση του νέου κορωνοϊού έχει
προσφέρει γόνιμο έδαφος για κάθε είδους θεωρία: επιστημονικής φαντασίας,
αμφιλεγόμενη ή ρεαλιστική.
Ένα βίο-όπλο που κατασκευάστηκε από
Κινέζους επιστήμονες. Ένας ιός που έφερε ο αμερικανικός στρατός στη Γουχάν.
Αποτέλεσμα ατυχούς εργαστηριακής διαρροής. Μία παράπλευρη «αγορά» στις
λαϊκές αγρίων ζώων στη Γουχάν.
Οι επιστήμονες ανά τον κόσμο έχουν
ενώσει τις δυνάμεις τους για να καταδικάσουν τις εθνικιστικών καταβολών θεωρίες συνωμοσίας. Ωστόσο, αναφορικά
με μία είναι διχασμένοι: για την προέλευση του ιού από μια λαϊκή αγορά στη
Γουχάν, εκεί όπου άγρια ζώα κρατούνται
σε κλουβιά και πωλούνται είτε για κατοικίδια είτε για φαγητό.
Πιστεύεται ότι κάποιο ζώο που μολύνθηκε από νυχτερίδα – ίσως ένας παγκολίνος – μόλυνε τον πρώτο άνθρωπο.
Η αλήθεια γύρω από το πώς ξεκίνησε η πανδημία παραμένει άπιαστη. Το
CNNi συμβουλεύτηκε περισσότερους
από έξι ειδικούς επιδημιολόγους σχετικά με τις καταβολές του ιού. Όλοι τους
συμφώνησαν ότι όποιος ισχυρίζεται
ότι γνωρίζει με βεβαιότητα την αρχική

Yiannis Hatzichristidis
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πηγή, απλώς εικάζει. Οι επιστήμονες
τονίζουν ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει, ότι είτε η κινεζική
είτε η αμερικανική κυβέρνηση εισήγαγαν σκόπιμα το νέο κορωνοϊό στο κοινό.
Μέχρι στιγμής, μόνο ένα πράγμα μοιάζει πιθανό: προήλθε από τις νυχτερίδες.
ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Είναι «η πιο απλή, προφανής και πιθανή εξήγηση», λέει ο δρ. Σάιμον Άντονι,
καθηγητής δημόσιας υγείας στο Πανεπιστήμιο Columbia και κορυφαίο μέλος
του PREDICT, του παγκόσμιου προγράμματος ανίχνευσης ιών σε ζώα ξενιστές
με πιθανότητα πανδημίας. Το PREDICT
την τελευταία δεκαετία έχει ανακαλύψει
180 κορωνοϊούς.
Αν και όλοι οι επιστήμονες απορρίπτουν
τις θεωρίες συνωμοσίας περί βίο-όπλων,
υπάρχουν ερωτήματα που τους οδηγούν
σε διαφωνία. Ένα από αυτά, είναι αν ο
ιός πρωτοεμφανίστηκε στη λαϊκή αγορά
αγρίων ζώων της Γουχάν.
Οι υπέρμαχοι αυτής της θεωρίας πιστεύουν ότι το αιματοβαμμένο σκηνικό
αυτών των λαϊκών, όπου άγρια ζώα τίθενται προς σφαγιασμό και κατανάλωση,
είναι ένοχο. Οι διαφωνούντες, ωστόσο,
παραθέτουν μία μελέτη, σύμφωνα με

την οποία οι πρώτοι γνωστοί ασθενείς
δεν είχαν άμεση έκθεση στην αποκαλούμενη λαϊκή αγορά.
Μία ακόμη θεωρία – η οποία παρατέθηκε αρχικά από δύο Κινέζους ερευνητές στις αρχές Φεβρουαρίου και την
οποία υιοθέτησε στις 31 Μαρτίου ο παρουσιαστής του Fox News, Τάκερ Κάρλσον – θέλει τον Covid-19 να ήταν αποτέλεσμα ενός ατυχήματος σε ένα από τα
δύο εργαστήρια κοντά στην αγορά της
Γουχάν που πραγματοποιεί πειράματα
με νυχτερίδες.
Οι περισσότεροι από τους ειδικούς
με τους οποίους επικοινώνησε το CNNi
απορρίπτουν τη θεωρία -οι εμπνευστές
της οποίας φαίνεται πως απέσυραν στη
συνέχεια την εργασία τους- λέγοντας ότι
δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να τη
στηρίζουν.
Η θεωρία άλλωστε απορρίπτεται κατηγορηματικά, τόσο από την κινεζική κυβέρνηση όσο και από το εργαστήριο.
Ένας ειδικός ωστόσο, ένας καθηγητής
χημικής βιολογίας και ειδικός στα βίοόπλα στο πανεπιστήμιο Rugers λέει ότι
αυτή η θεωρία ίσως έχει κάποια βάση.
«Η πιθανότητα ότι ο ιός εισήλθε στους
ανθρώπους μέσω ενός εργαστηριακού
ατυχήματος δε μπορεί και δεν πρέπει
να αποκλειστεί», δήλωσε ο δρ. Ρίτσαρντ
Έντραϊτ στο CNNi.
ΚΥΝΗΓΟΙ ΙΩΝ
Σε κάθε περίπτωση, οι ερευνητές συμφωνούν ότι ο κορωνοϊός μεταπήδησε
από τα ζώα στους ανθρώπους, φαινόμενο που ονομάζεται «ζωονοσολογική
εξάπλωση». Στις αρχές Φεβρουαρίου,
Κινέζοι ερευνητές δημοσίευσαν στο περιοδικό Nature ότι ο Covid-19 είναι κατά
96% ίδιος με το γονιδίωμα ενός κορωνοϊού νυχτερίδας.
Αργότερα εκείνον το μήνα, 27 επιστήμονες του πλανήτη έγραψαν μια επιστολή καταδικάζοντας τις θεωρίες συνομωσίας. «Οι θεωρίες συνομωσίας δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να δημιουργούν
φόβο, φήμες και προκαταλήψεις, που

θέτουν σε κίνδυνο την παγκόσμια συνεργασία στη μάχη κατά των ιών», έγραψαν.
Στο κείμενό τους οι επιστήμονες συντείνουν ότι ο κορωνοϊός «προήλθε από την
άγρια ζωή, όπως τόσες άλλες παθογένειες». Ένας από τους επιστήμονες που
υπέγραψαν την επιστολή ήταν ο Πίτερ
Ντάσζακ, επιφανής κυνηγός ιών που
εργάζεται στην Κίνα τα τελευταία δέκα
χρόνια.
«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η προέλευση του κορωνοϊού είναι οι νυχτερίδες»,
λέει ο Ντάσζακ, πρόεδρος της EcoHealth
Alliance, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ανιχνεύει ζωονοσολογικές
εξαπλώσεις.
«Απλώς δεν ξέρουμε ακριβώς που προέκυψε αυτή, από ποια είδη νυχτερίδας
συγκεκριμένα. Και δε γνωρίζουμε πόσοι
άλλοι είναι εκεί έξω και τι μπορεί να προκύψει στο μέλλον». Είναι μια αστυνομική ιστορία γενετικής.
ΠΩΣ ΜΕΤΑΠΗΔΗΣΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ;
Οι ερευνητές ελπίζουν να εντοπίσουν
τον ιό που σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπων
σε κάποιο, προς το παρόν, ελεύθερο είδος νυχτερίδας. Μία ακόμη πηγή διαφωνιών, είναι αν ο ιός μεταφέρθηκε από τη
νυχτερίδα απευθείας στον άνθρωπο ή
μεσολάβησε κάποιο άλλο ζώο.
Ο Ντάσζακ πιστεύει ότι η νυχτερίδα αρχικά μόλυνε ένα οικόσιτο ζώο που μεταφέρθηκε ζωντανό στη λαϊκή αγορά της
Γουχάν.
«Αν ένας δυτικός ταξιδέψει για πρώτη
φορά στην Κίνα, θα πάθει σοκ, πηγαίνοντας σε μια αγορά άγριων ζώων και
βλέποντας αυτήν την τεράστια ποικιλία
ζωντανών μέσα σε κλουβιά, το ένα πάνω
στο άλλο και με μια στοίβα από έντερα
πεταμένα στο έδαφος. Καθώς θα περπατά κατά μήκος των πάγκων, θα γλιστρά
στα περιττώματα και το αίμα. Αποτελεί
ιδανικό σκηνικό για την εξάπλωση των
ιών. Κι όχι μόνο αυτό, άνθρωποι εργάζονται εκεί, παιδιά παίζουν εκεί. Σχεδόν
ολόκληρες οικογένειες ζουν εκεί».
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ωνοϊός;
◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 18 στευαν ότι ο SARS μεταπήδησε από μια
Τα αγχωμένα ζώα μπορούν να γίνουν εργοστάσια ιών και μάλιστα σε
κοντινή απόσταση με ανθρώπους, που
κάθε άλλο παρά τηρούν τους κανόνες
υγιεινής.
Ένα άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό Lancet ωστόσο, αμφισβητεί αυτή τη
θεωρία. Η μελέτη δείχνει ότι περίπου
το ένα τρίτο των πρώτων 41 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού δεν είχε
εκτεθεί άμεσα στην αγορά της Γουχάν.
Ανάμεσα σε αυτούς και ο πρώτος γνωστός ασθενής, του οποίου τα συμπτώματα άρχισαν να εμφανίζονται την 1η
Δεκεμβρίου. Η αγορά έκλεισε την 1η Ιανουαρίου, δύο ημέρες μετά την έκδοση
προειδοποίησης από τις Αρχές της Γουχάν. Ένα άρθρο ωστόσο της South China
Morning Post τοποθετεί τη διάγνωση του
πρώτου κρούσματος στις 17 Νοεμβρίου.
Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΗΔΕΝ
Ο Βίνσεντ Ρακανιέλο, καθηγητής μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Columbia
υποστηρίζει μία ακόμη θεωρία: η πηγή
του ιού ήταν ένας αγρότης.
«Στις νυχτερίδες, αυτοί οι ιοί είναι εντερικοί ιοί, και πλήττουν τα αποσυντεθειμένων περιττώματα των νυχτερίδων, τα
οποία ονομάζουμε γκουανό», λέει. «Αν
πάτε σε ένα σπήλαιο νυχτερίδας, είναι
γεμάτο με γκουανό και οι αγρότες σε
πολλές χώρες μαζεύουν το γκουανό ως
λίπασμα για τα χωράφια τους».
Ο Ρακανιέλο εικάζει ότι, αφού μολύνθηκε από τον ιό μέσω του γκουανό, ένας
αγρότης ή κάποια επαφή του πήγε στη
Γουχάν και άρχισε να μολύνει και άλλους. «Γνωρίζουμε ότι στην Κίνα μπορεί
κανείς να φάει νυχτερίδες – αυτό είναι
ένα άλλο σενάριο», λέει. «Αλλά δε νομίζω ότι είναι τόσο πιθανό, όσο το να
κόλλησε τον ιό κάποιος αγρότης που στη
συνέχεια μετέδωσε τον ιό». Ακόμη και το
ξέσπασμα του SARS το 2003 παραμένει
εν πολλοίς μυστήριο.
Για πολλά χρόνια, οι επιστήμονες πί-

νυχτερίδα σε έναν ενδιάμεσο ξενιστή, ο
οποίος μόλυνε έναν άνθρωπο σε αγορά
τροφίμων στην Κίνα. Δύο μελέτες ωστόσο, μία του 2013 και μία του 2017, υποστήριξαν ότι δεν είναι απίθανο ο ιός να
μεταπήδησε απευθείας από τη νυχτερίδα στον άνθρωπο.
Ίσως η πιο ισχυρή απόρριψη της θεωρίας της λαϊκής αγοράς έρχεται από τον δρ.
Έντραϊτ του Πανεπιστημίου του Rutgers.
«Είναι απολύτως σαφές ότι η αγορά δεν
είχε καμία σχέση με την προέλευση του
ιού και, αντιθέτως, ενεπλάκη μόνο στην
ενίσχυση του ξεσπάσματος που ξεκίνησε
αλλού στη Γουχάν, σχεδόν έναν ολόκληρο μήνα νωρίτερα», δήλωσε στο CNN.
Ο Έντραϊτ επίσης δεν είναι έτοιμος να
αποκλείσει τη θεωρία των δύο κινέζων
ερευνητών, ότι ο ιός μπορεί να έχει «διαρρεύσει» από ένα από τα δύο εργαστήρια κοντά στην αγορά της Γουχάν, αν
και ένας από τους συγγραφείς δήλωσε
στη The Wall Street Journal ότι απέσυρε
τη μελέτη του επειδή «δεν υποστηρίχθηκε από άμεσες αποδείξεις».
Αν και ο Έντραϊτ λέει ότι δεν πιστεύει
ότι η ακολουθία του γονιδιώματος του
ιού παρουσιάζει «υπογραφές ανθρώπινης χειραγώγησης», θεωρεί ότι υπάρχει
κίνδυνος να έχει μολυνθεί τυχαία ένας
εργαζόμενος στο εργαστήριο. Το CNNi
δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις αιτιάσεις του Έντραϊτ και ο
κύριος συγγραφέας της μελέτης Μποτάο
Ξιάο δεν απάντησε στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνήματα του CNNi.
ΕΝΑ CASE STUDY ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ωστόσο, ένα από τα εργαστήρια που
αναφέρθηκαν στο έγγραφο, το ινστιτούτο ιολογίας της Γουχάν, εξέδωσε μια δήλωση στις 19 Φεβρουαρίου που απέρριψε έντονα οποιαδήποτε πρόταση ότι ο
ιός προέρχεται από το εργαστήριό του. Η
δήλωση ανέφερε ότι η θεωρία ότι ο ιός
διέρρευσε από το εργαστήριο ήταν μία
από τις λανθασμένες φήμες που «έπλη-

ξαν σοβαρά τους ερευνητές μας και μείωσαν σοβαρά τη σημαντική επιστημονική μας έρευνα».
Το ινστιτούτο απέρριψε εξάλλου τις
φήμες ότι «ο ιός ήταν ανθρώπινη κατασκευή», ότι «ο ασθενής Μηδέν ήρθε από
το ινστιτούτο» και ότι «ο κινεζικός στρατός πήρε τον έλεγχο του ινστιτούτου».
Αξιωματούχοι της κινεζικής κυβέρνησης
λένε ότι η πηγή του ιού παραμένει άγνωστη και ότι οι άλλοι θα πρέπει να σταμα-

θεση με τη φύση».
Εν τω μεταξύ, οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ
και Κίνας σχετικά με την προέλευση του
ιού – που επιδεινώνονται από κατηγορίες παραπληροφόρησης και από τις δύο
πλευρές – επιβραδύνουν το έργο των
κυνηγών του ιού, που περιορίζονται από
τους ίδιους ταξιδιωτικούς περιορισμούς
που έχουν παραλύσει τον κόσμο.
«Εάν υπήρχε ένας λεγόμενος ενδιάμεσος ξενιστής, ένα ζώο στο οποίο μπήκε

τήσουν να «κηλιδώνουν» τη χώρα. «Στην
πραγματικότητα, η πηγή του Covid-19
είναι επιστημονικό θέμα», δήλωσε ο Luo
Zhaohui, υφυπουργός Εξωτερικών της
Κίνας, στα τέλη Μαρτίου. «Πρέπει να
ακούσουμε τις επαγγελματικές και επιστημονικές απόψεις. Ο ΠΟΥ έχει τονίσει
πολλές φορές ότι η σύνδεση των ιών με
συγκεκριμένες φυλές, χρώματα δέρματος ή γεωγραφικές περιοχές, πρέπει να
αποφεύγεται».
Άλλοι ερευνητές που ήρθαν σε επαφή
με το CNNi ήταν σκεπτικοί απέναντι στη
θεωρία των εργαστηριακών ατυχημάτων.
«Νομίζω ότι δεν έχει αξιοπιστία», δήλωσε ο Ρακανιέλο. «Νομίζω ότι είναι
μέρος της ανθρώπινης φύσης να πιστεύουμε ότι κάνουμε τα χειρότερα, σε αντί-

ο ιός των νυχτερίδων και στη συνέχεια
του επετράπη να εισέλθει στους ανθρώπους, ο ιός μπορεί να είναι ακόμα σε
αυτόν τον οικοδεσπότη», λέει ο Ντάσζακ,
ο κυνηγός των ιών που εργάζεται στην
Κίνα. «Και υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες από αυτά τα ζώα και τα αγροκτήματα, και ίσως ο ιός εξακολουθεί να είναι
εκεί. Έτσι, ακόμη και αν ξεφορτωθούμε
το ξέσπασμα, εξακολουθεί να υπάρχει η
πιθανότητα ο ιός αυτός να επανεμφανιστεί και πρέπει να το βρούμε γρήγορα».

Fruits and vegetables

[πηγή: CNN Greece]
Πρωτότυπη πηγή: https://edition.cnn.
com/2020/04/06/us/coronavirusscientists-debate-origin-theories-invs/
index.html?fbclid=IwAR2SwEHKuDGICfdnAzHSitrIi3KGr_
Ja5Rr4ryBXOQM4d9PjPr02oa-Uh8
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897

Πολεμική αναμέτρηση μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδας και της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, με αφορμή το Κρητικό Ζήτημα – Έληξε με ήττα της Ελλάδας
λιτικός με δημαγωγικές τάσεις. Εκτός
από τα μεγάλα και δυσεπίλυτα οικονομικά προβλήματα, είχε να αντιμετωπίσει και την κατάσταση στην Κρήτη, που
βρισκόταν τότε υπό οθωμανικό ζυγό. Η
διακυβέρνηση της μεγαλονήσου από
τον ελληνικής καταγωγής Καραθεοδωρή Πασά, είχε στεφθεί από αποτυχία.
Το φιλελεύθερο και φιλοδίκαιο πνεύμα του εξόργισε τους Τουρκοκρητικούς,
οι οποίοι αποφάσισαν να καταστήσουν
αδύνατη την περαιτέρω παραμονή του
στο νησί.
Ταραχές εξερράγησαν και δολοφονίες
χριστιανών προκρίτων σημειώθηκαν,
όχι κάτι ασυνήθιστο στη μακραίωνα διαβίωση μουσουλμάνων και χριστιανών
στην Κρήτη.
Τον Καραθεοδωρή Πασά διαδέχθηκε ο
τουρκαλβανός Τουρχάν Πασάς, ο οποίος ούτε και αυτός έγινε αποδεκτός από
τους ομοδόξους του. Με προτροπή των
μεγάλων δυνάμεων, τη διοίκηση της
Κρήτης ανέλαβε ο χριστιανός Γεώργιος
ολεμική αναμέτρηση μεταξύ του πολεμικές συγκρούσεις τερματίστηκαν Βέροβιτς, πρώην διοικητής της Σάμου.
Βασιλείου της Ελλάδας και της στις 8 Μαΐου του ίδιου χρόνου με ήττα Η κατάσταση, όμως, παρέμεινε έκρυθμη και το αίμα έρεε άφθονο.
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με αφορ- της Ελλάδας.
μή το Κρητικό Ζήτημα. Η πρώτη τουφε- Στις αρχές του 1896 την Ελλάδα κυβερ- Οι χριστιανοί Έλληνες, που αποτελούκιά έπεσε στις 6 Απριλίου 1897 και οι νούσε ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης, πο- σαν το 80% των κατοίκων της Κρήτης,
Η Μάχη του Βελεστίνου σε λαϊκή λιθογραφία
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είχαν ξεσηκωθεί και ζητούσαν αυτονομία για το νησί τους. Η Αγγλία, η Γαλλία,
η Ρωσία, η Αυστρία και η Ιταλία, έστειλαν από ένα πλοίο στην Κρήτη για την
προστασία των υπηκόων τους. Το ίδιο
ήθελε να πράξει και η Ελλάδα, αλλά
εμποδίστηκε από τους πρεσβευτές των
Μεγάλων Δυνάμεων στην Αθήνα. Πάντως, βοήθεια έφθανε από την Ελλάδα
στην Κρήτη, χάρη στην ιδιωτική πρωτοβουλία και συγκεκριμένα την «Εθνική Εταιρεία», μια μεγαλοϊδεατική οργάνωση, με βαθιές ρίζες στην ελίτ της
αθηναϊκής κοινωνίας και της ελληνικής
διασποράς.
Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ,
ενώ από την πλευρά τους οι Μεγάλες
Δυνάμεις προσπαθούσαν να τον πείσουν να δώσει μεγαλύτερα προνόμια
στην Κρήτη. Ο Σουλτάνος δέχθηκε ο
διοικητής της Κρήτης να είναι πάντοτε
χριστιανός και να διορίζεται με τη σύμφωνη γνώμη των μεγάλων Δυνάμεων,
αλλά την ίδια ώρα ενθάρρυνε τους
Τουρκοκρητικούς να γίνονται καθημερινά προκλητικότεροι.
Στις 24 Ιανουαρίου 1897 οι μουσουλμάνοι προέβησαν σε σφαγές χριστιανών στα Χανιά. Ο Δηληγιάννης, ευρισκόμενος σε δύσκολη θέση και υπό
την πίεση των λαϊκών αντιδράσεων,
αναγκάσθηκε να στείλει στρατιωτικές
δυνάμεις στην Κρήτη, γνωρίζοντας ότι
αυτό θα αποτελούσε αιτία πολέμου
για την Υψηλή Πύλη. Στολίσκος πολεμικών πλοίων κατευθύνθηκε στο νησί
υπό τον βασιλόπαιδα Γεώργιο, ενώ ο
συνταγματάρχης Τιμολέων Βάσσος με
χίλιους άνδρες αποβιβάσθηκε στον
όρμο του Κολυμπαρίου (δυτικά των Χανίων), με εντολή να καταλάβει την Κρήτη εν ονόματι του Βασιλιά Γεωργίου Α’.
Στις 7 Φεβρουαρίου είχε την πρώτη του επιτυχία, όταν κατανίκησε τετραπλάσια δύναμη τουρκοκρητών και
οθωμανικών δυνάμεων. Στρατιωτικά
αγήματα είχαν αποβιβάσει στο νησί
και οι Μεγάλες Δυνάμεις, που απαγόρευσαν κάθε περαιτέρω επιθετική
ενέργεια στον Βάσσο και τους άνδρες
του.
Με την παρουσία ελληνικών δυνάμεων στην Κρήτη, ο Σουλτάνος δεν είχε
άλλη δυνατότητα, παρά να κηρύξει τον
πόλεμο κατά της Ελλάδας. Το έπραξε
στις 5 Απριλίου 1897. Την εποχή εκείνη,
η ελληνοτουρκική μεθόριος διέτρεχε
τη γραμμή από την Άρτα έως τις νοτιοανατολικές προσβάσεις του Ολύμπου.
Οι Οθωμανοί συγκέντρωσαν στρατιωτική δύναμη, αποτελούμενη από
121.500 άνδρες και 1.300 ιππείς, με αρχηγό τον Ετέμ Πασά και Γερμανούς συμβούλους. Οι ελληνικές δυνάμεις παράταξαν 54.000 άνδρες και 500 ιππείς, με
επικεφαλής το διάδοχο Κωνσταντίνο.
Η πρώτη εβδομάδα των πολεμικών επιχειρήσεων (6-11 Απριλίου) αναλώθηκε
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Μάχη στο Βελεστίνο

Αναχώρηση ελληνικών στρατευμάτων για την Κρήτη

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 20 φορά με τάξη. Ο Σμολένσκης διατάχθησε μάχη χαρακωμάτων κατά μήκος των
Θεσσαλικών συνόρων.
Στις 11 Απριλίου, ο Ετέμ Πασάς και
οι άνδρες του εισήλθαν στο ελληνικό
έδαφος από τα στενά της Μελούνας
και διέσπασαν γρήγορα τις ελληνικές
δυνάμεις στον Τύρναβο (12 Απριλίου).
Οι Έλληνες στρατιώτες υποχώρησαν
άτακτα και συμπτύχθηκαν στα Φάρσαλα, όπου αντέταξαν νέα γραμμή άμυνας.
Η Λάρισα αφέθηκε στην τύχη της και
καταλήφθηκε από τους Τούρκους στις
13 Απριλίου, αφού προηγουμένως είχε
εκκενωθεί από τους κατοίκους της.
Την ίδια μέρα, τουρκική δύναμη κατευθύνθηκε στο Βελεστίνο, όπου αντιμετωπίστηκε από τον Συνταγματάρχη
Σμολένσκη και την ταξιαρχία του.
Με πεσμένο το ηθικό, οι Έλληνες υπέστησαν και νέα ήττα στα Φάρσαλα, στις
24 Απριλίου, υποχωρώντας αυτή τη

κε να εγκαταλείψει το Βελεστίνο και να
μεταβεί με τις δυνάμεις του στο Δομοκό, όπου οι Έλληνες προετοίμαζαν νέα
γραμμή άμυνας. Μάταια, όμως, αφού
ο υπέρτερος τουρκικός στρατός πέτυχε
μια ακόμη νίκη στις 5 Μαΐου, έχοντας
πλέον ανοιχτό το δρόμο για την Αθήνα.
Σε μια ύστατη προσπάθεια, ο Σμολένσκης, που αποδείχθηκε ο πιο αξιόπιστος στρατιωτικός, διατάχθηκε από τον
Κωνσταντίνο να κρατήσει το πέρασμα
στις Θερμοπύλες. Δε χρειάστηκε, γιατί
επενέβησαν οι Μεγάλες Δυνάμεις.
Ο τσάρος Νικόλαος Β’, συγγενής εκ
μητρός του Έλληνα βασιλιά Γεωργίου
Α’, έπεισε τον Σουλτάνο να διατάξει κατάπαυση του πυρός.
Το σχετικό πρωτόκολλο υπογράφτηκε
στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας στις 8
Μαΐου 1897, με τους Οθωμανούς να
έχουν ανακαταλάβει όλη τη Θεσσαλία.
Στο μέτωπο της Ηπείρου η ανακωχή έγινε μία μέρα νωρίτερα (7 Μαΐου

1897). Τα πράγματα εκεί είχαν εξελιχθεί καλύτερα για τον Ελληνικό Στρατό.
Οι δυνάμεις του συνταγματάρχη Μάνου όχι μόνο κράτησαν στη γραμμή Άρτας – Πέτα, αλλά προήλαυσαν και μέσα
στο τουρκικό έδαφος. Οι απώλειες για
την ελληνική πλευρά ήταν 672 νεκροί,
2.383 τραυματίες και 252 αιχμάλωτοι και για την τουρκική 1.111 νεκροί,
3.238 τραυματίες και 15 αιχμάλωτοι.
Οι βασικότερες αιτίες για την εθνική
ντροπή του 1897 ήταν η έλλειψη διορατικότητας από την πολιτική τάξη και
το απαράσκευο του ελληνικού στρατού.
Η κυβέρνηση Δηλιγιάννη, για να αντιμετωπίσει το οικονομικό πρόβλημα της
χώρας, είχε περικόψει τις στρατιωτικές
δαπάνες, ενώ ο κομματισμός βασίλευε
στο στρατό, με την προαγωγή στις ανώτερες θέσεις ανίκανων αξιωματικών.
Ο στρατηγός και μετέπειτα δικτάτωρ,
Θεόδωρος Πάγκαλος, χαρακτηρίζει
στα Απομνημονεύματά του «ένοπλο
συρφετό» το ελληνικό εκστρατευτικό
σώμα και αναφέρει σχετικά: «Η κατάστασις του στρατού μας ήτο οικτρά…
Τα στελέχη του πεζικού, εκτός ολίγων,
ήσαν τελείως αμαθή και ανίκανα. Η
μεγίστη πλειοψηφία των ανωτέρων
αξιωματικών απετελείτο από αγαθούς
τύπους, των οποίων η στρατιωτική
μόρφωσις περιωρίζετο εις την τακτικήν
της καταδιώξεως, ληστών, φυγοδίκων
και ζωοκλεπτών… Αυτός ήτο στρατός,
διά του οποίου η ανεκδιήγητος εκείνη
κυβέρνησις ενόμιζεν ότι θα νικήση την
Τουρκική Αυτοκρατορία…».
Το οριστικό τέλος του ελληνοτουρκικού πολέμου γράφτηκε στις 22 Νοεμβρίου 1897 στην Κωνσταντινούπολη,
με καταρρακωμένο το γόητρο της χώ-

ρας και την υπερηφάνεια των Ελλήνων. Ο Θεόδωρος Δηληγιάννης είχε
παραιτηθεί υπό το βάρος της ήττας και
τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης
υπέγραψε ο Αλέξανδρος Ζαΐμης. Με
τη συμφωνία, που επεξεργάστηκαν οι
Μεγάλες Δυνάμεις, οι εδαφικές απώλειες για την Ελλάδα ήταν μικρές, αφού
επανάκτησε τη Θεσσαλία, την οποία
είχε χάσει στο πεδίο της μάχης.
Όμως, η Ελλάδα των τόσων οικονομικών προβλημάτων και του τρικούπειου
«Δυστυχώς επτωχεύσαμεν!» υποχρεώθηκε να καταβάλει μια υπέρογκη
αποζημίωση στην Τουρκία (4.000.000
τουρκικές λίρες), ως πολεμική επανόρθωση.
Αναγκάσθηκε να λάβει ένα ακόμη δάνειο και προκειμένου να ξεπληρώσει
το δυσβάστακτο χρέος της, τέθηκε υπό
Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο.
Αυτό είχε ως συνέπεια να εκχωρήσει
πηγές των δημοσίων εσόδων στους πιστωτές της και να δημιουργηθούν έτσι
τα περίφημα μονοπώλια στο τσιγαρόχαρτο, το αλάτι, το πετρέλαιο, τον καπνό, τα σπίρτα και τα τραπουλόχαρτα,
που θα διατηρηθούν μέχρι την είσοδο
της χώρας μας στην ΕΟΚ το 1981.
Το θετικό για τις εθνικές διεκδικήσεις
ήταν η αποχώρηση των Οθωμανών
από την Κρήτη, η οποία απέκτησε την
αυτονομία της (1898), πρώτο στάδιο
για την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα
(1913).
Η εθνική οργή θα απαλυνθεί με τον
καιρό, η φτωχή Ελλάδα γρήγορα θα
σηκώσει κεφάλι και 15 χρόνια αργότερα θα γραφτεί το έπος των Βαλκανικών Πολέμων του 1912-1913.
[πηγή: 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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Μαρία Τζομπανάκη
από Νέα Υόρκη:
«Θα αισθανόμουν πιο
ασφαλής στην Ελλάδα!»

Κ

ραυγή αγωνίας από
την ηθοποιό Μαρία
Τζομπανάκη που ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη! Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε
πρόσφατα στο Κεντρικό
Δελτίο Ειδήσεων της ΚΡΗΤΗ TV – μέσω skype – και
στη δημοσιογράφο Στέλλα Τερζάκη, για το πώς
βιώνει την πανδημία στην πόλη της Νέας Υόρκης, που
μετρά τα περισσότερα κρούσματα στις ΗΠΑ.
«Δεν είναι μπόρα αυτό που ζούμε», τόνισε η κ. Τζομπανάκη «είναι τσουνάμι», χαρακτηρίζοντας πρωτοφανές όλο αυτό που συμβαίνει σε μία πόλη 20 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου ζει τα τελευταία χρόνια με το
σύζυγό της.
Η κ. Τζομπανάκη περιγράφει ότι δεν έχουν παρθεί
αυστηρά μέτρα και δεν υπάρχει καθολική απαγόρευση
όπως στην Ελλάδα, με ανθρώπους να κυκλοφορούν σε
καταστήματα χωρίς μάσκες, ακόμα κι αν η κίνηση έχει
περιοριστεί.
Η ηθοποιός εκμυστηρεύεται ότι είχε βγάλει εισιτήριο
για να βρεθεί στη χώρα μας το Πάσχα, όμως θεώρησε πιο υπεύθυνο να μείνει στο σπίτι της, ακόμα κι αν
αισθάνεται ότι θα ήταν πιο ασφαλής στην Ελλάδα.
Επιπλέον, καταγγέλλει ότι δεν υπάρχει εξοπλισμός για
όλα τα περιστατικά στα νοσοκομεία της Νέα Υόρκης
και υπάρχει έλλειψη αναπνευστήρων.

Έλλη Κοκκίνου: «Μένω σπίτι, ανήκω
στις ευπαθείς ομάδες»

Ρ

ούπι δεν το κουνάει η Έλλη Κοκκίνου από το σπίτι
της. Τηρεί αυστηρά τα περιοριστικά μέτρα που συνιστά το υπουργείο Υγείας κατά του κορωνοϊού και προσέχει ιδιαίτερα, αφού ανήκει στις ευπαθείς ομάδες.
Την αποκάλυψη έκανε η γνωστή τραγουδίστρια πριν
από λίγες ημέρες, στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» στον ΑΝΤ1, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου
βιντεοκλίπ της.
«Το πρώτο Σαββατοκύριακο που χτύπησε ο κορωνοϊός είχα πει ότι δεν πρόκειται να δεχτώ κόσμο στο
καμαρίνι. Είμαι στις ευπαθείς ομάδες. Έχω πάρα πολύ
βαρύ άσθμα, έχω νοσηλευτεί αρκετές φορές για το
αναπνευστικό, άρα είμαι ένας άνθρωπος που δε μπορεί να παίξει με αυτό ούτε να κάνει πλακίτσα» εξήγησε
η Έλλη Κοκκίνου και συνέχισε: «Και από τότε που έγινε
όλο αυτό, είμαι σπίτι, γιατί εγώ δε θα το περάσω απλά
με ένα κρύωμα, θα το περάσω πολύ βαριά. Έχω ευθύνη και απέναντι στο παιδί μου και προς εμένα. Ανήκω
στις ευπαθείς ομάδες. Έχω νοσηλευτεί πάρα πολλές
φορές σε πολύ άσχημη κατάσταση. Προσέχω για να
έχω!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πατέρας στα 89 του ο ισχυρός
άνδρας της «Φόρμουλα 1»
Ο μέλλων πατέρας θα αποκτήσει τον πρώτο του γιο,
τον Ιούλιο, από τη 44χρονη σύζυγό του

Ξ

ανά μπαμπάς στα 89 του χρόνια
θα γίνει για τέταρτη φορά, ο Βρετανός μεγαλοεπιχειρηματίας Μπέρνι Έκλεστοουν, πρώην επικεφαλής
της Φόρμουλα 1.
Ο μέλλων πατέρας θα αποκτήσει
τον πρώτο του γιο, τον Ιούλιο, από
τη 44χρονη σύζυγό του, Φαμπιάνα
Φλόσι (μεγάλη φωτ.).
Ο δισεκατομμυριούχος έχει ήδη
πέντε εγγόνια, τα οποία του χάρισαν οι τρεις κόρες του. Η πρώτη
κόρη του, η 65χρονη Ντεμπόρα,
προέρχεται από το γάμο του με την
Ίβι Μπάνφορντ, ενώ οι άλλες δύο
(μικρή φωτ.), η 35χρονη Ταμάρα και
η 31χρονη Πέτρα, από το δεύτερο
γάμο του με τη Σλάβικα Ραντίκ.
Ο Μπέρνι Έκλεστοουν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τα μέσα ενημέρωσης με τις εκκεντρικές δηλώσεις
του. Ειδικότερα είχε πει πως θα ήθελε να δει τον Πούτιν στο «πηδάλιο»
της Ευρώπης και ότι η εισβολή στην
Κριμαία είχε ως μοναδικό κίνητρο
να «ενώσει ξανά τη Ρωσία».
«Θα ήθελα να τον δω να κάνει κουμάντο στην Ευρώπη. Δεν έχουμε
κανέναν σε αυτόν τον ρόλο, οπότε
η κατάσταση δε μπορεί να χειροτερέψει. Κάνει πάντα αυτό που υπόσχεται… Δεν είμαι υποστηρικτής της

Τ

ο όνειρό της πραγματικότητα θα
κάνει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ,
καθώς τον άλλο μήνα θα ανοίξει το
πρώτο της κατάστημα, το οποίο θα
πουλά -τι άλλο;- παπούτσια!
Η τηλεοπτική Κάρι Μπράντσο είναι
γνωστό ότι και στην πραγματική της
ζωή έχει έρωτα με τα υποδήματα
και γι’ αυτό το λόγο εδώ και αρκετά χρόνια, σχεδιάζει η ίδια υπέροχα
ζευγάρια. Τώρα όμως ήρθε η ώρα
να ανοίξει το πρώτο της κατάστημα
στη Νέα Υόρκη.
«Δεν είχα ποτέ τολμήσει να ονειρευτώ ή να φανταστώ έντονα
πως μια μέρα αυτό θα ήταν ένα
μέρος που θα αποκαλούσα σπίτι μου» έγραψε η ηθοποιός στον
προσωπικό της λογαριασμό στο
Instagram, ανακοινώνοντας πως το
κατάστημά της θα ανοίξει τον ερχόμενο Απρίλιο. Εντυπωσιακό είναι επίσης το γεγονός, ότι ο χώρος

δημοκρατίας. Χρειαζόμαστε
ένα δικτάτορα. Ένας δικτάτορας λέει «θα κάνω αυτό» και
το κάνει. Σε μια δημοκρατία,
οι αποφάσεις αποδυναμώνονται».

Η Σάρα Τζέσικα
Πάρκερ έκανε
το όνειρό της
πραγματικότητα!

που θα φιλοξενεί τα παπούτσια της
Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είναι ο ίδιος
που κάποτε στέγαζε τη θρυλική
μπουτίκ του κορυφαίου σχεδιαστή
υποδημάτων Μανόλο Μπλάνικ,

αγαπημένου της Κάρι Μπράντσο, η
οποία ξημεροβραδιαζόταν -τηλεοπτικά- στο κατάστημα της 54ης
Οδού.
[πηγή: Newsbreak.gr]

50 χρόνια έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ο Σταθμός της ζωής σας!
Hellenic Radio CFMB

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

Κάθε Σάββατο, 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.
Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό
του Μιχάλη Τελλίδη
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ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ

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

Έγκυρες και πιστοποιημένες μεταφράσεις όλων των εγγράφων σας για τις υποθέσεις σας σε Ελλάδα και Καναδά.

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;

Αναλαμβάνουμε:

• Επίσημα έγγραφα: πιστοποιητικά γεννήσεως, θανάτου, γάμου κλπ.
Α-Έλα
Μάγδα
μου. Τι έγινε, με
σουυπαρκτά
βρήκε εισιτήρια
Μ-Α, είπα κι εγώ…
άθε
παρομοίωση
ή ανύπαρκτα
πρόσωπα και ονόματα
• Νομικά έγγραφα: διαθήκες, πληρεξούσια, συμβόλαια κλπ.
ο Λάμπης;
προφυλάξεις.
Κι εδώ, καιηστο
ταξίδι.
• Ιατρικά έγγραφα
είναι απλώς συμπωματική» και δεΑ-Άλλες
φέρνει
καμία ευθύνη
διεύθυν• Φορολογικά έγγραφα
ση
της εφημερίδας
της.πες μου να τις μάθω.
Μ-Φυσικά
Αλέκα μου. και οι συνεργάτεςΜ-Για
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
Α-Ωραία. Πότε μας φεύγεις;
Α-Φυσικά.
Πρώτα απ΄ όλα, όλο τον καιρό που
κάποιος ή κάποια κάρφωσε- έλαβαν επίσκεψη
Α-Έλα Μάγδα, πως είναι ο Αγαμέμνων;
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
ΜΤην
άλλη
εβδομάδα.
θα
λείπεις,
θα
πρέπει
κάποιος
να
παίρνει
τα
Μ-Πολύ καλύτερα, ευτυχώς δηλαδή διότι δεν από την αστυνομία που τους έδωσε πρόστιμο
των $2000.από το γραμματοκιβώτιο για να μη
ξέρω
τι θα’
κανα αν μου έφευγε…
Α-Τόσο
νωρίς;
γράμματα
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
Μ-Τους ότι
έτσουξε
Α-Καλά,
κόλλησε;
μου τα
έλεγες
ότι φαίνεται
Μ-Τι να πως
κάνουμε
χρυσήΕσύ
μου,δεφέτος
εισιτήρια
λείπεις.το κεράτωμα!
Α-Και με το παραπάνω…
κλειδωθήκατε σπίτι;
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
φεύγουν λες και είναι ζεστά ψωμιά του φούρνου. Μ-Δίκιο
έχεις!
Μ-Ναι αλλά βλέπεις ο κύριος ήθελε να εξυ- Μ-Καλά όλα αυτά, όμως αυτή η κατάσταση θα
www.hermesoverseas.com
Α-Ύστερα,
για
καλό
και
για
κακό,
σου
συνιστώ
να
Α-Έχεις
δίκιο
σ’
αυτό.
Πολλοί
γνωστοί
πάνε
στην
HERMES OVERSEAS
TRAFFICTRAFFIC
INC.
πηρετήσει το φίλο του να κάνει τα ψώνια του αλλάξει όλα αυτά που ζούσαμε.
HERMES
OVERSEAS
INC.
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
το γενικό διακόπτη του νερού.
Ελλάδα.
Άλλοι
καιαγορές
άλλοι τροφίγια να κλείσεις
Α-Δηλαδή;
στο
λεςγια
και διακοπές
δεν έχουμε
COSTCO,
www.hermesoverseas.com
www.hermesoverseas.com
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
Μ-Θα φοβόμαστε
να αγκαλιαστούμε
όπως
μων
στο Παρκ Εξτένσιον.
Μ-Καλό
κι αυτό, το σημειώνω.
Και το ηλεκτρικό
διεκπεραιώσουν
κληρονομικά και άλλα.
INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP AGENTS
Õ¡’‘…À…¡K«
≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ
Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
INTERNATIONAL FREIGHT
FORWARDERS
SHIP
AGENTS
κάναμε παλιά.
Α-Και τι έγινε; Πώς κόλλησε;
κλείσω;
Μ-Μόνο που αν δεν προσέξεις, υπάρχουν να
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
Μ-Τον παίρνει λοιπόν ο κολλητός του ο Άλ- Α-Ναι, δυστυχώς…
TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
Για το ηλεκτρικό,
σουθασυνιστώ
να
κάποιοι
επιτήδειοι
καινα
επιτήδειες,
που υποτίθεται
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas.com
Μ-Θα χάσουμε
ή το λιγότερο
ελαττώσουκης
και του
ζήτησε
τον «πετάξει»
μέχρι Α-Όχι.
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
μερικούς ηλεκτρονικούς
διακόπτες
τις κάνει
διαδικασίες
καιψώνια.
όταν κάνουν λάθη, αγοράσεις
Tél.:
(514)
270-1961
• Fax:
(514)
με τις συναναστροφές
με γνωστούς
και θα
μερικά
COSTCO να
τογνωρίζουν
6692 Avenue
du Parc,
Montréal,
Qc H2V 4H9
(μέσα
στην 274-26
PARK P
περιορίσουμε
Α-Καλά,
μουψηλά,
είχεςκαι
πειτακάποτε
ότι με
έχει
κοινωνικές
μας εξόδους
και Tél.: (514) info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas
270-1961 • Fax:
(514) 274-2600
αυτούς πουτιςανοίγουν
και κλείνουν
τα φώτα
υψώνουναυτός
τα χεριά
βάρη μαζί
τα από
δυο
Μερσεντές,
σπορ λουξ
για το
διασκεδάσεις.
Δηλαδή
οι χοροί,
πα6692 Avenue du Parc,
Montréal,Η Qc
H2V
(μέσα στην PA
προγραμματισμό.
Με τέρμα
αυτό τον
τρόπο τα
έστω
πρόστιμα
και τις μια
ταλαιπωρίες
πέφτουν
σε καλοσένα. με
• katherine@hermesoverseas.com
εταιρεία
μας 4H9
διαθέτει
καίρι και μια για τους υπόλοιπους μήνες. Γιατί νηγύρια ακόμα και οι κοινωνικές δραστηριό-info@hermesoverseas.com
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
αν λείπεις,
δείχνειβαφτίσια
το σπίτι και
ότι άλλες.
κατοικείτε και
Εν πήγε
τω μεταξύ
έχουναυτοκίνητο;
πάρει την αμοιβή τους κιτητες
το μεγαλύτερο δίκτυο
δεν
με τοόμως,
δικό του
όπως γάμοι,
σεβόμαστε
το όνομάQc
μας. H2V 4H9
6692
Avenue du Parc,
Montréal,
(μέσα
στην PARK PL
γραφείων
στην Ελλάδα,
γίνεται
λεία γιακάτι
τουςτέτοιο.
κλέφτες που
για τη δουλειά
έκαναν.το είχε σε εσω- δε
Μ-Διότι
το λουξπου…
σπορδεν
μοντέλο
Α-Δε
θέλωεύκολη
να σκέφτομαι
προκειμένου να μεταφέρει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
Μ-Κι όμως, μην εκπλαγείς αν όλα αυτά που
τερικό
γκαράζ
Α-Τι μου
λες; και το άλλο δε δούλευαν τα καιροφυλακτούν.
το λάδι σας από το χωριό σας
σεβόμαστε το όνομά μας.
λέω
γίνουν.
Μακάρι
να
βγω
λάθος.
φρένα.
Μ-Και που είσαι ακόμα. Υπάρχει τέτοια Μ-Και το Αλάρμ από τα παιδιά του SPARTAN δε
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
Α-Με άλλα λόγια μου λες, ότι ο κόσμος που
Α-Ας πήγαινε να τα φτιάξει…
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
Προσέχουμε
τα
πράγματά
σας...
βοηθάει
που
έχω
σπίτι;
ανευθυνότητα,
που
αν
μπλεχτείς
σε
τέτοιες
ζούσαμε, που ξέραμε, δε θα τον ξαναζήσουμε.
Μ-Δε μπορούσε.
από την Ελλάδα.
το όνομά μας.
Α-Βεβαίως
καιφιλενάδα...
βοηθά, αλλά ότανσεβόμαστε
κτυπήσει ο
υποθέσεις τότε άστα να πάνε.
Μ-Δυστυχώς
Α-Γιατί;
Α-Καλά εμείς.
Τουλάχιστον
και πάρει
γευτήΜ-Διότι
όπως
πρέπει να ξέρεις,
κλείσει
θα είναι
αργά. Θαζήσαμε
σου έχουν
Α-Έπρεπε
οι κυβερνητικές
αρχές έχουν
τις Ελλάδας
να συναγερμός
όλα
γκαράζ
με κυβερνητικό
διάταγμα. αρχές τα
καμε
τη ζωή, τα
τα εγγόνια
αυτά
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
πράγματα.
Αν παιδιά,
όμως νομίζουν
ότιμας,
το σπίτι
ήτανταπιο
συνεργάσιμες
με τις προξενικές
Α-Καλά και τα ταξί, τα φορτηγά, όλα αυτά τα πως θα ζήσουν σε μια τέτοια κοινωνία;
σεβόμαστε το όνομά μας.
κατοικείται,
δε Αλλά
θα προσπαθήσουν
εδώ. αν χαλάσουν, ποιος θα τα φτιάξει;
οχήματα
Μ-Δεν ξέρωτότε
πως.
μην εκπλαγείςνα
αν σε
θα
Μ-Έχεις
δίκιο,επιτρέπονται
αν ήταν έτσι ταοι πράγματα,
δε θα κλέψουν.
Μ-Για
αυτά
οποιεσδήποτε
υποχρεωθούν να ζουν μέσα σε εξτρεμιστικούς
επισκευές.
περιορισμούς.
το έλεγα ότι έχω την πιο έξυπνη
αναγκαζόμασταν πολλοί από εμάς να πάμε στην Μ-Αλέκα,
ΜΌΝΌ
Μεταφέρουμε βαλίτσες και
κουτιά στην Ελλάδα,
Σαςμικρά
πληροφορούμε
Α-Γιατί;
Α-ΤέτοιουΤίποτε
είδους
κοινωνίες έχουμε γνωρίσει
φιλενάδα.
άλλο;
Ελλάδα.
ανεξάρτητα από το βάρος και
χωρίς
πρόσθετο
κόστος
στην
Ελλάδα.
$
ότι
από
το
2013
και
μέχρι
νεοτέρας
ανακοίνωσης
Μ-Διότι αν πρόκειται για οχήματα των ανα- σε έργα επιστημονικής φαντασίας.
Α-Ναι.
Πάρε
τις
πιστωτικές
σου
κάρτες
και
πες
Α-Ναι
αλλά
με
το
να
πηγαίνουμε
στην
πατρίδα
μειώνουμε
το
κόστος
μεταφοράς
μιάς
μεγάλης
βαλίτσας,
γκαίων υπηρεσιών, τότε μόνο επιτρέπεται η Μ-Κι όμως, από έργα πάνε να γίνουν η πραγΓια περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε
με
ανεξαρτήτως
βάρους, ή ενός
μεσαίου χαρτοκιβωτίου
θα πας Ελλάδα για να ξέρουν ότι θα κάνεις
έστω για τους
διεκπεραιώσεις,
συντήρηση
και η επισκευήτητους.βοηθούμε
Κι έτσι ότι
ματικότητα.
Σας
πληροφορούμε
τον
αντιπρόσωπό
μας
στον
Πειραιά,
στο
τηλέφωνο
από
το
Μόντρεαλ
στην
Αθήνα
σε
μόνο
$50.00.
οοικονομικά.
δικός μου,Το
του
έκανε
το χατίρι
Α-Τώρααπό
πουτοτοεξωτερικό.
είπες, μουΤοθύμισες
«Θαυάλλο δε,το αν
οι
έχεις
σκεφτεί
αυτό; να πάνε για αγορές
ότι4833-594
από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης 210
ψώνια
μαστότραπέζης
Νέο Κόσμο»
Άλντους
έχουντου
κώδικα
με 5Χάξλεϋ.
αριθμούς, δε
Μ-Όχι στο
να COSTCO.
σου πω. Αλλά μάλλον δίκιο έχεις. κάρτες
μειώνουμε
το κόστος
μεταφοράς
μεγάληςστους
βαλίτσας,
Είναι ένας τρόπος
να δείξουμε
την κοινωνική
μαςμιάς
αλληλεγγύη
συνανθρώπους
Α-Και πως έγινε;
Μ-Ποιος κόσμος και ποιος Χάξλεϋ…;
Έστω και 15% απ’ αυτούς που θα πάνε στην θα δουλεύουν στο εξωτερικό. Θα πρέπει να τους
Tél.:
(514)
270-1961
•ή Fax:
274-2600
στην Ελλάδα
που πλήττονται
αυτές
τις δύσκολες
στιγμές που περνά η πατρίδα μ
ανεξαρτήτως
βάρους,σε
ενός (514)
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
Μ-Δε χρειάζεται και πολύ. Φτάνει να βρίσκε- Α- Το 1932 o Χάξλεϋ έγραψε ένα μυθιστόρησε τέσσερα. φαντασίας «Θαυμαστός
Ελλάδα,
δε θασημείο.
πήγαιναν αν θα μπορούσαν να αλλάξεις
το Μόντρεαλ
στην Αθήνα
σε μόνο
1563 από
Begin,
Ville St-Laurent,
Québec
H4R$50.00.
1W9 (corner Thimens)
σαι
στο λάθος
μα επιστημονικής
Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
Α-Δηλαδή;
Νέος Κόσμος» όπου περιέγραφε μια μελλοΜ-Άλλο;
τακτοποιήσουν τις δουλειές τους από εδώ.
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com
τοπληροφορούμε
αυτοκίνητό
σας να
απόδείξουμε
Καναδά στην
Ελλάδα καιμας
απόαλληλεγγύη
την Ελλάδα στον
Καναδά.
Μ-Να,
μιαπου
χαρά.
Το μαγαζί
είχε Α-Το
ντική πιο
κοινωνία.
Όλα θα
ήτανσου
τυποποιημένα
και
Σας
Είναι
ένας τρόπος
την κοινωνική
στους
συνανθρώ
σημαντικό,
συνιστούσα να
A-Και δεόλα
μουπήγαν
λες, τώρα
θα φύγεις,
τι θα κάνω
Απαράμιλλες τιμές, άψογη εξυπηρέτηση, 35 χρόνια πείρα.
βάλει περιορισμούς για να μην είναι ο ένας το ανθρώπινο συναίσθημα είχε εξαφανιστεί.
στην
Ελλάδα
που
πλήττονται
σε
αυτές
τις
δύσκολες
στιγμές
που
περνά
η πατρ
ότι από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης πάρεις
και μια ασφάλεια υγείας. Μη τυχόν και
εγώ χωρίς τα νέα σου;
κοντά στον άλλον.
Τα άτομα ήταν να σα να έβγαιναν από εργοχρειαστεί
σε περίπτωση
ανάγκης.
Άνθρωποι
Μ-Υπομονή όπως κι’ εγώ. Αλλά έχω κι ένα άλλο σου
Ελλάδα και δικαιούστε
μόνο μία
βαλίτσα 22 κιλών;
μειώνουμε
τοΤαξιδεύετε
κόστοςστην
μεταφοράς
μιάς μεγάλης
βαλίτσας,
Α-Τότε;
στάσιο
και χωρίζονταν
όπως
τα προϊόντα,
σε
Για
μεταφορές
απότιςένα
μικρό
δέμα σας
μέχρι
ολόκληρη
τηνμόνο
οικοσκευή
Σας
μεταφέρουμε
έξτρα
βαλίτσες
στην
Ελλάδα
με
$50.00, και
ανεξαρτήτω
πρόβλημα
για το ταξίδι.τα πράγματα στο πορτ- είμαστε.
Μ-Όπως
ξεφόρτωναν
κοινωνικές τάξεις και ομάδες. Οι ανατρεπτικές
ανεξαρτήτως βάρους,
ή ενόςσας
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
το
αυτοκίνητό
από
Καναδά
στην
Ελλάδα
και το
απόχωριό
την Ελλάδα
Καναδ
Και
όπως
πάντα,
σας
μεταφέρουμε
το
λάδι
σας
από
σας
στηνστον
Ελλάδα
μπαγκάζ
του
δικού
μου,
ένας
άλλος
πελάτης
ιδέες
είναι
απαγορευμένες
στο
«Θαυμαστό
Μ-Δε θα χρειαστεί, διότι έχουμε
ασφάλεια
με την
Α-Ποιο;
από
το
Μόντρεαλ
στην
Αθήνα
σε
μόνο
$50.00.
Απαράμιλλες
τιμές,
άψογη
εξυπηρέτηση,
35
χρόνια
πείρα.
στην
πόρτα
σας
στο
Μόντρεαλ,
στις
καλύτερες
τιμές
της
αγοράς.
βρισκόταν με το καρότσι του φορτωμένος. Και Νέο Κόσμο», γι’ αυτό υπάρχει μια ηθική επίπιστωτική μας κάρτα.
Μ-Φοβάμαι.
καθώς ξεφόρτωνε μόλις ένα μέτρο μακριά, ρί- πλαστη που θέτει τους κανόνες. Η πολιτική
που σου
πάρε καιόμοια
βεβαιώσου
Α-Τι
φοβάσαι;
Ταξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
χνει ένα φτέρνισμα κατά πάνω τους χωρίς να Α-Το
από καλό
την άλλη
είναιθέλω,
μια σκηνή,
του
Είναι έναςμετρόπος
να δείξουμε
την κοινωνική μας αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μ
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξα
Μ-Το αεροπλάνο,
τις προφυλάξεις.
βαλίτσες, το ταξίδι…
πάρει
θεάτρου. Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για τα
τις ανάλογες
Τα υπόλοι- καλύτερα.
στην
Ελλάδα
που
πλήττονται
σε
αυτές
δύσκολεςτοστιγμές
περνά
πατρίδα
μας
Και όπως πάντα,
σαςτις
μεταφέρουμε
λάδι σαςπου
από το
χωριόησας
στην Ελλάδ
παρασκήνια
παθητικοί δέκτες. Ο
πα
τα σε
ξέρεις.
Μέσα σε δύο μέρες άρχισαν τα Μ-Οκ,
αφού τοκαι
λες.μένουν
Τίποτε άλλο;
Α-Δε
καταλαβαίνω.
«Θαυμαστός
έχει μετατρέψει
πρώτα
συμπτώματα,
κάτιφοβάμαι
σαν γρίπη
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
κρατάς Νέος
τσάνταΚόσμος»,
που θα μπορούν
να την
Μ-Με τόσα
που γίνονται,
Αλέκααλλά
μου.με Α-Μην
ξερό βήχα. Πήραμε λοιπόν την ειδική γραμμή τους ανθρώπους σε όντα που δέχονται την
μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
οι τσαντάκηδες μεΓια
τις μοτοσυκλέτες.
Α-Ανοησίες.
αεροπλάνο
είναιειδική
το πιοπτέρυγα
ασφαλές αρπάξουν
καταπίεση.
και
μας είπανΤονα
πάμε στην
το
αυτοκίνητό
σας από Καναδά στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στον Καναδά.
Μ-Καλά
λες.
μέσο
μεταφοράς.
Το
λένε
κι
οι
στατιστικές.
του νοσοκομείου που ειδικεύεται για τα κρού- Μ-Δηλαδή, κάτι σαν τώρα;
Α-Ναι,
μόνο
που
τώρα
δεχόμαστε
την
καταπίσματα
του
κορωνοϊού.
Μ-Δε ξέρω τι λένε οι στατιστικές αλλά εγώ Α-Και πότε με το καλό επιστρέφεις;
Απαράμιλλες τιμές, άψογη εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα.
George
Tellides
Α-Και
εση για
προφυλαχτούμε
οδυνηρό
μετά;
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permitting building up to a three storey building. Property has been tops and backsplash in kitchen, freshly
Α-Το μόνο, θα πρέπει να πάρεις κάποιες Μ-Θα προσπαθήσω. Τα λέμε τον Αύγουστο.
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Φάκελος Μακέντα:
Το συμβόλαιο,
οι απαιτήσεις
και το Καμπιονάτο

Στο μυαλό του βρίσκεται κυρίως η Serie A. Να
κερδίσει αυτό που δε μπόρεσε στα... νιάτα του.
Την αναγνώριση από τους συμπατριώτες του.
Ο Φεντερίκο Μακέντα έβαλε το κλειδί στην
πόρτα της εξόδου και απομένει να το γυρίσει για να
φύγει απ’ τον Παναθηναϊκό.
Γράφει ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΙΡΩΤΣΟΣ
[πηγή: TO10.GR]

«Ξ

εκίνησα να σκαρφαλώνω προς
την επιστροφή μου. Είμαι πλέον
ένας καλύτερος ποδοσφαιριστής, ένας
καλύτερος αθλητής. Κάνω πλάνα με διαφορετική φιλοσοφία. Έχω δουλέψει
πολύ τα τελευταία δύο χρόνια. Τα έχω
πάει καλά στον Παναθηναϊκό αλλά προσβλέπω σε μεγαλύτερα πράγματα. Ξέρω
ότι είμαι σε καλό δρόμο για να επιστρέψω σε καλύτερα πρωταθλήματα και να
αφήσω το σημάδι μου εκεί».
Δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρο «θέλω να
φύγω» μήνυμα από αυτό που έστειλε
προ ημερών ο Φεντερίκο Μακέντα στον
Παναθηναϊκό. Ο Ιταλός έχει το μυαλό του
αλλού. Σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα.
Κοιτάζει τα στατιστικά και βλέπει πως η
θητεία του στην Ελλάδα δε συγκρίνεται
με καμία άλλη σε όλη του την καριέρα.
24 γκολ και επτά ασίστ σε 55 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα. Τα υπόλοιπα

νούμερα της καριέρας του; Πέντε γκολ
σε 36 συμμετοχές με τη Γιουνάιτεντ (συν
έξι ασίστ). 11 γκολ σε 50 συμμετοχές στη
Νοβάρα. Οχτώ γκολ σε 33 παιχνίδια με
την Κάρντιφ. Δέκα γκολ σε 18 ματς με
την Μπέρμιγχαμ. Τρία σε 15 με τη Ντόνκαστερ. Ένα σε 16 με τη Σαμπντόρια.
Μηδέν σε Στουτγκάρδη, Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς και Νότιγχαμ Φόρεστ σε 27 συνολικά παιχνίδια και με τους τρεις.
Πουθενά δεν ήταν το ίδιο αποδοτικός
όσο στην Ελλάδα τα δύο τελευταία χρόνια. Σε καμιά άλλη ομάδα δεν ήταν τόσο
επιδραστικός όσο στον Παναθηναϊκό,
που έχει συμμετοχή (γκολ/ασίστ) σε 31
τέρματα της ομάδας του.
Στην παρουσίασή του είχε υποσχεθεί
πως θα… αναγεννηθεί. Περίπου δύο
χρόνια αργότερα έχει τηρήσει την υπόσχεσή του. Αναγεννήθηκε και πλέον δικαιούται να κοιτάζει ψηλότερα. Σε ένα
πρωτάθλημα πιο προηγμένο, που θα του
επιτρέψει να… επανορθώσει. Να φτιάξει
το όνομα που ήθελε πάντα, να βρει την

αναγνώριση που έψαχνε. Κυρίως ανάμεσα στους συμπατριώτες του. Η Ιταλία είναι το… απωθημένο του. Η Serie A, αφού
τις μικρότερες κατηγορίες τις έχει ζήσει
και δεν του ταίριαξαν ποτέ.
Θέλει να βρει μια ομάδα της πρώτης
κατηγορίας, έναν σύλλογο ανταγωνιστικό που θα του δώσει ίσως την τελευταία
του ευκαιρία να διακριθεί στο πρωτάθλημα της χώρας του. Και φυσικά να του
αυξήσει τον τραπεζικό του λογαριασμό.
Ο Μακέντα είχε το περασμένο καλοκαίρι μια πρόταση που ούτε ο ίδιος δεν
περίμενε. Ομάδα από το Κατάρ του πρόσφερε κοντά στο ένα εκατομμύριο ευρώ
ετησίως για να τον κάνει δικό της, αλλά
τα χρήματα που έδινε στον Παναθηναϊκό
ήταν λίγα.
Και εν μέσω προετοιμασίας οι πράσινοι δε μπορούσαν να χάσουν το βασικό
τους επιθετικό έναντι 300.000 ευρώ που
του πρόσφεραν. Δεν είχαν ούτε το χρόνο, ούτε τη διάθεση, ούτε τα χρήματα να
ψάξουν στην αγορά, για επιθετικό που

θα τους έδινε διψήφιο αριθμό τερμάτων. Αυτό το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό. Το γνωρίζει και ο ίδιος ο Ιταλός
φορ γι’ αυτό και στέλνει… μηνύματα
αποχώρησής του.
Το συμβόλαιό του τελειώνει το καλοκαίρι του 2021 και του δίνει το δικαίωμα να πιέσει καταστάσεις. Σε πιθανή
κουβέντα επέκτασής του θα ζητήσει διπλάσια χρήματα απ’ αυτά που παίρνει
τώρα, τα οποία είναι λίγο περισσότερα
από 200.000 ευρώ. Δύσκολα μπορεί ο
Παναθηναϊκός να του τα δώσει, αν σκεφτούμε πως ήδη πληρώνει μισό εκατομμύριο ετησίως για άλλον επιθετικό. Τον
Καρλίτος.
Η καλύτερη επιλογή και για τους δύο;
Η πώληση. Να βάλει ο Παναθηναϊκός στα
ταμεία του ένα ποσό άνω των 800.000
ευρώ, που θα είναι και η τιμή εκκίνησης
για τον Ιταλό, να βρει ο παίκτης ένα προηγμένο πρωτάθλημα που θέλει να αγωνιστεί και να έρθει ένα βελούδινο διαζύγιο, ωφέλιμο και για τις δύο πλευρές.

Marca: «Αυτοί είναι οι... χαμένοι,
εάν διακοπούν οι διοργανώσεις»
Η ισπανική ιστοσελίδα έφτιαξε ένα αφιέρωμα για τις ομάδες
που θα βγουν... χαμένες αν διακοπούν οριστικά οι διοργανώσεις

Τ

ις ομάδες που θα βγουν... χαμένες, εάν τα πρωταθλήματα και γενικότερα οι ποδοσφαιρικές διοργανώσεις διακοπούν, παρουσιάζει σε ένα αφιέρωμά της
η Marca.
Ξεκινώντας από την Ισπανία, η μεγαλύτερη χαμένη
της υπόθεσης θεωρείται η Χετάφε. Η ομάδα του Μπορδαλάς βρίσκεται στην 5η θέση και κυνηγάει το... όνειρο
του Champiosn League, ενώ βρίσκεται και στα προημιτελικά του Εuropa League. Στεναχωρημένη πρέπει να
είναι και η Σοσιεδάδ, η οποία είναι στην 4η θέση και
στον τελικό του Copa del Rey.
Στην Premier League και εφόσον δεν ολοκληρωθεί το
πρωτάθλημα, μεγάλη χαμένη θα είναι η Λίβερπουλ. Οι
«κόκκινοι» περίμεναν 30 χρόνια για να κατακτήσουν
τον τίτλο και αν δε συμβεί αυτό, άπαντες θα απογοητευτούν, αφού το μόνο που απέμενε για να σηκώσουν
την κούπα, ήταν δύο νίκες στις εννιά τελευταίες αγωνιστικές. Επίσης, χαμένη της υπόθεσης θα θεωρείται και
η Λιντς που βρίσκεται στη 2η θέση της Championship,
επτά πόντους μακριά από την τρίτη Φούλαμ και ήταν
έτοιμη για την επιστροφή της στα... σαλόνια, μετά τη
σεζόν 2003-04.
Στην Ιταλία, τα αδέρφια Ιντσάγκι δε θα χαρούν καθόλου αν διακοπεί η σεζόν. Μετά από πολλά χρόνια
(1999-2000), η Λάτσιο του Σιμόνε Ιντσάγκι δείχνει έτοι-

μη να χτυπήσει στα ίσια τη Γιουβέντους και να πάρει
τον τίτλο. Την ίδια ώρα, ο αδερφός του, Πίπο Ιντσάγκι,
έχει στην πρώτη θέση της Serie B τη Μπενεβέντο και η
άνοδός της θεωρούνταν δεδομένη.
Στη Ligue One της Γαλλίας η Παρί Σεν Ζερμέν προπορεύεται κατά πολύ της Μαρσέιγ, με τη Ρεν να διανύει
φανταστική σεζόν και να είναι 3η, βλέποντας το σεντόνι
του Champions League να... πλησιάζει. Την ίδια ώρα, η
Σεντ Ετιέν βρίσκεται στον τελικό του Κυπέλλου και αν
τον κατακτήσει θα σπάσει την «κατάρα» των 43 ετών
χωρίς το συγκεκριμένο τρόπαιο. Όσον αφορά την Παρί,
μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες βρίσκεται
στα προημιτελικά του Champions League και έχει ως
μεγάλο όνειρο την κατάκτησή του.
Στη Γερμανία, η Μπάγερν Μονάχου προπορεύεται με
τέσσερις βαθμούς της Ντόρτμουντ. Καμία εκ των δύο
δεν πρέπει, όμως, να θεωρείται ως η μεγάλη χαμένη της χρονιάς αν δεν ολοκληρωθεί. Και αυτό γιατί η
Σάαρμπρικεν, που αγωνίζεται στην τέταρτη κατηγορία,
βρίσκεται στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας.
Στην Ολλανδία η Άλκμααρ είναι ισόβαθμη με τον
Άγιαξ στην κορυφή της βαθμολογίας και αν διακοπούν
οι διοργανώσεις θα χάσει την ευκαιρία να διεκδικήσει
το πρώτο της πρωτάθλημα μετά από 11 χρόνια!
Τέλος, όσον αφορά το Champions League, οι δύο χα-

μένες της υπόθεσης θα είναι οι... σταχτοπούτες της
διοργάνωσης. Τόσο η Αταλάντα όσο και η Λειψία αγωνίζονται για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και τα έχουν πάει
περίφημα, αφού έχουν φτάσει μέχρι τα προημιτελικά!
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[πηγή: sport-fm.gr]

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Αυτάρκεια, στην εποχή της χειρότερης κρίσης!

Το τέλος της πρώτης 10ετίας της εποχής Μαρινάκη βρίσκει τον Ολυμπιακό
οικονομικά ανεξάρτητο, «διαμάντι» του FFP, με... περιουσία δεκάδων
εκατομμυρίων στο ρόστερ του και πρωταγωνιστή στο υψηλότερο επίπεδο

Ο

κορωνοϊός αλλάζει τον πλανήτη.
Αλλάζει την καθημερινότητα των
ανθρώπων. Αλλάζει όλα όσα γνωρίζαμε
έως τώρα. Αλλάζει την οικονομία. Και
φυσικά επηρεάζει και το ποδόσφαιρο.
Με τις συνέπειες να είναι ακόμη απροσδιόριστες. Και με πολλούς συλλόγους να
προσπαθούν να πείσουν την UEFA να
κάνει… σκόντο στο Financial Fair Play για
ένα χρόνο, ώστε να μπορέσουν να «σωθούν». Να μην υποστούν τις κυρώσεις
που προβλέπουν οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
Ο ΠΑΟΚ είναι μία από τις ομάδες που
ευελπιστούν ότι η UEFA θα δώσει… χάρη
στους παραβάτες. Και, είτε θα παγώσει
τις τιμωρίες είτε θα τις επιβάλει με…
αναστολή. Προσβλέποντας σε μελλοντική αλλαγή του οικονομικού τους στάτους, είτε σε εξορθολογισμό των εσόδων/εξόδων τους.
Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός παρακολουθεί με… αδιαφορία τη συγκεκριμένη
υπόθεση. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ
απλός: Οι Ερυθρόλευκοι αποτελούν έναν
από τους συλλόγους-παράδειγμα για την
UEFA στο κομμάτι του Financial Fair Play.
Μια ομάδα που τηρεί τη συντριπτική
πλειοψηφία των κανόνων του FFP.
Η μοναδική ομάδα από τόσο «μικρή»
ποδοσφαιρική αγορά, που ξοδεύει δυσανάλογα πολλά χρήματα σε σχέση με
τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματός της, αλλά παρά ταύτα καταφέρνει να
ισοσκελίζει τα +/- του ισολογισμού της,
όντας ένα εταιρικό «διαμάντι», ακόμη
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η αντίληψη ο «λεφτάς πρόεδρος»
πρέπει «να τα… χώνει για να φέρνει
παικταράδες», είναι παλαιολιθική. Και
επικίνδυνη για τις ομάδες. Η εξάρτηση
από πρόσωπα, από το πορτοφόλι του
προέδρου, είναι ριψοκίνδυνη και έχει
αποδειχθεί στην πράξη καταστροφική,
για συλλόγους που ξαφνικά είδαν τους
«χορηγούς» τους να αποχωρούν και να
ζητούν τα… δανεισμένα λεφτά ή να αφήνουν δυσβάσταχτα ανοίγματα.
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης την ημέρα της
παράδοσης-παραλαβής, είχε κάνει μία
δήλωση που πολλοί άκουσαν, λίγοι αξιολογήσαμε και ελάχιστοι περίμεναν ότι
θα υλοποιήσει: «Παίρνω το ρίσκο να

προσφέρω πολλά χρήματα, ώστε ο Ολυμπιακός να έχει επιτυχίες. Φιλοδοξώ και
το εννοώ, να είμαι ο τελευταίος μέτοχος
του Ολυμπιακού που θα κάνει μια τέτοια
θυσία.
Πρέπει ο Ολυμπιακός να στηριχτεί οικονομικά από τον κόσμο του, από τη δυναμική του. Έχω στόχο να γίνει ο Ολυμπιακός αυτάρκης. (…) Έχω ένα όραμα για τον
Ολυμπιακό και η διάρκεια του είναι μακροχρόνια. Είμαι ρεαλιστής. Ποδόσφαιρο παίζουμε, το αποτέλεσμα μετράει».
Ο Ολυμπιακός του 2020 είναι μια ομάδα αυτάρκης. Δεν έγινε τυχαία. Ούτε…
κατά λάθος. Έγινε με πλάνο. Με συγκεκριμένη στόχευση. Με επιμονή, υπομονή, δουλειά. Με ρίσκα, μεγάλα ρίσκα.
Με λάθη, αποτυχίες, αστοχίες, οι οποίες
όμως έγιναν οδηγός και μάθημα.
Ο Ολυμπιακός της εποχής Μαρινάκη
έφτασε να πουλάει ποδοσφαιριστές με
10-15-20 εκατομμύρια ευρώ. Και να…
κατακρίνεται γι αυτό. Από φίλους και
εχθρούς, που αδυνατούν να καταλάβουν
ή απλώς δε θέλουν να αποδεχθούν, ότι
για κάθε έναν Ποντένσε που πωλείται με
20 εκατομμύρια, τρεις άλλοι «Ποντένσε»
θα επιλέξουν να φορέσουν τη φανέλα
του Ολυμπιακού. Κάτι που φυσιολογικά
δε θα σκέφτονταν καν για οποιαδήποτε
άλλη ελληνική ομάδα.
Ο Ολυμπιακός της εποχής Μαρινάκη ξεκίνησε την πορεία του στην κρίση. Στην
κορύφωσή της. Το 2010. Τότε που κανείς

δεν ενδιαφερόταν να πάρει στα χέρια
του το καράβι. Με χρέη, χωρίς ρόστερ
αξιώσεων, απέναντι στον πιο δυνατό
Παναθηναϊκό της 20ετίας, με επιχειρηματίες-κολοσσούς στη διοίκησή του.
Αυτός ο Ολυμπιακός, δέκα χρόνια μετά,
μετά από δύο απώλειες πρωταθλημάτων και μετά από σημαντικές κρίσεις,
κατάφερε να βγει αλώβητος. Με οικονομικές θυσίες της διοίκησης, αλλά και
σωστή δουλειά σε όλους τους τομείς.
Ο Ολυμπιακός της εποχής Μαρινάκη είναι αυτάρκης. Και θα συνεχίσει να είναι.
Αλλά παράλληλα έχει μια διοίκηση που
έχει αποφασίσει ότι εάν χρειαστεί, θα
βάλει όσα πρέπει, για να βγει το καράβι
από την (όποια πιθανή) φουρτούνα.
Τα πάνω από 100.000.000 € που έχει
βάλει ο Μαρινάκης αυτή τη 10ετία, είναι
χρήματα που δημιούργησαν σε μεγάλο
βαθμό αυτό το μικρό «θαύμα» που έχει
επιτύχει ο σύλλογος.
Ένας σύλλογος με λειτουργικό κόστος
σχεδόν 60.000.000 € το χρόνο, που παρόλα αυτά, δεν έχει ανάγκη το βαθύ
πορτοφόλι του μεγαλομετόχου του. Αυτάρκεια το λένε. Και (πρέπει να) είναι το
όνειρο κάθε οπαδού για την ομάδα του.
Πώς τα κατάφερε; Η απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη να επενδύσει στην ευρωπαϊκή ανέλιξη του Ολυμπιακού, ήταν
βασικός πυλώνας του σχεδίου.
Ο Ολυμπιακός δεν έγινε απλά ένα σημαντικό κλαμπ στην Ευρώπη, με συ-

νεχείς παρουσίες στους ομίλους του
Champions League και στο Europa
League.
Ανέδειξε πρόσωπα, στελέχη, πήρε μέρος σε κρίσιμες και σημαντικές αποφάσεις στα κέντρα που καθορίζουν το μέλλον του σπορ. Έγινε σημείο αναφοράς
στην ECA, αποκτώντας δυνατή φωνή δίπλα στα τέρατα του ποδοσφαίρου.
Κατάλαβε ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Και ειδικά για μια ελληνική ομάδα, ο εγκλωβισμός, θα ήταν καταστροφικός. Η μεταγραφική εξωστρέφεια του
Ολυμπιακού ήταν απόφαση Μαρινάκη,
που υλοποιήθηκε από τον ίδιο και τους
συνεργάτες του.
Μια απόφαση ζωτικής σημασίας για
το σύλλογο. Μια απόφαση που άλλαξε
το στάτους του. Διότι όταν πουλάς στην
ελίτ, η ελίτ σε σέβεται και ο καλός παίκτης σε επιλέγει. Γιατί θα κάνει το επόμενο βήμα. Είπαμε, το παράδειγμα «Ποντένσε», είναι ενδεικτικό. Και δείχνει και
τη δύναμη του Ολυμπιακού.
Ένας σούπερ ταλαντούχος Πορτογάλος,
αποδέχθηκε πρόταση του Ολυμπιακού
αντί οποιασδήποτε άλλης ομάδας στην
Ευρώπη. Και μέσω του Ολυμπιακού έγινε για πρώτη φορά διεθνής με την Εθνική Πορτογαλίας (σ.σ. όπως και οι Σα,
Σεμέδο), πήρε μεταγραφή στην Πρέμιερ
Λιγκ και εκτόξευσε τις απολαβές του.
Αυτή η διαδρομή είναι απλή στην καταγραφή, αλλά εξαιρετικά δύσκολο να την
επιτύχεις. Ο Ολυμπιακός της εποχής Μαρινάκη, το πέτυχε.
Αντί επιλόγου, μια μικρή πρόσθεση,
που εξηγεί πολλά για το, τι σημαίνει για
έναν παίκτη που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό.
Εάν οι Ερυθρόλευκοι αποφάσιζαν σήμερα να πουλήσουν τα πιο βαριά χαρτιά
τους, θα μπορούσαν εύκολα να βάλουν
στα ταμεία τους ένα ποσό, που δίχως
σκληρές διαπραγματεύσεις θα ξεπερνούσε τα 100.000.000 €.
Χρήματα από την ποδοσφαιρική περιουσία του συλλόγου. Μια μικρή σύγκριση με το τι ισχύει στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, εξηγεί τις αποστάσεις…
Συντάκτης: Νίκος Κώτσης
Πηγή: www.to10.gr
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Μαρτυρία Σύρου: Οι Τούρκοι μάς έβαζαν
να πετάμε πέτρες
Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης
[πηγή: ΕΘΝΟΣ]

Ε

νημερώθηκε τις τελευταίες ημέρες
του περασμένου Φεβρουαρίου από τα
τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι «τα σύνορα άνοιξαν», μάζεψε όλα τα πράγματά
του και έφυγε για να κυνηγήσει το όνειρό
του, που δεν είναι άλλο από το να ζήσει
κάποια στιγμή στην Ευρώπη.
Φτάνοντας, ωστόσο, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, αντιλήφθηκε ότι η πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική. Κατάλαβε ότι δεν υπήρχαν ανοιχτά σύνορα,
ότι οι ελληνικές δυνάμεις αποτρέπουν με
κάθε τρόπο τις απόπειρες προσφύγων και
μεταναστών να περάσουν τη συνοριογραμμή, ότι Τούρκοι αστυνομικοί προτρέπουν με μανία και φανατισμό πρόσφυγες
και μετανάστες να κάνουν επεισόδια, ενώ
στο τέλος αντιλήφθηκε ότι οι Τούρκοι
έβαλαν φωτιά στον καταυλισμό προσφύγων, θέλοντας να δώσουν ένα τέλος σε
όλο αυτό που οι ίδιοι δημιούργησαν.
Το χειρότερο είναι ότι όταν ο κόσμος γύρισε από τα σύνορα πίσω στην ενδοχώρα,
τίποτα δεν ήταν πια το ίδιο, καθώς οι περισσότεροι είχαν πουλήσει όλα τα υπάρχοντά τους πιστεύοντας ότι ξεκινάει το
πολυπόθητο ταξίδι τους για την Ευρώπη.
Το ethnos.gr ήρθε σε επαφή με τον Nariz
μέσω Facebook, με τον 22χρονο να ξεκαθαρίζει από την αρχή ότι επιθυμεί να
δώσει συνέντευξη με ψευδώνυμο για να
μπορεί να μιλήσει ελεύθερα, χωρίς να
έχει προβλήματα με τις τουρκικές Αρχές.
Ο Nariz ήταν ένας από τους πολλούς πρόσφυγες που έκαναν καθημερινά live μεταδόσεις από τον Έβρο, μέσω των social media.
«Απέδρασα από τη Συρία πριν από τέσσερα χρόνια λόγω του πολέμου. Εκεί βίωσα
τι σημαίνει πόλεμος και στο τέλος κατάλα-

βα ότι είναι αδύνατο να ζήσω άλλο στην
πατρίδα μου. Έφυγα με στόχο να φτάσω
στην Ευρώπη, να σπουδάσω και να πιάσω
μία δουλειά για να βοηθήσω την οικογένειά μου, τους γονείς και τα αδέρφια μου
που έμειναν πίσω, γιατί δε μπόρεσαν να
περάσουν τα σύνορα. Τα τελευταία χρόνια ζω στην Τουρκία. Εδώ οι μισθοί είναι
της πείνας, ενώ δεν υπάρχει καμία αναγνώριση των δικαιωμάτων μας».
Για τις 27 ημέρες που πέρασε στην ελληνοτουρκική μεθόριο περιγράφει πως
ξεκίνησαν όλα και πως εξελίχθηκαν:
«Άκουσα στις ειδήσεις ότι το τουρκικό
κράτος ανοίγει τα σύνορα για τους πρόσφυγες. Έτσι και εγώ μάζεψα ότι είχα και
πήγα στα σύνορα. Εκεί διαπίστωσα ότι τα
σύνορα άνοιξαν μόνο από την τουρκική
πλευρά και όχι από την ελληνική και πως
η Ελλάδα δε συμφωνούσε με αυτή την
απόφαση. Έμεινα εκεί για καιρό, χωρίς
να κάνω τίποτα. Χωρίς αρκετό φαγητό και
με πολύ κρύο. Όταν αρχίσαμε να περπατάμε κατά μήκος των συνόρων μήπως και
καταφέρουμε να βρούμε έναν τρόπο να
πάμε απέναντι, δεχτήκαμε δακρυγόνα και
σφαίρες από τις ελληνικές δυνάμεις για να
μην περάσουμε στην ελληνική πλευρά».
ΤΟΥΡΚΟΙ: «ΚΑΝΤΕ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ»
Ο Nariz είδε πολλά κατά τη διάρκεια των
επεισοδίων που ξεσπούσαν στα σύνορα.
Επιβεβαιώνει, μάλιστα, τους ισχυρισμούς
ότι Τούρκοι στρατοχωροφύλακες υποκινούσαν τα επεισόδια: «Ναι, είδα Τούρκους αστυνομικούς να λένε σε μετανάστες να κάνουν επεισόδια. Τους έλεγαν να
πετάνε πέτρες και άλλα αντικείμενα. Δε
μπορούσα όμως να τους βιντεοσκοπήσω
να το κάνουν. Ήταν πολύ επικίνδυνο, γιατί
ήταν φανατισμένοι με αυτό που έκαναν».
Ο Σύρος πρόσφυγας προσθέτει ότι οι
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Τούρκοι ήταν αυτοί που έβαλαν τη φωτιά στον καταυλισμό των προσφύγων που
είχε στηθεί απέναντι από τις Καστανιές,
όταν τελικά αποφάσισαν ότι θα μεταφέρουν τον κόσμο πίσω στην ενδοχώρα: «Οι
Τούρκοι αστυνομικοί έβαλαν φωτιά στις
σκηνές την ώρα που οι πρόσφυγες κοιμόντουσαν. Δεν άφησαν τίποτα πίσω τους.
Το σκηνικό στα σύνορα από την αρχή μέχρι το τέλος σχεδιάστηκε από το τουρκικό
κράτος. Την τελευταία ημέρα έβαλαν τη
φωτιά και μετά ανάγκασαν με τη βία τον
κόσμο να αποχωρήσει από τα σύνορα. Η
συμπεριφορά τους ήταν απάνθρωπη».

ποτα δεν ήταν πια το ίδιο. Υπήρχε κόσμος
που πούλησε ότι είχε για να φύγει. Έμειναν όλοι στο έλεος του Θεού. Η Τουρκία
δεν αποζημίωσε κανέναν. Το μόνο που
έκανε ήταν να δώσει στον καθένα από
100 τουρκικές λίρες (15 δολάρια)».
Στην ερώτηση, γιατί κατά τη γνώμη του
η Τουρκία «έσπρωξε» τον κόσμο στην
ελληνοτουρκική μεθόριο, ο Nariz απαντά: «Πιστεύω ότι λόγω του πολέμου
στη Συρία, όπου πεθαίνουν αθώα παιδιά
και γυναίκες, η Τουρκία πήρε την απόφαση να ανοίξει τα σύνορά της, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν δύο εκατομμύρια
πρόσφυγες στα σύνορα Συρίας-ΤουρκίΤΟ ΣΟΚ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ας, οι οποίοι θέλουν να ζήσουν ειρηνικά
Τι συνέβη, όμως, στη συνέχεια, αφότου μακριά από τους πολέμους. Βλέποντας
δηλαδή οι πρόσφυγες και οι μετανάστες λοιπόν ότι ο αριθμός των προσφύγων
έφυγαν από τα σύνορα;
στην Τουρκία θα αυξηθεί, προσπάθησε
«Έπαθαν όλοι σοκ. Γύρισαν πίσω αλλά τί- να απομακρύνει κόσμο από τη χώρα».
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•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.
Delays and
Withdrawals

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

Established niche manufactur/wholesale fashion accessory company: Design,manufacture medium to high end
jewelry since 1994. Trade shows, including booth display,
flexible lease, website, retail/wholesale. Turnkey operation, inventory, perfect for new designer, or individual
wanting to access the design world.
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Special assessments
for co-ownerships
Legal
Assistance

HUMANIA CENTRE
HUMANIA
CENTRE

Latent
Defects

Agence immobilière 450.682.2121

Excellent Exceptional
Service Results
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•PARC-EXTENSION•
CONDO!
Beautiful and bright
open concept unit situated in Parc-Extension.
Offering 2 bedrooms 1
bath with shower, laundry area, large windows
with very high ceilings.
2 balconies, close to all
shopping and University
de Montreal. Amazing
views! A Must See!!
Impeccable unit.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
« Π Α Ν Α Γ Ι Τ Σ Α «
ΜΙΚΡΗ

Γ Ε Θ Σ Η Μ Α Ν Η !!!

Η «ΦΙΛΙΑ»

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ!

Θα θέλαμε να ανακοινώσουμε στα
μέλη του ΟργανισμούΤρίτης Ηλικίας
«ΦΙΛΙΑ» και σε όλη την παροικία ότι
ο Οργανισμός αποφάσισε να διαθέσει
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ !
ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΔΟΜΑΔΑΣ
μια τηλεφωνική γραμμή για τα άτομα
ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ - ΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ
που πιθανόν να αντιμετωπίζουν
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΟΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣTH ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
δυσκολίες στη καθημερινή τους ζωή,
ΣΤΟ Panagitsa MG Instagram - You Tube ΚΑΙ ΜΟΝΟ.
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ fαcebook.
λόγω του κορονοϊού και των μέτρων
που έχουν ληφθεί , ώστε να μην
Α Ν Ο Ι Ξ Η - Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η !!!   
*************************** κυκλοφορούμε και διασπείρουμε τον
ΙΟ.
Μοιραία σαυτή τη χώρα, λόγω καιρικών συνθηκών, οι Πασχαλιές
σε σχέση με την Πατρίδα, αργούν ν› ανθίσουν.
Σε χρόνο κατοπινό με το ονομάτισμά τους, ανέγκαιρα έρχονται   
να μας ομορφύνουν και να μας αρωματίσουν !
Μέχρι τότε, « οι μάσκες και τα γάντια «,  
ούτε τη θέση τους να πάρουν
ούτε το άρωμά τους, μα ούτε και την ομορφιά τους
να υποκαταστήσουν........

Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Ο Μ Α Ι !!!
*********************
Να θεαθούμε για να αφουγκραστούμε
στο πραγματικό χρόνο
της Μεγαλοβδομάδας
την αυτοαγαθότητα του Θεανθρώπου.
Ευλογημένες Άγιες Ημέρες !

Για αυτόν τον λόγο, όποιος χρειάζετε βοήθεια για ψώνια, φαγητό, και
είδη πρώτης ανάγκης, μπορεί να
τηλεφωνεί στο τηλέφωνο 514-9483021, να μας μιλήσει για το προβλημά του και μαζί να βρούμε την λύση.
11:00 π.μ. – 4:00 μ.μ.
θα δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας
στο τηλέφωνο της «ΦΙΛΙΑΣ»
514-948-3021 για όσο διάστημα
διαρκούν τα μέτρα της Κυβέρνησης,
που μας παροτρύνουν να
«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ»

παπανικόλας

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021
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ΜΕΓΑΛΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ιερές
Ακολουθίες

Τ

ο Θείο δράμα των Παθών του
Ιησού Χριστού βαίνει προς
την κορύφωσή του την Αγία και
Μεγάλη Εβδομάδα.

Μένουμε σπίτι
Πλένουμε χέρια
Κρατάμε αποστάσεις



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

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

Αυτή την περίοδο, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και ακολουθώντας
όλα τα μέτρα προστασίας του πληθυσμού που έχει επιβάλλει η Κυβέρνηση
του Κεμπέκ, οι Ιεροί Ναοί της ΕΚΜΜ
παραμένουν κλειστοί.
Για τη βοήθεια των πιστών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα Πάθη
του Χριστού μέσα από τις Ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, η
ΕΚΜΜ έχει ήδη προγραμματίσει τη
ζωντανή μετάδοσή τους, από το κανάλι της στο YouTube, στην ηλεκτρονική διεύθυνση youtube.com/user/
TheHCGM, από τη σελίδα της στο
Facebook, στη διεύθυνση facebook.
com/TheHCGM, και από τον ραδιοφωνικό σταθμό 105.1 MIKE FM, ο οποίος
θα μεταδώσει μέρος των Λειτουργιών.

Όλα τα εσωτερικά τηλέφωνα των τμημάτων των
κεντρικών γραφείων της ΕΚΜΜ, καθώς και των
δύο περιφερειακών γραφείων μας, προωθούνται
σε μια ομάδα που περιμένει για να απαντήσει
στην κλήση σας.

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

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

12 Απριλίου

Κυριακή των Βαΐων
Η Ακολουθία του Νυμφίου

13 Απριλίου

Μεγάλη Δευτέρα
Ιωσήφ του Παγκάλου
Η Ακολουθία του Νυμφίου

14 Απριλίου

Μεγάλη Τρίτη
Των 10 Παρθένων
Η Ακολουθία του Νυμφίου
Τροπάριο της Κασσιανής

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

Οι Θείες Λειτουργίες και οι Ιερές Ακολουθίες μεταδίδονται από τη σελίδα μας στο YouTube και το
Facebook, από τον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου και τον Ι. Ναό Τιμίου Σταυρού. Η ανταπόκριση σε αυτές τις μεταδόσεις είναι συντριπτική, με
χιλιάδες θεατές, πιστούς όχι μόνο από το Μόντρεαλ αλλά από ολόκληρο τον κόσμο.

#μενουμε_σπίτι
#πλένουμε_χέρια

15 Απριλίου

Μεγάλη Τετάρτη
Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω
Η Ακολουθία του Νιπτήρος

16 Απριλίου

Μεγάλη Πέμπτη
Ο Μυστικός Δείπνος
Η Ακολουθία των Αγίων Παθών - Δώδεκα Ευαγγελίων

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

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

17 Απριλίου

Μεγάλη Παρασκευή
Τα Άγια και Σωτήρια Πάθη Του Κυρίου
Η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών
Η Ακολουθία της Αποκαθηλώσεως
Η Ακολουθία του Μ. Σαββάτου - Επιτάφιος Θρήνος

Συνεχίστε να διαβάζετε ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΚΜΜ, στο
ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ και να μας ακολουθείτε στο
Facebook. Η ΕΚΜΜ και το Διοικητικό Συμβούλιο θα παραμείνουν επικεντρωμένοι στην παροχή πληροφοριών και γεγονότων από αξιόπιστες
πηγές, και θα προβαίνει σε ενέργειες που θα μας
βοηθήσουν να παραμείνουμε όλοι μας υγιείς, χαρούμενοι και συνδεδεμένοι.

Μαζί, θα ξεπεράσουμε την κρίση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΤΡΕΑΛ,
5777
av. Wilderton,
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Σχέσεων
και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ.
Διευθυντής:Πάρις
Πέτρου. Email: ppetrou@hcgm.org.
Γκοτσίνα.
Έκδοση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων
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Γκοτσίνα.
Η
ΕΚΜΜ
ευχαριστεί
θερμά
τους
εκδότες
των
ελληνικών
εφημερίδων
του
Μοντρεάλ,
ΤΟ
ΒΗΜΑ
και
ΤΑ
ΝΕΑ,
για
την
ευγενική
παραχώρηση
του
χώρου.
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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Ανακοινώσεις

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

Η – ΑΔΕΛ
ΙΚ
Λ
Ε

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:
ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ, ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ
ΦΟ

ΛΑΚΩ
Ν

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.

*

*

Για μία ακόμα φορά αποδείχτηκε περίτρανα ότι, ενωμένοι μεγαλουργούμε!
Γ
Ο
Η επιτυχία των εκδηλώσεων «Γεύση και Παράδοση» όχι απλώς τιμά τον Ελληνισμό
ΚΑ
της παροικίας μας ,αλλά μας δίνει δύναμη και ελπίδα να προχωρήσουμε με ένα και
ΝΑΔΑ
Ο Οργανισμός Τρίτης ηλικίας ημόνο
“ΦΙΛΙΑ”
σκοπό θα υποδεχθεί τα μέλη του για
τηνΓια
καινούργια
και
θαπροσφορές
γίνει και
εγγραφή
ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝπερίοδο,
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣηΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ
πληροφορίες
και
τηλεφωνήστε
στο
Αγαπητά μέλη και φίλοι
μελών
για
το
2017-2018.
ΜΟΝΤΡΕΑΛ (Ε .Κ.Μ.Μ.)
ΓΙΑ948
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
(514)
3021
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά
Ο ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
ΚΥΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Στο
Μόντρεαλ
Σας προσκαλούμε στην συνεστίαση που θα πραγματοποιηθεί
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΩΝ
ΠΟΥ
ΧΡΗΖΟΥΝ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Όλους
εσάς που
συμμετείχατε μέχρι
αλλά
και εκπροσώπους
παροικιακών
την
Πέμπτη
7 Σεπτεμβρίου
2017τώρα,
και ώρα
12:00
το μεσημέρι
στην
στην αίθουσα της Λακωνικής Αδελφότητας (5833 Park Avenue) το
Συλλόγων
με
μικρό
ανθρώπινο
δυναμικό,
καθώς
και
απλούς
εθελοντές,
αίθουσαΗτου
οργανισμού,
821 Ogilvy
Ave για
(γωνία
ΦΙΛΙΑ
διοργανώνει
εκδρομή
να Outremont)
θαυμάσουμεαφού
τα για
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Σάββατο
17
Οκτωβρίου
2015,
στις
7:00
μ.μ.
όλους
υπάρχει
θέση
και
όλοι
μπορούν
να
συμμετάσχουν
και
να
προσφέρουν.
Κατά
τη διάρκεια
της άνευ
κρίσης
από την
Πανδημία
του Ορ- Η
υπεροχα
χρώματα
Φθινοπώρου
Κατά
τη διάρκεια
της άνευ προηγουμένου
κρίσηςπροηγουμένου
από την Πανδημία τουκαι
Κορωνοϊού
CORONAVIRUS
(COVID
–του
19),
ο Φιλανθρωπικός
στο
Λαβάλ
εμπειρία
της
περσινής
εκδήλωσης
το
απέδειξε,
αφού
και
σε
αυτούς
τους Συλλόγους
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
– ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ISLAND
Ελάτε να περάσουμε
μια οικογενειακή
βραδιά WEST
και να ευχηθούμε
στην
όμορφη
περιοχή
του
Mont
Tremblant.
Κορωνοϊού
CORONAVIRUS
(COVID
– χαμηλού
19),την
ο
Φιλανθρωπικός
Οργανισμός
γανισμός
Ελληνίδων Κυριών
προτίθεται να βοηθήσει
οικογένειες
εισοδήματος
της
παροικίας
μας
με
κουπόνια
για
φαγητό
για
Δευτέρα
11
Σεπτεμβρίου
και
ώρα
12:00
το
μεσημέρι
στο
με το μικρό ανθρώπινο δυναμικό, δόθηκε η ευκαιρία να προβάλουν τονή3231
Οργανισμό
το Καλώς Ήλθατε από τις καλοκαιρινές διακοπές.
θα
πάμε
και
στο
καζίνο.
Levesque
west,. Στην
Τόσο συνέχεια
στο
Μόντρεαλ
οσο
και
στο
Λαβάλ
θα
προσφερθεί
οποιεσδήποτε
άλλες Κυριών
βασικές ανάγκες
που μπορεί να έχουν
δύσκολη αυτή
περίοδο
Ελληνίδων
προτίθεται
να τη
βοηθήσει
οικογένειες
χαμηλού
τους και τον τόπο καταγωγής τους.
Θα σερβιριστεί όπως πάντα πλούσιο και νοστιμότατο φαγητό.

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

Το Σαββατιανό
σχολείο
«Πυθαγόρας»
τηςΒοήθειας
Ελληνικής
δωρεάν
μεσημεριανό.
Παρακαλούμε
καλέστε
μας
στον
αριθμό Γραμμής
514-344-1666
καιτην
αφήστε
ταφαγητό
στοιχεία
σας
για
να
μπορέσουμε
να 2015.
σας
εισοδήματος
της
παροικίας
μας με
κουπόνια
για
ή ηγια
Την
Πέμπτη
22
Οκτωβρίου
Με
συμμετοχή
σας θα σας
δοθεί
ευκαιρία
και η μεγάλη
τιμή να συμβάλετε
Θα
απολαύσετε
εκλεκτή
μουσική,
χορό
και
ωραία
παρέα.
Ορθοδόξου
Κοινότητος
του
West
Island
ιδρύθηκε
το
1982.
.
απαντήσουμε
Μετά
τιςλεωφορείο
καλοκαιρινές
θατου
είναι
μια
ευκαιρία
να βρεθούμε
και
Το
θα
ξεκινήσει
απο
την
“ΦΙΛΙΑ”
στο
Μόντρεαλ
οποιεσδήποτε άλλες βασικές ανάγκες που
μπορεί
να
έχουν
τη
δύσκολη
στην
προβολή
τόσο
τουδιακοπές
ονόμματος
Οργανισμού
σας, όσο
και
του τόπου
Τιμή
εισιτηρίου
$25.00
!
Η
λειτουργία
του
σχολείου
είναι
ένας
από
τους
πιο
πάλι
όλοι
μαζί
για
να
αρχίσουμε
έναν
Είμαστε
εδώ
για
να
σας
βοηθήσουμε
καταγωγής
σας
και
να
υπερηφανεύεστε,όπως
υπερηφανευόμαστε
όλοι
εμείς
που
821 Ogilvy γωνία Outremont στις 9:30 το πρωί
αυτή περίοδο.
Επειδή
ο
χώρος
είναι
περιορισμένος,
παρακαλούμε
να
κλείακόμη
χρόνο
γεμάτο
από
δραστηριότητες,δουλειά
και
επιτυχίες.
.
καιτο
απόΛαβάλ
κοινού και
με υπερηφάνεια
Επίσημαντικούς
του παρόντος, στόχους
βρισκόμαστε
στα σπίτια
μας, για την ασφάλειά συμμετείχαμε
μας και απο
τηςαυτοαπομονωμένοι
Κοινότητάς
μας.
Όλα
αυτά
στις
10:00
Παρακαλούμε
καλέστε
μας
στον
αριθμό
Γραμμής
Βοήθειας
514-344-1666
σετε
τις θέσεις σας εγκαίρως,
τηλεφωνώντας
στους:
(κυβερνήσεων
από
Pharmaprix
που
βρίσκεται
επίόλοι
της
Labelle
Notre
Dame).
ΛΕΜΕ
ΟΤΙ
ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ
ΚΑΙ
Είσθε
όλοιτοευπρόσδεκτοι
απο
το
Μόντρεαλ
καιΕΜΕΙΣ
από το &
Λαβάλ.
τα
χρόνια
ελληνικής
καταγωγής
.
και
αφήστε
τατους
στοιχεία
σας της
για
να μπορέσουμε
ναμας,
σας
απαντήσουμε.
Μη
ξεχνάτε
να στηρίζει
ακολουθείτε
τα γονείς
μέτρα
προστασίας
Δημόσιας
Υγείας των
ώστε
να
είμαστε
ασφαλείς
και υγιείς
Κώστα
Μανόλια
(Ταμίας)
514-219-3143
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Το εισιτήριο συμπεριλαμβάνει το λεωφορείο, το φαγητό και
στην
προσπάθειά
τους
να
μεταδώσουν
στα
παιδιά
τους
Είμαστε
εδώ
για Γυναικείου
ναΕΡΑΝΟΥ
σαςΤμήματος)
βοηθήσουμε!
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Στην επιτυχία της εκδήλωσης και στην ενίσχυση των σχολείων μας
Βούλα
Ρουμελιώτη
(Πρόεδρος
514-277-7361
μια
κάρτα
αξίας11ο
$10.00
για “WALK-A-THON”
να παίξετε στο καζίνο.
2007
– 2017,
Ετήσιο
την
Πίστη
και την
ΕλληνικήΑδελφότητας
τους ταυτότητα.
Η επόμενη συνάντησή
μας πραγματοποιείται
την Δευτέρα,
Νοεμβρίου στις 7:00
Εκ
τουΟρθόδοξη
Διοικητικού
Συμβουλίου
τηςβρισκόμαστε
Λακωνικής
Καναδά
Επί
του παρόντος,
αυτοαπομονωμένοι
στα σπίτια
μας, 16
για
Με εκτίμηση,
Οι
θέσεις του
ειναι
περιορισμένες
γι αυτό
δηλώστε
συμμετοχή
“Περπατάμε
και
Υποστηρίζουμε
την
Τρίτη
Ηλικία”
μμ.
στην
αίθουσα
Συλλόγου
Ζακυνθίων
Μοντρεάλ,
3231
boul.
Levesque
O. Laval
βοηθάμας.
τα παιδιά να αναπτύξουν την
τηνΤαυτόχρονα
ασφάλειά
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΕΚ
το συντομώτερο.
Qc H7V 1C8.
Σάββατο
9όλους
Σεπτεμβρίου,
2017 Σωματείων,
τους
στην σύγχρονη κοινωνία.
Μηπροσωπικότητά
ξεχνάτε να
ακολουθείτε
τα μέτρα προστασίας
της
Δημόσιας
Υγείας
των
Για περισσότερες
πληροφορίες
τηλεφωνήστε
στην
ΦΙΛΙΑ
Προσκαλούμε
εσάς,
Αντιπρόσωπους
εκπροσώπους
Μέσων
Εγγραφές
9:00π.μ.και
κυβερνήσεων
μας,
ώστε
να
είμαστε
όλοι
ασφαλείς
υγιείς.
Ενημέρωσης,
εθελοντές
και
όσους
από
εσάς
θέλετε
να
συνδράμετε
στο
έργο μας
(514) 948 3021.
Τα μαθήματα αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2017.
Για εγγραφές και πληροφορίες τηλεφωνείστε στο
γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

Αναχώρηση
Απο το 821
Για
την Επιτροπή11:00π.μ.
«Γεύση και Παράδοση»
ΟΣυμμετοχή
Πρόεδρος $10.00
Τάσσος Ξυπολιτάκης

Ogilvy Ave. Montréal

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θα περπατήσουμε μέχρι το Πάρκο Jarry, όπου θα κάνουμε διάφορες
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ασκήσεις και θα επιστρέψουμε
στήν ΦΙΛΙΑ. Η απόσταση είναι 5χλμ.
Για όσους δεν περπατάνε με ευκολία θα υπάρχει αυτοκίνητο.
ΑΧΕΠΑ
AHEPA
Family
Θα προσφερθούν
Δωρεάν,
BBQ & αναψυκτικά.

Με εκτίμηση,
Πορεία για την υποστήριξη του προγράμματος
μας «Meals on Wheels»
( Διανομή
φαγητού στα σπίτια
των ηλικιωμένων
).
Το
Διοικητικό
Συμβούλιο
του
ΦΟΕΚ

–

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

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,
ελπίζουμεΤΩΝ
κυρίως
στην ανταπόκριση
των ρουμελιωτών
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΜΜ
αλλά και των φίλων του συλλόγου μας, ώστε να μας ενθαρρύνει στην οργάνωση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ «ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ»
ΧρόνιαΕΛΛΗΝΙΚΟ
Πολλά για
τα γενέθλια
Οργάνωση
Εκμάθησης
Παραδοσιακών Χορών
5757
Wilderton,
σου Δάφνη Σφακιανάκη. Montreal, H3S 2V7

www.newsﬁrst.ca

Εισιτήρια: του
$100,
περιλαμβάνουν
γεύμα και
open barανταποκρινόμενο
ΤοΈχεις
Διοικητικό
Συμβούλιο
Συλλόγου
Ρουμελιωτών
Μόντρεαλ
φέρει
απέραντη
χαρά
στην
Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα του γεύματος
καιζωή
στη όλων
επιθυμία
αρκετών
συμπατριωτών
μας,
οργανώνει
και πάλι την διδασκαλία
μας. Σε αγαπάμε πολύ.
παραδοσιακών χορών (χορευτικών)Έπαθλα
της πατρίδας μας και ιδιαίτερα της Ρούμελης
πολύ$3,000
αγάπη
και2ευχές,
στα
ελληνόπουλα
του Μόντρεαλ.
Το μικρό$1,000
χορευτικό θα3το
αποτελούν$500
παιδιά
1ο Με
βραβείο:
ο βραβείο:
ο βραβείο:
οι γονέις σου, ο αδελφος
ηληκίας 6 έως 12 χρόνων.

Η

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ
σου Γιάννης, οι παππούδες
και εσωτ. 114,
στο 514-738-2421,
διδασκαλία
θα είναι
δωρεάν
και σου.
προσφορά του συλλόγου μας στην νέα γενειά
με
email
στο fundraisingcommittee@hcgm.org
οι γιαγιάδες
και
οι
νονοί
ή με τον κ. Γιώργο Κουφάλη στο 514-944-5445

Η μόνη υποχρέωση είναι η εγγραφή μέλους στο σύλλογο μας ενός τουλάχιστον εκ
των γονέων, με την ετήσια συνδρομή των 20 δολ.
514-271-3969

Δάφνη

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
celebrations@newsfirst.ca
Send your photos
γραφεία του συλλόγου
937byα ST-Roch
514 270
4858
Or drop
our officeτηλ.
at 3860
Notre-Dame
#304
FREE OF CHARGE

Πάρτυ Χριστουγέννων
(Μόντρεαλ)

Καλούμε τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους,
τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,
ναΣας
έρθουν
να περπατήσουν
μαζύ μας για να δείξουν την
προσκαλούμε
για μια βραδιά
Η ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ προσφέρει δύο (2) υποτροφίες των $1,000 για την
υποστήριξη
τους
στην
Τρίτη
ηλικία.
διασκέδασηςχρονιά
και κεφιού.
ακαδημαϊκή
2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν
σε πανεπιστήμια
της επαρχίας
του τηλεφωνήστε
Quebec.ΟιΚυριακή
δυο στο
υποτροφίες
δίδονται ή
Για
πληροφορίες
προσφορές
(514) 948-3021
Ένα
ποσό από τακαι
έσοδα
της βραδιάς
θα
κυρίως με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων.
filia@bellnet.ca
διατεθεί για την βοήθεια των

22

που έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
Νοεμβρίου
Επίσημη
φορολογική
απόδειξη
για
$50.00
και άνω.
Οι
ενδιαφερόμενοι
φοιτητές
πρέπει
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τους το
διάρκεια
των
εορτών,
σε
την
αργότερο έως τις 30 Oκτωβρίου 2015 με τα εξής δικαιολογητικά:
συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της
Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας η «Φιλία» σε συνεργασίαMythos
με το CLSC
• το βιογραφικό
τους,
Ελληνικής
Κοινότητας
Μείζονος
Park
Extension
θα προσφέρει
και Μόντρεαλ.
παλι το πρόγραμμα PIED

Ouzeri

• έγκυρο
έγγραφο
φοίτησης
σε πανεπιστήμιο
με τουςατυχημάτων
βαθμούς τους
για
άτομα
60
ετών
και άνω
που σκοπό
έχει την πρόληψη
5318 Parc
Av.
Montrealεπιστολές, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι
• δύο
συστατικές
από
πεσίματα
της ισορροπίας
Στης
5:00
μ.μ.και την βελτίωση
απαραιτήτως
από καθηγητή τους,
μέσω ασκήσεων
και
θεωρίας
.
• μία έκθεση 250 λέξεων στην οποία θα περιγράφουν τον

επαγγελματικό
τους προσανατολισμό
Για περισσότερες
πληροφορίες
παρακαλούμε και πώς η Ελληνική τους
Τα μαθήματα
είναι έχει
ΔΩΡΕΑΝ
γιαστη
τους
αρχάριους,του
καιχαρακτήρα
θα γίνονται
από
Kαλά
ιθαγένεια
συμβάλει
διαμόρφωση
τους
και
επικοινωνήστε
με
τη
Γεωργία
Τριδήμα
Χρυστούγεννα!
επαγγελματία
γυμνάστρια, Ελληνίδα,
στο William Hingston 419 Saint
των επανγελματικών
τους στόχων.
georgia.tridimas@gmail.com
Roch
δωμάτιο SS-21, κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στον υπεύθυνο της

Επιτροπής
Εκπαίδευσης
της
ΑΧΕΠΑ,
Νικόλαο Αμπατζόγλου,
Το
πρόγραμμα
θ’ αρχίσει
την
Τρίτη Δρ.
19 Σεπτεμβρίου
2017. στην
κάτωθη διεύθυνση:

Για περισσότερες
πληροφορίες
και εγγραφές τηλεφωνήστε στην ΦΙΛΙΑ
AHEPA
Education Committee
στο (514) 948
3021
AHEPA Montreal
να κερδίσετε 2 εισιτήρια
Εαν δεν απαντήσουμε
αφήστε
μήνυμα. ( Ευκαιρία
δύο φορές).
5777 Wilderton
Avenue
για να δείτε Βιτάλη, Νταλάρας

Montreal, QC
και Γλυκερία στις 26 Νοεμβρίου
H3S 2V7Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»
Από τον Οργανισμό

στο θέατρο St-Denis - αξία $250

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Mπορείτε να βρήτε την αίτηση και να λάβεται περισσότερες πληροφορίες
στην ιστοσελίδα μας: www.ahepamontreal.org
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ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Την Κυριακή 5 Απριλίου, απεβίωσε η

ΣΟΦΙΑ ΓΚΙΟΥΣΜΑ
(το γένος Καλλιγά, από Κωνσταντινούπολη, ετών 86)

Χήρα του αείμνηστου ιεροψάλτη, δασκάλου και δημοσιογράφου-Εκδότη
της Ελληνοκαναδικής Δράσης, Στυλιανού Γκιούσμα
και λατρευτή μητέρα και γιαγιά
Υπέστη θύμα του Κορωνοϊού.
Εν τούτοις, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κυβερνήσεων,
η κηδεία της με περιοριστικά μέτρα τελέστηκε

την Τετάρτη 8 Απριλίου στο κοιμητήριο Mount-Royal
από τον πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Παπαγεωργίου
του Ιερού Ναού Της Κοίμησης Της Θεοτόκου.

Τα παιδιά: Γιώργος Στυλ. Γκιούσμας και Κωνσταντίνα Καλογεροπούλου
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η οικογένεια της εκλιπούσης ευχαριστεί θερμά
την Ελληνική Παροικία για τη συμπαράστασή
της και τα αμέτρητα συλλυπητήρια για την απώλεια
της αείμνηστης και λατρευτής μητέρας και γιαγιάς,

Σοφίας Γκιούσμα.

Παρακαλείσθε όσοι θέλετε να κάνετε δωρεές στη
Φιλόπτωχο του Ιερού Ναού Της Κοίμησης Της Θεοτόκου
ή στη Φιλόπτωχο του Ιερού Ναού Της Άγιας Της Του Θεού
Σοφίας ή στον Οργανισμό Τρίτης Ηλικίας «Η ΦΙΛΙΑ»
ή στα Ελληνικά Σχολεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
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Καλό κατευόδιο κυρία Σοφία
Σ
υνήθως τα κακά νέα φτάνουν χωρίς να τα περιμένεις. Όπως και δεν περίμενα το μήνυμα
του Γιώργου την περασμένη Κυριακή: «Η μητέρα μου αναχώρησε για τους ουρανούς να συναντήσει τον πατέρα μου».

ελληνικού Γυμνασίου και εκδότη της εφημερίδας
Ο Τύπος.

Τέσσερα χρόνια μετά (9 Μαΐου 1962), στο Γαλλικό Νοσοκομείο, φέρνει στον κόσμο τον Γιώργο,
για να συμπληρωθεί η ευτυχία του νεαρού ζευγαριού. Μια ευτυχία, όμως, που ήταν μοιραίο να
θρυμματιστεί όταν ορδές μανιασμένων Τούρκων,
με αίμα στα μάτια, σκότωναν, έκαιγαν και κατέστρεφαν δημιουργία, ομορφιά και παράδοση χιλιάδων χρόνων των Ελλήνων της Πόλης.

Έτσι απλά ο Γιώργος ανακοίνωνε το πέρασμα της
κυρίας Σοφίας από το φθαρτό κόσμο στην αιωνιότητα των ουρανών. Λίγες λέξεις που δεν έπαυαν
όμως να κρύβουν όχι μόνο τη βαθιά θλίψη του
Γιώργου, αλλά και τον τερματισμό μιας ζωής γεμάτης περιπέτειες, αγώνα, χαρές, θλίψεις, αρχο- Το 1964, με το δεύτερο κύμα απελάσεων, το
ντιά.
ζεύγος Γκιούσμα καταφθάνει στην Αθήνα, με την
Μιας ζωής, που ξεκινά 86 χρόνια πριν στην Κων- κυρία Σοφία να στήνει από την αρχή με ενθουσταντινούπολη για να τερματιστεί στην πύλη της σιασμό τη ζεστή στέγη της οικογένειας. Ακάματη,
αιώνιας ζωής, στο Μόντρεαλ, θύμα του νέου κο- ζωντανή, παρόλο την πίκρα και τον πόνο του ξερονοϊού που ταλανίζει και απειλεί τις ζωές όλων ριζωμού βάζει το κεφάλι κάτω για να προσφέρει
στην μικρή της οικογένεια όλα εκείνα που με αυμας.
ταπάρνηση μόνο μια σύζυγος και μάνα ξέρει.
Την κυρία Σοφία την πρωτογνώρισα χρόνια πολΔύσκολα τα χρόνια την εποχή εκείνη στην Ελλάλά πριν, στο πλευρό του συζύγου της, του αείμνηδα
και η Νέα Φιλαδέλφεια όσο κι αν ήταν ζεστή
στου Στυλιανού Γκιούσμα.
στους πρόσφυγες δεν παρουσίαζε τις ίδιες ευκαιΟ Στέλιος, δημοσιογράφος, δάσκαλος, πρωτο- ρίες με τον Καναδά. Έτσι, λοιπόν, τον Ιανουάριο
ψάλτης, εκδότης εφημερίδας ήταν ένας πολυσή- του 1970 το Μόντρεαλ καλοδέχεται την οικογέμαντος άνθρωπος που έκανε την παρουσία του νεια Γκιούσμα και η κυρία Σοφία για μια ακόμα
αισθητή. Χαμηλών τόνων, γλυκομίλητος, πρόσχα- φορά ρίχνεται με όρεξη στη δημιουργία του νέου
ρος, εξέπεμπε την αρχοντιά της Πόλης και σε κέρ- σπιτικού τους.
διζε με την απαλότητα του χαρακτήρος του.
Χρυσοχέρα, ευφυέστατη, καταξιωμένη μοδίΔίπλα του η κυρία Σοφία. Κομψή, ευγενική, συ- στρα υψηλής μόδας, μαγείρισσα περιωπής, μεγκαταβατική, να εκπέμπει μια λατρεία για τον άν- ταφέρει την Κωνσταντινοπολίτικη αρχοντιά στις
δρα της που εξέπληττε ευχάριστα. Θυμάμαι ένα παγωμένες όχθες του Αγίου Λαυρεντίου. Ο Στέλικαλοκαίρι που βρεθήκαμε στην παραλία του Clear ος, αρχίζει με μαεστρία τις δεξιότητες του στη νέα
Water, Florida, να μοιραζόμαστε τον ήλιο και τη τους πατρίδα και η κυρία Σοφία στέκεται επάξια
ζεστή άμμο μαζί, καθώς και με το ζεύγος Αδρια- και με καμάρι δίπλα του. Μαζί του στο σπίτι, στη
νού Μαρή. Ο Αδριανός, δεν πολυενδιαφερόταν φροντίδα του παιδιού, στις εκδηλώσεις, στην εκγια τη θάλασσα, το ζεύγος Γκιούσμα όμως απο- κλησία, στις κοινωνικές συναναστροφές. Αεράτη,
λάμβανε ενθουσιωδώς τις ομορφιές του Κόλπου με μια έμφυτη κομψότητα που την κράτησε έως
του Μεξικού.
τις τελευταίες της μέρες.
Ο Στέλιος, όπως ο κάθε τυπικός άνδρας, ελάχιΠιστή σύντροφος και άξια μάνα μέχρι που ο χάστη σημασία έδινε στις πύρινες ακτίνες του ήλιου ρος στις 13 Μαΐου του 1982 της στερεί τον άνκαι, θυμάμαι, την αγωνία της κυρίας Σοφίας να δρα της. Η φυγή του Στέλιου από τα εγκόσμια τη
τον κυνηγά με το αντηλιακό στο χέρι. Να φροντί- γεμίζει πόνο και θλίψη και της αφαιρεί τη χαρά
σει για την προστασία από τα εγκαύματα, φύλα- από τη ζωή. Σιγά σιγά όμως, με την αγάπη και τη
κας άγγελος του άντρα της, που λάτρευε μέχρι την φροντίδα του Γιώργου η ζωή αρχίζει πάλι να της
τελευταία του πνοή.
χαμογελά και ξαναβρίσκει το κέφι για τη ζωή, τις
Μια αγάπη και λατρεία που ξεκινά σε κάποια παρέες των φιλενάδων της, το ενδιαφέρον για τη
σοκάκια της Πόλης, τότε που το ελληνικό στοιχείο μαγειρική.
ανθούσε στη Βασιλεύουσα, στην Πόλη των πόλεΑληθινή Πολίτισα, γνήσια θυγατέρα της Βασιων.
λεύουσας, άξια εκπρόσωπος της ανθούσας, ιστοΚοπέλα πράγμα η κυρία Σοφία, μαζί με την ρικής ελληνικής παρουσίας που για πάνω από
υπόλοιπη ελληνική παροικία, πληγώνεται από χίλια χρόνια διαφέντευε και κυριαρχούσε στην
τη δραματική εμπειρία των Σεπτεμβριανών στην Κωνσταντινούπολη, κυριαρχεί στις παρέες της και
Πόλη και το 1958 παντρεύεται τον πρωτοψάλτη η συντροφιά της γίνεται περιζήτητη. Μέχρι που ο
του καθεδρικού, πατριαρχικού Ι.Ν. του Αγίου Γε- χάρος κτυπά για δεύτερη φορά.
ωργίου, Στυλιανό Γκιούσμα, υποδιευθυντή του

ανελέητα και άκαρδα αφαιρεί τη ζωή της κυρίας
Σοφίας, βυθίζοντας στον πόνο και στη θλίψη το
μονάκριβο γιο της, το Γιώργο.
Πλήρης ημερών η κυρία Σοφία έπαψε να χαρίζει πια την Πολίτικη αρχοντιά στις όχθες του
Αγίου Λαυρεντίου. Η ευγενική καρδιά της έπαψε να κτυπά και τα μάτια της κλείνουν για πάντα
κρατώντας με αγάπη την όψη του Στέλιου και του
Γιώργου.
Στο κατώφλι του ουρανού σίγουρα θα την αναμένει ο Στέλιος, ο πρωτοψάλτης, να τη συντροφεύσει με τη μελωδική του φωνή στις αιώνιες
μονές του παραδείσου.
Ο Γιώργος, συντετριμμένος κλαίει και οδύρεται
και επαναστατεί γιατί φεύγει η μανούλα του χωρίς να μπορεί να τις προσφέρει τα απαραίτητα, τα
ανθρώπινα, τον τελευταία αποχαιρετισμό όπως
εκείνη, με την πολίτικη αρχοντιά, θα ήθελε. Με τα
περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας όλα ανατρέπονται. Το τελευταίο φιλί, το ενθαρρυντικό
σφίξιμο του χεριού, το χάδι του γιου που κλείνει
τα μάτια της μανούλας του για το μακρινό ταξίδι.
Καλό κατευόδιο κυρία Σοφία. Η σκέψη και οι
προσευχές όλων εμάς που σε γνωρίσαμε και σε
εκτιμήσαμε θα είναι μαζί σου. Έστω κι από μακριά, στεκόμαστε για τελευταία φορά δίπλα σου
και νοερά σε αποχαιρετούμε όπως σου αξίζει.
Ας είναι ελαφριά η γη που θα σε σκεπάσει.
Αιώνια της η μνήμη.

Τα ξημερώματα της 5ης Απριλίου ο κορονοϊός

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER
ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Νικόλαος Τ. Παγώνης

Ιωάννα Πλαΐτης

Στις δύσκολες στιγμές ,
πάντα δίπλα σας
Παροχή πληροφοριών επί 7 ημέρες και 24 ώρες
Προ-σχεδιασμός κηδειών, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας

940 ave. Ogilvy, Montréal, QC H3N 1P4
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ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Απεβίωσε η αείμνηστη Μητέρα,
Γιαγιά και Αδελφή

ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΠΑΝΗ
(ετών 97, απο Νιάτα, Λακωνίας)
Λόγω της επικρατούσας κατάστασης,
η κηδεία θα είναι ιδιωτική.
Η σορός της θα μεταφερθεί στην
Ελλάδα για ενταφιασμό.
Έφυγες μάνα έφυγες και επήγες μακριά μας,
Ένα κομμάτι εχάσαμε μέσα από την καρδιά μας
Με τόσο αγάπη και στοργή από μέσα από την ψυχή σου
Όλα για εμάς τα έδινες ακόμα και την ζωή σου,
Η Παναγιά σε κάλεσε και σε επήρε μακριά μας,
με υπερηφάνεια και προσευχή όλη τη ζωή
θα κάνουμε για σένα, μέσα από την καρδιά μας
Τα παιδιά: Ιωάννα και Διονύσιος Μπουτσάλης, Κωνσταντίνος και Σταυρούλα
Σαρμπάνη, Γεώργιος και Ramona Σαρμπάνη, Παναγιώτα και Παναγιώτης Καφεντζής.
Τα εγγόνια: Ελένη, Κωνσταντίνος, Αγγελής, Ιωάννης, Αγγελής,
Βασίλειος, Ελένη, Αγγελής, Απόστολος.
Τα δισέγγονα: Σοφία, Olivia
Τα ανίψια εδώ και στην Ελλάδα, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

Στέφανος Σβουρένος

55 rue Gince, Montreal
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ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΜΠΡΑΗΜ

ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ

Οι αποτυχίες του Ιμπραήμ
και η ναυμαχία στο Ναβαρίνο

ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΤΕ
ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ
ΖΩΗ ΣΑΣ

Γράφει ο Μελέτης Μελετόπουλος*

[πηγή: tanea.gr]

Α

γαπημένος αστικός μύθος, όσων προσεγγίζουν το 1821 ιδεολογικά και όχι
μέσα από τα γεγονότα, είναι ότι η Επανάσταση ηττήθηκε στρατιωτικά από τον
Ιμπραήμ και διασώθηκε χάρις την παρέμβαση των τριών στόλων στο Ναβαρίνο.
Τα γεγονότα όμως διαψεύδουν κατηγορηματικά αυτό το μηχανικά επαναλαμβανόμενο αλλά παραπλανητικό αφήγημα.
Η άφιξη του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο το Φεβρουάριο του 1825 επικεφαλής
σύγχρονου στρατού με Γάλλους αξιωματικούς (βετεράνους του Ναπολέοντος) βρίσκει τους Έλληνες εξαντλημένους από μακροχρόνιο εμφύλιο και λυσσαλέο πόλεμο.
Η αρχική πορεία του Ιμπραήμ υπήρξε
νικηφόρα: παρά τη λυσσαλέα αντίσταση
στο Μανιάκι κατέλαβε την Τρίπολη. Αλλά
η προσπάθειά του να καταλάβει στη συνέχεια το Ναύπλιο, δηλαδή το ισχυρότερο
φρούριο της Πελοποννήσου, απέτυχε.
Στις 13 Ιουνίου ο στρατός του συνετρίβη στους Μύλους από τις ελάχιστες αλλά
αποφασισμένες δυνάμεις του Υψηλάντη.
Έτσι το Ναύπλιο, βασικός λιμένας και

στρατηγικό σημείο της Πελοποννήσου,
δεν έπεσε ποτέ στα χέρια του Ιμπραήμ.
Δεύτερη αποτυχία του Ιμπραήμ ήταν η
ήττα του στη Μάνη.
Τον Ιούνιο του 1826 ο Αιγύπτιος αρχιστράτηγος προσπάθησε να εισελάσει
από τη Μεσσηνία στη Μάνη, αλλά ηττήθηκε στη μάχη της Βέργας (22-26 Ιουνίου
1826) από δυνάμεις πολύ λιγότερες από
τις δικιές του. Ο Ιμπραήμ συνέχισε την
προσπάθεια αλλά δύο μέρες μετά ταπεινώθηκε ξανά στο Δυρό, όπου πρωταγωνίστησαν οι γυναίκες της Μάνης.
Στις 28 Αυγούστου ηττήθηκε για άλλη
μία φορά στον Πολυάραβο και έκτοτε εγκατέλειψε τις προσπάθειές του. Η
Μάνη παρέμεινε απρόσβλητη. Την ίδια
χρονιά, σε κυκλωτική του κίνηση από τον
ανατολικό Πάρνωνα, ο Ιμπραήμ αντιμετώπισε σφοδρή αντίσταση των Τσακώνων
όταν επιχείρησε να καταλάβει την Καστάνιτσα και αναγκάστηκε να την προσπελάσει αφήνοντάς την άθικτη.
Οι δύο μεγαλύτερες, όμως, στρατηγικού
χαρακτήρα αποτυχίες του Ιμπραήμ, ήταν:
α) η αποτυχία του να εξοντώσει τον Κολοκοτρώνη. Η επιβίωση του αρχιστράτηγου
και η αδιάλλακτη στάση του διατήρησαν
ενεργό τον πυρήνα και τον στρατηγικό εγκέφαλο της Επανάστασης και στέρησαν τον
Ιμπραήμ από μία νικηφόρα έκβαση και τη
δυνατότητα να διακηρύξει τη νίκη του, και
β) η αποτυχία της επιχείρησης «προσκύνημα», η οποία θα επανάφερε την Πελοπόννησο στην οθωμανική κυριαρχία με τη
μέθοδο των ατομικών δηλώσεων υποταγής των Ελλήνων.
Και αυτό το εγχείρημα του Ιμπραήμ απέτυχε, λόγω του εξαιρετικά βίαιου αλλά σωτήριου συνθήματος του Κολοκοτρώνη «Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους».
Συμπέρασμα: Όταν έφτασαν οι τρεις στόλοι στο Ναβαρίνο, ο Ιμπραήμ είχε απειλήσει σοβαρά αλλά είχε αποτύχει να καταστείλει την Επανάσταση.
*Ο Μελέτης Μελετόπουλος γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1962. Είναι διδάκτωρ Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Γενεύης και διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διδάξει επί σειρά ετών
στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στη
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και
στη Σχολή Πολέμου Αεροπορίας. Έχει επίσης
διδάξει Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία στο
Πανεπιστήμιο της Γενεύης και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

ΟΙ ΔΙΚΕΣ
ΣΑΣ ΑΝΑΨΥΧΕΣ
_
Υπάρχουν πολλοί τρόποι
να µνηµονεύσουµε µια ζωή,
όσο και τα αµέτρητα αστέρια
που υπάρχουν στον ουρανό.
Δημιουργήστε ένα 100%
προσωπικό αφιέρωµα
που αγκαλιάζει
τα συναισθήµατά σας
Αυτό υπόσχονται
οι επαγγελµατίες
σύµβουλοι µας.

514 871-2020

12 locations on the
North Shore of Montréal
to better serve you

450 463-1900

5 locations on the
South Shore of Montréal
to better serve you

514 342-8000

4525, chemin
de la Côte-des-Neiges
Montréal


dignitequebec.com

Για μνημεία ποιότητας, Καναδικής παραγωγής, μη χάνετε το χρόνο σας να ψάχνετε

ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Elias Papakonstantinou | complexeaeterna.com | 514 228-1888 | 1 877 299-1889 | 55, rue Gince, Montréal, QC H4N 1J7
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ΕΞΤΡΑ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΎ

10

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 13/4/2020 – 19/4/2020
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

Εάν έχετε αγωνιστεί να ξεπεράσετε την πεποίθηση, ότι όσα κι αν έχετε ποτέ
δε σας είναι αρκετά, αυτό το διάστημα μπορείτε να απομακρύνετε αυτή τη νοοτροπία.
Μια θαυμάσια ευκαιρία θα μπορούσε να
ανοίξει τους επόμενους έξι μήνες, ίσως μια
νέα δουλειά, μια σταθερή επαγγελματική
προώθηση ή μια νέα πηγή εσόδων.

1821

1821

Οι Τούρκοι απαγχονίζουν
στην Κωνσταντινούπολη τον
πατριάρχη Γρηγόριο Ε’,
σε αντίποινα για την
Ελληνική Επανάσταση.

Μετά από πολιορκία του
κάστρου των Σαλώνων (Άμφισσας) από τον Γκούρα και
τον Πανουργιά, οι Τούρκοι
που βρίσκονται μέσα σ’ αυτό
αναγκάζονται να παραδοθούν.

1941

1974

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Ξεχωρίζετε με την ευγλωττία και
την εξυπνάδα σας, συναντάτε νέους ανθρώπους και βρίσκετε την αγαπημένη σας
ομάδα χάρη στην Αφροδίτη στο φιλικό και
ομαδικό ενδέκατο οίκο σας. Υπάρχει δύναμη στην ομαδική εργασία, έτσι συνεργαστείτε με τους άλλους και ανταλλάξτε απόψεις και ιδέες. Φήμη και αναγνώριση σας
περιμένουν τους προσεχείς έξι μήνες!

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Η δομή και η απλότητα βάζουν την
επαγγελματική σας ζωή σε τάξη.
Αυτός είναι ένα διάστημα που δείχνετε τη
δύναμή σας, καθώς ο Άρης κινείται στο δέκατο οίκο σας, της καριέρας, της επιτυχίας
και των μακροπρόθεσμων στόχων. Για εσάς
η αναγνώριση και τα μεγαλεία! Εσείς είστε ο
ηγέτης, που με τις καινοτόμες ιδέες του ξεσηκώνετε τα πλήθη!

Μετά τη συνθηκολόγηση με
τη Γερμανία, παραδίδονται
τα οχυρά Παλιουριώνες και
Ρούπελ.

Η Τουρκία θέτει επισήμως
θέμα υφαλοκρηπίδας.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
746

Σκέφτεστε καιρό εκείνη την ηγετική θέση; Με την Αφροδίτη στο
δέκατο οίκο σας, της καριέρας, πηγαίνετε
ψηλά, έχετε ιδέες για μεγάλα επιτεύγματα.
Είστε έτοιμοι να ανασκουμπωθείτε και κάνετε μεγάλα επαγγελματικά σχέδια που θα
γίνουν πραγματικότητα. Αλλάξτε ριζικά την
καθημερινή ρουτίνα σας, αναζωπυρώστε
την ορμή και τον ενθουσιασμό σας για ζωή.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Το μυαλό σας φέρνει χρήματα.
Ο Αρης κινείται στο δεύτερο
οίκο σας, των χρημάτων, και σας ζητά να
κινηθείτε μεθοδικά για την ισορροπία των
οικονομικών σας, βασιζόμενοι στη φυσική
σας ωριμότητα και την επίμονη φύση σας.
Έχετε την ουράνια υποστήριξη και τα κίνητρα να υιοθετήσετε νέες συνήθειες που
δημιουργούν οικονομική ασφάλεια.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Αισθάνεστε πιο παθιασμένοι
από ποτέ, χάρη στον Άρη στον ερωτικό και
δημιουργικό πέμπτο οίκο σας. Είστε χαρούμενοι, ρομαντικοί, έχετε όρεξη για φλερτ,
για διασκέδαση, για ζωή. Ο Αρης σας δίνει
μια επιπρόσθετη δύναμη και τόλμη να πλησιάσετε το αντικείμενο του πόθου σας, έχετε έντονη αυτοπεποίθηση, γνωρίζετε ότι η
τύχη ευνοεί τους τολμηρούς.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Μην αφήνετε τον πόνο του παρελθόντος να εμποδίσει την αγάπη. Η Αφροδίτη
στον πνευματικό δωδέκατο οίκο σας, σας
βοηθά να ανακάμψετε συναισθηματικά και
να συγκεντρωθείτε στον εαυτό σας, στις
ανάγκες και τις επιθυμίες σας, θα νιώσετε
ελαφρύτερα και πιο χαρούμενα. Είναι μέσα
στο μυαλό σας να θεωρήσετε ότι αυτό το
ταξίδι της ζωής είναι χαρά, αισιοδοξία και
ελπίδα.

Ο Αρης κινείται στον τρίτο οίκο
σας, της επικοινωνίας, έτσι έχετε καινοτόμες ιδέες για να βελτιώσετε την ποιότητα
της ζωής σας. Αυτό το διάστημα κατακλύζεστε με ειδήσεις, ιδέες και ιστορίες, και
τα απορροφάτε. Στηριζόμενοι στις δικές
σας πνευματικές δυνάμεις, μπορεί να
επισφραγίσετε μια επαγγελματική ή οικονομική συμφωνία ή ανεβαίνετε στο βήμα
κάνοντας μια δημόσια ομιλία.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Ο Αρης κινείται στον επεκτατικό και περιπετειώδη ένατο οίκο
σας κι εσείς έχετε καινοτόμες ιδέες για να
αλλάξετε τη μονότονη ρουτίνα σας, διευρύνετε τον κοινωνικό σας περίγυρο κι αυτό
θα μπορούσε να σας φέρει σε επαφή με μοναδικά πρόσωπα. Έχετε μεγάλα σχέδια και
οράματα και μπορείτε να πείσετε όλους να
ακολουθήσουν τις πρωτοπόρες και αναμορφωτικές ιδέες σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

Υπερασπιστείτε τα θέλω σας και
προβάλετε τον εαυτό σας, είναι η προτροπή του Άρη στο ζώδιό σας. Αν ενδιαφερόσασταν για τους άλλους γύρω σας, ήρθε
η ώρα να κοιτάξετε τις δικές σας ανάγκες.
Εάν θέλετε κάτι καλύτερο στη σχέση σας ή
μια ηγετική θέση στην εργασία σας, προωθήστε τις επιθυμίες σας και αγωνιστείτε
για τις αξιώσεις σας.

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Ο Αρης κινείται στον τέταρτο οίκο
σας, του σπιτιού και της οικογένειας, έτσι
το σπίτι σας και η οικογενειακή σας ζωή
είναι ενεργά αυτό το μήνα! Έχετε ιδιαίτερα
κίνητρα για να ξεκινήσετε ανακαίνιση ή επισκευή στο σπίτι σας, να βρείτε ένα συγκάτοικο ή ίσως ακόμη και να αναζητήσετε μια
νέα κατοικία.

Ξεφύγετε από ένα εθιστικό αρνητικό μοτίβο, για το καλό σας. Η άρνηση
να σπάσετε τις αλυσίδες του πόνου και της
θλίψης σίγουρα δεν εξυπηρετεί την πνευματική σας εξέλιξη, αλλά τώρα αυτό καθίσταται επιτακτική ανάγκη να το κάνετε,
καθώς ο Άρης κινείται στο δωδέκατο οίκο
σας, του εθισμού και διαφυγής.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 745

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

Ο ΨΑΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΥΝΗΓΟΣ

Διαφορές συμπεριφοράς ανάμεσα στα δύο φύλα…

Ή

ταν ένας κυνηγός και ένας ψαράς και μιλούσαν. Σε μια στιγμή ο ψαράς λέει: – «Εγώ έπιασα μια σαρδέλα 20 μέτρα, τι δε με πιστεύεις…;».
Τότε ο κυνηγός απαντάει: – «Εντάξει!! και εγώ
είχα μια περιπέτεια. Μια μέρα πήγα για κυνήγι στο
δάσος. Βλέπω ξαφνικά το θάμνο να κουνιέται, το
χτυπάω και ήταν πίσω από το θάμνο ένας άλλος
κυνηγός και τον σκότωσα. Κοιτάζω γύρω μου και
βλέπω τρεις δασοφύλακες να με παρακολουθούν,
γυρίζω με το αυτόματο και τους σκότωσα όλους.
Τους κουβαλάω για να τους κρύψω. Ξαφνικά βλέπω ένα πούλμαν με παιδιά. Άφωνος ο ψαράς ρωτάει: – «Μη μου πεις ότι τα σκότωσες και αυτά βρε
αθεόφοβε;». – «Άμα δεν κόψεις και εσύ 19 μέτρα
από τη σαρδέλα σου, όλους θα τους σκοτώσω!!».
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DE TOUT POUR TOUS • ΑΠ’ΌΛΑ ΓΙΑ ΌΛΌΥΣ • EVERYTHING FOR EVERYONE • 450-978-9999

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ
CHATEAU ROYAL
514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2
www.lechateauroyal.com

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc.
T: 514-270-1961 | F: 514-274-2600
1563, Begin, Ville St-Laurent, Montreal, QC
info@hermesoverseas.com

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

514-800-0666

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

RESIDENTIAL

COMMERCIAL

5449 Ave. Royalmount,
Mont-Royal, QC H4P 1V4

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE
1990, Michelin, Laval, Qc H7L 5C3

www.lazaros.ca

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

514.731.6391

Εγγυημένη εργασία
Ειδικευμένο προσωπικό
Παραχώρηση αυτοκινήτου
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

514-715-0746

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές
και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές
• Δωρεάν εκτίμηση

Πληρ.: Στράτος 514-577-9722
Γιώργος 514-463-7590

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

A

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Andreas Alevras

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

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.

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638
E-mail: info@alevras.ca

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• SPICES • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ:
ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ

937 rue Saint-Roch, Montréal, Qc.
Tel. (514) 274-4907
4901 Notre Dame, Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ:

ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
ΠΛΑΚΑΚΙΑ
ΒΑΨΙΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

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

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

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

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ELTEC

RBQ# 5713-3464-01

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

ΔΩΡΕΆΝ
εκτίμηση προσφοράς

514 894 2434

Ζητούνται άτομα να εργαστούν στην
καινούργια Στέγη Ηλικιωμένων «ΕΣΤΙΑ»
στο Λαβάλ:
Συντονίστρια / Συντονιστής για πλήρη
απασχόληση. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει:
-Πανεπιστημιακό πτυχίο σε παρεμφερή κλάδο
-Γνώση της Γαλλικής, Αγγλικής και Ελληνικής
γλώσσας

-Δυνατότητα να διαχειρίζεται πολλά θέματα
συγχρόνως και να εργάζεται ομαδικά και υπό
πίεση.
Επίσης ζητούνται:
-Μάγειρας
-Βοηθός μάγειρα
-Πιατάς
-Σερβιτόροι (Σερβιτόρες)
-Καθαριστής (Janitor)
Αποστείλατε το βιογραφικό σας
στο info@residenceestia.org

CPA, CA

Ζητείστε τον Γιάννη
514-299-8839

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
R.B.Q. 5739-7150-01

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

-Τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία σε διαχείριση
μη κερδοσκοπικών οργανισμών

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

résidence - residence

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

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

WE BUY GOLD AND DIAMONDS
- For over 38 years -

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

Before selling
elsewhere,
come see us!

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

Mon. to Wed. - 10am to 5:30pm
Thurs. and Fri. - 10am to 7:30pm
Saturday - 9am to noon
Sunday - Closed

450-681-1363

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia
450-686-2347 | 4691, boul. Samson, Laval, QC

solutionrl.com

*No price by phone

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

CURÉ-LABELLE

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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

X

O

SAINT-MARTIN
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