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Centre de Collision

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

Professional Auto Body Repair & Painting

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

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

FREE ESTIMATES!

ΟΛΑ 
ΘΑ ΠΑΝΕ 

ΚΑΛΑ!

Agence
immobilière

HUMANIA CENTRE
Εάν σκέφτεστε να πουλήσετε  το σπίτι σας 

την άνοιξη, τηλεφωνήστε μου σήμερα 
για μια δωρεάν εκτίμηση!

514.993.5010
 agentvk@gmail.com Voula Kottaridis

«Σύμμαχος» της  
Τουρκίας η Πανδημία
Σε δύσκολη θέση ο Ερντογάν
ΣΕΛΙΔΕΣ 7,30

Όπισθεν ολοταχώς  
για την Ελληνική 
Οικονομία
ΣΕΛΙΔΕΣ 50,52,58

Eurogroup: 
«Ταφόπλακα» 
στο μέλλον  
της Ευρώπης
ΣΕΛΙΔΑ 67

ΣΕΛΙΔΑ 2

Πρόστιμα – «φωτιά»  
στο Κεμπέκ λόγω Covid-19

ΣΤΟΝ «ΠΟΛΕΜΟ» ΚΑΤΑ ΤΟΥ «COVID-19»

Συμμαχία των Πολιτικών  
Κομμάτων του Καναδά ΣΕΛΙΔΑ 3

«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ JULIUS GRAY
Να μη γίνει ο Καναδάς «κράτος 
επιτήρησης» στη «μετά-covid» εποχή

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΣΕΛΙΔΑ 6 ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Καναδάς:  
«Εκτόξευση»  
της ανεργίας  

το Μάρτιο  
στο 7,8%

ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Μολύνθηκε  
με κορωνοϊό  
η σύζυγος του 
πρώην αρχηγού 
της αστυνομίας  
του Λαβάλ

ΣΕΛΙΔΑ 9 ΣΕΛΙΔΕΣ 33-36

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

Πάσχα στις 
Κυκλάδες!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19  
ΣΕ 14 ΣΕΛΙΔΕΣ

√

√

√
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4901 Notre Dame

Laval, Qc.

 (450) 902-0142

937 rue Saint-Roch, 

Montréal, Qc.

 (514) 274-4907

Ευχόμαστε  σε  όλο 
τον  Ελληνισμό

ΚΑΛΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
και 

ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ
Διαθέτουμε την μεγαλύτερη συλλογή 

σε είδη γάμων και βαπτίσεων! 
• Εκκλησιαστικά και  Θρησκευτικά είδη
• Μπομπονιέρες και είδη δώρων
   σε αποκλειστικότητα

Η Ελληνική ψυχή και η ορθόδοξη πίστη 
είναι πολύ πιο δυνατή απ’όποιοδήποτε 

εχθρό, ορατό ή αόρατο!

Δεχόμαστε τις 
παραγγελίες σας μόνο 

από το τηλέφωνο

Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ  
ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ

Πρόστιμα από 1.000 έως 6.000$  
για τον COVID-19 

Του Martin C. Barry
[απόδοση στα ελληνικά:  
Δημήτρης Ηλίας]

Τα τμήματα αστυνομίας του Montreal 
και του Laval έχουν απασχοληθεί τε-

λευταία να εκδίδουν πρόστιμα για τουλά-
χιστον 1.000 $ το καθένα, σε άτομα που 
φαίνονται συγκεντρωμένα, ενώ δε συμ-
μορφώνονται με τον υποχρεωτικό κανόνα 
αποστάσεων των δύο μέτρων που έχει 
επιβάλει η επαρχία, στο συνεχιζόμενο 
αγώνα ενάντια στον ιό COVID-19.

Μέχρι τη Δευτέρα 13 Απριλίου, σύμ-
φωνα με εκπροσώπους της Αστυνομίας, 
περισσότερα από 1.000 τέτοια πρόστιμα 
δόθηκαν σε πολίτες.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
Προκειμένου να προστατευθούν οι πολί-

τες του Κεμπέκ, η κυβέρνηση απαγορεύει 
πλέον τις εσωτερικές και εξωτερικές συ-
γκεντρώσεις. 
Η απαγόρευση ισχύει για όλες τις εσω-

τερικές και εξωτερικές συγκεντρώσεις, 
εκτός από:

-Εκείνες που απαιτούνται σε χώρο εργα-
σίας που δεν υπόκειται σε κυβερνητική 
αναστολή του Κεμπέκ, υπό την προϋπό-
θεση ότι οι εργαζόμενοι διατηρούν όσο 
το δυνατόν ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων 
μεταξύ τους.
-Σε δημόσιο χώρο για την απόκτηση υπη-

ρεσιών ή αγαθών, όπως καταστήματα και 

κυβερνητικές υπηρεσίες και που δεν υπό-
κειται σε αναστολή της κυβέρνησης του 
Κεμπέκ, υπό την προϋπόθεση ότι οι πε-
λάτες διατηρούν, στο μέτρο του δυνατού, 
ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους 2 μέτρα.
-Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι χρήστες διατηρούν, 
στο μέτρο του δυνατού, ελάχιστη απόστα-
ση 2 μέτρων μεταξύ τους.
-Μια συγκέντρωση που συγκεντρώνει 

τους κατοίκους μιας ιδιωτικής στέγης ή 
ενός παρεμφερούς τόπου που εξυπηρετεί 
αυτόν τον σκοπό και κάθε άλλου ατόμου 
που προσφέρει μια υπηρεσία ή για το 
οποίο απαιτείται υποστήριξη. 
Τα άτομα που προσφέρουν μια υπηρεσία 

ή υποστήριξη πρέπει να διατηρούν όσο το 
δυνατόν λιγότερη απόσταση τουλάχιστον 
2 μέτρων μεταξύ αυτών και των ενοίκων.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ
Επιτρέπονται υπαίθριες συγκεντρώσεις 

για τους ενοίκους της ίδιας κατοικίας ή 
μιας στέγης που εξυπηρετεί αυτόν το σκο-
πό ή όταν ένα άτομο λαμβάνει από ένα 
άλλο άτομο μια υπηρεσία ή υποστήριξη. 
Τα άτομα πρέπει να διατηρούν, στο μέ-

τρο του δυνατού, ελάχιστη απόσταση 2 
μέτρων μεταξύ τους. 
Οι αξιωματικοί έχουν εντολές να αξιολο-

γήσουν κάθε κατάσταση, αφού παρεμβαί-
νουν και ανακρίνουν εκείνους που υπο-
πτεύονται ότι δεν τηρούν τους κανόνες. 
Σημείωση, ότι ορισμένες περιπτώσεις 

μπορεί να είναι περίπλοκες. 
Για παράδειγμα, οι γονείς με κοινή επι-

μέλεια παιδιών με τα οποία δε ζουν επί 
του παρόντος, ενδέχεται να χρειαστεί να 
παράσχουν μια εξήγηση, εάν τους σταμα-
τήσει η αστυνομία.

Ο Faycal El-Khoury 
και η σύζυγός του 
Dr Georgette Elias 

προέβησαν σε δωρεά 
υλικού ενάντια  
στον Covid-19

Του Martin C. Barry
[απόδοση στα ελληνικά:  
Δημήτρης Ηλίας]

Ο Φιλελεύθερος Βουλευτής του 
Laval-Les Îles, Faycal El-Khoury, του 

οποίου η σύζυγος Dr Georgette Elias, 
διαθέτει οδοντιατρείο στο Μόντρε-
αλ, ήταν σε θέση να δωρίσει προστα-
τευτικές μάσκες, γάντια βινυλίου και 
άλλες προμήθειες στο CHSLD Sainte-
Dorothée στις 2 Απριλίου. Το ζεύγος 
συμφώνησε ότι τα κρίσιμα αντικείμενα 
ήταν πολύ πιο απαραίτητα στη μονάδα 
μακροχρόνιας περίθαλψης, όπου το 
προσωπικό και οι κάτοικοι αντιμετωπί-
ζουν το ξέσπασμα του COVID-19.

Ο βουλευτής του Laval-Les Îles, Fayçal El-
Khoury, έξω από το CHSLD Sainte-Dorothée 
με μερικές από τις προστατευτικές μάσκες 
και άλλες προμήθειες που δωρίστηκαν
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ΣΤΟΝ «ΠΟΛΕΜΟ» ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19 

Ενωμένα τα πολιτικά κόμματα του Καναδά
-Το Κοινοβούλιο της Οτάβα θεσπίζει νομοθεσία για την Επείγουσα Μισθολογική Επιδότηση του Καναδά 
-73 δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια που αναμένεται να αρχίσει να ρέει σε επιχειρήσεις και πολίτες
Του Martin C. Barry
[Μετάφραση: Δημήτρης Ηλίας]

Η νομοθεσία για την επιδότηση μισθών 
της κυβέρνησης των Φιλελευθέρων 

του Justin Trudeau για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της κρίσης του COVID-19 
πέρασε γρήγορα από τη Βουλή των Κοι-
νοτήτων το περασμένο Σαββατοκύριακο 
(11-12 Απριλίου), κατά τη διάρκεια μιας 
πρωτόγνωρης συνεδρίασης, με βουλευτές 
να συγχαίρουν ο ένας τον άλλον για την πο-
λυμερή συνεργασία τους.

Η ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Η υπερψήφιση του νόμου, ακολουθούμε-

νη από εξέταση από τη Γερουσία και βασιλι-
κή σύμφωνη γνώμη από τον Γενικό Κυβερ-
νήτη, άνοιξε το δρόμο για άμεση βοήθεια 
73 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε εταιρεί-
ες, οικογένειες και άτομα σε ολόκληρο τον 
Καναδά, των οποίων τα προς το ζην παρα-
μένουν επηρεασμένα από τον COVID-19. 
Αν και οι Συντηρητικοί εξακολουθούσαν να 
έχουν προβλήματα, με τον τρόπο με τον 
οποίο θα εφαρμοστεί η επιδότηση των μι-
σθών, συμφώνησαν να επιτρέψουν ούτως 
ή άλλως τη νομοθεσία, ώστε να μπορέσει 
να ξεκινήσει η ανάκαμψη.

ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ  
ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΠΟΛΕΜΟ
Σε ομιλία μπροστά στη σχετικά μικρή συ-

γκέντρωση βουλευτών που κλήθηκαν για 
την ιστορική κοινοβουλευτική συνεδρίαση, 
ο πρωθυπουργός Justin Trudeau συνέκρινε 
την κατάσταση που ο Καναδάς βρίσκεται 
τώρα με πόλεμο, όπου ο εχθρός είναι ένας 
ιός που εξαπλώνεται παντού σιωπηλά.
«Χωρίς επιφύλαξη, χωρίς παύση, πρέπει 

να αγωνιστούμε για κάθε ίντσα εδάφους 
ενάντια σε αυτήν την ασθένεια», δήλωσε 
ο Trudeau. «Πρέπει να είμαστε εκεί ο ένας 
για τον άλλον, καθώς προσπαθούμε να 
προστατέψουμε το συλλογικό μας μέλλον». 
Ο Trudeau αναφέρθηκε στη μάχη του Vimy 
Ridge, μιλώντας για την τρέχουσα μάχη που 
διεξάγεται στον Καναδά και σε όλο τον κό-
σμο ενάντια στον COVID-19. Κατά τη διάρ-
κεια της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός ση-
μείωσε ότι η Καναδική Επιδότηση Μισθών 
Έκτακτης Ανάγκης είναι το «μεγαλύτερο 
οικονομικό μέτρο του Καναδά» από τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο.

ΟΠΩΣ ΤΟ VIMY RIDGE
«Καθώς η γενιά μας αντιμετωπίζει τη με-

γαλύτερη πρόκλησή της, όλοι στέκονται 
στους ώμους εκείνων πριν από εμάς και 
ανόρθωσαν το έθνος μας σε δύσκολους 
και ταραχώδεις καιρούς στην ιστορία μας», 
είπε. «Πριν από 103 χρόνια σήμερα, νεα-
ροί Καναδοί στρατιώτες βρέθηκαν στα χα-
ρακώματα στη Γαλλία. Την επόμενη μέρα 
πήραν μέρος στην τελική μάχη για το Vimy 
Ridge».
«Την παραμονή αυτής της ζοφερής επετεί-

ου θυμόμαστε το θάρρος και τη θυσία τους. 
Αυτές ήταν δοκιμασίες που διαμόρφωσαν 
τη χώρα μας, και περισσότερο, τους πολί-
τες της, και τώρα, για άλλη μια φορά, δο-
κιμαζόμαστε. Ο καθένας από εμάς πρέπει 
να διαδραματίσει ρόλο στην προστασία της 
χώρας μας από την απειλή που αντιμετω-
πίζει τώρα».

«ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΗΡΩΕΣ»
«Και ενώ η μάχη ενάντια στον COVID-19 

δεν είναι πόλεμος με την παραδοσιακή έν-
νοια της λέξης, αυτό δεν κάνει αυτόν τον 
αγώνα λιγότερο καταστροφικό, λιγότερο 
επικίνδυνο», πρόσθεσε ο Trudeau. 

Αντί αυτού, «η πρώτη γραμμή του με-
τώπου είναι παντού. Στα σπίτια μας, στα 
νοσοκομεία, στα κέντρα φροντίδας, στα 
παντοπωλεία, στα φαρμακεία και στα βεν-
ζινάδικα», συνέχισε, αποκαλώντας τους αν-
θρώπους που εργάζονται σε αυτά τα μέρη 
«ήρωες της σύγχρονης εποχής».

Οι εργαζόμενοι, είπε, «χωρίζονται από 
την οικογένειά τους και διακινδυνεύουν 
τη δική τους υγεία, πάνε στη δουλειά κάθε 
μέρα για να μπορούμε να τρώμε, να θερα-
πευόμαστε και να ζούμε τη ζωή μας».
Σε δύσκολους καιρούς, είπε ο Trudeau, 

«το θάρρος και η δύναμη δεν ορίζονται 
από αυτά που λέμε ή κάνουμε διατυμπα-
νίζοντάς τα προς όλους, αλλά από τις ενέρ-
γειες που κάνουμε ήσυχα ιδιωτικά, όπως 
να μένουμε σπίτι. Ακόμα και όταν έχουμε 
διαφορετικές γνώμες, είμαστε ενωμένοι 
στην αποφασιστικότητά μας να κάνουμε 
ό,τι πρέπει, έως ότου ο COVID-19 νικηθεί».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CEWS
Το νομοσχέδιο θέτει σε εφαρμογή το 

CEWS, του οποίου σκοπός είναι να ενθαρ-
ρύνει τις εταιρείες να επαναπροσλάβουν 
εργαζομένους, προσφέροντας επιδότηση 
μισθού 75% τους επόμενους τρεις μήνες σε 
επιχειρήσεις που έχουν χάσει το 30% των 
εσόδων τους ως αποτέλεσμα της κρίσης. Ο 
υπουργός Οικονομικών, Bill Morneau, είπε 
ότι οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις για επιδότηση θα πρέπει να αρχί-
σουν να λαμβάνουν χρήματα μέσα σε λίγες 
εβδομάδες.

Μεταξύ των προτάσεων των Συντηρητι-
κών για μελλοντικές τροποποιήσεις του 
νέου νόμου, θα ήταν να μειωθούν τα εμπό-
δια επιλεξιμότητας, που εξακολουθούν 
να εμποδίζουν ορισμένες επιχειρήσεις να 
λάβουν την επιδότηση. Το NDP και το Bloc 
Québécois συμφώνησαν επίσης να υπερ-
ψηφίσουν γρήγορα το νομοσχέδιο, με 
αντάλλαγμα την εξέταση των προτάσεών 
τους για ενδεχόμενες αλλαγές.

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΕΡΔΙΣΕ  
ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ NDP 

Ο αρχηγός του NDP, Jagmeet Singh, είπε 
ότι το κόμμα του υποστήριξε την απαραί-
τητη νομοθεσία για να γίνει πραγματικότη-
τα η επιδότηση. Είπε ότι οι εκκλήσεις του 
για βελτίωση της πρόσβασης στο Επίδομα 
Επείγουσας Ανταπόκρισης αντανακλάται 
στο νομοσχέδιο που κατέληξε να κατατεθεί 
από τη φιλελεύθερη κυβέρνηση.

Ο ηγέτης του Bloc Québécois, Yves-
François Blanchet, δήλωσε ότι το νομο-
σχέδιο περιλάμβανε «μερικά πολύ καλά 
πράγματα» για τους εργαζόμενους. Σε επι-
στολή προς τον πρωθυπουργό, έγραψε ότι 
χαιρέτισε διάφορες πτυχές της νομοθεσίας, 
αλλά σημείωσε ότι δεν περιλάμβανε υπο-
στήριξη για επιχειρήσεις που αγωνίζονται 
με λειτουργικό κόστος.
Ο Blanchet είπε ότι ο υπουργός Οικονομι-

κών Morneau είχε αναγνωρίσει αυτές τις 
ανησυχίες του. Ωστόσο, εξέφρασε επίσης 
την ανησυχία του, ότι οι προσωρινοί αλλο-
δαποί εργαζόμενοι που φτάνουν στον Κα-

ναδά δεν ελέγχθηκαν για COVID-19.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ  
ΜΕ ΤΟΝ COVID-19
Στο Laval, δύο τοπικοί βουλευτές ασχολού-

νται με τον αντίκτυπο της κρίσης COVID-19 
σε προσωπικό επίπεδο. Ο βουλευτής των 
Φιλελευθέρων του Laval-Les Îles, Fayçal 
El-Khoury, πρότεινε οι ψηφοφόροι του να 
συνεχίσουν να εφοδιάζονται με τρόφιμα 
και άλλα αγαθά για έως και δύο εβδομάδες 
κάθε φορά.
«Αν βγαίνετε έξω, μη βγαίνετε μέχρι να εί-

ναι απολύτως απαραίτητο», είπε. 
«Και, ξέρετε, όταν οι άνθρωποι αρχίσουν 

να εφαρμόζουν αυτούς τους κανόνες, θα 
είναι ο καλύτερος τρόπος για την καταπο-
λέμηση του COVID-19. Αυτό και η κοινω-
νική απόσταση: κάνοντας τη δουλειά σας 
από το σπίτι. Και αυτό είναι κάτι που δεν 
είναι πλέον πολύ δύσκολο, με την τεχνο-
λογία που έχουμε τώρα: το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, το διαδίκτυο και οτιδήποτε 
άλλο. Ο καθένας μπορεί να κάνει μεγάλη 
συνεισφορά κάνοντας τις δουλειές του από 
το σπίτι».

Η ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
Από την πλευρά της, η βουλευτής των Φι-

λελευθέρων στο Vimy, Άννυ Κουτράκη, προ-
σέφερε τις ακόλουθες συμβουλές στους 
κατοίκους της περιφέρειάς της: «Μείνετε 
κοντά ο ένας στον άλλο, είτε μέσω διαδι-
κτύου είτε με καθημερινές τηλεφωνικές 
κλήσεις», είπε.
«Προφανώς, κανένα από αυτά δεν είναι 

εύκολο για κανέναν. Αυτό που κάνω προ-
σωπικά, καθώς και όλα τα μέλη της οικο-
γένειάς μας, είναι να τηρούμε κοινωνικές 
αποστάσεις, ειδικά επειδή έχουμε ηλικιω-
μένους στην οικογένειά μας. Το νούμερο 
ένα πράγμα που θα έλεγα και είναι βασικό 
για όλους, είναι το συχνό πλύσιμο των χε-
ριών».

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

E-mail : Guy.Ouellette.CHOM@assnat.qc.ca

Guy Ouellette
Βουλευτής του Chomedey

MNA for Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

Επί 31 χρόνια 
εξυπηρετούμε την  
Ελληνική Παροικία

Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων 
Επιχειρήσεων - Ζωής

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

Caring for seniors 
is what we do best

12300 Laurentian Boulevard
 Montreal, QC H4K 2Z6 

(514) 335-1881 
 www.manoirgouin.com

Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων 
και ημι-αυτόνομων ατόμων

11/2 - 41/2 
Συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα γεύματα, κολατσιά, 
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Προσιτές τιμές

Προσφορά για 
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους 
υπογράψουν το ταχύτερο 
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Ένα Πάσχα  
διαφορετικό…

Όταν ήμουν μικρό παιδί αναρωτιόμουν, πως γίνεται ο Χριστός 
κάποιες χρονιές να σταυρώνεται και να ανασταίνεται δύο 

φορές μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες… 
Κι όταν κάποτε η δασκάλα μάς έδωσε τη δογματική εξήγηση, 

εγώ εξακολουθούσα να αναρωτιέμαι, γιατί ο πάνσοφος Θεός δεν 
έφτιαχνε ένα ενιαίο ημερολόγιο, για να μπορώ να γιορτάζω το 
Πάσχα μαζί με την καθολική θεία μου Άννα… 
Αργότερα βέβαια, συνειδητοποίησα τους πραγματικούς λόγους 

για τους οποίους οι δύο μεγάλες εκκλησίες δεν τα «έβρισκαν» 
στο θέμα αυτό... Εν πάση περιπτώσει, ήρθε και πάλι η χρονιά που 
εμείς οι Ορθόδοξοι θα γιορτάσουμε το Πάσχα «καθυστερημένα», 
αν και μερικοί το γιορτάζουν δύο φορές. 

Σύμφωνα με την ιστορία, η λέξη Πάσχα προέρχεται από την 
Εβραϊκή «Pesah» που σημαίνει «διάβαση» και γιορταζόταν σε 
ανάμνηση της απελευθέρωσης του Εβραϊκού λαού από τους Αι-
γυπτίους και της διάβασης της Ερυθράς θάλασσας. Το Πάσχα ή 
Λαμπρή, θεωρείται η μεγαλύτερη Χριστιανική γιορτή, κατά την 
οποία γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού και τη διάβαση 
από το θάνατο στη ζωή. 

Ξεκίνησε να γιορτάζεται ως κοινή γιορτή με τους Εβραίους, αλλά 
σιγά – σιγά διαφοροποιήθηκε και οι Χριστιανοί γιόρταζαν το Πά-
σχα χωριστά μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 μ.Χ. 
οπότε καθιερώθηκε να γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την 
πανσέληνο που ακολουθεί ύστερα από την εαρινή ισημερία. Αν 
η πανσέληνος συμπέσει Κυριακή, τότε γιορτάζεται την επόμενη 
Κυριακή, κι αυτό για να μη συμπίπτει ποτέ με το Εβραϊκό Πάσχα. 

Γιατί όμως δε γιορτάζουν όλοι οι Χριστιανοί το Πάσχα την ίδια 
μέρα;
Διάβασα, πως ο προσδιορισμός της ημερομηνίας του Πάσχα 

προκάλεσε πολλές και σφοδρές έριδες μεταξύ των Εκκλησιών. 
Στην ιστορία μπερδεύεται με την αλλαγή του ημερολογίου και 
την καθιέρωση του Γρηγοριανού, την πολιτική μισαλλοδοξία, την 
εμμονή στην παράδοση, δύσκολες αστρονομικές παρατηρήσεις, 
βασισμένες σε αρχαίους πίνακες που κρατούν από τον 4ο αιώνα 
και έναν παράδοξο αλγόριθμο υπολογισμού. Κι όλα αυτά, έχουν 
σαν αποτέλεσμα άλλες χρονιές το Πάσχα Ορθοδόξων και Καθο-
λικών να συμπίπτει κι άλλες να έχει μία ή περισσότερες εβδο-
μάδες διαφορά. 
Προκειμένου να λυθεί ένα πρακτικό πρόβλημα, μια και πολλές 

οικογένειες είναι μεικτές, το Λατινικό Πατριαρχείο της Ιερουσα-
λήμ αποφάσισε να υιοθετήσει, μόνο για το Πάσχα, το Ιουλιανό 
ημερολόγιο. 

Γεγονός είναι ότι τα Πάθη και η Ανάσταση, η δοκιμασία και ο 
θρίαμβος, δεν έπαψαν ποτέ να αποτελούν τον οδηγό μας σε δύ-
σκολες και σκληρές εποχές, όπως τη σημερινή των απανωτών 
κρίσεων σε όλους τους τομείς. 
Το φετινό Πάσχα θα είναι διαφορετικό, δε θα σουβλίσουμε αρ-

νιά με φίλους και δε θα πάμε στις εκκλησίες. Φέτος θα μείνουμε 
σπίτι, για να μπορέσουμε να γιορτάσουμε τα επόμενα χρόνια με 
όλους τους αγαπημένους μας και όχι χωρίς κάποιους από αυτούς. 

Ας ευχηθούμε η φετινή Λαμπρή να αποτελέσει ένα μήνυμα ανα-
γέννησης για ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα με υγεία, ελπίδα και αισιοδο-

ξία!

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ
Η «άβυσσος» των γηροκομείων
Καθώς περνούν οι μέρες και αυξάνεται ο αριθ-

μός των θυμάτων στον Καναδά και ειδικότερα 
στο Κεμπέκ, όλα δείχνουν ότι το σύστημα των 
γηροκομείων (δημόσια και μη) έχει πολλά τρωτά, 
που έπρεπε εδώ και πολύ καιρό να διορθώσει.
Τα στοιχεία παρουσιάζουν ότι το 70% των θυ-

μάτων στο Κεμπέκ μολύνθηκαν στα γηροκομεία 
από τον κορωνοϊό! 

Σύμφωνα με έκθεση που έφερε στην «επιφά-
νεια» ο καναδικός Τύπος, διαπιστώθηκε αυτό που 
όλοι ήξεραν και αρνιόντουσαν να το «επισκευά-
σουν»: οι πολλαπλές κυβερνητικές περικοπές 
από το 1990 και έπειτα δημιούργησαν ένα σύ-
στημα υγείας από το κακό στο χειρότερο, με σο-
βαρές ελλείψεις σε προσωπικό αλλά και σε απα-
ραίτητα εγχειρίδια αντιμετώπισης πανδημιών. Η 
ίδια εικόνα -και με χειρότερες επιπτώσεις- υπάρ-
χει και στα γηροκομεία. Δημόσια, ημι-ιδιωτικά και 
ιδιωτικά.

Ακόμα και το σύστημα βοηθητικών νοσοκόμων 
που επισκέπτονται τους ασθενείς και τους ηλικι-
ωμένους για περιορισμένες θεραπείες, είναι και 
αυτό μια μεγάλη «φούσκα».

Πολλοί θα συμφωνήσετε μαζί μου, ότι τα άτομα 
αυτά, λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας και 
προπαντός της άθλιας μισθοδοσίας τους με τον 
κατώτερο μισθό, σπάνια επιτελούν αυτό που πρέ-
πει. Είναι πολλές φορές απότομα και «άγρια» στη 
συμπεριφορά τους. 

Πάνω τους όμως έχουν θησαυρίσει οι διάφορες 
εταιρείες, που προσφέρουν το προσωπικό τους 
ως ενίσχυση του ιατρικού και κοινωνικών υπηρε-
σιών (CLSC) δημόσιου τομέα χρεώνοντας και τα 
τριπλάσια λεφτά απ’ ότι πληρώνουν σε μισθοδο-
σία.

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στα περισσότε-
ρα από τα 1.750 ιδιωτικά γηροκομεία, όπου το 
προσωπικό αμείβεται με τον κατώτερο μισθό ενώ 
(σύμφωνα με τις χιλιάδες που χρεώνουν μηνιαίως 
από $2.500 ως και $12.000), θα μπορούσαν αυτά 
τα άτομα που δουλεύουν στα ιδιωτικά γηροκο-
μεία, να είχαν μια καλύτερη μισθοδοσία, που σί-
γουρα θα είχε θετικά αποτελέσματα στην αντιμε-
τώπιση των 130.000 ηλικιωμένων «πελατών». Οι 
ηλικιωμένοι που βρίσκονται σε ιδιωτικά γηροκο-
μεία, είναι τρεις φορές περισσότεροι στο Κεμπέκ, 
σε σύγκριση με τις άλλες επαρχίες του Καναδά. 
Ήτοι, το 18,4% των ατόμων άνω των 75 ετών.
Αυτός είναι και ο λόγος, που ο πρωθυπουργός 

Legault πρόσθεσε $4 δολάρια την ώρα στη μισθο-
δοσία όλων αυτών των ατόμων που εργάζονται 
στο σύστημα με τον κατώτερο μισθό.
Τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Υγείας, 

παρουσιάζουν ότι έως την Τρίτη 14 Απριλίου, σε 
67 ιδιωτικά γηροκομεία μολύνθηκαν από τον ιό 
501 άτομα!
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το κερασάκι στην 

τούρτα, ήρθε με την αποκάλυψη ότι στα γηροκο-
μεία που σημειώθηκαν τα περισσότερα θύματα, 
η ιδιοκτησία ανήκει σε άτομο πολύ κοντά στο ορ-
γανωμένο έγκλημα. 
Το 1980 κατηγορήθηκε για λαθρεμπόριο ναρκω-

τικών και απάτη. Αλλά πήρε «συγχωροχάρτι» με-
ρικά χρόνια αργότερα. Όμως, οι καναδικές αρχές 
σε επτά επιχειρήσεις, προσπάθησαν να ενοχοποι-

ήσουν αυτό το άτομο ότι «πλένει» εκατομμύρια 
δολάρια για το οργανωμένο έγκλημα, χρησιμο-
ποιώντας διάφορες εταιρείες και μεταξύ αυτών 
τα 7 γηροκομεία που ανήκουν στην οικογένεια 
του. Αδίκως όμως, μια και το «γεμάτο τρύπες» 
καναδικό σύστημα δικαιοσύνης γι’ αυτές τις περι-
πτώσεις και οι καλοί δικηγόροι, τον προστάτεψαν 
και τη… σκαπούλαρε στο τέλος.

Μόνο που αυτή τη φορά όπου σ’ ένα από τα 
γηροκομεία του -Το Herron στο Dorval- πέθαναν 
31 άτομα από τις 13 Μαρτίου 2020, μετά από 
παρεμβολή του υπουργείου Υγείας αλλά και του 
ίδιου του πρωθυπουργού Legault, η αστυνομία 
του Μόντρεαλ στις 12 Απριλίου, έστειλε το τμήμα 
του εγκλήματος και ιατροδικαστές για εξονυχιστι-
κό έλεγχο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η κατάσταση που επι-
κρατούσε σε αυτό το γηροκομείο ήταν ανατρι-
χιαστική. Τα γεροντάκια ζούσαν σε απάνθρωπες 
συνθήκες, όπου τα περισσότερα είχαν πάθει αφυ-
δάτωση από την… πολύ φροντίδα.

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων, αν γνώριζε 
η διεύθυνση του υπουργείου Υγείας το ποινικό 
παρελθόν αυτού του ατόμου, η απάντηση ήταν: 
«Φυσικά και όχι, διότι δε θα του έδιναν το δικαί-
ωμα να αναλάβει δημόσιο γηροκομείο, το οποίο 
αγόρασε το 2015 από άλλη εταιρεία ιδιωτικών 
γηροκομείων. 
Μόνο που και πάλι, δεν υπάρχει πουθενά ο 

όρος ότι δε μπορεί ένα γηροκομείο να είναι υπό 
ιδιοκτησία ατόμων με ποινικό μητρώο. Να κι 
άλλο ένα… παραθυράκι που πρέπει να κλείσει η 
κυβέρνηση.

Όλα λοιπόν είναι πολύ φανερά, ότι καιρός είναι 
να γίνει μια αναδιοργάνωση και να μπουν μέτρα 
προστασίας σε όλα τα 2.600 γηροκομεία του Κε-
μπέκ, για την καλύτερη υγεία και ζωή των ηλικι-
ωμένων. 

Κάτι που υποσχέθηκε η κυβέρνηση ότι θα κάνει 
στο προσεχές μέλλον. Προς το παρόν, ο αριθμός 
θυμάτων των ηλικιωμένων μας που βρίσκονται σε 
αυτά, δυστυχώς θα ανεβαίνει...

Όλα αυτά και για την καλύτερη ποιότητα ζωής 
των ηλικιωμένων θα είχαν αποφευχθεί, αν οι δύο 
κυβερνήσεις, επαρχιακή και ομοσπονδιακή, είχαν 
επενδύσει σ’ ένα πρόγραμμα περίθαλψης κατ’ οί-
κων, με αξιόλογες φορολογικές απαλλαγές για την 
οικογένεια και με επιχορήγηση για όλη την απαι-
τούμενη διαμόρφωση της οικίας για την καλύτερη 
στέγαση των ηλικιωμένων. Όπως ειδικά κρεββά-
τια, ορθοπεδικά μπάνια, ανελκυστήρα, κλπ.

Έτσι, οι καναδικές οικογένειες θα είχαν κοντά 
τους περισσότερους παππούδες και γιαγιάδες, 
που δε θα ζούσαν στην απομόνωση των διαμερι-
σμάτων και δωματίων γηροκομείων και θα έβλε-
παν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους καθημερι-
νά, δίνοντας τους περισσότερο δίψα για ζωή.

Αλλά μήπως δεν… πρέπει, διότι η άνω πρόταση 
θα κοστίσει περισσότερο στις κυβερνήσεις σε… 
συντάξεις, λόγω της δίψας για ζωή που προανέ-
φερα και κατά συνέπεια, αύξηση του προσδόκι-
μου ζωής;
Τέλος, σας εύχομαι όλους να προσέχεται την 

υγεία σας και να δείχνεται περισσότερο αγάπη 
στα προσφιλή σας πρόσωπα. Καλή Ανάσταση!
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΣΗΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, JULIUS GRAY
Θα μπορούσε ο Καναδάς μετά το COVID-19  
να γίνει «κράτος επιτήρησης»;
«Δεν πρέπει να μιμούμαστε την Κίνα παρακολουθώντας άτομα», λέει ο γνωστός δικηγόρος
Του Martin C. Barry
[απόδοση στα ελληνικά:  
Δημήτρης Ηλίας]  

Παρόλο που η κρίση του COVID-19 θα 
πάρει καιρό για να λήξει, ο διάσημος 

δικηγόρος του Μόντρεαλ και ακτιβιστής 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Julius Gray, 
προειδοποιεί ότι η έκτακτη ανάγκη θα 
μπορούσε να γίνει μόνιμη, αν η προσοχή 
δεν επικεντρωθεί στον κίνδυνο να γίνει ο 
Καναδάς «κράτος επιτήρησης», ενώ χρη-
σιμοποιείται τεχνολογία για την ενίσχυση 
της προστασίας της υγείας.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΚΡΙΣΗ
Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 

11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ, οι κοι-
νωνικοί επικριτές σημείωσαν ότι η αυξη-
μένη ευαισθητοποίηση για τη δημόσια 
ασφάλεια αυξήθηκε μαζικά, μαζί όμως 
και μερικά αδίστακτα μέτρα επιβολής 
για πολλά χρόνια μετά – μερικά από τα 
οποία εξακολουθούν να υφίστανται.
«Έχω προτείνει συχνά ότι ζούμε σε μια 

μετα-δημοκρατία», είπε ο Gray σε συνέ-
ντευξή του αυτήν την εβδομάδα στα ΕΛ-
ΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ. «Δεν είμαστε πλέ-
ον δημοκρατία. Το γεγονός ότι όλα μπο-
ρούν να παρακολουθηθούν και τίποτα 
δε μπορεί να κρυφτεί σημαίνει ότι, στην 
πραγματικότητα, η ελευθερία ανήκει στο 
παρελθόν».

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ένα τεχνολογικό φαινόμενο που προέ-

κυψε κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμε-
νης κρίσης COVID-19, ήταν η ικανότητα 
των κυβερνητικών και ιατρικών αρχών 
να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες εντο-
πισμού θέσης Google και Facebook για 
να σχεδιάσουν στρατηγικές περιορισμού 
των μολύνσεων.

Ενώ τα δεδομένα είναι ανώνυμα και 
παρέχονται έτσι, ώστε να μην υπάρχουν 

δείκτες προσωπικής ταυτοποίησης, πα-
ρακολουθούνται οι κινήσεις των ανθρώ-
πων και φαίνονται οι τάσεις κυκλοφορίας 
σε διαφορετικές τοποθεσίες με την πάρο-
δο του χρόνου. Αυτό μπορεί να βοηθήσει 
στην καλύτερη κατανόηση, του κατά πό-
σον οι άνθρωποι τηρούν τις οδηγίες να 
μένουν στο σπίτι.

Η ΚΙΝΑ ΩΣ BIG BROTHER
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τόσο η 

Google όσο και το Facebook, έχουν τη 
δυνατότητα να παρακολουθούν τοποθε-
σίες μεμονωμένα, αν και οι δύο εταιρείες 
έχουν δηλώσει ότι δεν κοινοποιούν τα δε-
δομένα τους σε αυτόν το βαθμό λεπτομέ-
ρειας και δεν έχουν σχέδια να το πράξουν 
στο μέλλον.

Ωστόσο, στην Κίνα οι αρχές έχουν προ-
χωρήσει και έχουν κάνει το επιπλέον 
βήμα: χρησιμοποιούν δεδομένα τοπο-
θεσίας smartphone για να παρακολου-
θούν άτομα που έχουν αναγνωριστεί ως 
μολυσμένα με τον ιό COVID-19. Το κινε-
ζικό σύστημα παρακολουθεί τηλεφωνικά 
σήματα για να ειδοποιεί την αστυνομία, 
εάν άτομα μεμονωμένα εγκαταλείπουν 
την τοποθεσία τους ή απενεργοποιούν το 
τηλέφωνό τους.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Όπως σημείωσε ο Γκρέι, ο πρωθυπουρ-

γός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο 
οποίος είχε ήδη θεωρηθεί αυταρχικός, 
χρησιμοποίησε την κρίση COVID-19 ως 
μέσο για να αυξήσει την εξουσία του τον 
περασμένο μήνα, όταν το ουγγρικό κοινο-
βούλιο ψήφισε νόμο, που παρέχει στην 
κυβέρνηση την εξουσία να κυβερνά με 
διατάγματα.

Πέρα από τις πολιτικές συνέπειες, ο 
Γκρέι είπε ότι συνολικά η τεχνολογία έχει 
πλέον γίνει ο κύριος παράγοντας για πι-
θανές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και ελευθεριών.

«Η τεχνολογία σημαίνει ότι οι πλούσιοι, 
οι ισχυροί, η κυβέρνηση, έχουν τη δυνα-
τότητα που ο μέσος άνθρωπος δεν έχει – 
δηλαδή ο μέσος άνθρωπος έχει πολύ λίγο 
σθένος να αμυνθεί από αυτό ή να επηρε-
άσει τα πράγματα», είπε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
«Έτσι, αυτό που χρειαζόμαστε γρήγορα 

μετά την κρίση δεν είναι ανάλυση του 
τι συνέβη με την κρίση – επειδή η κρίση 
χρήζει πραγματικά κάποιων ειδικών μέ-
τρων, κάτι που είναι λογικό – αλλά μια 
συζήτηση για την τεχνολογία και ο τρό-
πος διατήρησης της ελευθερίας. Και κάτι 
που πρέπει να συζητηθεί, είναι η ελευθε-
ρία από τη συνεχή παρακολούθηση».
Καθώς δυτικές χώρες, όπως ο Καναδάς 

και οι ΗΠΑ, συνεχίζουν να ταλανίζονται 
από το ξέσπασμα του COVID-19, επι-
βάλλοντας κάποιους περιορισμούς στα 
ατομικά δικαιώματα για τον έλεγχο της 
εξάπλωσης του ιού, η Λαϊκή Δημοκρατία 
της Κίνας φαίνεται να πέτυχε, τουλάχι-
στον προς το παρόν, στο να επιβραδύνει 
ή να σταματήσει τον ιό με ηλεκτρονική 
παρακολούθηση και έλεγχο μεμονωμέ-
νων φορέων.

ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
Ο ίδιος ο Gray παραμένει εντυπωσια-

σμένος από τις επιδόσεις της Κίνας κατά 
τη διάρκεια της κρίσης. «Είμαι πολύ δύ-
σπιστος για την Κίνα», είπε, εκφράζοντας 
αμφιβολίες ως προς την αλήθεια των 
ισχυρισμών της χώρας ότι έχουν ξεπερά-
σει ως επί το πλείστων τον ιό.
«Ακόμα κι αν υπήρχε μια επιτυχημένη 

χρήση ειδικών εξουσιών, από μια χώρα 
που δεν είναι δημοκρατική, δε θα ήθελα 
να δω σε αυτήν την απόδειξη ότι η δι-
κτατορία λειτουργεί», πρόσθεσε ο Gray, 
υποδεικνύοντας ότι υπάρχει επικείμενος 
κίνδυνος χωρών, όπως ο Καναδάς και οι 
ΗΠΑ, να μιμηθούν το παράδειγμα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
«Νομίζω ότι το κακό έχει ήδη ξεκινήσει», 

είπε. «Είναι πολύ δύσκολο να υποστη-
ρίξουμε ότι οι χώρες που αποκαλούμε 
δημοκρατίες είναι πραγματικά δημοκρα-
τικές. Έχουν μείνει κάποια υπολείμματα. 
Και ορισμένες όπως ο Καναδάς, η Γερμα-
νία, η Γαλλία, ίσως η Βρετανία, εξακολου-
θούν να έχουν πολλές παλιές ελευθερίες.
«Αλλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τι 

μπορείτε να πείτε για μια χώρα όπου 
εκατομμύρια και εκατομμύρια άνθρωποι 
φυλακίζονται; Και αυτή είναι μία από τις 
συνέπειες της τεχνολογίας: η τεχνολογία 
επιτρέπει να τους πιάσει όλους».

Ο ακτιβιστής του Μόντρεαλ για τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα, δικηγόρος Julius Gray, 
προειδοποιεί ότι η κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης COVID-19 θα μπορούσε να γίνει 
μόνιμη, εάν η προσοχή δεν επικεντρωθεί 
στον κίνδυνο να γίνουμε «κράτος επιτήρη-
σης», καθώς χρησιμοποιούμε τεχνολογία 
για την ενίσχυση της προστασίας της υγεί-
ας.
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ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
«Εκτοξεύτηκε» ο δείκτης ανεργίας  
στον Καναδά το Μάρτιο στο 7,8% 
Η κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας 

στον Καναδά το Μάρτιο του 2020 θε-
ωρείται αναμενόμενο γεγονός, ελέω της 
Πανδημίας του Covid-19.
Ειδικότερα, το ποσοστό ανεργίας στον 

Καναδά αυξήθηκε σε 7,8% το Μάρτιο από 
5,6% που ήταν τον προηγούμενο μήνα 
και πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς 
του 7,2%. Ήταν το υψηλότερο ποσοστό 
ανέργων από τον Οκτώβριο του 2010, κα-
θώς η πανδημία του Covid-19 άρχισε να 
έχει αυξητικές τάσεις. 

Η οικονομία της χώρας απώλεσε πάνω 
από 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας, 
πολύ πάνω από τις προβλέψεις για μείω-
ση κατά 350 χιλιάδες, τόσο της πλήρους 
απασχόλησης (-474 χιλιάδες) όσο και της 
μερικής απασχόλησης (-536,7 χιλιάδες). 
Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυ-
ναμικό μειώθηκε σε 63,5% από 65,5%, το 
χαμηλότερο επίπεδό του από τον Ιούνιο 
του 1979. 
Το Μάρτιο εξάλλου, το συνολικό ποσοστό 

ανεργίας των νέων αυξήθηκε σε 16,8% 
από 10,3% τον προηγούμενο μήνα, κατα-
γράφοντας το υψηλότερο ποσοστό νέων 
ανέργων από τον Ιούνιο του 1997.

Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 
413.000 (+36,4%) από το Φεβρουάριο 
έως το Μάρτιο, η μεγαλύτερη μηνιαία 
μεταβολή από τότε που έγιναν διαθέσιμα 
συγκρίσιμα στοιχεία το 1976. Σχεδόν το 
σύνολο της αύξησης της ανεργίας οφει-
λόταν σε προσωρινές απολύσεις, πράγμα 
που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι αναμέ-
νεται να επιστρέψουν στην εργασία τους 
εντός έξι μηνών.

Επαρχιακά, η απασχόληση μειώθηκε σε 
όλες τις επαρχίες, με το Οντάριο (-403.000 
ή -5,3%), το Κεμπέκ (-264.000 ή -6%), τη 
British Columbia (-132.000 ή -5,2%) και 
την Αλμπέρτα (-117.000 ή -5%) να έχουν 
τις μεγαλύτερες απώλειες.
Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε όλες 

τις επαρχίες εκτός από τη Νέα Γη και το 
Λαμπραντόρ (είχε μείωση!), ενώ το νησί 
Prince Edward είχε οριακή-ανεπαίσθητη 
αύξηση. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις ήταν 
στο Κεμπέκ (+3,6 ποσοστιαίες μονάδες 
στο 8,1%), τη Βρετανική Κολομβία (+2,2 
ποσοστιαίες μονάδες στο 7,2%) και στο 
Οντάριο (+2,1 ποσοστιαίες μονάδες στο 
7,6%).

Ιδού τα ποσοστά ανεργίας των 10 Επαρ-
χιών του Καναδά για το Μάρτιο 2020 
(στη 2η στήλη ο Φεβρουάριος και στην 
3η στήλη η αύξηση/μείωση από μήνα σε 
μήνα): 

Newfoundland  
& Labrador 11,7%  (12%) (-0,3)
Nova Scotia 9% (7,8%) (+1,2)
New Brunswick 8,8% (6,9%) (+1,9)
Alberta  8,7% (7,2%) (+1,5)
P.E. Island  8,6%  (8%) (+0,6)
Quebec  8,1% (4,5%) (+3,6)
Ontario  7,6% (5,5%) (+2,1)
Saskatchewan 7,3% (6,2%) (+1,1)
British Columbia 7,2% (5%) (+2,2)
Manitoba 6,4% (5%) (+1,4)

Υπήρχαν 1,3 εκατομμύρια Καναδοί που 
έλειπαν από την εργασία τους για ολόκλη-
ρη την εβδομάδα 15 έως 21 Μαρτίου, για 
λόγους που μπορεί να αποδοθούν πιθα-
νώς σε COVID-19, συμπεριλαμβανομένων 
των «επιχειρηματικών συνθηκών» και των 
«άλλων λόγων», αλλά εξαιρουμένων των 
λόγων όπως οι: «διακοπές», «εργασια-
κή διαφορά», «άδεια μητρότητας» και 
«λόγω καιρού».

Η απασχόληση μειώθηκε εντονότερα το 
Μάρτιο μεταξύ των εργαζομένων στον 
ιδιωτικό τομέα (-830.200 ή -6,7%) από ό,τι 
στο δημόσιο τομέα (-144.600 ή -3,7%). 

Ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων 
μειώθηκε σχετικά λίγο το Μάρτιο (-1,2% 
ή -35.900) και παρέμεινε ουσιαστικά αμε-
τάβλητος σε σύγκριση με 12 μήνες νωρί-
τερα. 

Ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων 
για ίδιο όφελος χωρίς μισθωτούς, αυξή-
θηκε κατά 1,2% το Μάρτιο. 
Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αυτής 

οφειλόταν στην αύξηση του κλάδου της 
υγειονομικής περίθαλψης και της κοινω-
νικής πρόνοιας (+16,7%), η οποία αντι-
στάθμισε τη μείωση σε αρκετούς άλλους 
κλάδους. 

Κατά την έναρξη ενός ξαφνικού σοκ στην 
αγορά εργασίας, οι αυτοαπασχολούμενοι 
είναι πιθανό να συνεχίσουν να αναφέ-
ρουν μια προσκόλληση στην επιχείρησή 
τους, ακόμη και καθώς οι επιχειρηματικές 
συνθήκες επιδεινώνονται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ  
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Στους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών, η 

απασχόληση μειώθηκε κατά 392.500 
(-15,4%) το Μάρτιο, ο ταχύτερος ρυθμός 
μείωσης στις τρεις κύριες ηλικιακές ομά-
δες. 

Η μείωση ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου στη 
μερική απασχόληση, και έφερε το πο-
σοστό απασχόλησης για τους νέους στο 
49,1%, το χαμηλότερο που έχει καταγρα-
φεί με τη χρήση συγκρίσιμων στοιχείων 
από το 1976.

Περίπου τα δύο τρίτα των νέων είναι 
φοιτητές και η απασχόληση μειώθηκε πιο 
έντονα μεταξύ εκείνων που εγγράφονται 
στο σχολείο (-31,6%), από ό,τι μεταξύ των 
μη μαθητών (-1,8%). 
Οι φοιτητές είναι επίσης πιο πιθανό να 

εργαστούν στον κλάδο των υπηρεσιών 
στέγασης και τροφίμων, ο οποίος είχε τις 
μεγαλύτερες μειώσεις συνολικά. 
Περίπου το 20% των απασχολούμενων 

νέων έχασαν το σύνολο ή την πλειοψηφία 
των συνήθων ωρών εργασίας τους. 

Η ανεργία των νέων αυξήθηκε κατά 
145.300 (+49,7%) το Μάρτιο, αυξάνοντας 
το ποσοστό ανεργίας τους κατά 6,5 ποσο-
στιαίες μονάδες στο 16,8%, το υψηλότε-
ρο ποσοστό για την ομάδα αυτή από τον 
Ιούνιο του 1997. 
Επιπλέον, 88.400 (+1892,4%) από την 

ηλικία των νέων ήθελε εργασία το Μάρτιο, 
αλλά δεν την αναζήτησε, για λόγους που 
σχετίζονται με την πανδημία (ο φόβος να 
κολλήσουν τον ιό τους κράτησε σπίτι...). 

ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Μεταξύ των ατόμων στις βασικές ηλικίες 

εργασίας από 25 έως 54 ετών, η μηνιαία 
μείωση της απασχόλησης για τις γυναίκες 
(-298.500 ή -5%) ήταν υπερδιπλάσια των 
ανδρών (-127.600 ή -2%). Σχεδόν οι μισές 
θέσεις εργασίας των γυναικών ήταν στη 
μερική απασχόληση (-144.100 ή -14%).
Ο αριθμός των γυναικών με βασική ηλι-

κία (25 έως 54 ετών) που έχασαν το σύνο-
λο ή την πλειονότητα των συνήθων ωρών 
εργασίας τους αυξήθηκε κατά 885.000 
(+433,3%) από το Φεβρουάριο έως το 
Μάρτιο. Αυτό αντιπροσωπεύει το 19,2% 
των εργαζόμενων γυναικών σε αυτή την 
ηλικιακή ομάδα. Για τους μισθωτούς αυ-
τής της ηλικιακής ομάδας, σημειώθηκε 
αύξηση κατά 637.000 που έχασαν το σύ-
νολο ή το μεγαλύτερο μέρος των συνήθων 
ωρών εργασίας τους (+280%), με αποτέ-
λεσμα να επηρεαστεί το 13,9% αυτής της 
ομάδας.
Υπήρχαν 162.000 (+55,8%) περισσότερες 

γυναίκες με βασική ηλικία ανέργων το 
Μάρτιο σε ό,τι το Φεβρουάριο, αυξάνο-
ντας το ποσοστό ανεργίας τους κατά 2,8 
ποσοστιαίες μονάδες στο 7,4%. Για τους 
άνδρες αυτής της ηλικιακής ομάδας, η 
ανεργία αυξήθηκε κατά 71.300 (+21,8%) 
αυξάνοντας το ποσοστό κατά 1,1 ποσο-
στιαίες μονάδες στο 5,9%.

Από όλους τους εργαζόμενους αυτής 
της ηλικιακής ομάδας που πρόσφατα ερ-
γάστηκαν και ήθελαν εργασία αλλά δεν 
έψαξαν το Μάρτιο, περίπου τα δύο τρίτα 
(67% ή 99.400) ήταν γυναίκες. 

ΕΠΑΡΧΙΑ               ΜΑΡ.      ΦΕΒ        (+/-)
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Με «σύμμαχο» την πανδημία η Τουρκία 

Γράφει ο Βασίλης Νέδος 
[πηγή: Η Καθημερινή] 

Οι τεκτονικές αλλαγές που επιφέρουν 
οι επιπτώσεις της πανδημίας στο 

παγκόσμιο γεωπολιτικό παιχνίδι, δε θα 
μπορούσαν παρά να συμπαρασύρουν την 
Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που σιωπηλά 
απασχολεί και την Αθήνα. 

Η εσωστρέφεια που επιδεικνύουν ση-
μαντικοί διεθνείς παράγοντες, από τις 
ΗΠΑ μέχρι και τις σημαντικές χώρες της 
Ε.Ε., αλλά και η αβεβαιότητα γύρω από 
τη στάση περιφερειακών παικτών, όπως 
η Αίγυπτος και το Ισραήλ, καθώς επί-
σης και η διαιώνιση της λιβυκής εκκρε-
μότητας, δεν καθησυχάζουν την Αθήνα. 
Η Τουρκία δεν κατόρθωσε να προωθή-
σει αποτελεσματικά την ατζέντα της 
στον Έβρο, ωστόσο οι αρμόδιοι στην 
Αθήνα παρατηρούν ότι παρά τα προ-
φανή προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
στο εσωτερικό, εξακολουθεί να προω-
θεί το σχεδιασμό της στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Κοινός παρονομαστής όλων 
των τουρκικών προσπαθειών αυτή την 
περίοδο, παραμένει η άσκηση πίεσης 
προς την Ελλάδα και ουδείς στην Αθήνα 
επιθυμεί να παραχωρήσει στην Άγκυ-
ρα την αφορμή που μοιάζει να αναζητεί. 
Οι επικρίσεις που δέχεται πλέον ανοιχτά η 
κυβέρνηση Ερντογάν, ακόμα και από την 
Ιατρική Ένωση Τουρκίας, η οποία κατήγ-
γειλε ότι το υπουργείο Υγείας δεν ακολου-
θεί τις οδηγίες του ΠΟΥ, με αποτέλεσμα 
οι θάνατοι που ανακοινώνονται να είναι 
μικρότεροι από την πραγματικότητα, πλη-
θαίνουν. Την ίδια στιγμή, παρά το γεγονός 
ότι δεν υπάρχει σχετική κυβερνητική από-
φαση, μικρές επιχειρήσεις, εστιατόρια και 
καταστήματα λιανεμπορίου αποφασίζουν 
την αναστολή των εργασιών τους, σε με-
γάλες πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη 
και η Άγκυρα, καθώς υφίσταται αβεβαιό-
τητα σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων που λαμβάνονται. 

Παρά τα συγκεκριμένα προβλήματα, η 
Άγκυρα χρησιμοποιεί την κρίση προκει-
μένου να προβάλει «ήπια ισχύ» προς 
περιοχές τις οποίες θεωρεί ότι θα έπρε-
πε να εντάσσονται στη σφαίρα επιρροής 
της. Μάλιστα, ένα μεταγωγικό αεροπλάνο 
της τουρκικής αεροπορίας μετέφερε πριν 
από λίγες ημέρες ιατρικές προμήθειες και 
–μαζί με αυτές– μία επιστολή του κ. Ερντο-
γάν στη Βόρεια Μακεδονία, στο Κόσοβο, 
στη Σερβία, στο Μαυροβούνιο και στη Βο-
σνία-Ερζεγοβίνη.

ΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
Τα αδιάψευστα σήματα που έχει στεί-
λει η Άγκυρα σε διπλωματικό και επι-
χειρησιακό επίπεδο σχετικά με τα 

σχέδιά της συνοψίζονται ως εξής: 
Πρώτον, μέσω της χρήσης ενός στό-
λου παλαιών πλοίων που βρίσκονται σε 
διάφορα λιμάνια ανά την Τουρκία και 
χρησιμοποιούνται είτε για την εν κρυ-
πτώ προώθηση μεταναστών σε ελληνικά 
νησιά, είτε για τη μεταφορά πυραύλων 
και άλλων εξοπλισμών στη Λιβύη, όπως 
καταγράφηκε με την υπόθεση «PRAY». 
Ο τουρκικός στόλος παραμένει εκτός 
των βάσεων του, κάτι που εκτιμάται ότι 
οφείλεται σε προσπάθεια προφύλαξης 
από τον κορωνοϊό, ενώ είναι αξιοσημεί-
ωτη η πολύ σημαντική παρουσία του 
στα νότια της Κρήτης. Τις προηγούμενες 
ημέρες έφθασαν να πλέουν ακόμα και 
έξι τουρκικά πολεμικά (πέντε φρεγάτες 
και ένα πετρελαιοφόρο) στα νότια της 
Κρήτης, τη στιγμή που η «Ειρήνη» της 
Ε.Ε. έχει ως τώρα συγκεντρώσει και από 
τα 27 κράτη-μέλη λιγότερες συμμετοχές. 
Δεύτερον, μέσω των σκληρών διπλω-
ματικών πιέσεων σε διμερές επίπε-
δο, αλλά και στο ΝΑΤΟ, με σκοπό την 
προώθηση της άποψής της για το 
προσφυγικό εις βάρος της Ελλάδας. 
Τρίτον, με την επιμονή στο ενεργειακό 
πρόγραμμά της, παρά τις προφανείς δυ-
σκολίες και το τεράστιο κόστος. Μόλις το 
βράδυ της Πέμπτης 9/4 με NAVTEX που 
εκδόθηκε από την υδρογραφική υπηρεσία 
Αττάλειας (595/20), ανακοινώθηκαν σει-
σμικές έρευνες από το «Ορούτς Ρέις» σε 
θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται εντός της 
κυπριακής υφαλοκρηπίδας, αρκετά μίλια 
νοτιοανατολικά του Καστελόριζου έως και 
τις 10 Ιουνίου. Το γεγονός ότι το «Ορούτς 
Ρέις» κινείται για ακόμα μία φορά σε αυτή 
την περιοχή, δείχνει την επιμονή της Άγκυ-
ρας στο συγκεκριμένο κομμάτι της Ανατο-
λικής Μεσογείου που, υπό συνθήκες, θα 
μπορούσε να είναι το σημείο όπου συνα-
ντιούνται η ελληνική και η κυπριακή ΑΟΖ. 
Το τέταρτο, σαφέστατο σήμα για την 
Αθήνα, ήταν η κατάθεση των συντεταγ-
μένων του τουρκολιβυκού μνημονίου 
στον ΟΗΕ δύο φορές σε ένα μήνα. Παρά 
το γεγονός ότι η κίνηση είναι μονομε-
ρής, αξιολογείται ως σοβαρή. Σύμφωνα 
με ορισμένες αναγνώσεις, μια ανάλογη 
κίνηση κατάθεσης συντεταγμένων από 
την Αθήνα θα οδηγούσε σε διαπραγμα-
τεύσεις, ωστόσο, με την υφιστάμενη κα-
τάσταση στην Τουρκία, δεν είναι καθόλου 
βέβαιο πώς θα χρησιμοποιούσε μια τέ-
τοια ελληνική πρωτοβουλία ο κ. Ερντογάν. 
Η Αθήνα, παρά τις αποστάσεις που έχει 
εκ των πραγμάτων δημιουργήσει η παν-
δημία, κρατά τους εταίρους της ενημερω-
μένους. Ωστόσο, όπως φάνηκε από διά-
φορες λεπτομέρειες, όπως η επιχείρηση 
«Ειρήνη» της Ε.Ε. για την επιτήρηση του 
εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, η διάθεση 
για ευρωπαϊκή παρέμβαση στην Ανατο-

λική Μεσόγειο έχει μειωθεί κατακόρυφα. 
Ακόμα και η συνήθως πρόθυμη Γαλλία, 
έχει θέσει ως εύλογη προτεραιότητα την 
καταπολέμηση του κορωνοϊού, με απο-
τέλεσμα το βάρος να πέφτει στην Ιταλία. 
Η αύξηση του ρόλου της Ιταλίας στην πα-
ρούσα φάση είναι αρνητική για διάφο-
ρους λόγους, κυρίως εξαιτίας των υπόλοι-
πων μετώπων που έχει ανοίξει με την Ε.Ε. 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΝ ΥΠΝΩΣΕΙ
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η Ιταλία ακό-
μα δεν έχει υπογράψει την κοινή δια-
κήρυξη Ελλάδας, Ισραήλ και Κυπριακής 
Δημοκρατίας για τον αγωγό EastMed. Ως 
εκ τούτου, αυτή τη στιγμή υπό τις πα-
ρούσες συνθήκες, τα τριμερή σχήματα 
συνεργασίας, ιδιαίτερα εκείνο της Ελ-

λάδας με το Ισραήλ και την Κύπρο και 
με τη στήριξη των ΗΠΑ τελούν, πρακτι-
κά, εν υπνώσει. Οι νέες συνθήκες έχουν 
οδηγήσει ξεκάθαρα και στην περαιτέρω 
σύσφιγξη των σχέσεων της Αθήνας με το 
Πεκίνο, κάτι που, βεβαίως, μένει να φα-
νεί και στο εγγύς μέλλον σε περισσότερο 
πρακτικά ζητήματα, πέρα από τους υψη-
λότατους συμβολισμούς που δημιουργεί.  

ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ Η ΑΘΗΝΑ
Η Αθήνα προετοιμάζεται, γνωρίζοντας ότι 
στην παρούσα φάση, η αντίδραση του δι-
εθνούς παράγοντα θα ήταν πολύ αργή, σε 
περίπτωση κρίσης στα ελληνοτουρκικά. 
Η αντίδραση του κρατικού μηχανισμού 
στον Έβρο, με τις υφιστάμενες δυνάμεις και 
δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Σωμάτων Ασφαλείας, κρίνεται θετική, 
ωστόσο γίνονται προετοιμασίες και για 
περισσότερες της μιας, σημειακής κρίσης. 
Παρά τις κατά καιρούς υπερβολές που δι-
ακινούνται, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει 
καμία απόφαση για οποιοδήποτε μεγάλο 
εξοπλιστικό πρόγραμμα. Αντιθέτως, η πε-
ραιτέρω επιδείνωση των δημοσιονομικών, 
λόγω της αντιμετώπισης των επιπτώσεων 
του κορωνοϊού, οδηγεί τα επιτελεία στην 
κατάρτιση μιας λίστας με τις προτεραιό-
τητες, ώστε να γίνουν παρεμβάσεις όπου 
χρειάζεται προκειμένου να διασφαλιστεί 
το αξιόμαχο των υφισταμένων εξοπλι-
σμών, έως ότου βελτιωθούν οι συνθήκες. 
Δεδομένου ότι η ανάκαμψη καθίσταται 
συνεχώς και πιο επισφαλής, ολοένα και 
περισσότερο, σε πολιτικό επίπεδο, συζη-
τείται η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός 
Εθνικού Ταμείου για την Εθνική Άμυνα, 
με σκοπό τη συγκέντρωση και αξιοποίηση 
των προσφορών από ευεργέτες ή όποιον 
επιθυμεί να συνεισφέρει για το συγκεκρι-
μένο σκοπό. 

Μεγάλο Σάββατο
18 Απριλίου 2020

11:00 μμ
ο ραδιοφωνικός  
μας σταθμός θα  

αναμεταδώσει την

Ακολουθία της  
Αναστάσεως  
από την Ιερά  

Μονή Βατοπεδίου  
του Αγίου Όρους.

Αμέσως μετά  
την Ακολουθία,  
θα απολαύσετε 

 ένα γιορτινό  
μουσικό πρόγραμμα  

έως τις 5:00 πμ.

CFMB 1280 Montreal.  
Ο Σταθμός της ζωής σας!  

Ευχόμαστε  
το φώς της  
Ανάστασης  
να φωτίζει τις ζωές  
όλων μας πάντα με  
υγεία και αγάπη.
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 
ΚΑΙ ΚΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΗ!
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Σε οίκους ευγηρίας σχεδόν  
οι μισοί θάνατοι στην Ευρώπη! 

Γράφει ο Γιώργος Παυλόπουλος
[πηγή: Liberal] 

Τη στιγμή που και στην Ελλάδα έχει σημά-
νει συναγερμός στην κυβέρνηση και τις 

αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποτραπεί 
μια «επέλαση» του νέου κορωνοϊού στους 
οίκους ευγηρίας, μετά την εμφάνιση κρου-
σμάτων σε ίδρυμα της Νέας Μάκρης, τα 
στοιχεία από την Ευρώπη προκαλούν σοκ. 

Αποδεικνύοντας, ανάμεσα στα άλλα, ότι 
εκεί είναι ένα από τα μέτωπα στα οποία ξέ-
φυγε ο έλεγχος από τις αρχές πολλών κρα-
τών, με αποτέλεσμα να αυξηθούν δραμα-
τικά οι ανθρώπινες απώλειες από τη νόσο.  
Σύμφωνα με έρευνα ακαδημαϊκών, με έδρα 
το γνωστό London School of Economics 
(LSE) σε πέντε χώρες της Ευρώπης (Ιταλία, 
Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο και Ιρλανδία), οι 
θάνατοι που σημειώθηκαν ανάμεσα στους 
ενοίκους γηροκομείων από τον Covid-19 
αντιστοιχούν περίπου στο ήμισυ των συ-
νολικών – δηλαδή, ξεπερνούν τις 27.000! 
Κάτι ανάλογο, μάλιστα, εκτιμάται ότι συμ-
βαίνει και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου 
ο συνολικός αριθμός των θανάτων πλη-
σιάζει τους 11.000, καθώς οι ειδικοί εκτι-
μούν ότι οι αρχές και η κυβέρνηση έχουν 
υποτιμήσει σημαντικά την κατάσταση 
και τις απώλειες στους οίκους ευγηρίας.  
Η έρευνα, η οποία έχει καλύψει το 10% των 
θανάτων που έχουν καταγραφεί επισήμως 
σε τέτοιους χώρους στις παραπάνω πέντε 
χώρες μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για την Ιτα-
λία, το «μερίδιό» τους επί του συνολικού 

αριθμού ανέρχεται σε 45%. Ανάλογο ποσο-
στό καταγράφεται και στη Γαλλία, ενώ στο 
Βέλγιο είναι κατά τι χαμηλότερο, στο 42%. 
Το θλιβερό ρεκόρ φαίνεται πως έχει η Ισπα-
νία, με το 57% του συνόλου των θανάτων 
στη διάρκεια του μήνα 8 Μαρτίου έως 8 
Απριλίου να προέρχεται από γηροκομεία, 
ενώ στην Ιρλανδία το ποσοστό ανέρχεται 
σε 54%.

ΦΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«Οι οίκοι ευγηρίας είναι χώροι στους οποί-

ους η εφαρμογή της αρχής της κοινωνικής 
αποστασιοποίησης είναι σχεδόν αδύνατη. 
Μοιάζει σαν μια τέλεια καταιγίδα: Ευαί-
σθητη ομάδα πληθυσμού, που δεν έχει τη 
δυνατότητα να εφαρμόσει τα μέτρα και 
προσωπικό που δε διαθέτει επαρκή υπο-
στήριξη και εκπαίδευση. Πολλοί από το 
προσωπικό είναι απλώς βοηθοί, με πολύ 
λίγες ιατρικές γνώσεις», τονίζει χαρακτη-
ριστικά μία από τις συγγραφείς της έκ-
θεσης του LSE, η Αντελίνα Κόμας-Χερέρα.  
Η παραπάνω εικόνα οδηγεί, αναμφίβο-
λα, σε μια σειρά συμπεράσματα, τα οποία 
μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμα, 
τόσο στη διαδικασία απόδοσης ευθυνών 
όσο και, κυρίως, στην αντιμετώπιση ανάλο-
γων καταστάσεων μελλοντικά. 
Στο πρώτο επίπεδο, είναι φανερό ότι 

εάν είχε αναληφθεί έγκαιρη δράση για 
την προστασία των οίκων ευγηρίας και 
των ενοίκων τους, τότε η εικόνα στην Ευ-
ρώπη θα ήταν σαφώς καλύτερη και η πί-
εση στα συστήματα υγείας μικρότερη.  
Στο δεύτερο επίπεδο, αποκαλύπτεται η 
αλληλεπίδραση των κυρίαρχων κοινωνι-
κών προτύπων, τουλάχιστον όσον αφο-
ρά στην τρίτη ηλικία, με την επέκταση και 
τις συνέπειες της συγκεκριμένης πανδη-
μίας – όπως, άλλωστε, και άλλων μετα-
δοτικών και μολυσματικών ασθενειών.  
Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα πιο πρό-
σφατα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας 
της ΕΕ, της Eurostat, στις πιο ανεπτυγμέ-
νες χώρες της Ευρώπης – Γερμανία, Κάτω 
Χώρες, Γαλλία, Ελβετία, βόρεια Ιταλία 
και βόρεια Ισπανία (στην ίδια κατηγορία 
ανήκει και η Πορτογαλία) – το ποσοστό 
των ανθρώπων άνω των 85 ετών που ζουν 
σε αυτού του τύπου τις δομές, είναι σα-
φώς υψηλότερο σε σύγκριση με τις χώρες 
της Βαλκανικής και τη Ρουμανία. Για την 
ακρίβεια, σε αρκετές περιοχές της Γαλλί-
ας και της Ολλανδίας το ποσοστό είναι 
της τάξης του 25-30%, περίπου το διπλά-
σιο δηλαδή σε σύγκριση με την Ελλάδα.  
Αξίζει να σημειωθεί, ότι συνολικά στην ΕΕ 
υπολογίζεται ότι υπάρχουν κοντά στα 3 
εκατ. άνθρωποι άνω των 65 ετών (κάπου 
1,5 εκατ. άνω των 85 ετών) που ζουν σε δη-
μόσιους ή ιδιωτικούς οίκους ευγηρίας. 

Τα σενάρια για την Ευρώπη  
μετά την πανδημία

Η Ιστορία δε γράφεται μόνο από τις κοινωνικές, 
οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και 
από τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα πρόσωπα 
σε κρίσιμες περιστάσεις
Γράφει ο Μελέτης Μελετόπουλος*

Η διάρκεια και το εύρος της πανδημίας θα προσδιορίσουν ασφαλώς την επό-
μενη ημέρα, εκτός των άλλων και στο ζήτημα της ευρωπαϊκής συνοχής, των 

προοπτικών της Ευρωζώνης και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τα βασικά σενάρια είναι τρία:
Σενάριο πρώτο: η πανδημία ολοκληρώνει τον κύκλο της κάποια στιγμή πριν 

από τον Ιούνιο – Ιούλιο. Εν τω μεταξύ έχει βρεθεί το φάρμακο ή το εμβόλιο. Η 
κανονικότητα επανέρχεται στα μέσα ή το πολύ στο τέλος του θέρους. Η πτώση 
του ΑΕΠ και οι ζημίες από τη συρρίκνωση της τουριστικής περιόδου είναι σο-
βαρές αλλά διαχειρίσιμες. Η ΕΕ και η Ευρωζώνη συνεχίζουν κανονικά, αν και 
με αίσθημα δυσφορίας για τη σκληρή δημοσιονομική στάση των χανσεατικών 
κρατών και κλονισμένη την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Σενάριο δεύτερο: η πανδημία εκτείνεται στο καλοκαίρι, η οικονομία αποστα-
θεροποιείται, οπότε τα ημίμετρα που έχουν αποφασισθεί δεν αρκούν. Η Γερ-
μανία δέχεται τις ενέσεις ρευστότητας που απαιτούν η Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία 
κ.λπ. Συναποφασίζεται κοινό σχέδιο δράσης με υπόβαθρο τη δραστική αύξηση 
της ρευστότητας (3 έως 5 τρις €). 

Οπότε, η ευρωπαϊκή συνοχή ενδυναμώνεται, η ύφεση αντιμετωπίζεται από 
κοινού, η αλληλεγγύη θριαμβεύει, η ευρωζώνη αποδεικνύεται σωτήρια, η Μέρ-
κελ αναδεικνύεται σε ηγέτιδα της ΕΕ.

Σενάριο τρίτο: η πανδημία εκτείνεται στο καλοκαίρι, η οικονομία αρχίζει να 
καταρρέει, οπότε τα ημίμετρα που έχουν αποφασισθεί δεν αρκούν. Αλλά η Γερ-
μανία πεισματικά αρνείται κάθε περαιτέρω ρευστότητα ή θέτει απαγορευτικούς 
όρους. Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία απαιτούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα να προχωρήσει σε μέτρα χρηματοδότησης ύψους 3 έως 5 τρις €, αλλά 
η Γερμανία προβάλλει βέτο και απειλεί με αποχώρηση από την ευρωζώνη. Τότε 
τα άλλα κράτη-μέλη επικαλούνται τη συνθήκη έκτακτης ανάγκης και αυξάνουν 
μονομερώς τη ρευστότητα, με πλαστικό χρήμα ή εκτυπώνοντας ευρώ εσωτερι-
κής κατανάλωσης ή και παράλληλο εθνικό νόμισμα. Σε αυτήν την περίπτωση η 
συνοχή της ευρωζώνης έχει διασπαστεί και οι συνέπειες είναι ανυπολόγιστες. Η 
ΕΕ συνολικά οδηγείται σε αποδόμηση.
Χωρίς διάθεση κινδυνολογίας, στην τρίτη και απευκταία αυτή περίπτωση, 

το μέλλον της ευρωπαϊκής ηπείρου διαγράφεται ζοφερό. Η οικονομική υπο-
βάθμιση και ο πολιτικός κατακερματισμός θα συνοδευθούν από γεωπολιτική 
αποδυνάμωση. Αυτή θα οδηγήσει νομοτελειακά σε υπαγωγή των ευρωπαϊκών 
κρατών σε ξένες σφαίρες επιρροής, όπως τη ρωσική (στην καλύτερη περίπτω-
ση), την κινεζική ή και την τουρκική. Και παράλληλα σε ευρεία πληθυσμιακή 
υποκατάσταση. Με ό,τι αυτό σημαίνει για το μέλλον του ευρωπαϊκού πολιτι-
σμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. 

Η Ιστορία δε γράφεται μόνο από τις κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις. Αλλά και από τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα πρόσωπα σε κρίσιμες 
περιστάσεις. Σήμερα οι ηγέτες των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών καλούνται να 
λάβουν αποφάσεις, από τις οποίες θα κριθεί το μέλλον της ηπείρου μας.

*Ο Μελέτης Μελετόπουλος είναι διδάκτωρ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 
Πανεπιστημίου Γενεύης
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Ευχόμαστε στους ακροατές του και σε όλους τους Έλληνες της Παροικίας μας 
Χρόνια Πολλά και Καλό Πάσχα με υγεία και ευημερία για όλο τον κόσμο.

Από τις 9 Μαΐου, 
επιστρέφουμε  στον 
αέρα στη συχνότητα 

1610 ΑΜ, κάθε 
Σάββατο και Κυριακή 

στις 4 μμ.
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σεβόμαστε το όνομά μας.
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	 	 	 	Σας	πληροφορούμε
	 	 					ότι	από	το	2013	-	και	μέχρι	νεοτέρας	ανακοίνωσης	-	 
	 							μειώνουμε	το	κόστος	μεταφοράς	μιάς	μεγάλης	βαλίτσας,	
										ανεξαρτήτως	βάρους,	ή	ενός	μεσαίου	χαρτοκιβωτίου	
	από	το	Μόντρεαλ	στην	Αθήνα	σε	μόνο	$50.00.	

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

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

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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Το Φως της Ανάστασης 
να φωτίζει τις ζωές όλων σας  
και να σας χαρίζει υγεία,  
οικογενειακή ευτυχία και 
επαγγελματική προκοπή.

Καλό Πάσχα  
Καλή Ανάσταση

T: 514 270-1961 | F: 514 274-2600
1563 Begin, Ville St-Laurent, QC  H4R 1W9 (corner Thimens)
info@hermesoerseas.com | katherine@hermesoverseas.com

ΜΟΛΥΝΘΗΚΕ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ!

Έξαλλος ο πρώην αρχηγός  
της αστυνομίας του Λαβάλ
Για τις ερασιτεχνικές υπηρεσίες  
σε μονάδα μακροχρόνιας περίθαλψης
Του Martin C. Barry
[απόδοση στα ελληνικά:  
Δημήτρης Ηλίας]

Ο πρώην αρχηγός του Τμήματος Αστυ-
νομίας του Laval, Jean-Pierre Gariépy, 

του οποίου η σύζυγος μεταφέρθηκε πρό-
σφατα στο CHSLD Sainte-Dorothée για να 
ανακάμψει από ένα ανεύρυσμα εγκεφά-
λου, ανέφερε την περασμένη εβδομάδα 
ότι η διαχείριση στη μονάδα μακροχρό-
νιας περίθαλψης ήταν ανίκανη, καθώς η 
σύζυγός του και πολλοί άλλοι ένοικοι μο-
λύνθηκαν με τον ιό COVID-19.

ΔΕΝ ΤΟΥ ΤΟ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΠΟΤΕ
Ο Jean-Pierre Gariépy ήταν ο επικεφα-

λής της αστυνομίας του Laval για 15 χρό-
νια, έως το τέλος του 2013, όταν αποσύρ-
θηκε. 

Είπε σε μια τηλεοπτική συνέντευξη με 
τον Paul Arcand του Μόντρεαλ 98,5 ότι 
η σύζυγός του, Louise Bourgeois, νοση-
λεύτηκε στο Hôpital du Sacré-Coeur στο 
Μόντρεαλ πριν μεταφερθεί στο CHSLD 
Sainte-Dorothée στο Δυτικό Laval στα 
τέλη Μαρτίου. «Δεν ήξερα τότε ότι υπήρ-
χαν ασθενείς εκεί που κινδύνευαν», είπε 
στον Arcand, προσθέτοντας ότι ανακά-

λυψε αργότερα ότι μεταφέρθηκε, αφού 
τουλάχιστον ένας κάτοικος ήταν γνωστό 
ότι μολύνθηκε με COVID-19.

«ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ»
«Μολύνθηκε αμέσως μετά την άφιξή 

της», είπε. «Η μετάδοση έγινε σταδιακά, 
μέσω ενός υπαλλήλου που ήταν κακώς 
προετοιμασμένος και άσχημα προστα-
τευμένος. Η διοίκηση στερείται σαφώς 
ηγεσίας.
«Θα έπρεπε να είχαν δώσει ακριβείς 

οδηγίες στο προσωπικό, κάτι που δε συ-
νέβαινε. Ανάγκαζαν ακόμη και τους συνο-
δούς να παραμείνουν στη δουλειά, παρά 
το γεγονός ότι ήταν άρρωστοι. Αυτό είναι 
τρομακτική ανικανότητα».

ΠΙΘΑΝΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΜΗΝΥΣΗ
Ο Gariépy υποστήριξε, κατά τη διάρ-

κεια της συνέντευξης, ότι η διοίκηση 
στο CHSLD φάνηκε να αυτοσχεδιάζει σε 
σχεδόν κάθε στάδιο κατά τη διάρκεια της 
αναπτυσσόμενης κρίσης COVID-19. Πρό-
τεινε ότι δε φαίνεται να ξέρουν τι έκαναν, 
ενώ μετακινούσαν τους μολυσμένους 
κατοίκους σε περιοχές που γειτνιάζουν 
με διαμερίσματα όπου βρίσκονταν υγιείς 
κάτοικοι. 

«Είχαν σχέδιο για την αντιμετώπιση μιας 
επιδημίας;» είπε. 
«Σχέδια για το διαχωρισμό των 

ανθρώπων ανά όροφο ή ανά το-
μέα; Είχαν μάσκες προσώπου ή κα-

τάλληλα προστατευτικά γάντια;».  
Είπε τέλος, ότι σκέφτεται σοβαρά να ξεκι-
νήσει αγωγές, σε συνεργασία με άλλους 
κατοίκους του CHSLD Sainte-Dorothée ή 
τους συγγενείς τους.

Ο πρώην διευθυντής του τμήματος αστυνομίας του Laval, Jean-Pierre Gariépy (ομιλητής σε φω-
τογραφία αρχείου της Laval News από το 2012) είναι εξοργισμένος, αφού η σύζυγός του, Louise, 
μεταφέρθηκε στο CHSLD Sainte-Dorothée μετά την ενημέρωσή του ότι υπήρξε ξέσπασμα του 
COVID-19 στην κατοικία μακροχρόνιας περίθαλψης. Φωτογραφία: Martin C. Barry
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For the di�cult moments
514 228-1888 | complexeaeterna.com

55 rue Gince, Montreal

With the growing concerns over COVID-19, 
the above articles our meant to inform you 

on the latest developments. 
Stay Safe and Healthy!

Γιατί δε μπορούμε να πούμε  
με σιγουριά ότι ο ζεστός καιρός 

θα σταματήσει τον κορωνοϊό
Θα καταφέρει ο ζεστός καιρός και η 

υψηλή υγρασία να σταματήσουν την 
πανδημία του κορωνοϊού ή είναι μια ψεύ-
τικη ελπίδα, που βασίζεται σε συγκρίσεις 
με κοινούς ιούς όπως η γρίπη;
Ενώ τα αποτελέσματα των ερευνών δεν 

είναι συνεπή, μια νέα έκθεση της Εθνικής 
Ακαδημίας Επιστημών (NAS) των ΗΠΑ, 
υποδηλώνει ότι τα δεδομένα συγκλίνουν 
ολοένα και περισσότερο προς ένα συμπέ-
ρασμα – ο ζεστός καιρός δε θα σταματήσει 
την εξάπλωση του ιού.

Η έκθεση, η οποία αναλύει ποικίλες μελέ-
τες, καταρτίστηκε από το γιατρό David A. 
Relman, MD, μέλος της μόνιμης επιτροπής 
της NAS για τις αναδυόμενες λοιμώξεις και 
τις απειλές κατά της υγείας του 21ου αιώ-
να και συμπεριλήφθηκε σε μια «σύντομη 
συμβουλευτική επιστολή εμπειρογνωμό-
νων» προς το Λευκό Οίκο.
Τα αποδεικτικά στοιχεία υπέρ της επι-

βράδυνσης του ιού σε ζεστό κλίμα προ-
έρχονται, εν μέρει, από την παρατήρηση 
εποχιακών μοτίβων ιών, όπως η γρίπη, που 
εντείνονται κατά τη διάρκεια του φθινο-
πώρου και του χειμώνα και υποχωρούν 
την άνοιξη. Ακόμα και κάποιοι άλλοι κορω-
νοϊοί ακολουθούν αυτό το μοτίβο. Αλλά ο 
Relman λέει, τα δεδομένα που υποδηλώ-
νουν ότι το SARS-CoV-2, ο ιός που προκαλεί 
την ασθένεια COVID-19, θα ακολουθήσει 
το ίδιο μοτίβο, είναι στην καλύτερη περί-
πτωση, μη καταληκτικά.
«Ορισμένα περιορισμένα δεδομένα υπο-

στηρίζουν μια πιθανή μείωση των κρου-
σμάτων σε θερμότερες και πιο υγρές επο-
χές, αλλά όλα υπόκεινται σε σημαντικούς 
περιορισμούς», επισημαίνει στην έκθεση.
Στην πραγματικότητα, ορισμένα από τα 

μέρη όπου ο ιός έχει ήδη εξαπλωθεί, έχουν 
ζεστό καιρό αυτή τη στιγμή.
«Δεδομένου ότι οι χώρες που έχουν σήμε-

ρα [καλοκαιρινά κλίματα], όπως η Αυστρα-
λία και το Ιράν, βρίσκονται αντιμέτωπες 
με ταχεία εξάπλωση του ιού, δεν πρέπει 
να υποτεθεί ότι θα μειωθούν τα κρούσμα-
τα σε άλλες περιοχές όπου θα αυξηθεί η 
υγρασία και η θερμοκρασία».

Επιπλέον, δύο από τους πιο διαβόητους 
κορωνοϊούς, ο SARS-CoV και ο MERS-CoV, 
«δεν έδειξαν κανένα στοιχείο εποχικότητας 
μετά την εμφάνιση τους».
Η κατάληξη σε μια αξιόπιστη απάντη-

ση από την αρχή της έρευνας μέχρι σήμε-
ρα είναι δύσκολη, επειδή πολλές από τις 
μελέτες διεξήχθησαν σε εργαστήρια με 
ασυνεπείς συνθήκες και άλλες είναι «με-
λέτες φυσικής ιστορίας» -πολλές από την 
Κίνα- οι οποίες δεν ανταποκρίνονται επαρ-
κώς στις ενδείξεις αυτής της πανδημίας.
«Υπάρχουν σημαντικά προσκόμματα σε 

όλες τις μελέτες που παρουσιάστηκαν, που 
αφορούν κυρίως την ποιότητα των δεδο-
μένων και τον περιορισμό του χρόνου και 
της θέσης», γράφει ο Relman. «Υπάρχουν 
επίσης σημαντικοί αποδιοργανωτικοί πα-
ράγοντες που σχετίζονται με τη γεωγραφία 
και, ως εκ τούτου, με τη θερμοκρασία και 
την υγρασία».

Ακόμη και σε πρόσφατες έρευνες που 
υποδηλώνουν ότι οι υψηλότερες θερμο-
κρασίες και υγρασία θα μειώσουν την ιο-
γενή «μολυσματικότητα», ο βασικός ρυθ-
μός αναπαραγωγής (γνωστός ως ο μέσος 
όρος R0) παρέμενε κοντά στο 2 [κάθε μο-
λυσμένο άτομο προσβάλλει δύο επιπλέ-
ον ανθρώπους] στη μέγιστη υγρασία και 
θερμοκρασία στο σύνολο δεδομένων τους, 
υποδεικνύοντας ότι ο ιός θα εξαπλώνεται 
εκθετικά ακόμη και σε υψηλότερες θερμο-
κρασίες και υγρασία».

Η έκθεση προσθέτει, ότι είναι επίσης 
ανεπαρκής η εξάρτηση από έρευνες επι-
κεντρωμένες σε επιδημικά στελέχη της 
γρίπης, τα οποία συνήθως είναι εποχιακά, 
επειδή τα «πανδημικά στελέχη της γρίπης 
δεν έχουν παρουσιάσει το τυπικό εποχιακό 
πρότυπο».
«Υπήρξαν 10 πανδημίες γρίπης τα τελευ-

ταία 250 χρόνια – δύο ξεκίνησαν στο βό-
ρειο ημισφαίριο το χειμώνα, δύο το καλο-
καίρι και τρεις το φθινόπωρο», γράφει ο 
Relman. «Όλες είχαν δεύτερο κύμα κορύ-
φωσης περίπου έξι μήνες μετά την εμφάνι-
ση στον ανθρώπινο πληθυσμό, ανεξάρτητα 
από το πότε συνέβη η αρχική εισαγωγή».

Η ανάλυση του Relman αφορά επίσης 
θέματα που σχετίζονται με τη θερμοκρα-
σία εσωτερικού χώρου, συμπεριλαμβα-
νομένης της ανησυχητικής επιμονής του 
ιού στον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, 
όπως οι μάσκες.
«Η επιμονή του μολυσματικού ιού στα 

είδη ατομικής προστασίας απασχολεί και 
εγγυάται πρόσθετη μελέτη για την ενημέ-
ρωση των εργαζομένων στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης», γράφει, ση-
μειώνοντας ότι μια μεγάλη συγκέντρω-
ση ιϊκών σωματιδίων, βρέθηκε μέσα σε 
μάσκες μετά από επτά ημέρες. Αυτό το 
αποτέλεσμα, υπογραμμίζει την ανάγκη οι 
εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης να χρησιμοποιούν νέες μά-
σκες στη διάρκεια της ημέρας, για να απο-
φεύγουν να μολύνουν τον εαυτό τους και 
τους άλλους.
«Οι πρόσθετες μελέτες, καθώς ξεδιπλώ-

νεται η πανδημία SARs-CoV-2, θα μπο-
ρούσαν να αποτυπώσουν περισσότερο τις 
επιπτώσεις του κλίματος στη μετάδοση», 
καταλήγει η έκθεση.

[πηγή: capital.gr]

Έρευνα από την Ουχάν:  
Ο κορωνοϊός ταξιδεύει  
σε απόσταση 4 μέτρων
Ο νέος κορωνοϊός SARS-Cov-2 μολύνει τόσο τις 
επιφάνειες όσο και τον αέρα κοντά σε ασθενείς και 
σε απόσταση μέχρι τεσσάρων μέτρων από αυτούς

Ο νέος κορωνοϊός SARS-Cov-2 μολύ-
νει τόσο τις επιφάνειες όσο και τον 

αέρα κοντά σε ασθενείς και σε απόστα-
ση μέχρι τεσσάρων μέτρων απ’ αυτούς, 
σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιή-
θηκε σ’ ένα νοσοκομείο εκστρατείας της 
Ουχάν. 

Η έρευνα δημοσιεύθηκε την Παρα-
σκευή 10 Απριλίου, από τα αμερικανικά 
Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενει-
ών (CDC).

Ένας σημαντικός περιορισμός της με-
λέτης, η οποία δημοσιεύθηκε από την 
επιθεώρηση CDC Emerging Infectious 
Diseases, είναι ότι το τεστ που χρησιμο-
ποιήθηκε επιτρέπει να εντοπισθεί η πα-
ρουσία του ιού, αλλά όχι και η ποσότητα 
βιώσιμου ιού.
Με άλλα λόγια, το γεγονός ότι ο ιός, 

που εκτινάσσεται στον αέρα από τα 
φταρνίσματα ή τις αναπνοές των ασθε-
νών, μπορεί να φθάσει σε απόσταση 
μέχρι τεσσάρων μέτρων, δε σημαίνει ότι 
αυτά τα μόρια θα είναι σε ποσότητα αρ-
κετή για να μολύνει κάποιον.
Οι κινέζοι επιστήμονες πήραν δείγ-

ματα από μια υπηρεσία ανάνηψης (15 
ασθενείς) του νοσοκομείου εκστρατείας 
Χουοσενσάν της Ουχάν, από τις 19 Φε-
βρουαρίου μέχρι τις 2 Μαρτίου, καθώς 
και από μια υπηρεσία γενικής φροντί-
δας με λιγότερο σοβαρά νοσούντες (24 
ασθενείς).

Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο 
νοσοκομείο το οποίο κατασκευάσθηκε 
μέσα σε 10 ημέρες από ένα στρατό εργα-
τών στην αρχή της επιδημίας στην πόλη.
Τα δείγματα ελήφθησαν από το πάτω-

μα, τα ποντίκια των υπολογιστών, τους 
σκουπιδοτενεκέδες, τα κάγκελα των κρε-
βατιών, τις μάσκες των ασθενών, τους 
εξοπλισμούς προστασίας του νοσηλευτι-
κού προσωπικού, τα στόμια εξαερισμού, 
καθώς και από τον αέρα των δωματίων 
σε πολλά σημεία.
«Ο SARS-CoV-2 είχε ευρεία διάδοση 

στον αέρα και πάνω στην επιφάνεια 
αντικειμένων στις υπηρεσίες ανάνηψης 
και γενικής φροντίδας, κάτι που σημαί-
νει πως υπάρχει εν δυνάμει αυξημένος 
κίνδυνος μόλυνσης για το νοσηλευτικό 
προσωπικό και για άλλες κοντινές επα-
φές», γράφουν οι ερευνητές.

ΣΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ
Οι πιο μολυσμένες ζώνες ήταν κοντά 

σε ασθενείς που βρίσκονταν σε μονάδες 
εντατικής. Τα πιο μολυσμένα αντικείμε-
να ήταν τα ποντίκια των υπολογιστών 
και ακολουθούσαν οι σκουπιδοτενεκέ-
δες, τα κρεβάτια και τα πόμολα στις πόρ-
τες.

Όμως και οι μισές από τις σόλες των 
παπουτσιών του νοσηλευτικού προσω-
πικού είχαν επίσης ίχνη του ιού. «Συνι-
στούμε μετ’ επιτάσεως στον κόσμο να 
απολυμαίνει τα παπούτσια του πριν βγει 
από υπηρεσίες όπου βρίσκονται ασθε-
νείς της Covid-19», καταλήγουν οι ερευ-
νητές. Συμβουλεύουν επίσης να απολυ-
μαίνονται οι μάσκες μετά τη χρήση, πριν 
απορριφθούν.

Ο ιός εντοπίσθηκε και στον αέρα, μάλ-
λον συχνότερα κοντά στο κρεβάτι του 
ασθενούς, παρά κοντά στους σταθμούς 
εργασίας των γιατρών. Όμως μια φορά, 
βρήκαν τον ιό σε απόσταση τεσσάρων 
μέτρων από τον άρρωστο και γι’ αυτό 
γράφουν πως «η μέγιστη απόσταση της 
μετάδοσης σταγονιδίων του SARS-CoV-2 
μπορεί να είναι τα τέσσερα μέτρα». Ο 
ιός βρέθηκε επίσης στο στόμιο εξαερι-
σμού δωματίων.

Δεδομένης της σημαντικής μόλυνσης 
του περιβάλλοντος των ασθενών, οι 
ερευνητές εκτιμούν πως «η απομόνω-
ση κατ’ οίκον ανθρώπων με ένα ύποπτο 
κρούσμα Covid-19 μπορεί να μην απο-
τελεί αποτελεσματική στρατηγική ελέγ-
χου». Ο κύριος τρόπος μόλυνσης από το 
νέο κορωνοϊό είναι τα σχετικά μεγάλα 
σταγονίδια που παράγονται όταν βήχου-
με ή φταρνιζόμαστε.
Όμως εκπέμπουμε επίσης μικροσκο-

πικά σταγονίδια μιλώντας και αναπνέ-
οντας, και η παρουσία του κορωνοϊού 
σε επαρκείς ποσότητες στο εσωτερικό 
αυτών των σταγονιδίων (αεροζόλ) απο-
τελεί αντικείμενο έντονης επιστημονικής 
συζήτησης.

Για προληπτικούς λόγους, οι ΗΠΑ συ-
νέστησαν να καλύπτεται το πρόσωπο, 
ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο άν-
θρωποι που είναι φορείς του ιού, αλλά 
δεν έχουν συμπτώματα, να μολύνουν 
άλλους ανθρώπους μιλώντας ή αναπνέ-
οντας.                             [Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ]
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Με τις αυξανόμενες ανησυχίες για τον 
COVID-19, τα παραπάνω άρθρα έχουν 

σκοπό να σας ενημερώσουν 
για τις τελευταίες εξελίξεις. 

Προστατευτείτε και μείνετε υγιείς!

Οι επιπτώσεις της καραντίνας 
στην ψυχική υγεία

 Γράφει ο Κώστας Ράπτης
[πηγή: capital.gr  
με πληροφορίες  
από Esquire Greece]

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας για την Ευρώπη, Χανς 

Κλούγκε, έχει κρούσει τον κώδωνα του 
κινδύνου επανειλημμένα – την τελευταία 
φορά με δηλώσεις του την Παρασκευή 3 
Απριλίου. 

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες κυοφορούν σε 
συνθήκες lockdown λόγω πανδημίας, μια 
μεγάλης έκτασης κρίση ψυχικής υγείας, η 
οποία και θα αποτελεί ένα από τα πιο πι-
εστικά μελήματα της «επόμενης μέρας».

Ποια ακριβώς, όμως, μπορεί να είναι τα 
χαρακτηριστικά της και ποιοι πλήττονται 
περισσότερο; Η Γαλλία υπήρξε η πρώτη 
χώρα η οποία διεξήγαγε έρευνα ενόσω 
ακόμη ο γενικευμένος κατ’ οίκον περιορι-
σμός – και τα πορίσματά της, δημοσιεύ-
θηκαν κατ’ αποκλειστικότητα την Κυριακή 
5 Απριλίου στην εφημερίδα Le Journal du 
Dimanche.
Πρόκειται για έρευνα η οποία διεξήχθη 

διαδικτυακά τις προηγούμενες δύο εβδο-
μάδες, σε δείγμα περίπου 11.500 ερωτη-
θέντων, από το πανεπιστήμιο Lyon 1 και 
το κέντρο ψυχοκοινωνικής αποκατάστα-
σης του νοσοκομείου Le Vinatier της ίδιας 
πόλης, υπό την επίβλεψη των ψυχιάτρων 
Nicolas Franck και Frédéric Haesebaert.
Τα αποτελέσματα, όπως δημοσιοποιή-

θηκαν, δε δίνουν παρά μια πρώτη ιδέα, 
καθώς ακόμη τυγχάνουν αναλυτικής επε-
ξεργασίας, ενώ η έρευνα θα επικαιροποι-
είται ανά εβδομάδα.

Κεντρική ιδέα: Η ψυχική υγεία όλου του 
πληθυσμού έχει επιβαρυνθεί, όμως με 
διαφοροποιήσεις και διαβαθμίσεις που 
έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Οι εργαζόμενοι στην περίθαλψη παρου-
σιάζουν, παραδόξως εκ πρώτης όψεως, 
τις μεγαλύτερες αντοχές, καθώς η σαφής 
κοινωνική χρησιμότητα του έργου τους 
προσφέρει νόημα ζωής και αντισταθμίζει 
το στρες, ενώ η κοινωνική επιδοκιμασία 
αποζημιώνει για το αίσθημα απαξίωσής 
τους τον προηγούμενο καιρό. Χρειάζεται, 
παρατηρεί πάντως ο καθηγητής Franck 
να εξετασθούν καλύτερα οι διαφοροποι-
ήσεις μεταξύ των επιμέρους υγειονομι-
κών κλάδων, αλλά και των γεωγραφικών 
περιοχών – λ.χ. της βορειοανατολικής 
Γαλλίας που δοκιμάζεται σκληρά από την 
πανδημία έναντι της σχετικά προφυλαγ-
μένης νοτιοδυτικής χώρας.
Ακολουθούν τα ανώτερα στελέχη και οι 

εργαζόμενοι στην κοινωνική φροντίδα, 
που βρίσκονται για παρόμοιους λόγους 
σε μία συγκριτικά καλύτερη θέση από 

άποψη ψυχικής υγείας. Αντίθετα, πολύ 
χαμηλά στην κλίμακα βρίσκονται οι αγρό-
τες, χειρότερα από τους οποίους τοποθε-
τούνται μόνο οι φοιτητές, γιατί οι δικές 
τους κοινωνικές σχέσεις έχουν κατεξοχήν 
διαταραχθεί, ενώ οι χώροι κατοικίας (και 
πλέον εγκλεισμού τους) είναι πολύ μικροί.
Από την άποψη των σχέσεων και συν-

θηκών εργασίας, σε καλύτερη θέση βρί-
σκονται οι τηλεργαζόμενοι με παιδιά, 
κατόπιν οι τηλεργαζόμενοι δίχως παιδιά 
και ακολουθούν οι περιστασιακά ή μα-
κροχρόνια άνεργοι και στο τέλος και πάλι 
οι φοιτητές.
Το ερωτηματολόγιο των ερευνητών της 

Λιόν αναζητά και τα ψυχολογικά στηρίγ-
ματα στα οποία καταφεύγουν οι έγκλει-
στοι πολίτες. Περισσότεροι από τους μι-
σούς ερωτηθέντες παρηγορούνται από 
τις θετικές συνέπειες του lockdown για το 
περιβάλλον. Λίγο λιγότεροι καταφεύγουν 
στην πεποίθηση μιας θετικής τελικής έκ-
βασης. Ακολουθούν όσοι ανατρέχουν σε 
παλαιότερες εμπειρίες τους.
Λίγο περισσότεροι από το ένα τρίτο 

αντλούν ελπίδα από τις συζητήσεις με 
τους οικείους τους. Η εμπιστοσύνη στην 
επιστήμη έρχεται μετά την επένδυση 
στην αλληλεγγύη, ενώ ποσοστό 5% έως 
10% των ερωτηθέντων καταφεύγουν στη 
θρησκευτική τους πίστη και μόλις λίγο πε-
ρισσότεροι από 3% στηρίζονται στα μέσα 
ενημέρωσης.
Η έρευνα στέκεται και στις εξαρτήσεις. 

Η καθήλωση μπροστά σε οθόνες έχει 
εκτοξευθεί, ενώ τους ερωτηθέντες απα-
σχολεί, σε ποσοστό άνω των δύο τρίτων, 
κάποια μορφή υπερκατανάλωσης – και 
μάλιστα ανεξέλεγκτης, κατά το 50%. 
Η αύξηση δεν είναι μεγάλη σε ό,τι αφο-

ρά στο αλκοόλ, αν και οι πότες σε ποσο-
στό σχεδόν 25% παραδέχονται ότι πίνουν 
περισσότερο απ’ ό,τι τον κανονικό καιρό. 
Περισσότερο αξιοσημείωτη είναι η αύξη-
ση της κατανάλωσης καπνού, που αφορά 
ποσοστό μεταξύ του ενός τρίτου και του 
ημίσεος των καπνιστών. 

Σε αντίστοιχο βαθμό έχει αυξηθεί και η 
χρήση αγχολυτικών. Η υποχώρηση αυτών 
των εξαρτήσεων μετά το τέλος του εγκλει-
σμού θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσπάθεια.

Κατά τον καθηγητή Franck, οι επιπτώ-
σεις του εγκλεισμού στην ψυχική υγεία 
εμφανίζονται μετά από δέκα έως είκοσι 
μέρες. 
Όπως τονίζει ο ίδιος, «πρέπει να σκε-

φτούμε το μετά, γιατί ο εγκλεισμός μπο-
ρεί να αποβεί επικίνδυνος. Πρέπει να 
μιλήσουμε για την έξοδο, για να ξαναδο-
θεί ελπίδα στον κόσμο. Η ασάφεια είναι 
πάντοτε πολύ πιο στρεσογόνος από την 
ύπαρξη μιας προοπτικής».

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πώς μπορώ να ξέρω  
αν έχω νοσήσει; 
Καθώς οι μέρες περνούν, οι επιστήμονες ανακαλύπτουν 
όλο και περισσότερα στοιχεία για τη νέα ασθένεια

Με τα συμπτώματα του κορωνοϊού να 
απλώνονται σε μια ευρύτατη γκάμα 

και τους περισσότερους πολίτες να μην 
έχουν πρόσβαση στο τεστ, δεν είναι λίγοι 
εκείνοι που αναρωτιούνταν αν ο βήχας 
τους ήταν κάτι παραπάνω από κρύωμα. 
Υπάρχει τρόπος να μάθουμε αν έχουμε 

μολυνθεί από τον ιό; Και τι πρέπει να κά-
νουμε σε περίπτωση που το υποψιαζόμα-
στε;

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ  
ΕΧΩ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ;
Αυτή την περίοδο γίνεται προσπάθεια 

για ανάπτυξη αποτελεσματικών τεστ αντι-
σωμάτων, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν είναι 
διαθέσιμα για ευρεία χρήση. Όταν αυτό 
επιτευχθεί, θα μπορούμε να ελέγξουμε 
αν ο οργανισμός μας διαθέτει αντισώμα-
τα και άρα έχει «περάσει» τον ιό, εξηγεί 
στον Guardian ο Dr. William Hillmann, δι-
ευθυντής στο τμήμα γιατρών νοσηλευόμε-
νων ασθενών του γενικού νοσοκομείου της 
Μασαχουσέτης.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΙΧΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ  
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΩ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ;
Η συγκεκριμένη ασθένεια χαρακτηρίζεται 

από μια τεράστια γκάμα συμπτωμάτων. 
Ορισμένοι άνθρωποι δε θα εμφανίσουν 
την παραμικρή ένδειξη ασθένειας, κάποιοι 
θα την περάσουν ως κοινό κρύωμα ή θα 
εμφανίσουν τα πιο σοβαρά συμπτώματα 
της γρίπης. Η απώλεια γεύσης και όσφρη-
σης ανήκει επίσης στα «σημάδια» του ιού. 
Και φυσικά, ο ιός προκαλεί και τις γνωστές 
σε όλους μας δραματικές περιπτώσεις 
ασθενών, που φτάνουν στα νοσοκομεία με 
αναπνευστική ανεπάρκεια και απαιτούν 
νοσηλεία σε ΜΕΘ.

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΤΑΔΩΣΩ ΤΟΝ ΙΟ  
ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ;

Σημαντικό μέρος των ασυμπτωματικών 
ατόμων φαίνεται πως μπορεί να μεταδώ-
σει τον ιό για κάποιο διάστημα. Δε γνωρί-
ζουμε προς το παρόν ποιες είναι οι επικίν-
δυνες μέρες για τη μετάδοση, καθώς δεν 
είναι διαθέσιμα σχετικά τεστ για τις ασυ-
μπτωματικές λοιμώξεις.
Όταν υπάρχουν συμπτώματα, πάντως, ο 

ιός είναι πολύ μεταδοτικός και είναι πιθα-
νό να ισχύει το ίδιο και για τις δύο ημέρες 
πριν την εμφάνισή τους. Καθώς το ιϊκό 
φορτίο αυξάνεται στο σώμα του ασθε-
νούς, ο ιός αρχίζει να διασπείρεται. Όταν 
τα συμπτώματα υποχωρήσουν, οι ασθε-
νείς ενδέχεται να μπορούν ακόμη να με-
ταδώσουν την ασθένεια για μερικές μέρες. 
Έχουμε ενδείξεις δυνατότητας μετάδοσης 

ακόμη και εβδομάδες μετά την ανάρρωση. 
Ωστόσο, δε γνωρίζουμε με σιγουριά αν σε 
αυτή τη φάση ο ιός εξακολουθεί να είναι 
ζωντανός.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΙ  
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΝ ΥΠΟΨΙΑΖΟΜΑΙ  
ΑΛΛΑ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΧΑ ΤΟΝ ΙΟ;

Από τη στιγμή που κανείς μας δεν είναι σε 
θέση να γνωρίζει αν έχει περάσει την ασθέ-
νεια, εκτός αν παρουσιάσει συμπτώματα 
και κάνει το τεστ, όλοι πρέπει να λειτουρ-
γούμε όπως αν γνωρίζαμε ότι φέρουμε τον 
ιό. Πρέπει να συνεχίσουμε την τήρηση των 
μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και 
να πλένουμε τακτικά τα χέρια μας. Σύμ-
φωνα με τον Hillmann η καθολική χρήση 
μάσκας σε δημόσιους χώρους είναι επίσης 
λογική σύσταση, με βάση τα όσα γνωρίζου-
με για το εύρος των συμπτωμάτων, αλλά 
και το γεγονός ότι τα ασυμπτωματικά άτο-
μα μπορούν επίσης να μεταδώσουν τον ιό.

ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΩ  
ΝΟΣΗΣΕΙ, ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ;
Ναι, ιδιαίτερα αν έχετε έρθει σε επαφή 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων 14 ημε-
ρών. Ακόμη και αν δεν είμαστε σίγουροι 
για τη φύση του «κρυώματος» που πε-
ράσαμε, είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
ενημερώσουμε όλα τα άτομα στα οποία 
θα μπορούσαμε να το έχουμε μεταδώσει, 
ώστε να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα.

ΑΝ ΤΟ ΠΕΡΑΣΩ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ  
ΝΑ ΜΟΛΥΝΘΩ ΞΑΝΑ;
Προς το παρόν δεν έχουμε στοιχεία που 

να υποστηρίζουν αυτή την άποψη. Το πι-
θανότερο είναι ότι άτομα με επαρκές ανο-
σοποιητικό που μπορεί να καταπολεμή-
σει αποτελεσματικά τον ιό, θα διαθέτουν 
ανοσία απέναντί του για κάποιο διάστημα. 
Τουλάχιστον για ένα έτος, αλλά ίσως και 
για ολόκληρη τη ζωή τους. Αν και έχουν 
υπάρξει στοιχεία, που δείχνουν ότι εκτός 
της Κίνας ορισμένοι άνθρωποι εμφανίζο-
νται για δεύτερη φορά θετικοί στον ιό, οι 
περισσότεροι επιστήμονες πιστεύουν ότι 
το πρόβλημα έγκειται στην ανακρίβεια των 
τεστ και όχι σε πραγματική επανεμφάνιση 
της ασθένειας, τονίζει στον Guardian ο Dr. 
David Buchholz, ιατρικός διευθυντής 
της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ανα-
πληρωτής καθηγητής παιδιατρικής στο 
ιατρικό κέντρο Irving του πανεπιστημί-
ου Columbia.

[πηγή: in.gr με πληροφορίες  
από guardian.com]
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Υγεία και Διατροφή
Πώς θα καταλάβω αν αντιμετωπίζω  
πρόβλημα με το θυρεοειδή μου; 
Οι διαταραχές που σχετίζονται με το θυρεοειδή επηρεάζουν  
σχεδόν κάθε λειτουργία του σώματός μας 
Ο θυρεοειδής είναι ένας αδένας με 

σχήμα πεταλούδας που βρίσκεται 
στο λαιμό μας. Δουλειά του είναι να 
παράγει ορισμένες σημαντικές ορμό-
νες. Πόσο σημαντικές; Αρκετά, ώστε να 
ελέγχουν σωματικές λειτουργίες όπως ο 
μεταβολισμός, οι καρδιακοί παλμοί και 
πολλά άλλα.
Παράλληλα, οι διαταραχές αυτού του 

αδένα δεν είναι απλώς εξαιρετικά συ-
νηθισμένες, αλλά προσβάλλουν τις γυ-
ναίκες έως και δέκα φορές συχνότερα 
από τους άνδρες. Γι αυτό και είναι πολύ 
σημαντικό να είμαστε σε θέση να ανα-
γνωρίσουμε τα συμπτώματά τους και να 
λάβουμε τα μέτρα μας. 
 
ΠΟΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ  
ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ;
Εξάντληση: Τα χαμηλά επίπεδα ενέρ-

γειας συνδέονται με πολλές παθήσεις, 
όμως ο υποθυρεοειδισμός βρίσκεται 
στην κορυφή αυτής της λίστας. Όταν ο 
θυρεοειδής υπολειτουργεί και δεν πα-
ράγει αρκετή ορμόνη, οι μύες σας δε δέ-
χονται το σήμα που χρειάζονται για να 
μπουν σε εγρήγορση.
Κακή διάθεση: Αν είστε ασυνήθιστα 

κακοδιάθετη, ίσως υπεύθυνος να είναι 
και πάλι ο θυρεοειδής σας που τεμπε-
λιάζει. Ο υποθυρεοειδισμός επιδρά στα 
επίπεδα της σεροτονίνης, ενός νευροδι-
αβιβαστή του εγκεφάλου που δημιουρ-
γεί θετικά συναισθήματα.
Έντονο άγχος: Αν ο υποθυρεοειδισμός 

οδηγεί σε εξάντληση, ο υπερθυρεοειδι-
σμός μπορεί να σας βάλει σε μια διαρκή 
κατάσταση εγρήγορσης. Αυτή η συνθή-
κη, με τη σειρά της, οδηγεί σε αυξημένα 
επίπεδα άγχους.
Αλλαγές στην όρεξη ή τη γεύση: 
Ο υπερθυρεοειδισμός μάς ανοίγει την 

όρεξη – ευτυχώς, η υπερδραστηριότητα 
που προκαλεί δε μας επιτρέπει να παχύ-
νουμε. 
Από την άλλη πλευρά, ο υποθυρεοειδι-

σμός μπορεί να επιδράσει στην αίσθηση 
της όσφρησης και της γεύσης, αλλά και 
να μας προσθέσει επιπλέον κιλά.

«Θολωμένο» μυαλό: Υπάρχουν πολ-
λοί παράγοντες που δυσχεραίνουν τη 
λειτουργία του εγκεφάλου μας, όπως η 
έλλειψη ύπνου ή η προχωρημένη ηλικία. 
Ωστόσο, και τα προβλήματα του θυ-

ρεοειδούς την επηρεάζουν σημαντικά. 
Ο υπερθυρεοειδισμός ενδέχεται να μη 
μας αφήνει να συγκεντρωθούμε, ενώ ο 
υποθυρεοειδισμός επηρεάζει τη μνήμη 
μας και μας δημιουργεί αυτό το αίσθημα 
«θολούρας».
Πεσμένη λίμπιντο: Η έλλειψη όρεξης 

για σεξ ίσως δεν οφείλεται στον παρ-
τενέρ σας, αλλά σε αυτόν τον άτακτο 
αδένα. Η υπολειτουργία του ενδέχεται 
να μειώνει τη λίμπιντο σας, αλλά και τα 
υπόλοιπα συμπτώματα, όπως η κούρα-
ση, η αύξηση βάρους και οι πόνοι στο 
σώμα σας, σίγουρα δε βοηθούν την ερω-
τική σας διάθεση.
«Πετάρισμα» της καρδιάς: Το «πετάρι-

σμα» που νιώθετε, δεν αποκλείεται να 
οφείλεται σε αρρυθμίες της καρδιάς. 
Αν έχετε λόγους να πιστεύετε πως η 

καρδιά σας χάνει μερικούς παλμούς ή 
χτυπά πολύ δυνατά και γρήγορα, ίσως 
ένοχος να είναι ο υπερθυρεοειδισμός.
Ξηροδερμία: Το ξηρό δέρμα ίσως εί-

ναι σύμπτωμα υποθυρεοειδισμού, που 
οφείλεται στον αργό μεταβολισμό, ο 
οποίος με τη σειρά του μειώνει τον ιδρώ-

τα. Συχνά συνοδεύεται από εύθραυστα 
νύχια με αυλακώσεις.
Δυσκοιλιότητα ή υπερβολικές επισκέ-

ψεις στην τουαλέτα: Ο υποθυρεοειδι-
σμός συχνά οδηγεί σε δυσκοιλιότητα, 
ενώ ο υπερθυρεοειδισμός ενδέχεται να 
προκαλέσει διάρροια ή συχνότερες κε-
νώσεις.
Αλλαγές στην περίοδο: Αν η περίοδός 

σας ξαφνικά κρατά περισσότερο, έχει 
πιο έντονη ροή και προκαλεί περισσό-
τερες κράμπες, ίσως να πάσχετε από 
υποθυρεοειδισμό. Στην αντίθετη πάθη-
ση του θυρεοειδούς, η περίοδος επηρε-
άζεται και πάλι, αλλά με διαφορετικούς 
τρόπους. Συγκεκριμένα, κρατά λιγότερο, 
ενδέχεται να έρχεται πιο αραιά και να εί-
ναι πολύ πιο ελαφριά.
Πόνοι στα άκρα και τους μυς: Τα ξαφνι-

κά μουδιάσματα ή μυρμηγκιάσματα στα 
άκρα, συχνά οφείλονται στον υποθυρε-
οειδισμό, ο οποίος βλάπτει τα σήματα 
που στέλνει ο εγκέφαλος στο σώμα μας 
μέσω του νευρικού μας συστήματος.
Υψηλή πίεση: Η αύξηση της πίεσης του 

αίματος μπορεί να οφείλεται σε οποια-
δήποτε από τις δύο διαταραχές του θυ-
ρεοειδούς.
Χαλασμένος «θερμοστάτης»: Κρυώνε-

τε διαρκώς; Ίσως έχετε υποθυρεοειδι-
σμό. Αντιθέτως, ο υπερθυρεοειδισμός 

οδηγεί συχνά σε εξάψεις και έντονη εφί-
δρωση.
Οίδημα στο λαιμό: Αν παρατηρείτε 

πως ο λαιμός σας είναι πρησμένος, ίσως 
αιτία να μην είναι οι αμυγδαλές, αλλά ο 
θυρεοειδής σας. Κρατήστε μπροστά σας 
έναν καθρέφτη χειρός και πιείτε λίγο 
νερό. Έπειτα, παρατηρήστε αν εμφανί-
ζονται προεξοχές στην περιοχή που βρί-
σκεται πάνω από την κλείδα αλλά κάτω 
από το μήλο του Αδάμ.
Δεν κοιμάστε σωστά: Ο υποθυρεοειδι-

σμός μάς κάνει να νυστάζουμε διαρκώς, 
ενώ ο υπερθυρεοειδισμός προκαλεί αϋ-
πνίες.
Πήρατε βάρος: Σε περίπτωση που συν-

δυάζεται με κάποια από τα υπόλοιπα 
συμπτώματα, η ξαφνική και ανεξήγη-
τη αύξηση του βάρους σας ενδέχεται 
να οφείλεται στην κακή λειτουργία του 
θυρεοειδούς – το ίδιο ισχύει και για την 
απότομη μείωσή του.
Τα μαλλιά σας πέφτουν ή είναι πιο 

αδύναμα: Ο υποθυρεοειδισμός οδηγεί 
συχνά σε ξηρά, εύθραυστα μαλλιά που 
σπάνε ή πέφτουν. Αυτό συμβαίνει γιατί 
η μείωση της ορμόνης του θυρεοειδούς 
θέτει τους θύλακες της τρίχας σε κατά-
σταση «ανάπαυσης», με αποτέλεσμα οι 
τρίχες σας να πέφτουν – συχνά από διά-
φορα σημεία του σώματός σας, ακόμη 
και από τα φρύδια.
Δεν καταφέρνετε να μείνετε έγκυος: 

Αν προσπαθείτε εδώ και πολύ καιρό να 
αποκτήσετε παιδί, ίσως η αιτία που δυ-
σκολεύεστε να κρύβεται στο συγκεκρι-
μένο αδένα. Και οι δύο παθήσεις που 
σχετίζονται με αυτόν επηρεάζουν την 
ωορρηξία, με αποτέλεσμα τη μείωση 
της γονιμότητας, αλλά και αυξάνουν τις 
πιθανότητες για επιπλοκές κατά την κύ-
ηση.
Υψηλή χοληστερίνη: Προσέχετε τη 

διατροφή σας, γυμνάζεστε και λαμβά-
νετε αγωγή. Παρόλα αυτά η κακή χολη-
στερίνη δε σας κάνει τη χάρη να πέσει! 
Ο υποθυρεοειδισμός μπορεί να είναι 
ο ένοχος και σε αυτή την περίπτωση.  
                                    [πηγή: in.gr] 

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-10:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή με τα 
φάρμακα και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε από το 

φαρμακείο μόνο με ένα 
τηλέφωνο στο 450-686-2347 

• Ανανέωση των συνταγών φαρμάκων και  
  φαρμακευτική παρακολούθηση
• Φαρμακοποιός πάντα στην διάθεση σας
• Εχέμυθες φαρμακευτικές συμβουλές 
  με η χωρίς ραντεβού
• Ορθοπεδικά είδη, βιταμίνες, καλλυντικά 
(Lise watier, Biotherma), κολώνιες
• Δωρεάν διανομή 
• Μεταφορά του φακέλου σας από 
οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Επίσης 
αλλάξτε υποκατάστημα Jean-Coutu 
χωρίς σκοτούρες. Ο φάκελος σας θα σας 
ακολουθήσει.

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός
Αικατερίνη Καραΐνδρου 

και όλο το προσωπικό του φαρμακείου της, 
Εύχονται στην Ελληνική Παροικία 

του Λαβάλ 
Καλή Ανάσταση! και Χρόνια Πολλά!
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de 8h à 23h tous les jours · from 8 to 11 pm every day

supermarchepa.com
PA DU FORT

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

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

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

supermarché

épicerie en ligne
online grocery ordering

livraison à domicile
home delivery

du lundi 20 avril au samedi 25 avril 2020 · from monday april 20th to saturday april 25th 2020
Nous serons fermés tous les dimanches du mois d’avril • We will be closed every Sunday for the month of April

POIVRONS DE SERRE MÉLANGÉS
Mixed Greenhouse Peppers
pqt. de 4 pack

COEURS DE ROMAINE
Romaine Hearts

pqt de 3

CLÉMENTINES AVEC FEUILLES
Clementines with Leaves

2.18/kg

FROMAGE EMMENTAL SUISSE
Cheese
17.61/kg

SUISSE

SAUMON FRAIS DE L’ATLANTIQUE (DEMI OU ENTIER)
Fresh Atlantic Salmon (Half or Whole)

11.00/kg

BIFTECK D’ENTRECÔTE
DE BOEUF FRAIS

Fresh Rib Steak
19.82/kg

CANADA AA POITRINE DE POULET 
FRAIS DÉSOSSÉE

Fresh Boneless Chicken Breast
8.80/kg

BISCUITS CÉLÉBRATION
LECLERC 

Cookies 
240 a 350g

YOGOURTS DANONE
Yogurts

16x90g à 100g

PAIN COUNTRY HARVEST
Bread

570 à 600g

MORTADELLE
Mortadella

12.10/kg

PORC HACHÉ FRAIS
Fresh Ground Pork

4.39/kg

QUÉBEC

BETTE À CARDE VERT OU PISSENLIT
Swiss Chard or Dandelions
botte

BROCOLI-RAVE
Rapini
botte
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Κινέζοι επιστήμονες: «Μπορούμε να 
διαγράψουμε αναμνήσεις!» 

Μέχρι τώρα, η διαγραφή αναμνή-
σεων είναι κάτι που υπάρχει στη 

σφαίρα των κινηματογραφικών σεναρί-
ων. Κινέζοι επιστήμονες όμως λένε, ότι 
κατάφεραν να το πετύχουν, σε… ποντί-
κια.
Ερευνητές στο Peking University του 

Πεκίνου λένε ότι διέγραψαν συγκεκρι-

μένες αναμνήσεις από τον εγκέφαλο 
ποντικιών στα εργαστήρια. Μια κίνηση 
που, ισχυρίζονται, μπορεί να παρέχει 
λύσεις για ανθρώπινα προβλήματα, 
όπως η εξάρτηση από τα ναρκωτικά και 
το μετατραυματικό στρες. «Η κωδικο-
ποίηση και η αποθήκευση της μνήμης 
είναι πολύ σημαντικές, αλλά είναι επί-

σης σημαντικό να «ξεχνάμε» αρνητικές 
αναμνήσεις», δήλωσε ο Γι Μινγκ στην 
εφημερίδα Technology Daily. «Η ανά-
μνηση αρνητικών συναισθημάτων είναι 
μεγάλης σημασίας για την επιβίωση, 
αλλά όταν γίνεται υπερβολικά επίμονη, 
μπορεί να μετατραπεί σε βάρος ή ακόμη 
και ασθένεια, όπως το μετατραυματικό 
στρες», συμπλήρωσε. «Οι χρόνιοι πόνοι, 
οι εξαρτήσεις από τα ναρκωτικά και το 
χρόνιο στρες, είναι ουσιαστικά παθολο-
γικές αναμνήσεις που υπάρχουν μόνιμα 
και δε μπορούν να αφαιρεθούν, όταν οι 
ασθενείς έχουν βιώσει τα συναισθήματα 
και τις πιέσεις που προκαλούν οι πόνοι 
και τα ναρκωτικά», συμπλήρωσε ο Γι 
Μινγκ, ο οποίος έχει κάνει ντοκτορά στο 
University College London. «Θεωρητικά, 
αν μπορούμε να «διαγράψουμε» αυ-
τές τις μνήμες, αυτό μπορεί να παρέχει 
ένα νέο τρόπο σκέψης για τη θεραπεία 
ασθενειών παθολογικών αναμνήσεων», 
δήλωσε ακόμη.

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η ΜΕΛΕΤΗ 
Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο πε-

ριοδικό Science Advances, οι ερευνητές 

προκάλεσαν αναμνήσεις φόβου στα 
ποντίκια, τοποθετώντας τα σε ατσάλινο 
θάλαμο και προκαλώντας τους ηλεκτρο-
πληξία. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας 
ένα εργαλείο «διόρθωσης» γονιδίων, το 
Crispr-SaCas9, απέκλεισαν γονίδια σε 
συγκεκριμένα κυκλώματα του εγκεφά-
λου που αποθηκεύουν μνήμες, με απο-
τέλεσμα να τις απενεργοποιήσουν. 
Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, τα 

ποντίκια δεν επέδειξαν αποστροφή για 
το συγκεκριμένο θάλαμο, σύμφωνα με 
τους επιστήμονες. Πάντως, ο Γι Μινγκ 
προειδοποίησε ότι οι δοκιμές ακόμη 
απέχουν πολύ, από το σημείο τού να 
αποτελούν θεραπευτική θεραπεία για 
ανθρώπους. Παράλληλα, τόνισε ότι απο-
μένει να φανεί αν υπάρχουν ανεπιθύμη-
τες συνέπειες στη διαγραφή αναμνήσε-
ων. 
Πριν από μερικές εβδομάδες, Αμερικα-

νοί επιστήμονες έγιναν οι πρώτοι που 
χρησιμοποιούν το εργαλείο Crisp σε άν-
θρωπο, σε κλινική δοκιμή για την αφαί-
ρεση μεταλλάξεων που προκαλούν τη 
συγγενή αμαύρωση του Leber, η οποία 
προκαλεί απώλεια όρασης.

Εκεί που η έρημος  
συναντά τη θάλασσα!

Η έρημος Να-
μίμπια διαθέ-

τει μερικούς από 
τους ψηλότερους 
και θεαματικό-
τερους αμμόλο-
φους του κόσμου, 
που σε ορισμένα 
σημεία φτάνουν 
μέχρι την άκρη 
του Ατλαντικού 
Ωκεανού, δημι-
ουργώντας ένα 
από τα πλέον 
σουρεαλιστικά… 
αξιοθέατα! 
Το ξανθό ή πορ-

τοκαλί χρώμα της άμμου, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το απόλυτο γαλάζιο της 
θάλασσας, σε μια εικόνα που κόβει την ανάσα.
Το καλύτερο σημείο θέασης δεν είναι άλλο από την πόλη Σβακοπμούντ της Ναμί-

μπια, τη μεγαλύτερη παραλιακή πόλη της χώρας αλλά και ένα από τα ωραιότερα 
τουριστικά θέρετρα που συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Οι ρίζες της πόλης είναι 
γερμανικές, ενώ ξεχωρίζει η παλιά γερμανική συνοικία στο κέντρο της πόλης, κά-
νοντας ακόμα πιο έντονη την αντίθεση που παρατηρεί ο επισκέπτης στο τοπίο.

Τεράστιο και σπάνιο  
ροζ… σαλάχι

Ένα εξαιρετικά σπάνιο ροζ σαλά-
χι εντοπίστηκε κοντά στις αυστρα-

λιανές ακτές. Πρόκειται για ένα αρσενι-
κό ροζ σαλάχι μήκους τριών μέτρων και 
είναι το μόνο του είδους του που έχει 
εντοπιστεί ποτέ. Το συγκεκριμένο είδος 
σαλαχιού αναγνωρίστηκε για πρώτη 
φορά το 2015.
Οι επιστήμονες το ονομάζουν αλλιώς 

και σαλάχι «επιθεωρητής Κλουζό», μια 
ονομασία που έχει προέλθει από την 
ταινία «Ροζ Πάνθηρας», θέλοντας να τι-
μήσουν το ξεχωριστό χρώμα του. Το ροζ 

χρώμα του σαλαχιού είναι πιθανόν αποτέλεσμα μιας γενετικής μετάλλαξης παρό-
μοιας με τον αλμπινισμό, πιστεύουν οι ειδικοί.
Το σπάνιο ροζ σαλάχι, που ζυγίζει δυο τόνους, παρακολουθείται από το Project 

Manta, μια αυστραλιανή οργάνωση, η οποία προσπαθεί να κατανοήσει πού οφεί-
λεται το παράξενο χρώμα του.
Ένας από τους επικεφαλής της ομάδας Project Manta ισχυρίζεται ότι σύμφωνα 

με τα τελευταία δεδομένα που έχουν συγκεντρώσει, το ροζ χρώμα του οφείλεται 
σε μια γενετική μετάλλαξη που προκαλεί την έκκριση ροζ μελανίνης, φαινόμενο 
το οποίο ονομάζεται ερυθρισμός. Σε ορισμένα ζώα, μπορεί να δημιουργήσει μια 
ασυνήθιστη κοκκινωπή απόχρωση, αλλά μπορεί επίσης να δώσει και ροζ χρώμα 
στο δέρμα του ζώου.

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 

            	 	 					

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS
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5449 Avenue Royalmount, 
Mont-Royal, QC H4P 1V4
514.994.6391
WWW.LAZAROS.CA

Η οικογένια του
κ. Λάζαρου Αμανατίδη,

εύχονται στην Ελληνική παροικία

Χριστός Ανέστη!
και Καλό Πάσχα!

Καθηγητής του Yale: «Να προετοιμαζόμαστε 
και για δεύτερο «κύμα» Covid-19»
Επιχειρώντας μια σύγκριση με άλλες πανδημίες, ο καθηγητής του Yale University, Νικόλας Χρηστάκης, 
υποστήριξε ότι η πανδημία του κορωνοϊού μοιάζει περισσότερο με την πανδημία της γρίπης του 1957, που 
έγινε αιτία θανάτου για 150.000 άτομα στις ΗΠΑ

Η έλευση του καλοκαιριού ενδεχομέ-
νως να ανακόψει λιγάκι την πορεία 

της πανδημίας του κορωνοϊού, προβλέπει 
ο διακεκριμένος Έλληνας καθηγητής του 
Πανεπιστημίου του Yale, Νικόλας Χρη-
στάκης.

Ωστόσο, προβλέπει ότι εν αντιθέσει με 
άλλες πανδημίες, ο SARS-CoV-2 δε θα 
εξαφανιστεί το καλοκαίρι.

Και θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προ-
ετοιμασμένοι για ένα δεύτερο κύμα το 
Φθινόπωρο.

Συζητώντας με τον εκδότη του επιστη-
μονικού περιοδικού JAMA (Journal of the 
American Medical Association), Howard 
Bauchner στην εκπομπή «Conversations 
with Dr. Bauchner», ο Δρ. Χρηστάκης, 
καθηγητής Κοινωνικών και Φυσικών 
Επιστημών, Παθολογίας και Βιοϊατρικής 
Μηχανικής και διευθυντής στο Εργαστή-
ριο Ανθρώπινης Φυσιολογίας στο Yale, 
ανέλυσε το ιστορικό πρότυπο των πανδη-
μιών και των κοινωνικών πτυχών της παν-
δημίας της COVID-19.

ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ  
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ;
Σύμφωνα με το διαπρεπή καθηγητή, ενώ 

οι πρώτες μελέτες που έγιναν στην Κίνα 
προέβλεπαν ότι ο καιρός ίσως δεν παίζει 
μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη της πανδημίας, 
πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα 
προβλέπουν μείωση κρουσμάτων και θα-

νάτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 
Αλλά όχι τόσο μεγάλη, όσο στις προηγού-
μενες γνωστές πανδημίες, που είχαν ανα-
κοπεί από τη ζέστη.
«Το Φθινόπωρο, πιστεύω ότι κατά 75% 

είναι πιθανόν να επανέλθει (ο κορωνοϊός), 

όπως συνέβη το 1918 και το 1957, που εί-
χαμε πανδημίες», εξήγησε ο Δρ. Χρηστά-
κης. Και συμπλήρωσε: «Δε γνωρίζω αν θα 
είναι πιο θανατηφόρο (το δεύτερο κύμα) 
αλλά σίγουρα θα υπάρξει και θα πρέπει 
να είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό».

Ωστόσο, ακόμη και η σύντομη αυτή 
«ανάπαυλα» του ιού απέχει ακόμα από 
το να συμβεί, σύμφωνα με τον Δρ. Νικό-
λα Χρηστάκη, καθώς όπως είπε: «Είμαστε 
στην αρχή του πρώτου κύματος και της 
μεγάλης ζημιάς που αυτό προκαλεί».
Επιχειρώντας μια σύγκριση με άλλες 

πανδημίες, ο καθηγητής του Yale υπο-
στήριξε ότι η πανδημία του κορωνοϊού 
μοιάζει περισσότερο με την πανδημία της 
γρίπης του 1957, που έγινε αιτία θανά-
του για 150.000 άτομα στις ΗΠΑ. 

Και με βάσει αυτά τα δεδομένα, ο κορω-
νοϊός θα μπορούσε να σκοτώσει 250.000 
ή και περισσότερα άτομα στις ΗΠΑ.
Αλλά προέβλεψε, ότι η νόσος COVID-19 

θα γίνει ενδημική, όπως το κοινό κρυολό-
γημα ή η γρίπη και θα βρεθεί εμβόλιο ή 
κάποιο φάρμακο «αλλά μέχρι να συμβεί 
αυτό, πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή 
τους».

Αναλύοντας τα τεκταινόμενα της πανδη-
μίας στις ΗΠΑ, ο Δρ. Χρηστάκης είπε ότι 
«η Φλόριντα θα αποτελέσει προβληματι-
κή περιοχή. Η Λουϊζιάνα ήδη έχει πρόβλη-
μα. Τώρα (ο ιός) βρίσκεται στις μεγάλες 
παραθαλάσσιες πόλεις και στο Ντιτρόιτ, 
αλλά ακολουθεί στενά και όλη η υπόλοι-
πη χώρα. Οι επόμενες εβδομάδες αναμέ-
νεται να είναι σκληρές».

[πηγή: piraeuspress.gr]
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Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)Κομοτηνή: Το βυζαντινό κάστρο,  

το Ιμαρέτ και τα τζαμιά 
Διοικητικό, οικονομικό και πολιτιστικό 

κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας 
Ροδόπης, η Κομοτηνή είναι χτισμένη στο 
βόρειο τμήμα της ομώνυμης πεδιάδας.
Αρχικός πυρήνας της πόλης υπήρξε ένας 

σταθμός της Eγνατίας οδού, που πρέπει 
να ιδρύθηκε στα χρόνια του αυτοκράτο-
ρα Θεοδοσίου Α’ (4ος αιώνας μ.Χ.). 
Γύρω από το σταθμό δημιουργήθηκε 

κατά τους Bυζαντινούς Xρόνους ο μικρός 
οικισμός των Kουμουτζηνών (Κομοτη-
νών), ο πληθυσμός του οποίου αυξήθηκε 
αρκετά μετά την καταστροφή της γειτονι-
κής Mοσυνουπόλεως, το 13ο αιώνα.
Στα χρόνια της Tουρκοκρατίας ο οικι-

σμός, που ονομαζόταν Γκουμουλτζίνα 
(Γκουμουρτζίνα), έγινε σταδιακά η σπου-
δαιότερη πόλη της περιοχής.
Στο β’ μισό του 19ου αιώνα η πόλη ανέ-

πτυξε έντονη οικονομική δραστηριότητα 
ως κέντρο της ευρύτερης περιοχής, όπου 
ανθούσαν η γεωργία και η κτηνοτροφία.
Η Κομοτηνή, που εντάχθηκε οριστικά 

στην ελληνική επικράτεια το Μάιο του 
1920 και δέχτηκε μεγάλο αριθμό προ-
σφύγων κατά τα έτη 1922-1923, γνώρισε 
οικονομική και πολιτισμική πρόοδο τις 
τελευταίες δεκαετίες, χάρη στη λειτουρ-
γία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης, την εγκατάσταση βιομηχανικών 
μονάδων και την πραγματοποίηση έργων 
υποδομής στην ευρύτερη περιοχή.

ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ
Στο κέντρο της σύγχρονης πόλης σώζο-

νται περιορισμένα τμήματα του βυζαντι-
νού κάστρου της Κομοτηνής. Το κάστρο 
ανεγέρθηκε κατά τους Πρωτοβυζαντι-
νούς Χρόνους (4ος αιώνας μ.Χ.) από τον 

αυτοκράτορα Θεοδόσιο Α’ (379-395 μ.Χ.) 
σε θέση υψηλής στρατηγικής σημασίας, 
καθώς ελέγχει τη μία από τις τρεις εξό-
δους της οροσειράς της Ροδόπης προς το 
Αιγαίο.
Το κάστρο καταστράφηκε μερικώς από 

τους Τούρκους κατά την άλωση της πόλης 
το 1363, ενώ το 1910 οι Βούλγαροι κατε-
δάφισαν τους πύργους και μεγάλο μέρος 
του.
Το κάστρο ήταν τετράπλευρο, με τέσσε-

ρις εισόδους και δεκαέξι πύργους, περιέ-
κλειε δε τον οικισμό των Κουμουτζηνών.
Εντός του οικισμού ήταν χτισμένος ναός 

που μαρτυρείται από το 1548. Πάνω στα 
θεμέλια του ναού αυτού ιδρύθηκε επί 
Τουρκοκρατίας ο μητροπολιτικός ναός 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που δια-
θέτει ωραίο ξυλόγλυπτο τέμπλο και πα-
λαιές αγιογραφίες.

ΤΟ ΙΜΑΡΕΤ
Το Ιμαρέτ, ένα από τα παλαιότερα οθω-

μανικά μνημεία της Θράκης, σχετίζεται 
με την επέκταση και επικράτηση των 
Οθωμανών στη συγκεκριμένη περιοχή 
στο β’ μισό του 14ου αιώνα.
Το υπό εξέταση κτίριο ταυτίζεται με το 

Ιμαρέτ που –σύμφωνα με τις πηγές– έκτι-
σε ο κατακτητής της πόλης, ο τούρκος 
στρατηλάτης Γαζή Eβρενός μπέης.
Το κτιριακό συγκρότημα του Ιμαρέτ, 

όπως και το παρακείμενο Εσκί τζαμί, ση-
ματοδοτεί μια νεότερη φάση στην ανά-
πτυξη των Κουμουτζηνών, καθώς οι νέοι 
κυρίαρχοι εγκαταστάθηκαν έξω από τον 
τειχισμένο οικισμό, στον οποίον παρέμει-
ναν οι χριστιανοί.

Το τρίχωρο οικοδόμημα (ο μεσαίος χώ-
ρος, τετράγωνος στην κάτοψη, αποτελεί 
το κέντρο του κτιρίου και καλύπτεται με 
ημισφαιρικό θόλο) είναι χτισμένο με τη 
βυζαντινή τεχνική της πλινθοπερίκλει-
στης τοιχοδομίας, που συνηθίζεται στα 
πρώιμα οθωμανικά κτίσματα.
Εξ όσων γνωρίζουμε, το Ιμαρέτ αποτε-

λούσε τόπο συγκέντρωσης και ορμητήριο 
των Αχήδων, αδελφότητας μυστικιστών 
μουσουλμάνων, που είχε αναλάβει να 
φέρει εις πέρας την αποστολή του εξι-
σλαμισμού της Θράκης στην Πρώιμη 
Οθωμανική Περίοδο.
Στο Ιμαρέτ στεγάζεται σήμερα το Εκκλη-

σιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μητρόπο-
λης Μαρωνείας και Κομοτηνής, το οποίο 
περιλαμβάνει εκκλησιαστικά αντικείμενα 
(φορητές εικόνες, ιερά σκεύη, ιερατικά 
άμφια, χειρόγραφα και λειτουργικά βι-
βλία) που αποτελούν μάρτυρες της με-
ταβυζαντινής εκκλησιαστικής τέχνης της 
περιοχής και προέρχονται από ναούς που 
υπάγονται στη δικαιοδοσία της εν λόγω 
μητρόπολης, καθώς και από δωρεές προ-
σφύγων που εγκαταστάθηκαν στην περι-
οχή της Κομοτηνής.

ΤΟ ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ
Το Γενί τζαμί (Νέο τέμενος), οθωμανι-

κό μνημείο του τέλους του 16ου αιώνα 
(1585), ιδρύθηκε από τον Αχμέτ εφέντη, 
υψηλόβαθμο οικονομικό αξιωματούχο 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας την επο-
χή του Σουλτάνου Μουράτ Γ’. Το τέμενος 

φέρει είσοδο μνημειακού χαρακτήρα και 
χώρο προσευχής με εντυπωσιακό διάκο-
σμο.
Η σημερινή μορφή του μνημείου είναι 

αποτέλεσμα εκτεταμένων εργασιών ανα-
καίνισης και επέκτασης του τεμένους, 
που έλαβαν χώρα το 1902.

ΤΟ ΕΣΚΙ ΤΖΑΜΙ
Αν και ονομάζεται Εσκί τζαμί (Παλαιό 

τέμενος), το εν λόγω οικοδόμημα είναι 
κατά πάσαν πιθανότητα νεότερο από το 
προαναφερθέν Γενί τζαμί (Νέο τέμενος). 
Βάσει των πληροφοριών που έχουμε στη 
διάθεσή μας, το οθωμανικό αυτό μνη-
μείο ανεγέρθηκε το 17ο αιώνα (κατά τον 
τούρκο περιηγητή Εβλιά ή Εβλιγιά Τσε-
λεμπή χρονολογείται από το 1608/1609, 
ενώ σύμφωνα με ευρεθείσα επιγραφή 
χρονολογείται από το 1677/1678).
Το τέμενος ανακαινίστηκε πρώτη φορά 

το 1854. Στις αρχές του 20ού αιώνα οι 
Βούλγαροι μετέτρεψαν το τέμενος σε 
εκκλησία και κατέστρεψαν μέρος του μι-
ναρέ.

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
Έργο των ετών 1884-1885, ο πύργος με 

τα νεοκλασικά και εκλεκτικιστικά στοι-
χεία συνιστά χαρακτηριστικό μνημείο 
του οθωμανικού εκσυγχρονισμού, αφι-
έρωμα του σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ Β’. 
Στο εν λόγω μνημείο, που βρίσκεται δί-
πλα στο Γενί τζαμί, έγιναν αρχιτεκτονικές 
επεμβάσεις κατά τη δεκαετία του 1950.

Κομοτηνή, το Ιμαρέτ (πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού)

Κομοτηνή: Η κεντρική  
πλατεία Ειρήνης

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  17 Απριλιου, 2020 / April 17, 2020  •  17

www.lanvac.com

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
ΣΤΟΝ 
ΚΑΝΑΔΑ

Οι αδελφοί 
Γιάννης 

και Βασίλης 
Γεωργούδης 

και οι οικογένειές τους,
ιδιοκτήτες των 
Πανκαναδικών 

Κέντρων Παρακολούθησης 
Συστημάτων Συναγερμού

SURVEILLANCE LANVAC
Εύχονται στο προσωπικό 

τους, στους αξιότιμους και 
πολυπληθείς πελάτες, στους 

συνεργάτες, φίλους, στην 
Ελληνική Παροικία και σε όλους 

τους όπου γης Έλληνες
Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα! 

Υγεία, ευτυχία και πρόοδο 
για τον Ελληνισμό!

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

Quebec
11054 Valcartier,  
Quebec, QC, G2A 2M3

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

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

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

Toronto
2863 Kingston Road,  
Scarborough, ON, M1M 1N3
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Οι ΗΠΑ θα αλλάξουν αναπόφευκτα μετά  
το πέρας της πανδημίας του κορωνοϊού 
Μετρούν ήδη τρεις κρίσεις που έχουν αποδείξει τις αδυναμίες της διεθνούς 
πολιτικής όπως εκείνη έχει διαμορφωθεί μετά τον Ψυχρό Πόλεμο  

Γράφει ο Αλέξανδρος Δρίβας* 
[πηγή: ΕΘΝΟΣ]

Είμαστε στο 1/5 του 21ου αιώνα και 
ήδη υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες 

είναι πραγματικά πρωτόγνωρες. Αν βά-
λουμε ως σημείο εκκίνησης το 2000, θα 

δούμε πληθώρα εξελίξεων, οι οποίες τεκ-
μηριώνουν επαληθευτικά τη βάσιμη θέση 
αρκετών ότι ζούμε σε μια «νέα εποχή».

Ο Θουκυδίδης έγραψε, πως ο άνθρω-
πος εκπορεύεται από τρία αναλλοίωτα 
χαρακτηριστικά: το φόβο, τη δόξα και το 
συμφέρον. Ωστόσο, τα μέσα αλλάζουν 

και έτσι επικρατεί σύγχυση σε σχέση με το 
αν αλλάζει η ανθρωπότητα. Στην πραγμα-
τικότητα, η ορθή λέξη για να περιγράψει 
τις διαφοροποιήσεις ανά εποχή, είναι η 
εξέλιξη και όχι η αλλαγή.
Ο Όσβαλντ Σπένγκλερ διαπίστωσε πως 

η Ιστορία δεν κυλά ούτε με κυκλικό, ούτε 
με γραμμικό τρόπο. Η σπειροειδής τροχιά 
εξηγεί καλύτερα την εξέλιξη της ανθρω-
πότητας. Με άλλα λόγια, γίνονται τα ίδια, 
όμως με άλλα μέσα κάθε φορά. Κατά 
τραγική ειρωνεία, ο Σπένγκλερ έγραψε το 
έργο «The Decline of the West». Κάτι που 
αφορά το δυτικό κόσμο και κυρίως την 
ηγέτιδα δύναμή του, τις ΗΠΑ, οι οποίες 
θα αλλάξουν αναπόφευκτα μετά το πέ-
ρας της λαίλαπας της πανδημίας. Γιατί θα 
αλλάξουν; Γιατί συμπληρώθηκαν τρεις 
κρίσεις που απέδειξαν τις αδυναμίες της 
δομής της διεθνούς πολιτικής μετά τον 
Ψυχρό Πόλεμο.

Η 11η Σεπτεμβρίου ήταν μια μέρα σταθ-
μός για τη διεθνή πολιτική. Το απρόσβλη-
το της Αμερικής που της κατοχύρωναν οι 
δύο ωκεανοί και ήταν σημάδι του «Πρό-
δηλου Πεπρωμένου» της, κατέρρευσε 
σε μια απίστευτη τραγωδία. Από εκεί 
και μετά, οι ΗΠΑ ακολούθησαν μια πο-
λιτική η οποία ήταν μεν φυσιολογική 
(τζακσονικού τύπου τιμωρία των εχθρών 
της Αμερικής), όμως πολέμησαν το σύ-
μπτωμα και όχι το αίτιο. Οι ασύμμετρες 
απειλές και ο ισλαμικός φονταμενταλι-

σμός δε μπορούσαν να νικηθούν μέσα 
σε κράτη που, όσο αδύναμα και αν εί-
ναι, αποτελούν συμμετρικές δυνάμεις. 
Το ΙΚ ήταν η απόδειξη των λανθασμένων 
πολιτικών των ΗΠΑ, τις οποίες εγκαίρως 
αντιλήφθηκε ο πρόεδρος Ομπάμα. Το 
παρελθόν που κληρονόμησε ο Ομπάμα 
ήταν πολύ βαρύ, με τον αντιαμερικανι-
σμό να φουντώνει παγκοσμίως και ιδίως 
στον ισλαμικό και στον αραβικό κόσμο. 
Το ένα λάθος, οδήγησε μοιραία στο άλλο. 
Από τον παρεμβατισμό του Mπους του 
νεότερου, φτάσαμε στην φοβική αδρά-
νεια του περίφημου Οbama No Doctrine. 
Η Αμερική έμοιαζε από την Αραβική Άνοι-
ξη και μετά να έχει μια συμπεριφορά τύ-
που «βλέποντας και κάνοντας». Η έλλει-
ψη σχεδιασμού ήταν φανερή. Λίγο πριν 
όμως, ο πρόεδρος Ομπάμα έμελλε να εί-
ναι αυτός που θα διαχειριζόταν όχι μόνο 
την κόπωση του αμερικανικού λαού από 
το Αφγανιστάν και το Ιράκ, αλλά και μια 
οικονομική κρίση που έστειλε το μήνυμα 
της αλλαγής πλεύσης σε ορισμένα κομ-
μάτια της οικονομικής δραστηριότητας. 
Το Σεπτέμβριο του 2008, η Lehman 
Brothers σκόρπισε τον τρόμο πρώτα στις 
ΗΠΑ και μετά διεθνώς. Ουσιαστικά, η ΕΖ 
και η ΕΕ ουδέποτε συνήλθαν από αυτήν 
την κρίση. Η εταιρεία που παρείχε χρημα-
τοοικονομικές υπηρεσίες, υπήρξε η κορυ-
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Οι εκδότες 
Γιώργος Μπακογιάννης  και Γιώργος Στυλ. Γκιούσμας,

οι συντάκτες, το τεχνικό προσωπικό  
και  όλοι οι υπάλληλοι και συντελέστες 

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΩΝ ΝΕΩΝ 
εύχονται στην ομογένεια 
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Boulangerie • Bakery

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

T. 514-273-5177 • F. 514.273.7091

Το Αναστάσιμο φως να φωτίζει  
τις ζωές όλων σας και να σας χαρίζει υγεία,  

οικογενειακή ευτυχία και επαγγελματική προκοπή!
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7171 boul. Thimens, Saint-Laurent Qc H4S 2A2 
Tel.: 514-745-1153 • Fax: 514-745-5795 • S.F.: 800-361-3102 

info@rosehillfoods.com • www.rosehillfoods.com

SOLUTIONS CULINAIRES SAVOUREUSES 

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

• Bouillons profil europeen
• Assaisonnements et Marinades

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

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

• Zwµol eupwn0<IK06 npocplX

• KO<pUKEUµO<TO< KO<L µO<pLVCXbE<;
Η ΔΙΕΎΘΎΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΑΣ ΕΎΧΕΤΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!
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140 Rue Stinson, 
Ville St-Laurent, QC H4N 2E7

T: 514 389-7676 | F: 514 389-4598

Η Διεύθυνση και το προσωπικό, σας ευχόμεθα

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ !

φή του παγόβουνου μιας κρίσης η οποία, 
όπως χαρακτηρίστηκε από Γερουσιαστές 
στις ΗΠΑ που συμμετείχαν σε προανακρι-
τικές εξετάσεις στα περίφημα «Golden 
Boys», ήταν «οικονομικό Las Vegas».
Ωστόσο, δεν ήταν μόνο η κρίση που 

απέδειξε ότι υπάρχουν διαφορετικά 
είδη καπιταλισμού. Αυτό οφείλουμε να 
το έχουμε στο νου, καθώς πληθαίνουν 
οι αναφορές περί «τέλους του καπιτα-
λισμού». Ο καπιταλισμός έχει αρκετές 
μορφές και διαφορετικές χώρες έχουν υι-
οθετήσει διαφορετικά είδη καπιταλισμού. 
Ο πρόεδρος Ομπάμα προσπάθησε να 
βάλει κάποια θεμέλια ρυθμίσεων, ώστε 
να μην υπάρχουν τέτοιες κρίσεις, που 
σε περιόδους αλληλεξάρτησης μπορούν 
να κρατάνε για πολύ καιρό και να έχουν 
τρομακτικές συνέπειες. Το Obamacare με 
όλες του τις αδυναμίες, ήταν μια αρχή για 
μια στροφή των ΗΠΑ.
Για πολλά χρόνια οι ΗΠΑ προσπαθούσαν 

να τηρήσουν ευλαβικά κάτι που ονομά-
στηκε McWorld στις αρχές της τελευταίας 
δεκαετίας του 20ου αιώνα, όταν τα πάντα 
είχαν μια αισιόδοξη οπτική για την επόμε-
νη μέρα του Ψυχρού Πολέμου. Το άνοιγ-
μα των αγορών άλλων χωρών όπως η Κίνα, 
έγινε προτεραιότητα για τις ΗΠΑ. 

Ο Μπους ο πρεσβύτερος, ως πρόεδρος, 
θυσίασε ουσιαστικά την επανεκλογή του 
στην Τιεν Αν Μεν. Προσπάθησε να κρα-
τήσει ήπιος τόνους με την Κίνα, η οποία 
προχώρησε σε μια «σφαγή» εναντίον των 
ίδιων της των πολιτών το 1989. 
Ο στόχος ήταν να μη διαταραχθούν οι οι-

κονομικές σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας. Ακόμη 
μια τραγική ειρωνεία: Οι ΗΠΑ εφάρμοσαν 
την πολιτική των ανοικτών θυρών, σε μια 
χώρα που σήμερα αποδεικνύει ότι μπορεί 
περισσότερα και, πρωτίστως, φθηνότερα.
Ο περασμένος Μάρτης αποτελεί την τρί-

τη μεγάλη κρίση που πέρασαν (και περ-
νούν) οι ΗΠΑ. Αυτήν τη φορά, η κρίση δεν 
ξεκίνησε από αμερικανικό έδαφος αλλά 
από κινέζικο. Η αμερικανική οικονομία, 
σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες (πριν 

καν αγγίξει το ζενίθ της η πανδημία στην 
υπερδύναμη) μετρά τις πληγές της με 13 
εκατομμύρια ανέργους. 
Το αμερικανικό σύστημα υγείας χρει-

άζεται χρηματοδότηση και αυτό ση-
μαίνει πως η δομή της οικονομί-
ας χρειάζεται να ξαναγίνει η υγεία. 
Επίσης, αρκετές είναι οι πληροφορίες 
σύμφωνα με τις οποίες ο Λευκός Οίκος 
έχει γίνει αρένα πυγμαχίας ανάμεσα σε 
πολιτικούς επικοινωνιολόγους και σε επι-
στήμονες της υγείας. 

Αυτό αποδεικνύει ότι η Αμερική βρί-
σκεται σε μια περίοδο μεγάλης εσω-
στρέφειας, τη στιγμή που θα πρέ-
πει να δείξει διεθνώς ότι ηγείται. 
Η πάλη μεταξύ των ΗΠΑ και του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας είναι φυσιο-
λογική. Οι διεθνείς οργανισμοί, όπως τα 
κράτη, οι ομάδες, τα άτομα, υιοθετούν τις 
πολιτικές των κρατών που παρέχουν συλ-
λογικά αγαθά. 
Η Κίνα σίγουρα θα αδράξει την ευ-

καιρία να διαδραματίσει ακόμη πιο 
σημαντικό ρόλο την επόμενη μέρα. 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ 
Τα μεγάλα μαθήματα που οι ΗΠΑ μπο-

ρούν να αντλήσουν από αυτές τις τρεις 
κρίσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα 
στα πρώτα είκοσι έτη του 21ου αιώ-
να, είναι πολύ σημαντικά και στοχεύ-
ουν στην αναζήτηση νέων ισορροπιών 
που να ανταποκρίνονται στη σημε-
ρινή δομή του διεθνούς συστήματος. 
Το πρώτο -προς αναζήτηση- σημείο ισορ-
ροπίας, συνιστά την αποδοχή του ότι 
η αλληλεξάρτηση, όπως έγραψε πρό-
σφατα το κορυφαίο think tank των 
ΗΠΑ CSIS, έχει πλέον «οπλοποιηθεί» 
(weaponization of interdependence). 
Πόση αλληλεξάρτηση συμφέρει τις 
ΗΠΑ και το δυτικό κόσμο ευρύτερα; 
Δεύτερον, οι ΗΠΑ χρειάζεται να βάλουν τα-
φόπλακα στον απομονωτισμό και σε όλες 
τις μορφές της «Αμερικανικής εξαίρεσης» 
(American Exceptionalism). Και οι τρείς 
αυτές κρίσεις απέδειξαν πως ο μονοπολι-
κός κόσμος (ή ο μονο-πολυπολικός – υβρι-
δικός κόσμος) έχει παρέλθει και οι ΗΠΑ 
πολιτεύονται σε έναν πολυπολικό κόσμο. 

Τρίτον, οι ΗΠΑ οφείλουν να επανεξετά-
σουν τον τρόπο που θα ασκούν επιρ-
ροή σε πολυμερείς θεσμούς. Άλλοτε, η 
ηγετική παρουσία των ΗΠΑ στους πο-
λυμερείς θεσμούς ήταν μαζί με το δο-
λάριο και το αμερικανικό πολεμικό 
ναυτικό, πηγή της αμερικανικής ισχύος. 
Οι ΗΠΑ θα χρειαστεί να επαναδιεκδική-
σουν την ηγετική τους θέση όπως ορίζει η 
ίδια η δομή του πολυπολικού συστήματος 
που αποτελεί μια «κούρσα» για «πολλούς 
δρομείς». Με άλλα λόγια, αυτό που γρά-
φει ο Τσαρλς Κάπτσαν, πρώην σύμβουλος 
του προέδρου Κλίντον, είναι πως η Αμερι-
κή πρέπει να προχωρήσει στην υιοθέτηση 
μιας παγκόσμιας στρατηγικής, η οποία θα 
στηρίζεται στον ισορροπημένο διεθνισμό. 
Όχι στον ακραίο παρεμβατισμό και στο 
μονομερισμό αλλά ούτε και στην επιστρο-
φή σε ένα status «απρόθυμης δύναμης». 

 
*Ο Αλέξανδρος Δρίβας έχει Ph.D (Cand) στις 
«Ελληνοαμερικανικές Σχέσεις», Research 
Fellow – HALC
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450 238-5856  |  marcheatlantis.com
4305, Boul. Samson, Laval, QC  H7W 2G8

Ευχόμαστε το 
Άγιο Φως 

της Ανάστασης 
να γεννήσει στις ψυχές 

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

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

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

AΚΌΌΠΡΌΣΘΕΤΊΣΤΗΣ ΜΕ ΠΌΛΥΕΤΗ ΕΜΠΕΊΡΊΑ  
ΣΤΗ ΠΕΡΊΌΧΗ ΤΌΥ ΛΑΒΑΛ ΚΑΊ ΊΔΊΑΊΤΕΡΩΣ 

ΣΤΌ ΧΩΡΌ ΤΗΣ ΑΚΌΌΠΡΌΣΘΕΤΊΚΗΣ

ΠΑΡΕΧΌΥΜΕ:
• ΨΉΦΙΑΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 

ΒΑΡΉΚΟΐΑΣ
• ΑΥΞΉΜΈΝΉ ΜΈΙΩΣΉ  

ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
• ΚΑΘΑΡΟΤΉΤΑ ΉΧΟΥ

• ΣΑΦΉΝΈΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

DR. ALEXANDRA ZORBAS
Ποδίατρος / Podiatrist

Clinique Podiatrique Chomedey
4415, boul. Notre Dame, bur. 106 | Chomedey Laval, QC H7W 1T7

T. 450 682-7800 | F. 450 682-4542
www.CliniquePodiatriqueChomedey.com

Επισκευτείτε μας για όλες τις 
ποδιατρικές σας ανάγκες

Ευχόμαστε σε όλο τον Ελληνισμό
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Στέργιος Α. Κυριαζίδης 
B. Eng., A.I.B.
Ασφαλιστικός σύμβουλος
μαζί σας από το 1985

Le Groupe Lanthier Assurances | 1130 Victoria, St-Lambert, Québec J4R 1P9 
Τηλ.: (450) 671-7111 # 228 ή 514 990-7222 | Fax: 450 671- 2799  | Kινητό: 438 935-4249 

 sakiriazidis@hotmail.com

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Σας εύχομαι ολόθερμα να περάσετε πολύ ευτυχισμένες 
στιγμές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΛΑΜΠΡΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πελάτες μου που μου δίνουν την 
ευκαιρία να τους εξυπηρετώ από το 1985 ως σήμερα. 

Πάντα με συνέπεια και ειλικρίνεια θα είμαι στη διάθεση όλων.

Σταδιακή άρση των μέτρων κοινωνι-
κής απομόνωσης, με στόχο την επα-

νεκκίνηση της αμερικανικής οικονομίας 
την οποία προανήγγειλε στις αρχές της 
εβδομάδας ο Αμερικανός πρόεδρος Ντό-
ναλντ Τραμπ, έστω και αν αυτή τη στιγμή 
οι ΗΠΑ είναι το επίκεντρο της πανδημίας 
με πολλές εκατοντάδες νεκρούς καθημε-
ρινά, σχεδιάζουν οι κυβερνήτες 10 πολι-
τειών, μεταξύ των οποίων η Νέα Υόρκη 
και η Καλιφόρνια.  
Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντρι-

ου Κουόμο, δήλωσε τη Μ. Δευτέρα 13 
Απριλίου, ότι συνεργάζεται με πέντε ομο-

λόγους του στο Νιου Τζέρσεϊ, το Κονέκτι-
κατ, το Ντελάουερ, την Πενσιλβάνια και 
το Ρόουντ Άιλαντ, για να σχεδιάσουν από 
κοινού τις καλύτερες στρατηγικές για την 
άρση του lockdown που επιβλήθηκε τον 
περασμένο μήνα για τον περιορισμό της 
διασποράς του νέου κορωνοϊού.

Παρόμοιες δηλώσεις έκαναν επίσης οι 
κυβερνήτες της Καλιφόρνιας, του Όρε-
γκον και της Ουάσιγκτον, πλήρως ευθυ-
γραμμισμένοι με τις ανακοινώσεις του 
Αμερικανού προέδρου και σημειώνοντας 
σε κάθε περίπτωση ότι οποιαδήποτε χα-
λάρωση των μέτρων δε θα τεθεί σε ισχύ 

πριν από την ουσιαστική μείωση θανά-
των και κρουσμάτων του Covid-19. Το 
σχέδιο θα εξελιχθεί «αναλόγως των εξε-
λίξεων», επεσήμανε ο κυβερνήτης της 
Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ. Αργότερα, 
ανακοίνωσε τη «συμμαχία» της με τις 
ανατολικές πολιτείες και η Μασαχουσέ-
τη.

Κατά τα λεγόμενα του ίδιου του Τραμπ, 
ο αριθμός των θανάτων από τον κορωνο-
ϊό στις ΗΠΑ έχει αρχίσει να σταθεροποι-
είται, προφανώς λόγω του lockdown.
Οι 10 κυβερνήτες, όλοι του Δημοκρατι-

κού Κόμματος, πλην του κυβερνήτη της 

Μασαχουσέτης, δεν όρισαν χρονοδιά-
γραμμα για την άρση του lockdown. Ση-
μείωσαν όμως ότι βασικές επιχειρήσεις, 
σχολεία και πανεπιστήμια θα επαναλει-
τουργήσουν με βάση της οδηγίες των 
επιστημόνων και όχι με πολιτικά κριτήρια.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ 
έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η Πρωτο-
μαγιά είναι μία πιθανή ημερομηνία για 
τη χαλάρωση των μέτρων περιορισμού.   

[πηγή: Η Ναυτεμπορική με πληροφορίες  
από Reuters, BBC, Guardian]

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Νέα Υόρκη, Καλιφόρνια και άλλες πολιτείες  
οργανώνουν σταδιακή άρση του lockdown
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55 Gince St-Laurent • 514.228.1888 (Day & Night)
www.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

• Σας βοηθούμε να βρήτε κατάλληλο
 χώρο για τάφο

• Στάθμευση για πάνω από 130
αυτοκίνητα

Στέφανος Σβουρένος

Complexe funéraire • Funeral Complex

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Ο Χριστός  
ας μας δώσει  

την δύναμη για  
την δική μας  

ανάσταση  
από το σκοτάδι  

στο φως.
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Η Διεύθυνση και το προσωπικό της εταιρείας  

ΤΑΞΊ CHAMPLAIN 
Εύχεται σε όλη την ομογένεια

RADIO
TAXI

WWW.TAXICHAMPLAIN.COM

ΚΑΛΌ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΛΉ ΑΝΑΣΤΑΣΉ !

Γράφει ο 
Θεόφραστος Ανδρεόπουλος
[πηγή: Pro NEWS]

To πιθανό τέλος της Παγκοσμιοποίη-
σης και την επιστροφή στα έθνη-κράτη 

βλέπει o ιδρυτής της δεξαμενής σκέψης 
OPEΝ, Φίλιπ Λεγκρέν, που είχε διατελέ-
σει την τριετία 2011-2014 οικονομικός 
σύμβουλος του προέδρου της Κομισιόν 
και ότι η πανδημία του κορωνοϊού μπο-
ρεί «να αποτελέσει το τελευταίο καρφί 
στο φέρετρο της εποχής της παγκοσμιο-
ποίησης».

Όπως επισημαίνει σε άρθρο του στο 
Foreign Policy, η πανδημία του κορωνοϊού 

ανέδειξε όλα τα κακά της εκτεταμένης δι-
εθνούς ενσωμάτωσης και στην ουσία νο-
μιμοποίησε τους εθνικούς περιορισμούς 
στο παγκόσμιο εμπόριο και τις μετακινή-
σεις των ανθρώπων, για δύο πολύ απλούς 
λόγους.
Η «ελεύθερη» μετακίνηση ανθρώπων 

διέδωσε παντού τον κορωνοϊό στον πλα-
νήτη και στο μέλλον θα μπορεί να διαδώ-
σει μια ακόμα χειρότερη ασθένεια (όπως 
πανούκλα, ευλογιά, λύσσα και πολλές άλ-
λες ανησυχητικές ασθένειες, οι οποίες θα 
έχουν υποστεί μετάλλαξη σε κάποιο εργα-
στήριο και ΔΕ θα γιατρεύονται άμεσα).

Αξίζει να σημειώσουμε, ότι το Foreign 
Policy είναι το διανοητικό εργαλείο του 

CFR του περιβόητου Συμβουλίου Εξωτε-
ρικών Υποθέσεων.
Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι το σύνολο 

των προηγμένων κρατών έχει επιτρέψει 
τη μεταφορά των εργοστασίων του στις... 
τέσσερις γωνίες της Γης, τις κατέστησε 
ευάλωτες. Μόλις η Κίνα σταμάτησε να 
παράγει, όλοι έμειναν... ακίνητοι και με 
ελλείψεις σε προϊόντα.
«Ξαφνικά όλα τα είδη των επιχειρήσε-

ων αντιλήφθηκαν τους κινδύνους που 
συνεπάγεται η εξάρτηση από περίπλοκες 
παγκόσμιες τροφοδοτικές αλυσίδες, όχι 
μόνο γενικά στην Κίνα, αλλά και σε συ-
γκεκριμένες περιοχές όπως η Ουχάν, το 
επίκεντρο δηλαδή της επιδημίας. Οι Κινέ-

ζοι και τώρα Ιταλοί, Ιρανοί και άλλοι, άρ-
χισαν να αντιμετωπίζονται ως διασπορείς 
της Covid-19,  ενώ ηγετικά στελέχη των 
Ρεπουμπλικάνων στις ΗΠΑ βάφτισαν τη 
νόσο «κινεζικό κορωνοϊό». 
Την ίδια ώρα, «κυβερνήσεις διαφόρων 

πολιτικών αποχρώσεων έσπευσαν να 
επιβάλουν απαγορεύσεις στα ταξίδια και 
περιορισμούς στις εξαγωγές. Η σχετική 
απαγόρευση στις περισσότερες αφίξεις 
από την Ευρώπη που επέβαλε τον περα-
σμένο μήνα ο Ντόναλντ στις ΗΠΑ δεν είναι 
η μοναδική περίπτωση και τα μέτρα αυτά 

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  27

Φίλιπ Λεγκρέν: «Ο κορωνοϊός πιθανώς  
έφερε το τέλος της Παγκοσμιοποίησης  
& την επιστροφή των εθνών-κρατών»
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450.688.6340
 4637, Chemin du Souvenir,  

Laval, QC H7W 1C5

Ευχόμαστε αυτό το Πάσχα  
η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει 

την λύτρωση στις ψυχές όλων μας! 

Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση!

T A K E O U T  &  D E L I V E R Y
CLOSED 
EASTER SUNDAY



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  17 Απριλιου, 2020 / April 17, 2020  •  27

4134 Souvenir Blvd.
Laval,  QC H7W 3G6

T: 450 681-7684
F: 450 681-1145

Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχεται  
στην πολυπληθή πελατεία της 

Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση !

καθιστούν πιο εθνικές τις οικονομίες και 
πιο εθνικιστικές τις πολιτικές», γράφει.
Ο Φίλιπ Λεγκρέν σημειώνει ότι η πανδη-

μία του κορωνοϊού πιθανότατα θα έχει 
μια μακροπρόθεσμη επίπτωση καθώς 
ενισχύει τάσεις, που υπονομεύουν την 
παγκοσμιοποίηση, καταφέρνοντας καί-
ριο πλήγμα στις διεθνείς τροφοδοτικές 
αλυσίδες και μειώνοντας τις μετακινήσεις 
επιχειρηματιών ανά την υφήλιο, ενώ δι-
καιώνει όσους μιλούν για επιστροφή στα 
έθνη-κράτη και να σταματήσουν οι παρά-
νομες μεταναστευτικές ροές.
«Ιδιαίτερα κινδυνεύουν οι περίπλοκες 

τροφοδοτικές αλυσίδες που εστιάζονται 
στην Κίνα και από τις οποίες εξαρτώνται 
πολλές δυτικές εταιρείες. Το πλεονέκτημα 
του μειωμένου κόστους παραγωγής στην 
Κίνα έχει διαβρωθεί τα τελευταία χρόνια, 
καθώς η χώρα έγινε πλουσιότερη και οι 
μισθοί αυξήθηκαν. 
»Τους κινδύνους είχε υπογραμμίσει η 

επιβολή από τον Ντόναλντ Τραμπ τα δύο 
προηγούμενα χρόνια τιμωρητικών δα-
σμών σε εισαγωγές από την Κίνα, αναγκά-
ζοντας επιχειρήσεις να αναζητούν εναλ-
λακτικές. 
Και μολονότι η συμφωνία του Ιανουα-

ρίου σηματοδότησε μια εύθραυστη εκε-
χειρία στο σινο-αμερικανικό εμπορικό 
πόλεμο, οι κίνδυνοι της παραγωγής στην 
Κίνα παραμένουν. Δημοκρατικοί και Ρε-
πουμπλικάνοι αντιμετωπίζουν ολοένα και 
περισσότερο την Κίνα ως έναν μακροπρό-
θεσμο στρατηγικό αντίπαλο, που πρέπει 
να περιοριστεί. 
»Και δεν πρόλαβαν να πέσουν οι τόνοι 

στον εμπορικό πόλεμο, όταν εμφανίστηκε 
ο κορωνοϊός. Το παρατεταμένο λουκέτο 
σε πολλά κινεζικά εργοστάσια οδήγησε σε 
μείωση των εξαγωγών κατά 17% το πρώτο 
δίμηνο του τρέχοντος έτους εν συγκρίσει 

με το προηγούμενο και προκάλεσε τερά-
στια προβλήματα στην παραγωγή ευρω-
παϊκών αυτοκινήτων, έξυπνων κινητών και 
άλλων καταναλωτικών αγαθών», γράφει 
σημειώνοντας ότι η κρίση της πανδημίας 
του κορωνοϊού μπορεί να αποτελέσει το 
ορόσημο, που θα ωθήσει πολλές επιχει-
ρήσεις να αναπροσαρμόσουν τις τροφο-
δοτικές αλυσίδες τους και να επενδύσουν 
σε πιο ανθεκτικά και συχνά πιο τοπικά μο-
ντέλα παραγωγής.

Όπως υπογραμμίζει ο Βρετανός πρώην 
οικονομικός σύμβουλος του Ζοζέ Μανου-
έλ Μπαρόζο, «μεταξύ των επιλογών είναι 
η διεύρυνση της τροφοδοτικής αλυσίδας 
σε άλλες ασιατικές χώρες, όπως το Βιετ-
νάμ και η Ινδονησία, ή η μεταφορά της 
παραγωγής αμερικανικών επιχειρήσεων 
π.χ. στο Μεξικό και των ευρωπαϊκών σε 
χώρες της ανατολικής Ευρώπης και την 
Τουρκία, καθώς και οι επενδύσεις σε ρο-
μποτικές τεχνολογίες και στην τρισδιά-
στατη εκτύπωση ειδικά σε ανεπτυγμένες 
οικονομίες». 
«Μια άλλη συνέπεια», όπως αναφέρει, 

«ίσως είναι η μείωση των επιχειρημα-
τικών ταξιδιών και η ανάδειξη των πλε-
ονεκτημάτων των τηλεδιασκέψεων και 
της τηλεργασίας. Λόγω των μέτρων που 
έχουν λάβει κυβερνήσεις ανά την υφήλιο 
εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, τα 
διεθνή επαγγελματικά ταξίδια έχουν περι-
οριστεί στο ελάχιστο, ενώ αυξάνεται ολο-
ένα και περισσότερο ο αριθμός των εργα-
ζομένων εξ’ αποστάσεως. Έτσι οι επιχει-
ρήσεις ίσως ανακαλύψουν ότι ενώ είναι 
ενίοτε αναγκαίες οι συνεδριάσεις ενώπιος 
ενωπίω, οι εναλλακτικές που προσφέρει 
η τεχνολογία συχνά αρκούν και επίσης 
στοιχίζουν λιγότερο σε χρόνο, χρήμα και 
την οικογενειακή ζωή.  Σε μια εποχή που 
αυξάνονται οι ανησυχίες για τις επιπτώ-
σεις των ρύπων των αεροσκαφών στο 
κλίμα και πολλές επιχειρήσεις ενδιαφέρο-
νται να υπογραμμίσουν την προσήλωσή 

τους στην προστασία του περιβάλλοντος, 
υπάρχουν λόγοι και οικονομικοί, αλλά και 
περιβαλλοντικοί που μπορεί να μειωθούν 
τα επιχειρηματικά ταξίδια», αναφέρει.
«Η ταχύτητα και το εύρος της διασπο-

ράς του νέου κορωνοϊού στον πλανήτη, 
ανέδειξε πόσο ευάλωτοι είναι οι πληθυ-
σμοί σε θεωρητικά μακρινές εξωτερικές 
απειλές. Η πανδημία εξαπλώθηκε από τη 
Νέα Υόρκη, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και 
μεγαλουπόλεις, μέχρι σε επαρχιακά αστι-
κά κέντρα. Κι ενώ πολλοί ηγέτες που συμ-
μερίζονται ένα διεθνοποιημένο όραμα, 
μίλησαν για την ανάγκη διασυνοριακής 

συνεργασίας, πολλές κυβερνήσεις, ανά-
μεσά τους και θεωρητικά φιλελεύθερες, 
επέβαλαν περιορισμούς στα ταξίδια και 
το εμπόριο, με χαρακτηριστικό το παρά-
δειγμα της κεντροαριστερής Νεοζηλανδής 
πρωθυπουργού Τζασίντα Αρντερν, που 
έκλεισε τα σύνορα της χώρας της σε ταξι-
διώτες από την Κίνα, ενώ στην ΕΕ Γαλλία 
και Γερμανία απαγόρευσαν τις εξαγωγές 
μασκών και καμία από τις 26 κυβερνήσεις 
της ΕΕ δεν ανταποκρίθηκε στην επείγουσα 
έκκληση της Ιταλίας για ιατρική βοήθεια, 
σε αντίθεση  με την Κίνα», σημειώνει ο 
ιδρυτής της δεξαμενής σκέψης «OPEN». 

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  25
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Η διεύθυνση και το προσωπικό του Ομίλου 
Τροφίμων MIRON, σας εύχονται καλό 
Πάσχα και καλή Ανάσταση σε εσάς και 

τους αγαπημένους σας, με υγεία και αγάπη!

Όλη η γεύση της Ηπείρου είναι κλεισμένη σε ένα όνομα:

Φτιαγμένη μόνο από 100% ελληνικό, παστεριωμένο, αιγοπρόβειο γάλα, η φέτα ΔΩΔΩΝΗ, είναι 
παγκόσμια αναγνωρισμένη και πολυβραβευμένη για την υψηλή και σταθερή της ποιότητα.  Όσο για τη 
γεύση της, αυτή επιβραβεύεται καθημερινά με μια σταθερή θέση στο τραπέζι σας!

Μπορείτε να βρείτε την αυθεντική φέτα ΔΩΔΩΝΗ χύμα σε μεταλλικό δοχείο, σε πλαστικό δοχείο σε 
άλμη, σε αεροστεγή συσκευασία ή σε κύβους.

Απολαύστε τη σκέτη, με λάδι και ρίγανη ή δοκιμάστε τη σε σαλάτες, πίτες, ομελέτες, σουφλέ, σαν 
σαγανάκι και με όποιον άλλο τρόπο σας εμπνέει να δημιουργήσετε.

Φέτα ΔΩΔΩΝΗ.

Imported by:
Groupe Alimentaire Miron Inc.

Tel: 514.344.5558

ΦΕΤΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ
Η αυθεντική φέτα ΔΩΔΩΝΗ σε 
πρακτική πλαστική συσκευασία που 
διατηρεί το τυρί μέσα στη φυσική 
του άλμη, χαρίζοντας του φρεσκάδα 
και μεγαλύτερο χρόνο συντήρησης. 
Βρείτε τη φέτα ΔΩΔΩΝΗ σε 
πλαστικό δοχείο με άλμη.

ΦΕΤΑ ΧΥΜΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ
Η αυθεντική ποιότητα και 
γεύση της φέτας ΔΩΔΩΝΗ 
με τον παραδοσιακό τρόπο 
που διατίθεται η φέτα στη 
χώρα μας: χύμα από το 
δοχείο. Ζητήστε τη με
το όνομά της!

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
Extra απολαυστικό!
Extra ευεργετικό!

Το Κρητικό ελαιόλαδο, από την 
αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, σαν βασικό 
στοιχείο της Μεσογειακής Διατροφής, 
αποτελεί μία πλούσια πηγή ενέργειας, 
αλλά και φάρμακο, αφού είναι γνωστές οι 
ευεργετικές ιδιότητες του στην υγεία του 
ανθρώπου. Η διατροφική του αξία ήταν 
αυτή που ανέδειξε τη σημασία του στην 
καθημερινότητά μας και μιλώντας για τη 
διατροφική του αξία αναφερόμαστε στην 
περιεκτικότητά του σε ‘καλά’ - ακόρεστα 
λιπαρά, σε λιποδιαλυτές βιταμίνες 
(βιταμίνη E) και σε αντιοξειδωτικά 
συστατικά, όπως οι πολυφαινόλες, που 
συμβάλουν στη μείωση της συχνότητας 
των καρδιαγγειακών παθήσεων και 
άλλων χρόνιων νοσημάτων. Έχει 
συσχετιστεί επίσης με την πρόληψη της 
πρόωρης γήρανσης, καθώς και με την 
προστασία από άλλες παθήσεις όπως η 
νόσος του Alzheimer.

Imported by:
Groupe Alimentaire Miron Inc.

Tel: 514.344.5558

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
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Imported by:
Groupe Alimentaire Miron Inc.

Tel: 514.344.5558

Τσουρέκια 
Παραδοσιακό, κάστανο και σοκολάτα

Κουραμπιέδες
Κουραμπιέδες με Oreo cookies

με επικάλυψη κακάο.

Μελομακάρονα 
Μελομακάρονα με γέμιση κρέμας 

κάστανο & μελομακάρονα
με γέμιση πραλίνας φουντουκιού!

μόνο σε επιλεγμ
ένα κατα

στήματα

Groupe Alimentaire Miron Inc.

www.terkenlis.gr

Es
t. 

��
�8

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

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

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

που κάνουμε εδώ και 70 χρόνια.

Γεύσεις που μένουν!
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541 Rue Saint Roch, Montreal, QC  H3N 1K7  |  514 277-4777

Καλό Πάσχα  και  Καλή Ανάσταση!

LES ALIMENTS

J.P.A. LTEE

Τελικά ο Ερντογάν «θα γλείψει εκεί που έφτυνε»;
Η κατάσταση στην Τουρκία δεν είναι καλή, κυρίως για τον Ερντογάν
Γράφει ο Σάββας Καλεντερίδης*

Είχε συλλάβει ένα πραγματικά φαραω-
νικό σχέδιο για τη μετατροπή της Τουρ-

κίας σε παγκόσμια δύναμη, μια από τις 
5-6 χώρες του κόσμου που θα όριζαν για 
τους επόμενους αιώνες την πορεία του 
πλανήτη Γη.
Αν ανατρέξει κανείς σε δημοσιεύμα-

τα που αφορούν το Σχέδιο «Στρατηγική 
Αποστολή της Τουρκίας 2023» (TSV 2023, 
www.tsv2023.org), θα μπορέσει να δει 
ποιοι ήταν οι βασικοί πυλώνες του φιλό-
δοξου αυτού σχεδίου.

Να σημειωθεί ότι το 2023 είναι έτος 
προεδρικών εκλογών και ο Ερντογάν φι-
λοδοξούσε με την ολοκλήρωση αυτού 
του σχεδίου να επανεκλεγεί πανηγυρικά, 
για να συνεχίσει να υπηρετεί τη «Στρα-
τηγική Αποστολή» της Τουρκίας, που θα 
ήταν ηγέτιδα και προστάτιδα δύναμη του 
μουσουλμανικού κόσμου και μια από τις 
μεγάλες δυνάμεις που θα όριζαν και θα 
καθόριζαν την τύχη και την πορεία του 
πλανήτη.
Το 2020, μόλις τρία χρόνια πριν από τις 

προεδρικές εκλογές και την καταληκτική 
χρονολογία του φιλόδοξου σχεδίου, τα 
πράγματα δεν πάνε καλά για τον Ερντο-
γάν. 
Το κατά κεφαλήν εισόδημα του πολίτη 

της Τουρκίας, που στόχος του φιλόδοξου 
σχεδίου TSV 2023 ήταν, το έτος 2023 να 
φτάσει τα 25.000 δολάρια, το 2019 έπε-
σε στα 9.127 δολάρια, από τα 12.480 που 
είχε φτάσει το 2013. Δηλαδή, σήμερα το 
κατά κεφαλήν εισόδημα του πολίτη της 
Τουρκίας είναι ίδιο με του έτους 2007, 
ενώ αναμένεται να μειωθεί ακόμα περισ-

σότερο το 2020! Υπάρχουν κι άλλα στοι-
χεία που θα μπορούσαν να αναφερθούν, 
που δείχνουν ότι οι στόχοι του TSV 2023 
είναι ανέφικτοι, όμως δεν είναι αυτό το 
θέμα αυτού του άρθρου. Το θέμα μας εί-
ναι πάλι οι S-400, μια που από την πορεία 
του θέματος αυτού θα εξαρτηθούν οι σχέ-
σεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, ένα ζήτημα 
που είναι καίριο και αφορά πρωτίστως 
την Κύπρο και την Ελλάδα. 
Το έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναπούμε. 

Άλλη η γεωπολιτική αξία της Κύπρου και 
της Ελλάδας, με την Τουρκία να είναι ακό-
μα περισσότερο προσανατολισμένη προς 
τη Ρωσία και εξ αυτού του λόγου να αντι-
μετωπίζει προβλήματα στις σχέσεις της 
με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, και άλλη με την 
Τουρκία να επιστρέφει στο «μαντρί», σαν 
άσωτος υιός, για τον οποίο μάλιστα Ου-
άσιγκτον και Βρυξέλλες είναι έτοιμες «να 
σφάξουν τον μόσχον τον σιτευτόν»! Ποιος 
θα είναι ο μόσχος ο σιτευτός, μπορεί να 
εκτιμήσει καθένας από εμάς!

Η Τουρκία αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα 
συναλλαγματικά της αποθέματα. Έγκυροι 
Τούρκοι οικονομικοί αναλυτές αναφέρουν, 
ότι στην ουσία τα συναλλαγματικά αποθέ-
ματα της Τουρκίας έχουν εξαντληθεί και 
ότι καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες να 
εξασφαλίσει συνάλλαγμα από το Κατάρ, 
τη Λιβύη και με συμφωνίες που έχει κάνει 
με την Κίνα. Όμως όλοι συμφωνούν ότι η 
Τουρκία πρέπει να καταφύγει στο ΔΝΤ, για 
να αποφύγει μια ολοκληρωτική οικονομι-
κή καταστροφή.

Η κατάσταση της οικονομίας είναι αυτή 
που δεν επέτρεψε στον Ερντογάν να πά-
ρει αποτελεσματικά περιοριστικά μέτρα 
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Αν 

έπαιρνε τέτοια μέτρα, η οικονομία του δε 
θα άντεχε. Έτσι, προτίμησε να μην πληγεί 
η οικονομία και θυσίασε χιλιάδες πολίτες 
της Τουρκίας, παρότι επίσημα τα θύματα 
του κορωνοϊού είναι χίλια. 

Όλοι γνωρίζουν -ακόμα και ιατρικοί σύλ-
λογοι της Τουρκίας δηλώνουν- ότι οι νε-
κροί είναι περισσότεροι και ότι δηλώνεται 
ως αιτία θανάτου το υποκείμενο νόσημα 
και όχι ο κορωνοϊός. Σ’ αυτή τη δύσκολη 
κατάσταση ο Ερντογάν είναι υποχρεωμέ-
νος να καταφύγει είτε στο ΔΝΤ είτε στις 
ΗΠΑ. Όμως, οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει επίση-
μα στην Τουρκία ότι, αν επιμείνει στους 
S-400, να ξεχάσει κεφάλαια από τη Δύση. 
Τις τελευταίες ημέρες, ο Αλί Μπαμπα-

τζάν, ο «αρχιτέκτονας» του οικονομικού 
θαύματος του Κόμματος Δικαιοσύνης και 
Ανάπτυξης, που ίδρυσε το δικό του κόμμα, 
με το όνομα «Λύση», κρούει δημοσίως 
τον κώδωνα του κινδύνου και δείχνει στον 
Ερντογάν την πόρτα του ΔΝΤ, που θα είναι 
ομολογία ήττας για το φιλόδοξο ηγέτη της 
Τουρκίας. Γι’ αυτό στράφηκε προς τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, 
Τούρκοι αξιωματούχοι τόνισαν πως, πα-
ρότι η Άγκυρα ενδιαφέρεται να εξασφαλί-
σει χρηματοδότηση από την αμερικανική 
ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα, δε θέλει 
μια συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο, αφού -όπως τόνισαν- αυτό θα είχε 
αρνητική συνέπεια στην κυβέρνηση.

Ανώτερος αξιωματούχος της Τουρκίας 
ανέφερε στο Reuters ότι «έγιναν επαφές 
υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών 
σχετικά με τη γραμμή ανταλλαγής. 

Η Τουρκία βλέπει θετικά το θέμα, εάν 
κάτι τέτοιο καταστεί δυνατό».

Άλλος αξιωματούχος της γειτονικής χώ-

ρας, τόνισε ότι «μια γραμμή ανταλλαγής 
νομισμάτων με τη FED είναι αρκετά ελκυ-
στική επιλογή και μπορεί να εξεταστεί». Τι 
σημαίνουν όλα αυτά για εμάς; Ότι η Ελ-
λάδα θα πρέπει να προετοιμαστεί για το 
σοβαρό ενδεχόμενο αναθέρμανσης των 
σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και το 
ΝΑΤΟ, επανεισδοχής της στο πρόγραμμα 
παραγωγής των μαχητικών αεροσκαφών 
5ης γενιάς F-35 και μια σειρά από άλλα 
στρατηγικής σημασίας ζητήματα, που θα 
επηρεάσουν ακόμα και την παρουσία του 
Ελληνισμού στην ανατολική Μεσόγειο, 
στην Κύπρο, στο Αιγαίο και τον ελλαδικό 
χώρο. 
Μαζί με την αντιμετώπιση της πανδη-

μίας του κορωνοϊού ας έχουμε υπόψιν 
μας και αυτό το εξαιρετικά σοβαρό ζή-
τημα και ας αρχίσουμε τους σχεδια-
σμούς και τις προετοιμασίες από τώρα.  

*Ο ΣάββαςΚαλεντερίδης είναι Έλληνας αξιω-
ματικός εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας 
της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και γεω-
στρατηγικός αναλυτής

[πηγή: newsbreak.gr] 
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Η διεύθυνση και το προσωπικό 
εύχονται στην εκλεκτή πελατεία τους

και σε ολόκληρο τον Ελληνισμό,
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

2001, 32nd Street, Lachine, QC  H8T 3J1
514 780-8585 | Toll-free line: 1-877-956-9696 

www.centralbernard.com
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THE ORIGINAL PETROS
1613 William Street (Corner Guy) 

Montreal, QC  H3J 1R1
514-935-8500

THE WESTMOUNT PETROS
4785 Sherbrooke Street West

Montreal, QC  H3Z 1E9
514-938-5656

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

514-312-0200
www.restaurantpetros.ca

STAY SAFE. BACK TOGETHER SOON...

Fine Greek Cuisine
Bring your own wine

Μέχρι νεοτέρης 

ειδοποίησης 

θα παραμείνουμε 

κλειστά λόγω 

κορονοϊού

TAVERNE GRECQUE

Ευχόμαστε το Άγιο 
Φως της Ανάστασης 

να γεννήσει στις 
ψυχές όλων μας 

αγάπη και ελπίδα!

OPENING SOON IN LITTLE ITALY
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Εμπειρία ζωής το Πάσχα στις Κυκλάδες!
Για ποιους λόγους να επιλέξουμε τα κυκλαδίτικα νησιά
Στη Σαντορίνη ή στην Αμοργό; Στην Πάρο 

ή στη Νάξο; Κάνουμε Ανάσταση με φό-
ντο το μπλε και το λευκό του Αιγαίου.

1. ΓΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ 
ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ
Μία εβδομάδα περιπλανιούνται στην 

Αμοργό οι εικόνες της Παναγίας της Χο-
ζοβιώτισσας και του Αγίου Γεωργίου του 
Βαλσαμίτη. 
Την Κυριακή του Πάσχα, γύρω στις 17.00, 

ξεκινάει η πεζοπορία από το μοναστή-
ρι της Χοζοβιώτισσας προς το μετόχι του 
Φωτοδότη Χριστού στη Χώρα, για τον 
Εσπερινό της Αγάπης. 
Τις επόμενες μέρες οι εικόνες μεταφέρο-

νται –είτε με αυτοκίνητο είτε πεζή– στη 

Μητρόπολη, στην Παναγία Καταπολιανή, 
στον Άη Γιώργη Καταπόλων και σε άλλους 
ναούς, ώσπου να έρθει η Κυριακή του 
Θωμά και να επιστρέψουν στη Χοζοβιώ-
τισσα. Μη χάσετε την ευκαιρία να συμ-
μετάσχετε σε κάποια από τις ανοιξιάτικες 
πομπές μέσα στην ανθισμένη αμοργιανή 
φύση. Θα γίνετε μάρτυρας του πώς ένας 
τόπος ευλογεί εαυτόν, ανασυντάσσεται 
και φέρνει τους ανθρώπους του πιο κοντά 
τον έναν στον άλλον. Οι επίδοξοι πεζο-
πόροι, πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τη φυσι-
κή σας κατάσταση – οι διαδρομές είναι 
βατές, αλλά κατά τόπους κακοτράχαλες. 

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΝΙΑ ΤΩΝ  
ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΘΝΟ
Δευτέρα του Πάσχα μαζεύονται οι Θερ-

μιώτες (σ.σ. «Θερμιά» είναι η δεύτερη 
ονομασία της Κύθνου) στην Πιάτσα της 
Χώρας, στήνουν μια διπλή κούνια, τη 
στολίζουν με λουλούδια και παρακολου-
θούν ένα αγόρι κι ένα κορίτσι να λικνίζο-
νται, όπως γινόταν το πάλαι ποτέ, όταν το 
φλερτ ανάμεσα σε δύο ανθρώπους ήταν 
υπόθεση της κοινότητας και όχι του ζευ-
γαριού. 
Το έθιμο της Κούνιας –που υπάρχει σε 

αρκετά μέρη της Ελλάδας– αναβιώνει με 
ζέση στην Κύθνο το Πάσχα. Συνοδεύεται 
από ένα τριήμερο φεστιβάλ προς το τέλος 
της Λαμπροβδομάδας (Πέμπτη, Παρα-
σκευή, Σάββατο), που φιλοξενεί συλλό-
γους Κρητών, Μακεδόνων, Παριανών κ.ά. 
Π.χ. το 2019 θεματική του φεστιβάλ ήταν 

το «πανηγύρι» και κάθε σύλλογος (μαζί 
και οι Κυθναίοι) παρουσίασε τη δική του 
εκδοχή γύρω από αυτό.

3. ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΜΠΡΙΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ  
ΣΙΦΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΗΣ
Στην ερώτηση «τι τρώτε το Πάσχα στη 

Σίφνο;» η απάντηση είναι «μαστέλο», κι 
ας είναι το μαστέλο το κεραμικό σκεύος 
στο οποίο μαγειρεύεται το κατσίκι ή το 
αρνί (ανάλογα με το τι προτιμά ο καθένας). 
Ποια η συνταγή; Στον πάτο του μαστέλου 
τοποθετούμε μια «σχάρα» από κλαδιά 
αμπελιάς και από πάνω το –πλυμένο με 
κόκκινο κρασί και πασπαλισμένο με άνη-
θο και αλατοπίπερο– κρέας. Ρίχνουμε 
ακόμα ένα ποτήρι κρασί, σκεπάζουμε το 
φαγητό με λαδόκολλα και το αφήνουμε να 
ψηθεί στο λίπος του. Το μαστέλο τρώγεται 
το βράδυ της Ανάστασης και την Κυριακή 
του Πάσχα, αν και οι πιο νέοι την Κυρια-
κή βάζουν και σούβλα. Από πασχαλιάτικα 
γλυκά, η παράδοση επιτάσσει μελόπιτες 
(με ανθότυρα, δηλαδή γλυκιά μυζήθρα, 
μέλι, αυγά, ζάχαρη) πασπαλισμένες με 
κανέλα. Στη μικρούλα Ανάφη, το πασχα-
λινό μενού έχει επίσης ψητό: κατσικάκι 
αυστηρά, το οποίο μπορεί να ταΐσει μία ή 
και παραπάνω οικογένειες, αφού κάποιοι 
Αναφιώτες το ψήνουν συνεργατικά με 
τους γείτονες. «Θα χρίσουμε το φουρνί», 
είναι το πρόσταγμα, που σημαίνει ότι θα 
σφραγιστεί ο φούρνος με λάσπη, για να 
μη μπει οξυγόνο και καεί το φαγητό. Το 
κατσίκι ψήνεται επί έξι ώρες κι όταν πια 
βγει, είναι γλυκοφάγωτο σαν τσουρέ-
κι. Συνοδεύεται με τοπικό κόκκινο κρασί. 

4. ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΡΙΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ  
ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΧΟΡΩΔΙΕΣ
Μεγάλη Τρίτη, λίγο μετά τις οκτώ το βρά-

δυ, περάστε το κατώφλι του επιβλητικού 

Αγίου Νικολάου Ερμουπόλεως, για να 
ακούσετε τη μεικτή χορωδία να ερμηνεύ-
ει το ιδιόμελο (σ.σ. με δικό του μέτρο και 
ρυθμό) Τροπάριο της Κασσιανής. Είτε έχε-
τε σχέση με την Εκκλησία είτε όχι, θα ανα-
γνωρίσετε την εναρκτήρια φράση («Κύ-
ριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα 
γυνή») ενός από τα ωραιότερα έργα της 
βυζαντινής υμνογραφίας. Θα καταλάβε-
τε καλύτερα το ύφος του (ακόμα κι αν δε 
γνωρίζετε το ακριβές νόημα των λέξεων), 

Κυριακή των Βαΐων στη Χώρα της Αμοργού. 
(Φωτογραφία: ΚΛΑΙΡΗ ΜΟΥΣΤΑΦΕΛΛΟΥ)

«Μαστέλο» λέγεται το κεραμικό σκεύος 
που δίνει το όνομά του και στο σιφναίικο 
πασχαλινό ψητό.  
(Φωτογραφία: Δημήτρης Βλάικος)

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  34
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To all my Greek 

constituents 
I wish you all 

Happy Easter!

Καλό Πάσχα 
και

Καλή Ανάσταση!

Guy Ouellette
MNA / Βουλευτής 
Chomedey

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

AGLAIA
REVELAKIS
Municipal Councillor for Chomedey

1, place du souvenir, C.P. 422
Succ. Saint-Martin, Laval, H7V 3Z4
Tel: 450 978-6888 ext: 2340
Cell: 514 242-5761
Email: a.revelakis@laval.ca

REVELAKISREVELAKIS
Municipal Councillor for ChomedeyMunicipal Councillor for Chomedey

Η Αγλαΐα Ρεβελάκη, δημοτική 
σύμβουλος της Περιοχής 
Chomedey εύχεται στην Ελληνική 
Παροικία του Laval, η Ανάσταση 
του Κυρίου να φέρει Ανάσταση 
στις καρδιές όλων.

Χρ��ια Πολ�ά κ�ι Καλό 
Πάσχα, με υγεία κ�ι χαρά!

H�p�� Eas���!
J���u�e� Pâ��e�!

αν έχετε μαζί σας τους στίχους και τους σι-
γομουρμουρίζετε μαζί με τους χορωδούς. 
Σε περίπτωση που αντί της Σύρου βρί-

σκεστε λίγο ανατολικότερα, στη Μύκονο, 
αξίζει να παρακολουθήσετε το μοιρολόι 
της Παναγιάς από τον τοπικό Σύλλογο Γυ-
ναικών. 

Ψέλνουν οι Μυκονιάτισσες, μπροστά 
στον Επιτάφιο, το διάλογο μιας μητέρας 
με το γιο της (– «Δε μου μιλείς, παιδά-
κι μου, δε μου μιλείς, παιδί μου», – «Αν 
γκρεμιστείς εσύ, κερά, γκρεμιέται ο κό-
σμος όλος»), φέρνοντας το Χριστό σε συ-
γκινητικά ανθρώπινες διαστάσεις. 
Ξεκινούν γύρω στις 15.00 τη Μεγάλη Πα-

ρασκευή από την Αγία Κυριακή και συνεχί-
ζουν σε Πανάχρα, Αϊ-Γιώργη κ.α. Αντίστοιχο 
δρώμενο πραγματοποιείται στο μοναστή-
ρι της Τουρλιανής από τις Ανωμερίτισσες. 

5. ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ  
ΣΤΗΝ ΚΕΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ
Επί δεκαετίες οι διακοπές του Πάσχα 

αντιμετωπίζονταν από τους  Έλληνες σαν 
μια ωδή στο φαγητό – τα τελευταία χρό-
νια, όμως, έχει μπει και η πεζοπορία στο 
παιχνίδι, για την οποία προσφέρεται πολύ 
αυτή η εποχή. 

Στην Κέα τα μονοπάτια, συνολικού μή-
κους 81 χλμ., είναι χωμάτινα ή λιθόστρω-
τα, ενώ κάποια από αυτά πατάνε στο δί-

κτυο που συνέδεε τις αρχαίες πόλεις-κρά-
τη του νησιού (destinationkea.com). 

Η διαδρομή «Ποιήεσσα» περνάει απ’ 
τους Πύργους της Πανάχρας και της Αγί-
ας Μαρίνας, η διαδρομή «Λέων» από το 
διάσημο σκαλιστό λιοντάρι της Κέας, κ.ο.κ. 

Στο δίκτυο Antiparos Routes της Αντιπά-
ρου οι πεζοπορίες είναι ήπιες και διασχί-
ζουν αρκετά μεγάλο μέρος του νησιού (η 
σήμανση των μονοπατιών δεν έχει ολο-

κληρωθεί, παρ’ όλα αυτά με τη βοήθεια 
πλοηγού στο κινητό μπορείτε να τα περ-
πατήσετε – φροντίστε για λόγους ασφα-
λείας να πεζοπορείτε με τουλάχιστον δύο 
ακόμα άτομα). 

Μπράβο στους δημιουργούς του 
antiparosroutes.com για το ειδικό σκέ-
λος με τους κανόνες συμπεριφοράς του 
καλού πεζοπόρου: «δεν αφήνουμε ίχνη» 

(ακόμα κι αν είναι οργανικά απορρίμ-
ματα, γιατί μπορεί να είναι ξένα στην 
τροφική αλυσίδα του συγκεκριμένου 
οικοσυστήματος), «δεν παίρνουμε τί-
ποτε από τη φύση» (ούτε καν λουλού-
δια για το βάζο μας), «σεβόμαστε τα 
ψυχικά και σωματικά μας όρια» κ.λπ.   

6. ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΣΤΕΝΙΩΝ  
ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ
Κυριακή του Πάσχα, ώρα 18.00, η καμπά-

να χτυπάει στο χωριό Στενιές και εντός 
ολίγου αρχίζει η μάχη ανάμεσα στους Πα-
νωχωρίτες και τους Κατωχωρίτες. 

Οι Πάνω ξεκινούν με τον Αναστασέρη, 
που κουβαλάει την εικόνα της Ανάστασης, 
να κατέβουν στην πλατεία, οι Κάτω φωνά-
ζουν «έβαλα» και σκάνε τα μάσκουλα (σ.σ. 
όρθιους σωλήνες με συμπιεσμένο μπα-
ρούτι που κάνουν εκκωφαντικό θόρυβο), 
οι Πάνω ανταπαντούν με τα δικά τους μά-
σκουλα, οι περίοικοι ανοίγουν τα τζάμια 
τους για να μη γίνουν θρύψαλα... Το όλο 
δρώμενο διαρκεί δύο με δυόμισι ώρες.       

7. ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑΜΙΑ ΚΑΙ  
ΤΟΥΣ ΚΟΥΡΟΥΣ ΣΤΗ ΝΑΞΟ

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πασχαλινά 
έθιμα της Νάξου είναι αυτό με τα αναμ-
μένα καλάμια: τα ανάβουν τη Μεγάλη 
Παρασκευή στις Εγγαρές και στη Γαλήνη, 
και δίπλα τους περνάει ο Επιτάφιος, δημι-
ουργώντας μια αλλόκοτη και υποβλητική 

Ο Κούρος του Απόλλωνα είναι ένας από τους τρεις αρχαϊκούς Κούρους  
(αγάλματα νεαρών ανδρών) που υπάρχουν στη Νάξο

Επί τρεις μέρες η εικόνα της Παναγίας ευλογεί όλα τα σπίτια και τα καΐκια της Φολεγάνδρου,  
σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά πασχαλινά έθιμα των Κυκλάδων  
(Φωτογραφία: ΚΛΑΙΡΗ ΜΟΥΣΤΑΦΕΛΛΟΥ)
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Αγαπητοί  Έλληνες και Ελληνίδες,
Εκ μέρους της οικογένειας μου 
και της Γερουσίας του Καναδά
σας εύχομαι όπως αυτές τις Άγιες Ημέρες, 
το Φως της Αναστάσεως πλημυρίσει 
τις καρδιές όλων μας και να φέρει 
γαλήνη στις ψυχές μας.

Μήνυμα του εντιμότατου Λεωνίδα Χουσάκο
Γερουσιαστή του Καναδά

Καλό Πάσχα!  Καλή Ανάσταση!

Saint-Martin

Aline
DIB

L’Abord-à-Plouffe

Vasilios
KARIDOGIANNIS

Souvenir-Labelle

Sandra
EL-HELOU

Sainte-Dorothée

Ray
KHALIL

Renaud

Aram
ELAGOZ

Mayor of Laval

Marc
DEMERS

Σας ευχόμαστε να περάσετε μένοντας σπίτι με την οικόγενειά σας 
ένα Υγειές και Γαλήνιο Πάσχα. Χρόνια Πολλά! 

ατμόσφαιρα. Το ίδιο συμβαίνει και στις 
Μέλανες, μόνο που εκεί τα καλάμια έχουν 
και όνομα. Λέγονται «περιφάνες» και θε-
ωρείται ότι συμβολίζουν τις δάδες που 
κρατούσαν οι Ρωμαίοι, όταν –κατά Ιωάν-
νη– πήγαιναν να συλλάβουν το Χριστό. 

Πέρα από τις παραδόσεις της Λαμπρής, 

ένα ταξίδι είναι ημιτελές χωρίς μια επίσκε-
ψη σε κάποιον από τους τρεις αρχαίους 
Κούρους (ένας στο χωριό του Απόλλωνα, 
δύο στις Μέλανες), που μαρτυρούν τη 
σπουδαία γλυπτική παράδοση της Αξιάς. 

8. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ  
ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ

Εμπειρία από τις λίγες είναι το Πάσχα 
στη Φολέγανδρο: επί τρεις μέρες η εικό-
να της Παναγίας ευλογεί όλα τα σπίτια, 
συνοδεία πιστών που την ακολουθούν 
σε κάθε της βήμα. Κυριακή του Πάσχα 

ξεκινάει η περιφορά στη Χώρα και συνε-
χίζεται τη Δευτέρα στην  Άνω Μεριά και 
την Τρίτη στον Πετούση, στο Λιβάδι και 
στο λιμάνι του Καραβοστάση, όπου ευ-
λογούνται και τα καΐκια. Αν έχετε αντο-
χές, ακολουθήστε την σε όλη τη διαδρο-
μή. Όχι μόνο θα χορτάσετε κεράσματα 
(τσίπουρο, μελόπιτα, γαλατόπιτα, πίτα με 
μανούρα και μυζήθρα) μπαίνοντας στα 

σπίτια, αλλά θα δείτε και τη Φολέγανδρο 
«από μέσα». Πόσες φορές έχει κανείς την 
ευκαιρία να παρατηρήσει πού και πώς 
ζουν οι κάτοικοι ενός ολόκληρου νησιού; 

9. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ  
ΣΕ ΚΙΜΩΛΟ ΚΑΙ ΜΗΛΟ
Τον Ιούδα στην Κίμωλο τον καίνε τη Με-

γάλη Παρασκευή, όταν ο Επιτάφιος της 
Παναγιάς της Οδηγήτριας του Χωριού 
(σ.σ. η αντίστοιχη Χώρα των υπόλοιπων 
Κυκλάδων) περνάει από το σημείο Καρ-
κάνης. Στη Μήλο τον καίνε την Κυριακή, 

ενώ ακολουθεί «πάρτι» με δυναμιτάκια 
ανάμεσα στον Τριοβασάλο και τον Πέρα 
Τριοβασάλο. Πέρα από τα έθιμα του Πά-
σχα, και στα δύο νησιά αξίζει να αναζητή-
σετε τα περίφημα σύρματα. Είναι οι υπό-
σκαφοι χώροι όπου «ξεχειμωνιάζουν» οι 
βάρκες. Στην Κίμωλο θα δείτε αρκετά στον 
ψαράδικο οικισμό της Γούπας (κάποια εί-
ναι παρατημένα, άλλα χρησιμοποιούνται), 

στη Μήλο στο Κλήμα, στον Φυροπότα-
μο, στα Μαντράκια, στο Φουρκοβούνι, 
στην Αρετή. Πιο τουριστικό νησί η Μή-
λος, αξιοποιεί τα σύρματά της σύμφωνα 
με τις επιταγές της εποχής: άλλα έχουν 
μετατραπεί σε μαγαζιά με σουβενίρ, 
άλλα σε ενοικιαζόμενα δωμάτια airbnb. 

10. ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΤΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ  
ΣΤΗΝ ΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΕΡΙΦΟ
Στο ζήτημα «μπάνιο» η Ίος και η Σέρι-

φος έχουν το προβάδισμα συγκριτικά με 
αρκετές Κυκλάδες. Για την ακρίβεια, στα 

δύο αυτά νησιά υπάρχουν μερικές από τις 
ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. 

Η πιο προσιτή παραλία στην  Ίο είναι ο 
Μυλοπότας, οργανωμένη και κοντά στο 
λιμάνι – και αντίστοιχα στη Σέριφο τα Λι-
βαδάκια. 
Σε κάθε περίπτωση, επιλέξτε πού θα 

κάνετε την παρθενική σας βουτιά, ακο-
λουθώντας τις συμβουλές Νιωτών και 

Σεριφιωτών, που ξέρουν ποιες θάλασ-
σες είναι πιο ζεστές αυτή την περίοδο. 

11. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  
ΤΗΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ

Η Ανάσταση του Λαζάρου, η είσοδος στα 
Ιεροσόλυμα, η μετάνοια της Μαγδαληνής, 
ο Μυστικός Δείπνος. Οι Ρωμαίοι στρατι-
ώτες, ο Ιησούς πάνω στο γαϊδουράκι, ο 
Πόντιος Πιλάτος, οι Μαθητές, το πλήθος... 

Στη Μήλο κάποια σύρματα (σ.σ. χώροι όπου «ξεχειμωνιάζουν» οι βάρκες) έχουν μετατραπεί 
σε ενοικιαζόμενα δωμάτια airbnb. (Φωτογραφία: ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ)
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Εμβληματικό το Πάσχα στη Μάρπησσα της Πάρου. (Φωτογραφία: ΚΛΑΙΡΗ ΜΟΥΣΤΑΦΕΛΛΟΥ)
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Joyeuses Pâques en santé chez vous! • Have a safe and healthy Easter at home!
Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα,  με την οικογένειά σας στα σπίτια σας, 

με Υγεία και Γαλήνη!
Είμαστε πάντα στην υπηρεσία όλων των Ελλήνων
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Ακόμα και αγγελάκια περιλαμβάνει η ανα-
παράσταση των Παθών του Χριστού στη 
Μάρπησσα της Πάρου, που πραγματοποι-

είται εδώ και δεκαετίες και έχει πιστούς 
οπαδούς. Στο δρώμενο συμμετέχουν 200-
250 άτομα, μαθητές από νηπιαγωγείο μέ-
χρι λύκειο (είτε Παριανοί, είτε Αθηναίοι με 
καταγωγή από τη Μάρπησσα) και κάποιοι 
ενήλικες που αναλαμβάνουν τους πιο δύ-
σκολους ρόλους. Θα το παρακολουθήσετε 
στη διάρκεια της περιφοράς του Επιταφί-
ου, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής. 

12. ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 
ΣΤΑ ΤΗΝΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ
Διάσημη για την Παναγία της, η Τήνος 

των δεκάδων μικρών και μεγάλων ορθό-
δοξων και καθολικών ναών τηρεί τα έθιμα 
με ευλάβεια και γιορτάζει το Πάσχα με 
ενθουσιασμό. Ένας ακόμα –ίσως ισχυ-
ρότερος– λόγος για να την επισκεφθεί 
κανείς, είναι γιατί την άνοιξη είναι στα 

καλύτερά της, πράσινη και χωρίς τα μα-
νιακά μελτέμια του καλοκαιριού που δε 
σε αφήνουν να την ευχαριστηθείς. Αφού 
δείτε τη Χώρα και τον Πύργο (δηλαδή τα 
γνωστότερα μέρη του νησιού), ξεκινήστε 

ένα οδοιπορικό στα χωριά γύρω από το 
Ξώμπουργο: Ξινάρα, Ταραμπάδος, Φα-
λατάδος, Σμαρδάκιτο, Βώλακας, Αρνάδος, 
Μυρσίνη, Κουμάρος, Λουτρά. Αν έχε-
τε όρεξη, προχωρήστε ακόμα πιο πέρα, 
προς τα εγκαταλελειμμένα Μοναστήρια 
με τα πέτρινα σπίτια ή προς τον οικισμό 
Αγάπη (άλλοι τον λένε «η Αγάπη», άλλοι 
«το Αγάπη»). Σε αυτά τα χωριά βρίσκε-
ται κρυμμένη όλη η μαγεία της Τήνου. 

13. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ  
ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Την έχουμε συνηθίσει σε διεθνή ταξιδιω-

τικά αφιερώματα, με ρεκόρ επισκεψιμό-
τητας, κοσμοπολίτικη και πολύγλωσση. Εί-
ναι όλα αυτά, ταυτόχρονα όμως είναι και 
πολύ παραδοσιακή. Θα το καταλάβετε αν 
τη Μεγάλη Παρασκευή επισκεφθείτε τον 

Πύργο, στην ενδοχώρα της Σαντορίνης, 5 
χλμ. από τα Φηρά. Ο Επιτάφιος βγαίνει 
στα σοκάκια, ανάμεσα σε εκατοντάδες 
τενεκεδάκια που φλέγονται πάνω στις 
στέγες και στους τοίχους του κάστρου.  
 

Το χωριό μοιάζει να λαμπαδιάζει: αξίζει 
να βρείτε ένα σημείο λίγο παραέξω, για να 
δείτε με τα μάτια σας αυτή την εξωπραγμα-
τική εικόνα, πριν γίνετε ένα με την πομπή.    

14. ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΣΙΚΙΝΟΥ
Η Σίκινος ως προορισμός ταιριάζει σε 

όσους δεν αποζητούν κόσμο, βαβούρα ή 
πληθωρικές παραδόσεις. 
Λιτό το σικινιώτικο Πάσχα, έχει ως κορυ-

φαία στιγμή τη συνάντηση των δύο Επι-
ταφίων –της Παντάνασσας και του Αγίου 
Βασιλείου– που σμίγουν και κάνουν πε-
ριφορά στους οικισμούς του Κάστρου και 
του Χωριού. 
Κατά τα άλλα, το μενού των διακοπών 
έχει βόλτα στα λαβυρινθώδη στενά, ανά-
μεσα στα λευκοβαμμένα σπίτια, μέσα 
στην απόλυτη ησυχία.   

15. ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ  
ΣΤΑ «ΜΙΚΡΑ»

Ένα παιδί θα καταλάβει πιο εύκολα τι 
εστί Κυκλάδες αν το πας στην Ηρακλειά 
και στη Σχοινούσα, αντί, π.χ., στην Πάρο 

και στη Νάξο. Σε αντίθεση με τα μεγάλα 
νησιά, που έχουν προσαρμόσει την καθη-
μερινότητά τους σε πιο σύγχρονους ρυθ-
μούς και συχνά διαθέτουν τις παροχές 
μιας πόλης (τουλάχιστον οι μεγάλοι οικι-
σμοί τους), τα μικρονήσια των Κυκλάδων 
διατηρούν ατόφιο το δωρικό πνεύμα τους. 
Εδώ δεν υπάρχουν πολλές επιλογές, πολ-
λά αξιοθέατα ή πολλή σκέψη για το «τι θα 
κάνουμε». Υπάρχει φύση, πεζοπορίες στα 
μονοπάτια, βαρκάδα γύρω από το νησί με 
όποιον ψαρά διατίθεται, φαγητό, γνωρι-
μίες με τους ντόπιους και πολύς ελεύθε-
ρος χρόνος. Ενδείκνυνται για παρέες δύο-
τριών οικογενειών.
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Η Τήνος την άνοιξη είναι στα ομορφότερά της. Ξεκινήστε το οδοιπορικό σας  
από το χωριό του Πύργου.  (Φωτογραφία: Δημήτρης Βλάικος)

Τη Μεγάλη Παρασκευή, ο Πύργος Σαντορίνης «παίρνει φωτιά» από χιλιάδες  
αναμμένα τενεκεδάκια. (Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΦΟΣ)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΛΑΒΑΝΟΥ
(το άρθρο δημοσιεύτηκε  

στην εφημερίδα «Καθημερινή») 
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TRÈS HON. JUSTIN TRUDEAU

MP / Député 
Papineau 

Justin.Trudeau.c1c@parl.gc.ca 
(514) 277-6020

ANJU DHILLON

MP / Députée
 Dorval – Lachine – LaSalle 

Anju.Dhillon@parl.gc.ca
(514) 639-4497

HON. MARC GARNEAU

MP / Député
Notre-Dame-de-Grâce – 

Westmount 
Marc.Garneau@parl.gc.ca

(514) 283-2013

HON. STEVEN GUILBEAULT

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

514-522-1339

PATRICIA LATTANZIO

MP / Députée
Saint-Léonard – Saint-Michel 

Patricia.Lattanzio@parl.gc.ca
(514) 256-4548

HON. MÉLANIE JOLY

MP / Députée
 Ahuntsic-Cartierville 

Melanie.Joly@parl.gc.ca 
(514) 383-3709

ANTHONY HOUSEFATHER

MP / Député
 Mont-Royal / Mount Royal 

Anthony.Housefather@parl.gc.ca 
(514) 283-0171

EMMANUELLA LAMBROPOULOS

MP / Députée 
Saint-Laurent 

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

ANNIE KOUTRAKIS

MP / Députée
 Vimy 

Annie.Koutrakis@parl.gc.ca
(450) 973-5660

HON. PABLO RODRIGUEZ

MP / Député 
Honoré-Mercier 

Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca
(514) 353-5044

SORAYA MARTINEZ FERRADA

MP / Députée 
Hochelaga 

Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca
(514) 283-2655

HON. MARC MILLER

MP / Député
 Ville-Marie – Le Sud-Ouest –  

Île-des-Soeurs 
Marc.Miller@parl.gc.ca

(514) 496-4885

HON. DAVID LAMETTI

MP / Député
 LaSalle– Émard– Verdun 

David.Lametti@parl.gc.ca 
(514) 363-0954

FRANCIS SCARPALEGGIA

MP / Député 
Lac-Saint-Louis 

Francis.Scarpaleggia@parl.gc.ca
(514) 695-6661

FAYÇAL EL-KHOURY

MP / Député
 Laval – Les Îles 

Faycal.El-Khoury@parl.gc.ca
(450) 689-4594

SAMEER ZUBERI

MP / Député
 Pierrefonds – Dollard 

Sameer.Zuberi@parl.gc.ca
(514) 624-5725  

ALEXANDRA MENDÈS

MP / Députée 
Brossard–Saint-Lambert 

Alexandra.Mendes@parl.gc.ca
(450) 466-6872

Σε αυτή την περίοδο κοινωνικής αποστασιοποίησης, 
να είστε προσεκτικοί περνώντας ένα 

Καλό Πάσχα! 
Οι βουλευτές σας είναι εδώ για σας και δουλεύουν  
σκληρά για να υποστηρίξουν και να προστατεύσουν όλους  
τους καναδούς σε αυτήν την δύσκολη κατάσταση.

EN CETTE PÉRIODE DE DISTANCIATION SOCIALE,  
SOYEZ PRUDENTS TOUT EN PASSANT DE 

JOYEUSES PÂQUES !
Vos députés fédéraux sont là pour vous et travaillent avec détermination  
pour soutenir et protéger les Canadiens dans le contexte actuel.

IN THIS PERIOD OF SOCIAL DISTANCING,  
BE CAREFUL WHILE ENJOYING A

HAPPY EASTER !
Your Federal MPs are there for you and are working tirelessly  
to support and protect Canadians in the current situation.
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Καλό Πάσχα 
Τα Καλύτερα Bagels της Πόλη μας! 

BEST BAGELS IN TOWN | BAGELS MADE FRESH DAILY | IN BUSINESS SINCE 1995

3262 boul. St. Martin O., Laval  QC H7T 1A1 | 450 688-2258

ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Οι 11 έμπιστοι του Κυριάκου Μητσοτάκη  
Η επιτελική ομάδα της ελληνικής κυβέρνησης ετοιμάζεται για ένα σφιχτό δεκαήμερο με μακράς διάρκειας 
βιντεοκλήσεις, μυστικές συσκέψεις και ανταλλαγή φακέλων και ενημερωτικών σημειωμάτων

Γράφει η Ελένη Ευαγγελοδήμου
[πηγή: ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑ ΝΕΑ]

Στην «αρχή του τέλους» για το σχέδιο εξό-
δου της Ελλάδας από την απομόνωση 

βρίσκεται ο κυβερνητικός μηχανισμός, όπως 
έμμεσα πιστοποιούν οι πρώτες δημοσίως 
πρωθυπουργικές αναφορές σε βαθμιαία και 
σε φάσεις επιστροφή στην κανονική ζωή. 

Αυτές τις φάσεις επεξεργάζεται πλέον 
η task force του Μαξίμου που συντάσ-
σει ήδη το μάστερ πλαν με τα «πώς» και 
«πότε» τής μετά κορωνοϊού περιόδου.  
Η επιτελική ομάδα της ελληνικής κυβέρνη-
σης ετοιμάζεται για ένα σφιχτό δεκαήμερο, 
με μακράς διάρκειας βιντεοκλήσεις, μυστι-

κές συσκέψεις και ανταλλαγή φακέλων και 
ενημερωτικών σημειωμάτων, προκειμένου 
να κλειδώσουν αποφάσεις ως τις 27 Απριλί-
ου και, πιθανώς προς το τέλος της επόμενης 
εβδομάδας, να γίνουν κάποιες ανακοινώσεις.

Πίσω από το γενικό «ραντάρ» του Μα-
ξίμου είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 
υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Άκης 
Σκέρτσος, ως επικεφαλής της άτυπης συ-
ντονιστικής επιτροπής, η οποία εξετάζει τα 
επιμέρους επιχειρησιακά πλάνα τα οποία 
ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τους 
υπουργούς του.

Στην καθημερινή επισκόπηση του «σήμε-
ρα» και στο σχεδιασμό της επόμενης μέρας, 
συμμετέχουν επίσης οι εξ απορρήτων συνερ-

γάτες του Πρωθυπουργού, όπως ο γενικός 
γραμματέας του, Γρηγόρης Δημητριάδης 
και ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γερα-
πετρίτης, καθώς και ο υπουργός Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο 
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος 
Χαρδαλιάς και ο γενικός γραμματέας Συ-
ντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών, Θανάσης 
Κοντογιώργης.
Σε πρώτο ρόλο μετέχει επιπλέον η πολιτική 

ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ο Βασίλης 
Κικίλιας και ο Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο κα-
θηγητής Σωτήρης Τσιόδρας και ο καθηγητής 
στην LSE Ηλίας Μόσιαλος. 

Ειδικά οι επιστήμονες, έχουν μεταφέρει 
στο πρωθυπουργικό επιτελείο την ανάγκη 
για συστηματική εποπτεία της πορείας της 
νόσου κατά τη διάρκεια της επανόδου, ώστε 
να απομονώνονται έγκαιρα τυχόν νέες εστί-
ες κορωνοϊού.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
Ο καθένας στον τομέα του, οι αρμόδιοι ανε-

βάζουν ταχύτητα για τον προγραμματισμό 
της σταδιακής χαλάρωσης του lockdown, με-
λετούν τις διεθνείς πρακτικές και επιχειρούν 
να συνθέσουν σε ένα ενιαίο σχέδιο τα σε-
νάρια που καταρτίζονται από τα υπουργεία. 
«Δεν υπάρχει υπουργείο που να μην εμπλέ-
κεται στο πλάνο της επόμενης μέρας. Δεν 
είναι μόνο η στενή επαφή με τα κομβικά σε 
αυτή τη φάση υπουργεία Ανάπτυξης, Υγείας, 
Παιδείας και Τουρισμού. Για την αγροτική 
ανάπτυξη, για παράδειγμα, πρέπει να συ-
ντονίσουμε την ενίσχυση των καλλιεργειών 
με εργατικό προσωπικό ή με το Δικαιοσύ-
νης, να δούμε την ασφαλή επαναλειτουργία 
δικαστηρίων και υποθηκοφυλακείων» περι-
γράφουν πηγές με γνώση των παρασκηνια-

κών συζητήσεων. Έτσι, η «ομάδα κρούσης» 
του Πρωθυπουργού, αναμένεται να ολοκλη-
ρώσει προσεχώς την επεξεργασία κάθε σε-
ναρίου που έχει εκπονηθεί από υπουργικές 
ομάδες, όπως για παράδειγμα του Εσωτερι-
κών για τη λειτουργία του Δημοσίου ή του 
υπουργείου Μεταφορών και του Ναυτιλίας 
για τις συγκοινωνίες, του Τουρισμού για τα 
καταλύματα κ.λπ.

ΜΑΚΡΟΣΥΡΤΗ ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ
Τον πρώτο λόγο σε κάθε ενέργεια θα 

έχουν οι ειδικοί, κατά την πρωθυπουργική 
αποστροφή «επιστροφή μόνο όταν θα τεκ-
μηριώνεται από επιστημονικά δεδομένα», 
ωστόσο όλα δείχνουν ότι η κυβερνητική task 
force συζητά προς το παρόν για μακρόσυρτη 
αποκλιμάκωση σε ορίζοντα Ιουνίου. Το αισι-
όδοξο σενάριο προβλέπει απόσυρση μέτρων 
από το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, μέχρι 
το τελικό στάδιο στο τέλος Ιουνίου, που θα 
περιλαμβάνει σίγουρα τον τουρισμό.

Κυβερνητικές πηγές τόνιζαν, ότι όλα αυτά 
προϋποθέτουν ότι θα έχει κερδηθεί το στοί-
χημα της καμπύλης το Πάσχα και την επόμε-
νη εβδομάδα, οπότε αναμένεται σε βάθος 
αποτίμηση.

Για το επόμενο δίμηνο, η ομάδα του Μαξί-
μου υπό το συντονιστή Σκέρτσο θα βρίσκε-
ται σε ανοιχτή γραμμή με εκπροσώπους των 
υπουργείων (ηγεσία ή και γενικούς γραμμα-
τείς) για αξιολόγηση των νέων βημάτων και 
ανάλυση των επιπτώσεών τους στην οικονο-
μία και στη δημόσια υγεία. 
Οι προκλήσεις διαφαίνονται ήδη –όπως 

και η ύφεση για το 2020– εξού και βρίσκο-
νται επί ποδός όλοι οι στενοί συνεργάτες του 
Μητσοτάκη, όπως ο οικονομικός σύμβουλός 
του Άλεξ Πατέλης.
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• Εκπληκτικά Πιάτα •
• Ευχάριστο περιβάλλον • 

 www.auvieuxduluth.com 
info@auvieuxduluth.com 

T:  450-663-1165

Καλή 
Ανάσταση!
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Ευχόμαστε στους φίλους, πελάτες και σε  
ολόκληρη την Ελληνική Παροικία 
Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα !

Υγεία, ευτυχία και πρόοδο για τον Ελληνισμό !

514.334.8451 
www.conanfoods.com 

FOOD DISTRIBUTION 

Division of 

ХΡΟNΙΑ ΠΟΛΛΑ  
ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑTΕΣ ΜΑΣ  

ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ 

SYSCO GRAND MONTREAL
450 645-6800

1225 rue Volta, Boucherville, J4B 7M7
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Η Διεύθυνση και το προσωπικό, σας ευχόμεθα
Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση  

με υγεία και ευτυχία

SUPERMARCHÉ PA DU FORT
1420 Rue du Fort, Montréal 

514 932-0922

SUPERMARCHÉ PA DU PARC
5242 Avenue du Parc, Montréal 

514 273-8782

SUPERMARCHÉ PA SAMSON
4600 boulevard Samson, Laval 

450 682-4441

Αισιόδοξα μηνύματα για τη θνητότη-
τα του ιού, η οποία φαίνεται να είναι 

πολύ μικρότερη από ό,τι προβλεπόταν, 
έστειλε από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 
του Alpha ο Έλληνας καθηγητής παθολο-
γίας και επιδημιολογίας στο Πανεπιστή-
μιο του Στάνφορντ Δρ. Ιωάννης Ιωαννί-
δης.
«Η θνητότητα του κορωνοϊού είναι της 

ίδιας τάξης της εποχικής γρίπης, με βάση 
τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί τις τε-
λευταίες ημέρες» σημείωσε. Πρόκειται, 
όπως επεσήμανε, για ένα αισιόδοξο γε-
γονός, καθώς οι πρώτες προβλέψεις έλε-
γαν για πολύ μεγαλύτερη θνητότητα από 
αυτή της εποχικής γρίπης.

Κληθείς να σχολιάσει για τη δήλωση του 
ΠΟΥ ότι ο κορωνοϊός είναι 10 φορές πιο 
θανατηφόρος από την πανδημία της γρί-
πης του 2009, επεσήμανε ότι η πανδημία 
τότε είχε παρουσιαστεί ως το τέλος του 
κόσμου και τελικά στοίχισε έναν πολύ μι-
κρότερο αριθμό θανάτων από αυτόν που 
είχε προβλεφθεί, σχολιάζοντας ότι, όπως 
φαίνεται, οι καμπύλες έχουν επιπεδωθεί 
ακόμα και εκεί που είναι σε έξαρση.
«Πλησιάζουμε σε μια κατάσταση κο-

ντά στη λύση, που αν υπολογίσετε έναν 
αντίστοιχο αριθμό θανάτων από εδώ και 
πέρα, μιλάμε για συνολικό αριθμό της τά-
ξης των 200.000 θανάτων που είναι πολύ 
μικρότερος από τον αριθμό θανάτων 
από την εποχική γρίπη που μιλάμε για 
400.000-500.000 ετησίως».

Κάλεσε τους πολίτες να μην πανικοβάλ-
λονται, καθώς είμαστε σε καλό δρόμο. 
Σχολίασε ότι η Κύπρος αξίζει συγχαρητή-
ρια, τόσο για τα μέτρα που έλαβε όσο και 
την απόφαση για δειγματοληψία μέσα 
στον πληθυσμό και εξέφρασε την ελπίδα 
ότι θα προστεθεί και η δειγματοληψία 
για αντισώματα, δηλαδή να διαπιστωθεί 
ποιοι πέρασαν ήδη τον ιό.
«Πλέον ξέρουμε τον αντίπαλο, ξέρουμε 

πως να τον αντιμετωπίσουμε, κανένας δε 
μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει το φθι-
νόπωρο ή τα επόμενα χρόνια. Όλοι μας 
μέσα στα επόμενα χρόνια έχουμε πιθανό-
τητα να πεθάνουμε από κάτι, αλλά η πι-
θανότητα να πεθάνουμε από κορωνοϊό 
είναι απελπιστικά μικρή».

Μίλησε επίσης για τους κινδύνους στην 
υγεία που θα επιφέρει μια οικονομική 
κρίση μετά την πανδημία του κορωνοϊ-

ού. Ερωτηθείς, ποια είναι η σωστή στιγ-
μή για χαλάρωση των μέτρων, είπε ότι θα 
πρέπει να γίνει σύντομα αλλά με πολλή 
προσοχή.
«Έχουμε τον έλεγχο της κατάστασης, δε 

θα το αφήσουμε να μας ξεφύγει. Δε θέλω 
οι πολίτες να πανικοβάλλονται, πρέπει να 
είμαστε όλοι ενωμένοι σα μια γροθιά σε 
αυτή την προσπάθεια».

Εξήγησε ότι σταδιακά θα αυξηθεί η δυ-
νατότητα της κοινωνικής ζωής και σιγά-σι-
γά να ανοίξουν και τα σχολεία.
Όσον αφορά το εμβόλιο είπε ότι θα πά-

ρει 12-24 μήνες να βρεθεί και ξεκαθάρισε 
ότι είναι αδύνατον να παραμείνει αυτή η 
κατάσταση μέχρι το εμβόλιο.
«Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι το 

εμβόλιο θα είναι αποτελεσματικό, τους 
κορωνοϊούς τους γνωρίζουμε εδώ και 50 
χρόνια, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες 
για να αναπτυχθούν εμβόλια στο παρελ-
θόν, απέτυχαν. Ο λόγος που πεθαίνεις 
από τον κορωνοϊό, δεν είναι αναγκαστι-
κά ο ιός, μπορεί να είναι η απάντηση του 
ανοσοποιητικού συστήματος στον κορω-
νοϊό. Το εμβόλιο τονώνει την ανοσοποι-
ητική απάντηση και μπορεί να οδηγήσει 

σε ακόμα χειρότερα αποτελέσματα. Το 
να περιμένουμε το εμβόλιο για να συνε-
χίσουμε τη ζωή μας νομίζω είναι τραγικό 
λάθος».
«Κανένας πανικός δε δικαιολογείται, εί-

μαστε συντεταγμένοι, είμαστε ενωμένοι» 
επεσήμανε και σχολίασε (βάση μελέτης) 
ότι ο κίνδυνος να πεθάνει κανείς από κο-
ρωνοϊό είναι ο ίδιος με τον κίνδυνο να 
πεθάνει πηγαίνοντας από το σπίτι στη 
δουλειά.
«Ο κίνδυνος να πεθάνεις από κορωνοϊό, 

ακόμα και στα επίκεντρα της πανδημίας, 
αν είσαι κάτω από 65 χρονών, ανεξάρτη-
τα αν έχεις υποκείμενα νοσήματα, είναι 
ο κίνδυνος να πεθάνεις πηγαίνοντας από 
το σπίτι στη δουλειά. Γι αυτούς που είναι 
ηλικιωμένοι, σαφώς ο κίνδυνος είναι με-
γαλύτερος».
Μίλησε για «σφαγή νοσοκομειακών 

λοιμώξεων» στην Ισπανία και Νέα Υόρκη, 
εξηγώντας ότι άτομα χωρίς τον ιό επισκέ-
πτονταν τα νοσοκομεία και μολύνονταν 
εκεί, λόγω σφάλματος στη διαχείριση στα 
νοσοκομεία. Τέλος, εξήγησε ότι τα μέτρα 
πρέπει να γίνονται σεβαστά και να τηρού-
νται.                            [πηγή: piraeuspress.gr]

Dr Ιωάννης Ιωαννίδης:  
«Η πιθανότητα να πεθάνουμε από 
κορωνοϊό είναι απελπιστικά μικρή»
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4279-A BOUL. ST-JEAN
DOLLARD-DES-ORMEAUX

514 696-9696

Καλό Πάσχα 
Καλή Ανάσταση !

Η διεύθυνση και το προσωπικό 
εύχεται στην πολυπληθή 

πελατεία της

ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Covid-19: Η ελληνική 
πρωτοβουλία Καναδά  

στηρίζει τους γιατρούς 
του κόσμου 

To THI Canada στην προσπάθεια αντι-
μετώπισης της πανδημίας του κορω-

νοϊού, ενισχύει το έργο της ιατρικής 
Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Γιατροί 
του Κόσμου» στην Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα, αποφάσισε να υπο-

στηρίξει οικονομικά με δωρεά 50 χι-
λιάδων δολλαρίων, μία νέα υπηρεσία 
ιατρικής φροντίδας στο σπίτι, ώστε να 
προστατέψει τους πιο ευάλωτους ηλι-
κιωμένους από άσκοπες μετακινήσεις 
που μοιραία, αυξάνουν τον κίνδυνο 
έκθεσης στον ιό.
Από τις 18 Μαρτίου, οι γιατροί, οι νο-

σοκόμοι και το προσωπικό των Γιατρών 
του Κόσμου προσφέρουν τις υπηρεσί-
ες τους τηλεφωνικά σε πολλούς χρό-
νια πάσχοντες, άνω των 60 ετών, που 
δυστυχώς μένουν μόνοι και αβοήθητοι 
στην Αθήνα. 

Με αυτό το πρόγραμμα, γιατροί πα-
ρέχουν ιατρικές συμβουλές και ειδι-
κευμένοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί 
λειτουργοί τους προσφέρουν την απα-
ραίτητη ψυχολογική υποστήριξη. 
Παραλληλα, νοσοκόμοι τους παραδί-

δουν στο σπίτι τα απαραίτητα φάρμα-
κα, ώστε να μη θέσουν την υγεία τους 
σε κίνδυνο πηγαίνοντας οι ίδιοι στο 
φαρμακείο. 

Επιπλέον, μέσω του προγράμματος 
αυτού, από την 1η Απριλίου οι γιατροί 
του οργανισμού, έχουν τη δυνατότητα 
να επικοινωνούν με βιντεοκλήσεις με 
τους ασθενείς, ώστε να τους συμβου-
λεύουν χωρίς να χρειαστεί να βγουν 
από το σπίτι τους. Σε περίπτωση μάλι-
στα που γιατρός κρίνει ότι χρειάζεται 
να πάνε στο νοσοκομείο, τους παρα-
πέμπει σε αυτό και κλείνει ο ίδιος το 
ραντεβού ηλεκτρονικά.
Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η με-

γάλη εθνική προσπάθεια για τη διαχεί-

ριση της επιδημίας με επιτυχία από το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας και διευκολύ-
νεται η εφαρμογή των, απαραίτητων 
για το σκοπό αυτό, μέτρων κοινωνικής 
απόστασης με το σύνθημα: Μένουμε 
Σπίτι. 
Αν επιθυμείτε και εσείς, να συν-

δράμετε σε αυτό το τόσο σημαντι-
κό έργο συμπαράστασης και αν-
θρωπιάς, μπορείτε να το κάνετε 
ηλεκτρονικά, πηγαίνοντας στην ιστο-
σελίδα: ca.thehellenicinitiative.org 
 
THI CANADA: ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Ελληνική Πρωτοβουλία  Καναδά 
(THI Canada) είναι μια Καναδική φι-
λανθρωπική οργάνωση που δημι-
ουργήθηκε για να αντιμετωπίσει την 
οικονομική κρίση στην Ελλάδα και επι-
διώκει να βοηθήσει στην αντιμετώπι-
ση της φτώχειας παρέχοντας υποστή-
ριξη σε αξιόπιστους φιλανθρωπικούς 
οργανισμούς της Ελλάδος για την πα-
ροχή τροφίμων, υγειονομικής περί-
θαλψης και άλλων σχετικών υπηρεσι-
ών, σε όσους έχουν ανάγκη. Με αυτό 
το σκοπό, συγκεντρώνει στον Καναδά 
τα αναγκαία χρηματικά ποσά από δω-
ρεές μελών της Ελληνικής Κοινότητας 
του Καναδά, τα οποία διατίθενται 
απευθείας σε προγράμματα που πα-
ρέχουν ιατρική φροντίδα σε όσους 
έχουν ανάγκη, ή προσφέρουν ημερή-
σια γεύματα σε παιδιά ορφανά, εγκα-
ταλελειμμένα ή θύματα κακοποίησης. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύ-
θυνση https://ca.thehellenicinitiative.
org/ ή επικοινωνήστε με τη Victoria 
Bοucovalas, Διευθύντρια Επιχειρήσε-
ων, THI Canada victoria.boucovala@
ca.thehellenicinitiative.org και στο τη-
λέφωνο 1416-572-7324



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  17 Απριλιου, 2020 / April 17, 2020  •  43

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

Toronto • Montreal • Vancouver

Για να αγαπήσουν και τα 
παιδιά μας αυτά που τόσο 
αγαπήσαμε και εμείς.

Καλό Πάσχα!
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3418 Boul Industriel, Laval, QC H7L 4R9 | T: 450 681-0441 | F: 450 681-0765

Ευχόμαστε στην πολυπληθή πελατεία μας, 
στους φίλους και συγγενείς μας 

ΚΑΛΌ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ 
ΚΑΛΉ ΑΝΑΣΤΑΣΉ !
Ιωάννης Ρασσιάς
Σπύρος Ρασσιάς
Γεώργιος Κουτουμάνος
Νίκος Κουτουμάνος

ΠΕΙΡΑ ΣΤΙΣ ΌΙΚΌΔΌΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΌ 1975

At Your Service
Since 1975

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

Καθώς η ζωή στη Γουχάν αρχίζει να παίρ-
νει ξανά σιγά-σιγά τους κανονικούς της 

ρυθμούς, μετά από δύο μήνες απόλυτου 
εγκλεισμού, πολλοί είναι αυτοί που αμ-
φισβητούν την εγκυρότητα των επίσημων 
αριθμών αναφορικά με τους νεκρούς από 
τον κορωνοϊό στην πόλη των 10 εκατομ-
μυρίων κατοίκων, όπου πρωτοξεκίνησε η 
πανδημία. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περί-

που 2.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή 
τους από το ξέσπασμα του φονικού ιού, το 
Δεκέμβριο του 2019. 

Ωστόσο, εδώ και μια εβδομάδα, τα στοι-
χεία από τα επτά μεγάλα γραφεία κηδει-
ών – αποτεφρωτήρια της πόλης, τα οποία 
παραδίδουν καθημερινά τις στάχτες περί-
που 500 ανθρώπων το καθένα στις οικο-
γένειές τους, αφήνουν να υπονοηθεί ότι 
οι νεκροί από τον κορωνοϊό είναι πολλοί 
περισσότεροι, από όσους εμφανίζουν οι 
επίσημες στατιστικές.
«Δε μπορεί να είναι σωστές… καθημερι-

νά γίνονται τόσες καύσεις, δουλεύουμε 
όλη μέρα, πώς μπορεί να έχουν πεθάνει 

μόνο τόσο λίγοι άνθρωποι;», αναρωτιέται 
ένας κάτοικος της Γουχάν μιλώντας στο 
RFA.
Με τους χρήστες των κοινωνικών μέσων 

να καταφεύγουν σε βασικά μαθηματι-
κά για να διαπιστώσουν την ημερήσια 
δυναμική των γραφείων κηδειών, και 
την ιστοσελίδα Caixin.com να μεταδίδει 
ότι μόνο μέσα σε μια ημέρα στο γραφείο 
κηδειών Hankou παραδόθηκαν 5.000 δο-
χεία για τέφρες, ο αληθινός αριθμός των 
νεκρών διπλασιάζει εκείνον των επίσημων 
στοιχείων.

Σύμφωνα με κάποιες αναρτήσεις στα 
social media, υπολογίζεται ότι και τα επτά 
γραφεία κηδειών στη Wuhan διαχειρίζο-
νται περίπου 3.500 τέφρες τη μέρα.

42.000 ΜΕ 46.000 ΝΕΚΡΟΙ 
Τα γραφεία έχουν ειδοποιήσει τις οικο-

γένειες ότι θα προσπαθήσουν να ολοκλη-
ρώσουν τις διαδικασίες αποτέφρωσης 
των αγαπημένων τους πριν τις 5 Απριλί-
ου, πριν την κινεζική γιορτή του Φεστιβάλ 
Τσινγκ Μινγκ. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι 

εκείνη την ημερομηνία, θα έχουν παρα-
δοθεί στις οικογένειες περίπου 42.000 
τέφρες.

Μια άλλη δημοφιλής εκτίμηση, βασίζε-
ται στις δυνατότητες αποτέφρωσης των 
συνολικά 84 κλιβάνων των γραφείων κη-
δειών, με δεδομένο ότι, καθώς η καύση 
των σορών διαρκεί μια ώρα, μπορούν να 
πραγματοποιηθούν περίπου 1.560 την 
ημέρα.

Σύμφωνα με αυτόν το υπολογισμό, μιλά-
με για περίπου 46.800 θανάτους.
Κάτοικος της επαρχίας Χουμπέι, πρω-

τεύουσα της οποίας είναι η Γουχάν, λέει 
ότι οι περισσότεροι κάτοικοι θεωρούν 
ότι περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι 
πέθαναν στην πόλη κατά τη διάρκεια 
του lockdown.
«Ίσως οι αρχές σταδιακά, με ή χωρίς τη 

θέλησή τους, να αρχίσουν σταδιακά να 
ανακοινώνουν τα πραγματικά νούμερα, 
έτσι ώστε οι άνθρωποι να αρχίσουν σιγά-
σιγά να αποδέχονται την αλήθεια», λέει ο 
κάτοικος που έδωσε μόνο το όνομα Mao. 
Πηγές κοντά στις δημοτικές αρχές, λένε 

ότι πολλοί άνθρωποι πέθαναν στο σπίτι 
τους, χωρίς επισήμως να διαγνωστούν με 
τον Covid 19, τονίζοντας ότι η συζήτηση 
περί του πραγματικού αριθμού των νε-
κρών είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα στη 
Γουχάν.
Σύμφωνα με την πηγή αυτή, κατά τη δι-

άρκεια ενός μήνα, έγιναν στην πόλη πε-
ρίπου 28.000 αποτεφρώσεις, αφήνοντας 
έτσι να εννοηθεί ότι οι αριθμοί που κυ-
κλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης δεν είναι και τόσο υπερβολικοί.

Ο Sun Linan δηλώνει ότι ήδη, μετά τη 
χαλάρωση των μέτρων, σχηματίζονται με-
γάλες ουρές έξω από τα γραφεία κηδειών, 
προκειμένου οι συγγενείς να παραλάβουν 
τις σωρούς των αγαπημένων τους.

Ένας άλλος κάτοικος με το επώνυμο Gao 
είναι κατηγορηματικός: «Ο οποιοσδήπο-
τε, κοιτάζοντας τα νούμερα μπορεί να 
το συνειδητοποιήσει, οποιοσδήποτε με 
την ελάχιστη ικανότητα να σκεφτεί. Για 
ποιους 2.535 νεκρούς μιλούν;».

[πηγή: CNN Greece] 

Covid-19:  
Πόσοι πραγματικά  

είναι οι νεκροί  
στη Γουχάν;
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Οι ιδιοκτήτες και το προσωπικό του

εύχoνται στην πολυπληθή πελατεία τoυς  
και σε ολόκληρη την Ελληνική Παροικία

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!

AUTHENTIC GREEK DAIRY PRODUCTS
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FRUITS ET LÉGUMES

A value of

$50+
at the supermarket

16 TO 20 VARIETIES

MIXED BASKET
FRUITS AND VEGETABLES

Fruits and vegetables
Fresh of the day at amazing prices!

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

Pick up your baskets on 
Friday or Saturday

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

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

Place your order 
on Facebook (5$ for delivery)

1

2

 30$
No waste. Supporting Responsible Sustainability

Τυπώστε τις επιταγές  
σας σ ’εμάς  
με σιγουριά

ΠΛΉΡΉ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

450 978-9999

ΓΛΥΤΏΣΤΕ ΧΡΉΜΑΤΑ Τυπώνουμε όλα τα είδη
Προσωπικές

Επιχειρήσεων ΉΠΑ

250 για $87
500 για $127

1000 για $187

Τζουν Αλμέιντα: Η γυναίκα που ανακάλυψε τον πρώτο κορωνοϊό!
Η πρωτοπορία της ήταν μια μέθοδος που οπτικοποίησε καλύτερα τους ιούς  
χρησιμοποιώντας αντισώματα για να τους συγκεντρώσει

Γράφει η Ερμίνα Παπαδήμα
[πηγή: in.gr με πληροφορίες από BBC]

Η γυναίκα που ανακάλυψε τον πρώτο αν-
θρώπινο κορωνοϊό, ήταν η κόρη ενός 

Σκωτσέζου οδηγού λεωφορείου, ο οποίος 
εγκατέλειψε το σχολείο στα 16.

Η Τζουν Αλμέιντα ήταν πρωτοπόρος της 
απεικόνισης ιών, της οποίας το έργο έχει 
επιστρέψει στο επίκεντρο κατά τη διάρκεια 
της παρούσας πανδημίας.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η COVID-19 είναι μια νέα ασθένεια, αλλά 

προκαλείται από ένα τύπο κορωνοϊού που 
εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τη Δρ 
Αλμέιντα το 1964 στο εργαστήριό της στο 
Νοσοκομείο St Thomas στο Λονδίνο.

Η ιολόγος γεννήθηκε το 1930 και μεγά-
λωσε σε μια κατοικία κοντά στο πάρκο 
Alexandra στα βορειοανατολικά της Γλα-
σκόβης. Έφυγε από το σχολείο με μερική 
τυπική εκπαίδευση, αλλά βρήκε δουλειά 
ως τεχνικός εργαστηρίου στην ιστοπαθο-
λογία στο Royal Infirmary της Γλασκόβης. 
Αργότερα μετακόμισε στο Λονδίνο για να 
συνεχίσει την καριέρα της και το 1954 πα-
ντρεύτηκε τον Ενρίκε Αλμέιντα, καλλιτέχνη 
της Βενεζουέλας.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ  
ΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ
Το ζευγάρι και η μικρή κόρη τους μετακόμι-

σαν στο Τορόντο του Καναδά και σύμφωνα 
με τον ιατρικό συγγραφέα Τζορτζ Ουίντερ, 
ήταν στο Ινστιτούτο Καρκίνου του Οντάριο, 

που η Δρ Αλμέιντα ανέπτυξε τις εξαιρετικές 
της δεξιότητες με ένα ηλεκτρονικό μικρο-
σκόπιο. Η πρωτοπορία της ήταν μια μέθο-
δος που οπτικοποίησε καλύτερα τους ιούς 
χρησιμοποιώντας αντισώματα για να τους 
συγκεντρώσει.

Ο κ. Ουίντερ είπε στο Drivetime στο BBC 
Radio Scotland ότι τα ταλέντα της αναγνω-
ρίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και δε-
λεάστηκε το 1964, καθώς σκεφτόταν να 
εργαστεί στο St Thomas Hospital Medical 
School του Λονδίνου, το ίδιο νοσοκομείο 
που θεράπευσε τον πρωθυπουργό Μπό-
ρις Τζόνσον όταν υπέφερε από τον κορω-
νοϊό.

Κατά την επιστροφή της, άρχισε να συνερ-
γάζεται με τον Δρ Ντέιβιντ Ταϊρέλ, ο οποίος 
διεξήγαγε έρευνα στην μονάδα κοινού κρυ-
ολογήματος στο Salisbury στο Wiltshire.

Ο κ. Ουίντερ λέει ότι ο Δρ Ταϊρέλ μελετού-
σε ρινικά πλυσίματα από εθελοντές και η 
ομάδα του διαπίστωσε ότι κατάφεραν να 
αναπτύξουν αρκετούς κοινούς ιούς που 
σχετίζονται με το κρυολόγημα, αλλά όχι 
όλους.

Ένα δείγμα ειδικότερα, το οποίο έγινε 
γνωστό ως Β814, ήταν από τα ρινικά πλυσί-
ματα ενός μαθητή σε ένα οικοτροφείο στο 
Surrey το 1960. 
Διαπίστωσαν ότι ήταν σε θέση να μετα-

δώσουν συμπτώματα κοινού κρυολογήμα-
τος σε εθελοντές, αλλά δε μπόρεσαν να το 
αναπτύξουν σε κυτταρική καλλιέργεια ρου-
τίνας.

Ωστόσο, εθελοντικές μελέτες έδειξαν την 
ανάπτυξή του σε καλλιέργειες οργάνων και 
ο Δρ Ταϊρέλ αναρωτήθηκε αν θα μπορούσε 
να δει από ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Έστειλαν δείγματα στην Αλμέιντα που 

είδε τα σωματίδια του ιού στα δείγ-
ματα, τα οποία περιέγραψε σαν ιό 

της γρίπης, αλλά όχι ακριβώς το ίδιο.  
Αναγνώρισε αυτό που έγινε γνωστό ως 
τον πρώτο ανθρώπινο κορωνοϊό. 

Ο κ. Ουίντερ λέει, ότι η Δρ Αλμέιντα είχε 
δει σωματίδια όπως αυτό στο παρελθόν 
κατά τη διερεύνηση της ηπατίτιδας των πο-
ντικιών και της μολυσματικής βρογχίτιδας 
των κοτόπουλων.

Ωστόσο, λέει ότι το έγγραφό της σε ένα 
περιοδικό απορρίφθηκε «επειδή οι κριτικοί 
δήλωσαν ότι οι εικόνες που παρήγαγε ήταν 
απλώς κακές εικόνες σωματιδίων του ιού 
της γρίπης».

Η νέα ανακάλυψη από το στέλεχος Β814 
γράφτηκε στο British Medical Journal το 
1965 και οι πρώτες φωτογραφίες αυτού 
που είχε δει δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό 
General Virology δύο χρόνια αργότερα.
Σύμφωνα με τον κ. Ουίντερ, ήταν ο Δρ Ταϊ-

ρέλ και η Δρ Αλμέιντα, μαζί με τον καθηγη-
τή Τόνυ Ουάτερσον, τον υπεύθυνο του St 
Thomas, εκείνοι που τον ονόμασαν κορω-
νοϊό, λόγω της κορόνας ή του φωτοστέφα-
νου που τον περιβάλλει στην ιογενή εικόνα.

Η Δρ Αλμέιντα αργότερα εργάστηκε στη 
Μεταπτυχιακή Ιατρική Σχολή του Λονδίνου, 
όπου πήρε το διδακτορικό της. 
Τελείωσε την καριέρα της στο Ινστιτούτο 

Wellcome, όπου πήρε το όνομά της σε πολ-
λά διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον τομέα 
της απεικόνισης ιών.

Αφού έφυγε από το Wellcome, έγινε κα-
θηγήτρια γιόγκα, αλλά επέστρεψε στην 
ιολογία σε συμβουλευτικό ρόλο στα τέλη 
της δεκαετίας του 1980 όταν βοήθησε στη 
λήψη νέων φωτογραφιών για τον ιό του 
HIV.

Πέθανε το 2007, σε ηλικία 77 ετών. Τώρα, 
13 χρόνια μετά το θάνατό της, τελικά ανα-
γνωρίζεται ότι της αξίζει ο τίτλος της πρω-
τοπόρου, της οποίας το έργο επιτάχυνε την 
κατανόηση του ιού που εξαπλώνεται σήμε-
ρα σε όλο τον κόσμο.

Η Τζουν Αλμέιντα με το ηλεκτρονικό της μικροσκόπιο  
στο Ινστιτούτο Καρκίνου του Οντάριο στο Τορόντο το 1963
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UN MONDE DE SAVEUR
A WORLD OF FLAVOR

www.neocafe.ca   •  514 322-2625

Τις καλύτερες ευχές μας, 
Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα, 

Ευτυχία και Χαρά! 
“Και να προσέχετε την υγεία σας”
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ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

940, av Ogilvy, Montréal, QC H3N 1P4 Tel: (514) 495-8082 • Fax: (514) 495-8872
www.mountroyalcem.com • jplaitis@mountroyalcem.com

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ! 
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ !

ΙΩΑΝΝΑ  ΠΛΑΪΤΗΣ

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΕΘΑ 
ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

Η ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ  
ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΙ  ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΗ.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΤΣΙΟΔΡΑ

Ελλάδα: Διεθνώς πρωτοποριακή μελέτη  
από το Ινστιτούτο Παστέρ για τον κορωνοϊό
Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Το DNA “άγνωστος οδηγός”  
για το αν θα προσβληθούμε από τον κορωνοϊό»
Ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2 εμφανίζει 

σημαντική ετερογένεια εντός του ξε-
νιστή, ενώ είναι επιρρεπής σε γενετικούς 
ανασυνδυασμούς (αναστροφές και αναδια-
τάξεις του γονιδιώματος του), ένα φαινόμε-
νο γνωστό για άλλους κορωνοϊούς, το οποίο 
αποτελεί -επίσης- κινητήρια εξελικτική δύ-
ναμη για πολλούς ακόμη ιούς.

Αυτό προκύπτει από διεθνώς πρωτοπορι-
ακή μελέτη επιστημόνων του Ελληνικού Ιν-
στιτούτου Παστέρ (ΕΙΠ), σε συνεργασία με 
τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, Σωτήρη Τσιόδρα. Η με-
λέτη βρίσκεται υπό αξιολόγηση σε διεθνές 
επιστημονικό περιοδικό και η δημοσίευσή 
της αναμένεται το προσεχές διάστημα.

Η Μονάδα Βιοπληροφορικής και Εφαρμο-
σμένης Γενωμικής του ΕΙΠ, ανταποκρινόμε-
νη στην ανάγκη για τον γενετικό χαρακτηρι-
σμό του νέου κορωνοϊού που προκαλεί τη 
νόσο Covid-19, προχώρησε στην ανάπτυξη 
βιοπληροφορικών αναλυτικών ροών, ειδικά 
προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά του 
νέου ιού, με σκοπό την ανίχνευση σπάνιων 
γενετικών φαινομένων.

Οι Έλληνες ερευνητές έδειξαν, για πρώτη 
φορά διεθνώς, ότι ιϊκές παραλλαγές εμφανί-
ζονται συνήθως σε χαμηλή συχνότητα (κάτω 
του 10%) και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
ανάπτυξη νέων αντιϊκών φαρμάκων και εμ-
βολίων, αλλά και στο σχεδιασμό των δια-
γνωστικών μεθόδων.

Η Μονάδα Βιοπληροφορικής και Εφαρμο-

σμένης Γενωμικής του Ελληνικού Ινστιτού-
του Παστέρ αξιοποιεί τεχνολογίες αλληλού-
χισης επόμενης γενεάς («Next Generation 
Sequencing»-NGS), με τη βοήθεια των 
οποίων είναι σε θέση να αποκωδικοποιεί 
ταυτόχρονα την αλληλουχία εκατομμυρίων 
μορίων DNA και RNA, όπως το γενετικό υλι-
κό των ιών.

Οι Έλληνες επιστήμονες ανέλυσαν δεδο-
μένα NGS από κλινικά δείγματα, που είχαν 
ληφθεί από τρεις Κινέζους ασθενείς με 
Covid-19, και εντόπισαν στο γονιδίωμα του 
κορωνοϊού μέσα στο σώμα των ασθενών, 
δεκάδες μικρής ή μεγαλύτερης συχνότητας 
μονονουκλεοτιδικούς πολυμορφισμούς, οι 
οποίοι επηρέαζαν περίπου το 70% των γο-
νιδίων του SARS-CoV-2 που κωδικοποιούν 
πρωτεΐνες.
Οι ερευνητές επισήμαναν την ποικιλομορ-

φία και πλαστικότητα του κορωνοϊού μέσα 
στους ξενιστές και ανέδειξαν συγκεκριμένες 
περιοχές του γονιδιώματος του που είναι 
πιο επιρρεπείς σε μεταλλάξεις, όπως το γο-
νίδιο S. Αυτό διευκολύνει τον ιό να ξεφεύγει 
από την ανοσιακή αντίδραση του ασθενούς, 
καθώς επίσης επηρεάζει την πιθανή αντί-
στασή του στα αντιϊκά φάρμακα, αλλά και 
την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και 
των ορολογικών τεστ αντισωμάτων. Μελλο-
ντικές, μεγαλύτερες μελέτες και πειράματα, 
θα δείξουν κατά πόσο αυτές οι ανεπαίσθη-
τες μεταλλάξεις του κορωνοϊού τού προ-
σφέρουν κάποια πλεονεκτήματα.

Τη μελέτη για τον κορωνοϊό συνυπογρά-
φουν, πλην του κ. Τσιόδρα, οι ερευνητές 
του ΕΙΠ Ανδρέας Μεντής (διευθυντής Ερευ-
νών, προϊστάμενος Εργαστηρίου Ιατρικής 
Μικροβιολογίας), Τιμοκράτης Καραμήτρος, 
Γεθσημανή Παπαδοπούλου, Μαρία Μπού-
σαλη και Αναστάσιος Μέξιας.

ΤΟ DNA «ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» 
Άγνωστο παραμένει ποιος μπορεί να προ-

σβληθεί από τον κορωνοϊό, καθώς αυτό 
καθορίζεται από το DNA του καθενός, σύμ-
φωνα με τον ομότιμο καθηγητή Γενετικής 
του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου, Κώστα 
Τριανταφυλλίδη, ο οποίος εκτίμησε ότι τον 
Ιούνιο θα έχουμε ένα αποτελεσματικό φάρ-
μακο σε μορφή χαπιού.
«Το DNA μας παίζει ρόλο στο αν θα προ-

σβληθούμε από τον κορωνοϊό και πόσο 
βαριά θα είναι τα συμπτώματα, είναι το συ-
μπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι επιστή-
μονες», είπε ο καθηγητής και εκτίμησε ότι 
οι δοκιμές που γίνονται σε 1.000 άτομα, θα 
είναι σε θέση τον Ιούνιο μετά από αξιολογή-
σεις, να δώσουν το πρώτο αποτελεσματικό 
φάρμακο που θα είναι σε χαπάκι, ενώ για το 
εμβόλιο θα χρειαστεί να περιμένουμε αρκε-
τά περισσότερο, καθώς απαιτούνται ακόμα 
από εννέα μήνες ως ένας χρόνος.

Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, εξήγησε ανα-
λυτικά πώς είναι ο ιός και πώς λειτουργεί: 
«Γνωρίζουμε όλη τη μορφή του ιού, είναι 
σαν στέμμα με ακτίνες. Η πρωτεΐνη του ιού 

πηγαίνει στον υποδοχέα της μεμβράνης 
κυττάρων μας και οι δύο πρωτεΐνες έχουν 
μεγάλο βαθμό συγγένειας. Το γονίδιο έχει 
βρεθεί ότι εκφράζεται σε καρδιά, νεφρά, 
πνεύμονες και αρτηρίες. Το συγκεκριμέ-
νο γονίδιο είναι πολυμορφικό, θα πρέπει 
άρα να είναι μία πιθανή εξήγηση γιατί 
υπάρχουν παράξενα αποτελέσματα, δηλα-
δή υγιή άτομα να προσβάλλονται. Με το 
AIDS, αν έχεις μία συγκεκριμένη γενετική 
σύσταση δεν προσβάλλεσαι καθόλου από 
τον ιό ή αν προσβάλλεσαι δεν έχεις τόσο σο-
βαρά συμπτώματα, μήπως γίνεται το ίδιο με 
τον κορωνοϊό;», αναρωτήθηκε ο κ. Τριαντα-
φυλλίδης στον FOCUS FM.
Το ανησυχητικό είναι ότι, σύμφωνα με 

τον καθηγητή Γενετικής, ενδεχομένως το 
Σεπτέμβριο να υπάρξει και δεύτερο κύμα 
κορωνοϊού. Γι’ αυτό και όλοι ελπίζουν η 
επιστήμη να δράσει ταχύτατα και να μας 
δώσει τις απαραίτητες ασπίδες προστασίας. 
Για την ώρα, ο κ. Τριανταφυλλίδης επανέ-
λαβε αυτό που συστήνουν όλοι οι ειδικοί 
παγκοσμίως ως τη μόνη ατομική λύση: «Να 
μένουμε στο σπίτι, αν βγούμε να τηρούμε 
μεταξύ μας απόσταση τουλάχιστον δύο μέ-
τρων, όταν είμαστε κοντά σε ανθρώπους να 
φοράμε μάσκα και να μην ανταλλάσσουμε 
χειραψίες. Φυσικά, με την επιστροφή μας 
στο σπίτι, η πρώτη κίνηση πρέπει να είναι 
το πλύσιμο των χεριών, προτού αγγίξουμε 
οτιδήποτε».
                      [πηγές: Euronews, newsbreak.gr]
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Nicholas Liounis
& Anastasios Anagnostopoulos

Pharmacie

4365 St-Martin Boulevard West, Chomedey, Laval

TEL: 450 682-2626

Δωρεάν διανομή όπου κι’αν κατοικείται
Montreal, Laval, West-Island, South Shore, Lasalle, St-Jérôme, Mirabel, κλπ.

Καλό Πάσχα και
Καλή Ανάσταση !

• Συνταγές
• Χειρουργικά εξαρτήματα
• Τεστ εγκυμοσύνης
• Τεστ για Χοληστερίνη 
• και Ζάχαρο
• Μετρητές Ζαχάρου αίματος

• Όλων των ειδών μπαστούνια  
και πατερίτσες

• Είδη υγείας
• Καλλυντικά
• Δώρα όλων των ειδών
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Πολλές Ευχές για υγεία 
και πνευματική ανάσταση

Από τον Οργανισμό Τρίτης Ηλικίας “Η ΦΙΛΙΑ”

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!
Σπάζουμε τα εμπόδια της απομόνωσης

για καλλίτερη ποιότητα ζωής. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ “ΦΙΛΙΑ”

821 Ogilvy ave. Montreal, QC  H3N 1N9
Tel: 514 948-3021 | fax: 514 948-6063 | filia@bellnet.ca

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ύφεση 5%-10% της οικονομίας φέτος 
«βλέπει» ο Χρήστος Σταϊκούρας

Ρεπορτάζ: ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
[πηγή: Η Καθημερινή]

Μέσα στο εύρος της προβλεπόμενης 
από την Κομισιόν ευρωπαϊκής ύφεσης 

για φέτος, δηλαδή στο 5%-10%, τοποθέτη-
σε ο υπουργός Οικονομικών της ελληνι-
κής κυβέρνησης, Χρήστος Σταϊκούρας, την 
εκτίμησή του για την ύφεση και στην Ελλά-
δα, σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με 

αυτήν προ ολίγων ημερών. Οι προβλέψεις 
του υπουργού Οικονομικών συμπλέουν 
έτσι όχι μόνο με αυτές της Κομισιόν, αλλά 
και άλλων διεθνών οργανισμών, οι οποίοι 
τοποθετούν την προβλεπόμενη ύφεση στην 
Ελλάδα σε διψήφιο νούμερο.

Πρόβλεψη για ύφεση 8%-9% διατύπωσαν 
την περασμένη εβδομάδα και οι θεσμοί, 
στο πλαίσιο της 6ης μεταμνημονιακής αξι-
ολόγησης, που έγινε με τηλεδιάσκεψη, εν 

αναμονή των προβλέψεων του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου, στο πλαίσιο του 
World Economic Outlook.
Οι οικονομολόγοι ανησυχούν ότι βρισκό-

μαστε μπροστά σε μια κρίση με πολλαπλά 
πλήγματα στην οικονομία: ύφεση, αύξηση 
της ανεργίας, εκ νέου διόγκωση του δημο-
σίου χρέους, επιστροφή στα ελλείμματα 
και αύξηση των κόκκινων δανείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τράπεζα της 
Ελλάδος εκτιμά ότι η χώρα θα βγει από την 
κρίση με μια αύξηση του δημοσίου χρέ-
ους της κατά 15% τουλάχιστον, επομένως 
θα ξεπεράσει το 190%, επιστρέφοντας σε 
μνημονιακές επιδόσεις. Επίσης, οι υπηρεσί-
ες της κεντρικής τράπεζας προβλέπουν ότι 
εξαιτίας του κορωνοϊού θα υπάρξει αύξηση 
του ποσοστού των κόκκινων δανείων κατά 
4%-10%, επομένως θα πλησιάσουν ξανά το 
40%-45%. Για τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα 
με πληροφορίες, ενημερώθηκε τις προη-
γούμενες ημέρες η κυβέρνηση, προκειμέ-
νου να διαμορφώσει αναλόγως τη στρατη-
γική της, ενόψει και των ευρωπαϊκών δια-
πραγματεύσεων.

Παράλληλα, πλήγμα θα υποστεί και ο 
προϋπολογισμός, καθώς η εποχή των πρω-
τογενών πλεονασμάτων θα αποτελέσει 
φέτος παρελθόν. Κυβέρνηση και Κομισιόν 
συμφώνησαν την περασμένη εβδομάδα ότι 
προβλέπεται πρωτογενές έλλειμμα, αν και –
σύμφωνα με πληροφορίες– οι δύο πλευρές 
συμφώνησαν ότι αυτό θα είναι διαχειρίσιμο 
και θα μπορεί να αντιστραφεί τον επόμενο 
χρόνο. Πάντως, ο υφυπουργός Δημοσιονο-
μικής Πολιτικής, Θόδωρος Σκυλακάκης, σε 

συνέντευξή του στην «Καθημερινή της Κυ-
ριακής» (12/4/20) εκτίμησε ότι το δημοσι-
ονομικό κόστος των μέτρων του κορωνοϊού 
έως και το Μάιο θα φτάσει τα 14 δισ. ευρώ, 
κάτι που ξεπερνάει το 7% του ΑΕΠ. Επομέ-
νως, ακόμη κι εκεί να σταματήσει το κόστος, 
μιλάμε ήδη για υψηλό έλλειμμα.

Η ευρωπαϊκή στήριξη, που συμφωνήθηκε 
στο πλαίσιο του Eurogroup την περασμένη 
εβδομάδα, θεωρείται –και δικαίως– ανε-
παρκής, δεδομένου του μεγέθους του προ-
βλήματος. 

Ωστόσο, οικονομικοί παράγοντες εκτιμούν 
ότι αυτή θα αυξηθεί το προσεχές διάστημα, 
φτάνοντας το 1 τρισ. ευρώ τουλάχιστον, στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για την ανοικοδό-
μηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, μετά την 
κρίση.

Εν τω μεταξύ, οι ίδιοι παράγοντες υποστη-
ρίζουν ότι η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει 
στο έπακρο τα συμφωνηθέντα εργαλεία και 
να μη διστάσει λόγω ανησυχιών για ενδεχό-
μενη αιρεσιμότητα ή «στίγμα» από την προ-
σφυγή στην προληπτική γραμμή του ESM, 
καθώς οι ανάγκες της θα είναι μεγάλες και 
δε διαθέτει την πολυτέλεια να αγνοήσει μια 
προσφερόμενη βοήθεια 4 δισ. ευρώ, όπως 
αυτή. 

Επίσης, επισημαίνουν ότι ο ΕSM λύνει τα 
χέρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
να στηρίξει τη χώρα, χωρίς περιορισμούς, 
ενώ η στήριξη μέσω του προγράμματος 
Πανδημίας θα λήξει κάποια στιγμή και τότε 
τα ελληνικά ομόλογα θα βρεθούν και πάλι 
σε καθεστώς μη επιλέξιμο, εφόσον δεν έχει 
φτάσει η χώρα σε επενδυτική βαθμίδα.

Η ευρωπαϊκή στήριξη που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του Eurogroup την περασμένη εβδομά-
δα θεωρείται –και δικαίως– ανεπαρκής, δεδομένου του μεγέθους του προβλήματος. Ωστόσο, 
οικονομικοί παράγοντες εκτιμούν ότι αυτή θα αυξηθεί το προσεχές διάστημα, φθάνοντας το 
1 τρισ. ευρώ.

Φίλες και φίλοι του Magic Mission

Δύσκολες στιγμές περνάει σήμερα ο πλανήτης μας. Μία πρωτόγνωρη απειλή 
που έχει μετατρέψει τη ζωή μας και έχει αδειάσει την ψυχή μας, όπως έχει 
αδειάσει τους δρόμους που πριν λίγες εβδομάδες πηγαίναμε ξένοιαστοι 
στις δουλειές μας και συναντούσαμε φίλους και γνωστούς. Φίλοι μου ίσως 
αυτό είναι μια ευκαιρία να σκεφτούμε κάπως καλύτερα γιατί ίσως έχουμε 
χαλάσει σαν κοινωνία. Ας ανοίξουμε το παράθυρο της καρδιάς μας να μπει 
λίγο φως ανθρωπιάς, να δείξουμε σεβασμό ο ένας στον άλλον, να δώσουμε 
περισσότερη αγάπη στα παιδιά μας και στους ηλικιωμένους μας. Θέλω 
να πιστεύω ότι αυτό που περνάμε σήμερα είναι ένα μάθημα να γίνουμε 
αυτοί που πρέπει να είμαστε. Μέσα σ’ αυτή την κατάσταση δεν πρέπει να 
ξεχνάμε την ανθρωπιά μας, το καθήκον μας για τους συνανθρώπους μας. 
Δυστυχώς, το Magic Mission δεν έχει τη δυνατότητα αυτή την περίοδο να 
βοηθήσει τους Οργανισμούς και όλους όσους μας χρειάζονται. Ελπίζουμε 
ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε το έργο μας.

Φίλοι μου, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους συμπατριώτες μας εδώ στο 
Μοντρεάλ, αυτούς που είναι μόνοι, τους ηλικιωμένους μας, αυτούς που 
δεν έχουν κανέναν για να τους συμπαρασταθεί αυτή τη δύσκολη περίοδο. 
Ευτυχώς, Οργανισμοί όπως η «Φιλία» και ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός 
Ελληνίδων Κυριών είναι εδώ για να σας βοηθήσουν. Δεν έχετε παρά να τους 
τηλεφωνήσετε.  «Φιλία»:514-948-3021                                               

«Φιλανθρωπικός Οργανισμός  Ελληνίδων Κυριών»: 514-344-1666

Φίλοι μου, ας απλώσουμε το πέπλο της ανθρωπιάς, της αδελφοσύνης 
και της αλληλεγγύης σ’ αυτούς που μας χρειάζονται. Όλοι εμείς από το 
Magic Mission ευχόμαστε σε όλους σας υγεία, γαλήνη, Καλή Ανάσταση και 
χαρούμενη να είναι η Πασχαλιά. Μην ξεχνάτε «Μένουμε σπίτι».

Comité de soutien aux Organismes
d’aide à l’enfance en Grèce

Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών
Ιδρυμάτων της Ελλάδας

Comité de soutien aux Organismes
d’aide à l’enfance en Grèce

Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών 
Ιδρυμάτων της Ελλάδας

“Magic Mission”

Comité de soutien aux Organismes
d’aide à l’enfance en Grèce

Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών 
Ιδρυμάτων της Ελλάδας

“Magic Mission”Comité de soutien aux Organismes
d’aide à l’enfance en Grèce

Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών
Ιδρυμάτων της Ελλάδας
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Ευχόμαστε 
Καλή Ανάσταση! 
Ο Χριστός ας μας 

δώσει την δύναμη 
για την δική μας 
ανάσταση, από 
το σκοτάδι στο 
απόλυτο Φως.
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John Vourakis
NOTAIRE - NOTARY

Ευχόμαστε σε όλους σας
Καλό Πάσχα

και Καλή Ανάσταση!

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

T: 450 669-1819
F: 450 682-5382

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χάθηκαν 41.903 θέσεις εργασίας  
το Μάρτιο λόγω της πανδημίας
Γράφει η ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ
[πηγή: Η Καθημερινή]

Δραματική μείωση των προσλήψεων, κυ-
ρίως στους τομείς του τουρισμού και του 

επισιτισμού, σημειώθηκε το Μάρτιο στην 
Ελλάδα. Η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση 
ανέκοψε κάθε πιθανή πρόθεση των επιχει-
ρηματιών των παραπάνω κλάδων να προχω-
ρήσουν στην αύξηση των θέσεων εργασίας, 
ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα 
αλλά και της έναρξης της θερινής περιόδου 
στη χώρα μας, με αποτέλεσμα τον περασμένο 
μήνα να χαθούν 41.903 θέσεις εργασίας.

Πρόκειται για αρνητικό ρεκόρ 19 ετών και 
συγκεκριμένα από το 2001, καθώς ακόμη και 
το δύσκολο 2012, όταν η χώρα βρισκόταν βυ-
θισμένη σε βαθιά οικονομική κρίση και ύφε-
ση, το μήνα Μάρτιο είχαν χαθεί μόλις 7.564 
θέσεις εργασίας (ο Μάρτιος είχε αρνητικό 
ισοζύγιο επίσης το 2009 και το 2011).

Είναι χαρακτηριστικό, όπως αναφέρεται και 
στο μηνιαίο δελτίο του πληροφοριακού συ-
στήματος «Εργάνη», ότι από τη σύγκριση των 
στοιχείων των δύο μηνών, Μαρτίου 2020 και 
Μαρτίου 2019, προκύπτει αρνητική επίδοση 
κατά 85.276 λιγότερες θέσεις εργασίας για 
το Μάρτιο 2020 (αρνητικό ισοζύγιο -41.903 
θέσεων εργασίας έναντι θετικού ισοζυγίου 
+43.403 το Μάρτιο του 2019). Μάλιστα, τα 
στοιχεία εκτιμάται ότι θα ήταν ακόμη πιο ανη-
συχητικά, εάν τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνη-
ση δε συνοδεύονταν από τη ρητή υποχρέωση 
των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν σε αυτά, 
να διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις εργα-
σίας και να μην προχωρήσουν σε απολύσεις.

Ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας, Γιάννης 
Βρούτσης, αναγνωρίζει ότι τα αποτελέσματα 
αποτυπώνουν την αναμενόμενη δύσκολη κα-
τάσταση στην αγορά εργασίας, όπως διαμορ-

φώνεται στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρο 
τον κόσμο, μετά την εκδήλωση της πρωτοφα-
νούς, παγκόσμιου χαρακτήρα υγειονομικής 
κρίσης και της πανδημίας του νέου κορωνοϊ-
ού, κι επισημαίνει αφενός ότι οι απολύσεις το 
φετινό Μάρτιο ήταν σημαντικά χαμηλότερες 
από πέρυσι, αφετέρου ότι το ισοζύγιο προ-
σλήψεων – απολύσεων παρουσίασε τη δυ-
σμενέστερη αρνητική τιμή του στις 20 Μαρτί-
ου, ενώ έκτοτε παρουσίασε τάσεις βελτίωσης. 
«Γεγονός που αντανακλά την ευεργετική 

σταθεροποιητική επίδραση των μέτρων που 
έλαβε η κυβέρνηση στην αγορά εργασίας», 
συμπλήρωσε ο υπουργός.

Αναλυτικά, οι απολύσεις το φετινό Μάρτιο 
ήταν 144.905, λιγότερες κατά 13.849 από τις 
158.784 απολύσεις που είχαν γίνει πριν από 
12 μήνες. Το «χτύπημα» φαίνεται πως ήρθε 
από τις προσλήψεις, οι οποίες περιορίστη-
καν στις 103.002, λιγότερες κατά 99.155 σε 
σύγκριση με τις 202.157 που είχαν γίνει το 
Μάρτιο του 2019. 

Ο αρνητικός αντίκτυπος της υγειονομικής 
κρίσης που έκανε την εμφάνισή της στη χώρα 
μας το Μάρτιο αποτυπώνεται και στα στοιχεία 
του πρώτου τριμήνου του έτους, καθώς συνο-
λικά το ισοζύγιο γύρισε αρνητικό, με αποτέλε-
σμα να χαθούν 34.354 θέσεις απασχόλησης. 

«ΕΚΡΗΞΗ» PART TIME
«Έκρηξη» καταγράφεται και στις μετατροπές 

συμβάσεων από πλήρη σε μερική ή εκ περι-
τροπής απασχόληση. 

Συγκεκριμένα, τον προηγούμενο μήνα δη-
λώθηκαν 3.449 μετατροπές συμβάσεων από 
πλήρη σε μερική απασχόληση, έναντι 2.516 
το Μάρτιο του 2019.

Αναφορικά με τις νέες συμβάσεις εργασίας, 
περισσότερο προβληματίζουν τα στοιχεία του 
τριμήνου, παρά μόνο του Μαρτίου της φετι-
νής χρονιάς. Ακριβέστερα, το Μάρτιο πραγ-
ματοποιήθηκαν 57.732 προσλήψεις πλήρους 
απασχόλησης, αριθμός που αντιστοιχεί στο 
56,05% του συνόλου. 
Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης πρό-

σφεραν άλλες 45.270 προσλήψεις, δηλαδή 
το 43,95% του συνόλου (37.883 μερική απα-
σχόληση ή 36,78% και 7.387 εκ περιτροπής 
ή 7,17%). 

Η εικόνα, όμως, είναι πολύ χειρότερη στο 
τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου, καθώς εκεί 
φαίνεται ότι οι ευέλικτες μορφές απασχόλη-
σης εκτοξεύονται στο 52,49%.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τη θλιβερή πρω-
τιά σε χαμένες θέσεις εργασίας κατέχει η 
εστίαση (-21.919) και ακολουθούν με μεγάλη 
διαφορά οι χερσαίες μεταφορές (-3.623) και 
οι δραστηριότητες απασχόλησης (-2.190). 

Σε επίπεδο περιφέρειας, τέλος, οι περισσό-
τερες χαμένες θέσεις (-19.125) καταγράφη-
καν στην Αττική και ακολουθούν η Κεντρική 
Μακεδονία (-7.676) και η Πελοπόννησος 
(-3.036).

Να σημειωθεί ότι δημοσιοποιήθηκαν στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία του ποσο-
στού ανεργίας τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα 
οποία συνεχίστηκε η πορεία αποκλιμάκωσης, 
καθώς ανήλθε στο 16,4% έναντι 18,5% του Ια-
νουαρίου 2019.
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Πάνω από 230 μεσίτες 
ακινήτων στην υπηρεσία σας

514 360-3000                      www.charisma.ca

- 3rd largest independent office in Quebec -

Καλ
ή Ανάστ

αση Καλό Πάσχα

Montreal - Center - City
1460 Sherbrooke West, Office 200

Montreal, Qc, H3G-1K4

Pointe-Claire
6500 Transcanadienne,  Bureau 420, 

Pointe-Claire, Qc, H9R-0A5

Rive-sud
2015, av. Victoria, Bureau 200

St-Lambert, Quebec, J4S 1H11460 

Vaudreuil-Dorion
110 - 2555 rue Dutrisac

Vaudreuil-Dorion, Quebec, J7V7E6

Head Office
3310 100 Avenue, suite 340, Laval, Quebec, H7T 0J7
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Η Διεύθυνση και το προσωπικό του Mr. Puffs σας εύχεται
Καλή Ανάσταση Καλό Πάσχα !

LAVAL
4879, boul. Notre-Dame

Laval, QC
H7W 1V3

450 934-7007

QUARTIER DIX30
40-8900, boul. Léduc

Brossard, QC 
J4Y 0B3

450 676-6311

BLAINVILLE
1435 boul. Michele-Bohec

Blainville, QC
J7C 0M4

450 437-4545

CÔTE-DES-NEIGES
5707 Rue Côte-des-Neiges

Montreal, QC 
H3S 1Y7

514 733-8989

OLD PORT
438B Place Jacques Cartier

Old Montreal, QC
H2Y 3B3

514 875-9000

JOLIETTE
67 Rue Papineau,

Joliette, QC,
J6E 2K5

450 398-6767

TERREBONNE
706 boul. des Seigneurs

Terrebonne, QC
J6W 1T6

450 312-6029

SAINT-JÉRÔME
OPENING

SOON

SAINT-JEAN- 
SUR-RICHELIEU

1224 Rue Douglas
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC  

J3A 0A2 

450.348.7833 

TROIS-RIVIÈRES
3490 Boulevard des Forge

Trois-Rivières, QC 
G8Y 5H5

1-819-840-7405

POINTE-AUX- 
TREMBLES

12886 Sherbrooke Est
Pointe-aux-Trembles, QC

H1A 4Y3

514-447-9505

SAINTE-JULIE
183 Boul. Armand-Frappier, 

suite 100 ,
Sainte-Julie, QC , J3E 0G2

450-649-1416

GATINEAU
OPENING

SOON

PLATEAU
1810, ave. Mt.-Royal Est

Montreal, QC
 H2H-1J1

514 523-0184

MARCHÉ CENTRAL
9191, boul. Acadie

Montréal, QC
 H4N 3K1

514 382-0000

VAUDREUIL-DORION
3128 boul. de la Gare
Vaudreuil-Dorion, QC

J7V 0V5
vaudreuil@mrpuffs.com

ST-EUSTACHE
513 boul. Antoine-Seguin

Saint-Eustache, QC
J7P 4W9

450 472-2444

LASALLE
7775 boul. Newman

Lasalle, QC
 H4N 3K1

514 543-6561

ST-LÉONARD
5918, Des Grandes-Prairies

St-Léonard, QC
H1P 1A2

514 322-3323

POINTE-CLAIRE
993, boul. St-Jean
Pointe-Claire, QC

H9R 5M3

514 694-3377

R

And NOW 
Mr.Puffs platter !

To sweeten any  
holiday table !
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Μεραρχία SS «Skanderbeg»: Οι Αλβανοί του Χίτλερ

Γράφει ο Παντελής Καρύκας*

Κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε όλες 
τις κατακτημένες περιοχές, οι Γερμα-

νοί συγκρότησαν ένοπλα τμήματα και 
μονάδες, κυρίως για την καταπολέμηση 
των παρτιζάνων. Ένα από τα χειρότερα, 
ήταν η 1η Αλβανική Μεραρχία. 
H Αλβανία κατελήφθη από τους Ιτα-

λούς τον Απρίλιο του 1939. Μετά την 
κατάληψη Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας, 
η ιταλική Αλβανία επεκτάθηκε εδαφικά, 
περιλαμβάνοντας ακόμα και το Κόσσο-
βο, πραγματοποιώντας το όνειρο των 
Αλβανών εθνικιστών για τη «Μεγάλη 
Αλβανία».
Οι Αλβανοί, υπό την προστασία των 

Ιταλών, άρχισαν τις σφαγές Ελλήνων, 
Σέρβων και Μαυροβούνιων. Σταδιακά 
στο Κόσσοβο, ειδικά, σύντομα ο σερβι-
κός πληθυσμός είχε είτε εκδιωχθεί, είτε 
πεθάνει. Μετά την ιταλική συνθηκολό-
γηση, το 1943, οι Γερμανοί πήραν υπό 
την προστασία τους τους Αλβανούς, που 
συνεργάζονταν με τους Ιταλούς και ειδι-
κά την Μπάλι Κομπετάρ, την αλβανική 
«πολιτοφυλακή» που ευθύνεται για χι-
λιάδες θανάτους.

ΜΕΡΑΡΧΙΑ SS
Οι Γερμανοί ενέταξαν έναν αριθμό Αλ-

βανών στη 13η Ορεινή Μεραρχία των 
Waffen SS «Handschar». Στη μεραρχία 
αυτή υπηρετούσαν κυρίως Βόσνιοι μου-
σουλμάνοι. Οι 1.000 περίπου Αλβανοί 
που υπηρέτησαν σε αυτή σχημάτισαν 
το 1ο τάγμα του 2ου Συντάγματος, το 
οποίο κατόπιν μετονομάστηκε σε 28ο 
Σύνταγμα. Λίγο αργότερα άλλοι 500 Αλ-
βανοί εντάχθηκαν στις τάξεις της μεραρ-
χίας. Κατόπιν τούτου, οι Γερμανοί απο-

φάσισαν να σχηματίσουν μια εξ’ ολοκλή-
ρου αλβανική μεραρχία.
Η Αλβανική Μεραρχία των SS άρχισε να 

σχηματίζεται τον Απρίλιο του 1944 με 
την προοπτική να υπηρετήσει, αποκλει-
στικά, στο Κόσσοβο, μετά από αίτημα 
του πολιτικού ηγέτη των Αλβανών εθνι-
κιστών Μπέντρι Πεγιάνι. Η Μεραρχία 
έλαβε τον επίσημο τίτλο 21η Μεραρχία 
Waffen SS «Skanderbeg».
Αν και παρουσιάστηκαν αρκετοί εθελο-

ντές, μόνο 6.000 από αυτούς κρίθηκαν 
κατάλληλοι. Έτσι στη νέο-συγκροτημέ-
νη μεραρχία εντάχθηκε και το αλβανικό 
τάγμα της «Handschar». Την 1η Μαΐου 
η Μεραρχία ιδρύθηκε επίσημα και εντά-
χθηκε στο ΧΧΙ Ορεινό Σώμα Στρατού. Οι 
αξιωματικοί και οι περισσότεροι υπαξι-
ωματικοί ήταν Γερμανοί. Διοικητής της 
τοποθετήθηκε ο ταξίαρχος των SS Άου-
γκουστ Σμιντχούμπερ. Η δύναμη της 
Μεραρχίας δεν ξεπέρασε τους 6.500 
άνδρες.
Οι άνδρες έφεραν ιταλικό και γερμανι-

κό οπλισμό. Η Μεραρχία διέθετε και μια 
επιλαρχία ιταλικών αρμάτων Μ15/42. 
Διέθετε επίσης, το 50ο και το 51ο Ορει-
νό Σύνταγμα SS, το 21ο Ορεινό Σύνταγ-
μα Πυροβολικού, την 21η Επιλαρχία 
Αναγνώρισης, την 21η Αντιαρματική 
Μοίρα, το 21ο Ορεινό Τάγμα Μηχανι-
κού, το 21ο Τάγμα Επιμελητείας, τα 21ο 
Τάγμα Διαβιβάσεων και το 21ο Τάγμα 
Υγειονομικού.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
Οι Αλβανοί, αμέσως μετά τη συγκρότη-

ση της Μεραρχίας, εκτράπηκαν σε φο-
βερά εγκλήματα κατά των Σέρβων, σε 
σημείο που οι Γερμανοί υποχρεώθηκαν 
να διαλύσουν δύο τάγματα της μεραρχί-

ας και να συλλάβουν Αλβανούς. Στις 14 
Μαΐου 1944 οι Αλβανοί επέδραμαν σε 
εβραϊκά σπίτια στην Πρίστινα.
Συνέλαβαν 281 Εβραίους τους οποίους 

και παρέδωσαν στους Γερμανούς. Οι 
συλληφθέντες στάλθηκαν στο στρατόπε-
δο του Μπέργκεν – Μπέλσεν. Ελάχιστοι 
επιβίωσαν. Οι άνδρες της Μεραρχίας 
όμως ενεπλάκησαν και σε σφαγές Αλ-
βανών, μη φίλα προσκείμενων προς τον 
Άξονα.
Εκδίωξαν επίσης 10.000 οικογένειες 

Σέρβων και Μαυροβούνιων από το Κόσ-
σοβο, ενώ παράλληλα βοήθησαν στην 
εγκατάσταση 72.000 Αλβανών, αλλάζο-
ντας, οριστικά, την εθνολογική σύνθεση 
της περιοχής, την οποία εκμεταλλεύτη-
καν οι απόγονοί τους, το 1999.
Το κυνήγι Εβραίων και Σέρβων συνε-

χίστηκε εντατικά από τους άνδρες της 
Μεραρχίας, η οποία, ουσιαστικά, δεν 
υπήρξε ποτέ τίποτα περισσότερο, από 
μια ομάδα ενόπλων, με μόνη έγνοια τις 
αρπαγές, τις λεηλασίες, τις σφαγές και 
τους βιασμούς. Τον Ιούνιο του 1944 η 
Μεραρχία εκτέλεσε την πρώτη μεγάλης 
κλίμακας άσκησή της. Ακόμα και τότε 
όμως η κατάσταση εξετράπη και 400 ορ-
θόδοξοι άμαχοι εκτελέστηκαν, στο χωριό 
Αντριγέβιτσα.

ΚΑΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΞΙΑ
Αμέσως μετά έλαβε μέρος σε αντιπαρ-

τιζανικές επιχειρήσεις μέχρι και τα τέλη 
Αυγούστου, με πενιχρά αποτελέσματα. 
Οι Γερμανοί πείστηκαν ότι η Μεραρχία 

μπορούσε, μόνο, να αναλάβει καθήκο-
ντα φρούρησης. Σε συγκρούσεις με τους 
παρτιζάνους σκοτώθηκαν περίπου 1.000 
Αλβανοί, ενώ πολλοί ακόμα λιποτάκτη-
σαν.

Οι Γερμανοί υποχρεώθηκαν να παρα-
δεχτούν πως η μεραρχία δεν είχε καμία 
αξία ως πολεμική δύναμη. 
Την 1η Σεπτεμβρίου 1944 άνδρες της 

Μεραρχίας στασίασαν, σκοτώνοντας 
τους Γερμανούς αξιωματικούς και υπαξι-
ωματικούς τους. Περίπου 3.500 Αλβανοί 
λιποτάκτησαν, κατόπιν. Ο Χίμλερ ενέτα-
ξε τότε στη Μεραρχία 3-4.000 Γερμανούς 
ναύτες που υπηρετούσαν στην Ελλάδα.
Παρόλα αυτά, έως τον Οκτώβριο του 

1944 η Μεραρχία διέθετε μόλις 4.900 
άνδρες, εκ των οποίων μόλις 1.500 θεω-
ρούντο ικανοί για μάχη. Στα μέσα Οκτω-
βρίου είχαν απομείνει 86 αξιωματικοί, 
467 υπαξιωματικοί και 899 άνδρες στις 
τάξεις της. Έτσι ο διοικητής της Ομάδας 
Στρατιών Ε, πτέραρχος Λέερ, διάταξε 
τον αφοπλισμό και την αποστράτευση 
όλων των Αλβανών. Η Μεραρχία διαλύ-
θηκε, επίσημα, την 1η Νοεμβρίου. Ακο-
λούθησαν παρτιζανικά αντίποινα κατά 
των Αλβανών, χιλιάδες από τους οποί-
ους σκοτώθηκαν.
Οι άνδρες της Μεραρχίας έφεραν γερ-

μανικές στολές. Φέρονταν όμως ακόμα 
και στολές του Βασιλικού Γιουγκοσλαβι-
κού Στρατού, καθώς και ιταλικές. 
Οι εξαρτήσεις επίσης προέρχονταν από 

κάθε διαθέσιμη πηγή. 

Έμβλημα της Μεραρχίας ήταν ο αλβανι-
κός δικέφαλος αετός. 

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

[Πηγή: slpress.gr]

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



56  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  17 Απριλιου, 2020 / April 17, 2020

GREECE

LIFESTYLE

Ελένη Ράντου: «Δε νιώθω 
καλά και με… εκνευρίζει 

αφόρητα το σποτ του 
Παπαδόπουλου!»

Στην εκπο-
μπή Dot μί-

λησε μέσω 
Skype η Ελένη 
Ράντου. Η δη-
μοφιλής ηθο-
ποιός μίλησε 
για το πώς 
περνάει όλο 

αυτό το διάστημα κλεισμένη στο σπίτι της και απο-
κάλυψε πως άρχισε να μαγειρεύει με τη βοήθεια της 
κόρης της, καθώς εκείνη μέχρι στιγμής δεν είχε καμία 
σχέση με την κουζίνα.
Όσον αφορά την απομόνωση, εξήγησε πως δεν έχει 

νιώσει στιγμή μόνη, καθώς στο σπίτι, εκτός από εκείνη, 
είναι και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η κόρη τους, 
η μητέρα της αλλά και οι γυναίκες που φροντίζουν τη 
μητέρα της.
«Συνωστιζόμαστε πολλοί άνθρωποι και πρέπει να συ-

νταιριάσει ο ένας με τα χούγια του άλλου», ανέφερε 
χαρακτηριστικά η ηθοποιός και συνέχισε: «Πρέπει να 
δείξεις κατανόηση, να εξαντλήσεις την υπομονή σου, 
να το φιλοσοφήσεις, δεν έχεις επιλογές. Ο άνθρω-
πος τρελαίνεται όταν έχει επιλογές. Ένα πράγμα που 
με εκνευρίζει είναι όλος αυτός ο κόσμος που βγαίνει 
στα media και προσπαθεί να πει τι καλά που περνά-
ει μέσα. Αυτό είναι μία ψευτιά. Κανένας δεν περνάει 
καλά. Εμένα δε μου δίνει κουράγιο μια ψευτιά… Και με 
εκνευρίζει αφόρητα και το σποτ του Σπύρου του Παπα-
δόπουλου, και ότι προσπαθεί να μου πει πως πρέπει 
να νιώθω. Δε νιώθω καλά. Περιμένω να το ζήσω να δω 
πως θα πάει», είπε η δημοφιλής ηθοποιός. 

[πηγή: Πρώτο ΘΕΜΑ]

Ροζίτα Σώκου: «Εμένα και να με πάρει, 
τι να με κάνει;»

Η γνωστή δημοσιογράφος, που 
σήμερα είναι 97 ετών, βρί-

σκεται κλεισμένη στο σπίτι της 
και μιλώντας στην εφημερίδα 
Espresso περιέγραψε τον τρόπο 
με τον οποίο βιώνει η ίδια αυτή 
την κατάσταση.

«Άντε καλέ που θα φοβηθώ τον κορωνοϊό. Εμένα και 
να με πάρει, τι να με κάνει; Άλλωστε, από τους πα-
λιούς μόνο εγώ και ο Ζάχος Χατζηφωτίου (σ.σ.: επίσης 
97 ετών) έχουμε μείνει. Εκείνος, μάλιστα, ανανεώνει 
κάθε τόσο το δίπλωμά του και οδηγεί κιόλας. Εγώ είμαι 
κλεισμένη εδώ και μερικά χρόνια σπίτι μου, λόγω των 
κινητικών προβλημάτων που έχω. Για μένα, ωστόσο, 
είναι πρόβλημα μόνο ότι πρέπει να έρχονται οι δικοί 
μου άνθρωποι να με βλέπουν, και αυτοί φοβούνται. 
Εγώ, προς το παρόν, στην υγεία μου είμαι φαινόμενο. 
Δεν έχω απολύτως τίποτα. Τώρα λένε στους νέους να 
κλειστούν σπίτια τους. Από μία μεριά είναι καλό αυτό. 
Νομίζω ο κόσμος γύρισε στις πραγματικές ανθρώπινες 
αξίες. Όταν είσαι κλεισμένος μέσα σε τέσσερις τοίχους, 
αντιλαμβάνεσαι καλύτερα όσα έχεις όταν είσαι εντε-
λώς ελεύθερος, αλλά δεν τους δίνεις σημασία. Εγώ το 
θάνατο, σου έχω ξαναπεί, δεν τον φοβάμαι. Ούτε τη 
διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ροζίτα Σώκου.

[πηγή: govastileto.gr]

ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΙΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ

Δύσκολες ώρες για την Καλομοίρα
Δύσκολες ώρες βιώνει η Καλομοί-

ρα στην άλλη μεριά του Ατλα-
ντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η 
οποία βρίσκεται στο έλεος του κο-
ρωνοϊού. 
Η πανδημία, μόνο αδιάφορη δεν 

έχει αφήσει την αγαπημένη τραγου-
δίστρια, αφού εκτός του γεγονότος 
ότι οι δίδυμοι γιοι της ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες και χρειάζονται 
μία έξτρα προσοχή, όπως αποκα-
λύπτει σε συνέντευξή της, έχει και 
δικό της άνθρωπο στο νοσοκομείο, 
καθώς νοσεί από κορωνοϊό.
Μάλιστα, η Καλομοίρα, σε συνέ-

ντευξή της στο Secret αφήνει να 
εννοηθεί πως τα πράγματα δεν 
είναι καλά για την υγεία του τόσο 
κοντινού της ανθρώπου, μιας και 
παραδέχεται πως προσεύχεται για 
να πάνε όλα καλά. Δείτε τι ακριβώς 
αποκάλυψε στη συνέντευξή της...

-Πιστεύεις ότι η Αμερική άργησε να 
πάρει μέτρα;
-«Ναι, νομίζω ότι όλοι μπορούν να 
το δουν αυτό. Η Αμερική γνώριζε ότι 
υπήρχε η πιθανότητα να έρθει ο ιός 
και εδώ. Ανταποκρίθηκαν πολύ γρή-

γορα σταματώντας τις πτήσεις από 
την Κίνα, ίσως όμως θα έπρεπε να 
απαιτήσουν να ενισχυθούν τα ιατρι-
κά μας αποθέματα, ώστε να είμαστε 
σε κάθε περίπτωση προετοιμασμέ-
νοι για ό,τι συμβεί. Και να που συμ-
βαίνει».

-Έχεις κάποιο δικό σου πρόσωπο 
που νοσεί;
-«Ναι. Κάποιον πολύ κοντινό μου. 
Δε θέλω να πω ποιος είναι, διότι 
σέβομαι την ιδιωτικότητα, αλλά βρί-
σκεται ήδη στο νοσοκομείο, όπου 
του παρέχεται η κατάλληλη βοή-
θεια. Όλοι προσευχόμαστε».

-Είσαι ένα αγαπημένο πρόσωπο 
στην Ελλάδα και θέλουμε να στεί-
λεις το δικό σου αισιόδοξο μήνυμα.
-«Στέλνω όλη μου την αγάπη και τη 
θετική ενέργεια σε όλους σας. Γνω-
ρίζω ότι είναι μια τρομακτική περί-
οδος, το νιώθω, επειδή και εγώ φο-
βάμαι πολύ, αλλά πρέπει να διατη-
ρήσουμε την ψυχραιμία μας και να 
κάνουμε ό,τι μπορούμε βάσει αυ-
τών που έχουμε αυτή τη στιγμή. Στο 
τέλος θα το ξεπεράσουμε όλο αυτό, 

κάποτε θα τελειώσει. Να σκέφτεστε 
ότι ολόκληρος ο πλανήτης βιώνει το 
ίδιο και είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. 
Ο Θεός να μας ευλογεί όλους, να ευ-
λογεί τους γιατρούς μας, τους νοση-
λευτές μας, το ιατρικό προσωπικό, 
τους υπαλλήλους των σουπερμάρ-
κετ, τους καθαριστές στα νοσοκο-
μεία και τους υπαλλήλους των φαρ-
μακείων». 

 
[πηγή: Gossip-tv.gr] 

Δωρεά 1 εκ.$ από Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ

Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ προστίθενται στη συνε-
χώς αυξανόμενη λίστα διασημοτήτων που συμβάλ-

λουν στις προσπάθειες αντιμετώπισης της πανδημίας 
του κορωνοϊού.
Ο Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και κινηματο-

γραφικός παραγωγός και η Βρετανίδα, λιβανέζικης κα-
ταγωγής δικηγόρος, έχουν κάνει μεγάλες δωρεές σε δι-
άφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις, συνολικού ύψους 
ενός εκατομμυρίου δολαρίων.
Σύμφωνα με το Deadline, ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλού-

νεϊ έκαναν δωρεά σε έξι οργανώσεις που έχουν από-
λυτη ανάγκη.
Πιο συγκεκριμένα, διέθεσαν το ποσό των 250.000 δο-

λαρίων στην οργάνωση που παρέχει στήριξη στους ερ-
γαζόμενους στη βιομηχανία του θεάματος, The Motion 
Picture and Television Fund (Ταμείο Κινηματογράφου 
και Τηλεόρασης). Επιπλέον, έκαναν δωρεά 250.000 δο-

λαρίων στο Ταμείο του Σωματείου Ηθοποιών και της 
Αμερικανικής Ομοσπονδίας Τηλεοπτικών και Ραδιο-
φωνικών Καλλιτεχνών (SAG-AFTRA) και ισόποση οικο-
νομική βοήθεια πρόσφεραν στο Ταμείο Δημάρχων του 
Λος Άντζελες.
Το ζεύγος Κλούνεϊ διέθεσε, επίσης, 300.000 δολάρια 

στην Τράπεζα Τροφίμων του Λιβάνου, την Περιφέρεια 
Λομβαρδίας της Ιταλίας και στο Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας της Βρετανίας (NHS).
«Το Ταμείο Κινηματογράφου και Τηλεόρασης παρέ-

χει προσωρινή οικονομική βοήθεια για την κάλυψη 
αναγκών που δημιουργούνται από την πανδημία του 
Covid-19. Βοηθάει σε θέματα όπως η ασφάλιση υγείας, 
η ψυχική υγεία, τα μισθώματα, τα τρόφιμα και άλλα 
απαραίτητα» σύμφωνα με το Deadline.
Το Ταμείο αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών της πανδημίας του SAG-AFTRA βοηθά στην 
κάλυψη οικονομικών αναγκών, όπως ασφάλιστρα υγεί-
ας, τρόφιμα, στέγαση και τα ιατρικά έξοδα, αναφέρεται 
στο δημοσίευμα.
Η Τράπεζα Τροφίμων του Λιβάνου τροφοδοτεί αν-

θρώπους που δε μπορούν να εργαστούν, ηλικιωμέ-
νους, άτομα με αναπηρία, άτομα με χρόνιες ασθένειες 
και μονογονεϊκές οικογένειες.
Το Ταμείο Δημάρχων του Λος Άντζελες υποστηρίζει 

τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής πε-
ρίθαλψης, τους άστεγους, τους ηλικιωμένους και προ-
σφέρει άμεση οικονομική βοήθεια σε κατοίκους που 
πλήττονται από την πανδημία. 

[πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ]

50 χρόνια έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

του Μιχάλη Τελλίδη

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME

Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ

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

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

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

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

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

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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	 	 					ότι	από	το	2013	-	και	μέχρι	νεοτέρας	ανακοίνωσης	-	 
	 							μειώνουμε	το	κόστος	μεταφοράς	μιάς	μεγάλης	βαλίτσας,	
										ανεξαρτήτως	βάρους,	ή	ενός	μεσαίου	χαρτοκιβωτίου	
	από	το	Μόντρεαλ	στην	Αθήνα	σε	μόνο	$50.00.	

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

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

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

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
1563 Begin, Ville St-Laurent, Québec  H4R 1W9 (corner Thimens)
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594

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

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

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

Ανακαλύφθηκε εξωπλανήτης που 
έχει μεγάλη ομοιότητα με τη Γη

Διαθέτει πιθανώς συνθήκες φιλικές  
για την ύπαρξη νερού και την ανάπτυξη ζωής

Επιστήμονες από τις ΗΠΑ και την Ευ-
ρώπη ανακάλυψαν ένα βραχώδη 

εξωπλανήτη που φαίνεται να έχει μεγά-
λη ομοιότητα με τη Γη, από άποψη με-
γέθους και θερμοκρασίας, διαθέτοντας 
πιθανώς συνθήκες φιλικές για την ύπαρ-
ξη νερού και την ανάπτυξη ζωής, καθώς 
βρίσκεται εντός της «κατοικήσιμης» ζώ-
νης του άστρου του.

Ο εξωπλανήτης Kepler-1649c βρίσκεται 
σε απόσταση 300 ετών φωτός από τη Γη 
και η ανακάλυψή του έγινε ύστερα από 
νέα ανάλυση παλαιότερων δεδομένων 
που είχε στείλει το -εκτός λειτουργίας 
πλέον- αμερικανικό διαστημικό τηλεσκό-
πιο «Κέπλερ».
Στην πρώτη «ανάγνωση» ο πλανήτης 

πριν από χρόνια είχε περάσει απαρατή-
ρητος, αλλά τώρα, έπειτα από μία δεύ-
τερη ανάλυση των στοιχείων, έγινε αντι-
ληπτός.
Από τις χιλιάδες εξωπλανήτες που έχει 

εντοπίσει το εν λόγω τηλεσκόπιο, ο νέος 
εξωπλανήτης είναι ο πιο όμοιος με τη Γη 
σε μέγεθος και θερμοκρασία που έχει 
βρεθεί μέχρι σήμερα.
«Είναι απίστευτο ότι βρήκαμε έναν 

τέτοιον εξωπλανήτη τώρα, τόσα χρό-
νια αφότου έχει σταματήσει η συλλογή 
δεδομένων από το τηλεσκόπιο Κέπλερ. 
Αναρωτιέμαι τι άλλο μπορεί να βρεθεί 
τα επόμενα χρόνια στα πλούσια στοιχεία 
που συνέλεξε το Κέπλερ» ανέφερε ο 
αστρονόμος Jeff Coughlin του Ινστιτού-
του SETI της Καλιφόρνιας.

Ο Kepler-1649c έχει διάμετρο μόλις 
1,06 φορές μεγαλύτερη της Γης (δηλα-
δή 6% μεγαλύτερη) και λαμβάνει από το 
μητρικό άστρο του περίπου το 75% της 
ακτινοβολίας που δέχεται η Γη από τον 
Ήλιο, συνεπώς οι δύο πλανήτες έχουν 
θερμοκρασιακές ομοιότητες. Αντίθετα 
όμως από τη Γη, βρίσκεται σε τροχιά 
γύρω από ένα μικρό και αχνό άστρο ερυ-
θρό νάνο, που έχει το ένα τέταρτο του 
μεγέθους του Ήλιου.
Επειδή κινείται πολύ πιο κοντά στο 

άστρο του απ’ ό,τι η Γη γύρω από τον 
Ήλιο, ο Kepler-1649c χρειάζεται 19,5 γή-
ινες ημέρες (η διάρκεια του έτους του) 
για να διαγράψει μία πλήρη περιφορά.
«Αυτός ο γοητευτικός μακρινός κόσμος 

μάς γεννά ακόμη μεγαλύτερη ελπίδα ότι 
μια δεύτερη Γη βρίσκεται κάπου ανά-
μεσα στα άστρα και περιμένει να την 

ανακαλύψουμε» δήλωσε ο Νο2 στην 
επιστημονική ιεραρχία της Αμερικανικής 
Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), Thomas 
Zurbuchen.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Άντρι-

ου Βάντερμπουργκ του Πανεπιστημίου 
του Τέξας, που έκαναν τη σχετική δη-
μοσίευση στο περιοδικό αστροφυσικής 
The Astrophysical Journal Letters, διευ-
κρίνισαν ότι κατά πόσο όντως ο Kepler-
1649c είναι κατάλληλος για να κατοικη-
θεί είναι κάτι -προς το παρόν- δύσκολο 
να εκτιμηθεί με βάση τα έως τώρα στοι-
χεία. Παραμένει άγνωστο αν ο πλανήτης 
διαθέτει ατμόσφαιρα και τι είδους.
Οι ερυθροί νάνοι έχουν την «κακή» συ-

νήθεια να κάνουν περιοδικές εκλάμψεις 
επικίνδυνης ακτινοβολίας στο διάστημα 
γύρω τους, κάτι που μπορεί να κατα-
στρέψει την όποια πλανητική ατμόσφαι-
ρα.

Άλλοι εξωπλανήτες που έχουν βρεθεί 
έως τώρα και εμφανίζουν ομοιότητες σε 
μέγεθος με τη Γη είναι οι Trappist-1f και 
Teergarden c, ενώ σε θερμοκρασία οι 
Trappist-1d και TOI 700d.

Αλλά έως τώρα, δεν είχε ανακαλυφθεί 
κανένας που να είναι τόσο όμοιος με τη 
Γη ταυτόχρονα σε μέγεθος και θερμο-
κρασία και επίσης να βρίσκεται εντός 
της «κατοικήσιμης» ζώνης του άστρου 
του.

Στο ίδιο αστρικό σύστημα έχει βρεθεί 
εδώ και τρία χρόνια ακόμη ένας εξωπλα-
νήτης, ο Kepler-1649b, ο οποίος βρίσκε-
ται πολύ πιο κοντά στο άστρο, άρα ανα-
μένεται να είναι καυτός και ακατάλληλος 
για ζωή (όπως η Αφροδίτη στο δικό μας 
ηλιακό σύστημα), ενώ δεν αποκλείεται 
να υπάρχουν και άλλοι πλανήτες.
Το τηλεσκόπιο «Κέπλερ», ο σημαντικό-

τερος «κυνηγός εξωπλανητών» για όσο 
λειτούργησε, έως το 2018, όταν ξέμεινε 
από καύσιμα, έχει φέρει στο φως περί-
που τα δύο τρίτα των συνολικά 4.100 
επιβεβαιωμένων μέχρι σήμερα πλανη-
τών πέρα από το ηλιακό σύστημά μας.

Οι ανακαλύψεις του έχουν οδηγήσει 
τους επιστήμονες στην εκτίμηση ότι το 
20% έως 25% των περίπου 200 δισεκα-
τομμυρίων άστρων του γαλαξία μας, 
διαθέτουν βραχώδεις εξωπλανήτες στη 
φιλόξενη ζώνη πέριξ του άστρου τους.

[Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ]

Ο εξωπλανήτης Kepler-1649c βρίσκεται σε απόσταση 300 ετών φωτός από τη Γη και η ανακά-
λυψή του έγινε ύστερα από νέα ανάλυση παλαιότερων δεδομένων που είχε στείλει το -εκτός 
λειτουργίας πλέον- αμερικανικό διαστημικό τηλεσκόπιο «Κέπλερ» (πηγή: nasa.gov)

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

«Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα»
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Αυτό το Πάσχα 
η Ανάσταση του Κυρίου 
να φέρει την λύτρωση  
στις ψυχές όλων μας!

 Καλό Πάσχα 
 Καλή Ανάσταση!

107

ΧΑΝΕΤΑΙ ΤΖΙΡΟΣ 4,5 ΔΙΣ ΕΥΡΩ – ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ 45.142 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Κατεδαφίζονται» τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα
Η απώλεια ξενοδοχειακού τζίρου για το 2020 εκτιμάται σε 1,2 δις  
για τα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας και σε 3,26 δις για τα εποχικής
Γράφει η Ελένη Στεργίου
[πηγή: in.gr]

Σε σημείο μηδέν ο ελληνικός τουρισμός 
λόγω πανδημίας, με τα στοιχεία που δι-

ενήργησε το Επιμελητήριο στο Ινστιτούτο 
Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων να 
αποκαλύπτουν μαύρες προβλέψεις, αφού 
η απώλεια του ξενοδοχειακού τζίρου για 
το 2020 εκτιμάται στα 4,46 δις ευρώ. Με 
αναγωγή στο συνολικό πληθυσμό των ξε-
νοδοχείων, υπολογίζεται πως κινδυνεύ-
ουν άμεσα 45.142 θέσεις εργασίας.

Ο 3ος κύκλος της έρευνας «COVID-19 και 
ελληνικά ξενοδοχεία» του ΙΤΕΠ, που διε-
νεργήθηκε στον διάστημα 1-10 Απριλίου 
2020 διαπιστώνεται:
-Μεταξύ  των ξενοδοχείων συνεχούς λει-

τουργίας, το 65 % εξ αυτών θεωρεί πιθανή 
ή πολύ πιθανή τη χρεοκοπία (46,6% πιθα-
νή, 18,3% πολύ πιθανή).
-Το αντίστοιχο ποσοστό για τα ξενοδο-
χεία εποχικής λειτουργίας ανέρχεται στα 
51,8% (40,5% πιθανή, 11,3% πολύ πιθα-
νή).
-Ταυτόχρονα, το 95% των ξενοδοχείων 

συνεχούς λειτουργίας διαβλέπει ποσο-
στιαία μείωση του τζίρου κατά μέσο όρο 
56,3%. Αντίστοιχα το 94,2% των ξενοδο-
χείων εποχικής λειτουργίας αναμένει μεί-
ωση του τζίρου κατά Μ.Ο. 56,1%.

Με αναγωγή στο συνολικό ξενοδοχειακό 
πληθυσμό, η απώλεια ξενοδοχειακού τζί-
ρου για το 2020 εκτιμάται σε 1,2 δις για 
τα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας και 
σε 3,26 δις για τα εποχικής. 

Η συνολική εκτιμώμενη απώλεια φτάνει 
στα 4,46 δις ευρώ.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ακολούθως, το 57,3% των ξενοδοχείων 

συνεχούς λειτουργίας, εκτιμούν μείωση 
της απασχόλησης κατά 40%. Αντίστοιχα, 
το 65,4% εποχικής λειτουργίας βλέπει 
πτώση της απασχόλησης κατά 41,5%. 
Με αναγωγή στο συνολικό πληθυσμό 

των ξενοδοχείων, υπολογίζεται πως κιν-
δυνεύουν άμεσα 45.142 θέσεις εργασίας.

Επίσης, το 71,1% των ξενοδοχείων συνε-
χούς λειτουργίας δηλώνει ότι έχει ανάγκη 
για χρηματοδότηση, η οποία ανέρχεται 
κατά μέσο όρο στο 31,1% του τζίρου τους. 

Αντίστοιχα, 66,6% των ξενοδοχείων εποχι-
κής λειτουργίας  δηλώνουν ανάγκες χρη-
ματοδότησης στο 31,4%. 
Με αναγωγή εκτιμάται πως οι ανάγκες 

χρηματοδότησης φτάνουν τα 498 εκατ. 
ευρώ για τα συνεχούς λειτουργίας και 
1,29 δις ευρώ για τα εποχικής. Συνολικά, η 
ανάγκη χρηματοδότησης διαμορφώνεται 
στα 1,79 δις ευρώ.

Ο Πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βα-
σιλικός επισήμανε πως μπροστά σε μια 
πρωτόγνωρη και αχαρτογράφητη – όπως 
τη χαρακτήρισε – πραγματικότητα είναι 
απόλυτη ανάγκη να υπάρξουν λύσεις και 
πρόνοια, σημειώνοντας πως η προτεινό-
μενη δέσμη μέτρων έχει ήδη προωθηθεί 

στο Υπουργείο Τουρισμού.
Η πρόταση του ΞΕΕ εμπεριέχει 5 κατηγο-

ρίες μέτρων, οι οποίες επιμερίζονται ως 
εξής:
-Υγειονομικοί όροι λειτουργίας στην επα-
νέναρξη
-Φορολογικά
-Εργασιακά
-Τραπεζικές ρυθμίσεις
-Επιμέρους στοχεύσεις σε κρίσιμα ζητήμα-
τα

Μετά την ολοκλήρωση της αναλυτικής 
παρουσίασης της προτεινόμενης δέσμης 
μέτρων, ο Πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξαν-
δρος Βασιλικός, έκανε την ακόλουθη δή-
λωση: 
«Ο τουρισμός είναι αυτή την ώρα στο 

σημείο μηδέν. Τα ξενοδοχεία εκπέμπουν 
SOS. Θα απαιτηθεί ολική επαναφορά προ-
κειμένου να κερδίσουν το μέλλον και να 
συνεχίσουν τη μεγάλη προσφορά τους 
στην ανάπτυξη, την απασχόληση και τη 
συνοχή της κοινωνίας. Μεσοπρόθεσμα 
αυτό θα επιτευχθεί με το δεκαετές σχέ-
διο για τον τουρισμό στην εκπόνηση του 
οποίου το ΞΕΕ θα συμμετέχει με τεκμη-
ριωμένες θέσεις. Μέχρι τότε όμως πρέ-
πει το ξενοδοχείο να στηριχτεί σήμερα, 
για να παραμείνει όρθιο αύριο. Με άμε-
σα μέτρα που θα καταστήσουν εφικτή την 
επανεκκίνησή τους και αυτό πρέπει να εί-
ναι το μήνυμα της σημερινής συνέντευξης 
Τύπου. Τα ελληνικά ξενοδοχεία και οι ερ-
γαζόμενοι σε αυτά έχουν απόλυτη ανάγκη 
άμεσης στήριξης. Έχουν απόλυτη ανάγκη 
από άμεσα και τολμηρά μέτρα».
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750 Cremazie West  •  514 270-6565

ΚΑΛΟ  ΠΑΣΧΑ • ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ !

CLOSED TILL FURTHER 
NOTICE DUE TO 

COVID-19
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ΠΑΟΚ
Ο «Δικέφαλος» επενδύει στη χρυσή φουρνιά
Από τα «χρυσά» συμβόλαια, στην προ κορωνοϊού εποχή, στον ΠΑΟΚ, αποφάσισαν να επενδύ-
σουν στα δεκάδες ταλέντα που είναι στις υποδομές της ομάδας, αλλά και δανεικοί σε διάφορες 
ομάδες. Ποιοι είναι οι πρώτοι «7» που «χτυπάνε» την πόρτα της πρώτης ομάδας.
Γράφει ο  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 
[πηγή: TO10.GR]

Όταν ξεμπερδέψουμε με το καλό απ’ 
αυτή την κατάσταση, τίποτα δε θα 

είναι ίδιο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολό-
κληρο τον πλανήτη. Αυτό που επικρατεί 
είναι η αβεβαιότητα για το τι θα φέρει 
η αυριανή ημέρα. Εκατοντάδες επιχει-
ρήσεις υπολειτουργούν, άλλες έχουν 
κατεβάσει ρολά μη μπορώντας να αντα-
ποκριθούν στα λειτουργικά τους έξοδα. 
Η παγκόσμια οικονομία δέχεται ασφυ-
κτικές πιέσεις και θα χρειαστεί μεγάλο 
διάστημα για να ανακάμψουν όλες οι 
χώρες. Αυτή η κατάσταση όπως είναι 
φυσικό και επόμενο έχει χαντακώσει και 
τον αθλητισμό, με πρώτο και καλύτερο 
το βασιλιά των σπορ, το ποδόσφαιρο. 
Όλες οι ομάδες, ακόμα και αυτές με τα 
«βαριά» πορτοφόλια. προσπαθούν να 
χαμηλώσουν τα μπάτζετ τους. 
Αυτό θα γίνει από τη νέα χρονιά και 

στον ΠΑΟΚ ρίχνοντας το βάρος στα τμή-
ματα των υποδομών. Αν τα λεγόμενα 
γίνουν πράξη, γιατί κάθε χρόνο τα ίδια 
ακούμε, τότε θα είναι η πρώτη φορά που 
στο Δικέφαλο θα προωθηθούν αρκετοί 
παίκτες από τη «χρυσή» φουρνιά.
Η ανάγκη λοιπόν οδηγεί τα κλαμπ να 

ρίξουν το βάρος στα τμήματα υποδομής 
τους, αυτό όμως δε σημαίνει πως αυτά 
τα παιδιά θα στηρίξουν άμεσα την προ-
σπάθεια του πρωταθλητισμού. Θα κατα-
λάβουν, αρχικά, μια θέση στο αρχικό ρό-
στερ και στη συνέχεια θα αξιολογηθούν 
με περισσότερη προσοχή. 
Στην Τούμπα υπάρχει ήδη μια «χρυσή» 

φουρνιά που ετοιμάζεται να «χτυπήσει» 
την πόρτα της πρώτης ομάδας και να δι-
εκδικήσει σε βάθος χρόνου ακόμα και 
μια θέση στην ενδεκάδα. Πρόκειται για 
επτά ποδοσφαιριστές «διαμάντια» που 

θα ήθελε κάθε προπονητής να έχει στη 
διάθεση του.
Γιάννης Μιχαηλίδης: Ο Μιχαηλίδης 

γεννήθηκε στα Γιαννιτσά και ο Δικέ-
φαλος τον απέκτησε από την Αθλητική 
Ακαδημία της πόλης. Το ντεμπούτο του 
με την ασπρόμαυρη φανέλα στην πρώ-
τη ομάδα το έκανε στο ματς με τον ΟΦΗ 
για το Κύπελλο στις 15 Ιανουαρίου 2020. 
Πανηγύρισε μαζί με τους συμπαίκτες του 
πρωτάθλημα, αήττητο σερί και συμμετο-
χές στο Youth League. Αποτελεί βασικό 
στέλεχος της Εθνικής Νέων, ενώ το με-
γάλο του προνόμιο είναι ότι αγωνίζεται 
με το αριστερό πόδι.
Θεοχάρης Τσιγγάρας: Γεννήθηκε στην 

Πορταριά Χαλκιδικής και αγωνίζεται ως 
μέσος, αποκτήθηκε το 2010 από την ακα-
δημία «Μπέμπηδες». Για κάποια χρόνια 
έκανε καθημερινά το δρομολόγιο Χαλκι-
δική-Θεσσαλονίκη-Χαλκιδική αλλά τα τε-
λευταία χρόνια εγκαταστάθηκε στο Σπίτι 
των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Είναι βασικό 
στέλεχος της πρωταθλήτριας Κ19. Θε-
ωρείται έξυπνος και ικανός αμυντικός 
χαφ – ικανός να βοηθά και επιθετικά την 
ομάδα του. Ήταν στην προετοιμασία της 
πρώτης ομάδας το καλοκαίρι και μάλι-
στα χρησιμοποιήθηκε στο φιλικό με την 
Τσβόλε.
Αντώνης Γαϊτανίδης: Αγωνίζεται στην 

επίθεση και το περασμένο καλοκαίρι 
έπαιξε σε αρκετά φιλικά του Δικεφάλου 
επί ολλανδικού εδάφους σκοράροντας 
μάλιστα και εντυπωσιακά γκολ. Ο νεα-
ρός που αγωνίζεται και στις τρεις θέσεις 
της επίθεσης, διαθέτει ευχέρεια στο 
συνδυαστικό παιχνίδι, στη διείσδυση, 
στην ντρίμπλα, ξέρει να συγκλίνει, να 
βγάζει ασίστ, να σκοράρει. Τον Ιανουά-
ριο αποφασίστηκε να παραχωρηθεί δα-
νεικός στον Απόλλωνα Σμύρνης με τον 
οποίο πριν διακοπεί το πρωτάθλημα είχε 
μια συμμετοχή.

Κώστας Μπαλογιάννης: Ο Μπαλογιάν-
νης θεωρείται τυχερός γιατί φέτος είχε 
μια γεμάτη χρονιά λόγω της παρουσίας 
του στην ομάδα του Βόλου. Συνολικά 
έχει παίξει σε 20 αγώνες εκ των οποίων 
οι 16 στο Πρωτάθλημα. 
Στον ΠΑΟΚ έχει μετρήσει μια συμμετο-

χή με την πρώτη ομάδα στον αγώνα Κυ-
πέλλου με τον Αήττητο Σπάτων. Ο 21χρο-
νος, δείχνει έτοιμος να επιστρέψει στην 
Τούμπα και να διεκδικήσει χρόνο συμμε-
τοχής σε μια θέση που οι λύσεις στα χαφ 
δεν περισσεύουν.
Λευτέρης Λύρατζης: Ο νεαρός δεξιο-

πόδαρος αμυντικός έχει καταγράψει 21 
συμμετοχές με την ομάδα του Βόλου και 
ένα γκολ και επιστρέφει στην Τούμπα γε-
μάτος από εμπειρίες και παραστάσεις. 
Το ντεμπούτο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ το 
έκανε στο ματς κυπέλλου με τον Αήττη-

το στα Σπάτα, ενώ έπαιξε επίσης και σε 
τρεις αγώνες απέναντι στον Πανιώνιο, 
δύο για το κύπελλο και ένα για το πρω-
τάθλημα.
Απόστολος Διαμαντής: Ο νεαρός αμυ-

ντικός αποκτήθηκε από τον Πανσερραϊ-
κό και κατάφερε να ξεχωρίσει. Το καλο-
καίρι παραχωρήθηκε και αυτός δανεικός 
στην ομάδα του ΝΠΣ, όπου μέτρησε 13 
συμμετοχές, εκ των οποίων οι δέκα για 
το πρωτάθλημα. 
Ζήσης Χατζηστραβός: Ο 21χρονος πο-

δοσφαιριστής, σύμφωνα με τα όσα λένε 
οι προπονητές του, πρόκειται για έναν 
ποδοσφαιριστή που διαθέτει σπάνια 
εξαιρετική τεχνική, αλλά και ποδοσφαι-
ρικό μυαλό. Φέτος αγωνίστηκε στην 
ομάδα του Καραϊσκάκη και ήταν ο πιο 
παραγωγικός παίκτης της ομάδας, με-
τρώντας εννιά γκολ και τρεις ασίστ.

Γράφει ο Θοδωρής Φελάνης
[πηγή: ΕΘΝΟΣ]

Αναπροσαρμογή συμβολαίων με ψαλίδισμα απο-
δοχών στους καλαθοσφαιριστές που έχουν εγγυη-

μένες συμφωνίες, όχι μόνο για τη φετινή αλλά και για 
την επόμενη σεζόν (2020-21) με αφορμή τις μεγάλες 
απώλειες λόγω κορωνοϊού, ζητούν ιδιοκτήτες μεγάλων 
κλαμπ της Euroleague.
Σε ότι αφορά τις ελληνικές ομάδες, ισχύουν τα εξής: 

Από πλευράς Παναθηναϊκού συμβόλαια και για την 
επόμενη χρονιά έχουν οι: Καλάθης (υπέγραψε το 2018 
τριετές συμβόλαιο για 6,5 εκ. ευρώ), Παπαπέτρου (λή-
γει το 2021), Παπαγιάννης (το 2018 υπέγραψε 3+1+1), 
Μήτογλου (λήγει το 2021), Βουγιούκας (έχει οψιόν για 
έναν ακόμη χρόνο), Φριντέτ (ως το 2021), Ντεσόν Τό-
μας (2021), Μπέντιλ (2021).
Οριστικές αποφάσεις, σχετικά με τη μορφή που θα 

έχει το νέο ρόστερ, θα παρθούν μετά την επιλογή του 
νέου προπονητή για τη σεζόν 2020-21. 

Ασφαλείς εκτιμήσεις, αναφορικά με το ποσοστό παι-
κτών που θα παραμείνουν στην ομάδα, ακόμη δε μπο-
ρούν να γίνουν.
Ο Παναθηναϊκός δε μπορεί, παρά να ακολουθήσει 

τους νόμους της αγοράς, περιορίζοντας στο μέτρο του 
δυνατού τον προϋπολογισμό του (ενδεχομένως και με 
μειώσεις συμβολαίων), καθώς ο σύλλογος  έχει υπο-
στεί (όπως και όλα τα αθλητικά κλαμπ παγκοσμίως), 
ήδη μεγάλες απώλειες εσόδων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΛΟΥΚΑ
Στον Ολυμπιακό συμβόλαια έχουν οι: Παπανικολά-

ου (λήγει το 2021), Κόνιαρης (2022), Ρούμπιτ (2021), 
Μπάλντγουιν (2021), Πολ (2021), Χαραλαμπόπουλος 
(2023), Νικολαΐδης (2024), Ποκουσέφσκι (2022). 
Για ενάμιση χρόνο υπέγραψαν φέτος οι: Έλις, Μπά-

ικς και ΜακΚίσικ. Θεωρείται βέβαιο πως ο Ολυμπια-
κός θα επιχειρήσει να «ξεφορτωθεί» κάποια από αυτά. 
Λήγουν τα συμβόλαια των: Σπανούλη, Πρίντεζη, Βεζέν-
κοφ, Μιλουτίνοφ (οδεύει προς ΤΣΣΚΑ).

Οι ερυθρόλευκοι θα κάνουν προσπάθεια να διατηρή-
σουν στο ρόστερ τους, τόσο τον Σπανούλη όσο και τον 
Πρίντεζη. Υπάρχει ήδη μια προφορική συμφωνία με 
τον 25χρονο Αμερικανό Χασάν Μαρτίν. 
Η περίπτωση του Κώστα Σλούκα δεν είναι εύκολη. Ο 

διεθνής γκαρντ υπέγραψε με τη Φενέρ-μπαχτσέ τον 
Ιούνιο του 2019 νέο συμβόλαιο 2+1 χρόνων (1,85 εκατ. 
ευρώ τον πρώτο χρόνο, 1,95 εκατ. το δεύτερο και 2,2 
εκατ. ευρώ τον τρίτο).
Ο Σλούκας δεν έχει λόγο να αθετήσει τη συμφωνία του 

με την τουρκική ομάδα, εκτός κι αν προκύψουν απρό-
οπτα γεγονότα, που σχετίζονται είτε με την παραμονή 
του Ομπράντοβιτς, είτε με αδυναμία εκπλήρωσης οικο-
νομικών υποχρεώσεων από πλευράς Φενέρ. Ο Ολυμπι-
ακός δεν έχει ακόμη καταθέσει πρόταση για τον Σλού-
κα, όμως ακόμη κι αν το αποφασίσει το ύψος αυτής σε 
καμία περίπτωση δε θα πλησιάζει αυτό της 3ης σεζόν 
που έχει στη Φενέρ (δηλαδή τα 2,2 εκατ. ευρώ). Το μπά-
τζετ του Ολυμπιακού για την επόμενη χρονιά θα είναι 
σίγουρα μικρότερο σε σχέση με το φετινό.

Euroleague: Η επόμενη μέρα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
Τα συμβόλαια των δυο ομάδων, η τάση για μείωση των μπάτζετ και η περίπτωση Σλούκα
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ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:  
Ο Θεοδόσιος, δύο πόλεμοι και ο Covid-19 

Οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν περάσει πολλά: τρομοκρατικές επιθέσεις,  
μποϊκοτάζ (αρκετά, μάλιστα), μια έκρηξη ηφαιστείου, Ισπανική Γρίπη και την προπαγάνδα του Χίτλερ.  

Τίποτε απ’ όλα αυτά δε στάθηκε ικανό να τους σταματήσει. Μόνον οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι.  
Και, τώρα, ο covid-19…

Γράφει ο Sportscaster 
[από το Protagon.gr]

Μέχρι να απαγορευτούν από τον αυτοκράτορα Θε-
οδόσιο (393 μ.Χ.), οι Ολυμπιακοί Αγώνες διεξάγο-

νταν κάθε τέσσερα χρόνια με τέτοια συνέπεια, ώστε το 
διάστημα που μεσολαβούσε -η Ολυμπιάδα- να αποτε-
λεί, για πάνω από μια χιλιετία, μια εναλλακτική μονάδα 
μέτρησης του χρόνου. 
Αυτή η ακολουθία, που τηρήθηκε και μετά την αναβίω-

σή τους (1896), διακόπηκε το 1916. Ήταν η πρώτη φορά 
που ένας πόλεμος δεν έπαψε για χάρη τους, αλλά το 
αντίστροφο. 
Θα διεξάγονταν στο Βερολίνο, όπου -τι ειρωνεία- επρό-

κειτο να κάνει την παρθενική της εμφάνιση η λευκή 
Ολυμπιακή σημαία με τους πέντε κύκλους, σύμβολο της 
ειρηνικής συνύπαρξης των λαών των πέντε ηπείρων. Οι 
προετοιμασίες για τους Αγώνες συνεχίστηκαν και μετά 
το 1914, καθώς κανείς δεν περίμενε ότι ο πόλεμος που 
είχε κηρύξει η Αυστροουγγαρία στη Σερβία θα ήταν η 
απαρχή του «Μεγάλου Πολέμου», που διήρκεσε περισ-
σότερο από τέσσερα χρόνια. Η κατασκευή του «Ντόιτσες 
Στάντιον», 60.000 θεατών (εκεί όπου σήμερα βρίσκεται 
το Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου), ολοκληρώθηκε, 
όμως αυτό το αριστούργημα έμεινε κλειστό για πάντα. 
Δυστυχώς, δεν ήταν η τελευταία φορά που οι Αγώνες 

υποχώρησαν μπροστά στα όπλα. Το 1940 επρόκειτο να 
φιλοξενηθούν στο Τόκιο (21 Σεπτεμβρίου – 6 Οκτωβρί-
ου), για πρώτη φορά σε ασιατικό έδαφος. Μάλιστα, οι 
Ιάπωνες θα διοργάνωναν και τους Χειμερινούς Αγώνες, 
στο Σαπόρο. Είχαν, ήδη, δαπανήσει πολλά χρήματα για 
την κατασκευή υπερσύγχρονων αθλητικών εγκαταστά-
σεων όταν, το 1937 (τη χρονιά που απεβίωσε ο Πιερ ντε 
Κουμπερτέν), άρχισαν οι εχθροπραξίες του Β’ Σινοϊαπω-
νικού πολέμου. 
Η ιαπωνική κυβέρνηση διέκοψε τη χρηματοδότηση των 

έργων και, λίγο καιρό αργότερα, αποφάσισε να «επι-
στρέψει» τους Αγώνες στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. 
Η ΔΟΕ ανέθεσε τους Θερινούς στη Φινλανδία και τους 
Χειμερινούς στη Γερμανία (Γκάρμις – Παρτενκίρχεν). 
Αλλά, μερικούς μήνες μετά, ξέσπασε ο Β’ Παγκόσμιος 
Πόλεμος. 
Το Λονδίνο είχε αναλάβει τους Αγώνες του 1944 προ-

τού ο Χίτλερ εισβάλει στην Πολωνία. Και η Κορτίνα ντ’ 
Αμπέτσο (Ιταλία), τους Χειμερινούς. Ματαιώθηκαν και 
οι δύο. 
Οι Ολυμπιακοί επέστρεψαν το 1948. Στο Λονδίνο, χω-

ρίς νέα ανάθεση. Κι έμειναν στην Ιστορία ως οι «Αγώνες 
της Λιτότητας», επειδή δε χτίστηκαν νέα γήπεδα, λόγω 
έλλειψης των απαραίτητων πόρων. Από την πρώτη με-
ταπολεμική διοργάνωση, αποκλείστηκαν η Γερμανία, η 
Ιταλία και όλες οι χώρες που είχαν πολεμήσει στο πλευ-
ρό του «Άξονα». 
Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, μετά 

την ανακοίνωση ότι οι φετινοί Αγώνες του Τόκιο αναβάλ-
λονται για το 2021, μόνον οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι 

είχαν σταθεί ικανοί να χαλάσουν τη μεγαλύτερη γιορτή 
του αθλητισμού, εδώ και 124 χρόνια. Ποτέ άλλοτε, σε 
καιρό ειρήνης, δεν είχαν ματαιωθεί οι Ολυμπιακοί Αγώ-
νες – κι ας πέρασαν πολλά: τρομοκρατικές επιθέσεις, 
μποϊκοτάζ (αρκετά, μάλιστα), μια έκρηξη ηφαιστείου, 
Ισπανική Γρίπη και την προπαγάνδα του Χίτλερ. 
Το 1908 θα διεξάγονταν στη Ρώμη, όμως η καταστρο-

φική έκρηξη του Βεζούβιου (1906) τους μετέφερε στο 
Λονδίνο. Οι Ιταλοί χρειάζονταν τα χρήματα που θα δα-
πανούσαν για τις ανάγκες της διοργάνωσης, για την 
ανοικοδόμηση της Νάπολης. 
Το 1920 έγιναν στην Αμβέρσα (Βέλγιο), χωρίς τη συμ-

μετοχή των χωρών που θεωρήθηκε ότι ευθύνονταν για 
τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο (Αυστροουγγαρία, Γερμανία, 
Βουλγαρία, Οθωμανική Αυτοκρατορία), παρά το φόβο 
της Ισπανικής Γρίπης. 
Διεξήχθησαν από τις 14 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμ-

βρίου, αν και η φονική επιδημία, που υπολογίζεται πως 
σκότωσε 50 έως 100 εκατομμύρια ανθρώπους από τον 
Ιανουάριο του 1918 έως το Δεκέμβριο του 1920, δεν είχε 
παρέλθει. 
Το 1932, οι Αγώνες του Λος Άντζελες κινδύνευσαν με 

ματαίωση, εξαιτίας της Μεγάλης Ύφεσης. Η οικονομική 
κρίση του Μεσοπολέμου είχε ως συνέπεια να μειωθούν 
δραματικά οι συμμετοχές. Έλαβαν μέρος μόλις 1.332 
αθλητές από 37 χώρες.
Το 1936, στο Βερολίνο, οι πρώτοι Αγώνες που μεταδό-

θηκαν τηλεοπτικά δοκιμάστηκαν από την απροκάλυπτη 
προπαγάνδα του Αδόλφου Χίτλερ υπέρ της υπεροχής 
της Αρίας φυλής. Αλλά οι φωνές που ζητούσαν τη διακο-
πή τους, δεν εισακούστηκαν. 
Το 1956, στη Μελβούρνη, η πρώτη διοργάνωση που 

φιλοξενήθηκε στο νότιο ημισφαίριο έπεσε θύμα διπλού 

μποϊκοτάζ: από την Αίγυπτο, το Ιράκ και το Λίβανο (λόγω 
της κρίσης του Σουέζ), αλλά και από την Ολλανδία, την 
Ισπανία και την Ελβετία, που διαμαρτύρονταν για την 
καταστολή της Ουγγρικής Επανάστασης από τη Σοβιετι-
κή Ένωση. 
Το 1972, στο Μόναχο, η ομηρία και η δολοφονία 11 ισ-

ραηλινών αθλητών, προπονητών και συνοδών από Πα-
λαιστίνιους που ανήκαν στην τρομοκρατική οργάνωση 
«Μαύρος Σεπτέμβρης», διέκοψε τους Αγώνες μόνο για 
μια μέρα. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επέμεινε να 
συνεχιστούν, και το Ισραήλ συμφώνησε. 
Το 1976, στο Μόντρεαλ, 29 χώρες -κυρίως από την 

Αφρική- απείχαν, επειδή η ΔΟΕ δεν τιμώρησε τη Νέα Ζη-
λανδία, που είχε «σπάσει» τον αποκλεισμό της Νότιας 
Αφρικής λόγω του Απαρτχάιντ. 
Το 1980, στη Μόσχα, 64 χώρες ακολούθησαν τις ΗΠΑ 

στο μποϊκοτάζ που διέταξε ο (τότε) Αμερικανός Πρόε-
δρος, Τζίμι Κάρτερ, εξαιτίας της σοβιετικής εισβολής στο 
Αφγανιστάν (1979), πληγώνοντας σοβαρά τους Αγώνες. 
Το 1984, στο Λος Άντζελες, 14 χώρες του πρώην ανα-

τολικού μπλοκ (ανάμεσά τους, η Σοβιετική Ένωση και η 
Ανατολική Γερμανία) απείχαν, ως «απάντηση» στο μπο-
ϊκοτάζ των Αμερικανών. 
Το 1996, στην Ατλάντα, μια βόμβα που εξερράγη στο 

Ολυμπιακό Πάρκο, με απολογισμό δύο νεκρούς και 111 
τραυματίες, «μουτζούρωσε» τη γιορτή για τα 100 χρό-
νια από την αναβίωση των Αγώνων. 
Τώρα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν να αντιμετωπίσουν 

τον κορωνοϊό. Αλλά, αυτή τη φορά αναβλήθηκαν – δε 
ματαιώθηκαν, όπως όλες τις προηγούμενες. 
Με την ευχή και την ελπίδα ότι το 2021, στο Τόκιο, όλοι 

θα έχουμε διαγράψει από τη μνήμη μας αυτόν τον εφι-
άλτη. 

Τόκιο 2020. Το έμβλημα των Ολυμπιακών Αγώνων αντιμέτωπο με τα φαντάσματα  
του παρελθόντος, τη διοργάνωση του 1940 ή ακόμα και το Μέγα Θεοδόσιο. 
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Εγκύκλιος 
Του Σεβασμιωτάτου 

Αρχιεπισκόπου Καναδά 
κ. Σωτηρίου

Π Α Σ Χ Α  2 0 20

Η γ έ ρ θ η!
Η απόδειξη της θεότητος

Μετά την ανυπακοή του Αδάμ και της Εύας και την εξορία από τον παράδεισο, 
η ανθρωπότητα για αιώνες και χιλιετηρίδες βασανίστηκε. Όλοι πλέον περίμεναν 
κάποια βοήθεια από τον ουρανό.

Η παλαιά διαθήκη μιλάει για τον ερχομό του Μεσσία. Ο προφήτης Ησαΐας λέγει. 
«Ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού 
Εμμανουήλ».

Γεμάτη είναι η παλαιά διαθήκη με προφητείες για τον ερχομό του Μεσσία. 
Ολόκληρη η ανθρωπότητα περίμενε κάποιον δυνατό σωτήρα από τον ουρανό . 

Οι αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι μιλούσαν γι’ αυτό πολλές φορές. Ο Σωκράτης 
χαρακτηριστικά στην απολογία του λέγει. «Ει μη τίνα άλλον ο Θεός υμίν επιπέμψειε, 
κηδόμενος υμών, καθεύδοντες αν διατελοίτε τον εσαεί χρόνον». Εάν ο Θεός δεν 
στείλει κάποιον άλλον φροντίζοντας για σας, θα κοιμάσθε για πάντα. 

Ο Κομφούκιος λέγει. «Είς άγιος μέλλει αποσταλήναι εξ ουρανού, ος γνώσεται 
τα πάντα και έξει πάσαν εξουσίαν εν ουρανώ και επί γης».

Οι αιγύπτιοι έγραφαν. «Η μήτηρ και παρθένος Ίσις γεννήση τον Ώρον, όστις 
έμελλε να συντρίψη την κεφαλήν του Τυφώνος».

Οι ινδοί παρακαλούσαν «ίνα ο Θεός των αποστείλει τον Θεόν Krishna δια να 
σώση την ανθρωπότητα».

Ο Ρωμαίος ιστορικός Σουετώνιος γράφει. «Ήτο ήδη πίστις καθολική εις την 
Ανατολήν, ότι εκ της Ιουδαίας εξελεύσεται είς Βασιλεύς, μέλλων να ιδρύση 
παγκόσμιον αυτοκρατορίαν».

Όλα αυτά είναι θαυμάσια. Η ανθρωπότητα έχει προετοιμαστεί για τον ερχομό 
του Μεσσία. Τώρα το πρόβλημα είναι ποιός είναι ο πραγματικός Μεσσίας. Πως θα 
πειστούμε, ότι αυτός που ονομάζουμε Μεσσία είναι ο πραγματικός Μεσσίας;

Ο Ιησούς γεννήθηκε από την παρθένο Μαρία. Μεγάλωσε. Δίδαξε την αλήθεια. 
Έκανε θαύματα πολλά. Καταδικάστηκε. Εμπτύστηκε. Κολαφίστηκε. Χλευάστηκε. 
Φορτώθηκε τον σταυρό της ατιμίας. Σταυρώθηκε. Στον σταυρό συγχώρεσε τον 
ληστή. Τον διαβεβαίωσε, ότι θα ήταν μαζί Του στον παράδεισο. Φρόντισε τη μάνα 
Του. Ο αγαπημένος Του μαθητής Ιωάννης θα ήταν πλέον ο υιός της. Συγχώρεσε τους 
σταυρωτές Του και όλο τον κόσμο. Έκλινε την κεφαλή Του και παρέδωσε το πνεύμα 
Του. Κατέβηκε νικητής στον άδη. Συνέτριψε το κέντρο του θανάτου. Αναστήθηκε.

Έτρεξαν οι Μυροφόρες να αλείψουν το νεκρό σώμα με μύρα, όπως ήταν η 
παράδοση των εβραίων. Τί έκπληξη! Ο λίθος ήτανε αποκεκυλισμένος. Λευκοντυμένος 
άγγελος λέγει στις Μυροφόρες. «Ηγέρθη. Ουκ έστιν ώδε». Αναστήθηκε!

Αυτό είναι το επισφράγισμα. Αυτή είναι η απόδειξη της θεότητας του Ιησού. Η 
Ανάστασή Του. Μας το λέγει καθαρά ο Απόστολος Παύλος. «Εάν ο Χριστός δεν 
αναστήθηκε, τότε κούφια είναι η πίστη μας, κούφιο και το κήρυγμα μας». 

Αγαπημένοι μου χριστιανοί, ο κορωνοϊός αμπάρωσε εφέτος τις εκκλησίες μας. 
Ο παππάς, ο ψάλτης και ο νεωκόρος τελούν όλες τις θείες λειτουργίες και τις ιερές 
ακολουθίες. Όλοι οι ευλαβείς χριστιανοί στα σπίτια τους, μπροστά στο προσευχητάρι 
τους οικογενειακά προσεύχονται. Ανεβαίνουν με τις ψυχές τους στο θρόνο της 
χάριτος. Ατενίζουν τον αναστημένο Χριστό. Ζουν την Ανάστασή Του. Δεν έχουν 
καμία αμφιβολία. Ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός.

Πολλοί αμφισβήτησαν την ανάσταση του Χριστού. Πολλοί την πολέμησαν. 
Έκαναν και τί δεν έκαναν! Έκαναν κινηματογραφικά έργα. Έγραψαν αναίσχυντα 
βιβλία. Έκαναν προπαγάνδα φοβερή. Άρχισαν με τους φύλακες του τάφου του Χριστού 
και τους προϊσταμένους τους. Έκαναν τόσα άλλα. Τίποτε δεν πέτυχαν. Η ανάσταση 
του Χριστού είναι ιστορικό γεγονός. Κανείς δεν μπορεί να καταρρίψει την αλήθεια 
αυτή. Αναστήθηκε ο Χριστός και οι πολέμιοί Του ντροπιάστηκαν, ντροπιάζονται και 
θα ντροπιάζονται.

Χριστός Ανέστη, ευλογημένοι μου χριστιανοί. Ζήστε την Ανάστασή Του. 
Αναλογιστείτε τη δική σας ανάσταση και προετοιμαστείτε γι’ αυτήν. Με ζωντανή 
πίστη. Με μετάνοια. Με αγάπη για όλο τον κόσμο και με έργα αγάπης. Με συγχώρεση 
και του μεγαλύτερου εχθρού σας. Με ζήτηση συγχώρεσης από όλους.

Χριστός Ανέστη! Αγκαλιαστείτε εχθροί και φίλοι. Η Ανάσταση του Χριστού είναι 
η απόδειξη, ότι αυτός είναι ο Μόνος Αληθινός Θεός.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Άναστάντι
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Μήνυμα 
Υφυπουργού Εξωτερικών 
κ. Κωνσταντίνου Βλάση 

προς τον Απόδημο 
Ελληνισμό 

για την εορτή του Πάσχα 
 

Αγαπητοί μου συμπατριώτες,

Ελληνίδες και Έλληνες του εξωτερικού,

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, 

απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες,

η φετινή Μεγάλη Εβδομάδα είναι σίγουρα δια-
φορετική από κάθε άλλη χρονιά. Υπό κανονικές 
συνθήκες, αυτές τις Άγιες μέρες συναντιόμαστε 
στις εκκλησίες, προκειμένου, όλοι μαζί, να βιώ-
σουμε σε κλίμα κατάνυξης τη μεγαλύτερη εορτή 
της Χριστιανοσύνης. Το ελληνικό Πάσχα είναι 
μοναδικό, μία ιερή μυσταγωγία, η οποία μας 
καθιστά κοινωνούς στα Πάθη, στην Σταύρωση 
και στην Ανάσταση του Κυρίου. Είναι ένα βίωμα 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
παράδοσης και της κληρονομιάς του τόπου μας, 
της ελληνικότητάς μας.

Όλοι θα θέλαμε να εορτάσουμε και φέτος το 
Πάσχα, όπως μόνο εμείς οι Έλληνες ξέρουμε. Στις 
ιδιαίτερες πατρίδες μας, κοντά στους δικούς μας 
ανθρώπους. Ωστόσο, η φετινή συγκυρία δεν μας 
το επιτρέπει. Τούτη τη χρονιά, που έχει σημαδευ-
τεί από την πανδημία του κορωνοϊού, μοναδική 
προτεραιότητα δεν μπορεί να είναι άλλη από την 
προστασία της υγείας μας, αλλά και της υγείας 
των συνανθρώπων μας. Για το λόγο αυτό ακο-
λουθούμε τις οδηγίες των ειδικών, μένουμε σπίτι, 
στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας έχουν ανάγκη. 

Στις δύσκολες αυτές στιγμές, η σκέψη η δική 
μου και όλων μας εδώ στη μητέρα Πατρίδα είναι 
πάντα κοντά σε εσάς, στις Ελληνίδες και στους 
Έλληνες της Διασποράς, που δοκιμάζεστε, ευ-
ρισκόμενοι μακριά από τον τόπο σας. Μείνετε 
ενωμένοι, με πίστη και αισιοδοξία. Κλείστε 
την Πατρίδα στην ψυχή σας και θα αντλήσετε 
αστείρευτη δύναμη. Άλλωστε, εσείς γνωρίζετε 
από δυσκολίες. Και ξέρετε πως στις πιο σκοτει-
νές στιγμές η αγάπη μας για την Ελλάδα είναι η 
πυξίδα που μας βοηθά να διασχίσουμε τα πιο 
δύσβατα μονοπάτια. 

Αυτό το Πάσχα θα είναι για όλους μας διαφορε-
τικό. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε 
να συναισθανθούμε το βαθύτερο νόημα αυτών 
των ημερών. Όσο σκληρή και εάν είναι μια δο-
κιμασία, στο τέλος του δρόμου υπάρχει πάντοτε 
το Φως και η Ελπίδα. Και το τέλος αυτό δεν είναι 
μακριά.

Εύχομαι Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα με 
υγεία σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι του χρόνου να 
έχουμε τη δυνατότητα να γιορτάσουμε τις μέρες 
αυτές υγιείς με τους αγαπημένους μας ανθρώ-
πους, όπου και αν αυτοί βρίσκονται.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ
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Φίλοι και φίλες μου, 

Διανύουμε μια πραγματικά μοναδική περίοδο, που την βιώ-
νουμε όλοι μας. Ελπίζω να την αντιμετωπίζετε σωστά και να 
παραμένετε ασφαλείς, ακολουθώντας όλες τις κυβερνητικές 
και υγειονομικές οδηγίες, που μας έχουν δοθεί. Ο κάθε ένας 
μόνος του αλλά και όλοι μαζί, πρέπει να ακολουθούμε όλους 
αυτούς τους κανόνες, προκειμένου να διώξουμε την πανδημία 
αυτή από την ζωή μας. 

Φέτος, θα γιορτάσουμε ένα πολύ διαφορετικό Πάσχα απ’ ότι 
συνήθως. Αυτή η διαφορετικότητα όμως, θα μας δώσει την 
ευκαιρία να εισάγουμε την Εκκλησία στα σπίτια μας, να προ-
σευχηθούμε ως οικογένεια με όλη την δύναμη της ψυχής μας, 
να ζήσουμε τα Πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού 
Χριστού, που με την λάμψη της θα φωτίσει τις καρδιές μας, 
καθώς το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου θα ψάλλουμε «Χριστός Ανέστη».

Φίλοι μου, οι δύσκολες αυτές στιγμές του COVID-19 μας υπενθυμίζουν πως πρέ-
πει να φροντίζουμε τόσο τους εαυτούς μας, όσο και τους γύρω μας, τους ηλικι-
ωμένους και τα παιδιά μας. Η πρόκληση είναι φανερή και τώρα είναι η στιγμή, 
που πρέπει να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Είμαι σίγουρος, ότι όλοι έχετε μεγαλώ-
σει με τις ουσιαστικές αξίες της ζωής, την καλοσύνη, τον σεβασμό, το κουράγιο. 
Τώρα, όσο ποτέ, υπάρχει η ανάγκη να τις εκφράσουμε μέσα από τις πράξεις μας, 

έτσι όπως ακριβώς μας τις δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Ακολου-
θώντας το Λόγο Του και το παράδειγμα μέσα από τα Άγια 
Πάθη Του, μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτήν την πανδημία 
και να βγούμε ενωμένοι και ισχυρότεροι, με την Πίστη μας να 
θριαμβεύει στη ζωή μας.

Η Κοινότητά μας, με μεγάλη υπερηφάνεια, συμμετέχει ενεργά 
στην πρωτοβουλία βοήθειας, που θα προσφέρει λίγη από τη 
χαρά του Πάσχα σε περισσότερες από 100 οικογένειες που 
έχουν ανάγκη στην παροικία μας. Είναι μια πράξη καλοσύ-
νης, που πρέπει να εμπνεύσει όλους μας, ώστε να βοηθή-
σουμε ο ένας τον άλλον. 

Συνεχίστε να παρακολουθείτε τις ζωντανές μεταδόσεις των 
Θείων Λειτουργιών της Μεγάλης Εβδομάδες από όλους τους 
Ιερούς Ναούς μας, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

Facebook και YouTube και τα μέσα ενημέρωσης όπως τον Mike FM, ώστε να 
βιώσουμε μαζί την βαθιά έννοια των Αγίων Ημερών του Πάσχα.

Εύχομαι σε όλους σας υγεία και ευτυχία. Το φως της Ανάστασης του Κυρίου μας 
να λάμψει στις ψυχές όλων μας! Καλή Ανάσταση! Καλό Πάσχα! 

Ανδρέας Κριλής
Πρόεδρος ΕΚΜΜ

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

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απρίλιος 2020

Καλή Ανάσταση
Καλό Πάσχα
 Το μήνυμα του Προέδρου της ΕΚΜΜ Ανδρέα Κριλή

Τη Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020 πραγματοποιήθηκε 
η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΕΚΜΜ. Για πρώτη φορά στα χρονικά, λόγω των 
περιοριστικών μέτρων της Κυβέρνησης του Κεμπέκ, 
για την προφύλαξη από τον κορονοϊό COVID-19, η 
συνεδρίαση διεξήχθη διαδικτυακά, στην πλατφόρμα 
τηλεδιάσκεψης Zoom. Σε ολα τα μέλη, όπως και στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης που είχαν προσκληθεί, 
είχε αποσταλεί νωρίτερα, με ηλεκτρονικό μήνυμα, ο 
αριθμός κλήσης και ο κωδικός πρόσβασης της συ-
νεδρίασης. 

Τη συνεδρίαση συντόνισε ο Πρόεδρος του ΔΣ Διονύ-
σης (Ντένης) Μαρίνος, με τη συνεργασία του Γραμ-
ματέα Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρη Κατσαούνη, ως 
διαχειριστή της εικονικής “αίθουσας” τηλεδιάσκεψης. 
Κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν οι ανα-
φορές του Προέδρου και του Ταμία της Κοινότητας. 

Στην αναφορά του, ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας 
Κριλής μίλησε για το πόσο έχει επηρεάσει τους εαυ-
τούς μας, τις οικογένειές μας, την οικονομία, τις επι-
χειρήσεις και τους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομέ-
νης της Κοινότητάς μας, η πανδημία του κορονοϊού. 

Ακολούθως, ο κ. Κριλής αναφέρθηκε στο χρονικό 
από τη λήψη των κυβερνητικών μέτρων κατά της 
πανδημίας και τις επιπτώσεις που είχαν στις διάφο-
ρες υπηρεσίες του Οργανισμού. Η ακύρωση όλων 
των εορταστικών εκδηλώσεων της εθνικής επετείου 
της 25ης Μαρτίου και η αναστολή δραστηριοτήτων 
όλων των τμημάτων της ΕΚΜΜ, εκτός εκείνων που 
θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία της, ήταν 
οι πρώτες επιπτώσεις των μέτρων στην Κοινότητα. 
Ακολούθησε η προσωρινή λύση της συνεργασίας με 
μεγάλο μέρος του προσωπικού, ενώ έγινε αναδιάτα-
ξη σε όσους συνεχίζουν να εργάζονται από το σπίτι, 
ώστε να μπορούν να επικοινωνούν και να εξυπηρε-
τούν τα μέλη της ΕΚΜΜ και της παροικίας συνολικά. 

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου “Σωκράτης-Δημοσθέ-
νης”, όπως εξάλλου ορίζουν οι κυβερνητικές οδηγίες, 
δεν έχουν απολυθεί. Συνεχίζουν να εργάζονται από 
το σπίτι, παραδίδοντας τα μαθήματά τους online.  

Ακολουθώντας πάντα όλα όσα ορίζουν οι νόμοι του 
κράτους, οι Ιεροί μας Ναοί λειτουργούν “κεκλεισμέ-
νων των θυρών”, πρόσθεσε ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ. 
Όμως, όλες οι Θείες Λειτουργίες και οι Ιερές Ακο-
λουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, από όλους τους 
Ναούς μας, μεταδίδονται ζωντανά από τα διαδικτυ-
ακά κανάλια της Κοινότητας στο YouTube και στο 
Facebook, ενώ μέρος αυτών μεταδίδεται, επίσης, 
από τον ραδιοφωνικό σταθμό MIKE 105.1 FM.

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος εξέφρασε τις ευχαριστίες 
του σε όλους τους μαθητές και το διδακτικό προ-
σωπικό για την εξαιρετική συμμετοχή τους στο ρα-
διοφωνικό πρόγραμμα “Μολύβια στον αέρα”, που 
μεταδίδεται κάθε Τετάρτη, στις 12 το μεσημέρι, από 

τον ραδιοφωνικό σταθμό MIKE 105.1 FM, καθώς 
και στην Αντιπρόεδρο και Γραμματέα Μάρκετινγκ 
της ΕΚΜΜ Κωνσταντίνα Καρβελά και τον Διευθυντή 
Δημοσίων Σχέσεων Πάρι Πέτρου για τον συντονισμό 
της παραγωγής. 

Τέλος, ο Πρόεδρος συνεχάρη την Κα Daisy Giakos 
και την Γραμματέα Κοινωνικών Υπηρεσιών της 
ΕΚΜΜ Άννα Δρίτσα καθώς και μέλη του ΔΣ για την 
πρωτοβουλία τους να βοηθήσουν πάνω από εκατό 
οικογένειες που έχουν ανάγκη αυτή την περίοδο, ορ-
γανώνοντας προσφορά και αποστολή τροφίμων για 
το πασχαλινό τους τραπέζι. Η ΕΚΜΜ υποστηρίζει 
με υπερηφάνεια αυτή την προσπάθεια, είπε ο Πρόε-
δρος, ευχόμενος “Καλή Ανάσταση” και “Καλό Πάσχα” 
σε όλους. 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Ταμίας της Κοινότη-
τας Επαμεινώνδας Καψής, ο οποίος ανέφερε πως 
οι μειωμένες πλέον κρατήσεις προσωπικού κατα-
βάλλονται κανονικά. Ο Ταμίας ανέφερε, επίσης, 
ότι συμφωνήθηκε με την τράπεζα ΒΜΟ η αναβολή 
της πληρωμής των δόσεων του δανείου της ΕΚΜΜ 
(moratorium) για διάστημα έξι μηνών. Ο Ταμίας πα-
ρακολουθεί στενά τις κυβερνητικές ενημερώσεις με 
σκοπό να εξασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα 
της Κοινότητας.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με πασχαλινές ευχές 
όλων των παρευρισκομένων. Η επόμενη τακτική 
συνεδρίαση ορίστηκε για την Τρίτη, 12 Μαΐου 2020. 
Αν μέχρι τότε δεν έχουν αρθεί τα έκτακτα μέτρα της 
Κυβέρνησης του Κεμπέκ, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί 
και πάλι online. 

Facebook.com/TheHCGM     YouTube.com/user/TheHCGM     Instagram: @thehcgm     hcgm.org



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  17 Απριλιου, 2020 / April 17, 2020  •  65

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

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Τετάρτη, 15 Απριλίου, 2020 

Αγαπητοί συμπάροικοι, 

Με τη σκέψη στραμμένη στην τραγωδία της πανδημίας και με τη Μεγάλη Εβδομάδα περιχαρακωμένη 
έξω από τις εκκλησιές μας, περιμένουμε το θαύμα της Ανάστασης και την Αναγέννηση του Πάσχα. 

Αντί απαντήσεων στα οφθαλμοφανή ψεύδη του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, επιλέγουμε να 
μεταφράσουμε την απόφαση-κόλαφο του δικαστηρίου σχετικά με τις αιτιάσεις του Ελληνικού 
Κογκρέσου του Κεμπέκ, του Κογκρέσου της Βρετανικής Κολομβίας και των άλλων θεσμικών 
οργανισμών πανκαναδικώς που συμμετείχαν στην αγωγή κατά του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου για 
κατάχρηση του καταστατικού, παράνομη αλλαγή των εκλογικών άρθρων του καταστατικού κλπ. 

Η απόφαση του δικαστού αναγράφει: 

«Από τα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο CHC 
ενήργησε επί έτη κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς το καταστατικό του.   ∆εν είχε 
οικονομικούς απολογισμούς και δεν διεξάγονταν εκλογές και ετήσιες συνελεύσεις.  
∆εδομένου ότι η τήρηση των αρχείων ήταν ασυνεπής, είναι δύσκολο να δούμε πώς ο 
οργανισμός λειτουργούσε ή ποιος έπαιρνε τις αποφάσεις.  Ασφαλώς δεν λειτουργούσε 
σύμφωνα με τη το Καταστατικό του 1999.   

Για τους ανωτέρω λόγους, θεωρώ ότι το CHC δεν συμμορφώθηκε με το Καταστατικό  του 
1999 όταν ψήφισε το Σύνταγμα του 2016 και όταν δημιούργησε το QRC (Περιφερειακό 
Συμβούλιο του Κεμπέκ) .  Οι εκλογές του 2016 ήταν επίσης παράτυπες και διεξήχθησαν 
με την απουσία σημαντικών εκλογικών περιφερειών της οργάνωσης.  Αν και ήταν το 
Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ που άρχισε αυτήν την αγωγή, οι σημαντικές αντιρρήσεις 
εκφράστηκαν από σχεδόν πολλές άλλες επαρχιακές οργανώσεις και τις μεγαλύτερες 
παροικιακές οργανώσεις πριν και μετά από το συνέδριο  του 2016.   

Το QRC δημιουργήθηκε παράνομα και χωρίς την κατάλληλη αρχή. 

Τα άρθρα του καταστατικού που αλλάχθηκαν το 2016 πρέπει να επανέλθουν σε εκείνα 
που ορίζει το καταστατικό του 1999.» 

Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ επιλέγει αυτές τις άγιες μέρες να μην υπεισέλθει σε περισσότερες 
λεπτομέρειες. Θα ακολουθήσει πλήρης ανάλυση της δικαστικής απόφασης και των συνεπειών της. 

Εκ μέρους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ, 

Σας ευχόμαστε Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα με υγεία και ευλογία! 

Ελληνικό Κογκρέσο Κεμπέκ 

∆ιονύσης Μαρίνος, Πρόεδρος 
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μεταφράσουμε την απόφαση-κόλαφο του δικαστηρίου σχετικά με τις αιτιάσεις του Ελληνικού 
Κογκρέσου του Κεμπέκ, του Κογκρέσου της Βρετανικής Κολομβίας και των άλλων θεσμικών 
οργανισμών πανκαναδικώς που συμμετείχαν στην αγωγή κατά του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου για 
κατάχρηση του καταστατικού, παράνομη αλλαγή των εκλογικών άρθρων του καταστατικού κλπ. 

Η απόφαση του δικαστού αναγράφει: 

«Από τα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο CHC 
ενήργησε επί έτη κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς το καταστατικό του.   ∆εν είχε 
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∆εδομένου ότι η τήρηση των αρχείων ήταν ασυνεπής, είναι δύσκολο να δούμε πώς ο 
οργανισμός λειτουργούσε ή ποιος έπαιρνε τις αποφάσεις.  Ασφαλώς δεν λειτουργούσε 
σύμφωνα με τη το Καταστατικό του 1999.   

Για τους ανωτέρω λόγους, θεωρώ ότι το CHC δεν συμμορφώθηκε με το Καταστατικό  του 
1999 όταν ψήφισε το Σύνταγμα του 2016 και όταν δημιούργησε το QRC (Περιφερειακό 
Συμβούλιο του Κεμπέκ) .  Οι εκλογές του 2016 ήταν επίσης παράτυπες και διεξήχθησαν 
με την απουσία σημαντικών εκλογικών περιφερειών της οργάνωσης.  Αν και ήταν το 
Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ που άρχισε αυτήν την αγωγή, οι σημαντικές αντιρρήσεις 
εκφράστηκαν από σχεδόν πολλές άλλες επαρχιακές οργανώσεις και τις μεγαλύτερες 
παροικιακές οργανώσεις πριν και μετά από το συνέδριο  του 2016.   

Το QRC δημιουργήθηκε παράνομα και χωρίς την κατάλληλη αρχή. 
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Εκ μέρους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ, 

Σας ευχόμαστε Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα με υγεία και ευλογία! 

Ελληνικό Κογκρέσο Κεμπέκ 
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Για άμεση δημοσίευση 
Δελτίο Τύπου 

Απόφαση του Ανώτερου Δικαστηρίου του Οντάριο : 
Νόμιμο το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο ! 

 
Μοντρεάλ, 15 Απριλίου 2020---- Με την έλευση της Μεγάλης εβδομάδος ήλθε επί τέλους η πολυπόθητη 
νίκη, την οποία αναμέναμε και η οποία δικαίωσε το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο σαν Εθνικό οργανισμό. Η 
κακοήθεια, ο οπορτουνισμός, οι προκλήσεις ορισμένων ανεύθυνων συμπαροικών, κόστισαν στην ενότητα του 
Ελληνισμού τον οποίον δίχασαν ανεπανόρθωτα, εθνικά και οικονομικά, για να ικανοποιήσουν τις φιλοδοξίες 
ολίγων.  
 
Η απόφαση του Δικαστηρίου του Οντάριο είναι ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ : 
 

 ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2016 ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΕΙΝΑΙ 
ΝΟΜΙΜΟ [clause 146]. 
 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΣΗ ΝΑ 
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ [clause 147] 
 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ 2016 
ΑΚΥΡΟ [clause 150]. 
 ΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ, ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΑ 
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΤΩΝ 7.000$ ΕΝΤΟΣ 60 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΕΒΑΣΤΕΙ  ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ [clause 154].  Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο 
θα καταργήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο του Κεμπέκ που ίδρυσε και θα αναγνωρίσει το 
Επαρχιακό μετά την καταβολή των τελών των 7.000$. 
 ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ 2016.  
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΤΙ 8 ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ 
ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ (ΕΚΚ) ΚΑΙ ΩΣ ΤΟΤΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΑΥΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ 
1999. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΚ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020. 
  
Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο θα παρουσιάσει μελλοντικά μια λεπτομερή ανάλυση της δικαστικής αυτής 
απόφασης. Βεβαίως, μετά από την απόφαση του Δικαστηρίου, απαιτούμε από τους ανεύθυνους και 
ανεύθυνες της παροικίας, που υπήρξαν οι υπαίτιοι εθνικής μείωσης του παροικιακού Ελληνισμού, αλλά και 
της οικονομικής αφαίμαξης χιλιάδων δολαρίων, για να ικανοποιήσουν τις μικροαστικές τους φιλοδοξίες, να 
ΑΠΕΧΟΥΝ από τέτοιου είδους ΑΝΤΕΘΝΙΚΕΣ ενέργειες και να γίνουν μέρος του ΟΛΟΥ, για το καλό του 
Ελληνισμού του Καναδά. 
 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ 
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ !!! 

-30- 
Για περισσότερες πληροφορίες : 
Δρ. Θεόδωρος Χαλάτσης       Δρ. Κώστας Πάππας 
Πρόεδρος        Αντιπρόεδρος-Διοίκησης και Γραμματέας 
514-777-8359/dr.theodore.halatsis@bellnet.ca     438-979-1599/pappasc@hotmail.com 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Τετάρτη, 15 Απριλίου, 2020 

Αγαπητοί συμπάροικοι, 

Με τη σκέψη στραμμένη στην τραγωδία της πανδημίας και με τη Μεγάλη Εβδομάδα περιχαρακωμένη 
έξω από τις εκκλησιές μας, περιμένουμε το θαύμα της Ανάστασης και την Αναγέννηση του Πάσχα. 

Αντί απαντήσεων στα οφθαλμοφανή ψεύδη του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, επιλέγουμε να 
μεταφράσουμε την απόφαση-κόλαφο του δικαστηρίου σχετικά με τις αιτιάσεις του Ελληνικού 
Κογκρέσου του Κεμπέκ, του Κογκρέσου της Βρετανικής Κολομβίας και των άλλων θεσμικών 
οργανισμών πανκαναδικώς που συμμετείχαν στην αγωγή κατά του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου για 
κατάχρηση του καταστατικού, παράνομη αλλαγή των εκλογικών άρθρων του καταστατικού κλπ. 

Η απόφαση του δικαστού αναγράφει: 

«Από τα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο CHC 
ενήργησε επί έτη κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς το καταστατικό του.   ∆εν είχε 
οικονομικούς απολογισμούς και δεν διεξάγονταν εκλογές και ετήσιες συνελεύσεις.  
∆εδομένου ότι η τήρηση των αρχείων ήταν ασυνεπής, είναι δύσκολο να δούμε πώς ο 
οργανισμός λειτουργούσε ή ποιος έπαιρνε τις αποφάσεις.  Ασφαλώς δεν λειτουργούσε 
σύμφωνα με τη το Καταστατικό του 1999.   

Για τους ανωτέρω λόγους, θεωρώ ότι το CHC δεν συμμορφώθηκε με το Καταστατικό  του 
1999 όταν ψήφισε το Σύνταγμα του 2016 και όταν δημιούργησε το QRC (Περιφερειακό 
Συμβούλιο του Κεμπέκ) .  Οι εκλογές του 2016 ήταν επίσης παράτυπες και διεξήχθησαν 
με την απουσία σημαντικών εκλογικών περιφερειών της οργάνωσης.  Αν και ήταν το 
Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ που άρχισε αυτήν την αγωγή, οι σημαντικές αντιρρήσεις 
εκφράστηκαν από σχεδόν πολλές άλλες επαρχιακές οργανώσεις και τις μεγαλύτερες 
παροικιακές οργανώσεις πριν και μετά από το συνέδριο  του 2016.   

Το QRC δημιουργήθηκε παράνομα και χωρίς την κατάλληλη αρχή. 

Τα άρθρα του καταστατικού που αλλάχθηκαν το 2016 πρέπει να επανέλθουν σε εκείνα 
που ορίζει το καταστατικό του 1999.» 

Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ επιλέγει αυτές τις άγιες μέρες να μην υπεισέλθει σε περισσότερες 
λεπτομέρειες. Θα ακολουθήσει πλήρης ανάλυση της δικαστικής απόφασης και των συνεπειών της. 

Εκ μέρους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ, 

Σας ευχόμαστε Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα με υγεία και ευλογία! 

Ελληνικό Κογκρέσο Κεμπέκ 

∆ιονύσης Μαρίνος, Πρόεδρος 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Τετάρτη 15, Απριλίου, 2020

Αγαπητοί συμπάροικοι,

Με τη σκέψη στραμμένη στην τραγωδία της πανδημίας και με τη Μεγάλη 
Εβδομάδα περιχαρακωμένη έξω απο τις εκκλησιές μας, περιμένουμε το 
θαύμα της Ανάστασης και την Αναγέννηση του Πάσχα.

Αντί απαντήσεων στα οφθαλμοφανή ψεύδη του Ελληνοκαναδικού 
Κογκρέσσου, επιλέγουμε να μεταφράσουμε την απόφαση-κόλαφο του 
δικαστηρίου σχετικά με τις αιτιάσεις του Ελληνικού Κογκρέσσου του 
Κεμπέκ , του Κογκρέσσου της Βρεταννικής Κολομβίας και των άλλων 
θεσμικών οργανισμών πανκαναδικώς που συμμετείχαν στην αγωγή 
κατά του Ελληνοκαναδικού Κογρέσσου για κατάχρηση του καταστατικού, 
παράνομη αλλαγή των εκλογικών άρθρων του καταστατικού κλπ.

Η απόφαση του δικαστού αναγράφει:

«Από τα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι το Ελληνοκαναδικό 
Κογκρέσσο CHC ενήργησε επί έτη κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς 
το καταστατικό του.   Δεν είχε οικονομικούς απολογισμούς και 
δεν διεξάγονταν εκλογές και ετήσιες συνελεύσεις.  Δεδομένου ότι 
η τήρηση των αρχείων ήταν ασυνεπής, είναι δύσκολο να δούμε 
πώς ο οργανισμός λειτουργούσε ή ποιος έπαιρνε τις αποφάσεις.  
Ασφαλώς δεν λειτουργούσε σύμφωνα με τη το Καταστατικό του 
1999.  

Για τους ανωτέρω λόγους, θεωρώ ότι το CHC δεν συμμορφώθηκε 
με το Καταστατικό  του 1999 όταν ψήφισε το Σύνταγμα του 2016 και 
όταν δημιούργησε το QRC (Περιφερειακό Συμβούλιο του Κεμπέκ) .  
Οι εκλογές του 2016 ήταν επίσης παράτυπες και διεξήχθησαν με την 
απουσία σημαντικών εκλογικών περιφερειών της οργάνωσης.  Αν 
και ήταν το Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ που άρχισε αυτήν την 
αγωγή, οι σημαντικές αντιρρήσεις εκφράστηκαν από σχεδόν πολλές 
άλλες επαρχιακές οργανώσεις και τις μεγαλύτερες παροικιακές 
οργανώσεις πριν και μετά από το συνέδριο  του 2016.  

Το QRC δημιουργήθηκε παράνομα και χωρίς την κατάλληλη αρχή.

Τα άρθρα του καταστατικού που αλλάχθηκαν το 2016 πρέπει να 
επανέλθουν σε εκείνα που ορίζει το καταστατικό του 1999.»

Το Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ επιλέγει αυτές τις άγιες μέρες να 
μην υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Θα ακολουθήσει πλήρης 
ανάλυση της δικαστικής απόφασης και των συνεπειών της.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ,

Σας ευχόμαστε Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα με υγεία και ευλογία!

Διονύσης Μαρίνος, Πρόεδρος

 

 

Δελτίο Τύπου

Απόφαση του Ανώτερου Δικαστηρίου 
του Οντάριο :

Νόμιμο το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο !
Μοντρεάλ, 15 Απριλίου 2020---- Με την έλευση της Μεγάλης εβδομάδος 
ήλθε επί τέλους η πολυπόθητη νίκη, την οποία αναμέναμε και η οποία 
δικαίωσε το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο σαν Εθνικό οργανισμό. Η 
κακοήθεια, ο οπορτουνισμός, οι προκλήσεις ορισμένων ανεύθυνων 
συμπαροικών, κόστισαν στην ενότητα του Ελληνισμού τον οποίον 
δίχασαν ανεπανόρθωτα, εθνικά και οικονομικά, για να ικανοποιήσουν 
τις φιλοδοξίες ολίγων. 

Η απόφαση του Δικαστηρίου του Οντάριο είναι ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ :

•	 ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2016 ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ 
ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ [clause 146].

•	 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΣΗ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ 
[clause 147]

•	 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΕΙ 
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ 2016 ΑΚΥΡΟ [clause 150].

•	 ΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ, ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ 
ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΤΩΝ 7.000$ ΕΝΤΟΣ 
60 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙ  
ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ [clause 154].  Το 
Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο θα καταργήσει το Περιφερειακό 
Συμβούλιο του Κεμπέκ που ίδρυσε και θα αναγνωρίσει το 
Επαρχιακό μετά την καταβολή των τελών των 7.000$.

•	 ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ 2016.  ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 
ΟΤΙ 8 ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ (ΕΚΚ) ΚΑΙ ΩΣ ΤΟΤΕ ΤΑ 
ΑΡΘΡΑ ΑΥΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ 1999. Η 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΚ ΠΟΥ 
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΤΟΝ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020.

 Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο θα παρουσιάσει μελλοντικά μια 
λεπτομερή ανάλυση της δικαστικής αυτής απόφασης. Βεβαίως, μετά 
από την απόφαση του Δικαστηρίου, απαιτούμε από τους ανεύθυνους 
και ανεύθυνες της παροικίας, που υπήρξαν οι υπαίτιοι εθνικής μεί-
ωσης του παροικιακού Ελληνισμού, αλλά και της οικονομικής 
αφαίμαξης χιλιάδων δολαρίων, για να ικανοποιήσουν τις μικροα-
στικές τους φιλοδοξίες, να ΑΠΕΧΟΥΝ από τέτοιου είδους ΑΝΤΕ-
ΘΝΙΚΕΣ ενέργειες και να γίνουν μέρος του ΟΛΟΥ, για το καλό του 
Ελληνισμού του Καναδά.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ !!!

Για περισσότερες πληροφορίες :

Δρ. Θεόδωρος Χαλάτσης 

Πρόεδρος 
514-777-8359/dr.theodore.halatsis@bellnet.ca     
    
Δρ. Κώστας Πάππας

Αντιπρόεδρος-Διοίκησης και Γραμματέας
438-979-1599/pappasc@hotmail.com
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Ε Υ Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Ο Ι    Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Ι  !

 Μ Ε Γ Α Λ Ο Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο 
19     Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ     1968

*******************************

Ε Θ Ν Ι Κ Ο    Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ο    Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Ο Σ

Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ο Σ      Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ

Ι Ε Ρ Ο Υ   Ν Α Ο Υ

Κ Ο Ι Μ Η Σ Η Σ   Τ Η Σ  Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Λ Α Μ Π Ρ Η

19    Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ    2020
******************************

« Υ Π Ε Ρ   Τ Ο Υ   Γ Ε Ν Ο Υ Σ
Η Μ Ω Ν «

  ΤΗΝ  ΕΝΔΟΞΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ  ΜΑΣ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ  ΝΑ  ΓΙΝΕΤΕ  ΟΛΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ  ΣTH  ΖΩΝΤΑΝΗ  ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΣΤΟ   Panagitsa MG  Instagram - You Tube   ΚΑΙ  ΜΟΝΟ.  

Η  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΜΑΣ  ΚΑΙ  Ο  ΠΑΠΑΣ  ΤΗΣ  ΔΕΝ  ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ  fαcebook.

Α Ν Ο Ι Ξ Η  -  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η  !!!    

***************************
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  έ
ρχονται   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........ 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!
παπανικόλας

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

 

Μ Ι Κ Ρ Η    Γ Ε Θ Σ Η Μ Α Ν Η   !!! 

ΕΥΧΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
Με την ευκαιρία της εορτής της Αναστάσεως του Σωτήρος,
Θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας ευχαριστήρια σε όλη 
την Παροικία και ιδιαιτέρως σε όσους μας σκέπτονται και 
ενισχύουν ηθικά και υλικά στις προσπάθειές μας.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα Παροικιακά Ενημερωτικά 
μέσα, τις δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες, τα Ε. Νέα του 
Γεώργιου Γιούσμα και το Ε. ΒΗΜΑ του Χρήστου Μανίκη. 
Επίσης, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Mike FM της κας 
Δαπέρη και CFMB του κ. και κας Τελίδη και όλο το πρόθυμο 
προσωπικό τους.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους Παροικιακούς 
συλλόγους και τα Διοικητικά τους Συμβούλια που πρόθυμα 
μας συμπαραστάθηκαν και μας συμπαραστέκονται.
Σας ευχόμεθα Καλή Ανάσταση, Υγεία, Αγάπη, και πολύ 
υπομονή, για τις δύσκολες στιγμές που διερχόμεθα.
Ας μετανοήσουμε από καρδιάς και ας προσευχηθούμε και 
αυτή η πληγή να περάσει.
Για κάθε σας πληροφορία τηλεφωνήστε 
στην κ. Δήμητρα 514-744-4576

Με τις ευλογίες και τις ευχές του π. Βίκτωρος 
από την Ερανική επιτροπή και το Συμβούλιο 
Αγίας της του Θεού Σοφίας.
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ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

Ιωάννα Πλαΐτης

	 			Στις	δύσκολες	στιγμές	, 
	 	πάντα	δίπλα	σας

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

Η ντροπή του Eurogroup 
Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου 
[πηγή: Capital] 

Η αποτυχία του Eurogroup κατέδειξε 
τη βαθιά ρήξη που υφίσταται πλέον 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κακό 
είχε αρχίσει να βγαίνει στην επιφάνεια με 
αφορμή το μεταναστευτικό, αλλά η υγειο-
νομική κρίση συνέβαλε στο να πέσουν οι 
μάσκες και να φανούν τα πολύ διαφορετι-
κά συμφέροντα και πολιτικές. 

Βεβαίως, σε αυτό έχει παίξει ρόλο και το 
γεγονός ότι από την Ευρώπη λείπουν σή-
μερα οι μεγάλες ηγετικές μορφές. Εδώ σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι ηγεσίες δεν 
εμπνέουν ούτε καν τους πολίτες τους. Ενώ 
εντελώς μικρού ειδικού βάρους είναι και 
οι επιλογές για τις ηγετικές θέσεις σε θε-
σμικό επίπεδο. Κυρίως σε ό,τι αφορά την 
Κομισιόν...
Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα κλονίζεται, 

με το χάσμα Βορρά και Νότου να διευ-
ρύνεται και να μοιάζει σε αυτή τη φάση 
αγεφύρωτο. Τα όσα έγιναν στο πρόσφατο 
Eurogroup θα μπορούσαν να χαρακτηρι-
στούν ως μία σύγχρονη ντροπή. Και βε-
βαίως τα σημεία στα οποία υπήρχε συμ-
φωνία, δεν αφορούσαν σημαντικά κονδύ-
λια αλλά... ψίχουλα. 
Όταν στο τραπέζι έπεσε η σοβαρή χρη-

ματοδότηση και η αμοιβαιοποίηση του 
Χρέους, τότε φάνηκαν και οι τεράστιες 
αντιθέσεις. Οι οποίες, ό,τι και αν συμ-
βεί σήμερα, ό,τι και αν συμφωνηθεί σε 
επόμενη -προφανώς επικείμενη - Σύνο-

δο Κορυφής, δεν πρόκειται να γεφυρω-
θούν. Το γυαλί δυστυχώς έχει ραγίσει και 
θα απαιτηθεί πολύ μεγάλη προσπάθεια, 
πολύ μεγάλη συναίνεση και υποχωρήσεις 
για να μπορέσει να ξανακολλήσει. Αν επί 
της ουσίας κολλήσει και πάλι ποτέ. Είναι 
πραγματικά οδυνηρό, το ότι το μεγαλύ-
τερο επίτευγμα των ευρωπαϊκών λαών, 
κινδυνεύει από πρωτοφανή αδιαλλαξία 
εκείνων που θεωρούν την Ευρώπη κτήμα 
και χώρο επιρροής τους, να οδηγηθεί σε 
αβέβαια και θολά μονοπάτια. 

Οι οπαδοί της σκληρής δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, ας αναλογιστούν ποια θα εί-
ναι η θέση της ευρωπαϊκής οικονομίας, 
πόσο ανταγωνιστική και ισχυρή θα είναι, 
όταν άλλες οικονομίες, όπως η αμερικα-
νική, θα ενισχύονται με πακτωλούς ρευ-
στότητας. 

Και μέσω πολιτικών αποφάσεων και 
μέσω των κεντρικών τραπεζών, γιατί ορι-
σμένοι λησμονούν, ότι για παράδειγμα 
στις ΗΠΑ, εκτός από τα τρισ. του προέ-
δρου Τραμπ υπάρχουν και τα τρισ. της 
FED... Αλλά στην Ευρώπη, το άγχος είναι 
μην αυξηθεί το Χρέος... 
Η προσήλωση σε ένα Σύμφωνο Σταθερό-

τητας υπό αναστολή, ένα Σύμφωνο Σταθε-
ρότητας που θα έπρεπε από καιρό να είχε 
επανεκτιμηθεί. Καθώς η εξοντωτική δημο-
σιονομική πειθαρχία οδηγούσε και πριν 
την πανδημία την ευρωπαϊκή οικονομία 
σε ύφεση, το τραπεζικό σύστημα σε κα-
τάρρευση -παρά τις ενέσεις ρευστότητας- 
και τις κοινωνίες σε απόγνωση και ανέχεια.  

Η Ευρώπη που έχουν κατά νου Γερμανία, 
Ολλανδία κ.λπ., δεν είναι η Ευρώπη που 
εξυπηρετεί τους ευρωπαϊκούς λαούς. 

Η αποτυχία των συστημάτων υγείας σε 
προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, πληγω-
μένες όμως από την οικονομική κρίση και 
την αυστηρή και εξοντωτική περικοπή δα-
πανών, θα έπρεπε να αποτελεί ένα σημα-
ντικό παράδειγμα... 

Κι όμως, την ώρα που ακόμα και η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα μιλά για τουλά-
χιστον 1,5 τρισ. που πρέπει να πέσει στην 
ευρωπαϊκή οικονομία για να μπορέσει να 
σταθεί όρθια στην κρίση και να μπορέσει 
να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα με 
σχετική αισιοδοξία, στα ευρωπαϊκά όρ-
γανα τσακώνονται για... ψίχουλα. Και το 
1,5 τρισ. λίγο είναι, όμως δείχνει μία τάξη 

μεγέθους ρεαλιστικής αποτίμησης του 
προβλήματος. Όταν χώρες και οικονομίες 
απειλούνται με ολοκληρωτική καταστρο-
φή, δε μπορεί να μιλάμε για μνημόνια, 
προϋποθέσεις χρηματοδότησης κλπ. 
Το μοντέλο πρέπει να αλλάξει. Οι πολιτι-

κές πρέπει να αλλάξουν. Χρειάζεται ένα 
«new deal». Η Ευρώπη την επόμενη ημέ-
ρα δε μπορεί να είναι μία Ευρώπη υπό-
δουλη. Γιατί υπόδουλη θα είναι, αν γενιές 
ολόκληρες κληθούν να πληρώσουν τη ση-
μερινή απαιτούμενη χρηματοδότηση. 
Το θέμα δεν είναι να ματώσουν οι επό-

μενες γενιές. Αλλά να ευημερήσουν και 
αυτό μόνο μέσα από αναπτυξιακό σοκ 
μπορεί να εξασφαλιστεί. Αν αυτό δεν εί-
ναι το επιθυμητό και το ζητούμενο, τότε 
ίσως τίποτε πλέον να μην έχει νόημα... 

EUROGROUP: «Ώδινεν ὄρος καὶ ἔτεκεν μῦν»* 
Η «ταφόπλακα» στο μέλλον την ΕΕ

Γράφει ο Γαβριήλ Μανωλάτος
(Καθηγητής Διεθνούς Οικονομίας  
και Ανάπτυξης) 
  

Το Eurogroup (οι υπουργοί οικονομικών 
των 19 χωρών του ευρώ) έβαλε βαριά 

«ταφόπλακα» στη συνοχή και το μέλλον 
της Ευρώπης στη σύνοδό του στις 9 Απρι-
λίου. 
Δε βρέθηκε κανείς, δεν τόλμησε κανένα 

κράτος να εμποδίσει να τεθεί η «ταφό-

πλακα», που θα οδηγήσει την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε αποσύνθεση και σε καταστρο-
φή. Μιλούσαν για «Σχέδιο Μάρσαλ» που 
θα οδηγούσε την ΕΕ σε ανάκαμψη και 
ανασυγκρότηση. Κατέληξαν σε πενιχρά 
δάνεια από τον ΕΜΣ (Ευρωπαϊκός Μη-
χανισμός Σταθερότητας) και με σχετικά 
μνημόνια. Πανηγύριζαν πως θα ενισχύ-
σουν τις οικονομίες της ΕΕ με ενάμιση τρις 
ευρώ και αρκέστηκαν στα 500 περίπου δις 
και αυτά με όρους «νομιμότητας».

Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή, που 
δεν επιτρέπονταν ολιγωρίες ούτε ερασιτε-
χνισμοί και πολύ περισσότερο δε χωρού-
σε αναποφασιστικότητα και μικροψυχία. 
Χρειαζόταν δράση με αποφασιστικότητα 
και γενναιότητα. Η παγκόσμια οικονομία 
καλπάζει προς μία νέα παγκόσμια ύφεση, 
μεγαλύτερη ίσως και από τη Μεγάλη Ύφε-
ση του 1929-1932. 

Οι συνέπειες και τα αποτελέσματα απρό-
βλεπτα. Θα πρέπει η ΕΕ και η παγκόσμια 
κοινότητα να δράσουν άμεσα, με σχέδιο, 
ενωμένοι και αποφασιστικά. Είναι ο μό-
νος τρόπος για να αποφύγουμε μια κα-
θολική κατάρρευση. Τα  μέτρα πρόληψης 
κρίνουν και το ρυθμό αλλά και το μέγεθος 
εξάπλωσης και γενίκευσης της οικονομι-
κής ύφεσης…  
Δυστυχώς, οι ηγέτες και τα όργανα της 

ΕΕ έδειξαν έλλειψη θάρρους και γενναι-
ότητας, ενώ περίσσεψε η μικροψυχία και 
η υστεροβουλία από την ηγετική ομάδας 
της ΕΕ. Ο Νότος, έδειξε ότι αρκείται να εί-
ναι ουραγός κι επαίτης του Βορρά. Ούτε 
η Ιταλία, ούτε η Ισπανία, έδειξαν θάρρος 
και γενναιότητα, να διεκδικήσουν αυτό 
για το οποίο η ΕΕ ιδρύθηκε. Τη συνοχή και 
την αλληλεγγύη των λαών της Ευρώπης. Η 

Ελλάδα μας, δυστυχώς, όπως πάντα, πα-
ρέμεινε με την «ουρά στα σκέλια».
Οι μεγάλες και υπολογίσιμες χώρες, Γαλ-

λία, Ισπανία και Ιταλία, ενώ ξεκίνησαν 
δυναμικά, μαζί και με άλλα μικρότερα 
κράτη, διεκδικώντας τη δημιουργία ευρω-
ομολόγου το οποίο θα ήταν ένα εργαλείο 
αναδιάρθρωσης και «ευρωπαϊκοποίη-
σης» του χρέους των κρατών-μελών της 
ΕΕ, υπαναχώρησαν και δέχθηκαν τελικά, 
αυτό που θα επιδεινώσει την κατάστασή 
τους. Αποδέχθηκαν το αντίθετο του ευρω-
ομολόγου. Ούτε καν συμβιβάστηκαν αλλά 
αποδέχθηκαν τους όρους της Ολλανδίας 
και της Γερμανίας.
Το Eurogroup έθεσε βαριά «ταφόπλακα» 

στο μέλλον της ΕΕ και στις ελπίδες των 
λαών της. «Ώδινεν ὄρος καὶ ἔτεκεν μῦν».

*Ο Λουκιανός στο έργο του με τίτλο: «Πῶς δεῖ 
ἱστορίαν συγγράφειν» κάνει αναφορά σε αυ-
τήν την έκφραση η οποία μεταφράζεται ως: 
«Κοιλοπονούσε βουνό και γέννησε ποντίκι». 
[Γι αυτόν που καταβάλλει ή παριστάνει ότι κα-
ταβάλλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχει 
όμως μικρό έως μηδενικό αποτέλεσμα. Χρησι-
μοποιείται κατά κύριο λόγο ειρωνικά. Σύγχρο-
νη, λαϊκή, αντίστοιχη έκφραση: «Πολύ κακό 
για το τίποτα»].

Η Γερμανίδα καγκελάριος Angela Merkel με τον Ολλανδό πρωθυπουργό, 
Mark Rutte, συνομιλούν κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Eurogroup
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Στέφανος Σβουρένος

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

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

55 rue Gince, Montreal

Αυτή τη στιγμή γινόμαστε μάρτυρες της 
αλλαγής της οικονομικής φρουράς, με 

οικονομίες αναδυόμενων αγορών -ιδίως 
στην Ασία- με τεράστια αναπτυξιακά βή-
ματα και με την ηγεμονία της Δύσης να 
φαίνεται όλο και πιο επισφαλής. 

Με τη βοήθεια της ιστοσελίδας focus-
economics.com ας δούμε ποιες θα είναι 
μετά από μία τριετία οι πέντε (5) μεγαλύ-
τερες οικονομίες στον κόσμο. 

 
1. ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ:  24,9 ΤΡΙΣ. $
Οι εκπρόσωποι της Focus Economics βλέ-

πουν τις ΗΠΑ να διατηρούν τον τίτλο τους 
ως τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, 
με πρόβλεψη για ονομαστικό ΑΕΠ ύψους 
24,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023. 

Παρόλα αυτά, οι ΗΠΑ θα εξακολουθή-
σουν να έχουν σχετική οικονομική επιρ-
ροή, ενώ το 2000 η αμερικανική οικονο-

μία ήταν περίπου τετραπλάσια από το 
συνδυασμένο μέγεθος των χωρών BRIC 
(Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα) – τα BRIC 
θα είναι πάνω από 10% μεγαλύτερα από 
τις ΗΠΑ το 2023.

 
2. ΚΙΝΑ: 19,5 ΤΡΙΣ. $ 
Η Κίνα θα είναι στη δεύτερη θέση αλλά 

σε απόσταση… βολής από τις ΗΠΑ. 
Η πρόβλεψη για το Κινέζικο ΑΕΠ είναι 

στα 19,5 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ 
ή περίπου το 80% του ΑΕΠ των ΗΠΑ. Το 
2018, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν περί-
που 65%. 
Αν και ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ 

και Κίνας θα συνεχίσει να σπρώχνει την 
κινεζική οικονομική δυναμική προς τα 
εμπρός, η ανάπτυξη θα είναι ακόμα ισχυ-
ρή, υποστηριζόμενη από την ιδιωτική κα-
τανάλωση και τις σταθερές επενδύσεις.

 3. Ιαπωνία: 5,7 ΤΡΙΣ. $
Η Ιαπωνία θα παραμείνει η τρίτη μεγα-

λύτερη οικονομία στον κόσμο, με ονομα-
στικό ΑΕΠ 5,7 τρισεκατομμύρια (5 τρισε-
κατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2018). Ωστό-
σο, θα έχει χάσει περαιτέρω έδαφος τόσο 
στους ανεπτυγμένους όσο και στους ανα-
δυόμενους ανταγωνιστές, καθώς ο συρ-
ρικνούμενος πληθυσμός τροφοδοτεί την 
αναιμική οικονομική ανάπτυξη – αν και η 
πρόσφατη ανακοίνωση δημοσιονομικών 
κινήτρων θα μπορούσε να παράσχει κά-
ποια στήριξη.
 
4. ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 4,6 ΤΡΙΣ. $
Η Γερμανία αναμένεται να προσχωρήσει 

στην τέταρτη θέση, με ονομαστικό ΑΕΠ 
4,6 τρισεκατομμύρια δολάρια (4 τρισεκα-
τομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2018). Ωστόσο, 
όπως και η Ιαπωνία, τα δυσμενή δημο-

γραφικά στοιχεία της χώρας θα επηρεά-
σουν την οικονομική δυναμική τα επόμε-
να χρόνια.

 
5. ΙΝΔΙΑ: 4,3 ΤΡΙΣ. $
Η Ινδία πρόκειται να γίνει η πέμπτη με-

γαλύτερη οικονομία παγκοσμίως το 2023, 
με ονομαστικό ΑΕΠ 4,3 τρισ. δολάρια (2,7 
τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2018), 
ξεπερνώντας τόσο τη Γαλλία όσο και το 
Ηνωμένο Βασίλειο και στα πρόθυρα να 
ξεπεράσει τη Γερμανία. Οι προοπτικές 
ανάπτυξης της Ινδίας μειώθηκαν κάπως, 
από τότε που η κυβέρνηση ανακοίνωσε 
στα τέλη του 2019 ότι θα αποχωρήσει από 
την Περιεκτική Οικονομική Εταιρική Σχέση 
– σύμφωνο ελεύθερων συναλλαγών υπό 
συζήτηση μεταξύ της ASEAN, της Αυστρα-
λίας, της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Νέας Ζη-
λανδίας και της Νότιας Κορέας.

Οι 5 μεγαλύτερες 
οικονομίες  

του κόσμου  
το 2023
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Για μνημεία ποιότητας, Καναδικής παραγωγής, μη χάνετε το χρόνο σας να ψάχνετε
ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:  

ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

450 463-1900
5 locations on the

South Shore of Montréal 
to better serve you 

514 871-2020
12 locations on the

North Shore of Montréal
to better serve you

514 342-8000
4525, chemin

de la Côte-des-Neiges
Montréal

ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ

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.

ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΤΕ
ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ
ΖΩΗ ΣΑΣ

�

dignitequebec.com

Οι ΗΠΑ παραχώρησαν τέσσερα σκάφη 
ανορθόδοξου πολέμου στην Ελλάδα 

Το υπό ένταξη στο Πολεμικό Ναυτι-
κό, πλοίο γενικής υποστήριξης (ΠΓΥ) 

«VICTOR» στο ναύσταθμο Σαλαμίνας, 
ευγενική δωρεά στο Πολεμικό Ναυτικό 
του Παναγιώτη Λασκαρίδη, επισκέφθη-
καν την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020, ο 
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντί-
νος Φλώρος συνοδευόμενος από τον 
Αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Στυλιανό Πε-
τράκη.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Λασκαρίδης πρό-

σφατα δώρισε και το ΠΓΥ «ΑΤΛΑΣ Ι», το 
οποίο εντάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό. 
Η αποδοχή της δωρεάς του νέου πλοί-
ου θα πραγματοποιηθεί το προσεχές 
χρονικό διάστημα, ενώ η σχετική τελετή 
ένταξης του νέου πλοίου στο Πολεμικό 
Ναυτικό με το όνομα «ΗΡΑΚΛΗΣ», θα 
ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο, όπως 
ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ.
Την ίδια ώρα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατη-

γός Κωνσταντίνος Φλώρος, συνοδευό-
μενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο 
Στυλιανό Πετράκη ΠΝ επισκέφθηκε στο 
ναύσταθμο Σαλαμίνας το χώρο ελλιμενι-

σμού των 4 σκαφών ανορθόδοξου πολέ-
μου (ΣΑΠ) MK-V, τα οποία παραχωρήθη-
καν μεταχειρισμένα από το αμερικανικό 
ναυτικό για την κάλυψη των επιχειρησι-
ακών αναγκών της διοίκησης Υποβρύχι-
ων Καταστροφών (ΔΥΚ) [φωτ. άνω].

Η μεταφορά των 4 ΣΑΠ MK-V από τις 
ΗΠΑ ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 6 Απρι-
λίου στο ναύσταθμο Σαλαμίνας, όπου 
θα παραμείνουν για την εκτέλεση των 
απαιτούμενων ελέγχων και εργασιών 
συντήρησης και επισκευής στο πλαίσιο 
της ενεργοποίησής τους.

Στην επίσκεψη παραβρέθηκαν ο Ακό-
λουθος Άμυνας των ΗΠΑ στην Ελλάδα 
Πλοίαρχος Τίμοθι Κέτερ (Timothy N. 
Ketter) και ο εκπρόσωπος του Γραφεί-
ου Αμυντικής Συνεργασίας (ODC) των 
ΗΠΑ στην Ελλάδα, Αντιπλοίαρχος Άντονι 
Γκάρνερ (Anthony Garner) [φωτ. κάτω].
Το ΠΓΥ «ΗΡΑΚΛΗΣ» και τα εν λόγω 

σκάφη θα αναβαθμίσουν σημαντικά τις 
επιχειρησιακές δυνατότητες και την υπο-
στήριξη των αποστολών του Πολεμικού 
Ναυτικού.
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΞΤΡΑ
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 20/4/2020 – 26/4/2020

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
747

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 746

1918

17 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Η Αφροδίτη κινείται στον επικοινω-
νιακό τρίτο οίκο σας κι εσείς μιλάτε με όλους, 
φλερτάρετε και παίζετε, ίσως ακόμα ξεκινήσετε 
ένα μεγάλο και αποδοτικό επαγγελματικό εγ-
χείρημα. Με τη νέα Σελήνη στο δεύτερο οίκο 
σας, των χρημάτων, σκέφτεστε πως να ικανο-
ποιήσετε την ανάγκη σας για πολυτέλεια και 
περισσότερα χρήματα.

Με τη νέα Σελήνη στο φιλόδοξο 
δέκατο οίκο σας, αφιερώστε λίγο χρόνο για 
να σκεφτείτε προσεκτικά τους μακροπρόθε-
σμους στόχους σας. Αν στρέφεστε προς αλ-
λαγή καριέρας ή θέσης εργασίας, φυτέψτε 
σημαντικούς σπόρους, όπως να στείλετε ένα 
βιογραφικό σημείωμα ή να προγραμματίσετε 
μια ενημερωτική συνομιλία με κάποιον του 
οποίου θαυμάζετε τα επιτεύγματα.

Η νέα Σελήνη στον έκτο οίκο σας, 
της υγείας και της καθημερινότητας, σας βο-
ηθά να οργανώσετε με κάθε μικρή λεπτομέ-
ρεια την καθημερινή σας ζωή και να βάλετε 
πρόγραμμα ή ίσως αποφασίσετε να κάνετε 
ένα check-up στο γιατρό σας. Σας προσφέρει 
ένα νέο ξεκίνημα όσον αφορά την υγεία σας 
και την καθημερινή σας ζωή.

Έχετε τώρα ιδέες για να βελτιώσετε 
τις συνθήκες εργασίας σας και τα οικονομικά 
σας, μιλάτε με αυτοπεποίθηση και πρεσβεύετε 
τις αξίες σας. Επίσης, η νέα Σελήνη στο ζώδιό 
σας, σάς δίνει μια πρόσθετη έμπνευση και την 
ώθηση να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα. Νιώθετε 
πολύ δυνατοί για να ξεκινήσετε ένα νέο έργο ή 
μια παθιασμένη σχέση.

Εκφράστε τη δική σας αλήθεια, εί-
ναι το μήνυμα που σας στέλνει η νέα Σελήνη 
στον ειλικρινή και επεκτατικό ένατο οίκο σας. 
Το φεγγάρι σάς δίνει τη δυνατότητα να επε-
κτείνετε τους ορίζοντές σας και ίσως θελήσετε 
να ξεκινήσετε ένα νέο εγχείρημα στο εξωτε-
ρικό ή απλά προβάλετε τις πεποιθήσεις σας 
δημόσια, σε ένα ευρύ ακροατήριο.

Είστε πιο εξυπηρετικοί προς τους 
άλλους, καθώς νιώθετε πιο ευτυχισμένοι 
τώρα, όταν υποστηρίζετε κάποιον που έχει 
ανάγκη. Η νέα Σελήνη στον ερωτικό πέμπτο 
οίκο σας, σάς ζητά να εφαρμόσετε ένα σχέδιο 
για να μειώσετε το χάσμα ανάμεσα σε εσάς 
και τον αγαπημένο σας, ειδικά αν αφορά χρή-
ματα και ζητήματα αξιών.

Η νέα Σελήνη στον πνευματικό δω-
δέκατο οίκο σας φέρνει στο προσκήνιο την 
πνευματική σας πλευρά και την ανάγκη σας 
να ξεκαθαρίσετε οτιδήποτε είναι στη σκιά και 
μυστηριώδες. Ξεκινήστε μια νέα ζωή, κάνοντας 
ένα πρώτο βήμα προς την παράδοση της ζωής 
σας σε μια ανώτερη δύναμη. Ίσως δεσμευθείτε 
να εγκαταλείψετε κάποιον παλιό πόνο ή μια 
μακροχρόνια συνήθεια.

Η Αφροδίτη κινείται στον ένατο 
οίκο σας, της επέκτασης και των διαπολιτισμι-
κών διασυνδέσεων, έτσι μιλάτε με όλον τον 
κόσμο, ίσως μια νέα γνωριμία επεκτείνει τους 
ορίζοντές σας στο εγγύς μέλλον σας. Παιχνί-
δια δύναμης και εξουσίας δημιουργεί η νέα 
Σελήνη στον άκρως δυναμικό όγδοο οίκο σας, 
είστε σε μια αποστολή: Να κυριαρχήσετε σε 
όλον τον κόσμο!

Η ερωτική Αφροδίτη κινείται στον 
ερωτικό πέμπτο οίκο σας κι εσείς φλερτάρετε 
άνετα με όλους! Ίσως ακόμα να μην κάνετε δι-
ακρίσεις, φλερτάρετε για χάρη του ερωτικού 
παιχνιδιού. Το σύμπαν σάς χαρίζει πληθώρα 
θαυμαστών, έτσι μιλήστε και φλερτάρετε. 
Ξεκινήστε μια νέα οικογενειακή ζωή, είναι η 
παρότρυνση της νέας Σελήνης στον τέταρτο 
οίκο σας, του σπιτιού και της οικογένειας.

Η νέα Σελήνη ενεργοποιεί το φιλικό 
και ομαδικό ενδέκατο οίκο σας και ίσως κάνε-
τε νέους φίλους ή σκεφτείτε αν είναι παραγω-
γική και δυνατή η ομάδα σας. Αν όχι, μπορεί 
να απομακρύνετε μερικά άτομα ή ακόμα να 
προσθέσετε κάποια νέα. Δε μπορείτε να τα κά-
νετε όλα μόνοι σας, τουλάχιστον όχι τόσο όσο 
νομίζετε.

Η νέα Σελήνη στον έβδομο οίκο σας, 
των σχέσεων, σας βάζει σε συνεργατική διάθε-
ση, θέλετε να γίνετε ζευγάρι. Εάν είστε μόνοι, 
σιγουρευτείτε ότι έχετε αντιληφθεί κάποιον/α 
που βρίσκεται πολύ κοντά σας. Κι αν είστε σε 
σχέση, αποβάλετε την εσωστρέφειά σας και 
ψιθυρίστε γλυκά λόγια, μην κρύβεστε πια.

Η Αφροδίτη στον τέταρτο οίκο σας, 
του σπιτιού και της οικογένειας, σας ωθεί να 
πλησιάσετε τα οικεία προς εσάς πρόσωπα 
στο σπίτι σας. Η νέα Σελήνη στο νοητικό και 
επικοινωνιακό τρίτο οίκο σας, έχει ως γνώμο-
να το διάλογο και σας προσφέρει μια σταθε-
ρή ευκαιρία να ξεκινήσετε μια νέα σελίδα, 
πνευματικά και διανοητικά.

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

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

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

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

1996

Με τρίτη κατά σειρά εγκύκλιό 
της, η Εκκλησία της Ελλάδος 
καταδικάζει το έθιμο του κα-
ψίματος του Ιούδα.

Δολοφονείται ο ηγέτης της 
αντιστασιακής οργάνωσης 
ΕΚΚΑ συνταγματάρχης Δημή-
τριος Ψαρρός από τον ταγμα-
τάρχη του ΕΛΑΣ Θύμιο Ζούλα.

Ο Παναθηναϊκός ηττάται από 
τον Άγιαξ με 3-0 στο ΟΑΚΑ 
και αποκλείεται από τον τελι-
κό του Τσάμπιονς Λιγκ.

1937

Ο Ντάφι Ντακ κάνει το ντε-
μπούτο του στον κινηματο-
γράφο.

1944

ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΤΥΧΗ...

Ένας τύπος βλέπει τη γυναίκα 
του να φοράει ένα δαχτυλίδι 

με ένα τεράστιο διαμάντι, το οποίο 
είναι και πανάκριβο, και τη ρωτάει: 

-Ρε γυναίκα που το βρήκες αυτό 
το δαχτυλίδι; Αυτό κάνει μια περι-
ουσία… 

-Που να σου τα λέω άντρα μου. 
Εχθές που είχα πάει για καφέ με 
μια φίλη μου, πάω στην τουαλέτα 
της καφετέριας που καθόμασταν 
και τι βλέπω; Μέσα στο νιπτήρα 
ήταν αυτό το πανέμορφο δαχτυ-
λίδι! Το δοκίμασα και μου έκανε… 
Κοιτάζω τριγύρω, δε βλέπω κανέ-
ναν και το πήρα!!!

Περνάνε μερικές μέρες και ο τύ-

πος βλέπει τη γυναίκα του που 
γυρνούσε από τη βόλτα, να φοράει 
μια πανάκριβη γούνα.

-Τι είναι αυτό ρε γυναίκα; Που τη 
βρήκες αυτή τη γούνα; -Άσε άντρα 
μου, που να στα λέω. Κάνανε λά-
θος στην γκαρνταρόμπα του μαγα-
ζιού που καθόμασταν με τη φίλη 
μου και αντί για το παλτό μου, μού 
έδωσαν αυτή τη γούνα! Χαζή είμαι 
κι εγώ; Τη δοκίμασα, μου έκανε, 
την πήρα και… εξαφανίστηκα! 

-Τι να σου πω ρε γυναίκα… Είσαι 
πολύ… κ*λόφαρδη. Εγώ ένα σώ-
βρακο βρήκα πριν μερικές ημέρες 
κάτω απ’ το κρεβάτι μας και αυτό 
δε μου έκανε…!

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

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

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές 

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

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

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

514 894 2434

ELTEC

ΔΩΡΕΆΝ
 εκτίμηση προσφοράςΚΩΣΤΆΣ

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

RBQ# 5713-3464-01

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

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

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363

CU
RÉ

-L
AB

EL
LE

SAINT-MARTIN

X O

Διαφημιστείτε 
κι εσείς 

 
για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  
Τηλεφωνήστε  μας σήμερα:  

450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

γεμίσματα τσιπρόκ, πλάστερ, 
βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. 
Δωρεάν εκτίμηση, λογικές 

τιμές. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση.

Ζητείστε τον Γιάννη 
514-299-8839

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ:
ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ

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

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
R.B.Q. 5739-7150-01

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

Προσκομίστε 
τα Βιογραφικά σας 

σημειώματα στο
editor@newsfirst.ca

Ευκαιρία Εργασίας
Η Εφημερίδα ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ 

ιδιοκτησία του Δημοσιογραφικού Ομίλου 
NEWSFIRST MULTIMEDIA 

με έδρα το Λαβάλ
στην πορεία ανάπτυξης της αναζητεί 

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

έχει τα ακόλουθα προσόντα:

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



Πρώτα 
η ποιότητα!

Πάνω απο 
50 χρόνια 

παράδοση 
στην ποιότητα

Διαθέσιμο στις Πιτσαρίες και στις Υπεραγορές Τροφίμων

ΕυχομαστΕ 
Καλη ανασταση 

Και 
χρονια Πολλα!
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