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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!

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

ΟΛΑ 
ΘΑ ΠΑΝΕ 

ΚΑΛΑ!

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς  
για την κηδεμονία των παιδιών

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΕΛΙΔΑ 17

ΣΕΛΙΔΑ 26

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

ΣΕΛΙΔΕΣ 5, 10-11

Πότε θα τελειώσει  
η καραντίνα στον Καναδά;

Η αναζωπύρωση των  
απειλών της Τουρκίας

Το διαφορετικό  
ΠΑΣΧΑ  

της Ορθοδοξίας

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Στην κορυφή  
του κόσμου!

ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19

«Επίθεση»  
από Μόντρεαλ  

και Αθήνα!
-Σε προ-κλινική φάση  

το εμβόλιο της Glycovax Pharma
-Στα σκαριά πρωτοπόρα  

ελληνική μελέτη
-Ελπίδες από τη  

χρήση Κολχικίνης 
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HUMANIA CENTRE

MASTER
SALES

AWARD
2013

SALES
ACHIEVEMENT

AWARD
2011

PRESIDENT’S
GOLD

AWARD
2010

MASTER
SALES

AWARD
2016

Excellent
Service

Exceptional
Results

Legal  
Assistance

Special assessments  
for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

Real Estate Broker

 agentvk@gmail.com
514.993.5010

Voula 
Kottaridis

HUMANIA CENTRE 
Agence immobilière 450.682.2121

MLS: 25457401

MLS: 25457401MLS: 12466356 MLS: 25457401

•PARC-EXTENSION• 
CONDO! 

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

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

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

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

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

SOLD!

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΜΑΚΕΛΑΡΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΗΤΑΝ…

Εκατομμυριούχος οδοντίατρος! 
Ήταν αλκοολικός και είχε εμμονή με την αστυνομία

Εκατομμυριούχος οδοντίατρος  με 
προβλήματα αλκοολισμού και εμμο-

νή με την αστυνομία, είναι το προφίλ του 
μακελάρη στη Νέα Σκωτία του Καναδά, ο 
οποίος διέπραξε τη χειρότερη ένοπλη 
επίθεση στα χρονικά της χώρας.

Παριστάνοντας τον αστυνομικό, για 12 
ώρες ο Γκάμπριελ Γουόρτμαν πυρπο-
λούσε κατοικίες και πυροβολούσε τους 
ενοίκους, που έντρομοι προσπαθούσαν 
να διαφύγουν.
Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη 

ζωή τους, σύμφωνα με τον τελευταίο 
απολογισμό.

Ειδικότερα, αργά το βράδυ του Μ. Σαβ-
βάτου 18/4, τοπική ώρα, οι Αρχές εντόπι-
σαν νεκρούς μέσα και έξω από σπίτι στη 

μικρή πόλη Πορταπίκ, στον ίδιο δρόμο 
όπου και ο Γουόρτμαν είχε μια κατοικία.

Πτώματα και πυρπολημένες κατοικίες 
εντοπίστηκαν και σε άλλα σημεία σε μια 
ακτίνα 50 χιλιομέτρων.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ… ΕΠΛΗΓΗ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Γκά-
μπριελ Γουόρτμαν είχε σοβαρά ψυχολο-
γικά προβλήματα. Ο 51χρονος δράστης, 
που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ένο-
πλης αντιπαράθεσης με αστυνομικούς, 
περιγράφεται ως εκατομμυριούχος οδο-
ντίατρος με προβλήματα αλκοολισμού.

Η κλινική του ήταν στο Ντάρτμουθ, 
πόλη που απέχει πάνω από 100 χιλιόμε-

τρα από το Πορταπίκ. Ωστόσο, η επιχεί-
ρηση έκλεισε αναγκαστικά στο πλαίσιο 
των μέτρων κατά της covid-19, της νόσου 
που προκαλεί ο κορωνοϊός. Επίσης, ο 
51χρονος είχε  εμμονή με την αστυνο-
μία του Καναδά, γνωστή ως καναδική 
έφιππη αστυνομία και μάλιστα αγόραζε 
αστυνομικά ΙΧ σε δημοπρασίες. Ο Γουόρ-
τμαν είχε συγκεντρώσει εξοπλισμό που 
χρησιμοποιούσε η αστυνομία, πράγμα 
που εξηγεί το γεγονός πως ντύθηκε αξι-
ωματικός πριν ξεκινήσει η τραγωδία.

ΕΚΑΨΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕ  
ΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο Γουόρ-

τμαν έκαψε το σπίτι του, όπως και άλλα, 
πριν αρχίσει να πυροβολεί κατά των αν-
θρώπων που προσπαθούσαν να φύγουν 
από τα δικά τους.

Αν και μάλλον επέλεγε τα θύματά του 
τυχαία, τουλάχιστον δύο τα δολοφόνησε 
από πρόθεση: ήταν η πρώην σύντροφός 

του και ο νέος φίλος της. Μία αστυνομι-
κός προσπάθησε να τον σταματήσει, εμ-
βολίζοντας το αυτοκίνητό του με το δικό 
της όχημα. Την πυροβόλησε εξ επαφής 
και έκλεψε το υπηρεσιακό αυτοκίνητό 
της. Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν 
ακόμη ασαφή.

Στο μεταξύ, δεν ήταν λίγοι που ρώτησαν 
τους αρμόδιους αστυνομικούς, γιατί δε 
σήμανε συναγερμός στη γειτονιά όπου ο 
οδοντίατρος έσπειρε το θάνατο.

Η αστυνομία ανέφερε πως αν και πα-
ρείχε ενημερώσεις στο Twitter, οι πολί-
τες που έμειναν στην «κόκκινη ζώνη» δεν 
έλαβαν ποτέ γραπτό sms.
Τέλος, σύμφωνα με την Telegraph, η 

σφαγή στον Καναδά συνέπιπτε με την 
επέτειο της βομβιστικής επίθεσης στην 
Οκλαχόμα το 1995 στην οποία σκοτώ-
θηκαν 168 άνθρωποι και της πολιορκίας 
του ράντσου μίας σέχτας στο Τέξας το 
1993 όπου σκοτώθηκαν 80 άνθρωποι.

[πηγή: in.gr]
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[απόδοση στα ελληνικά:  
Δημήτρης Ηλίας]
 

Οι γονείς που μοιράζονται την κηδεμο-
νία ενός παιδιού πρέπει να τηρούν τις 

συμφωνίες που είχαν πριν από την έναρξη 
της πανδημίας. Εάν ένας γονέας ανησυχεί 
για την υγεία του ή του παιδιού του, θα 
πρέπει να επικοινωνήσει με τον άλλο γο-
νέα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας πριν 
αλλάξει τις υπάρχουσες ρυθμίσεις.

Οι δικαστές προσφέρουν επείγουσες 
ακροάσεις σε περίπτωση διαφορών με-
ταξύ γονέων. Μερικοί γονείς έχουν προ-
σφύγει στο δικαστήριο λόγω διαφορών 
που σχετίζονται με το COVID-19, αλλά οι 
δικαστές θα απαιτήσουν αποδείξεις, ότι 
ένα μέλος της οικογένειας αρνήθηκε να 
ακολουθήσει τις οδηγίες που σχετίζονται 
με τον κορωνοϊό.
 

«ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΘΑΥΜΑ»
Το Δικαστήριο του Κεμπέκ και το Ανώτα-

το Δικαστήριο του Κεμπέκ, είναι τα δύο 
δικαστήρια της επαρχίας. Στις 30 Μαρτί-
ου, η Υπουργός Δικαιοσύνης, Σόνια Λε-
μπέλ, ανέστειλε τις υποθέσεις σχετικά με 
θέματα κηδεμονίας. Οι γονείς με άμεσες 
ανησυχίες λόγω του κορωνοϊού, πρέπει 
να παρουσιάσουν αποδείξεις για τις ανη-
συχίες τους.

Η επαγγελματίας οικογενειακού δικαίου 
Sylvie Schirm λέει ότι ένας γονέας πρέπει 
να έχει «σοβαρά, καλό λόγο» εάν προχω-
ρήσει σε επείγουσα ακρόαση. 
Ο διευθυντής δημόσιας υγείας του Κε-

μπέκ, Δρ. Horacio Arruda, δήλωσε ότι 
«δεν υπάρχει θαυματουργή συνταγή» για 
τη διαχείριση κηδεμονιών κατά τη διάρ-
κεια αυτής της περιόδου. 
«Αυτή είναι μια εποχή τεράστιας αστά-

θειας», δήλωσε η Schirm. «Οι ζωές των 
παιδιών είναι αναποδογυρισμένες. Δεν 
είναι ώρα να τσακώνονται οι γονείς ή να 
σταματήσουν τα παιδιά από το να βλέ-
πουν γονείς».
Ο ιστότοπος του υπουργείου παραθέτει 

ορισμένες περιπτώσεις, στις οποίες ένας 
γονέας πρέπει να απομονωθεί. Εάν κά-
ποιος στην οικογένεια εμφανίσει συμπτώ-
ματα COVID-19 ή εάν κάποιος έχει ταξιδέ-
ψει πρόσφατα, θα πρέπει να απομονωθεί 
για 14 ημέρες. Κάποιος που έχει μολυνθεί 
με τον κορωνοϊό, παίρνει 2 έως 14 ημέ-
ρες για να αναπτύξει συμπτώματα. «Στο 
τέλος, αν πας στο δικαστήριο για οποιον-
δήποτε λόγο, ο δικαστής θα εξετάσει τη 
συμπεριφορά όλων των διαδίκων κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου κρίσης», ση-
μείωσε η Schirm.
 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ  
ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Μια γυναίκα που εργάζεται ως κλινική 
νοσοκόμα στην περιοχή του Koartac έπρε-
πε να εγκαταλείψει τη δουλειά της επειδή 
ο πρώην σύζυγός της ήθελε να κρατήσει 
τα παιδιά. Αν και οι εργαζόμενοι στον το-
μέα της υγειονομικής περίθαλψης είναι 
πιο εκτεθειμένοι στον ιό, από κάποιον 
που απομονώνεται στο σπίτι, έχουν το 
δικαίωμα να βλέπουν το παιδί τους κανο-
νικά. «Το επάγγελμά τους δεν είναι λόγος 
να σταματήσουν τις επισκέψεις, επειδή 
οι εργαζόμενοι στην υγειονομική περί-
θαλψη γνωρίζουν ιδιαίτερα ποια μέτρα 

ασφαλείας πρέπει να ακολουθήσουν», 
δήλωσε η Schirm.

 
ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ  
ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ 
Η Jothi Bajaj είναι γιαγιά με χρόνια πά-

θηση. Ο σύζυγος της Bajaj είναι ανοσο-
κατεσταλμένος και ο γιος που μοιράζεται 
την κηδεμονία με την πρώην σύντροφό 
του πάσχει από εγκεφαλικό τραύμα. Η οι-
κογένεια κανόνισε να κρατήσουν τα παι-
διά οι παππούδες-γιαγιάδες τους, αλλά 
η πρώην σύντροφος συμφώνησε μόνο 
αφού η οικογένεια προσέλαβε δικηγόρο. 
«Μπορείτε να προσπαθήσετε να επιτύχε-
τε νέους όρους με τον άλλο γονέα για να 
ελαχιστοποιήσετε τα ταξίδια και να συμ-
φωνήσετε να διατηρήσετε την επαφή με 
τεχνολογικά μέσα», αναφέρει ο ιστότοπος 
του υπουργείου.

 
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Στο Κεμπέκ, ο πρωθυπουργός François 
Legault ανέφερε ότι οι πολίτες δεν πρέπει 
να ταξιδεύουν μεταξύ περιοχών. Ο ιστότο-
πος του υπουργείου λέει ότι εάν οι γονείς 
συμφωνήσουν να συνδεθούν ψηφιακά, 
θα πρέπει να το κάνουν για να ελαχιστο-
ποιήσουν τα ταξίδια. Ωστόσο, οι γονείς με 
κοινή κηδεμονία διατηρούν το δικαίωμα 
να δουν το παιδί τους αυτοπροσώπως.

Σε μια πρόσφατη περίπτωση, ένας πα-
τέρας ταξίδεψε εντός της επαρχίας παρά 
τις επαρχιακές οδηγίες. Έχει ένα παιδί με 
άσθμα. Η δικαστής Marie-Josee Bedard 
αποφάσισε ότι δε μπορεί να δει τα παιδιά 
του για 14 ημέρες, αλλά μόλις τελειώσει 
η περίοδος των 14 ημερών, οι ρυθμίσεις 
πριν από την πανδημία θα συνεχιστούν.
 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ  
ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Η δικαστής Suzanne Ouellet προέδρευσε 

μιας υπόθεσης στις αρχές Απριλίου, στην 
οποία κάλεσε τους γονείς να επικοινωνή-
σουν μεταξύ τους. «Σε αυτήν την ιστορική 
περίοδο ταραχών και κοινωνικής ανατα-
ραχής, το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η 
αποτελεσματική και διαφανής επικοινω-
νία μεταξύ των γονέων έχει νόημα», ανέ-
φερε το έγγραφο της υπόθεσης. «Το συμ-
φέρον των παιδιών το επιτάσσει».

Η δικαστής προειδοποίησε έναν γονέα, 
που αποφάσισε να σταματήσει τις επι-
σκέψεις, χωρίς να ρωτήσει τον άλλο γο-
νέα σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν. Ένας 
ενδιαφερόμενος γονέας πρέπει να ζητή-
σει διαβεβαίωση, ότι ο άλλος κηδεμόνας 
τηρεί τις πρόσφατες οδηγίες.

Εάν σε έναν γονέα αποκλείεται η πρό-
σβαση σε ένα παιδί, χωρίς να ζητηθεί η 
γνώμη του, ο δικαστής μπορεί να δει αρ-
νητικά την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ 
των δύο γονέων. Η Schirm προτείνει ότι 
ο γονέας του οποίου περιορίζεται η πρό-
σβαση πρέπει να αναλάβει την πρωτο-

βουλία να επικοινωνήσει, εξηγώντας τα 
μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει.

Ένας δικαστής συμβουλεύεται ορκισμέ-
νες δηλώσεις στο δικαστήριο. Η επικοινω-
νία μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου ή κοινωνικών μέσων, μπορεί να 
χρησιμεύσει ως απόδειξη εναντίον ενός 
γονέα. Για παράδειγμα, ένας δικαστής 
μπορεί να εξετάσει εάν ένας γονέας δη-
μοσίευσε στο διαδίκτυο μη απαραίτητα 
ταξίδια ή έστειλε μήνυμα σε κάποιον σχε-
τικά με την έξοδο από το σπίτι για να συ-
ναντήσει άλλους.

 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Εάν μια οικογένεια δεν είναι σε θέση να 

επιλύσει τη διαφορά μεταξύ τους, μπο-
ρούν να προχωρήσουν σε επείγουσα 

ακρόαση. Το πρώτο βήμα είναι να προ-
σληφθεί δικηγόρος που ακούει λεπτομέ-
ρειες συγκεκριμένες για τις περιστάσεις 
του πελάτη τους. Στη συνέχεια, ο δικηγό-
ρος εκπονεί τη διαδικασία και προσδιορί-
ζει ένα δικαστή που θα ακούσει την υπό-
θεση.
Ο χρόνος που απαιτείται για τον προσ-

διορισμό ενός δικαστή ποικίλλει ανάλογα 
με τις περιοχές. Ωστόσο, η διαδικασία κλι-
μάκωσης μιας διαφοράς στο δικαστήριο 
μπορεί να γίνει μέσα σε μια εβδομάδα, 
σύμφωνα με την Schirm.
 
Σημείωση: Λόγω της ευαίσθητης φύσης αυτού 
του θέματος, τα ονόματα των γονέων έχουν 
αλλάξει για να προστατευθεί η ταυτότητά 
τους

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

Σας βοηθούμε στις διαδικασίες 
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
Σ’εμάς θα είστε ασφαλής! 

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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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 
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Αναμένεται  
να δούμε…

Καθώς οι ερευνητές ψάχνουν να βρουν τη λύση στο μυστήριο 
του κορωνοϊού, οι θεωρίες συνομωσίας δίνουν και παίρνουν.

Η επικρατέστερη θεωρία είναι, ότι ο ιός ήταν αντικείμενο μελέ-
της σε εργαστήριο της Ουχάν και από κάποιο ατύχημα «ξέφυγε». 
Άλλοι πάλι, συνδέουν τον πανδημικό ιό με διάφορες προφητείες 
και απίθανες προλήψεις... 

Γεγονός πάντως είναι πως οι πανδημίες, όπως και οι φυσικές 
καταστροφές, που εξοντώνουν ολοένα και περισσότερο τους αν-
θρώπους και τις δομές τους, έχει αποδειχτεί ότι είναι αποτέλεσμα 
της σάπιας κοινωνίας που εμείς οι ίδιοι έχουμε εδραιώσει, με τον 
απαράδεκτο τρόπο με τον οποίο φερόμαστε στον πλανήτη μας. 

Κατά μία αποδεκτή θεωρία, ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε 
είναι ζωντανός και αλληλεπιδρά με εμάς, όπως αλληλεπιδρούν οι 
άνθρωποι μεταξύ τους. 

Η εν λόγω θεωρία αναφέρει πως οι σκέψεις ολόκληρης της αν-
θρωπότητας πηγάζουν αλλά και επηρεάζουν τη νοητική σφαίρα 
της Γης, η οποία διαθέτει νοητικές συνάψεις που επιστρέφουν στο 
συλλογικό μας ασυνείδητο. Συνεπώς, όταν στρεφόμαστε ολοένα 
και περισσότερο ενάντια στη φύση μας και εφόσον ο πλανήτης εί-
ναι ένα ζωντανό ον, αμύνεται και αντιδρά... 

Η συστηματική καταστροφή του περιβάλλοντος, ουσιαστικά 
ξεκίνησε με τη βιομηχανική επανάσταση πριν από 100 περίπου 
χρόνια. Έκτοτε, η ανθρωπότητα ασύδοτα δηλητηριάζει τους ωκεα-
νούς, βομβαρδίζει την επιφάνεια με ραδιενέργεια, αποστραγγίζει 
ασταμάτητα τα εσωτερικά κοιτάσματα και πετρώματα αποδυνα-
μώνοντας το οικοσύστημα ανεπανόρθωτα, ψεκάζει τα σπαρτά και 
δημιουργεί τροποποιημένους καρπούς.
Οι επιστήμονες εξήγγειλαν επανειλημμένα πως βρισκόμαστε σε 

ένα μεγάλο αφανισμό, στον οποίο συνεχώς προστίθενται κατηγο-
ρίες ζώων και εμβρύων οργανισμών, τους οποίους οι επόμενες γε-
νιές θα μαθαίνουν μόνο από τους ιστορικούς του μέλλοντος.   

Συνεπώς, η Γη αντεπιτίθεται με φυσικές καταστροφές, που μας 
θυμίζουν συνεχώς τα τραγικά λάθη που έχουμε κάνει σε σχέση με 
τη φροντίδα της φύσης.

Ομάδα εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας Οικοσυστήματος IPBES 
από 59 χώρες του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα, έδωσε πρόσφατα 
στη δημοσιότητα μία συνολική και συντριπτική έκθεση για την 
κατάσταση της φύσης, η οποία διαβεβαιώνει ότι το μέλλον του 
ανθρώπινου είδους, που εξαρτάται από τη φύση για να αναπνεύ-
σει, να πιει, να φάει, να ζεσταθεί και να θεραπευτεί, διαγράφεται 
σκοτεινό. Η απειλή είναι ξεκάθαρη και η καταδίκη της φύσης βέ-
βαιη, εκτός αν υπάρξει άμεση λήψη μέτρων και ριζική αλλαγή του 
τωρινού μοντέλου. Δεν είναι πολύ αργά για να αναλάβουμε δράση, 
αναφέρει η έκθεση, αλλά μόνο αν αρχίσουμε να το κάνουμε τώρα 
και μέσω μιας αλλαγής που θα μεταμορφώσει την κοινωνία μας 
για να επιβραδύνει τους κινητήρες απώλειας της βιοποικιλότητας, 
που απειλεί τον άνθρωπο τουλάχιστον όσο και η κλιματική αλλαγή.
Η καταστροφή του πλανήτη μας, καταλήγει η έκθεση, είναι ανα-

τρέψιμη. Αρκεί να επιδείξουμε όλοι επιτακτική συνέπεια στην υλο-
ποίηση καλά σχεδιασμένων και αποτελεσματικών προγραμμάτων 
που σέβονται και προστατεύουν το γήινο οικοσύστημα, που τιμω-
ρούν και εξαλείφουν τη συλλογική ασυνειδησία και τις καταστρο-
φικές πολιτικές και που προωθούν τη δημιουργία αποτελεσματι-
κών δικτύων συνεργασίας.
Αναμένεται να δούμε…

Στο βωμό του Κορωνοϊού  
θρησκείες, έθιμα και λαοί

Κάθε μέρα που περνά, εκατοντάδες θεωρίες συνο-
μωσίας έχουν κυκλοφορήσει για την προέλευση 

του υπέρ-μεταδοτικού και θανατηφόρου Κορωνοϊού 
με την επιστημονική του ονομασία COVID-19.
Θεωρίες όπως: 
-ένα βιολογικό όπλο με σκοπό την παγκόσμια χει-
ραγώγηση του ανθρώπινου γένους, όπως διαδρα-
ματίζεται στο βραβευμένο θρίλερ «Spiral» του Paul 
McEuen.

-η θεωρία των Ισλαμιστών κληρικών της Τυνησίας και 
της Αίγυπτου, σύμφωνα με την οποία, η επιδημία εί-
ναι η θεϊκή τιμωρία της Κίνας για την αντιμετώπιση 
των ισλαμιστών Ουιγούρων.
-την άποψη ότι η επιδημία αποτελεί αμερικανο-
εβραϊκή συνομωσία, με σκοπό να αποδεκατιστεί ο 
παγκόσμιος πληθυσμός. 

-την άποψη της Ρωσίας και του Ιράν, ότι η επιδημία 
είναι μια επίθεση των ΗΠΑ με βιολογικά όπλα.
-τη θεωρία των άκρα δεξιών Αμερικανών, αντίπαλοι 
του εμβολιασμού, ότι το ξέσπασμα του ιού οφείλε-
ται στον ιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς και τους 
Δημοκρατικούς.
Φυσικά, εκτός από τις συνωμοσιολογίες, έχουμε 
και τα θαυματουργά «φάρμακα» και γιατροσόφια, 
όπως σούπες, αλοιφές και άλλα, που πολλοί αφελείς 
πιστεύουν και τρέχουν να αγοράσουν από εταιρίες 
απατεώνων.
Να φανταστείτε ότι, ένας Ινδός φακίρης, συνέστησε 
ούρα ή κοπριά από ινδικές αγελάδες ως φάρμακο 
κατά του ιού!
Αλλά σ’ ένα κόσμο που είναι βυθισμένος στην από-
γνωση, είναι πολύ εύκολο για κάποιους επιτήδειους 
να επωφεληθούν από τη φοβία των αφελών και να 
τη μετατρέψουν σε ψευδείς ελπίδες για να καιρο-
σκοπήσουν.
Το εμπόριο ελπίδας ανθεί στο Διαδίκτυο, όπου σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εμφανίστηκαν διά-
φορα βιβλία, με συμβουλές για την αντιμετώπιση 
του ιού ή αποκαλύπτουν υποτιθέμενα μυστικά για 
την επιδημία.
Ευτυχώς η Amazon ανακοίνωσε πρόσφατα, ότι έχει 
αφαιρέσει δεκάδες χιλιάδες προϊόντα τα οποία υπο-
τίθεται ότι προσφέρουν προστασία από τον Κορω-
νοϊό.
Ακόμα, μερικοί άλλοι πουλούν μάσκες, γάντια και 
άλλα προϊόντα προστασίας-«μαϊμού», ως αυθεντικά.
Υπάρχει όμως κάτι πολύ κοινό, που έχει καταφέρει 
αυτή η επιδημία. Αν το καλοσκεφτούμε, απότρεψε 
και θα αποτρέψει -άγνωστο για πόσο χρονικό διά-
στημα- την εξάσκηση όλων των θρησκευτικών, εθνι-
κών εορτών και πολιτιστικών εθίμων όλων των λαών:  
-Ματαιώθηκαν οι περισσότερες εκδηλώσεις για τον 
εορτασμό του νέου κινέζικου έτους,
-Ακυρώθηκαν οι παρελάσεις και οι εορτασμοί της 
Εθνικής μας Εορτής και των εορτών πολλών άλλων 
χωρών.

-Οι ναοί και οι εκκλησίες για τους εορτασμούς του 
Καθολικού, Ορθόδοξου και Εβραϊκού Πάσχα λει-
τούργησαν κεκλεισμένων των θυρών, με όλους τους 
πιστούς τους να αναγκάζονται να προσευχηθούν 
μέσω της τηλεόρασης και του διαδικτύου (βλέπε σε-
λίδα 26).
Το ίδιο θα ακυρωθούν φέτος όλοι οι εορτασμοί για 
την Εορτή του Κεμπέκ και την Εορτή του Καναδά, μια 
και όλες οι δημόσιες εκδηλώσεις έχουν ακυρωθεί ως 
τις 31 Αυγούστου 2020. Που σημαίνει, ξεχάστε και 
τον εορτασμό της Παναγίας καθώς και το πανηγύρι 
της.

Άγνωστο παραμένει αν φέτος θα εορταστούν οι εορ-
τές της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ στις 4 Ιουλίου και της 
εθνικής εορτής της Γαλλίας στις 14 Ιουλίου. 
 
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Κανένας πόλεμος, θρησκευτικός η μη, δεν κατάφερε 
να απομονώσει τους ανθρώπους από το να εξασκή-
σουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και να εορτά-
σουν τις πολιτιστικές και εθνικές τους παραδόσεις. 
Ακόμα και στην Τουρκοκρατία, οι πιστοί έβρισκαν 
τον τρόπο να εκκλησιαστούν και να κοινωνήσουν. 
Κάτι που δε μπορεί να προσφέρει το διαδίκτυο…
Μια και ανάφερα την Άγια Κοινωνία που μας την 
απαγόρεψαν οι φετινές καταστάσεις, θα πρέπει να 
γίνει μια διευκρίνιση. Όλοι οι πιστοί πρέπει να ξέ-
ρουν, ότι αυτό που υπάρχει μέσα στο Άγιο Ποτήριο 
της Άγιας Κοινωνίας, δεν είναι μία κοινή «τροφή» 
αποτελούμενη από ψωμί και κρασί, αλλά μετά τον 
Καθαγιασμό και την ώρα που μεταλαμβάνουμε, 
παίρνουμε μέσα μας το ίδιο και το αυτό ΣΩΜΑ και 
το ΑΙΜΑ του ΧΡΙΣΤΟΥ! 
Οι δε Πατέρες της Εκκλησίας την ονομάζουν «φάρ-
μακον αθανασίας» και όχι αιτία θανάτου, είτε πνευ-
ματικού είτε σωματικού. Πώς μπορεί κάποιος να θε-
ωρεί τον εαυτό του πιστό και ταυτόχρονα να διανο-
είται και να πιστεύει, ότι είναι δυνατόν να μεταδοθεί 
διά της Θείας Κοινωνίας οποιαδήποτε μολυσματική 
αρρώστια;
Όλοι αυτοί που υποστηρίζουν όλα αυτά, δε βλέπουν 
ότι ποτέ – μα ποτέ, δεν παρουσιάστηκε έστω κι ένα 
κρούσμα κάποιας μόλυνσης από τη Θεία Κοινωνία; 
Άλλωστε, αν ήταν κάποιοι που κινδύνευαν να κολ-
λήσουν άμεσα, θα ήταν οι Κληρικοί, που στο τέλος 
της Θ. Λειτουργίας καταλύουν ότι περισσεύει από τη 
Θ. Κοινωνία στο Άγιο Ποτήριο και ιδιαίτερα οι Ιερείς 
των Νοσοκομείων, που κοινωνούν συνήθως αρρώ-
στους με βαριές μολυσματικές νόσους. 
Όμως, μέσα σε λίγους μήνες, ο παράξενος Κορω-
νοϊός κατάφερε να καταργηθούν σχεδόν τα πάντα, 
ακόμα και η Αγία Κοινωνία! Με σύμμαχο την πα-
ραπληροφόρηση, την επίμονη ειδησεογραφία με 
πλήρη κατακλυσμό των ενημερωτικών μέσων και με 
την απόγνωση των κυβερνήσεων, που στην πραγμα-
τικότητα, μην ξέροντας τι πράγματι είναι και πώς να 
αντιμετωπίσουν τον Κορωνοϊό, παίρνουν μέτρα τα 
οποία «ρουφούν» σαν τον Δράκουλα, σταγόνα-στα-
γόνα τη ζωή από τους ανθρώπους.
Διότι, χωρίς εξάσκηση της θρησκείας του -και όχι 
μόνο ως θεατής-, χωρίς τη συμμέτοχή στις πολιτι-
στικές και εορταστικές του παραδόσεις, σε αγαπη-
μένες του διασκεδάσεις και χωρίς τη συναναστροφή 
με τους συνανθρώπους του, φίλους, γνωστούς αλλά 
προπαντός συγγενείς, ο άνθρωπος θα ζει μόνο για 
το επιζείν και τίποτα άλλο. Κάτι που θα είναι εύκολη 
λεία, για όσους θα θέλουν να επωφεληθούν από μια 
τέτοια γενική κατάσταση της ανθρωπότητας. Ο νόων 
νοείτο…
Θα τελειώσω σήμερα με ένα απόσπασμα μιας πρό-
σφατης εγκυκλίου του Σεβ. Μητροπολίτη Μεσογαί-
ας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου: «Ας κρατήσουμε 
την ψυχραιμία μας, ας συμμορφωθούμε με τις υπο-
δείξεις των αρμοδίων και ας καταλάβουμε μια ώρα 
αρχύτερα ότι εκτός από τις ασθένειες, τις απειλές, 
τους ιούς και τα μικρόβια, υπάρχει και η παρουσία 
του Θεού στη ζωή μας και η προστασία της Παναγί-
ας. Ο ιός της απιστίας, του αθεϊσμού, της απόρριψης 
του Θεού, είναι το χρόνιο πρόβλημα της εποχής και 
της κοινωνίας μας». 
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Η Glycovax Pharma αναπτύσσει  
ένα εμβόλιο κατά του COVID-19 
Ένα ημι-συνθετικό εμβόλιο που βρίσκεται στην προκλινική φάση

[ΤΑ ΝΕΑ]_ Η Glycovax Pharma, μια βιο-
φαρμακευτική εταιρεία που εδρεύει στο 
Μόντρεαλ και τα εργαστήριά της βρίσκο-
νται στο Λαβάλ, εργάζεται ενεργά για την 
ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης εμβολί-
ων για την αντιμετώπιση του COVID-19. 
Το πρωτότυπο γλυκοσυζευκτικό εμβόλιο 
βρίσκεται επί του παρόντος στην προκλι-
νική φάση.

Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, 
η ομάδα ερευνητών και επιστημόνων της 
Glycovax Pharma, με επικεφαλής τον Δρ 
René Roy (φωτ. πάνω δεξιά), παγκόσμιο 
εμπειρογνώμονα στη γλυκοχημεία, ανέ-
λυσε τους συγκεκριμένους βιοδείκτες 
αυτού του ιού. Αυτή η έρευνα κατέστη-
σε δυνατή ιδίως την ανακάλυψη ότι αρ-
κετοί βιοδείκτες που εντοπίστηκαν στον 
ιό αποτελούν μέρος της βιβλιοθήκης των 
ανοσογόνων γλυκοσυζεύγματος, που 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της εργασίας 
των ερευνητών της Glycovax Pharma. Επι-
πλέον, οι δομές αυτών των υδατανθρά-
κων είναι πολύ παρόμοιες με τις δομές 
στις οποίες η εταιρεία έχει εστιάσει το 
έργο της από το 2017.
Αυτή η ανακάλυψη ώθησε την επιστη-

μονική ομάδα του Δρ Roy να δοκιμάσει 
τους υποψήφιους για το εμβόλιο γλυ-
κοσυζεύγματος με σκοπό την ανάπτυξη 

ενός πρώτου πρωτοτύπου ημι-συνθετι-
κού εμβολίου για την αντιμετώπιση του 
COVID-19, το οποίο θα μπορούσε, μετά 
από μια επιτυχημένη φάση κλινικών δο-
κιμών, να κατασκευαστεί γρήγορα και 
σε μία μεγάλη κλίμακα.
«Έχω αφιερώσει τη ζωή μου σε επι-

στημονική έρευνα για να αναπτύξω νέα 
εργαλεία ή καινοτόμες θεραπείες για 

ασθενείς με διάφορες μορφές καρκίνου 
ή άλλες ασθένειες, που περιλαμβάνουν 
βακτήρια ή ιούς. Η ανάλυση του ιού 
COVID-19 μας έδειξε ότι έχει ιδιότητες 
που σχετίζονται άμεσα με τα μόρια που 
αναπτύσσουμε στη Glycovax Pharma. 

Αυτή η ανακάλυψη μάς επιτρέπει να ορα-
ματιζόμαστε μια λύση που θα μπορούσε 
να αναπτυχθεί αρκετά γρήγορα για να 
αντιμετωπίσει αυτόν τον ιό. Είναι μια 
διασπαστική επιστημονική στρατηγική 
που έχουμε καθήκον να διερευνήσουμε», 
δήλωσε ο Ph.D. Ρενέ Ρόι, Επιστημονικός 
Διευθυντής και Αντιπρόεδρος Έρευνας.
Ο Δρ René Roy είναι παγκόσμιος εμπει-

ρογνώμονας και πρωτοπόρος στη γλυ-
κοχημεία. Βοήθησε στην ανάπτυξη δύο 
εμβολίων για την καταπολέμηση βακτη-
ριακών λοιμώξεων που προκαλούν μη-
νιγγίτιδα σε μικρά παιδιά. Σε συνεργασία 
με ερευνητές της Κούβας, βοήθησε στην 
ανάπτυξη του πρώτου ημι-συνθετικού 
εμβολίου στον κόσμο που εξάλειψε πλή-
ρως την ασθένεια στην Κούβα. Το εμβό-
λιο στη συνέχεια χορηγήθηκε σε περισ-
σότερα από 65 εκατομμύρια παιδιά πα-
γκοσμίως.
Συνιδρυτής της Glycovax Pharma, ο 

Δρ Roy είναι ομότιμος καθηγητής 
του Université du Québec à Montréal 
(UQÀM) και Αναπληρωτής Καθηγητής 
στο Armand Frappier Institute of the 
INRS. 

Το ερευνητικό και αναπτυξιακό του έργο 
από τη δημιουργία της Glycovax Pharma 
παρήγαγε πολλά υποσχόμενα προκλινικά 
αποτελέσματα σε εμβόλια σχεδιασμένα 
για τη θεραπεία διαφόρων μορφών καρ-
κίνου.

«Σε απάντηση σε αυτήν την πανδημία 
που προκαλεί τον θάνατο εδώ και σε όλο 
τον κόσμο, οι ερευνητές μας συμμετέ-
χουν πλήρως σε αυτόν τον πόλεμο κατά 
του COVID-19. Η έρευνά τους για τη χη-
μεία της ζάχαρης, μάς επέτρεψε να ανα-
πτύξουμε ένα ημι-συνθετικό εμβόλιο για 
τον πληθυσμό, του οποίου στόχος είναι 
να αποτρέψουμε και να καταστρέψουμε 
τον κορωνοϊό με ασφαλή και οικονομικό 
τρόπο, ώστε να παράγεται σε μεγάλη κλί-
μακα. Μέσα σε τρεις μήνες, με τους κα-
τάλληλους πόρους, θα είμαστε σε θέση 
να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα 
του εμβολίου μας και αν είναι σε θέση να 
καταστρέψει τον COVID- 19», πρόσθεσε ο 
Dany Valiquette, Πρόεδρος της Glycovax 
Pharma.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ GLYCOVAX PHARMA
Η Glycovax Pharma είναι μια βιοφαρ-

μακευτική εταιρεία που αποτελείται από 
μια ομάδα επιστημόνων που εξελίσσεται 
μεταξύ των παγκόσμιων ελίτ στη γλυκο-
χημεία, τη γλυκοβιολογία, την ανοσολο-
γία και τη νανοτεχνολογία. Αυτή η ομάδα 
έχει σχεδιάσει μια οικογένεια θεραπευ-
τικών εργαλείων που βασίζονται σε γλυ-
κο-νανομόρια που φέρνουν επανάσταση 
στον τρόπο αντιμετώπισης ασθενών με 
καρκίνο και άλλων παθήσεων που περι-
λαμβάνουν βακτήρια και ιούς. 

Τα εργαστήρια της Glycovax Pharma στο Laval
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• Διαθήκες
• Πωλήσεις / Αναχρηματοδοτήσεις
• Υποβολή Δικαστικής      
  Συμπαράστασης
• Συμβόλαια Γάμου
• Ιδρυση εταιρειών
• Σχεδιασμός Κληρονομιάς
• Πληρεξούσιο αναπηρίας
• Πληρεξούσιο 

Fintikakis & Makrigiannis
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Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

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

Γράφει η Κάθριν Τσέϊμπερς
[Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα 
Επιδημιολογίας, Σχολή Δημόσιας Υγείας  
Dalla Lana, Πανεπιστήμιο του Τορόντο]

Η COVID-19 ανακηρύχθηκε πανδημία 
από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγεί-

ας στις 11 Μαρτίου 2020. Έκτοτε, πολλές 
περιοχές σε όλο τον κόσμο — συμπε-
ριλαμβανομένων όλων των καναδικών 
επαρχιών και εδαφών — κήρυξαν κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης και εφάρμοσαν 
αυστηρά μέτρα δημόσιας υγείας, θέ-
τοντας αποτελεσματικά τις πόλεις υπό 
αποκλεισμό.

Οι Καναδοί ως επί το πλείστων έχουν 
προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα «φυσιο-
λογική» κατάσταση. Αλλά όπως πολλοί 
από εμάς είναι επί του παρόντος καλά, 
σε αυτό το 2ο μήνα κοινωνικής αποστα-
σιοποίησης, η κόπωση έχει ήδη αρχίσει 
να κάνει την… εμφάνισή της. 

Οι άνθρωποι παλεύουν με την ανεργία 
ή τις μειωμένες ώρες εργασίας και η οι-
κονομία υφίσταται τη χειρότερη ύφεση 
εδώ και δεκαετίες. Γι αυτό και δεν απο-
τελεί έκπληξη, το ερώτημα που θέτουν 
πολλοί άνθρωποι: Πότε θα τελειώσει 
αυτό;

Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτή 
την ερώτηση. Παρά τις μαθηματικές 
προβολές και τις γνώμες των εμπειρο-
γνωμόνων, η πραγματικότητα είναι μία: 
δε γνωρίζουμε!

ΣΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Αυτή τη στιγμή, τα κρούσματα της 

COVID-19 σε Παγκόσμια Κλίμακα, έχουν 
ξεπεράσει τα 2,5 εκ. Στον Καναδά πλη-
σιάζουν τις 40.000, όμως υπάρχουν 
ελπιδοφόρες ενδείξεις ότι οι δράσεις 

δημόσιας υγείας που έχουμε δημιουρ-
γήσει στη χώρα, λειτουργούν. Αν και οι 
περιπτώσεις εξακολουθούν να αυξάνο-
νται στον Καναδά, το κάνουν με βραδύ-
τερο ρυθμό από ό,τι πριν από δύο έως 
τρεις εβδομάδες. Τα νοσοκομεία και οι 
μονάδες εντατικής θεραπείας δεν είναι 
«κορεσμένα», όπως ήταν σε περιοχές 

όπως η Ιταλία ή η Νέα Υόρκη, όπου οι 
παρεμβάσεις δεν εφαρμόστηκαν αρκετά 
σύντομα.

Αλλά είναι πολύ νωρίς για να πούμε 
αν φτάσαμε στην κορύφωση του πρώ-
του κύματος επιδημίας. Αυτό συμβαί-
νει, επειδή οι τάσεις παρακολούθησης 
που βλέπουμε σήμερα αντιπροσωπεύ-

ουν πραγματικά ένα «στιγμιότυπο» της 
πανδημίας από περίπου δύο εβδομάδες 
πριν. 
Μπορεί να χρειαστούν πέντε ημέρες 

κατά μέσο όρο για κάποιον που έχει μο-
λυνθεί με COVID-19 ώστε να αναπτύξει 

Πότε θα σταματήσουν  
οι περιορισμοί  
του κορωνοϊού  
στον Καναδά;

19 Απριλίου 2020: Η Gardiner Expressway στο Τορόντο είναι σχεδόν άδεια, καθώς ο ήλιος ανατέλλει…

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  7
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συμπτώματα, και ακόμη περισσότερο 
για κάποιον που είναι συμπτωματικός, 
να αναζητήσει υγειονομική περίθαλψη, 
να δοκιμαστεί και να αναφερθεί στις αρ-
χές δημόσιας υγείας.
Επιπλέον, λόγω των περιορισμένων 

τεστ που γίνονται, οι αναφερθείσες πε-
ριπτώσεις είναι μόνο η… κορυφή του 
παγόβουνου των μολύνσεων στην Κοι-
νότητα.

Κατά πάσα πιθανότητα, θα χρειαστεί 
να δούμε μια σταθερή μείωση του αριθ-
μού των νέων καθημερινών κρουσμά-
των κατά τη διάρκεια πολλών εβδομά-
δων και σταθερές τάσεις σε πολλαπλές 
πηγές δεδομένων, πριν από την από-
φαση να «διαγραφεί» η κοινωνική απο-
στασιοποίηση και να επανέλθουμε στην 
προηγούμενη φυσιολογική κατάσταση.
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ωστόσο, μόνο η μείωση του αριθμού 
των νέων κρουσμάτων δε θα είναι αρκε-
τή. Θα πρέπει επίσης να τεθούν σε εφαρ-
μογή ορισμένες προϋποθέσεις, πριν αρ-
χίσουν να χαλαρώνουν οι παρεμβάσεις 
μας στον τομέα της δημόσιας υγείας.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση 

Υγείας, θα εξαρτηθεί από μια σειρά πα-
ραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του 
κατά πόσον η εξάπλωση του COVID-19 
ελέγχεται μέσω μέτρων σε όλο τον πλη-

θυσμό, όπως η κοινωνική αποστασιοποί-
ηση και κατά πόσον τα συστήματα υγει-
ονομικής περίθαλψης μας, έχουν την 
ικανότητα να εντοπίζουν, να δοκιμάζουν 
και να απομονώνουν περιπτώσεις αλλά 
και να εντοπίζουν τις επαφές τους.
Θα απαιτήσει πρόσθετα μέτρα για την 

πρόληψη των εστιών σε ρυθμίσεις υψη-
λού κινδύνου, όπως τα μακροχρόνια 
σπίτια φροντίδας, στα οποία σχεδόν το 
ήμισυ του συνόλου των θανάτων από 
COVID-19 στον Καναδά έχουν λάβει 
χώρα. 
Και θα απαιτήσει τη δημιουργία προ-

ληπτικών μέτρων σε βασικές ρυθμίσεις, 
όπως οι χώροι εργασίας και τα σχολεία, 
καθώς και συνεχείς προσπάθειες για τη 
διαχείριση των κινδύνων από εισαγόμε-
νες περιπτώσεις.
Το πιο σημαντικό, θα απαιτήσει κοινο-

τική εκπαίδευση, δέσμευση και ενδυνά-
μωση. 
Θα απαιτήσει την επίτευξη της σωστής 

ισορροπίας μεταξύ της συλλογικής μας 
ευθύνης για την πρόληψη της εξάπλω-
σης του COVID-19 στις κοινότητές μας 
και της προθυμίας ενός ατόμου να συμ-
μετάσχει σε κοινωνική αποστασιοποίη-
ση μακροπρόθεσμα.
 
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Αυτή είναι μια εξελισσόμενη κατάστα-

ση. Οι υπάλληλοι της δημόσιας υγείας 

λαμβάνουν αποφάσεις, χρησιμοποιώ-
ντας τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία 
σχετικά με αυτόν το νέο ιό και προσαρ-
μόζουν τις στρατηγικές τους, καθώς γίνο-
νται διαθέσιμα νέα στοιχεία.

Οι αποφάσεις για το πότε θα ξεκινήσει 
η επαναλειτουργία της κοινωνίας είναι 
πολύπλευρες. Θα πρέπει να δώσουν 
προτεραιότητα στην υγεία των Καναδών, 
ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις οικο-
νομικές και κοινωνικές επιπτώσεις αυ-
τών των απαραίτητων μέτρων δημόσιας 
υγείας. Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει 
να κοινοποιούνται σαφώς στο κοινό και 
να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομέ-
να και όχι σε πολιτικές ρητορείες.
Λόγω των γεωγραφικών διακυμάνσε-

ων στο χρονοδιάγραμμα της πανδημίας, 
μπορούμε να αναμένουμε ότι διαφορε-
τικές επαρχίες ή χώρες θα ανοίξουν εκ 
νέου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές 

— για παράδειγμα, σε πρώιμα καυτά ση-
μεία όπως η Ισπανία και το Ιράν, όπου 
έχουν ήδη αρθεί ορισμένοι περιορι-
σμοί, ή όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα 
για ορισμένα τμήματα των Ηνωμένων 
Πολιτειών.

Ένα άλλο πιο πιθανό σενάριο, είναι ότι 
αυτές οι παρεμβάσεις δημόσιας υγείας 
θα ενεργοποιηθούν και θα απενεργο-
ποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
ανάλογα με την ικανότητα του συστή-
ματος υγείας μας να φροντίζει τους πιο 
άρρωστους ασθενείς σε κάθε διαδοχικό 
κύμα επιδημίας.
Ορολογικές εξετάσεις (τεστ) — οι οποί-

ες ελέγχουν το αίμα για αντισώματα 
στο SARS-CoV-2, τον ιό που προκαλεί 
covid-19 — θα μας δώσουν κάποια έν-
δειξη για το πόσοι άνθρωποι στον πλη-
θυσμό παραμένουν ευαίσθητοι, γεγονός 
που θα μπορούσε να βοηθήσει περαιτέ-
ρω για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. 
Τα τεστ αυτά εγκρίθηκαν πρόσφατα στις 
ΗΠΑ και θα πρέπει να είναι διαθέσιμα 

σύντομα στον Καναδά. Είναι σημαντικό 
(ενώ αυτές οι παρεμβάσεις δημόσιας 
υγείας άλλαξαν τη ζωή μας από τη μία 
ημέρα στην άλλη) να υπάρξει μια πιο 
σταδιακή επιστροφή σε μια κάπως φυσι-
ολογική ζωή. Εάν αυτά τα μέτρα εφαρ-
μοστούν πολύ γρήγορα ή πολύ νωρίς, θα 
μπορούσαμε να δούμε μια ανάκαμψη 
των περιπτώσεων, που θα κινδύνευαν 
και πάλι να κατακλύσουν τα συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ
Τελικά, πότε θα τελειώσει η πανδημία; 

Βλέπουμε θετικά σημάδια της «ισοπέ-
δωσης της καμπύλης» γι αυτό το αρχικό 
κύμα. Σε κάποιες καναδικές επαρχίες για 
παράδειγμα, τα μέτρα κοινωνικής απο-
στασιοποίησης θα μπορούσαν να αρχί-
σουν να χαλαρώνουν ήδη από τα μέσα 
Μαΐου. 
Αλλά όπως και με τις προηγούμενες 

πανδημίες γρίπης, θα μπορούσαμε 
επίσης να προβλέψουμε ένα δεύτερο 
κύμα ή εποχιακή μια κυκλοφορία του 
COVID-19, δεδομένου ότι η πλειοψηφία 
των ανθρώπων δεν έχει ακόμη ανοσία.
Το πραγματικό τέλος της πανδημίας πι-

θανότατα δε θα συμβεί, μέχρι να ανα-
πτυχθεί ένα εμβόλιο — ένα σενάριο που 
απέχει ακόμη τουλάχιστον 12 έως 18 
μήνες — ή να επιτευχθεί ανοσία αγέλης.
Μέχρι τότε, εξαρτάται από τις συλλογι-

κές μας προσπάθειες μας να κρατηθούμε 
σε… σωματική απόσταση, σε συνδυασμό 
με ενισχυμένες δοκιμές (τεστ) και εντο-
πισμό επαφών, για να επιβραδύνουμε 
την εξάπλωση. Οι προσπάθειες αυτές 
είναι δύσκολες, αλλά τώρα δεν είναι η 
κατάλληλη στιγμή για να χαλαρώσουμε 
ή να αρχίσουμε να… ρισκάρουμε. 
Αντί αυτού, πρέπει να ακούσουμε τους 

εμπειρογνώμονες στον τομέα της δημό-
σιας υγείας και να συνεργαστούμε για 
να «ανοίξουμε» εκ νέου την κοινωνία.

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  6
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Yiannis Hatzichristidis

16 Απριλίου 2020: Μια πινακίδα «Κλειστό» κρέμεται σε μια βιτρίνα  
καταστήματος στην Οτάβα 
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Επανερχόμεθα στο 1610 ΑΜ

Από τις 9 Μαΐου, 
επιστρέφουμε  στον 
αέρα στη συχνότητα 

1610 ΑΜ, κάθε 
Σάββατο και Κυριακή 

στις 4 μμ.

1610

Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για το φονικό ιό 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που φέρνουν 
στο «φως» της δημοσιότητας επιστή-

μονες, υποστηρίζεται ότι ο κορωνοϊός 
είναι προϊόν φυσικής εξέλιξης αν και δεν 
έχει αποσαφηνιστεί ακόμη πώς μεταπή-
δησε στον άνθρωπο.

Κι ενώ την άποψη αυτή συμμερίζεται 
η πλειοψηφία των Αμερικανών (43%), 

σχεδόν τρεις στους 10 (29%) επιμένουν 
ότι πιθανότατα δημιουργήθηκε σε κάποιο 
εργαστήριο, σύμφωνα με την έρευνα που 
διεξήγαγε το Pew Research Center από τις 
10 έως τις 16 Μαρτίου.

Ενδιαφέρον έχει το εύρημα, ότι περίπου 
1 στους 4 ενήλικες Αμερικανούς θεωρούν 
ότι το κυρίαρχο στέλεχος του κορωνοϊού 

αναπτύχθηκε σκοπίμως σε κάποιο εργα-
στήριο. Ένα ποσοστό 6% απάντησε ότι 
πιθανώς να προέκυψε από κάποιο εργα-
στηριακό ατύχημα, ενώ γύρω στο 25% δή-
λωσαν ότι δεν είναι σίγουροι για την πηγή 
προέλευσης του φονικού ιού.

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΟΣΩΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ  
Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ  

ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Εξίσου ενδιαφέρον είναι, βέβαια, και το 

προφίλ εκείνων που ασπάζονται τη συ-
γκεκριμένη θεωρία συνωμοσίας και οι 
οποίοι διαφέρουν από την πλειοψηφία 
όσον αφορά στην ηλικία, το μορφωτικό 
επίπεδο, τη φυλή, την εθνοτική προέλευ-
ση και τις πολιτικές πεποιθήσεις.

Οι νεότεροι ενήλικες αποδέχονται ευκο-
λότερα από τους μεγαλύτερους σε ηλικία 
την άποψη ότι ο κορωνοϊός είναι εργαστη-
ριακό προϊόν. Για παράδειγμα, ένας στους 
τρεις ηλικίας 18-29 ετών ασπάζονται την 
άποψη αυτή, όταν το αντίστοιχο ποσοστό 
σε άτομα άνω των 65 ετών κυμαίνεται 
στο 21%. Σχεδόν 4 στους 10 (39%) κάτω 
των 30 θεωρούν ότι ο ιός αυτός είναι προ-
ϊόν της Φύσης, ενώ την ίδια γνώμη έχει 
και το 51% των άνω των 65 ετών.

Το μορφωτικό επίπεδο παίζει επίσης ση-
μαντικό ρόλο. Όσοι έχουν πανεπιστημιακό 
πτυχίο συγκεντρώνουν λιγότερες πιθανό-
τητες σε σχέση με τους απόφοιτους Λυκεί-
ου ή κατώτερων βαθμίδων εκπαίδευσης 
να ασπαστούν τη συγκεκριμένη θεωρία 
συνομωσίας (19% έναντι 35%). Η πλειο-
ψηφία των πτυχιούχων πιστεύουν ότι ο 
κορωνοϊός είναι προϊόν φυσικής εξέλιξης 
σε ποσοστό 61% έναντι 31% εκείνων που 
τέλειωσαν δημοτικό, γυμνάσιο ή λύκειο.

Η άποψη ότι ο κορωνοϊός δημιουργήθη-
κε σε εργαστήριο είναι πιο διαδεδομένη 
μεταξύ μαύρων (34%) και Ισπανόφωνων 
(39%) απ’ ό,τι στους λευκούς Αμερικα-
νούς (26%).

Όσον αφορά στις πολιτικές πεποιθήσεις 
των ερωτηθέντων, οι Ρεπουμπλικάνοι 
ψηφοφόροι και όσοι κλίνουν προς αυτούς 
συγκεντρώνουν περισσότερες πιθανό-
τητες να θεωρούν ότι ο κορωνοϊός ανα-
πτύχθηκε σε εργαστήριο, σε σύγκριση με 
τους Δημοκρατικούς ή τους προσκείμε-
νους σε αυτούς (37% έναντι 21%). Σχεδόν 
τέσσερις στους δέκα συντηρητικούς Ρε-
πουμπλικάνους (39%) ασπάζονται αυτή 
τη θεωρία συνωμοσίας.

[πηγή: piraeuspress.gr]

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΗΠΑ: Πήρε έγκριση το πρώτο 
μοριακό τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) 
των ΗΠΑ ενέκρινε -χρησιμοποιώντας επεί-

γουσες διαδικασίες- το πρώτο μοριακό τεστ ανί-
χνευσης του κορωνοϊού, το οποίο μπορεί να γίνει 
στο σπίτι.
Το τεστ, το οποίο δημιουργήθηκε από την 

αμερικανική εταιρεία Laboratory Corporation 

(LabCorp), επιτρέπει στο χρήστη να συλλέξει δείγ-
μα από τη μύτη του με μία ειδική μπατονέτα. Στη 
συνέχεια πρέπει να ταχυδρομήσει στην εταιρεία 
το δείγμα μέσα σε ένα ειδικό μονωμένο πακέτο 
που περιέχεται στο «κιτ» του τεστ, προκειμένου 
να ακολουθήσει ο εργαστηριακός έλεγχος.
Το τεστ θα είναι διαθέσιμο σε λίγες εβδομάδες 

και προορίζεται κυρίως για όσους έχουν ύποπτα 
συμπτώματα της νόσου και θέλουν να βεβαιω-
θούν εάν έχουν τη νόσο Covid-19, για όσους κιν-
δυνεύουν περισσότερο λόγω υποκείμενων νοση-
μάτων και για όσους λόγω επαγγέλματος, όπως οι 
γιατροί και νοσηλευτές, κινδυνεύουν περισσότε-
ρο να εκτεθούν στον κορωνοϊό.
Η εταιρεία διαβεβαίωσε, σύμφωνα με τους 

«Τάιμς της Νέας Υόρκης», ότι το κατ’ οίκον τεστ 
είναι εξίσου ασφαλές και ακριβές με τα τεστ που 
γίνονται από ειδικούς, ενώ εκτίμησε ότι θα περι-
ορίσει τη ζήτηση για μάσκες. 
«Υπάρχει πλέον μία βολική και αξιόπιστη επιλο-

γή για τη συλλογή δειγμάτων με την άνεση και την 
ασφάλεια του σπιτιού του καθενός», επισήμανε 
-από την πλευρά του- εκπρόσωπος της FDA.

Το τεστ θα κοστίζει 119 δολάρια και το κόστος 
του θα καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία 
στις ΗΠΑ.

[πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ]

Ο ήλιος σκοτώνει 
γρήγορα τον κορωνοϊό

 

Τα προκαταρκτικά ευρή-
ματα από πειράματα που 

διεξήγαγε ερευνητικό κέ-
ντρο στις ΗΠΑ, δείχνουν ότι 
ο κορωνοϊός δεν επιβιώνει 
για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα σε υψηλές θερμοκρασί-
ες και υψηλή υγρασία και 
καταστρέφεται γρήγορα 
από το φως του ήλιου.

Η έρευνα του Εθνικού Κέ-
ντρου Βιοαμυντικής Ανάλυσης και Πρόληψης των ΗΠΑ δι-
απιστώνει ότι «η μετάδοση από επιφάνειες σε εξωτερικούς 
χώρους είναι χαμηλότερη τις ώρες που υπάρχει ηλιοφάνεια 
και σε συνθήκες με υψηλότερη θερμοκρασία και υγρασία».
«Ο ήλιος καταστρέφει γρήγορα τον ιό» γράφει ενημερωτικό 

σημείωμα του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ 
για τα αποτελέσματα της έρευνας.
«Το προσομοιωμένο ηλιακό φως σκότωσε γρήγορα τον ιό σε 

αερολύματα» αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα που 
έχει στην κατοχή το Yahoo News, ενώ χωρίς τη χρήση του προ-
σομοιωμένου ηλιακού φωτός «ανιχνεύτηκε σημαντική απο-
δυνάμωση του ιού σε εξήντα λεπτά».

Ωστόσο, παρά την αισιοδοξία που δημιουργούν τα αποτελέ-
σματα της έρευνας, το Yahoo News τονίζει ότι οι ειδικοί εκτι-
μούν, πως ακόμα και αν οι καλοκαιρινοί μήνες είναι λιγότερο 
φιλόξενοι για τον ιό, αυτό δε σημαίνει πως θα εξαλείψουν τα 
νέα κρούσματα της COVID-19.

[πηγή: euro2day.gr]

COVID-19
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HELP REDUCE THE
SPREAD OF COVID-19

Symptoms of COVID-19 may be 
very mild or more serious and 

may take up to 14 days to appear 
after exposure to the virus.

TAKE STEPS TO REDUCE THE SPREAD OF THE CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) :

SYMPTOMS IF YOU HAVE SYMPTOMS

Follow the advice 
of your local public 

health authority.

Wash your hands often 
with soap and water 

for at least 20 seconds.

Try not to touch 
your eyes, nose 

or mouth.

Avoid close contact 
with people who 

are sick.

Cough and sneeze 
into your sleeve and 

not your hands.

Stay home as much as possible 
and if you need to leave 

the house practice physical 
distancing (approximately 2 m).

FOR INFORMATION ON COVID-19 :
1-833-784-4397 canada.ca/coronavirus

Isolate at home to 
avoid spreading 
illness to others.

Avoid visits with older 
adults, or those with 
medical conditions. 

They are at higher 
risk of developing 

serious illness.

Call ahead 
before you visit 

a health care 
professional or call 

your local public 
health authority.

FEVER
(greater or equal to 38 °C)

COUGH

DIFFICULTY BREATHING

Use alcohol-based 
hand sanitizer if soap and 
water are not available.

If your symptoms 
get worse, contact your 
health care provider or 
public health authority 
right away and follow 

their instructions.

CYAN MAGENTA DIE CYAN

YELLOW BLACK CYAN CYAN
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For the difficult 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!

ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΣΕ 60 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Ελπίδες από τη χρήση Κολχικίνης 
Μεγάλες ελπίδες για την αντιμετώπιση των επιπλοκών  
του κορωνοϊού σε καρδιά και πνεύμονες 
Μεγάλες ελπίδες για την αντιμετώπι-

ση των επιπλοκών του κορωνοϊού 
σε καρδιά και πνεύμονες, δίνουν τα πρώ-
τα αποτελέσματα σε 60 Έλληνες ασθενείς 
που πήραν Κολχικίνη.
Όπως αποκαλύπτει ο καθηγητής καρ-

διολογίας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, Χριστόδουλος 
Στεφανάδης, «τα στοιχεία που είχαμε 
επεξεργαστεί μέχρι το βράδυ της Κυρια-
κής του Πάσχα 19 Απριλίου, είναι πολύ 
ενθαρρυντικά. Οι δείκτες φλεγμονής 
CRP πέφτουν στατιστικά σημαντικά. Τα 
Ηωσινόφυλα πέφτουν. Επίσης, πέφτουν 
δείκτες όπως η Τροπονίνη που υποδηλώ-
νει βλάβη στο μυοκάρδιο. Όλα αυτά τα 
στοιχεία συνηγορούν, ότι είναι ένα πολύ 
σημαντικό βοηθητικό φάρμακο για τους 
ασθενείς με κορωνοϊό, οι οποίοι κινδυ-
νεύουν από καταστροφικές επιπλοκές, 
όπως είναι η κατάρρευση του μυοκαρδίου 
και του πνεύμονα».

ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ  
120 ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Η διπλή τυφλή μελέτη παρατήρησης, 
ξεκίνησε στην Ελλάδα πριν από δύο (2) 
εβδομάδες. Σε αυτή συμμετέχουν 120 

ασθενείς, από τους οποίους 60 λαμβά-
νουν Κολχικίνη, συμπληρωματικά με τη 
φαρμακευτική τους αγωγή (κοκτέιλ φαρ-
μάκων) και άλλοι 60 που δε λαμβάνουν το 
γνωστό αυτό φάρμακο, που χρησιμοποι-
είται εδώ και χρόνια για την αντιμετώπιση 
της περικαρδίτιδας, φλεγμονής του μυο-
καρδίου. 
«Τα πρώτα στοιχεία από του ασθενείς 

μας στην Ελλάδα είναι πολύ ενθαρρυ-
ντικά, καθώς παρατηρήσαμε μείωση της 
φλεγμονής» τονίζει ο κος Στεφανάδης.

Η Κολχικίνη θα βοηθήσει ασθενείς με 
κορωνοϊό που έχουν συνοδά προβλήμα-
τα με την καρδιά ή όλους τους ασθενείς 
που νοσούν βαριά;
Στο ερώτημα αυτό, ο κος Στεφανάδης 

ήταν ξεκάθαρος: «Η μελέτη σχεδιάσθη-
κε για να δει τι γίνεται με αυτούς που 
νοσηλεύονται για κορωνοϊό και έχουμε 
υπόνοια ή έκδηλη προσβολή της καρδιάς. 
Αλλά εάν συμβαίνει αυτό που παρατηρού-
με, δηλαδή ότι ρίχνει τη φλεγμονή, πιθα-
νότατα θα χρησιμοποιηθεί και προληπτι-
κά. Το δεδομένο μας αυτή τη στιγμή είναι 
ότι νοσοκομειακοί ασθενείς που παίρνουν 
και Κολχικίνη, καταγράφουν σημαντικά 

στατιστική μείωση της φλεγμονής, σε σχέ-
ση με αυτούς που δεν παίρνουν, ανεξάρ-
τητα από το αν είχαν προβλήματα καρδιάς. 
Γνωρίζαμε εδώ και χρόνια ότι η Κολχικίνη 
είναι ένα πολύ φθηνό αντιφλεγμονώδες 
φάρμακο που συμβάλει στην αντιμετώπι-
ση της περικαρδίτιδας. Έτσι γεννήθηκε η 
ιδέα να το μελετήσουμε στον κορωνοϊό», 
επισημαίνει ο Χ. Στεφανάδης ο οποίος 
έχει την επίβλεψη της μελέτης, με κύριο 
ερευνητή τον καθηγητή καρδιολογίας Σ. 
Δευτεραίο και μια ομάδα 100 ερευνητών, 
καρδιολόγων και λοιμοξιωλόγων υπό την 
εποπτεία του καθηγητή Π. Γαργαλιάνου.

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ  
ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΧΙΚΙΝΗΣ;
Καναδοί επιστήμονες ήδη έχουν ξεκι-

νήσει ένα μεγάλο πρωτόκολλο που θα 
δίνουν Κολχικίνη προληπτικά σε 6.000 
ασθενείς, επισημαίνει ο κος Στεφανάδης 
και αναφέρει ότι ήδη υπάρχει μεγάλο δι-
εθνές ενδιαφέρον και εξηγεί: «Δηλαδή να 
έχεις ένα φάρμακο που προλαμβάνει και 
μειώνει τη φλεγμονώδη διαδικασία που 
πυροδοτεί ο ιός, το οποίο πιθανότατα να 
δρα προληπτικά».

Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά είναι πολύ 
πρόωρα, ώστε να δώσουν το «πράσινο 
φως» στους επιστήμονες να χρησιμοποι-
ήσουν την Κολχικίνη επικουρικά με άλλα 
φάρμακα στο αρχικό στάδιο της νόσου 
του κορωνοϊού, όπου τα συμπτώματα εί-
ναι ήπια.

Στο ερώτημα, αν αυτό είναι πιθανό να 
συμβεί στο άμεσο μέλλον, ο κος Στεφα-
νάδης απαντά: «Θα δίνεται όπως σήμε-
ρα δίνονται προληπτικά κάποια αντι-ιϊκά 
φάρμακα για τη γρίπη, αλλά ακόμα δεν 
έχουμε δεδομένα για την προληπτική χρή-
ση Κολχικίνης, με το που εκδηλώνονται τα 
πρώτα συμπτώματα του κορωνοϊού».
Το επόμενο βήμα των Ελλήνων ερευ-

νητών, είναι να στείλουν τα πρώτα τους 
αποτελέσματα προς δημοσίευση σε με-
γάλα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. «Σε 
αυτή την περίοδο που ψάχνει εναγωνίως 
η διεθνής επιστημονική κοινότητα να βρει 
κάτι σε επίπεδο αντιμετώπισης του κορω-
νοϊού, εκτιμούμε ότι τα αποτελέσματα θα 
γίνουν αμέσως ευπρόσδεκτα», καταλήγει 
ο Χ. Στεφανάδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι προσμονή για το Remdesivir και η ανησυχία  
για την επαρκή παραγωγή του

Γράφει η Μαίρη Μπιμπή
[πηγή: Πρώτο Θέμα] 

Πόσο εύκολη θα είναι η παραγωγή 
του remdesivir (ρεμντεσιβίρη) για την 

κάλυψη της παγκόσμιας ζήτησης, εάν οι 
κλινικές μελέτες στεφθούν από επιτυχία; 
Στο καίριο αυτό ερώτημα απαντά, βάσει 
των διαθέσιμων δεδομένων, ο κ. Γιώργος 
Κόκοτος, Καθηγητής Οργανικής Χημείας-
Φαρμακοχημείας του ΕΚΠΑ (Εθνικό-Κα-

ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Όπως εξηγεί, εάν οι κλινικές μελέτες απο-

δειχθούν επιτυχείς και δοθεί η έγκριση 
κυκλοφορίας από τις αρμόδιες αρχές, θα 
απαιτηθούν μεγάλες ποσότητες του νέου 
φαρμάκου και αυτές οι ποσότητες θα πρέ-
πει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομα 
διαθέσιμες.
«Όταν ξεκίνησαν οι μελέτες του 

remdesivir για την αντιμετώπιση του 
Έμπολα οι ανάγκες αντιστοιχούσαν σε 
29.000 προσβεβλημένους μέσα σε ένα 
διάστημα 2,5 ετών. Ο αριθμός των κρου-
σμάτων όμως της σημερινής πανδημίας 
βρίσκεται σε εντελώς διαφορετική κλίμα-
κα, φτάνοντας τα 2,5 εκατομμύρια μέσα 
σε 5 μόνο μήνες», υπενθυμίζει ο κ. Κόκο-
τος.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτη-
καν στο περιοδικό Chemical & Engineering 
News, η εταιρεία Gilead ανακοίνωσε στις 
αρχές Απριλίου ότι διαθέτει το δραστικό 
συστατικό για την αντιμετώπιση 140.000 

περιπτώσεων για δεκαήμερη θεραπεία. 
Δραστηριοποιείται και δια μέσου συνερ-
γασιών με άλλες εταιρείες, ώστε να μπο-
ρεί να παράγει ποσότητες για την αντι-
μετώπιση 500.000 περιπτώσεων έως τον 
Οκτώβριο και 1 εκατομμύριο περιπτώσε-
ων έως τέλους του έτους. 
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η δυσκολία ή 

ευκολία της χημικής σύνθεσης σε μεγάλη 
κλίμακα ενός νέου φαρμάκου εξαρτάται 
από την πολυπλοκότητα της χημικής δο-
μής του.
«Η ρεμντεσιβίρη είναι ένα προ-φάρμακο 

που χαρακτηρίζεται από σημαντική δυ-
σκολία στη σύνθεση του (έξι χειρόμορφα 
κέντρα). Ήδη έχουν καταβληθεί προσπά-
θειες για τη συντόμευση του χρόνου σύν-
θεσης και έχει επιτευχθεί μείωση στα 2/3 
περίπου του αρχικά απαιτούμενου χρό-
νου, οι προσπάθειες όμως συνεχίζονται», 
σημειώνει ο Καθηγητής Οργανικής Χημεί-
ας-Φαρμακοχημείας.

Και προσθέτει ότι, μια συνηθισμένη τα-

κτική που ακολουθείται στη φαρμακευ-
τική βιομηχανία, είναι οι συνεργασίες με 
μικρότερες εξειδικευμένες εταιρείες, του-
λάχιστον για τα πρώτα στάδια της σύνθε-
σης, ώστε να δημιουργείται μια αλυσίδα, 
που ξεκινώντας από τις πρώτες χημικές 
ύλες καταλήγει στη σύνθεση του τελικού 
φαρμάκου έτοιμου για κλινική χρήση, με 
την εταιρεία να διεξάγει τα τελικά στάδια 
σύνθεσης εντός της εταιρείας.
«Η συνθετική οργανική χημεία θα δια-

δραματίσει κυρίαρχο ρόλο, για να απα-
ντηθούν επιτυχώς τα παραπάνω ερω-
τήματα, ώστε έγκαιρα να παραχθούν οι 
απαιτούμενες ποσότητες remdesivir, εάν 
οι κλινικές έρευνες δώσουν το πράσινο 
φως. Σημαντικός όμως παράγοντας είναι 
και το εάν οι κλινικές έρευνες δείξουν ότι 
απαιτείται δεκαήμερη θεραπεία ή εάν 
πενθήμερη θεραπεία είναι αποτελεσμα-
τική. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα υπάρχει ση-
μαντική εξοικονόμηση στην ποσότητα του 
φαρμάκου», καταλήγει ο κ. Κόκοτος.
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Για τις δύσκολες στιγμές
514 228-1888 | complexeaeterna.com

55 rue Gince, Montreal

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

σκοπό να σας ενημερώσουν 
για τις τελευταίες εξελίξεις. 

Προστατευτείτε και μείνετε υγιείς!

Ανοσία στον κορωνοϊό: Μια περίπλοκη υπόθεση
Καθώς ο πλανήτης συνεχίζει να δοκι-

μάζεται από την πανδημία και όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι βγαίνουν νικη-
τές από τη μάχη τους με το νέο κορωνοϊό, 
ένα τεράστιο ερώτημα παραμένει: Πόσοι 
από εμάς έχουν αποκτήσει ανοσία και για 
πόσο καιρό;
Όταν το ανοσοποιητικό σύστημα του 

σώματός μας συναντά έναν ιό, αυτό αρχί-
ζει να παράγει αντισώματα τα οποία μπο-
ρούν να αναγνωρίσουν το συγκεκριμένο 
ιό και να του επιτεθούν. Υπάρχει μάλιστα 
η κοινή πεποίθηση, ότι όταν ένας άνθρω-
πος μολύνεται από έναν ιό, η ανοσία κα-
θιστά αδύνατο να νοσήσει ξανά από τον 
ίδιο ιό. 

Η αλήθεια ωστόσο, είναι κάπως πιο πε-
ρίπλοκη. Η ανοσία είναι ένα ευρύ φάσμα. 
Κάποιοι ιοί οδηγούν σε διά βίου προστα-
σία, όπως αυτοί της ανεμοβλογιάς και 
της ιλαράς. Κάποιοι άλλοι όμως, όπως ο 
ιός της γρίπης, συνήθως δεν προσφέρουν 
τέτοια προστατευτική ασπίδα. 
«Όσον αφορά στον SARS-CoV-2, τον ιό 

που προκαλεί την Covid-19, λίγα είναι 
ακόμη γνωστά για την ανοσολογική αντί-
δραση του οργανισμού σε μια τέτοια μό-
λυνση», λέει ο Τζορτζ Ράθερφορντ, επι-
κεφαλής μολυσματικών ασθενειών και 
παγκόσμιας επιδημιολογίας στο Πανεπι-
στήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσί-

σκο. «Αυτό είναι κάτι που θα χρειαστεί 
λίγος καιρός για να το καταλάβουμε», 
επισημαίνει.

Η κατανόηση του επιπέδου της ιικής 
ανοσίας στους επιζώντες της Covid-19 
θα αποδειχθεί καθοριστική για τη λήψη 
αποφάσεων, σχετικά με το πώς και πότε 
πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί. Τα 
τεστ αντισωμάτων στον ιό έχουν χαρα-
κτηριστεί ως σημαντικό μέρος των προ-
σπαθειών για επανεκκίνηση της οικονο-
μίας, ώστε να επιστρέψουν οι άνθρωποι 
στη δουλειά.

Οι ερευνητές πρέπει να απαντήσουν 
σε δύο βασικές ερωτήσεις: Πόσο καιρό 
παραμένουν τα αντισώματα του SARS-
CoV-2 στο σώμα μας και για πόσο καιρό 
αποτρέπουν την επαναμόλυνση;

Αν ο ιός συμπεριφερθεί όπως, για παρά-
δειγμα, εκείνος που προκαλεί την ιλαρά, 
μπορούμε να ελπίζουμε σε ισόβια ανο-
σία. Σε ένα τέτοιο σενάριο, ο ιός τελικά 
θα σταματούσε να εξαπλώνεται, κάνο-
ντας τους επιστήμονες να μιλούν για την 
ανοσία της αγέλης. Είναι μια ελπίδα πολ-
λών επιστημόνων, μεταξύ των οποίων και 
του Ράθερφορντ.

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Όμως προς το παρόν, δεν είναι παρά μία 

ελπίδα. Κι αυτό γιατί η ανοσία, όταν μι-

λάμε για κορωνοϊούς, είναι μια πολύ 
περίπλοκη υπόθεση. «Δεν υπάρχει από-
δειξη, σε αυτό το στάδιο, ότι η ανάπτυξη 
αντισωμάτων θα είναι προστατευτική», 
λέει στο Bloomberg ο Ντέιβιντ Βαλτ, κα-
θηγητής παθολογίας στην Ιατρική Σχο-
λή του Χάρβαρντ και στο Brigham and 
Women’s Hospital στη Βοστώνη.
«Δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία ότι οι 

άνθρωποι δε μπορούν να μολυνθούν 
ξανά με τον ιό».
Μελέτες για τον SARS και τον MERS, που 

σχετίζονται στενά με τον SARS-CoV-2, κά-
νουν λόγο για περιορισμούς στην ανοσο-
λογική απόκριση του σώματος.
Μία έκθεση του 2007 για τον SARS έδει-

ξε ότι τα αντισώματά του εξαφανίστη-
καν μετά από δύο –κατά μέσο όρο– χρό-
νια, καθιστώντας τους ασθενείς δυνητι-
κά ευάλωτους σε μια εκ νέου μόλυνση.

Μια μελέτη για τον MERS διαπίστωσε, 
ότι τα αντισώματα τείνουν να παραμεί-
νουν για λίγο περισσότερο, αλλά όχι σε 
όλους τους ανθρώπους. Καμία μελέτη 
από τις δύο δεν έδειξε, εάν η παρουσία 
αντισωμάτων προστάτευε έναντι της μό-
λυνσης.
«Οι πιο κοντινοί ιοί στο νέο κορωνοϊό 

δείχνουν ότι δεν υπάρχει παρατεταμένη 
ανοσο-απόκριση», τονίζει ο Βαλτ.
Τα στοιχεία από προηγούμενες μελέτες 

δείχνουν επίσης, ότι η μόλυνση κάποιου 
με κορωνοϊό μια φορά δεν τον «γλιτώνει» 
από αυτόν στο μέλλον. 
Το 1984, για παράδειγμα, ερευνητές του 

Ηνωμένου Βασιλείου, μόλυναν εθελο-
ντές με έναν εποχικό ιό και στη συνέχεια 
τους εμβολίασαν από αυτόν ένα χρόνο 
αργότερα, για να ελέγξουν εάν είχαν απο-
κτήσει ανοσία.

Όσοι εκτέθηκαν στο ίδιο ακριβώς στέ-
λεχος του ιού δεν αρρώστησαν, αλλά κά-
ποιοι που εκτέθηκαν σε ένα ελαφρώς δι-
αφορετικό (μεταλλαγμένο) στέλεχος, εμ-
φάνισαν εκ νέου τα συμπτώματα. Με την 
έκθεση στον ιό, κατέληξαν οι ερευνητές, 
εξασφάλισαν μόνο «μερική ανοσία». 

Μια άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε το 
1990, διαπίστωσε ότι σε ορισμένα άτομα, 
τα επίπεδα αντισωμάτων κατά του ιού 
μειώθηκαν τόσο πολύ κατά τη διάρκεια 
ενός έτους, που ακόμη και η έκθεση στο 
ίδιο στέλεχος δεν εμπόδισε απαραίτητα 
μια δεύτερη μόλυνση.
Περιπλέκοντας θέματα, δεν είναι όλα 

τα αντισώματα ίδια. Μόνο τα λεγόμενα 
«εξουδετερωτικά» μειώνουν ή αποτρέ-
πουν τη μόλυνση από έναν ιό. Άλλοι τύ-
ποι αντισωμάτων είναι σε θέση να ανα-
γνωρίσουν μια παθογένεια αλλά δε συν-
δέονται με αυτή.

[πηγή: CNN Greece]

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Ξεκινά πρωτοπόρα ελληνική μελέτη 
Θα αναλυθεί το γενετικό προφίλ 3.500 ασθενών και οι παραλλαγές του ιού που τους έχουν μολύνει,  
καθώς και το ανοσολογικό τους προφίλ, ώστε να υπάρξει βαθύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών του ιού

Πρωτοπόρα ελληνική μελέτη που κα-
θιστά τη χώρα μας σημαντικό παίκτη 

στην παγκόσμια επιστημονική σκακιέρα, 
πρόκειται σύντομα να ξεκινήσει σε 3.500 
ασθενείς και σε δέκα εργαστήρια, με 
στόχο την καλύτερη γενετική κατανόηση, 

αλλά και αντιμετώπιση του SARS-CoV-2, 
δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του 
Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας Τεχνολο-
γίας και Καινοτομίας, καθηγητής Γενε-
τικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπι-
στημίου της Γενεύης και διευθυντής στο 
Κέντρο Γονιδιωματικής «Health 2030», 
Εμμανουήλ Δερμιτζάκης (φωτ.).
Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Κρητικός 

γενετιστής είναι ο ένας από τους δύο 
ανθρώπους (ο άλλος είναι ο κ. Τσιόδρας) 
που επέλεξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης για να κρατήσει τα ηνία 
σε μια πολύ σημαντική συστρατευμένη 
ελληνική ερευνητική προσπάθεια, που 
ανακοινώθηκε προ ολίγων ημερών, και η 
οποία στάθηκε αφορμή για τη σημερινή 
συνέντευξη. 
«Θα αναλυθεί το γενετικό προφίλ 3.500 

ασθενών και οι παραλλαγές του ιού που 
τους έχουν μολύνει, καθώς και το ανο-
σολογικό τους προφίλ, ώστε να υπάρξει 

βαθύτερη κατανόηση των χαρακτηριστι-
κών του ιού, αλλά και των βιολογικών δι-
αδικασιών που αποτελούν την κύρια αι-
τία για τη διαφορετικότητα της εξέλιξης 
της νόσου μεταξύ ασθενών», αναφέρει 
μεταξύ άλλων ο καθηγητής.
«Οι υποδομές και η εμπειρία των ερευ-

νητικών εργαστηρίων θα μπουν στην 
υπηρεσία της ανάπτυξης τεστ, τα οποία 
θα μπορούσαν να γίνονται όχι μόνο σε 
μεγαλύτερη κλίμακα, αλλά και με μεθο-
δολογίες που δε θα εξαρτώνται από τη 
διεθνή αγορά αντιδραστηρίων». 
«Η τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί από 

αυτό το πρόγραμμα», τονίζει ο κ. Δερμι-
τζάκης, «θα επιτρέψει στην Ελλάδα να 
πραγματοποιήσει παρόμοιες δράσεις 
και σε αλλά λοιμώδη νοσήματα, όπως η 
εποχική γρίπη, καθώς επίσης θα επιτρέ-
ψει τη βελτίωση της διαχείρισης πανδη-
μιών ή ακόμα και εντοπισμένων επιδη-
μιών». 

Όσον αφορά το ερώτημα, για το ρόλο 
που παίζει η γενετική πληροφορία στην 
ανακάλυψη ενός φαρμάκου, ο καθηγη-
τής απαντά ότι «οι πιθανότητες κυκλο-
φορίας ενός φαρμάκου μπορεί να αυξη-
θούν από 4-10 φορές όταν η διαδικασία 
ανάπτυξης του υποστηρίζεται από γενε-
τικά δεδομένα».

Για την επόμενη μέρα και τα όσα ακού-
γονται περί ενεργούς παραμονής του ιού 
επί μακρόν, ο κ. Δερμιτζάκης αναφέρει 
ότι «εάν δεν έχουμε ούτε εμβόλιο ούτε 
φάρμακο, θα πρέπει να αντιμετωπίσου-
με τον ιό με μέτρα και συμπεριφορές». 
«Όποια μέτρα έρθουν πάντως θα είναι 

πολύπλοκα με βάση τους υπολογισμούς 
μεταδοτικότητας (R0) και την επίδραση 
των επιμέρους μέτρων. Θα πρέπει σε 
αυτή τη βάση οι πολίτες να εμπιστευ-
τούν κατά κάποιο τρόπο «τυφλά» τους 
επιστήμονες».

[πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ]
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Υγεία και Διατροφή

Μπορεί να παρουσιάσατε κάποιου 
είδους αντίδραση σε μια ομελέτα 

ή μια τονοσαλάτα και τώρα προσπαθείτε 
να καταλάβετε αν ήταν σύμπτωμα δια-
τροφικής αλλεργίας ή απλώς δυσανεξί-
ας. 
Η πραγματική διατροφική αλλεργία, η 

οποία μπορεί να παρουσιαστεί σε οποια-
δήποτε ηλικία, διαφέρει αρκετά από τη 
δυσανεξία. Η τελευταία συνήθως οφεί-
λεται σε ένα πεπτικό ένζυμο που λείπει 
από τον οργανισμό, με αποτέλεσμα το 
σώμα να μη μπορεί να διασπάσει ένα συ-
γκεκριμένο τρόφιμο, πράγμα που μπορεί 
να οδηγήσει σε δυσάρεστα πεπτικά προ-
βλήματα, όπως το φούσκωμα.

ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ  
ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ;
Μια αλλεργική αντίδραση, από την 

άλλη, προκαλείται από την άμεση αντα-
πόκριση του ανοσοποιητικού συστήμα-
τος, που συμβαίνει είτε λίγα λεπτά μετά 
την κατανάλωση ενός αλλεργιογόνου, 
είτε και αρκετές ώρες αργότερα. 
Τα συμπτώματα της τροφικής αλλεργίας 

κυμαίνονται από ήπια έως και σοβαρά. 
Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί 
ότι ενδέχεται να επιδεινωθούν απρόβλε-
πτα. 
Ένα σοβαρό σύμπτωμα αλλεργικής 

αντίδρασης ονομάζεται αναφυλαξία και 
μπορεί να περιλαμβάνει πρήξιμο στην 

περιοχή του λαιμού, της γλώσσας ή των 
χειλιών, δυσκολία στην αναπνοή ή την 
κατάποση, αίσθημα σύγχυσης ή αδυνα-
μίας, ακόμα και ζαλάδα ή λιποθυμία από 
τη μεγάλη πτώση της αρτηριακής πίεσης.
Άλλα λιγότερο σοβαρά συμπτώματα 

τροφικής αλλεργίας, περιλαμβάνουν την 
ερυθρότητα της επιδερμίδας, την κνίδω-
ση, το έκζεμα, το φτέρνισμα, τη ρινική 
συμφόρηση ή και τη ρινική καταρροή. 
Ένας ξηρός βήχας επίσης, η περίεργη 

γεύση, το στομαχικό άλγος, η ναυτία, ο 
εμετός ή ακόμα και η διάρροια, μπορεί 
να είναι συμπτώματα αλλεργίας σε κά-
ποιο τρόφιμο. Εάν είστε αλλεργικοί σε 
ένα συγκεκριμένο τρόφιμο, ακόμα και 

η μικρή ποσότητα από αυτό, μπορεί να 
προκαλέσει κάποια αντίδραση, γι αυτό 
θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, ώστε να 
το αποφεύγετε.
Οι περισσότερο συνηθισμένες αλλεργι-

ογόνες τροφές είναι: Γάλα, Αυγά, Αρά-
πικα φιστίκια, Καρύδια, Σόγια, Σιτάρι, 
Ψάρια, Οστρακόδερμα.
Ωστόσο, είναι πιθανό να εμφανίσετε αλ-

λεργία και σε άλλες, λιγότερο συνηθισμέ-
νες τροφές, οπότε αν εντοπίσετε κάποιο 
σύμπτωμα, αποφύγετε τη συγκεκριμένη 
τροφή και δείτε έναν αλλεργιολόγο για 
να μάθετε περί τίνος πρόκειται.

[πηγή: in.gr]

Καταρρίπτεται, λοιπόν, πανηγυρικά ο 
μύθος, πως το ανεβοκατέβασμα σκά-

λας αποτελεί την… καλύτερη γυμναστική, 
με την τριβή των χόνδρων των αρθρώσε-
ων που προκαλείται να «συνεισφέρει» 
δραματικά στην αλλοίωσή τους και αυτό 
ανεξάρτητα από την ηλικία. 
Σύμφωνα με τον Ορθοπεδικό Χειρουρ-

γό, Γεώργιο-Ελευθέριο Κατσιφαράκη, 
Ειδικό Αθλητικών Κακώσεων και MIS Αρ-
θρώσεων και Σπονδυλικής Στήλης, Διευ-
θυντή και Επιστημονικό Υπεύθυνο τoυ 
Ορθοπεδικού Τμήματος της Κλινικής Λευ-
κός Σταυρός και Επιστημονικό Συνεργάτη 

σε Metropolitan, Ευρωκλινική, Ιατρικό Π. 
Φαλήρου και American Medical Center of 
Nicosia: «Οι 9 στους 10 που αποφεύγουν 
το ασανσέρ και θεωρούν το ανέβασμα ή 
και το κατέβασμα σκάλας μέσο εκγύμνα-
σης θα επισκεφθούν πολύ σύντομα τον 
ορθοπεδικό τους, γιατί η επίπτωση στη 
φθορά των γονάτων και των ισχύων τους 
είναι κάτι περισσότερο από βέβαιη» ση-
μειώνει ο κ. Κατσιφαράκης. 
Και συγχρόνως, κρούει το καμπανάκι 

κινδύνου και για τις ασκήσεις με την ίδια 
λογική (steps) που εφαρμόζουν κάποια 
γυμναστήρια, ασκήσεις που προκαλούν 

τεράστια προβλήματα στα γόνατα των 
γυμναζόμενων και ειδικά στις επιγονατι-
δομηριαίες αρθρώσεις.

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΑΡΟΥΣ  
ΕΠΙΔΕΙΝΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Οι αρθρώσεις καταστρέφονται και επι-

βαρύνεται η σπονδυλική στήλη ακόμα 
περισσότερο, αν το ανέβασμα σκάλας 
συνοδεύεται και από μεταφορά βάρους, 
ακόμα και απλού όπως οι σακούλες του 
σούπερ μάρκετ, ενώ το πρόβλημα γίνεται 
ακόμα εντονότερο αν κάποιος έχει χει-
ρουργηθεί για κάποια ορθοπεδική πάθη-

ση. «Πράγματι, το μεγαλύτερο πρόβλημα 
όσων πραγματοποιούν επέμβαση ολικής 
αρθροπλαστικής είναι το πώς θα γυρί-
σουν στο σπίτι τους και πώς θα ανέβουν 
κάποια σκαλιά, με την αγωνία τους να κο-
ρυφώνεται αν το σπίτι τους δε διαθέτει 
ασανσέρ», καταλήγει στις δηλώσεις του 
ο κ. Κατσιφαράκης, ενώ είναι αξιοσημεί-
ωτο πως ένα μεγάλο ποσοστό από εκεί-
νους που επισκέπτονται τον ορθοπεδικό 
χειρουργό με οστεοαρθρίτιδα ισχύων και 
γονάτων, αναφέρουν μεγάλη χρήση κλι-
μακοστασίων.

[πηγή: infowoman.gr]

Τι πρέπει να ξέρετε για  
τη διατροφική αλλεργία

Από τα εξανθήματα στην αναφυλαξία και όλα  
όσα πρέπει να κάνετε εάν παρατηρήσετε  

ότι έχετε αλλεργικά συμπτώματα  
μετά την κατανάλωση  

ενός τρόφιμου

Ασανσέρ ή σκάλα;  
Ιδού η απορία…

Η τριβή των χόνδρων  
προκαλεί βλάβες διαρκείας

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

• Ανανέωση των συνταγών φαρμάκων και  
  φαρμακευτική παρακολούθηση
• Φαρμακοποιός πάντα στην διάθεση σας
• Εχέμυθες φαρμακευτικές συμβουλές 
  με η χωρίς ραντεβού
• Ορθοπεδικά είδη, βιταμίνες, καλλυντικά 
(Lise watier, Biotherma), κολώνιες
• Δωρεάν διανομή 
• Μεταφορά του φακέλου σας από 
οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Επίσης 
αλλάξτε υποκατάστημα Jean-Coutu 
χωρίς σκοτούρες. Ο φάκελος σας θα σας 
ακολουθήσει.
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de 8h à 23h tous les jours · from 8 to 11 pm every day

supermarchepa.com
PA DU FORT

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

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

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

supermarché

épicerie en ligne
online grocery ordering

livraison à domicile
home delivery

du lundi 27 avril au dimanche 3 mai 2020 · from monday april 27th to sunday may 3rd 2020

KIWI
 908g

GRÈCE

GOMBO ZÉRO 
CEDAR

Zero Okra
375g

CRAQUELINS 
ILIOS

Crackers
175g

CAFÉ GREC
MERAKLIS

Greek Coffee
490g

FILETS DE MORUE FRAÎCHES
Fresh Cod Fillets

15.41/kg

FROMAGE KEFALOTYRI AU 
LAIT DE BREBIS ET CHÈVRE

Cheese
17.61/kg

GRÈCE

FROMAGE CHEDDAR TRÈS DOUX
P’TIT QUÉBEC

Cheese 
270g

BEURRE NON-SALÉ 
ENTIÈREMENT NATUREL

LACTANTIA
Unsalted All Natural Butter

454g

BOEUF HACHÉ MAIGRE FRAIS
Fresh Lean Ground Beef

11.00/kg

RÔTI DE LONGE DE PORC
FRAIS AVEC OS
Fresh Bone-In Pork
Loin Roast
3.95/kg

QUÉBEC

FRAISES
Strawberries

RAISINS NOIRS 
SANS PÉPINS

Black Seedless 
Grapes
2.18/kg

BROCOLI
Broccoli

CHOU-FLEUR
Cauliflower
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Το «Casapueblo», είναι ένα από τα πιο 
εντυπωσιακά ξενοδοχεία της Ουρου-

γουάης, καθώς χρειάστηκε περισσότερα 
από 36 χρόνια για να ολοκληρωθεί, από 
τον καλλιτέχνη Κάρλος Πάεζ Βιλαρό, με 
τη βοήθεια ντόπιων ψαράδων.
Στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα το 

«Casapueblo», κάποτε ήταν ένα μικρό 
ξύλινο σπίτι, που αποτελούσε την εξοχι-
κή κατοικία του καλλιτέχνη. Αργότερα, ο 
ίδιος αγόρασε μεγάλο κομμάτι της πλα-
γιάς και το αξιοποίησε, δημιουργώντας 

ένα κτίσμα που ακόμα και σήμερα πα-
ραμένει αξιοθαύμαστο από άποψη αρχι-
τεκτονικής αλλά και από άποψη χρόνου 
κατασκευής.
Το χτίσιμο του ξενοδοχείου, που βρί-

σκεται σε μια πλαγιά που προσφέρει 
θέα στη θάλασσα και στο όμορφο ηλιο-
βασίλεμα της Ουρουγουάης, άρχισε το 
1958. Ο Κάρλος ξεκίνησε μετατρέποντας 
την τότε θερινή κατοικία του σε αποθήκη 
για οικοδομικά υλικά, ώστε να ξεκινήσει 
η κατασκευή του ξενοδοχείου.

Με την πάροδο των χρόνων, ο Κάρλος 
εμπνευσμένος από τη μεσογειακή αρχι-
τεκτονική και τα σχήματα των γυναικεί-
ων σωμάτων, επέκτεινε τη δομή προ-
σθέτοντας περισσότερα δωμάτια. Χρη-
σιμοποιώντας τσιμέντο και κυρίως με τα 
χέρια του, «σκάλιζε» την κατασκευή σα 
να ήταν ένα τεράστιο γλυπτό.
Το ξενοδοχείο αποτελείται από 13 ορό-

φους, απλωμένους στο μεγαλύτερο μέ-
ρος της πλαγιάς. «Το χρώμα του είναι 
λευκό για να αναδείξει το γαλάζιο του 

ουρανού», έχει δηλώσει ο ίδιος ο Κάρ-
λος. Το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευ-
ής χρησιμοποιείται ως ξενοδοχείο, αλλά 
φιλοξενεί παράλληλα ένα μουσείο και 
μια γκαλερί, όπου μπορεί κανείς να θαυ-
μάσει κι άλλα έργα του Κάρλος και να 
μάθει περισσότερα για τη ζωή του.
Μπάνια με ιδιαίτερη διακόσμηση, κου-

ζίνες με ξεχωριστό αρχιτεκτονικό σχεδια-
σμό, η καφετέρια και το μπαρ σε συνδυ-
ασμό με τη θάλασσα και τον ήλιο, δημι-
ουργούν ένα μαγευτικό θέαμα.

Ξενοδοχείο που χρειάστηκε  
36 χρόνια για να χτιστεί

Διακοπές μέσα σε ένα κουτί… μπίρας!
«Η ιδέα μάς ήρθε από το Μουσικό Φεστιβάλ  

Smukfest που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο 
Skanderborg, όπου η μπίρα ρέει άφθονη και υπάρχει 
σοβαρό πρόβλημα με τη διαμονή του κόσμου… Τα κα-
ταλύματα είναι λίγα και έτσι σκεφτήκαμε να δημιουρ-
γήσουμε αυτό το πρωτότυπο κάμπινγκ, απόλυτα εναρ-
μονισμένο στη φιλοσοφία του Φεστιβάλ, με τη συνδρο-
μή της μπίρας Royal Unibrew», λένε οι ιδιοκτήτες.

Το δημοφιλές πλέον «Can Sleep» βρίσκεται μέσα σε 
ένα καταπράσινο δάσος με οξιές, δίπλα στη λίμνη της 
πόλης, και αποτελείται από μεγάλα «δοχεία» μπίρας 
εν είδει… σκηνών, τα οποία φτάνουν τα 11,5 μέτρα σε 

ύψος, ενώ η διάμετρός τους είναι περίπου 7,2 μέτρα.

Στο εσωτερικό υπάρχουν δύο επίπεδα, όπου στο πρώ-
το οι ένοικοι απολαμβάνουν ένα μικρό καθιστικό με 
ένα μίνι μπαρ, το οποίο ανανεώνεται διαρκώς σε προ-
μήθειες, ενώ στο δεύτερο επίπεδο υπάρχει ένα διπλό 
κρεβάτι και ένα άνοιγμα στην οροφή, που τους επιτρέ-
πει να απολαμβάνουν τα βράδια τον έναστρο ουρανό.

Το εν λόγω κάμπινγκ γεμίζει με κόσμο όλες τις εποχές 
του χρόνου, αλλά τον Αύγουστο, που πραγματοποιείται 
και το Φεστιβάλ, επικρατεί το… αδιαχώρητο! Αν, λοι-
πόν, θέλετε να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία… μπίρας, 
δεν έχετε παρά να κλείσετε θέση!

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 

            	 	 					

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS35
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Απειλή για το ευρώ η Ιταλία

Γράφει ο Κώστας Ράπτης
[πηγή: capital.gr] 

Το φάρμακο είναι εξαιρετικά αμφίβο-
λης αποτελεσματικότητας – και πάντως 

ανεπιθύμητο για τον ασθενή, η κατάστα-
ση του οποίου διαρκώς επιδεινώνεται, με 
ορατό τον κίνδυνο της «μεταδοτικότητας».

Είναι η περίπτωση της Ιταλίας και συνά-
μα όλης της Ευρωζώνης, μόλις μία εβδο-
μάδα μετά τις συμβιβαστικές αποφάσεις 
του Eurogroup, που έκαναν ολοένα και 
περισσότερους να αμφισβητούν την ικα-
νότητα της Ε.Ε. να υπερβεί τις διαιρέσεις 
Βορρά-Νότου και να σταθεί στο ύψος των 
προκλήσεων που προκύπτουν από την 
κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού.

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΝΤ
Η Ιταλία αποτελεί, ως γνωστόν, τη μεγα-

λύτερη (μαζί με την Ισπανία) εστία υγει-
ονομικού συναγερμού, ταυτόχρονα όμως 
και το περισσότερο ευάλωτο μέλος της 
Ευρωζώνης − τουλάχιστον με μέγεθος τέ-
τοιο ώστε μια «καραντίνα» του τύπου της 
ελληνικής κρίσης να μην είναι νοητή.
Το ύψος του οικονομικού κόστους από τα 

περιοριστικά μέτρα που κατέστησε επι-
βεβλημένη η πανδημία δεν είναι δυνατό 
να αποτιμηθεί με ακρίβεια, όσο μάλιστα 
αυτή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Εξού και 
οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ αρθρώνονται γύρω 
από τέσσερα εναλλακτικά σενάρια: το 
βασικό (με μείωση του παγκόσμιου ΑΕΠ 
κατά 3% φέτος), το σενάριο της παράτα-
σης του lockdown μέσα στο καλοκαίρι, 
το οποίο θα διπλασίαζε τις απώλειες, το 
σενάριο ενός δεύτερου κύματος της παν-
δημίας το 2021, που θα περιόριζε την 
προσδοκώμενη ανάκαμψη από το 5,8% 
στο 0,8%, ή ένας συνδυασμός των τελευ-
ταίων.

Όμως, για την Ιταλία, το ΔΝΤ δεν έχει 
πολλές αμφιβολίες: την τοποθετεί στη 
θέση της περισσότερο πληττόμενης οι-
κονομικά (μαζί με την Ελλάδα) χώρας της 
Ευρωζώνης, με συρρίκνωση του ΑΕΠ της 
κατά 9,1% φέτος και με εκτόξευση της 
ανεργίας στο 12,7%, πριν την προβλεπό-
μενη υποχώρησή της στο 10,5% το 2021.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Προς το παρόν, το lockdown εξακολου-

θεί να ρημάζει την ιταλική οικονομία. 
Περισσότερες από 178.000 επιχειρήσεις 
έχουν απολύσει τουλάχιστον τρία εκατομ-
μύρια εργαζομένους και την πρώτη μέρα 

παροχής του κυβερνητικού βοηθήματος 
των 600 ευρώ επί τρεις μήνες για τους 
άνεργους αυτοαπασχολούμενους η ιστο-
σελίδα του αρμόδιου οργανισμού κοινω-
νικών ασφαλίσεων κατέρρευσε, μετά την 
κατάθεση των πρώτων 400.000 αιτήσεων.
Ουδείς γνωρίζει τι θα απογίνει ο κλάδος 

του τουρισμού, που συνεισφέρει το 6% 
του ιταλικού ΑΕΠ, ή της φιλοξενίας και 
εστίασης, που απασχολεί άμεσα 1,7 εκατ. 
ανθρώπους.

Προφανώς, χειρότερη είναι η κατάσταση 
σε όσους ήδη εργάζονταν άτυπα ή ευέλι-
κτα. Λ.χ., τουλάχιστον το 60% των 870.000 
οικιακών βοηθών και μπέιμπι-σίτερ έχει 
μείνει χωρίς δουλειά.
Το φαινόμενο όσων δεν έχουν τη δυνα-

τότητα καν να εξασφαλίσουν την τροφή 
τους, που νομιζόταν αρχικά ότι αφορούσε 
το φτωχό Νότο, απασχολεί πλέον ακόμα 
και το Μιλάνο ή τη Ρώμη, με εκκλησιαστι-
κές φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως η 
Caritas και η Κοινότητα Σαντ’ Ετζίντιο, να 
δέχονται καταιγισμό αιτημάτων βοηθείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, λύσεις όπως αυτές 
που επινόησε το Eurogroup για κινητο-
ποίηση του ESM, με χαλαρότερους όρους, 
για την παροχή δανείων σχετιζόμενων με 
τις έκτακτες υγειονομικές δαπάνες, είναι 
μάλλον εκτός θέματος – και πάντως πολι-
τικά τοξικές.

Εξού και ο Ιταλός πρωθυπουργός, Τζου-
ζέπε Κόντε, διαμήνυσε ότι δε θα αξιοποι-
ήσει το εργαλείο για το οποίο συνυπέγρα-
ψε ο ίδιος ο υπουργός του των Οικονομι-
κών, ο τώρα ευρέως βαλλόμενος Ρομπέρ-
το Γκουαλτιέρι.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Το ερώτημα είναι, τι σημαίνουν όλα αυτά 

για τη δυναμική του ιταλικού δημόσιου 
χρέους, το οποίο η UniCredit υπολογίζει 
ότι θα εκτοξευθεί φέτος κατά 33 ποσοστι-
αίες μονάδες, φτάνοντας στο 167%. Είναι 
αυτή η «κερκόπορτα» μιας πιθανής νέας 
υπαρξιακής κρίσης όλης της ευρωπαϊκής 
νομισματικής ένωσης.

Ο Βόλφγκανγκ Μούνχαου των «Financial 
Times» υποστηρίζει ότι, παρά τη θέληση 
της πλειοψηφίας, η διοίκηση της ΕΚΤ δε 
θα μπορεί να στηρίζει υπέρ-χρεωμένα 
κράτη-μέλη επ’ αόριστον – και, με αυτή 
την έννοια, δεν πρέπει να ξεχαστεί η 
«γκάφα» της Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία 
τον προηγούμενο μήνα είπε ότι δεν είναι 
δουλειά της Φρανκφούρτης να περιορίζει 
τα spreads.

Κατά τον ίδιο αρθρογράφο, η φερεγγυ-
ότητα της Ιταλίας θα τεθεί εν αμφιβόλω 
κάποια στιγμή από τους οίκους αξιολό-
γησης και τους επενδυτές, όχι μόνο λόγω 
του όγκου του χρέους της Ιταλίας, αλλά 
και του αναπτυξιακού της προφίλ, αφού 
η χώρα διανύει την τρίτη περίοδο ύφεσης 
μετά το 2008 και κάθε φορά η οικονομία 
της βγαίνει όλο και πιο αποδυναμωμένη.

Πρόκειται για ένα ρίσκο το οποίο πιθανό-
τατα υποβαθμίζει το Βερολίνο, αν κρίνου-
με και από την κοινή εκτίμηση των πέντε 
οικονομικών ινστιτούτων της Γερμανίας 
ότι το ΑΕΠ της πρώτης δύναμης της Eυρω-
ζώνης θα συρρικνωθεί κατά 4,2% φέτος 
και θα ενισχυθεί κατά 5,8% το 2021, σε 
μια τέλεια ανάκαμψη «τύπου V», η οποία 

προφανώς δεν εμπνέει διάθεση έκτακτων 
ρυθμίσεων και παραχωρήσεων τύπου ευ-
ρωομολόγου στους εταίρους.
Ωστόσο, αυτή η παράδοξα ακριβής και 

οπωσδήποτε γερμανοκεντρική εκτίμηση, 
παραβλέπει τόσο το πλήθος των «αγνώ-
στων» που κρύβει η καθαρά επιδημιο-
λογική «εξίσωση» (ιδίως αν αναλογιστεί 
κανείς ότι είναι κυρίως η γερμανική βιο-
μηχανία που πιέζει για επανέναρξη της 
παραγωγής στον ιταλικό Βορρά, από τον 
οποίο εξαρτώνται οι εφοδιαστικές αλυσί-
δες της) όσο και το πολιτικό κλίμα.

Ο ΣΑΛΒΙΝΙ ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΕΙ
Το αντιγερμανικό αίσθημα που αναπτύσ-

σεται αυτές τις μέρες στην Ιταλία, δεν εί-
ναι κάτι που μπορεί να αγνοηθεί ως φαι-
νόμενο της μαζικής ψυχολογίας, που δεν 
προορίζεται να αφήσει βαθύτερα ίχνη. 
Γιγαντώνεται στο έδαφος ήδη συσσω-
ρευμένων εντάσεων, έπειτα από μία δε-
καετία κρίσης της Ευρωζώνης και πάντως 
θέτει όρια, στο πώς μπορούν να κινηθούν 
οι ιταλικές πολιτικές δυνάμεις. 

Η άρνηση του Κόντε να δεχτεί προσφυγή 
στον ESM (δηλ. ένα, έστω και light, μνημό-
νιο) ερμηνεύεται σε αυτό το φόντο, χωρίς 
καν να συνυπολογίζει κανείς το ότι στα 
έδρανα της αντιπολίτευσης παραμονεύει 
ο Ματέο Σαλβίνι της Λέγκας, με αντιλή-
ψεις του τύπου «Πρώτα η Ιταλία» − που 
πρακτικά μεταφράζονται σε μια πρόταση 
εθνικής χρηματοδότησης της ανάκαμψης, 
με αξιοποίηση των εγχώριων καταθέσεων. 
Μεσούσης της πανδημίας, η συγκυβέρ-

νηση των Πέντε Αστέρων με το κεντροαρι-
στερό Δημοκρατικό Κόμμα συγκεντρώνει 
υψηλά ποσοστά αποδοχής, όμως τίποτε 
δεν εγγυάται ότι άπαξ και ξεδιπλωθούν 
πλήρως οι οικονομικές επιπτώσεις του 
lockdown το κλίμα δεν πρόκειται να ανα-
τραπεί υπέρ των δεξιών λαϊκιστών. 

Call us at: 450-934-1122 

SENIOR WELLNESS CENTER
For Laval English-speaking seniors 55+

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

- Online virtual activities (chat groups),

- Distributing important COVID-19 updates,

- Returning all emails and phone messages,

- Possible food delivery for isolated seniors

Call us and leave a message. We WILL call you back. 
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Το χωριό είναι χτισμένο σε ένα μο-
ναδικό τοπίο, σε υψόμετρο 1.430 

μέτρα, ψηλότερα από κάθε άλλο χωριό 
της ευρύτερης περιοχής της Κόνιτσας. Η 
ευρύτερη περιοχή, με πανύψηλες οξιές, 
πεύκα και έλατα, είναι εξαιρετικής φυ-
σικής ομορφιάς. Όπως συμβαίνει και σε 
πολλά άλλα Βλαχοχώρια της Βόρειας 
Πίνδου, η ζωή των κατοίκων της Αετο-

μηλίτσας είναι άρρηκτα δεμένη με την 
ημινομαδικού χαρακτήρα κτηνοτροφι-
κή δραστηριότητα. Είναι γνωστό ότι οι 
κτηνοτρόφοι της Πίνδου ανέκαθεν ανα-
ζητούσαν το περιβάλλον εκείνο που θα 
προσέφερε στα κοπάδια τους υψηλή 
ποιότητα και ποσότητα βοσκής, νερό 

καλής ποιότητας και ευνοϊκές θερμο-
κρασίες. Έτσι, αιώνες τώρα, στις αρχές 
Ιουνίου, οι κτηνοτρόφοι της Αετομηλί-
τσας διασπείρονται με τα αιγοπρόβατά 
τους στα αχανή βοσκοτόπια του χωριού 
στην περιοχή του Γράμμου. Το φθινόπω-
ρο ακολουθούν την αντίστροφη πορεία, 
προς τα χειμαδιά της Θεσσαλίας και της 
Μακεδονίας. 

Το Ντένισκο (αυτή ήταν η παλαιότερη 
ονομασία του χωριού) είχε γνωρίσει οι-
κονομική άνθηση το 18ο και το 19ο αιώ-
να χάρη στην κτηνοτροφική και εμπορι-
κή δραστηριότητα των κατοίκων του. Η 
Αετομηλίτσα υπέστη μεγάλες καταστρο-
φές κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλι-

κού Πολέμου και του Εμφυλίου, γεγονός 
που προκάλεσε τη μετεγκατάσταση των 
κατοίκων της σε διάφορες πόλεις της χώ-
ρας μας, αλλά και στο εξωτερικό. Κάθε 
χρόνο, το Δεκαπενταύγουστο, στο μεγά-
λο πανηγύρι που γίνεται στην εκκλησία 
της Παναγίας, ανταμώνουν οι απαντα-
χού Αετομηλιτσιώτες. Στα εξαίρετα προϊ-
όντα της Αετομηλίτσας συγκαταλέγονται 

τα εκλεκτά τυριά (ξεχωρίζει το μανούρι 
«ούρδα»), τα κρέατα και το τσάι του 
βουνού. Η Αετομηλίτσα αποτελεί σημείο 
εκκινήσεως για υπέροχες ορειβατικές δι-
αδρομές στον ορεινό όγκο του Γράμμου. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι κοντά στην Αε-
τομηλίτσα, σε ύψος 1.700 και πλέον μέ-

τρων, βρίσκονται οι περίφημες αλπικές 
λίμνες Αρένες (γνωστές και ως Αρρένες 
ή Μουτσάλια), ένα από τα ωραιότερα 
ορεινά υδάτινα οικοσυστήματα της χώ-
ρας μας. Κρυμμένες μέσα σε δάση οξιάς, 
οι δύο μικρές αυτές λίμνες με τη σπάνια 
πανίδα παγώνουν ολοκληρωτικά το χει-
μώνα, δίνοντας έτσι την εντύπωση ενός 
οροπεδίου καλυμμένου από χιόνι.

*Το παρόν άρθρο, το οποίο συνοδεύεται 
από φωτογραφίες που προέρχονται εξ 
ολοκλήρου από το διαδικτυακό τόπο του 
Δήμου Κόνιτσας, συνεγράφη εις μνήμην 
τού άρτι αποθανόντος επιχειρηματία 
Θεόδωρου Νιτσιάκου, ο οποίος καταγό-
ταν από την Αετομηλίτσα. 

Αετομηλίτσα: Το Βλαχοχώρι  
της Βόρειας Πίνδου
Κτηνοτροφικό χωριό, «σκαρφαλωμένο» σε πλαγιά  
του επιβλητικού ορεινού όγκου του Γράμμου,  
η Αετομηλίτσα, που ανήκει στο Δήμο Κόνιτσας,  
βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Περιφερειακής  
Ενότητας Ιωαννίνων

Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)
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Η απειλή από την Τουρκία γιγαντώνεται
Η κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι καλή και, δυστυχώς, οι οιωνοί μάς δείχνουν ότι τα 
πράγματα θα χειροτερέψουν σε σχέση με την αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής
Γράφει ο Σάββας Καλεντερίδης*

Πριν προχωρήσουμε το σκεπτικό μας, 
απλά να υπενθυμίσουμε στους ανα-

γνώστες μας, ότι λίγες ημέρες πριν η 
Τουρκία εκδηλώσει την απρόκλητη επί-
θεση στον Έβρο, όπου είχε στόχο να κα-
ταλάβει τα σύνορα με τους αλλοδαπούς 
για να περάσει από εκεί 1.000.000 Ασιά-
τες και Αφρικανούς μουσουλμάνους, και 
να αποσταθεροποιήσει την πατρίδα μας, 
ρίχνοντας μάλιστα και την κυβέρνηση, η 
Ελλάδα συζητούσε με τους Τούρκους Μέ-
τρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης!

Επίσης, τις ίδιες ημέρες και ενώ η Τουρ-
κία συνέχιζε ακάθεκτη τις πειρατικές 
ενέργειες στην ΑΟΖ της Κύπρου, να εφαρ-
μόζει τη συμφωνία με τη Λιβύη, να παρα-
βιάζει ανοιχτά το εμπάργκο του ΟΗΕ και 
να διεξάγει ανοιχτά πόλεμο στη Λιβύη, με 
τη συμμετοχή χιλιάδων τζιχαντιστών που 
έστειλε η ίδια εκεί από τα μέτωπα της Συ-
ρίας, η Ελλάδα έκανε τα εξής ανήκουστα, 
αποδεικνύοντας ότι ως χώρα και ως κρά-
τος είμαστε εκτός τόπου και χρόνου:
-Ο αναπληρωτής σύμβουλος Εθνικής 

Ασφάλειας μιλούσε για συνεκμετάλλευση 
με την Τουρκία.
-Το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωνε στημένη εκδή-

λωση με τίτλο «Μας συμφέρει η Χάγη;», 
με τη συμμετοχή τεσσάρων πρώην υπουρ-
γών Εξωτερικών. Για να μην παρεξηγη-
θούμε, τη χαρακτηρίζω «στημένη», γιατί 
όλοι οι ομιλητές είπαν ότι «μας συμφέρει 
η Χάγη», όπως ασφαλώς και οι διοργανω-
τές.
-Το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη, της κυρίας Δια-
μαντοπούλου, διοργάνωσε εκδήλωση 

– συζήτηση με θέμα τις «Προϋποθέσεις 
για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην 
ανατολική Μεσόγειο», με τη συμμετοχή, 
μεταξύ άλλων, του εν Αθήναις πρέσβη της 
Τουρκίας και του γενικού γραμματέα του 
ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, πρέ-
σβη κ. Λουκάκη.

Επίσης, σημειώνουμε και υπογραμμίζου-
με, ότι πριν από λίγες ημέρες το τουρκικό 
υπουργείο Εξωτερικών, διά του Τσαγατάι 
Ερτζιγές, αναπληρωτή γενικού διευθυντή 
Ναυτιλίας και Αεροπορίας του τουρκικού 
ΥΠΕΞ, έδωσε στη δημοσιότητα και πρόβα-
λε επισήμως πέντε αξιώσεις από την Ελ-
λάδα, αφού είπε τα εξής: «Η βασική πηγή 
της έντασης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας 
είναι η ελληνική αντίληψη να θεωρεί όλο 
το Αιγαίο ελληνική θάλασσα, αψηφώ-
ντας τα δικαιώματα και τα συμφέροντα 
της Τουρκίας ως μιας παράκτιας χώρας», 
χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως «απειλή» 
ενδεχόμενη επέκταση των χωρικών υδά-
των της Ελλάδας πέραν των έξι ναυτικών 
μιλίων.
Όσον αφορά τα πέντε ζητήματα που θέ-

τει η Τουρκία στο Αιγαίο, είναι τα εξής:
1. Η οριοθέτηση των ζωνών θαλάσσιων 

αρμοδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 
των χωρικών υδάτων και της υφαλοκρη-
πίδας. Ο Ερτζιγές τόνισε ότι αν γίνει επέ-
κταση στα 12 μίλια, η Ελλάδα θα αποκτή-
σει το 71,5% του Αιγαίου (σήμερα 43,5%), 
ενώ η Τουρκία θα περιοριστεί στο 8,8% 
(σήμερα 7,5%) και τα διεθνή ύδατα θα 
συρρικνωθούν στο 19,7% (σήμερα 49%).
2. Το καθεστώς αποστρατικοποίησης των 

νησιών του ανατολικού Αιγαίου, βάσει 
της Συνθήκης της Λοζάνης το 1923 και της 
Συνθήκης των Παρισίων το 1947.
3. Το νομικό καθεστώς κάποιων γεωγρα-

φικών σχηματισμών στο Αιγαίο.
4. Ο εθνικός εναέριος χώρος. Η Ελλά-

δα ισχυρίζεται ότι εκτείνεται στα 10 ν.μ., 
κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου, και 

με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλεύεται την 
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων (FIR).
5. Δραστηριότητες Έρευνας και Διάσω-

σης (SAR).
Και ενώ ήταν όλα τα παραπάνω σε εξέλι-

ξη, ενώ η Τουρκία συνέχιζε να προωθεί με 
κάθε τρόπο τη συμφωνία που υπέγραψε 
με την κυβέρνηση της Λιβύης, μια συμ-
φωνία που αν δεν ανατραπεί θα σημά-
νει το τέλος του Ελληνισμού στην Κύπρο 
αλλά και στην Ελλάδα, η Ελλάδα έκανε 
με την Τουρκία συνομιλίες για Μέτρα Οι-
κοδόμησης Εμπιστοσύνης και έβαλε τον 
Τούρκο πρέσβη να μιλάει στην Αθήνα για 
τις «Προϋποθέσεις για την ειρήνη και τη 
σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο», 
παρόντος υψηλόβαθμου Έλληνα διπλω-
μάτη, νομιμοποιώντας στην ουσία όλα 
όσα προαναφέραμε. Και σα να μην έφτα-
ναν όλα αυτά, λίγες ημέρες μετά ήλθε η 
φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων.

Η Τουρκία, θεωρώντας ότι όλες οι προ-
κλήσεις της εναντίον της Ελλάδας όχι μόνο 
μένουν αναπάντητες, αλλά τυγχάνουν και 
αποδοχής, έκανε την επίθεση στον Έβρο, 
με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης, 
την αποσταθεροποίηση της Ελλάδας και 
τον εποικισμό της στην αρχή με 1.000.000 
φιλικούς προς αυτήν μουσουλμανικούς 
πληθυσμούς, για να ακολουθήσουν στη 
συνέχεια κύματα δεκάδων εκατομμυρί-
ων, με στόχο την ισλαμοποίηση και τον 
έλεγχο της Ευρώπης από την Τουρκία και 
το Ιράν.

Όταν τα γράφαμε όλα αυτά, όταν μι-
λούσαμε για την ανάγκη προστασίας των 
συνόρων, ώστε να αποτραπεί η επιδρο-
μή εναντίον της Ελλάδας, η κυβέρνηση 
κώφευε και συνέχιζε, κατά κάποιον τρό-
πο, την πολιτική των ανοιχτών συνόρων, 
ενώ τα κόμματα μάς λοιδορούσαν. Όταν 
όμως η κυβέρνηση -αλλά και το πολιτικό 
σύστημα- είδε ότι απειλείται από την επι-
χείρηση υβριδικού πολέμου, αντέδρασε, 
με αποτέλεσμα να γραφτεί το «Έπος του 
Έβρου» από το Στρατό, την Αστυνομία και 
όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή έκ-
βαση της επιχείρησης.
Όμως, θα πρέπει να τονίσουμε την έλλει-

ψη στρατηγικής πρόνοιας και εκτίμησης 
από πλευράς της κυβέρνησης και του κρά-
τους, για το μέγεθος της απειλής και την 
έλλειψη αισθήματος εθνικής ευθύνης για 
την αντιμετώπισή της. Γιατί άλλο πράγ-
μα είναι να παίρνεις μέτρα για να μη σε 
ανατρέψουν και άλλο να προβλέπεις, να 
προνοείς για να προστατέψεις τα συμφέ-
ροντα της πατρίδας σου.
Όλα τα παραπάνω δεν αναφέρθηκαν 

στην τύχη. Η Τουρκία, παρά τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζει και παρά την πανδη-
μία, συνεχίζει τον πόλεμο στη Λιβύη, όπου 

έχει εμπλακεί φανερά και το πολεμικό 
ναυτικό της σημειώνει κάποιες επιτυχίες 
στα πεδία των μαχών. Αυτό σημαίνει ότι 
αν δεν κάνουμε κάτι, η κυβέρνηση Σάρατζ 
θα συνεχίσει να υπάρχει και μαζί της και η 
συμφωνία που αναγνωρίζει στα ελληνικά 
νησιά και στην Κρήτη υφαλοκρηπίδα και 
ΑΟΖ έξι ναυτικών μιλίων.
Την ίδια περίοδο, χάρτες με τα όρια της 

τουρκικής ΑΟΖ, όπως αυθαίρετα την έχει 
ορίσει η Άγκυρα με τη συμφωνία που υπέ-
γραψε με τη Λιβύη αλλά και με τις επιστο-
λές, τις συντεταγμένες και τους χάρτες που 
απέστειλε στον ΟΗΕ, δημοσιεύονται ακό-
μα και σε συμμαχικές χώρες, όπως η Γαλλία. 
Ανώτατος Έλληνας διπλωμάτης μού ανέ-
φερε προ ημερών, ότι ασχέτως του αν 
εμείς ισχυριζόμαστε ότι η συμφωνία αυτή 
είναι παράνομη και δεν παράγει αποτε-
λέσματα, κάτι που το δέχεται και η Ε.Ε., 
όσο η συμφωνία δεν καταργείται και όσο 

η Τουρκία διεκδικεί την κυριότητά της με 
χάρτες, δηλώσεις αλλά και ναυτική πα-
ρουσία, τότε δημιουργείται εθιμικό δί-
καιο, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο 
να ανατρέψει η Ελλάδα. Κατόπιν αυτού, 
έχουμε τεράστιες ευθύνες ως χώρα απέ-
ναντι στις επόμενες γενιές, να κάνουμε το 
παν για να ανατρέψουμε τη συμφωνία. 
Και όταν λέμε το παν, το εννοούμε.
Ας αρχίσουμε με την αποστολή συντεταγ-

μένων στον ΟΗΕ με τα όρια της ελληνικής 
υφαλοκρηπίδας και μετά βλέπουμε τι και 
πώς πρέπει να το πράξουμε για να ανα-
τραπεί ο αχυράνθρωπος της Άγκυρας, Σα-
ράτζ, που υπέγραψε αυτήν την ταπεινω-
τική και εξαιρετικά επικίνδυνη για τα ζω-
τικά συμφέροντα της Ελλάδας συμφωνία. 

*Ο Σάββας Καλεντερίδης είναι Έλληνας αξιωματικός 
εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας της ΕΥΠ και 
μετέπειτα συγγραφέας και γεωστρατηγικός 
αναλυτής με ειδίκευση στα ελληνοτουρκικά θέματα.
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Γράφει ο Γιάννης Κουνουπάκης*
(πηγή: orthoslogos.news)

Μπορεί η χρονιά να ξεκίνησε με… ιώ-
σεις, που δημιουργούν ζητήματα σε 

διεθνές επίπεδο και στο ναυτιλιακό κλά-
δο -ας ευχηθούμε να ξεπερασθεί, όσο πιο 
γρήγορα γίνεται, η δυσάρεστη ιστορία 
του κορωνοϊού- ωστόσο, η ελληνόκτη-
τη ναυτιλία εισέρχεται στη νέα δεκαετία, 
διατηρώντας αλώβητα τα αριθμητικά και 
ποιοτικά στοιχεία της υπεροχής της, με 
περίπου 5.000 πλοία με μέσο όρο ηλικί-
ας 9,17 έτη, χαμηλότερο από το μέσο όρο 
του παγκόσμιου στόλου, εκπροσωπώντας 
ποσοστό άνω του 20% (σε τόνους νεκρού 
βάρους-dwt) της παγκόσμιας χωρητικότη-
τας και άνω του 54% της ευρωπαϊκής, με 
τις παραγγελίες νέων πλοίων να αγγίζουν 
το 10% της παγκόσμιας χωρητικότητας 
παραγγελιών.
Εξακολουθεί να διατηρεί την πρωτοκα-

θεδρία o ελληνόκτητος στόλος και να δι-
ευρύνει το μερίδιο του από τους ανταγω-
νιστές του. 

Σύμφωνα με μελέτη της Deloitte, που 
παρουσιάστηκε σε μεγάλο ναυτιλιακό συ-
νέδριο, ο ελληνόκτητος στόλος συνεχίζει 
να μεγαλώνει με ρυθμό υψηλότερο απ’ 
ότι ο παγκόσμιος (Impact Analysis of the 
Greek Shipping Industry, January 2020).

Έτσι, με βάση υπολογισμού 100 το έτος 
2014, η μεταφορική ικανότητα του ελ-
ληνόκτητου στόλου έφτασε το 2019 στο 
122, ενώ του παγκόσμιου στόλου στο 117, 
εξέλιξη που σημαίνει ότι σε μία περίοδο 
ιδιαίτερα σύνθετη και γεμάτη προκλήσεις 
για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, οι Έλληνες 
εφοπλιστές με τις επενδύσεις τους, είτε 
σε νεότευκτα είτε σε secondhand πλοία, 
αύξησαν το μερίδιο του ελληνόκτητου 
στόλου στην παγκόσμια ναυτιλία.

Παράλληλα, η μελέτη αυτή επαναβεβαί-
ωσε την πολυδιάστατη συνεισφορά της 
ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία. Όπως 
υπολογίζει από το 2011 μέχρι και το 2018, 
οι καθαρές εισπράξεις του ισοζυγίου υπη-
ρεσιών (εισροές μείον εκροές) ανήλθαν 
συνολικά στα 55,7 δισ. ευρώ, ενώ, ανά 
έτος κυμάνθηκαν από τα 5,8 δισ. ευρώ 
μέχρι και τα 8,6 δισ. ευρώ – ανάλογα τη 
χρονιά και την πορεία γενικότερα των 
ναυλαγορών.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Deloitte, η 
άμεση και έμμεση συνεισφορά της ναυ-
τιλίας στο ΑΕΠ τη χώρας ανήλθε το 2019 
στα 12,9 δισ. ευρώ, με την άμεση συνει-
σφορά να ανέρχεται στα 7,3 δισ. ευρώ, 
και την έμμεση στα 5,6 δισ. ευρώ, μεγέ-
θη που αντιπροσωπεύουν, συνολικά, λίγο 
πάνω από το 6,6% του ΑΕΠ. Η συνολική 
συνεισφορά του ναυτιλιακού κλάδου 

στην απασχόληση ανέρχεται στις 160,1 
χιλιάδες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 
οι 29,5 χιλιάδες θέσεις είναι άμεσης απα-
σχόλησης και οι 130,6 χιλιάδες έμμεσης 
απασχόλησης. 
Υπογραμμίζεται πως, στη διάρκεια της 

μεγάλης οικονομικής κρίσης που έπληξε 
την ελληνική οικονομία, ενώ η συνολι-
κή απασχόληση στη χώρα μας μειώθηκε, 
αντιθέτως, στη ναυτιλία παρά τις αυξομει-
ώσεις, είχε μία θετική ρότα. Με βάση το 
100 το 2009, η απασχόληση στη ναυτιλία 
έφτασε το 2017 στο 108,8, ενώ η συνολική 
απασχόληση στη χώρα μειώθηκε στο 85.

ΤΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ 2019 ΓΙΑ  
ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ

Οι Έλληνες εφοπλιστές, όπως επιβεβαι-
ώνεται και από τη φετινή κατάταξη της 
«Lloyd’s List», συνεχίζουν να κυριαρχούν 
στον κλάδο και να αναδεικνύονται στους 
επιχειρηματίες με τη μεγαλύτερη ισχύ και 
επιρροή παγκοσμίως, ξεπερνώντας ακόμα 
και την ολοένα και πιο ισχυρή στον κλάδο 
των θαλάσσιων μεταφορών, Κίνα. 

Όπως επισημαίνεται, η μόνη χώρα που 
εμφανίζεται να έχει μεγαλύτερη ναυτιλια-
κή ισχύ από την Κίνα, είναι η Ελλάδα: από 
την Κίνα προέρχεται το 12% της λίστας 
των πιο ισχυρών ανθρώπων της ναυτιλί-
ας, ενώ από την Ελλάδα το 14%. Στην τρίτη 
θέση βρίσκεται η Βρετανία (10%) και ακο-
λουθούν Νορβηγία (8%), Ηνωμένες Πολι-
τείες (7%), Κορέα (6%) και Γερμανία (5%).

Οι Έλληνες εφοπλιστές διακρίθηκαν και 
το 2019 από τα εντυπωσιακά επιτεύγμα-
τα τους. Στις αγορές και πωλήσεις πλοίων, 
όπως και στις παραγγελίες για νέες ναυ-
πηγήσεις, οι Έλληνες πλοιοκτήτες επένδυ-
σαν πάνω από 7 δις δολ. εκ των οποίων 
3,4 δις δολ. για αγορές second hand πλοί-
ων και τα υπόλοιπα για νέες παραγγελίες, 
κυρίως σε δεξαμενόπλοια και πλοία μετα-
φοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου 
(LNG carriers).
Σύμφωνα με στοιχεία του ναυλομεσιτι-

κού οίκου Allied Shipbroking, το 2019, οι 
Έλληνες εφοπλιστές πραγματοποίησαν 
συνολικά αγορές 234 πλοίων συνολικής 
αξίας 3,18 δισ. δολ., ενώ, οι δυνατότεροι 
ανταγωνιστές τους, οι Κινέζοι πλοιοκτή-
τες, αγόρασαν 212 πλοία συνολικής αξίας 

2,31 δισ. δολ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
2018 οι Έλληνες πλοιοκτήτες είχαν απο-
κτήσει 297 πλοία αξίας 4,79 δισ. δολ., ενώ 
οι Κινέζοι 212 πλοία αξίας 2 δισ. δολ. Το 
2017 τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν για τους 
«Greeks» 289 πλοία (4,64 δισ. δολ.) και 
για τους Κινέζους 208 πλοία 2,29 δισ. δολ., 
ενώ, τέλος, το 2016 η διαφορά ήταν ακό-
μη μεγαλύτερη, καθώς οι Έλληνες είχαν 
αγοράσει 285 πλοία αξίας 3,75 δισ. δολ. 
και οι Κινέζοι πλοιοκτήτες 155 πλοία αξίας 
1,41 δισ. δολ.
Το 2019 οι Έλληνες πλοιοκτήτες επέν-

δυσαν για μια ακόμη χρονιά στην αγορά 
bulkers, καθώς απέκτησαν συνολικά 116 
πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου 
αξίας 1,44 εκατ. δολ., ενώ αγόρασαν ακό-
μη 73 δεξαμενόπλοια αξίας 1,34 δισ. δολ. 
και 26 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκι-
βωτίων αξίας 300,9 εκατ. δολ. Επίσης απέ-
κτησαν πλοία μεταφοράς αερίου, κ.α.
Αναφορικά με τις νέες ναυπηγήσεις, σύμ-

φωνα με μία ανάλυση της Vesselsvalue 
μέχρι τέλους Νοεμβρίου, οι Έλληνες είχαν 
επενδύσει πάνω από 4 δις σε νέες πα-
ραγγελίες δεξαμενοπλοίων (43 πλοία) και 
LNG Carriers (14 πλοία). Οι επιτυχίες των 
Ελλήνων πλοιοκτητών σημειώθηκαν μία 
χρονιά που η κατάσταση στις ναυλαγορές 
δεν ήταν ιδανική. Όπως χαρακτηριστι-
κά αναφέρει η Lloyd’s List -που αποτελεί 
διεθνές σημείο αναφοράς για τον κλά-
δο- οι Έλληνες εφοπλιστές παραμένουν 
η μεγαλύτερη δύναμη στην παγκόσμια 
ναυτιλιακή βιομηχανία και συνεχίζουν να 
«διδάσκουν» πως μπορεί να είναι κανείς 
κερδισμένος ακόμα και στον καθοδικό κύ-
κλο της αγοράς.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Tη χρονιά που πέρασε οι επιδόσεις της 

παγκόσμιας οικονομίας παρέμειναν σε 
χαμηλά επίπεδα, με τον όγκο των διακι-
νούμενων φορτίων παγκοσμίως να πα-
ρουσιάζει αύξηση μόλις 0,3%. Η καταγρα-
φή αυτή της ισχνής εμπορικής επίδοσης 
οφείλεται, κυρίως, στα μέτρα προστα-
τευτισμού, και, ειδικότερα στην επιβολή 
δασμών από μεγάλες οικονομίες, όπως οι 

Ελλάδα: Το κορυφαίο ναυτιλιακό έθνος
Προϋποθέσεις για να αποτελέσει η ποντοπόρος ναυτιλία αναπτυξιακό πόλο για τη χώρα μας, στα επόμενα χρόνια, είναι να αναπτυχθεί ένα 
ευρύτερο ελκυστικό, ανταγωνιστικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα. Εκ μέρους της Πολιτείας επείγει η λήψη μέτρων για την ανα-
χαίτιση της διαρροής πλοίων από το ελληνικό νηολόγιο, πριν η κατάσταση καταστεί μη αναστρέψιμη. Είναι θετικό ότι υπάρχει δεδηλωμένη 
ως προτεραιότητα της κυβέρνησης να καταστεί το ελληνικό νηολόγιο πάλι ανταγωνιστικό. 
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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

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τα 
αντίμετρα που έλαβαν άλλες χώρες, συ-
μπεριλαμβανομένης της Κίνας, αλλά και 
στη σημαντικά περιορισμένη παγκόσμια 
οικονομική ανάπτυξη. Οι προβλέψεις για 
την παγκόσμια οικονομία τείνουν να είναι 
επισφαλείς, λόγω της αβεβαιότητας που 
συνεχίζει να υφίσταται, αναφορικά με τις 
προοπτικές για πολλές χώρες, αλλά και 
της διαφαινόμενης επιβράδυνσης στην 
οικονομία της Κίνας και των ΗΠΑ. Ακόμη, 
οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη του παγκό-
σμιου θαλάσσιου εμπορίου συνδέονται, 
άμεσα, με τη μετάβαση της οικονομίας 
της Κίνας, τις γεωπολιτικές αναταραχές 
στο Ιράν και στον κόλπο του Ορμούζ, κα-
θώς και από άλλα, εξίσου σημαντικά, ζη-
τήματα, όπως η χρήση των νέων αποθει-
ωμένων ναυτιλιακών καυσίμων και τα 
μέτρα για την απεξάρτηση της ναυτιλίας 
από τον άνθρακα. Βεβαίως, σημαντικές 
πρωτοβουλίες, όπως αυτή της Κίνας για 
το Δρόμο του Μεταξιού, καθώς και νέες 
διμερείς και περιφερειακές εμπορικές 
συμφωνίες, αποτελούν αναμφίβολα θετι-
κές εξελίξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να 
αντισταθμίσουν τις υφιστάμενες πιέσεις 
που αντιμετωπίζει το διεθνές θαλάσσιο 
εμπόριο.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ; 
Η ελληνική και διεθνής ναυτιλία εκτός 

από τις αγορές αντιμετωπίζει σοβαρές 
προκλήσεις και στα θέματα περιβάλλο-
ντος. Μολονότι ευθύνεται για το 2,5% των 
παγκοσμίων ρύπων του CO2, εν τούτοις 
καλείται να λάβει μέτρα για τον περιορι-
σμό των εκπομπών των αερίων ρύπων του 
θερμοκηπίου. Ένα άλλο θέμα που επηρε-
άζει τον κλάδο είναι ο νέος κανονισμός 
«ΙΜΟ 2020». Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Ορ-
γανισμός (ΙΜΟ) αποφάσισε ότι τα πλοία 
θα πρέπει να χρησιμοποιούν καύσιμο μει-
ωμένης περιεκτικότητας σε θείο (0,5%), 
εκτός εάν έχουν εγκαταστήσει συστήματα 
καθαρισμού (scrubbers). 

Σύμφωνα με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλι-
στών, η ναυτιλία κλήθηκε να εφαρμόσει 
στα πλοία της έναν Κανονισμό χωρίς εχέγ-
γυα ασφάλειας και ομαλής λειτουργίας, 

διότι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως 
οι πετρελαϊκές εταιρείες, τα διυλιστή-
ρια και οι προμηθευτές καυσίμων, δεν 
ανταποκρίθηκαν εγκαίρως στις σχετικές 
υποχρεώσεις τους για παραγωγή και δι-
άθεση στα πλοία ποιοτικών και ασφαλών 
νέων καυσίμων σε επαρκείς ποσότητες. Η 
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, βασιζόμε-
νη στην τεχνογνωσία των μελών της που 
είναι hands-on operators, κινητοποίησε 
τους πάντες, περιλαμβανομένων των νηο-
γνωμόνων, ασφαλιστών, κατασκευαστών 
κινητήρων και άλλων που ακολουθούσαν 
τακτική αδράνειας, ζητώντας από τους 
αρμόδιους φορείς ανάληψη του μεριδίου 
ευθύνης και εγγυήσεις για την ετοιμότητα 
του μηχανισμού να εφαρμόσει με επιτυ-
χία το νέο Κανονισμό.
Συναφώς, το δεύτερο μεγάλο θέμα που 

απασχολεί την ελληνόκτητη και διεθνή 
ναυτιλία, είναι η λήψη μέτρων για τη 
μείωση των ατμοσφαιρικών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα από τη ναυτι-
λία, προς επίτευξη των στόχων που έχουν 
συμφωνηθεί στη σχετική Αρχική Στρατη-
γική του ΙΜΟ. Απώτερος στόχος και των 
Ελλήνων εφοπλιστών, είναι η πλήρης 

απεξάρτηση της ναυτιλίας από τα ορυκτά 
καύσιμα. Έως την επίτευξη όμως, αυτού 
του μακροπρόθεσμου στόχου, η ναυτιλία 
καλείται κατ’ αρχήν να ανταποκριθεί άμε-
σα στην επιτακτική ανάγκη λήψης βραχυ-
πρόθεσμων μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ΕΕΕ υποστήριξε πλήρως την πρόταση που 
κατέθεσε η χώρα μας για την αναλογική 
μείωση της μέγιστης προωστήριας δύνα-
μης των πλοίων, ως άμεσα αποτελεσμα-
τικό βραχυπρόθεσμο μέτρο, μείωσης της 
εκπομπής αερίων ρύπων του θερμοκηπί-
ου.

Μιλώντας, πρόσφατα, στην ετήσια γε-
νική συνέλευση της  Ένωσης Ελλήνων 
Εφοπλιστών (ΕΕΕ) ο πρόεδρος της κ. Θε-
όδωρος Βενιάμης, έδωσε το στίγμα της 
συνεισφοράς της ναυτιλίας στην εθνική 
οικονομία, σημειώνοντας ότι «η ελληνική 
ναυτιλία, παρά την αβεβαιότητα και πίεση 
τόσων χρόνων, συνθήκες υπό τις οποίες 
υποχρεώθηκε να λειτουργεί και να επιχει-
ρεί, παρέμεινε στενά συνδεδεμένη με τον 
τόπο της, συνδράμοντας στη ζητούμενη 
οικονομική σταθερότητα, καθώς και στην 
αναπτυξιακή πορεία της πατρίδας μας». 
Χαρακτήρισε ως το σπουδαιότερο γεγο-

νός για τον κλάδο ότι «η ναυτιλία μας έχει 
κερδίσει σε επίπεδο Πολιτείας και κοινω-
νίας την αναμφισβήτητη αναγνώρισή της 
ως εθνικό κεφάλαιο, υπερκομματικού και 
άρα ενωτικού χαρακτήρα, με καθοριστική 
στρατηγική και οικονομική σημασία, δι-
άκριση και ρόλος που αποδεικνύουν και 
την πολιτική ωριμότητα που έχει επικρα-
τήσει στον τόπο μας». 

Για την ΕΕΕ και τον ελληνικό εφοπλισμό 
στο σύνολο του, ο επόμενος στόχος είναι 
η ναυτιλία να παραμείνει ανταγωνιστι-
κή και άρα βιώσιμη, ώστε να συνεχίσει 
αλλά και να μεγιστοποιήσει τη συνει-
σφορά της στον τόπο. Και η συνεισφορά 
αυτή μπορεί να μεγιστοποιηθεί εάν «η 
ναυτιλία παγιωθεί ως ένας από τους κε-
ντρικούς πυλώνες όχι μόνο της εθνικής 
οικονομικής στρατηγικής αλλά και της 
εξωτερικής πολιτικής με έμφαση στη δι-
πλωματία της ναυτιλίας, δεδομένου του 
γεγονότος ότι η ελληνική ναυτιλία απο-
τελεί αξιόπιστο συνεργάτη των μεγαλύ-
τερων εμπορικών εταίρων ανά την υφή-
λιο» σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΕΕ. 

*Δημοσιογράφος, Τακτικό Μέλος της ΕΣΗΕΑ 

Ελλάδα: Το κορυφαίο ναυτιλιακό έθνος
Προϋποθέσεις για να αποτελέσει η ποντοπόρος ναυτιλία αναπτυξιακό πόλο για τη χώρα μας, στα επόμενα χρόνια, είναι να αναπτυχθεί ένα 
ευρύτερο ελκυστικό, ανταγωνιστικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα. Εκ μέρους της Πολιτείας επείγει η λήψη μέτρων για την ανα-
χαίτιση της διαρροής πλοίων από το ελληνικό νηολόγιο, πριν η κατάσταση καταστεί μη αναστρέψιμη. Είναι θετικό ότι υπάρχει δεδηλωμένη 
ως προτεραιότητα της κυβέρνησης να καταστεί το ελληνικό νηολόγιο πάλι ανταγωνιστικό. 
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Πετρέλαιο: Πώς ήρθε και τι σημαίνει  
η πτώση υπό το μηδέν;

Η αγορά πετρελαίου βρέθηκε ξαφνι-
κά -τη Δευτέρα 20 Απριλίου- σε ένα 

παράλληλο σύμπαν, στο οποίο οι traders 
ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν έως και 
40 δολάρια το βαρέλι, προκειμένου να 
βρουν κάποιον να πάρει το αμερικανικό 
αργό από τα χέρια τους. 

Στον κόσμο της πανδημίας και 
των lockdown, των σοκαρισμένων κοινω-
νιών και των βαριά νοσούντων οικονομι-
ών, κάθε δίψα για πετρέλαιο έχει χαθεί. 
Η ζήτηση βυθίζεται, τα αποθέματα φου-
σκώνουν και η ιστορική συμφωνία μετα-
ξύ των μεγάλων παραγωγών του πλανήτη 
σκάει σα φούσκα. 

Σε μία ημέρα χάους για την αγορά πε-
τρελαίου (Δευτέρα 20/4), η τιμή του 
αμερικανικού αργού (συμβόλαιο Μαΐου) 
«βούτηξε» από τα 17,85 δολάρια το βα-
ρέλι έως και τα -40,32 δολάρια. Έκλεισε 

βαθιά σε αρνητικό έδαφος, στα -37,63 
δολάρια το βαρέλι σε μία τόσο βίαιη εξέ-
λιξη, που δυσκολεύονται να εξηγήσουν 
ακόμη και οι φορείς της αγοράς. Αργότε-
ρα την ίδια ημέρα, η τιμή επέστρεψε σε 
θετικό έδαφος, αλλά μόλις στα 1,42 δο-
λάρια το βαρέλι, την ώρα που η τιμή του 
μπρεντ ήταν στα 25,39 δολάρια.
Τι σημαίνει όμως η πτώση των τιμών 

υπό το μηδέν;  Γιατί ένας παραγωγός και 
έμπορος θα πλήρωνε τους πελάτες του 
να πάρουν το αργό του; Για ορισμένους 
παραγωγούς ενδεχομένως αυτή να είναι 
πιο φθηνή λύση, από το να σταματήσουν 
την παραγωγή τους ή να βρουν μέρος για 
την ασφαλή αποθήκευσή του. Πολλοί 
ανησυχούν ότι εάν κλείσουν κοιτάσματα, 
η  καταστροφή θα είναι μόνιμη. Υπάρ-
χουν επίσης και οι traders που αγοράζουν 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 

στοιχηματίζοντας στην πορεία των τιμών, 
αλλά δεν έχουν στην πραγματικότητα κα-
μία πρόθεση να παραλάβουν τα βαρέλια. 
Μία απότομη πτώση τους, αναγκάζει να 
πουλήσουν με ζημιά ή να βρουν και εκεί-
νοι χώρους αποθήκευσης – οι οποίοι σε 
ένα περιβάλλον υπέρ-πλεονάσματος 
προσφοράς είναι πια λίγοι και ακριβοί. 
Στις ΗΠΑ, στο Κάσινγκ της Οκλαχόμα, το 

βασικό κέντρο αποθήκευσης αργού, η 
ποσότητα πετρελαίου έχει αυξηθεί από 
τα τέλη Φεβρουαρίου κατά 48% στα 
55 εκατ. βαρέλια. Το ανώτατο όριο που 
αντέχει είναι τα 76 εκατ. βαρέλια και 
πολλοί πιστεύουν ότι δε θα αργήσει να 
το φτάσει, καθώς η παγκόσμια οικονομία 
διολισθαίνει σε μία απότομη ύφεση. 

Γιατί φτάσαμε όμως να εκτιναχθούν τα 
αποθέματα της μεγαλύτερης οικονομί-
ας του πλανήτη στα ύψη; Ο ισχυρότατος 
αντίκτυπος της πανδημίας του Covid-19 
που ανάγκασε τις κυβερνήσεις να ρίξουν 
τις οικονομίες τους σε τεχνητό κώμα για 
να ανακόψουν το ρυθμό μετάδοσης και 
θανάτων, θα ήταν από μόνος του ικανός 
να πλημμυρίσει πετρέλαιο την αγορά και 
να βυθίσει τις τιμές. Σε αυτόν ήρθε όμως 
να προστεθεί ακόμη ένας ισχυρότατος 
παράγοντας: ο «πόλεμος» ανάμεσα στη 
Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία. Η πρώτη 
επέλεξε να ρίξει άφθονο, φθηνό πετρέ-
λαιο, σε μία ήδη κορεσμένη αγορά, όταν 
η δεύτερη αρνήθηκε να δώσει συνέχεια 
στη συμμαχία τους. 

Η λήξη του «πολέμου» ήρθε πολύ αργά 
και παρόλο που η απόφαση για μείωση 

της παγκόσμιας παραγωγής κατά 10% 
ήταν η πιο δυναμική παρέμβαση όλων 
των εποχών στην αγορά πετρελαίου, δεν 
έπεισε κανέναν, ότι μπορεί να φέρει ου-
σιαστικά αποτελέσματα. 

Να θυμίσουμε ότι το συμβόλαιο παρά-
δοσης Μαΐου «εξέπνευσε» την Τρίτη 21 
Απριλίου. 

Όταν τα συμβόλαια βρίσκονται κοντά 
στη λήξη τους, τείνουν να δέχονται ισχυ-
ρότερες πιέσεις ή να εμφανίζουν έντονες 
διακυμάνσεις. Ωστόσο, ποτέ στο παρελ-
θόν δεν είχαμε τόσο βίαιη πτώση των 
τιμών. Αυτή ήρθε να μας δείξει, πως και 
η αγορά πετρελαίου φοβάται ουσιαστι-
κά αυτό που όλος ο πλανήτης αρχίζει 
να συνειδητοποιεί: Μετά τον Covid-19 
o κόσμος δε θα είναι ο ίδιος. Ακόμη και 
εάν ανακάμψει γρήγορα η βιομηχανική 
παραγωγή, η κατανάλωση θα παραμείνει 
υπό πίεση για μεγάλο διάστημα ακόμη. 

Ακόμη και σε αυτόν τον κόσμο της κρί-
σης, υπάρχουν πάντως κερδισμένοι. Σύμ-
φωνα με τη Goldman Sachs δεν είναι 
τόσο οι καταναλωτές (οι τιμές της βενζί-
νης θα πέσουν στις ΗΠΑ, αλλά και πάλι 
σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν υπάρ-
χει ζήτηση αυτό δεν λέει πολλά).
Το μεγάλο πλεονέκτημα θα έχουν, όσοι 

παραγωγοί έχουν άμεση πρόσβαση σε 
θαλάσσιες μεταφορές. Ήδη οι ναύλοι 
των τάνκερ αποθήκευσης πετρελαίου 
έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. 

[πηγή: Η Ναυτεμπορική,  
με πληροφορίες από Bloomberg, WSJ]

 agentvk@gmail.com
   514.993.5010Voula Kottaridis

Real Estate Broker

Agence immobilière
HUMANIA CENTRE

Σκέφτεστε να πουλήσετε το σπίτι σας;

Τηλεφωνήστε μου σήμερα 
για μια δωρεάν εκτίμηση.

1.9% Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία
- Προμήθεια 1,9% (Περιορισμένο χρονικό διάστημα)
- Με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. 
  (Εάν καταχωρηθεί και πωληθεί από εμένα)
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Ορκωμοσία του Προέδρου των ΗΠΑ
Είναι η τελετή ανάληψης των καθη-

κόντων του εκάστοτε προέδρου των 
ΗΠΑ, που προσελκύει το παγκόσμιο εν-
διαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από το 
1937 γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια, στις 
20 Ιανουαρίου, στον περιβάλλοντα χώρο 
του Καπιτωλίου (στη δυτική πρόσοψη 
από το 1981), έδρα των νομοθετικών σω-
μάτων (Κογκρέσου).
Η πρώτη τελετή έγινε στις 30 Απριλίου 

1789 στη Νέα Υόρκη (τότε πρωτεύουσα 
της χώρας), όταν ο Τζορτζ Ουάσιγκτον ορ-
κίστηκε πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ. Κα-
θώς τότε χρειάστηκαν έως και τέσσερις 
μήνες για να καταμετρηθούν οι ψήφοι, 
ορίστηκε ως ημερομηνία για την ορκω-
μοσία των νέων προέδρων των ΗΠΑ η 4η 
Μαρτίου και μόνο το 1937 άλλαξε αυτό 
και ορίστηκε η 20η Ιανουαρίου, που ισχύ-
ει μέχρι σήμερα. 
Επίσης, το 1801 η πρωτεύουσα των ΗΠΑ 

μεταφέρθηκε στην Ουάσιγκτον και ως εκ 
τούτου και η τελετή της ορκωμοσίας γίνε-
ται έκτοτε εκεί. Η ορκωμοσία γίνεται από 
τον εκάστοτε αρχιδικαστή των ΗΠΑ (είναι 
πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου) 
και ο νέος πρόεδρος δίνει το νενομισμένο 
όρκο με το αριστερό χέρι επί της Βίβλου, 
με την οποία είχε ορκιστεί ο Αβραάμ Λίν-
κολν, και το δεξί χέρι προτεταμένο. Στη 
συνέχεια, ο νέος πρόεδρος εκφωνεί λόγο 
εν είδει προγραμματικών δηλώσεων, χω-

ρίς συγκεκριμένη διάρκεια. Η ομιλία που 
είχε εκφωνήσει το 1793 μετά τη δεύτε-
ρη ορκωμοσία του ο Τζορτζ Ουάσιγκτον 
αποτελείτο από μόλις 135 λέξεις και ήταν 
η μικρότερη σε διάρκεια. 
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη ομιλία που 

εκφώνησε ποτέ Αμερικανός πρόεδρος 
μετά την ορκωμοσία του είχε απευθύνει 
ο Γουίλιαμ Χένρι Χάρισον, στις 4 Μαρτί-
ου του 1841. Αυτή αποτελείτο από 8.445 
λέξεις και είχε διαρκέσει μία ώρα και 45 
λεπτά. Ο Χάρισον, ο οποίος την είχε εκ-
φωνήσει εν μέσω σφοδρής χιονοθύελ-
λας, χωρίς να φοράει καπέλο ή παλτό, πέ-
θανε ένα μήνα αργότερα από πνευμονία.
Μετά το τελετουργικό, ο πρόεδρος ηγεί-

ται πομπής από το Καπιτώλιο στο Λευκό 
Οίκο δια μέσου της Λεωφόρου Πενσιλ-
βάνιας και προσφέρει την ευκαιρία σε 
περισσότερους ανθρώπους να δουν από 
κοντά το νέο πρόεδρο των ΗΠΑ. Η πομπή 
αυτή είναι μία παράδοση που ξεκίνησε 
το 1805, όταν ο Τόμας Τζέφερσον άρχιζε 
τη δεύτερη θητεία του. Μόνο μία φορά 
στην ιστορία των ΗΠΑ, όταν ο Ρόναλντ 
Ρίγκαν αναλάμβανε για δεύτερη φορά 
καθήκοντα το 1985, δεν έγινε η παραδο-
σιακή πομπή μετά την ορκωμοσία, λόγω 
των κακών καιρικών συνθηκών.
Στη συνέχεια, ο νέος πρόεδρος θα εγκα-

τασταθεί στο Λευκό Οίκο, όπου βάσει της 
παράδοσης το πρώτο πράγμα που θα δει 

στο γραφείο του είναι μία επιστολή του 
απερχόμενου προέδρου. Η τελετή ανά-
ληψης των καθηκόντων του νέου προέ-
δρου πλαισιώνεται από επίσημους χο-
ρούς, πάρτι και συναυλίες, που ξεκινούν 
πριν από την ορκωμοσία και διαρκούν 
πολλές ημέρες μετά. 

Το πρωί της 20ης Ιανουαρίου και πριν 
από την ορκωμοσία του, ο νέος πρόεδρος 
παρακολουθεί τη Θεία Λειτουργία σε ναό 
της Ουάσιγκτον, μία παράδοση που ξε-
κίνησε ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ το 1933. 

[πηγή: Σαν Σήμερα]

Υπόθεση Πατσίφικο και τα Παρκερικά 

Οι παρεμβάσεις των μεγάλων δυνάμε-
ων στα εσωτερικά τής Ελλάδας ξεκί-

νησαν αμέσως σχεδόν με την ίδρυση του 

νεοελληνικού κράτους, εξαιτίας και του 
τρόπου που επετεύχθη η απελευθέρωση 
του Γένους. Ένα τέτοιο γεγονός ήταν η 

υπόθεση Πατσίφικο και τα επακολουθή-
σαντα «Παρκερικά».
Τον Απρίλιο του 1849, κατά τη διάρκεια 

των εορτών του Πάσχα, απαγορεύθηκε 
από τις αρχές το έθιμο του καψίματος 
του Ιούδα. Εξαγριωμένοι Αθηναίοι επέ-
δραμαν επί της οικίας ενός εβραίου τυχο-
διώκτη, ονόματι Δαβίδ Πατσίφικο, στην 
οδό Καραϊσκάκη στου Ψυρρή, προξενώ-
ντας ασήμαντες ζημίες. Μία άλλη εκδο-
χή αναφέρει ότι το περιστατικό έγινε τη 
Μεγάλη Παρασκευή κατά την περιφορά 
του Επιταφίου του Αγίου Φιλίππου, όταν 
ο Πατσίφικο προκάλεσε τους πιστούς.
Ο Πατσίφικο, που είχε διατελέσει πρό-

ξενος της Πορτογαλίας στην Αθήνα, αλλά 
είχε απαλλαγεί των καθηκόντων του λόγω 
καταχρήσεων, εστράφη κατά της ελληνι-
κής κυβερνήσεως και ζήτησε αποζημίω-
ση 888.736 δραχμών και 57 λεπτών. 
Ο πανούργος τυχοδιώκτης έβαλε στο 

παιγνίδι και την Αγγλία, αφού, εν τω με-
ταξύ, είχε αποκτήσει τη βρετανική υπη-
κοότητα. Η πονηρή «Αλβιών», που αντα-
γωνίζετο Γαλλία και Ρωσία στην περιοχή, 
ζήτησε την καταβολή του υπέρογκου πο-

σού στον υπηκόο της. Η κυβέρνηση Κρι-
εζή αρνήθηκε και η Αγγλία διέταξε στις 
3 Ιανουαρίου του 1850 το ναύαρχο Σερ 
Ουίλιαμ Πάρκερ (φωτ.) να επιβάλλει 
ναυτικό αποκλεισμό στον Πειραιά και τα 
κυριότερα ελληνικά λιμάνια.
Η Ελλάδα υπέστη ανυπολόγιστες ζημίες, 

ιδίως οι έμποροι και οι ναυτιλλόμενοι, 
ενώ σημαντικά ήταν και τα προβλήματα 
επισιτισμού στην πρωτεύουσα.
Η σθεναρή στάση του βασιλιά Όθωνα 

συσπείρωσε το λαό, που με ψυχραιμία 
και καρτερικότητα αντιμετώπισε την αγ-
γλική πρόκληση. 
Ο αποκλεισμός ήρθη τελικά στις 15 

Απριλίου του 1850, μετά και από την 
αντίδραση Γαλλίας και Ρωσίας, τα συμ-
φέροντα των οποίων είχαν πληγεί από 
τον αποκλεισμό. 
Το θέμα Πατσίφικο παραπέμφθηκε τε-

λικά σε διαιτησία και η αποζημίωση που 
του επιδικάσθηκε ήταν μόλις 3.750 δραχ-
μές, ποσό, όμως, σημαντικό για το φτωχό 
ελληνικό κράτος εκείνη την εποχή.

[πηγή: Σαν Σήμερα]

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

The Cinémas Guzzo Team
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Οι ρομαντικές φήμες συ-
νεχίζουν να μαστίζουν 

τον Brad Pitt και τη Jennifer 
Aniston. Αν και η ηθοποι-
ός έχει ήδη αρνηθεί και 
διαψεύσει τις ατέρμονες 
δημοσιεύσεις επανα-
σύνδεσης, οι άπληστοι 
οπαδοί των δύο star 

του Hollywood εξακολουθούν να ελπίζουν ότι θα τους 
δουν και πάλι μαζί. Υπάρχουν επίσης εικασίες, που 
ισχυρίζονται ότι ο Brad και η Jennifer πιθανώς καλω-
σόρισαν και παιδάκι, ή μάλλον… παιδάκια! Το περιο-
δικό «New Idea» ανέφερε πως τα δίδυμα της Michelle 
Ross είναι στην πραγματικότητα του Brad Pitt και 
της Jennifer Aniston. Η Ross που ήταν και η παρένθετη 
μητέρα της Sarah Jessica Parker, ανακοίνωσε στις 20 
Μαρτίου μέσα από τα δικά της social media, ότι γέννη-
σε ένα κοριτσάκι κι ένα αγοράκι. 

Μια «πηγή πληροφόρησης» ανέφερε στο «New Idea» 
πως ο Brad Pitt και η Jennifer κρατούν την είδηση για 
τα δίδυμα κρυφή, καθώς θεωρούν την άφιξή τους ένα 
ευαίσθητο και ιδιωτικό θέμα. 
Αναφέρεται επίσης, πως οι πρώην σύζυγοι των Justin 

Theroux και Angelina Jolie θα μοιραστούν τα νέα για 
τα παιδιά τους όταν θα νιώσουν έτοιμοι και αυτό είναι 
κάτι που έχουν σεβαστοί οι φίλοι τους. 
Σύμφωνα μάλιστα με την ίδια «πηγή»: Ο Brad και η 

Jennifer έκαναν μια έρευνα πριν επιλέξουν να ακολου-
θήσουν την οδό παρένθετης, ακόμη και πριν χωρίσουν. 
Είδαν πώς λειτούργησε για τόσους πολλούς φίλους 
τους και σκέφτηκαν να το δοκιμάσουν. 
Η Elizabeth Banks και η Nicole Kidman, αλλά και η 

Sarah Jessica, τους έχουν πει όλοι ότι είναι μια όμορφη 
και ανώδυνη διαδικασία που μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί με τη μέγιστη διακριτικότητα και πολύ λίγη φασα-
ρία.

[πηγή: queen.gr] 

Brad Pitt-Jennifer Aniston: Τα δίδυμα  
και η εγκυμοσύνη που έμεινε κρυφή

Ο φόρος τιμής της Σελίν Ντιόν στους «ήρωες»  
που δίνουν μάχη εναντίον του κορωνοϊού
Η Σελίν Ντιόν ανάρτησε στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης ένα βί-
ντεο για να ευχαριστήσει τους 
«ήρωες» της πρώτης γραμμής στη 
μάχη εναντίον του νέου κορωνοϊού, 
απευθύνοντας έκκληση στους θαυ-
μαστές της να μείνουν στα σπίτια 
τους.
«Οι περισσότεροι από εμάς ακο-

λουθούμε την οδηγία να μείνουμε 
στο σπίτι, όμως υπάρχουν πολλοί 
ήρωες που βρίσκονται εκεί έξω, στο 
πεδίο. Που εργάζονται όλες τις ημέ-
ρες θέτοντας σε κίνδυνο και θυσιά-
ζοντας τη ζωή τους για εμάς» ανα-
φέρει η διάσημη τραγουδίστρια, 

εμφανώς συγκινημένη, σε 
ένα βίντεο που ανέβα-
σε στο Instagram και το 
Facebook.
«Αυτοί οι άνθρωποι 

έχουν οικογένειες και 
οικείους για τους 
οποίους ανησυχούν, 
όμως πηγαίνουν στη 
δουλειά τους για να 
υπηρετήσουν (το 
λειτούργημά τους), 
να μας σώσουν» συ-
νέχισε η Σελίν Ντιόν, 
την οποία ακο-
λουθούν περισ-

σότεροι από 4 εκατομμύρια χρήστες 
στο Instagram και 22 εκατομμύρια 
χρήστες στο Facebook.

Από την κουζίνα της, το αστέ-
ρι του πενταγράμμου αποτίνει 
φόρο τιμής στους επαγγελματί-

ες υγείας, στους διασώστες, 
στους κοινωνικούς λειτουρ-
γούς και σε εργαζόμενους, 
όπως τους υπαλλήλους των 

σούπερ μάρκετ και τους 
διανομείς: «Δε θα σας 
ευχαριστήσουμε ποτέ 

αρκετά».

[πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ]

Ξανθιά κούκλα ο… Τσιόδρας της Σερβίας!
Η Σέρβα επιδημιολόγος ενημερώνει καθημερινά  
τους πολίτες για την εξέλιξη του κορωνοϊού

Είναι 44 ετών και αυτή τη στιγ-
μή, θεωρείται ο πιο δημοφιλής 

πολίτης της Σερβίας. Ο λόγος για 
τη Νταρίτζα Κισίτς Τεπάνσεβιτς, η 
οποία είναι ο… Τσιόδρας της Σερβί-
ας, εφόσον καθημερινά ενημερώνει 
τους Σέρβους για την πορεία του κο-
ρωνοϊού στη χώρα. 
Γεννήθηκε στο Σεράγεβο το 1975, 

ενώ σύμφωνα με το βιογραφικό της 
αποφοίτησε από τη Σχολή Ιατρικής 
του Βελιγραδίου το 2001.
Έλαβε το μεταπτυχιακό της δίπλω-

μα από την ίδια σχολή το 2006 στον 
τομέα της επιδημιολογίας και το δι-
δακτορικό της στο θέμα «Προγνω-
στική αξία της ποιότητας ζωής στην 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
της νόσου σε ασθενείς με σκλήρυν-
ση κατά πλάκας». 
Στις ημέρες του κορωνοϊού έχει επι-

ληφθεί με τον άχαρο ρόλο εκείνου 
που μιλά για τους θανάτους και τα 
κρούσματα στη Σερβία. Και όπως ο 
Σωτήρης Τσιόδρας κάθε ημέρα στις 
6 το απόγευμα καθηλώνει μπροστά 

από τη μικρή οθόνη όλη την Ελλάδα, 
έτσι και η Νταρίτζα καθηλώνει τους 
Σέρβους πολίτες. 

[πηγή: pagenews.gr]

Γιώργος 
Παρτσαλάκης: 

«Τρόμαξε»  
τους φίλους του  
το Μ. Σάββατο! 

Στο Τζάνειο για 
προληπτικούς λόγους

O Ανδρέας Γεωργίου 
(φωτ. δεξιά), στενός 

συνεργάτης του Γιώρ-
γου Παρτσαλάκη (φωτ. 
αριστερά) τα τελευταία 
χρόνια, ενημέρωσε με 
μήνυμά του στα social 
media τους διαδικτυα-
κούς του φίλους για την 
κατάσταση της υγείας 
του ηθοποιού. 
Ο Γιώργος Παρτσαλά-

κης το βράδυ του Με-
γάλου Σαββάτου, λίγο 
πριν από την Ανάσταση, 
ένιωσε έντονο πόνο στο 
στήθος και μεταφέρθη-
κε από τους οικείους 
του στο Τζάνειο νοσο-
κομείο όπου και δια-
πιστώθηκε ότι αντιμε-
τώπιζε οξύ στεφανιαίο 
σύνδρομο.
Οι πληροφορίες την 

επόμενη ημέρα ανέφε-
ραν, πως ο αγαπημένος 
ηθοποιός ήταν σε σοβα-
ρή κατάσταση, η οποία 
όμως κρινόταν ελεγχό-
μενη. Τη Δευτέρα (20/4) 
όμως, με ανάρτησή του 
στα social media ο Αν-
δρέας Γεωργίου, σενα-
ριογράφος της σειράς 
«8 Λέξεις» στην οποία 
πρωταγωνιστεί ο Γιώρ-

γος Παρτσαλάκης, ανα-
τρέπει την όλη εικόνα 
που είχαμε μέχρι τώρα 
και γίνεται αγγελιοφό-
ρος καλών ειδήσεων. 
Ο Ανδρέας Γεωργίου 

έγραψε χαρακτηριστι-
κά: «Το ενδιαφέρον 
σας για τον Γιώργο 
Παρτσαλάκη είναι συ-
γκινητικό. Σας ενημερώ-
νω ότι είμαι σε επαφή 
με τα παιδιά του, και 
επειδή ακούγονται και 
γράφονται διάφορα, 
η αλήθεια είναι πως ο 
Γιώργος μας νοσηλεύ-
εται για καθαρά προ-
ληπτικούς λόγους και 
έχει επικοινωνία με το 
οικογενειακό του περι-
βάλλον. Μετά από μια 
ενόχληση στο στήθος 
έγινε στεφανιογράφη-
μα και ακολουθεί φαρ-
μακευτική αγωγή. Είναι 
σε καλή διάθεση και δεν 
έχει κανένα πόνο. Κατά 
πάσα πιθανότητα Τρίτη, 
Τετάρτη θα πάρει εξιτή-
ριο και θα ακολουθήσει 
φαρμακευτική αγωγή. 
Του μετέφερα το ενδι-
αφέρον σας και σας ευ-
χαριστεί όλους πολύ».

[πηγή: gossip-tv.gr] 

GREECE

LIFESTYLE

50 χρόνια έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

του Μιχάλη Τελλίδη

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

210 4833-594

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

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

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

Α-Χριστός Ανέστη, Μάγδα μου!
Μ-Αληθώς Αλέκα μου!
Α-Πως τα πέρασες;
Μ-Μια χαρά. Το βράδυ της Ανάστασης 

πήγαμε όπως κάθε χρόνο στην Παναγίτσα. 
Κοινωνήσαμε και πάλι όπως κάθε χρό-
νο, τσουγκρίσαμε τα πρώτα αυγά με τον 
Παπανικόλα, πήγαμε σπίτι κατά τις 2:45 
το πρωί, κάναμε το Σταυρό με το κερί της 
Ανάστασης στο επάνω μέρος της πόρτας. 
Φάγαμε λίγο τσουρέκι και πέσαμε να κοι-
μηθούμε.
Α-Τι;
Μ-Περίμενε έχει κι άλλο.
Α-Κι’ άλλο;
Μ-Ναι. Την επομένη, όπως κάθε χρόνο, 

είχα ετοιμάσει αμέτρητες λιχουδιές για 
σαράντα και πλέον καλεσμένους και ο 
Αγαμέμνων με τον Αδελφό του το μάγειρα 
έψηναν το αρνί. Ε, λίγο αρνάκι, λίγο κρα-
σάκι, άφθονος χορός και γέλιο, περάσαμε 
μούρλια!
Α-Καλά, σοβαρολογείς; Πήγες και στην 

εκκλησία πήρες και το Άγιο Φως και κοι-
νώνησες;
Μ-Εσύ, δε σοβαρολογείς;
Α-Γιατί εγώ;
Μ-Διότι, δεν υπήρχε λόγος να με ρωτή-

σεις, αφού ξέρεις φέτος τις καταστάσεις 
με το… γιο της κορώνας!
Α-Κορωνοϊό!
Μ-Ναι, αυτόν, κάναμε ΜΑΥΡΗ Ανάσταση 

όπως όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι.
Α-Ε, τότε γιατί μου ανέφερες όλα αυτά 
που είπες;
Μ-Για να δω πότε θα με σταματούσες…
Α-Βλέπω, είσαι στα μπουρίνια σου!
Μ-Πώς να μην είμαι; Να βγούμε να δού-
με τους συγγενείς και φίλους απαγορεύε-
ται, να πάμε στην εκκλησία απαγορεύεται, 
να κοινωνήσουμε απαγορεύεται.
Α-Πως θα κοινωνήσεις, αφού δε σε αφή-

νουν να μπεις στην εκκλησία…;
Μ-Αυτό να μου πεις. Απαγόρευση εκεί, 

απαγόρευση πιο κάτω, όλο απαγορεύσεις 
ακούω και πάει να μου σαλέψει. Στο τέλος, 
θα μας απαγορέψουν να πάμε και στο… 
αποχωρητήριο.
Α-Έλα, τα παραλές…
Μ-Δεν τα παραλέω καθόλου. Θα δεις, στο 

τέλος με την απομόνωση, θα τα χάσω τα 
μυαλά μου!
Α-Κοίτα, σύντομα ο καιρός θα ζεστάνει 

και θα βγαίνεις στο μπαλκόνι σου και θα 
παίρνεις τον αέρα σου.
Μ-Συμφωνώ. Αλλά, άλλο μπαλκόνι κι 

άλλο να δω φερ ειπείν εσένα τη φιλενάδα 
μου, να καθίσουμε να πιούμε το καφεδάκι 
μας και να τα πούμε όπως και πριν και όχι 
μόνο από το τηλέφωνο.
Α-Εντέλει, θα μου πεις πως πραγματικά 
πέρασες;
Μ-Ναι, γιατί όχι; Ανοίξαμε την τηλεόραση 

και βάλαμε το Youtube PanagitsaMG και 
παρακολουθούσαμε όλες τις Ακολουθίες 
της Μεγάλης εβδομάδας της Παναγίτσας. 
Το ίδιο κάναμε και το βράδυ της Ανάστα-
σης και την Κυριακή της Αγάπης. Εσύ;
Α-Είδαμε την Ανάσταση από τα Ελληνικά 
Κανάλια. Αλλά που και που, ο Μενέλαος 
έβλεπε και στο Facebook άλλες εκκλησίες. 
Μόνο που καμιά φορά έδειχνε το θυμό 
του ή μάλλον την αγανάκτηση του.
Μ-Γιατί;
Α-Διότι, καθώς έβλεπες την Ακολουθία, 

έπεφταν βροχή τα διάφορα σχόλια από 
πολλούς που παρακολουθούσαν.
Μ-Σχόλια; Τι σχόλια;
Α-Φαίνεται δεν είχαν απενεργοποιήσει 

την πρόσβαση σχολίων και επωφελήθη-
καν πολλοί να γράφουν το κοντό τους και 
το μακρύ τους.
Μ-Καλά, αν ήταν στην εκκλησία, πως θα 

έκαναν τα σχόλια τους;
Α-Εκεί δε θα μπορούσαν. Ενώ, στα κοινω-

νικά δίκτυα, έκαναν σχόλια με την ψυχή 
τους. Πάντως ότι και να μου πεις, άλλο 
να εκκλησιαστείς στην εκκλησία και άλλο 
μέσω τηλεόρασης και διαδικτύου.
Μ-Συμφωνώ 100%.

Α-Αυτή η κατάσταση κι εμένα αρχίζει να 
μου τη δίνει. Είχες δίκιο, είναι πολύ δύ-
σκολο να είσαι συνέχεια μαζί το 24ώρο με 
τον άνδρα σου.
Μ-Α, ξέχασα να σου πω.
Α-Τι πράγμα;
Μ-Εμείς το λύσαμε αυτό το πρόβλημα.
Α-Μη μου πεις ότι… χωρίσατε.
Μ-Τρελάθηκες! Όχι. Φυσικά και όχι. 
Α-Τότε, τι λύση βρήκατε;
Μ-Λοιπόν, άκου να μαθαίνεις.
Α-Ακούω.
Μ-Εκτός από το γεύμα στην τραπεζαρία, 

κατά τη διάρκεια της ημέρας είμαστε σε 
διαφορετικά δωμάτια και απασχολούμα-
στε με κάτι που μας αρέσει. Με αυτό τον 
τρόπο, όταν έρχεται η ώρα που θα φάμε 
μαζί, συζητάμε τι κάναμε τις προηγούμε-
νες ώρες.
Α-Και το βράδυ;
Μ-Το βράδυ, βλέπουμε μαζί τηλεόραση 

και φυσικά πάμε για ύπνο.
Α-Στο ίδιο κρεβάτι;
Μ-Ε, όχι και να κοιμόμαστε σε ξεχωριστά 

δωμάτια. Ξένοι είμαστε;
Α-Ξέρεις, τώρα που το σκέφτομαι, μάλ-
λον θα δοκιμάσω κι εγώ το ίδιο με τον 
δικό μου…
Μ-Σου λέω, δοκίμασε και θα με θυμηθείς. 

Αλήθεια, τι κάνουν τα παιδιά;
Α-Ο γιός μου και η ανιψιά σου;
Μ-Ναι, νομίζω μένουν μαζί…
Α-Ευτυχώς, διότι ούτε ό ένας ούτε ο άλ-
λος δε θα μπορούσαν να είναι χωριστά 
τόσες εβδομάδες.
Μ-Αλλά ο γάμος…
Α-Ο γάμος θα γίνει όταν θα το επιτρέψει 

ο… Κορωνοϊός.
Μ-Αυτό να μου πεις. Έχει καταντήσει να 

είναι ο μπαμπούλας μας και οι κυβερνή-
σεις κάνουν ότι τις προστάζει.
Α-Έλα τώρα, που τον έκανες και μπα-
μπούλα. Στο τέλος θα τον βγάλεις και πλα-
νητάρχη…
Μ-Αφού είναι. Δεν είναι; Ότι γίνεται, ότι 

απαγορεύεται, ότι επιτρέπεται όλα τα κα-
θορίζει ο Κορωνοϊός. Άραγε, του πάει ο 
τίτλος του Πλανητάρχη.
Α-Μόνο να μην το ακούσει ο… Τραμπ και 
θυμώσει ότι δεν είναι αυτός ο «πλανητάρ-
χης».
Μ-Ναι και θα φοβηθεί ο Κορωνοϊός…
Α-Καλά, είδες τι πάθαμε όλοι μας;
Μ-Τι;
Α-Έχουμε δημιουργήσει ένα ζωντανό 
πλάσμα που στην πραγματικότητα δεν 
υπάρχει αλλά μόνο ως ιός.
Μ-Αφού αυτός διοικεί τις ζωές μας τελευ-

ταίως.
Α-Να δούμε που θα φτάσει αυτή η κατά-

σταση…
Μ-Εύχομαι να τελειώσει σύντομα.
Μ-Πάντως, τουλάχιστον εμείς, εσείς, ο 

γιος σου με την ανιψιά μου, μπορούμε 
και να έχουμε κάποιον να αγκαλιαζόμα-
στε τα βράδια και όχι μόνο. Το φαντάζεσαι 
όλα τα άτομα που ζουν μακριά ένας με το 
άλλον και το χειρότερο τα άτομα που δεν 
έχουν ακόμα βρει κάποιο ταίρι έστω και 
προσωρινό.
Α-Διπλή απομόνωση. 
Μ-Πόσο μάλλον, όλες και όλοι αυτοί που 

το είχαν ρίξει στο κεράτωμα, έπαθαν νίλα…
Α-Και μεγάλη μάλιστα. Δε μου λες, τώρα 
που θα ανοίξουν τα σχολεία, θα στείλουν 
τα παιδιά σου τα εγγόνια σου στις τάξεις;
Μ-Αυτό έγκειται στους γονείς, πάντως 

εγώ στη θέση τους θα φοβόμουν να τα 
στείλω, προπαντός αν ήταν μικρής ηλικί-
ας. 
Α-Συμφωνώ μαζί σου. Δε μου λες, το 

έμαθες που προσπαθούν να επιστρέ-
φουν πίσω τα πακέτα με χαρτί υγείας, στο 
COSTCO και σε άλλα καταστήματα, και δεν 
τα δέχονται; 
Μ-Καλά να πάθουν. Ας τα βλέπουν να 

τους καμαρώνουν τώρα που τα στοίβαξαν 
στα γκαράζια τους. Λοιπόν σ’ αφήνω, δι-
ότι ήρθε η ώρα που θα φάω με τον Αγά 
μου. Τα λέμε…
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ΣΕ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

Συμβόλαια που λήγουν  
και παίκτες στον… αέρα!
Γράφει ο Πολύδωρος Παπαδόπουλος
[πηγή: sports.bwin.gr]

Από τον Βερτόνγκεν στον Καβάνι, 
υπάρχουν πολλοί παίκτες στην Ευ-

ρώπη που δεν ξέρουν αν θα τελειώσουν 
τη σεζόν με τις ομάδες τους!
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις παικτών 

της Premier αλλά και γενικότερα στην 
Ευρώπη, που έχουν συμβόλαια τα οποία 
εκπνέουν στις 30 Ιουνίου. Στους τερμα-
τοφύλακες υπάρχει ο 37χρονος Μπεν 
Φόστερ με εννιά ματς χωρίς να δεχθεί 
γκολ από τα 29 της Γουότφορντ φέτος. 
Χωρίς τον Φόρεστ, η Γουότφορντ δε θα 
είχε πιθανότητες να μείνει στην κατηγο-
ρία.
Στους μπακ ο Γιαν Βερτόνγκεν μπορεί 

να μη διανύει την κορυφαία χρονιά του 
με την Τότεναμ αλλά έχει πάνω από 300 
ματς στην Πρέμιερ και ένα νέο ξεκίνημα 
ίσως του άλλαζε τα δεδομένα. Από την 
άλλη ο Μουρίνιο έχει και τον μπακ, Τζά-
φετ Τανγκάνγκα, του οποίου επίσης το 
συμβόλαιο τελειώνει. Ο Τανγκάνγκα δο-
κιμάστηκε ακόμα και στο ντέρμπι με τη 
Λίβερπουλ και στο β’ μέρος πέρασε από 
δεξί σε αριστερό μπακ.
Ως δεξιός μπακ υπάρχει ο Ναθάνιελ 

Κλάιν. Ο πρώην αμυντικός της Κρίσταλ 
Πάλας είναι ακόμα 29 ετών και έχει 14 
ματς με την Εθνική, οπότε είναι μία αρ-
κετά ελκυστική επιλογή, μένοντας ελεύ-
θερος. Ο Κρίστιαν Φουκς της Λέστερ εί-
ναι μία επίσης καλή περίπτωση ακραίου 
μπακ (αριστερός) του οποίου τελειώνει 
το συμβόλαιο. Αν και 33 ο Αυστριακός 
έχει ακόμα αποθέματα.
Επίσης οι περιπτώσεις των Άνταμ Λα-

λάνα, Τζεφ Χέντρικ και Τζον Λάντστραμ. 
Ο Λαλάνα δεν είχε πολύ χρόνο συμμετο-
χής με τη Λίβερπουλ όμως όσο έπαιξε 
έδειξε καλά στοιχεία. Όταν ο Κλοπ τον 
χρειάστηκε ισοφάρισε το ματς με τη 
Γιουνάιτεντ και κράτησε τον Οκτώβριο 
το αήττητο σερί.
Ο Ιρλανδός μέσος Τζεφ Χέντρικ υπήρ-

ξε μεταγραφή – ρεκόρ για τα οικονομι-
κά δεδομένα της Μπέρνλι. Σκόραρε ένα 
γκολ με την Μπράιτον και το νικητήριο 
με την Έβερτον. Ο Χέντρικ υπήρξε παί-
κτης – κλειδί στην ομάδα του Ντάιτς που 
είχε ένα σερί αήττητου πέντε αγώνων, το 
πιο καλό μες τη σεζόν.
Ο Τζον Λάντστραμ στην πρώτη του σε-

ζόν στην Πρέμιερ με την Σέφιλντ έλαμ-
ψε. Ήταν ο παίκτης που έπρεπε να βοη-
θήσει τον Σάντερ Μπέργκε και το έκανε 
και εκείνος με την τρομερή πάσα στον 
Σαρπ για τη νίκη με τη Νόριτς.
Σχετικά με τους πιο επιθετικογενείς 

παίκτες ο Σκωτσέζος Ράιαν Φρέιζερ της 
Μπόρνμουθ έχει δείξει τάσης φυγής από 
την ομάδα και ενώ είχε παραδεχθεί πως 
έπρεπε να είναι πιο ομαδικός. Ένας παί-
κτης που πέρυσι είχε επτά γκολ και 14 
ασίστ φέτος έμεινε στο 1 γκολ και τις 4 
ασίστ και αυτό στοίχισε στην ομάδα του.
Οι Γουίλιαν και Ολιβιέ Ζιρού της Τσέλσι 

συνθέτουν μία δυνατή γραμμή κρούσης. 
Ο Βραζιλιάνος είναι από τους πιο στα-
θερούς παίκτες του Λάμπαρντ. Τρομερή 
μεταβίβαση και καλά στημένα και ειδικά 
χτυπήματα σε φάουλ. Η σφραγίδα του 
στη νίκη με την Τότεναμ τον περασμένο 
Δεκέμβριο έδειξε το τι μπορεί να κάνει. 
Ο Ζιρού από την άλλη δεν ήταν ευχαρι-
στημένος από το χρόνο συμμετοχής του 

και ειδικά στο διάστημα τραυματισμού 
του Εϊμπραχαμ. Χρίστηκε βασικός με την 
Τότεναμ το Φλεβάρη και είχε γκολ που 
οδήγησε στη νίκη.

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ
Εκτός Αγγλίας υπάρχει ο Βάλτερ Μπενί-

τες της Νις. Ίσως ο τοπ γκολκίπερ που μέ-
νει ελεύθερος, με τη Γιουβέντους να τον 
έχει στο μεταγραφικό της… κάδρο, ειδι-
κά δε εάν δεν κρατήσει τον Μπουφόν. Ο 
Μπενίτες είχε κορυφαία επίδοση με 16 
ματς που δε δέχθηκε γκολ στο γαλλικό 
πρωτάθλημα. 
Στην Παρί υπάρχει η τριάδα των Το-

μάς Μενιέ, Νιανζού Τανγκί Κουασί και 

Λαβίν Κουρζάβα. Ο 17χρονος Κουασί 
έδειξε το τι μπορεί να κάνει με τα γκολ 
του στο 4-4 με την Αμιάν τον περασμένο 
Φλεβάρη.
Στο κέντρο είναι ο Μποναβεντούρα 

της Μίλαν και ο Αρανγκουίθ της Λεβερ-
κούζεν και ενώ υπάρχει και ο Γκέτσε. Ο 
παίκτης της Ντόρτμουντ είχε πτωτική 
πορεία μετά το Μουντιάλ του 2014 όμως 
εάν καταφέρει να μείνει σε καλό επίπε-
δο (είναι μόλις 27) έχει πιθανότητες… 
επανόδου. 
Στη γραμμή κρούσης υπάρχουν μαζε-

μένα 811 γκολ πρωταθλήματος με τον 
Μέρτενς της Νάπολι, τον Καβάνι της 
Παρί και τον Ιμπραΐμοβιτς της Μίλαν.

Έρευνα: Ένας στους δέκα ποδοσφαιριστές πάσχει 
από συμπτώματα κατάθλιψης λόγω κορωνοϊού!
Για γενικευμένο άγχος και ανασφάλεια μίλησε η πλειονότητα των παικτών  
που συμμετείχαν σε έρευνα της FIFPro

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η έρευνα 
που διενεργήθηκε από την παγκόσμια 
ένωση ποδοσφαιριστών, σε συνεργα-

σία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

του Άμστερνταμ, σχετικά με τις επιπτώ-
σεις που προκαλεί η πανδημία του κο-
ρωνοϊού στους παίκτες. 
Είναι χαρακτηριστικό, πως ένας στους 

δέκα ποδοσφαιριστές δήλωσε πως εμ-
φάνισε ή εμφανίζει συμπτώματα κατά-
θλιψης ως συνέπεια του εγκλεισμού, της 
αναστολής κάθε αθλητικής δραστηριό-
τητας, ακόμη και της παύσης πληρωμών 
σε αρκετές περιπτώσεις.
Στην έρευνα της FIFPro, που πραγμα-

τοποιήθηκε από τις 22 Μαρτίου ως τις 
14 Απριλίου, συμμετείχαν 1.134 άνδρες 
ποδοσφαιριστές και 468 γυναίκες, που 
αγωνίζονται στα πρωταθλήματα της Αγ-
γλίας, της Γαλλίας, της Ελβετίας, της Νό-
τιας Αφρικής και των ΗΠΑ. 
Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 

22% των γυναικών και το 13% των αν-
δρών, ανέφεραν συμπτώματα συμβατά 
με τη διάγνωση για κατάθλιψη. 
Παράλληλα, το 18% των παικτριών και 

το 16% των ποδοσφαιριστών μίλησε για 
μια κατάσταση «γενικευμένου άγχους» 
και ανασφάλειας.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η σχετική 
ανακοίνωση: «Το ποσοστό των παικτών 
που ανέφεραν συμπτώματα κατάθλι-
ψης ήταν σημαντικά υψηλότερο μεταξύ 
εκείνων που ανησυχούν για το μέλλον 
τους στη βιομηχανία ποδοσφαίρου». 
Πάντως, όπως τονίζει η FIFPro, η ανη-

συχία που εκφράζει σχετικά με την ψυ-
χική υγεία των παικτών δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για την 
επανέναρξη των αγώνων, το συντομότε-
ρο δυνατό. 
«Αν ασκήσουμε πίεση στους παίκτες 

για να τους φέρουμε πίσω σε ένα περι-
βάλλον όπου μπορεί να αισθάνονται ότι 
κινδυνεύει η ασφάλειά τους, πιθανώς 
θα αυξήσουμε το άγχος και την ανησυ-
χία τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 
γενικός γραμματέας της FIFPro, Γιόνας 
Μπάερ Χόφμαν.

[πηγή: ΕΘΝΟΣ]
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΚΑΟΥΤΙΝΓΚ  
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ… ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Οι αλλαγές του Ολυμπιακού φαίνονται στις… λεπτομέρειες
Γράφει ο 
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΕΛΛΗΣ 
[TO10.GR]

Ευκαιρία των… ημερών. Λίγο από τη 
μεταγραφική κουβέντα που αναπό-

φευκτα ξεκίνησε και ακόμη περισσότερο 
από το γεγονός ότι συμπληρώνονται πια 
έξι εβδομάδες δίχως δράση. 
Θέμα από εκείνα που έχεις πάντα στο 

μυαλό κάποια στιγμή να καταπιαστείς, 
αλλά που η δράση το αφήνει μονίμως 
στο συρτάρι. Εν πολλοίς: Μια απόπειρα 
να εξηγήσεις κάτι, που δεδομένα συγκα-
ταλέγεται στα μυστικά της επιτυχίας του 
Ολυμπιακού την τελευταία διετία.
Κάτι που φαντάζει δεδομένο, αλλά που 

προφανώς δεν είναι. Η μεγάλη μετα-
γραφική ευστοχία του, και μάλιστα από 
όλες τις «δεξαμενές» της αγοράς. Τους 
μικρούς και εξελίξιμους, τους μεγάλους, 
που είναι πρόθυμοι για έναν τελευταίο 
χορό, εκείνους που βρίσκονται στην κα-
λύτερη ηλικία και θέλουν να αλλάξουν 
επίπεδο σαν πρωταγωνιστές σε μια ομά-
δα Τσάμπιονς Λιγκ. Δηλαδή σχεδόν… όλο 
το ρόστερ των Ερυθρόλευκων.
Από τον Σα, τον Γκιγιέρμε, τον Καμαρά, 

τον Ποντένσε, τον Μασούρα, τον Γκερέ-
ρο της πρώτης χρονιάς, στον Βαλμπουε-
νά, τον Σεμέδο, τον Ελ Αραμπί, τον Μπα, 
τον Σουντανί, τον Ραντζέλοβιτς της δεύ-
τερης. Και bonus τον Χασάν που πήγε και 
ήρθε πέρσι και φέτος. Πως λοιπόν οι Πει-
ραιώτες δίχως το μπάτζετ τους να πλησι-
άζει τα ευρωπαϊκά δεδομένα, έχουν κα-
ταφέρει να σχηματίσουν ένα κλαμπ που 
μόνο φέτος έχει δώσει 15 ματς στα κύ-
πελλα Ευρώπης και την ίδια στιγμή είναι 
το βασικό φαβορί για την κατάκτηση του 
εγχώριου νταμπλ; Οι λόγοι είναι σίγουρα 
πολλοί. Πρωτίστως, ο ίδιος ο Βαγγέλης 
Μαρινάκης και ο τρόπος με τον οποίο 
έφτασε τους Ερυθρόλευκους να λειτουρ-
γούν συνολικά. Κατ’ επέκταση ένας πολύ 
καλός προπονητής, όπως ο Πέδρο Μαρ-
τίνς, που όχι μόνο αξιοποίησε τους νεο-
φερμένους αλλά και άλλαξε το επίπεδο 
εκείνων που βρήκε: Άλλον Μπουχαλάκη, 
άλλον Τσιμίκα, άλλον Φορτούνη. Υπάρ-
χει όμως και κάτι ακόμη. Πιο σύνθετο. 
Και επιμένουμε πως είναι ευκαιρία να 
καταπιαστούμε, μιας και τις τελευταίες 
ημέρες έχουμε λίγο-ως πολύ αναφερθεί 
σε διάφορες λειτουργίες του. 
Στο τμήμα σκάουτινγκ του Ολυμπια-

κού. Ένα δίκτυο που η οργάνωση του και 
κυρίως το αποτέλεσμα που φέρνει, είναι 
στ’ αλήθεια άξιο προσοχής. Και παρατή-
ρησης.

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Πως τα καταφέρνουν οι Ερυθρόλευκοι 

λοιπόν. Πρώτα από όλα, αξιοποιούν τη 
δουλειά τους. Έπαψαν να ασχολούνται 
με προτάσεις ατζέντηδων, όπως συμβαί-
νει σχεδόν αποκλειστικά με τις υπόλοι-
πες ελληνικές ομάδες και την ξένη αγο-
ρά. 
Έχουν στ’ αλήθεια ένα δίκτυο σκάου-

τινγκ δικό τους, έχουν επιλέξει συγκε-
κριμένες αγορές (Βαλκάνια, Β΄ Γαλλίας, 
ελεύθερους κ.λπ.) που παρακολουθούν 
με προσοχή, έχουν δοκιμάσει να ανοί-
ξουν τα όρια τους (οι Σολδάνο και Λοβέ-
ρα ήρθαν απευθείας από την Αργεντινή). 
Και λειτουργούν πάνω στα δεδομένα 
που φέρνει η δική τους αναζήτηση. Το 
καλοκαίρι ο Βαλμπουενά, ο Σεμέδο, ο Ελ 
Αραμπί καθώς και η αγορά του Σα από 
την Πόρτο ήταν στις πρώτες επιλογές της 
δικής τους λίστας.
Με τον Βαλμπουενά η πρώτη κουβέντα 

έγινε Γενάρη! Τον Σεμέδο στην Πορτογα-
λία ο σκάουτ που υπάρχει εκεί, τον είδε 
στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν με 
τα χρώματα της Ρίο Άβε παραπάνω από 
πέντε φορές. Με τον Ελ Αραμπί οι Πει-
ραιώτες μιλούσαν από την Άνοιξη για να 
τον πείσουν να επιλέξει τον Πειραιά. 
Ο δε Ουσεϊνού Μπα είχε υπογράψει 

στον Ολυμπιακό από το Δεκέμβρη του 
2018. Είναι τεράστιο προνόμιο για ένα 
κλαμπ, και δη ελληνικό, να μπορεί να 
υπογράφει τους ποδοσφαιριστές που το 
ίδιο «τσεκάρει» και τελικά επιλέγει. Όσοι 
ζουν στην ελληνική πραγματικότητα του 
ποδοσφαίρου καταλαβαίνουν…

ΞΕΣΚΟΝΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
Στην αναζήτησή τους οι Πειραιώτες 

έχουν δώσει και συγκεκριμένα χαρακτη-
ριστικά. Ξαναλέμε όχι κάτι εξωπραγματι-
κό, αλλά σίγουρα κάτι ομοιογενές. 
Και κυρίως κάτι απολύτως λειτουργικό. 

Πάνω στην ποδοσφαιρική ιδέα που υπη-
ρετεί το τεχνικό τιμ. Στο παιχνίδι, αλλά 
και στους χαρακτήρες. Μην ξεχνάτε ότι ο 
Βαγγέλης Μαρινάκης συχνά-πυκνά στις 
επισκέψεις του στο Ρέντη, λέει μια συ-
γκεκριμένη κουβέντα στους ποδοσφαι-
ριστές: «Οικογένεια». Μοιάζει κλισέ, 
αλλά είναι 100% ποδόσφαιρο. Και μια 
από την έξτρα δουλειά των σκάουτς.
Να συλλέξουν στοιχεία, όχι μόνο για 

την ικανότητα στο χορτάρι, αλλά και για 
τα υπόλοιπα. Να μιλήσουν με φίλους, με 
γνωστούς και να προσθέσουν στο φάκε-
λο κάθε ποδοσφαιριστή στοιχεία για το 
χαρακτήρα, την εξωγηπεδική ζωή, την 
οικογενειακή κατάσταση, τις συνήθειες. 
Δίνει πολύ μεγάλη σημασία ο Ολυμπι-

ακός σε αυτό το κομμάτι. Και ακριβώς 
γι’ αυτό το λόγο έχει στο τμήμα αυτό 
προσωπικότητες σαν τον Μοντέστο, τον 
Τσόρι, τον (προπονητή της Κ-15) Ιμπαγά-
σα, που κατά καιρούς βρέθηκε σε αυτό 
ή ακόμη και τον Κριστιάν Καρεμπέ που 
όταν χρειαστεί βάζει και αυτός το χέρι 
του. 
Προσωπικότητες, που μπορούν να ση-

κώσουν το τηλέφωνο και να μιλήσουν 
παντού και με όλους. Μεγάλους παίκτες 
του παρελθόντος, που εξασφαλίζουν 
επίσης πως έχοντας παίξει στον Ολυμπι-
ακό, μπορούν να εντοπίσουν ποδοσφαι-

ριστές που ταιριάζουν με το χρώμα και 
κυρίως με το βάρος της φανέλας.

ΟΙ ΣΤΟΠΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΣΟΙ
Και είναι και άλλα πολλά. Για παρά-

δειγμα, οι Πειραιώτες στα κύπελλα Ευ-
ρώπης σχηματίζουν μια ομάδα με βάση 
στο transition – όπως κάθε σύνολο που 
δε βρίσκεται στο Τσάμπιονς Λιγκ από τις 
θέσεις πρόκρισης της Premier League, 
της La Liga κλπ. 
Οι δείκτες των ποδοσφαιριστών σε 

αυτή την ειδική κατάσταση, η ταχυδύ-
ναμη, είναι προαπαιτούμενο για να βρε-
θείς στις μεταγραφικές λίστες του Ολυ-
μπιακού. 
Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι οι στόπερ 

που έχουν διαλέξει οι Ερυθρόλευκοι τα 
τελευταία χρόνια (Σισέ, Σεμέδο, Μπα, 
Μάρκοβιτς) είναι όλοι με μπόι γύρω στο 
1.90.
Δεν έτυχε η όμοια σωματοδομή τους, 

η ταχύτητά τους, το aggression που χα-
ρακτηρίζει το παιχνίδι τους. Στοιχεία που 
μόνο… αγοράζονται και δε δουλεύονται. 
Δεν είναι τυχαίο επίσης, ότι οι κεντρικοί 

χαφ της ομάδας ουσιαστικά αγωνίζονται 
όλοι σε παραπάνω από μια θέσεις (6-8-
10), έχουν υψηλό ποσοστό ευστοχίας 
στην πάσα και είναι χαρακτηριστικό στο 
παιχνίδι τους οι γρήγορες αποφάσεις. 
Όλα αυτά είναι στοιχεία αναζήτησης. 

Είναι ζητούμενα. Είναι ο τρόπος των 
Ερυθρόλευκων. Και κυρίως είναι πο-
δόσφαιρο. Κανονικό ποδόσφαιρο. Που 
αποδεικνύει ότι στο τέλος είναι εκείνο 
που κάνει και τη διαφορά…
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Πάσχα 2020: Μια Ανάσταση κεκλεισμένων των θυρών
Ούτε ταινία, ούτε μυθιστόρημα επιστημονικής φαντα-

σίας δεν έχει διανοηθεί το "είδος" της Ανάστασης 
και του Πάσχα που ζήσαμε ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι 
στην υφήλιο. Η μόνη παρηγοριά ήταν ότι οι εκκλησίες 
μας -αν και άδειες λόγω των μέτρων- λειτουργούσαν, και 
μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε τις Ακολουθίες της 
Μεγάλης Εβδομάδας από τα Ελληνικά Κανάλια, διαδι-
κτυακά και μη, από το ραδιόφωνο και από τα κοινωνικά 
δίκτυα. 

Εκεί όμως -επειδή δεν είχαν γίνει σωστά οι τεχνι-
κές διαδικασίες- δυστυχώς κατάντησε μια συνεχόμε-
νη παρεμβολή κριτικής και κουτσομπολιού, καθώς και 
έντονης ανταλλαγής απόψεων, λες και βρισκόμασταν σε 
πολιτική αντιπαράθεση. Με άλλα λόγια, κανένας σεβα-
σμός και πολύ περισσότερο κανένα ήθος προς τα Θεία.

Προς διευκρίνηση σας, ένα view στο Facebook ισοδυ-
ναμεί σε 3 δευτερόλεπτα θέασης και στο Youtube κάθε 

view μετριέται όταν παρακολουθούμε για 30 δευτερό-
λεπτα. Όλοι ευχόμαστε, όλα αυτά που ζούμε να τελειώ-
σουν γρήγορα. Να βρεθούμε ξανά με τα αγαπημένα 
μας πρόσωπα σε κατάμεστες εκκλησίες, να μπορέσου-
με να ξανά-συμμετάσχουμε στις Ιερές Ακολουθίες της 
Μεγάλης Εβδομάδας, να πάρουμε τη Θεία Κοινωνία, να 
συμμετάσχουμε στην Περιφορά του Επιταφίου, να ακού-
σουμε στο προαύλιο των Εκκλησιών μας το «ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗ» από τον παππά μας και να πάρουμε το Άγιο 
Φως στα σπίτια μας για να προστατεύσει τις οικογένειές 
μας.

Τίποτα απ’ όλα αυτά δε μπορέσαμε να κάνουμε. Ο ιός 
μάς απότρεψε να γιορτάσουμε -όπως κάθε χρόνο- τη 
μεγαλύτερη γιορτή των Ελλήνων Ορθοδόξων. Όλοι θα 
θυμόμαστε όσο ζούμε, ότι το Πάσχα του 2020 δεν πήγα-
με στις εκκλησίες μας, ακούσαμε το «Χριστός Ανέστη» 
από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή το διαδίκτυο, δεν 

πήραμε το Άγιο Φως και ανταλλάξαμε ευχές με συγγε-
νείς και φίλους μέσω... βιντεοκλήσεων ή τους ακούσαμε 
τηλεφωνικά. Πολλοί από εμάς δεν τσουγκρίσαμε ούτε 
αυγά, γιατί δεν είχαμε παρέα. Αυτή η Ανάσταση έκρυβε 
την προσμονή της αντάμωσης με όλους εκείνους που 
μας λείπουν και τη διαπίστωση ότι το σημαντικότερο 
είναι να βρισκόμαστε με τους ανθρώπους που αγαπάμε. 

Όσο για την Κυριακή του Πάσχα, και αυτή δεν είχε 
την ατμόσφαιρα που έχουμε ζήσει μικροί και μεγάλοι 
τα προηγούμενα χρόνια. Όλοι αναρωτηθήκαμε και ανα-
ρωτιόμαστε, αν οι μέρες τις ανθρώπινης απομόνωσης 
φτάνουν στο τέλος τους ή θα συνεχίσουν για αόριστο 
χρονικό διάστημα.

Ας έχουμε όλοι πιο δυνατά μέσα στην ψυχή μας την 
Ανάσταση Του Θεανθρώπου κραυγάζοντας το «Χριστός 
Ανέστη»! Χρόνια Πολλά με υγεία και αισιοδοξία! 
                                                  Γιώργος Στυλ. Γκιούσμας
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Μόντρεαλ, 21 Απριλίου 2020 - Η απόφαση της περασμένης εβδομάδας από το 
Ανώτατο Δικαστήριο του Οντάριο είναι μια σαφής νίκη για το Ελληνοκαναδικό 
Κογκρέσο (CHC). Η εξαντλητική και χρονοβόρα δικαστική μάχη – που υποκινήθηκε 
άδικα από το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ (HCQ) – η οποία κάλυψε το μεγαλύτερο 
μέρος των τελευταίων 2 ετών, κατέληξε την περασμένη εβδομάδα με μια νίκη για το 
CHC.

Η ουσία είναι ότι κανένα από τα επιχειρήματα που προέβαλε το HCQ για την 
αμφισβήτηση της νομιμότητας του CHC και της εγκυρότητας των εκλογών του 2016, 
δεν πέτυχε. Η δικαστική απόφαση, όχι μόνο ακυρώνει αυτές τις αξιώσεις του HCQ 
εναντίον του CHC, αλλά περαιτέρω αναφέρεται στη δέσμευση του HCQ να πληρώσει 
7.000 $, σε εκκρεμή τέλη συνδρομής, στο CHC εντός 60 ημερών μετά την απόφαση 
αυτή.

Στην πραγματικότητα, το HCQ υπήρξε ως επί το πλείστον, ανεπιτυχές στις απαιτήσεις 
του κατά του CHC, όπως φαίνεται στην ακόλουθη περίληψη.

Απαίτηση 1: Μία δικαστική απόφαση προς το CHC, να συμμορφωθεί με το Καταστα-
τικό του 1999 και όχι με εκείνο του 2016.

Αποτέλεσμα: Ο δικαστής δήλωσε ότι το Καταστατικό του 2016 είχε συνταχθεί για 
να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Industry Canada Not-for-Profit Corpo-
rations Act και δεν το κήρυξε άκυρο. Μόνο 8 διατάξεις (που αντιπροσωπεύουν 9 
παραγράφους από τις συνολικά 307, δηλαδή μόλις το 2,9% αυτών) του Καταστατικού 
του 2016, που θεωρήθηκαν ότι επηρεάζουν τα δικαιώματα του HCQ, αναστέλλονται ή 
κηρύσσονται, ότι δεν έχουν ισχύ ή αποτέλεσμα, έως ότου τροποποιηθούν σύμφωνα 
με τη διαδικασία τροποποίησης του Καταστατικού του 1999. Μέχρι τότε, ισχύουν οι 
διατάξεις του Καταστατικού του 1999 που αντιστοιχούν μόνο σε αυτές τις 8 διατάξεις.

Απαίτηση 2: Μία δικαστική απόφαση προς το CHC, να διατάζει ότι το Καταστατικό 
του 2016 ΔΕΝ είναι το Καταστατικό του CHC.

Αποτέλεσμα: Το ίδιο με το αποτέλεσμα της Απαίτησης 1.

Απαίτηση 3: Μία δεσμευτική δικαστική απόφαση προς το CHC, να διατάσσει τη διε-
ξαγωγή εκλογών από το CHC το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2018, στην Οτάβα του 
Οντάριο, σύμφωνα με το Καταστατικό του 1999.

Αποτέλεσμα: Ο δικαστής αρνήθηκε να κηρύξει άκυρα τα αποτελέσματα των εκλογών 
του 2016.

Απαίτηση 4: Μια δικαστική απόφαση για τη διάλυση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
του Κεμπέκ (QRC).

Αποτέλεσμα: Απλή δήλωση του CHC ότι το QRC δημιουργήθηκε ακατάλληλα και 
χωρίς εξουσιοδότηση.

Απαίτηση 5: Μία δεσμευτική δικαστική απόφαση προς το CHC, να το διατάξει να 
παρουσιάσει οικονομικό απολογισμό για τα έτη 2012 έως σήμερα, εντός 10 ημερών.

Αποτέλεσμα: Κατά τη διάρκεια της δικαστικής ακρόασης, το HCQ ενημέρωσε ότι δε 
ζητούσε πλέον οικονομικό απολογισμό.

Απαίτηση 6: Μια δικαστική απόφαση προς το CHC, ότι το CHC να καλύψει τα νομικά 
έξοδα της αγωγής του HCQ εναντίον του.

Αποτέλεσμα: Ο δικαστής ενθάρρυνε τόσο το HCQ όσο και το CHC να καταλήξουν σε 
συμφωνία, ότι ο καθένας θα καλύψει τα δικά του έξοδα.

Απαίτηση 7: Μια δικαστική απόφαση προς το CHC για επιπρόσθετη ανακούφιση 
στο HCQ (δηλαδή επιπρόσθετες κυρώσεις ενάντια στο CHC), που το δικαστήριο θα 
έκρινε δίκαιη.

Αποτέλεσμα: Δε χορηγήθηκε πρόσθετη ή άλλη ανακούφιση.

Όπως έχει ήδη δηλώσει, το CHC δεσμεύτηκε να συμμορφωθεί με την απόφαση 
του δικαστηρίου και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, όσον αφορά τη δήλωση για 
το Περιφερειακό Συμβούλιο του Κεμπέκ (QRC), καθώς και για να φέρει τις 8 προ-
αναφερθείσες διατάξεις στην επόμενη Γενική Συνέλευσή του για τροποποίηση.

Το CHC επαναλαμβάνει, ότι είναι ατυχές το γεγονός ότι το HCQ επέλεξε να 
επιλύσει τα ζητήματα αυτά μέσω των δικαστηρίων, δεδομένου ότι το τελικό 
αποτέλεσμα είναι αυτό που το CHC είχε προτείνει από την αρχή. 

Στην πραγματικότητα, το CHC είχε καταβάλει προσπάθειες, καλή τη πίστει, για 
την επίλυση των θεμάτων αυτών, καλώντας το HCQ στην ετήσια Συνέλευση του 
2016, καθώς επίσης, στέλνοντας επιστολές, τόσο τον Ιανουάριο 2017, όσο και 
τον Ιανουάριο 2018, ζητώντας από το HCQ να πληρώσει τις συνδρομές του και να 
επανέλθει στην οικογένεια του CHC. 

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι το HCQ – με την άρνησή του να το κάνει – 
αναμφίβολα έβλαψε την ενότητα του Ελληνισμού στον Καναδά. Παρ' όλα αυτά, 
το CHC είναι ανθεκτικό και συνεχίζει να προωθεί τα συμφέροντα του Ελληνισμού 
στον Καναδά και στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Dr. Theodore Halatsis, President
514-777-8359
dr.theodore.halatsis@bellnet.ca 

Dr. Costas Pappas, Vice-President, Administration & Secretary 
438-979-1599
pappasc@hotmail.com

Απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου 
Οντάριο: Μια καθαρή νίκη για το 

Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο
Δικαστική απόφαση  

και ήθος
Γράφει ο Νίκος Τ. Παγώνης

Την περασμένη βδομάδα, μεσούσης της Μεγάλης Εβδομάδας, εκδόθηκε 
η δικαστική απόφαση αναφορικά με την αγωγή του Ελληνικού Κογκρέ-

σου του Κεμπέκ (ΕΚΚ) εναντίον του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου (ΕΚ) διά 
της οποίας ζητούσε από το δικαστήριο να κηρύξει ως το μόνο νόμιμο κατα-
στατικό του ΕΚ εκείνο  του 1999, να ακυρώσει τις εκλογές του 2016 και να 
δηλώσει άκυρη τη δημιουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου του Κεμπέκ 
(ΠΣΚ) – που οργανώθηκε προς αντικατάσταση του Ελληνικού Κογκρέσου του 
Κεμπέκ.
Το ΕΚ, παρουσιάζοντας την υπεράσπισή του ενάντια στην αγωγή, υποστή-

ριξε ότι το ΕΚΚ με το να μη καταβάλει τη συνδρομή  του, απώλεσε το δικαί-
ωμα νομικής προσφυγής, πρώτον, και δεύτερον, ότι η προθεσμία υποβολής 
αγωγής είχε παρέλθει, επιχειρήματα που και τα δύο τελικά απορρίφθηκαν. 
Το δικαστήριο, εξετάζοντας την αγωγή, ασχολήθηκε με τα εξής ερωτήματα: 

(1ον), κατά πόσον το καταστατικό του 2016 υιοθετήθηκε κανονικά (νόμιμα), 
(2ον), εάν η δημιουργία του ΠΣΚ ήταν κανονική, (3ον), εάν οι εκλογές του 2016 
διεξήχθησαν  νόμιμα και (4ον), τι μέτρα θα ήταν απαραίτητα να ληφθούν υπό 
τις παρούσες συνθήκες. 

Συνοπτικά η απόφαση του δικαστηρίου έχει ως εξής:

-Το ΕΚΚ δεν είναι απλά μέλος του ΕΚ, είναι επαρχιακή οργάνωση προβλεπό-
μενη από το καταστατικό του 1999 με συγκεκριμένη θέση στο οργανόγραμ-
μα του ΕΚ. Επιπλέον, το καταστατικό δεν προβλέπει την υποχρέωση των 
επαρχιακών οργανώσεων να καταβάλουν συνδρομή. 
-Το καταστατικό του 2016 δεν υιοθετήθηκε κανονικά. 
-Η διοίκηση του ΕΚ δεν είχε το δικαίωμα τροποποίησης του καταστατικού. 
-Οι αλλαγές στο καταστατικό άλλαξαν ριζικά το οργανόγραμμα του ΕΚ
-Οι αλλαγές αυτές είχαν ουσιαστικές και ακραίες επιπτώσεις στη συμμετο-
χική λειτουργία του ΕΚ.
-Η διοίκηση του ΕΚ δεν είχε το δικαίωμα ίδρυσης του ΠΣΚ, συνεπώς ιδρύθη-
κε παράτυπα και στερείται νομιμότητας και ισχύος.
 -Οι εκλογές του 2016 τυπικά είναι νόμιμες, αν και η απουσία σημαντικού 

αριθμού επαρχιακών κογκρέσων και κοινοτήτων θέτει υπό αμφισβήτηση τη 
νομιμότητα των αποτελεσμάτων. 
-Το καταστατικό του 2016 είναι πρακτικά ασύμφορο να κηρυχθεί άκυρο, τα 

οκτώ  άρθρα, όμως, που αφαιρούν εκπροσώπηση των επαρχιακών κογκρέ-
σων και των τριών μεγάλων κοινοτήτων, την αποπομπή επαρχιακών κογκρέ-
σων για μη πληρωμή συνδρομής, καθώς και όλα εκείνα που τροποποιούν τη 
σύνθεση του συμβουλίου, τροποποίησης του καταστατικού και λοιπά διαδι-
καστικά, είναι αντικανονικά και καταργούνται. 
-Το ΕΚ επί σειρά ετών λειτούργησε εκτός καταστατικής νομιμότητας. 
-Οι εκλογές του 2016 ήταν αντικανονικές και χωρίς τη συμμετοχή σημαντι-
κών μελών του ΕΚ.
-Προτείνει να καταβληθεί το ποσόν των 7.000 δολαρίων από το ΕΚΚ στο ΕΚ 
εντός εξήντα ημερών, όπως, εξάλλου, είχε  συμφωνηθεί κατά το παρελθόν 
μεταξύ των δυο οργανισμών. 

Με λίγα λόγια, όλα εκείνα που το ΕΚΚ ζήτησε από το δικαστήριο εγκρίθη-
καν, εκτός από την κατάργηση των εκλογών, και τούτο γιατί το δικαστήριο 
θεώρησε ότι λόγω της λήξης της θητείας του συμβουλίου και αδυναμίας 
αντικατάστασής του από μέλη  πριν των εκλογών του 2016, είναι πρακτικά 
αδύνατο. 
Προφανώς, η δικαστική απόφαση θέτει τέρμα στη διαμάχη που είχε εγκύ-

ψει μεταξύ της διοίκησης του ΕΚ και σχεδόν όλων των επαρχιακών κογκρέ-
σων και των μεγάλων κοινοτήτων και προσφέρει την ευκαιρία επανόδου του 
εθνικού οργανισμού στην κανονικότητα και νομιμότητα. Με μια διαφορά. 
Την ανακοίνωση του ΕΚ αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης. 

Σε κάθε οργανωμένη κοινωνία, απαραίτητη προϋπόθεση ομαλής λειτουρ-
γίας είναι η ύπαρξη ήθους και δεοντολογίας. Εκείνων των κανόνων που κα-
θορίζουν την υποχρέωση, ιδιαίτερα των ταγών, να ενεργούν με ευθύτητα, 
τιμιότητα, ειλικρίνεια και εφαρμογή κανόνων ηθικής συμπεριφοράς. Πράγ-
ματα που στη συγκεκριμένη περίπτωση απεδείχθησαν παντελώς απόντα. 
Δυο από τους αξιωματούχους του ΕΚ επέλεξαν αμέσως μετά την έκδοση 

της απόφασης – και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα – να προβούν σε δηλώσεις, 
με τις οποίες έκαναν το μαύρο-άσπρο, υποστηρίζοντας νίκη, δικαίωσή τους 
και απόλυτης νομιμότητας των πεπραγμένων τους. Προβαίνοντας ταυτό-
χρονα σε λεκτικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς, εναντίον των ατόμων που 
τόλμησαν να διεκδικήσουν τη νόμιμη λειτουργία του εθνικού οργανισμού. 

Μια πρακτική και συμπεριφορά, που όχι μόνο αντιτείνετε στην αλήθεια 
και στην πραγματικότητα, εγείρει και θέματα ήθους και αξιοπρέπειας αν-
θρώπων, που πέρα του ότι υποστηρίζουν πως έχουν ταχθεί στην υπηρεσία 
του ελληνισμού, έχουν και μια επιστημονική και κοινωνική οντότητα. Που 
μάλλον, σε αυτή την περίπτωση, υποβιβάζεται από την έλλειψη αρμόζου-
σας συμπεριφοράς.



28  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  24 Απριλιου, 2020 / April 24, 2020

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

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ»
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2020-21 
Στο Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης»

Facebook.com/TheHCGM     YouTube.com/user/TheHCGM     Instagram: @thehcgm     hcgm.org

Από την έναρξη αυτής της κρίσης, η 
ΕΚΜΜ έμεινε σταθερή στην απο-

στολή της να διατηρήσει και να διαιω-
νίσει την ελληνική Ορθόδοξη πίστη στο 
Μόντρεαλ. Πριν από ένα μήνα, η Κυβέρ-
νηση του Κεμπέκ άρχισε να εφαρμόζει 
περιοριστικά μέτρα για να επιβραδύνει 
την πανδημία του COVID-19. Έτσι, χι-
λιάδες άτομα στην κοινότητά μας άρχι-
σαν να παρακολουθούν τις ζωντανές με-
ταδόσεις  από τους Ιερούς Ναούς μας, 
στο Facebook, στον MIKE 105.1 FM και 
πιο πρόσφατα, στο YouTube.

Αυτό το «lockdown» συνεχίζει να είναι 
μια πρόκληση για όλους μας. Η πρόκλη-
ση ήταν ακόμη πιο έντονη κατά τη διάρ-
κεια της Μεγάλης Εβδομάδας που πέ-
ρασε. Θα θυμόμαστε αυτήν τη Μεγάλη 

Εβδομάδα ως την περίοδο που κάναμε 
το σπίτι μας «κατ’ οίκον εκκλησία», με 
τους ενοριακούς ιερείς να μας καθοδη-
γούν μέσω διαδικτυακών και ραδιοφω-
νικών εκπομπών. Ακόμα και έτσι, θα τα 
καταφέρουμε  και το Φως της Ανάστα-
σης του Χριστού θα μας προστατεύσει 
και θα μας βοηθήσει να ευημερήσουμε 
τα επόμενα χρόνια.

Συνεχίζουμε να καταβάλουμε κάθε δυ-
νατή προσπάθεια για να υποστηρίξουμε 
τους πιστούς κατά τη διάρκεια αυτής της 
δύσκολης περιόδου. Όμως, οι άδειες 
εκκλησίες την πιο δραστήρια εποχή του 
χρόνου και η απώλεια εισοδήματος από 
κεριά και δίσκους δωρεών, αποτελούν 
σημαντική οικονομική πρόκληση. Οι εκ-
κλησίες μας χρειάζονται τη βοήθειά σας.

Τον τελευταίο μήνα, έχουμε περάσει 
αμέτρητες ώρες αναλύοντας την οικο-
νομική μας κατάσταση, μειώνοντας το 
κόστος λειτουργίας και εξετάζοντας κάθε 
περίπτωση για κρατική βοήθεια, που εν-
δέχεται να δικαιούμαστε. Δεν είμαστε σε 
θέση να γνωρίζουμε αν θα είναι αρκετή, 
καθώς τα λειτουργικά έξοδα παραμένουν.

Σας παρακαλούμε, αν επιθυμείτε, 
να κάνετε μια διαδικτυακή δωρεά 
στο «HCGM Keep the Faith During 
COVID-19 Fund». Για να προσφέρετε 
τη δωρεά σας, επισκεφτείτε τον ιστότο-
πο της ΕΚΜΜ, hcgm.org και κάντε κλικ 
στο κουμπί «Donate Now», που βρίσκε-
ται πάνω αριστερά στην αρχική σελίδα. 
Θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τον 
Ιερό Ναό στον οποίον θέλετε να δωρίσετε.

Αντίστοιχος  σύνδεσμος (link) για τις δω-
ρεές σας,  θα υπάρχει  σε κάθε ζωντα-
νή μετάδοση των Θείων Λειτουργιών, 
στις σελίδες μας στο Facebook και στο 
YouTube. Η ΕΚΜΜ θα εκτιμήσει ιδιαί-
τερα την οικονομική σας υποστήριξη. 
Οποιοδήποτε ποσό μπορείτε να δωρί-
σετε, είναι εξαιρετικά σημαντικό σε αυ-
τές τις δύσκολες στιγμές. Δωρεές μεγα-
λύτερες των $25 θα λάβουν φορολογική 
απόδειξη από την ΕΚΜΜ. Για κάθε δω-
ρεά οι ενοριακοί ιερείς μας θα ανάβουν 
κεριά.

Η Κοινότητά σας χρειάζεται τη βοή-
θειά σας.

Μείνετε ασφαλείς. Μείνετε δυνατοί.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19, η διοίκη-
ση και το προσωπικό του Σχολείου της ΕΚΜΜ “Σω-

κράτης – Δημοσθένης” εύχονται όλοι να παραμείνουμε 
υγιείς και ασφαλείς, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες 
οδηγίες για την δημόσια υγεία. Όλα τα παραρτήματα 
του σχολείου μας παραμένουν προσωρινά κλειστά, 
σύμφωνα με την εντολή της Κυβέρνησης του Κεμπέκ. 
Το διοικητικό και διδακτικό προσωπικό του σχολείου 
όμως, συνεχίζει να εργάζεται από το σπίτι σε εκπαι-
δευτικούς ρυθμούς, προκειμένου να εξυπηρετεί τους 
μαθητές μας και τις οικογένειές τους.

Επίσης, είμαστε σε θέση να σας γνωστοποιήσουμε 
πως μπορούμε να εξυπηρετήσουμε νέες οικογένειες 
και να απαντήσουμε σε πιθανές ερωτήσεις καθώς και 
να δώσουμε επιπλέον πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτό 

θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε πως στο Σχολείο 
“Σωκράτης – Δημοσθένης” συνεχίζουμε, με εντατικούς 
ρυθμούς, να δεχόμαστε εγγραφές για το σχολικό έτος 
2020 – 2021.

Συγκεκριμένα, το σχολείο μας προσφέρει τις ακόλου-
θες υπηρεσίες Εκπαίδευσης:

• Προσχολική εκπαίδευση
• Προνήπιο (από 4 ετών)
• Νηπιαγωγείο (από 5 ετών)
• Δημοτικό σχολείο
• Από 1η τάξη μέχρι 6η τάξη
• Γυμνάσιο
• Από 1η τάξη μέχρι 5η τάξη

Σας παροτρύνουμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας socdem.org για όλες τις λεπτομέρειες εγγραφής 
και τα έντυπα αιτήσεων, καθώς και για πληροφορίες 
σχετικές με τα προγράμματα, την ιστορία και τα πα-
ραρτήματά μας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπο-
ρείτε να μας γράψετε στο socdem@hcgm.org ή να μας 
τηλεφωνήσετε στο 514-7382421, εσωτερικό 125.

Θα είναι χαρά και τιμή μας, να επικοινωνήσετε μαζί 
μας, για να σας εξυπηρετήσουμε. Το φημισμένο τρί-
γλωσσο Σχολείο μας εκπαιδεύει νέους για περισσότε-
ρα από 110 χρόνια. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε 
το École Socrates-Démosthène για το πολύτιμο μέλ-
λον των παιδιών σας!

Ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν την ευγνω-

μοσύνη τους στους Ιερείς των Ναών της Κοινότητάς 
μας για το εξαίρετο και σπουδαίο έργο τους, αυτές τις 
δύσκολες ώρες που περνάει η παροικία μας από την 
πανδημία του κορονοϊού.
 
Από την πρώτη στιγμή, που τα κυβερνητικά μέτρα οδή-
γησαν στο κλείσιμο των ναών στους πιστούς, οι Ιερείς 
μας, όχι μόνο δεν απουσίασαν από τη θέση τους, αλλά 
ανέλαβαν πρόσθετες ευθύνες, ώστε οι Θείες Λειτουργί-
ες και οι Ιερές Ακολουθίες να τελούνται με τον σεβασμό 
και τη λαμπρότητα που απαιτείται. Με στόχο τη βοή-
θεια στην προσευχή των πιστών, ενήργησαν αμέσως, 
ώστε οι Θείες Λειτουργίες να μεταδίδονται ζωντανά 

από τα κοινωνικά δίκτυα της ΕΚΜΜ. Πριν ανοίξουν οι 
κάμερες, έχουν φροντίσει ήδη -μόνοι τους- για τα φώτα 
του Ι. Ναού, για τη διάταξη του χώρου, τη χρήση των 
σκευών, το άναμμα των κεριών και άλλων εργασιών, 
που συνήθως γίνονται από τους νεωκόρους και εθελο-
ντές. Πρέπει να σημειωθούν οι δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζουν στην τέλεση κηδειών, καθώς τα κυβερνητικά 
μέτρα για αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ αυστηρά.
  
Θα πρέπει να σημειωθούν, επίσης, οι ιδιαίτερες ανά-
γκες της τέλεσης των Ιερών Ακολουθιών της Μεγάλης 
Εβδομάδας των Παθών και της Ανάστασης του Κυρίου 
ημών Ιησού Χριστού, που απαιτούν τη φυσική παρου-
σία των ιερέων κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, 
από νωρίς το πρωί, μέχρι αργά το βράδυ, αλλά και τις 

καθημερινές χωροταξικές αλλαγές, για την Ακολουθία 
των Παθών (Σταύρωση του Ιησού), την Ακολουθία της 
Αποκαθηλώσεως, τον Επιτάφιο Θρήνο και την Ανάσταση.

Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στους εκλεγμένους Επισκό-
πους, Ζηνουπόλεως π. Δημήτριο Αντωνόπουλο (Κα-
θεδρικός Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου), και Κεράμων π. 
Νεκτάριο Μοστράτο, και στους Αιδεσιμώτατους Ιερείς: 
π. Νικόλαο Παπαγεωργίου (Ι.Ναός Κοίμησης της Θεο-
τόκου), π. Χαράλαμπο Τζίντη (Ι. Ναός Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου), π. Ζήση Ντερέκα (Ι. Ναός Αγίου Νικο-
λάου), π. Γεώργιο Νικηφοράκη (Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου 
του Βαπτιστή), και π. Χρήστο Τσάμη (Ι. Ναός Τιμίου 
Σταυρού).

ΔΩΡΕΕΣ 
Στη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

Θα θέλαμε να ανακοινώσουμε στα μέλη του 
ΟργανισμούΤρίτης Ηλικίας  «ΦΙΛΙΑ»  και σε 

όλη την παροικία ότι ο Οργανισμός  αποφάσισε 
να διαθέσει μια τηλεφωνική γραμμή για τα άτομα 

που πιθανόν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη 
καθημερινή τους ζωή, λόγω του κορονοϊού και 

των μέτρων που έχουν ληφθεί , ώστε να μην 
κυκλοφορούμε και διασπείρουμε 

τον ΙΟ.
Για αυτόν τον λόγο, όποιος χρειάζετε βοήθεια για 
ψώνια, φαγητό, και είδη πρώτης ανάγκης,  μπορεί  

να τηλεφωνεί στο τηλέφωνο  
514-948-3021, 

να μας μιλήσει για  το προβλημά του και μαζί να 
βρούμε την λύση. 

11:00 π.μ. – 4:00 μ.μ.  
θα δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας στο 

τηλέφωνο της «ΦΙΛΙΑΣ» 
514-948-3021  για όσο διάστημα διαρκούν τα 

μέτρα της Κυβέρνησης, που μας παροτρύνουν να 
«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Η «ΦΙΛΙΑ» 
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ! 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

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

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

Με εκτίμηση, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΕΚ 

Ο ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ  

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

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

Με εκτίμηση, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΕΚ   

Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας η «ΦΙΛΙΑ» με 
την ευκαιρία της εβδομάδας των εθελοντών, 

θέλει να ευχαριστήσει τους εθελοντάς του για 
ότι προσφέρουν στους συνανθρώπους τους 

μέσω της «ΦΙΛΙΑΣ».
Ο εθελοντισμός είναι κάτι που κάνει τον 

άνθρωπο να αισθάνεται χαρά και ικανοποίηση, 
γιατί δίνει, ενώ δεν περιμένει ανταλλάγματα.
Στη «ΦΙΛΙΑ» εκτιμούμε και υπολογίζουμε 
τους εθελοντάς μας και την προσφορά τους.

Να είστε πάντα υγιείς, δυνατοί 
και κοντά στο συνάνθρωπό σας.

   ` ddddddddddddddd 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Η Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά 
στα πλαίσια της διαχρονικής της αλληλεγγύης με την 
πατρίδα μας και επειδή αυτό το καλοκαίρι δεν θα 
λειτουργήσει το σχολείο μας, κινητοποιήθηκε άμμεσα 
με την αποστολή 8000 χειρουργικών μασκών στα 
Νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας. 
 
Για εμάς είναι το ελάχιστο χρέος να συμπαρασταθούμε 
υλικά και ηθικά στον τόπο μας με το σκεπτικό πως 
θέλουμε να είμαστε κοντά σας σε παρόμοιες και 
απρόσμενες συγκυρίες σαν αυτή της παρούσας 
πανδημίας που απειλεί το πανανθρώπινο αγαθό της 
υγείας. 
 
Είμαστε υπερήφανοι που η Ελλάδα κατόρθωσε με 
πειθαρχημένο τρόπο να περιορίσει δραστικά τις 
ολέθριες συνέπειες αυτής της πανδημίας. Οι ευχές των 
Μεσσηνίων της διασποράς είναι να ξεπεράσουμε αυτόν 
τον απρόσμενο εφιάλτη όσο το δυνατόν λιγότερο 
επώδυνα. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. 
 
Είμαστε στο σπίτι, όπως και εσείς και εμείς. Σίγουρα 
όμως νοερά ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ. Χάσαμε μία άνοιξη, 
αλλά η Ανάσταση δεν θα αργήσει. 
 
 Με πατριωτικούς χαιρετισμούς 
Τάσσος Δημόπουλος 
Πρόεδρος 
Μάρελ Κατσίβελα 
Γραμματέας 
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Η Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά στα 
πλαίσια της διαχρονικής της αλληλεγγύης με την πατρίδα μας 
και επειδή αυτό το καλοκαίρι δεν θα λειτουργήσει το σχολείο 
μας, κινητοποιήθηκε άμμεσα με την αποστολή 8000 χειρουργικών 
μασκών στα Νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας. 

Για εμάς είναι το ελάχιστο χρέος να συμπαρασταθούμε υλικά 
και ηθικά στον τόπο μας με το σκεπτικό πως θέλουμε να είμαστε 
κοντά σας σε παρόμοιες και απρόσμενες συγκυρίες σαν αυτή της 
παρούσας πανδημίας που απειλεί το πανανθρώπινο αγαθό της 
υγείας. 

Είμαστε υπερήφανοι που η Ελλάδα κατόρθωσε με πειθαρχημένο 
τρόπο να περιορίσει δραστικά τις ολέθριες συνέπειες αυτής της 
πανδημίας. Οι ευχές των Μεσσηνίων της διασποράς είναι να 
ξεπεράσουμε αυτόν τον απρόσμενο εφιάλτη όσο το δυνατόν 
λιγότερο επώδυνα. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. 

Είμαστε στο σπίτι, όπως και εσείς και εμείς. Σίγουρα όμως νοερά 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ. Χάσαμε μία άνοιξη, αλλά η Ανάσταση δεν θα 
αργήσει. 

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς  
Τάσσος Δημόπουλος  
Πρόεδρος  
Μάρελ Κατσίβελα  
Γραμματέας 
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ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Στο άκοuσμα της προς τον Θεόν αποδημίας της 
λατρευτής μας πρεσβυτέρας Αρτέμιδος Β. Τσαπραΐλη 
(Ρούβαλη) 23-03-2020 προστρέξατε και εκφράσατε 
την συμπάθειά σας και την αγάπη σας προς εμένα 
και τα παιδιά μας.

Απο την πρώτη στιγμή δέχθηκα την συμπάθεια και 
την αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου κου 
Σωτηρίου και τον ευχαριστώ θερμά.

Ευχαριστώ τους αδελφούς ιερείς, Πατέρα Νεκτάριο 
Μοστράτο (εψηφισμένο) Επίσκοπο, τον Πατέρα 
Παναγιώτη Σαλατέλλη, τον Πατέρα Νικόλαο 
Παπαγεωργίου και τον Πατέρα Ζήση Ντερέκα που 
ετέλεσαν την εξόδιο ακολουθία. Τις πρεσβυτέρες 
Καλλιόπη και Χριστίνα, τον προέδρο της Κοινότητας 
κο Ανδρέα Κριλή, την Νεκταρία Ντονά, την Χριστίνα 
Μαψώλου και όλο το ανώνυμο πλήθος της παροικίας 
μας.

Άγγελέ μου,

Υμνούσες και δοξολογούσες, τον τριαδικό μας Θεό 
με την αγγελική σου φωνή εδώ στη γη.

Τώρα υμνείς και δοξολογείς τον τριαδικό μας Θεό με 
τον αγγελικό χορό στον ουρανό.

Η μνήμη σου θα μείνει ανεξίτηλος στους πάντες.

Σε ευχαριστούμαι για ολα και εγώ και τα παιδιά μας.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Πρωτ. Βασίλειος Τσαπραΐλης, τα παιδιά Γεώργιος, 
Μιχάλης, Άντζελα και ή λατρευτή σου εγγονή Ζωή.

Λαβάλ 20/04/2020
 

Αγαπητοί εν Χριστώ, αδελφοί και αδελφές, 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
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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

Το χρήμα χάνει πλέον κάθε έννοια νοήματος 
Γράφει ο Jared Dillian
[συντάκτης στο Bloomberg]
με ειδικότητα στα χρηματο-οικονομικά] 

Το να κάνει κανείς «ό,τι χρειάζεται» για 
να σώσει την παγκόσμια οικονομία 

από την πανδημία του κορωνοϊού θα κο-
στίσει πολλά χρήματα. 

Μόνο η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει 
ήδη ξοδέψει μερικά τρισεκατομμύ-
ρια δολάρια, ενώ η ομοσπονδιακή 
κεντρική τράπεζα της χώρας (Federal 
Reserve) δημιουργεί εκ του μηδενός 
μερικά ακόμη τρισεκατομμύρια, προ-
κειμένου να αποτρέψει την κατάρρευ-
ση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
O δείκτης του Bloomberg – ο οποίος με-
τρά τα στοιχεία προσφοράς χρήματος 
Μ2 (σ.σ.: περιλαμβάνει όλες τις ρευ-
στές καταθέσεις σε μια οικονομία) για 
12 μεγάλες οικονομίες, συμπεριλαμβα-
νομένων των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ευ-
ρωζώνης και της Ιαπωνίας, δείχνει ότι η 
συνολική προσφορά χρήματος είχε ήδη 
υπερδιπλασιαστεί στα 80 τρισεκατομ-
μύρια δολάρια από την περίοδο πριν 
την οικονομική κρίση 2008-2009 μέχρι 
και πριν την έναρξη της νέας κρίσης. 
Αυτοί οι αριθμοί είναι τόσο μεγάλοι, 
που χάνουν πλέον το νόημα τους. Είναι 
απλώς θεωρητικές – αφαιρετικές έννοι-
ες. Έχει περάσει αρκετός καιρός, από 
τότε που οι άνθρωποι στοχάζονταν πάνω 
στην έννοια του χρήματος, αλλά και στο 
σκοπό της ύπαρξής του. 
Το δολάριο δεν έχει πραγματική εγγενή 

αξία, αφού υποστηρίζεται αποκλειστικά 
και μόνο από την πιστωτική εγγύηση της 
κυβέρνησης των ΗΠΑ. Υπό το καθεστώς 
του παραστατικού χρήματος (σ.σ.: μέσο 
πληρωμής το οποίο δεν καλύπτεται από 
αποθεματικό άλλων υλικών – π.χ. χρυσός 
– και επομένως στερείται κάποιας εσωτε-
ρικής αξίας έστω και έμμεσα), η κυβέρνη-
ση είναι ο μόνος παράγοντας που εγγυ-
άται ότι ένα νόμισμα του ενός δολαρίου 
αξίζει πραγματικά ένα δολάριο. Η ανταλ-
λακτική αξία του τελευταίου σε σχέση με 
άλλα νομίσματα ή σε σχέση με το χρυ-
σό καθορίζεται στις παγκόσμιες αγορές. 
Ο χρυσός θεωρείται ένα αντικειμενικό 
μέσο αποθήκευσης αξίας, οπότε η πρό-
σφατη άνοδος της αξίας του κίτρινου 
μετάλλου αποτιμημένης σε δολάρια 
μπορεί να εκφραστεί και αντίστροφα, 
δηλαδή ως απώλεια αξίας του δολαρί-
ου έναντι του χρυσού. Αυτό υποδηλώνει 
ότι η αγορά έχει αποφασίσει σχετικά με 
την αξία, ή μάλλον, σχετικά με την αγο-
ραστική δύναμη που αντιπροσωπεύει.  

Ο ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ  
ΩΣ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΞΙΑΣ
Οι τρεις κύριες λειτουργίες ενός νο-

μίσματος είναι εκείνες της λογιστικής 
μονάδας, του μέσου ανταλλαγής και 
του μέσου αποθήκευσης αξίας. Η τε-
λευταία αυτή λειτουργία του είναι και η 
πιο σημαντική. Υπό ιδανικές συνθήκες, 

μια κεντρική τράπεζα, λογικά επιθυ-
μεί το νόμισμα που εκδίδει να διατηρεί 
την αξία του με την πάροδο του χρόνου. 
Η εποχή των ευέλικτων νομισματικών 
προτύπων, ωστόσο, επιτρέπει στις κε-
ντρικές τράπεζες να χειραγωγούν την 
αξία ενός νομίσματος, προκειμένου 
να βοηθούν στην καταπολέμηση της 
ύφεσης, καθώς και να εξομαλύνουν 
και να επιμηκύνουν, με παράπλευρο 
κόστος την αύξηση του πληθωρισμού. 
Ακόμη όμως και ο χαμηλός πληθωρι-
σμός, για παράδειγμα της τάξης του 2%, 
διαβρώνει μακροπρόθεσμα, σε μεγάλο 
βαθμό, την αγοραστική δύναμη που εκ-
φράζει ένα νόμισμα.

Έτσι, εάν κυκλοφορούν υπερβολι-
κά πολλά δολάρια, οι μονεταριστές 
θεωρητικοί θα έλεγαν ότι η αξία αυ-
τών των δολαρίων λογικά θα μειω-
θεί, οδηγώντας τελικά σε υψηλότε-
ρες τιμές για προϊόντα και υπηρεσίες. 
Αυτή η θεωρία δεν έχει επαληθευτεί 
ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, κα-
θώς ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός και 
σταθερός, ωστόσο είναι πολύ νωρίς 
για να την απαξιώσουμε. Ο μηχανισμός 
μετάδοσης που οδηγεί σε πληθωρισμό 
δεν έχει κατανοηθεί πλήρως, ακόμη 
και 45 χρόνια μετά την τελευταία μα-
κρά περίοδο αυξημένου πληθωρισμού. 
Χρειάστηκε λίγος χρόνος ταλάντευσης, 
ωστόσο τελικά φαίνεται, ότι η κυβέρνη-
ση των ΗΠΑ αποφάσισε ότι δε χρειάζε-
ται κανένα όριο στις δαπάνες της, όσο 
τουλάχιστον η Fed μετατρέπει σε νέο 
χρήμα τον κρατικό δανεισμό, αγοράζο-
ντας αμερικανικό κρατικό χρέος που εκ-
δίδεται για τη χρηματοδότηση δαπανών. 
Δε θα ήταν «τρελή» υπερβολή να εκτιμή-
σει κανείς, ότι οι κρατικές δαπάνες στις 
ΗΠΑ ενδέχεται να αγγίξουν τα 10 τρι-
σεκατομμύρια δολάρια – κι αυτό μόνο 
μέσα σε ένα χρόνο! Και οι αριθμοί αυτοί 
θα έχουν αυξητικές τάσεις. 

Κανείς δε, γνωρίζει πραγματικά πώς 
θα εξελιχθεί όλο αυτό. Σε μικρότερες 
οικονομίες, οι «φουσκωμένες» κρατι-

κές δαπάνες έχουν οδηγήσει γενικά σε 
υπερπληθωρισμό και κοινωνική ανα-
ταραχή, με κλασικά και καλά τεκμηρι-
ωμένα παραδείγματα, τις περιπτώσεις 
της Βενεζουέλας και της Ζιμπάμπουε.  

ΤΟ «ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ»
Πολλοί πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο δε 

θα ήταν δυνατό στις ΗΠΑ, δεδομένου 
του ρόλου του δολαρίου ως βασικού 
αποθεματικού νομίσματος ανά τον κό-
σμο. Πιθανότατα είναι έτσι, ωστόσο 
δεν είναι ένα ερώτημα, με την απά-
ντηση του οποίου θα θέλαμε πραγμα-
τικά να πειραματιστούμε στην πράξη. 
Εάν όλη αυτή η ποσότητα χρήματος 
η οποία δημιουργείται, προκαλέσει 
πράγματι έκρηξη πληθωρισμού ή του-
λάχιστον αυξήσει τις προσδοκίες για 
αύξησή του, θα είναι δύσκολο – εάν όχι 
αδύνατο – η τάση αυτή να αντιστραφεί. 
Ο δείκτης του πληθωρισμού παρουσίασε 
αύξηση το 1979, ωστόσο αυτό συνέβη 
στη διάρκεια μιας περιόδου – σε αντί-
θεση με τη σημερινή – κατά την οποία 
οι περισσότεροι κυβερνητικοί αξιωμα-
τούχοι πίστευαν ότι οι ισοσκελισμένοι 
προϋπολογισμοί και οι λελογισμένες δα-
πάνες, ήταν σημαντικό συστατικό στοι-
χείο μιας ορθής οικονομικής πολιτικής. 
Μια σειρά απανωτών αυξήσεων επι-
τοκίων έπληξε τις προσδοκίες για αύ-
ξηση του πληθωρισμού, ωστόσο το 
αποτέλεσμα ήταν μια θυελλώδης ύφε-
ση. Το παράδειγμα της Αργεντινής, η 
οποία εφαρμόζει λίγο ή πολύ μεθό-
δους Σύγχρονης Νομισματικής Θεω-
ρίας (MMT), εδώ και κάποιο χρονικό 
διάστημα, αποδεικνύει ότι είναι δύ-
σκολο το «τζίνι πληθωρισμού», άπαξ 
και βγει, να ξαναμπεί στο «μπουκάλι». 
Οι Αργεντινοί συσσωρεύουν δολάρια – 
το μόνο πρακτικό μέσο αποθήκευσης αξί-
ας, πλην του χρυσού – εδώ και δεκαετίες. 
Πιθανότατα, σήμερα παρακολουθούν τις 
τελευταίες εξελίξεις στις ΗΠΑ με τρόμο. 
Το αντιπαράδειγμα σε όλα αυτά είναι η 
Ιαπωνία, η οποία ιστορικά έχει συσσω-

ρεύσει το μεγαλύτερο χρέος σε σχέση με 
το μέγεθος της οικονομίας της, ενώ έχει 
και την πλέον ριζοσπαστική νομισματική 
πολιτική και παρ’ όλα αυτά έχει μια ει-
ρηνική, παραγωγική κοινωνία, καθώς και 
περιορισμένο πληθωρισμό.
Τα δημογραφικά στοιχεία εξηγούν πολ-

λά, τόσο για τον πληθωρισμό, όσο και 
για τις προσδοκίες για την πορεία των 
πληθωριστικών πιέσεων, με το σταθερά 
πτωτικό σε μέγεθος και γηράσκοντα πλη-
θυσμό της Ιαπωνίας να ασκεί πτωτική πί-
εση στις τιμές εδώ και χρόνια, παρά την 
εκτεταμένη εκτύπωση νέου χρήματος.
Οι οικονομολόγοι και οι κεντρικές τρά-

πεζες, γενικά φοβούνται τον αποπληθω-
ρισμό περισσότερο από τον πληθωρισμό, 
επειδή μπορεί να σταθεί εμπόδιο στις 
επενδύσεις. Η ιστορία έχει δείξει ωστό-
σο, ότι μια μακρά περίοδος υψηλού πλη-
θωρισμού διαλύει τις κοινωνίες, ενώ σε 
φάσεις αποπληθωρισμού, οι κοινωνικοί 
δεσμοί μεταξύ των ανθρώπων ισχυρο-
ποιούνται.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής 

κρίσης της Βενεζουέλας, βλέπαμε εικό-
νες απλών Βενεζουελάνων να πετούν τα 
άχρηστα μπολιβάρ τους στους δρόμους. 
Αυτό συμβαίνει όταν τα χρήματα χάνουν 
κάθε νόημα. 
Δηλαδή, όταν κινδυνεύουν να γί-

νουν τυπικό εμπόρευμα, όταν 
υποτίθεται ότι πρέπει να αποτε-
λούν μιας μορφής «σπάνιο πόρο». 
Υπάρχουν εκατομμύρια λόγοι, χάρη 
στους οποίους οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να 
αντιμετωπίσουν ποτέ ανάλογη μοίρα με 
εκείνη της Βενεζουέλας, ωστόσο κανείς 
δεν πρέπει να θέλει να ρισκάρει μια ριζι-
κή αναμόρφωση της αντίληψης των αν-
θρώπων για την αξία του χρήματος. 

Όταν κανείς αρχίζει να πετά στον αέρα 
μερικά τρισεκατομμύρια δολάρια, οι άν-
θρωποι αρχίζουν να πιστεύουν, ότι όλος 
αυτός ο πακτωλός χρήματος συνιστά 
απλώς ένα μεγάλο αστείο.

[πηγή: capital.gr]
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Στέφανος Σβουρένος

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

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

55 rue Gince, Montreal

Γράφει ο Γιώργος Χαρβαλιάς 
[πηγή: Hellas Journal] 

Μέσα στην καταιγίδα του κορωνοϊού, συνέβη αυτό 
που φοβόμουν. Η είδηση πέρασε στα ψιλά της δη-

μοσιότητας, με ελάχιστες εξαιρέσεις. «Προδόθηκε» αρ-
χικά, ίσως και ηθελημένα, σε μια ανταπόκριση ρουτίνας 
από το Στρασβούργο που αναρτήθηκε… αξημέρωτα στον 
ιστότοπο του ΑΠΕ. 
Θέμα της η ομιλία του αντιπροέδρου της Κομισιόν, 

Μαργαρίτη Σχοινά, στη συνεδρίαση της επιτροπής Πολι-
τικών Ελευθεριών του ευρωκοινοβουλίου, παρουσία δύο 
Ελλήνων υπουργών και της Επιτρόπου Εσωτερικών Υπο-
θέσεων, Ίλβα Γιόχανσον.
Οι δύο Έλληνες υπουργοί (Μηταράκης, Χρυσοχοΐδης) 

δεν παίζουν κανένα ρόλο, παρέστησαν εκεί ως γλάστρες. 
Συγκρατήστε όμως την παρουσία του Σχοινά, που είναι ο 
εγκέφαλος του πολιτικού εκβιασμού εις βάρος της ίδιας 
του της πατρίδας και της Γιόχανσον, μιας Σουηδής πρώην 
υπουργού εργασίας, με αυταρχικό ύφος, που είναι πι-
στός εντολοδόχος των Γερμανών για τα θέματα του με-
ταναστευτικού.

Ο Σχοινάς και η Γιόχανσον, λοιπόν, προετοιμάζουν ένα 
«νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο», 
αλλά στο μεταξύ φροντίζουν να μην αποτελούν οι κρίσεις 
«αφορμή για αυθαιρεσίες» εις βάρος των λαθρομετανα-
στών. Γι’ αυτό και επανάφεραν την ελληνική κυβέρνηση 
στην τάξη, υποχρεώνοντας την να αναιρέσει τη νομο-
θετική πράξη για αναστολή του δικαιώματος υποβολής 
αιτήσεων ασύλου, σε όσους κατάφεραν υπό συνθήκες 
υποκινούμενης εξέγερσης να παραβιάσουν τα ελληνικά 
σύνορα.

Προσέξτε: Η Ελλάδα υποχρεώθηκε να ακυρώσει εν 
τοις πράγμασι ΠΝΠ (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου) με την οποία, τουλάχιστον οι συλληφθέντες λα-
θροεισβολείς του Έβρου, θα παρέμεναν υπό κράτηση, 
μέχρι να απελαθούν στις χώρες προέλευσης τους.
Τώρα όχι μόνο θα μείνουν ατιμώρητοι, αλλά θα έχουν 

ευκαιρία να υποβάλλουν και αίτηση ασύλου για να 
εδραιώσουν την παραμονή τους στη χώρα μας, μαζί με 
εκατοντάδες χιλιάδες άλλους λαθροεισβολείς.

Η εξέλιξη αυτή είναι απίστευτη. Αντί να επεκτείνουν το 
μέτρο της αναστολής χορήγησης ασύλου επ΄αόριστον, 

όπως ζήτησε εναγωνίως ο Περιφερειάρχης Μουτζούρης, 
υποχρεώθηκαν να το «καταπιούν» και να το αποσύρουν 
αναδρομικά(!) για τους ισλαμοκανίβαλους που σκαρφά-
λωσαν φράχτες πετώντας δακρυγόνα και απειλώντας τη 
σωματική ακεραιότητα Ελλήνων αστυνομικών και φαντά-
ρων!
Το ομολόγησε ανερυθρίαστα, ένας από τους αναλώσι-

μους φελλούς που έχει επιλέξει ο πρωθυπουργός για τη 
διαχείριση του προβλήματος. «Οι περιστάσεις ήταν έκτα-
κτες. Τώρα επιστρέφουμε στην κανονικότητα… Στο status 
quo ante. (Κοινώς στο… ανοίξαμε και σας περιμένουμε)». 
Ωραία συλλογιστική από Έλληνα υπουργό, υπηρέτη υπο-
τίθεται, του δημοσίου συμφέροντος. Οι καταστάσεις εί-
ναι έκτακτες όταν μπουκάρουν κατά χιλιάδες οι Βασιβου-
ζούκοι, αλλά η κατάσταση είναι νορμάλ όταν φτάνουν 
κατά εκατοντάδες την εβδομάδα στα ελληνικά νησιά. Εί-
ναι πιο… διαχειρίσιμο το πρόβλημα έτσι.

Ασφαλώς δε χρειαζόταν η ομολογία Κουμουτσάκου (στη 
φωτ. με τη Γιόχανσον), για να πληροφορηθούμε αυτή 
την απίστευτη υπαναχώρηση. Την πρόδωσε εκτός από 
το κρατικό Αθηναϊκό Πρακτορείο και η ίδια η Γιόχανσον 
σε συνέντευξη της – που αλλού – στη διαδικτυακή έκδο-
ση του «Spiegel»: «Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ανα-
στολή ασύλου. Η Ελλάδα θα κάνει αυτό που της λέμε!», 
είπε ορθά κοφτά.
Στην συνέχεια έγινε πιο αναλυτική: «Έχουμε επεξεργα-

στεί με την Ελλάδα ένα σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης, 
το οποίο οι ελληνικές αρχές θα πρέπει τώρα να εφαρμό-
σουν βήμα-βήμα. Προβλέπει να μεταφερθούν οι πιο ευ-
άλωτοι άνθρωποι από τους καταυλισμούς τώρα αμέσως! 
Οι ηλικιωμένοι, άρρωστοι κ.λπ. να μεταφερθούν σε κενά 
ξενοδοχεία στα νησιά ή στην ηπειρωτική Ελλάδα. Αυτό 
πρέπει να ξεκινήσει τώρα αμέσως! Είναι ευθύνη των ελ-
ληνικών αρχών!».
Ακολουθεί προβοκατόρικη «πάσα» του γερμανικού πε-

ριοδικού που υπενθυμίζει την «υπερβολικά σκληρή αντί-
δραση στον Έβρο» και ρωτά: Τι σας κάνει τόσο σίγουρη, 
ότι η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να βοη-
θήσει τους μετανάστες στα νησιά;». 

Και η απάντηση της κυρίας με το διατακτικό ύφος αφο-

πλιστική: «Πολύ απλά. Η ελληνική κυβέρνηση είναι υπο-
χρεωμένη να το πράξει, επ΄ αυτού δε χωρά καμία συζή-
τηση…».

Εξηγήστε μου τώρα εσείς. Είχε κάποιο λόγο να απο-
μακρυνθεί η κυβέρνηση από ένα μέτρο που αποδεί-
χτηκε εξόχως ευεργετικό ως προς τις αφίξεις λαθρο-
μεταναστών; Ένα μέτρο που καταχειροκρότησε η ελ-
ληνική κοινή γνώμη; Επειδή τη διέταξε η Γιόχανσον; 
Κάτι πιο σύνθετο μάλλον συμβαίνει. Μία εξήγηση πο-
ταπή και χυδαία είναι ότι η Σουηδή μας εκβίασε με την 
πρώτη δόση 350 εκ. από τα 700 εκ. που υποσχέθηκε η κυ-
ρία Ούρσουλα της Κομισιόν. Όμως εκτός από ποταπή και 
χυδαία, αυτή η εξήγηση θα πρόδιδε και απύθμενη ηλι-
θιότητα εκ μέρους των κυβερνώντων. Γιατί αυτά τα χρή-
ματα κατέστη σαφές ότι δεν προορίζονται -όπως αρχικά 
δόθηκε η εντύπωση- για την ενίσχυση της συνοριακής 
άμυνας, τη θωράκιση του Έβρου και των νησιών. Για τους 
λαθραίους προορίζονται! Ναι, καλά διαβάζετε! Όλα!
Το είπε η ίδια η Επίτροπος Γιόχανσον, διευκρινίζοντας 

μάλιστα ότι τα 190 εκ. από την πρώτη δόση θα πάνε για 
«στήριξη των δομών υποδοχής στην ενδοχώρα και συγκε-
κριμένα ενοικιαζόμενα καταλύματα, αλλά και για βοήθεια 
(κρατηθείτε…) σε μετρητά για 90 χιλιάδες μετανάστες!». 
Μια άλλη εξήγηση είναι, ότι ο οικονομικός εκβιασμός εί-
ναι πολύ ευρύτερος και αφορά κονδύλια για την κρίση 
του κορωνοϊού. 

Μια τρίτη εξήγηση είναι, ότι η απόσυρση του μέ-
τρου υπήρξε απαίτηση του Ερντογάν. Μία τέταρτη, ότι 
ο Κυριάκος έχει κρυφή ιδεοληψία με το «μπόλιασμα» 
των γηγενών από Αφγανούς. Διαλέγετε και παίρνετε. 
Αλλά το μόνο βέβαιο είναι, ότι κάτι μυστήριο συμβαί-
νει, όταν μια κυβέρνηση αναγκάζεται να αποσύρει μέ-
τρο θετικής αποδοχής από αυτούς που την εξέλεξαν… 
 
Υ.Γ.: Κατά τα άλλα, την προηγούμενη εβδομάδα ο Κου-
μουτσάκος καλωσόρισε την απόφαση του Λουξεμβούρ-
γου να δεχτεί… δώδεκα (12) ασυνόδευτους ανήλικους. 
Και το «ενδιαφέρον» της Ελβετίας για άλλους είκοσι (20). 
Από τους… 5.232 που διαμένουν στην Ελλάδα. Είναι μετά 
να μη χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο;

Η ΣΟΥΗΔΗ ΙΛΒΑ ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ

Μια ευρωπαία επίτροπος αποφασίζει  
για τη «μετανάστευση» στην Ελλάδα;
«Λάθος η απόφαση να αποσυρθεί η αναστολή του ασύλου»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Με υγειονομικό διαβατήριο 
οι τουρίστες στην Ελλάδα
Προς τουριστική περίοδο τριών μηνών 

Σε τουριστική περίοδο τριών μηνών 
φαίνεται πως βαδίζει ο ελληνικός του-

ρισμός, όπως τόνισε ο υπουργός Τουρι-
σμού, Χάρης Θεοχάρης, επισημαίνοντας, 
ότι ο Ιούλιος, ο Αύγουστος και ο Σεπτέμ-
βριος, θα σηκώσουν το βάρος της τουρι-
στικής χρονιάς φέτος.

Βέβαια συμπλήρωσε, μιλώντας στον 
ΣΚΑΪ, ότι υπάρχουν βάσιμες ενδεί-
ξεις και για επέκταση της περιόδου 
τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο. Προ-
ϋπόθεση των παραπάνω είναι φυσι-
κά να μην υπάρξουν απρόοπτες εξε-
λίξεις στο μέτωπο του κορωνοϊού. 
Το μεγάλο ωστόσο στοίχημα της εξέλιξης 
της τουριστικής χρονιάς, είναι η ασφα-
λής είσοδος και έξοδος των επισκεπτών 
στην Ελλάδα και για το λόγο αυτό προ-
ωθείται το «υγειονομικό διαβατήριο», 
όπως ανάφερε ο υπουργός, προκειμέ-
νου να περιγράψει μια μεθοδολογία 
«ασφαλούς εισόδου», όπως είπε. 

Προς την κατεύθυνση αυτή ο κ. Θεο-
χάρης ανέφερε ότι γίνεται διαβούλευση 
στην ΕΕ προκειμένου σε κάθε ευρωπαίο 
πολίτη που θα θέλει να ταξιδεύσει, να 
του γίνεται ένα αξιόπιστο τεστ για την 
ανίχνευση του κορωνοϊού. Μάλιστα, εξή-
γησε ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται στη 
χώρα εκκίνησης των διακοπών. Αν για 

παράδειγμα πρόκειται για έναν Γερμανό 
επισκέπτη, αυτό το τεστ θα γίνεται στη 
Γερμανία προτού έλθει στην Ελλάδα. Στην 
Ελλάδα τον πρώτο λόγο στο μέτωπο των 
τεστ θα έχει ο ΕΟΔΥ, όπως αναφέρθηκε. 
Ο υπουργός, αφού είπε ότι ένα από τα 
μοντέλα πρόβλεψης της εξέλιξης της 
τουριστικής χρονιάς φέτος κάνει λόγο 
και για πτώση κατά 50%, συμπλήρωσε 
ότι οι ελεύσεις τουριστών από χώρες πέ-
ραν της Ευρώπης δεν αναμένονται στην 
Ελλάδα. 
Στον αντίποδα, η Ελλάδα διατη-

ρεί το πλεονέκτημα της ασφαλούς 
υγειονομικής χώρας στη Μεσό-
γειο, στοιχείο ιδιαίτερα θετικό, υπό 
το πρίσμα των «νέων πραγμάτων». 
Ο κ. Θεοχάρης ανάφερε ότι ο ίδιος βρί-
σκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους 
μεγάλους διοργανωτές ταξιδιών (Tour 
Operators) του εξωτερικού, οι οποίοι εκ-
φράζουν το έντονο ενδιαφέρον τους για 
την Ελλάδα και περιμένουν πως θα ξε-
διπλωθούν τα μέτρα υγειονομικής προ-
στασίας σε ξενοδοχεία κλπ. 
Τέλος, στο μέτωπο του εγχώριου τουρι-

σμού επισήμανε, ότι έχει εισηγηθεί στο 
οικονομικό επιτελείο κίνητρα για ενίσχυ-
ση του.

[πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ]
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24 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Το ζώδιό σας μπορεί να ενθουσι-
άζεται εύκολα, σε σημείο που παραβλέπετε 
τις ανάγκες των άλλων ή είστε τόσο εγωι-
στές, που δε σας νοιάζει το τι χρειάζονται οι 
άλλοι. 

Εάν είστε σε μια μακροχρόνια σχέση ή 
υπό συζήτηση για μια νέα συνεργασία, θα 
μπορούσατε να αποφασίσετε να κάνετε τα 
πράγματα επίσημα. 

Με τον Άρη στον έβδομο οίκο 
σας, των σχέσεων και των συνεργασιών, 
ανοίγετε «πόλεμο» με τον αγαπημένο σας 
ή ένα συνεργάτη σας. 

Είτε εσείς ή κάποιος άλλος ενεργείτε 
απρόσμενα αλαζονικά. 

Συγκρατηθείτε! Ακόμα κι αν νομίζετε ότι 
έχετε δίκιο, δε θα θέλατε να κλυδωνιστεί 
αυτή η σχέση και να χάσετε από το τίποτα 
το πρόσωπο αυτό.

Στηριζόμενοι στις δικές σας 
πνευματικές δυνάμεις, μπορεί να επι-
σφραγίσετε μια επαγγελματική ή οικονο-
μική συμφωνία. 

Οι προοδευτικές και καινοτόμες ιδέες 
σας δε θα περάσουν απαρατήρητες από 
τους φίλους σας και τους συνεργάτες σας, 
πράγμα το οποίο σας βοηθά να προωθήσε-
τε ένα έργο σας ή να προβάλετε δημόσια 
την εικόνα σας.

Αν υπάρχει κάτι που το ζώδιό σας 
απεχθάνεται, είναι να χάνει χρόνο 

και ενέργεια. Θα θέλατε να επενδύσετε τους 
πόρους σας σε ανθρώπους, δραστηριότητες 
και συνήθειες, που σας δίνουν την καλύτε-
ρη απόδοση και είναι η καλύτερη επένδυση. 
Έτσι, καθίστε και σκεφτείτε τι είναι αυτό που 
επιθυμείτε στην επαγγελματική σας ζωή και 
κατόπιν οργανώστε το.

Αλλάξτε ριζικά την καθημερινή 
ρουτίνα σας, αναζωπυρώστε την 

ορμή και τον ενθουσιασμό σας για ζωή. 
Ο Αρης κινείται στον καθημερινό και υγιή 

έκτο οίκο σας και σας εμπνέει να δεσμευ-
τείτε να ακολουθήσετε ένα νέο πλάνο στην 
καθημερινότητά σας, ίσως ακόμα να θέσετε 
ένα πρόγραμμα γυμναστικής (στο σπίτι) και 
διατροφής που σας ταιριάζει. 

Τώρα ενδιαφέρεστε περισσότερο 
για τη δική σας ευχαρίστηση και 

την πολυτέλεια – εκτός από τη γενική ικανο-
ποίηση από την εργασία σας – το μυαλό σας 
είναι στα χρήματά σας και πως να περνάτε 
καλύτερα και πιο ποιοτικά. Μην πανικοβάλ-
λεστε αν φύγετε από την υπάρχουσα εργασία 
σας, αν είστε εργατικοί και παραγωγικοί (που 
είστε) κάτι πολύ καλύτερο σας περιμένει. 

Έχετε μεγάλα σχέδια και οράμα-
τα, επικοινωνείτε με άτομα που 

ζουν μακριά σας, είστε οι καλύτεροι για να 
τους πείσετε όλους να ακολουθήσουν τις 
πρωτοπόρες και αναμορφωτικές ιδέες σας. 

Στηρίζεστε στις δικές σας δυνάμεις, είστε 
ικανοί ακόμα και να αλλάξετε τις πεποιθή-
σεις των άλλων και να αγωνιστείτε γι’ αυτό 
που πιστεύετε. 

Αισθάνεστε πιο παθιασμένοι 
από ποτέ, χάρη στον Άρη στον ερωτικό και 
δημιουργικό πέμπτο οίκο σας. Είστε χαρού-
μενοι, ρομαντικοί, έχετε όρεξη για φλερτ, 
για διασκέδαση, για ζωή. 

Ο Αρης σας δίνει μια επιπρόσθετη δύναμη 
και τόλμη να πλησιάσετε το αντικείμενο του 
πόθου σας. Ίσως κάνετε ένα νέο ερωτικό ξε-
κίνημα με τον αγαπημένο σας.

Εάν θέλετε κάτι καλύτερο στη 
σχέση σας ή μια ηγετική θέση στην εργα-
σία σας, προωθήστε τις επιθυμίες σας και 
αγωνιστείτε για τις αξιώσεις σας. 

Αν θέλετε κάτι από τον αγαπημένο σας ή 
έχετε μια διαφωνία, πείτε το! Δεν υπάρχει 
τίποτα λάθος, με το να καταστήσετε σαφές 
στον άλλον ότι δεν είστε ικανοποιημένοι 
με κάποια πράγματα.

Με τον Άρη στον όγδοο οίκο σας, 
της ψυχής, του πλούτου και των κοινών οι-
κονομικών πόρων, ψάχνετε για αληθινά 
άτομα με τα οποία μπορείτε να συνενώσετε 
τους οικονομικούς πόρους σας αλλά και την 
ψυχή σας. 

Έχετε ασταμάτητες έξυπνες ιδέες, συνο-
δευόμενες από ένα πάθος για ζωή. Συμβιβα-
στείτε με την οικογένειά σας και μην κάνετε 
διασπαστικές ενέργειες.

Ο Αρης κινείται στον τέταρτο 
οίκο σας, του σπιτιού και της οικογένειας. 

Έχετε ιδιαίτερα κίνητρα για να ξεκινήσετε 
ανακαίνιση ή επισκευή στο σπίτι σας, να 
βρείτε ένα συγκάτοικο ή ίσως ακόμη και να 
αναζητήσετε μια νέα κατοικία. 

Προσέξτε το θυμό και την οργή σας με τα 
οικεία προς εσάς πρόσωπα.

Ξεφύγετε από ένα εθιστικό αρ-
νητικό μοτίβο, για το καλό σας. 

Η άρνηση να σπάσετε τις αλυσίδες του 
πόνου και της θλίψης σίγουρα δεν εξυπη-
ρετεί την πνευματική σας εξέλιξη, αλλά 
τώρα αυτό καθίσταται επιτακτική ανάγκη 
να το κάνετε, καθώς ο Άρης κινείται στο 
δωδέκατο οίκο σας, του εθισμού και δια-
φυγής. 
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2004

Μία μέρα μετά το θάνατο 
του Γεωργίου Καραϊσκά-
κη στο Φάληρο, ακολουθεί 
η καταστροφική ήττα των 
ελληνικών δυνάμεων από 
τον Κιουταχή στην περιοχή 
του Ανάλατου, σημερινό Νέο 
Κόσμο.

Τα γερμανικά στρατεύματα 
κατοχής εκτελούν στους Πύρ-
γους (Κατράνιτσα) Κοζάνης 
318 κατοίκους του χωριού, σε 
αντίποινα για την εκτέλεση 
δύο Γερμανών στρατιωτών 
από δυνάμεις του ΕΛΑΣ.

Στο δημοψήφισμα του σχε-
δίου Ανάν για την επίλυση 
του Κυπριακού, κατά τάσσε-
ται το 75,83% έναντι 24,17% 
των υποστηρικτών του. Αντί-
θετα, στα κατεχόμενα, «ναι» 
ψηφίζει το 64,91% των Τουρ-
κοκυπρίων, «όχι» το 35,01%.

1915
Οι Νεότουρκοι συλλαμβά-

νουν 200 εξέχοντες Αρμέ-
νιους της Κωνσταντινούπο-
λης. Αρχή της γενοκτονίας 
των Αρμενίων, που στοίχισε 
τη ζωή σε 1,5 εκατομμύριο 
ανθρώπους ως το 1923.

1944

Διαφορές συμπεριφοράς  
ανάμεσα στα δύο φύλα…

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΑΘΟΣ

Κάποια μέρα ο Τζιμ, αποφάσισε να 
στείλει μια επιστολή στο γείτονά 

του, Μαξ, που του εξηγεί τα πάντα: 
Γεια σου Μαξ. Είμαι ο Τζιμ από δίπλα. 
Ζητάω συγνώμη γιατί είμαι γεμάτος 
ενοχές για κάτι που έχω κάνει και 
δεν έχω βρει το θάρρος να στο πω 
προσωπικά. Δεν ξέρω πως να στο πω, 
αλλά… όταν δεν είσαι σπίτι… μοιρά-
ζομαι τη γυναίκα σας, μέρα και νύχτα, 
πιθανόν πολύ περισσότερο από εσάς! 
Ξέρω ότι δεν υπάρχει δικαιολογία γι 
αυτό αλλά ο πειρασμός ήταν πολύ 
μεγάλος! Αποφάσισα να σας το πω 
γιατί δε μπορώ να ζήσω άλλο με τις 
ενοχές και ελπίζω να δεχτείτε την 
ειλικρινή μου συγνώμη και να με 
συγχωρήσετε. Προτείνετε μάλιστα και 
μία χρέωση για τη χρήση και θα σας 

πληρώσω! Με εκτίμηση, Τζιμ.
Μόλις διάβασε την επιστολή ο Μαξ, 

αισθάνθηκε προδομένος και εξοργι-
σμένος! Άρπαξε το όπλο του, πήγε 
δίπλα και πυροβόλησε τον Τζιμ! Επέ-
στρεψε σπίτι, πυροβόλησε και τη σύ-
ζυγό του, και κατόπιν έβαλε ένα ποτό 
και κάθισε στον καναπέ αποσβολωμέ-
νος!

 Έπειτα από λίγο κοίταξε το κινητό 
του και είδε ένα νέο μήνυμα από τον 
Τζιμ που έγραφε: Γεια σου Μαξ. Τζιμ 
εδώ και πάλι. Συγνώμη για το ορθο-
γραφικό λάθος στο προηγούμενο μή-
νυμα. Υποθέτω ότι το καταλάβατε και 
παρατήρησα ότι ο καταραμένος ορθο-
γραφικός έλεγχος είχε αλλάξει το «wi-
fi» σε «wife». Τελικά, η τεχνολογία θα 
είναι ο θάνατος όλων μας…

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
748

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥAnswer
 Grid 747

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

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

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές 

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

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

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

514 894 2434

ELTEC

ΔΩΡΕΆΝ
 εκτίμηση προσφοράςΚΩΣΤΆΣ

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

RBQ# 5713-3464-01

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

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

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363

CU
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-L
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EL
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SAINT-MARTIN

X O

Διαφημιστείτε 
κι εσείς 

 
για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  
Τηλεφωνήστε  μας σήμερα:  

450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

γεμίσματα τσιπρόκ, πλάστερ, 
βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. 
Δωρεάν εκτίμηση, λογικές 

τιμές. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση.

Ζητείστε τον Γιάννη 
514-299-8839

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ:
ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ

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

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
R.B.Q. 5739-7150-01

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

Προσκομίστε 
τα Βιογραφικά σας 

σημειώματα στο
editor@newsfirst.ca

Ευκαιρία Εργασίας
Η Εφημερίδα ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ 

ιδιοκτησία του Δημοσιογραφικού Ομίλου 
NEWSFIRST MULTIMEDIA 

με έδρα το Λαβάλ
στην πορεία ανάπτυξης της αναζητεί 

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

έχει τα ακόλουθα προσόντα:

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



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

Toronto • Montreal • Vancouver

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

Καλό Πάσχα!
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