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Centre de Collision

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

Professional Auto Body Repair & Painting

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

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

FREE ESTIMATES!

ΟΛΑ 
ΘΑ ΠΑΝΕ 

ΚΑΛΑ!

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΕΛΙΔΑ 5

Σε αρωγή των 
γηροκομείων 
του Λαβάλ 
οι Ένοπλες 
Δυνάμεις  
του Καναδά

Ανησυχία στους γονείς 
για την επιστροφή των 
μαθητών στο σχολείο

ΚΕΜΠΕΚ: Σταδιακή 
επάνοδος στην 
κανονικότητα

Στη "μάχη" για  
το εμβόλιο τα 
πανεπιστήμια  
του Καναδά

ΣΕΛΙΔΑ 2

Προσδοκίες  
σε όλο τον πλανήτη  

για τη σταδιακή  
άρση των μέτρων

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

Οι γυναίκες  
της πολιτικής  
που "νίκησαν"  
τον Κορωνοϊό

ΣΕΛΙΔΑ 8

Covid-19: Αλλαγές  
στις αερομεταφορές  

και στον τρόπο  
που ταξιδεύουμε

ΣΕΛΙΔΕΣ 10-11

Τουρκία: Η Πανδημία  
σοβαρή απειλή για  

την Οικονομία

ΣΕΛΙΔΕΣ 31-32 ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ 

στην πρώτη γραμμή!
ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

514 924-5959514-953-0649

ΑΣΦΑΛΤΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / ΧΩΡΙΣ ΣΚΑΨΙΜΟ

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ /ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ /ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

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

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
ΑΠΟ $2.50 

ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

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



2  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  1 Μαΐου, 2020 / May 1, 2020

Αν έχετε 
συμπτώματα 
COVID-19

Québec.ca/aidealadecision

Φύλλο δεδομένων οδηγιών

A12029_Pub-Hebdos-Ethniques_4-861x14po_20-210-80_EP1_GREC.indd   1 2020-04-27   12:31

Covid-19: Αγώνας δρόμου του 
Καναδά για να βρεθεί το εμβόλιο
Η εύρεση του σωστού εμβολίου για την Covid-19 
είναι μια παγκόσμια πρόκληση

Γράφει η Rachel Schoutsen 

Στη «μάχη» για την εξεύρεση της κατάλ-
ληλης θεραπείας κατά της Covid-19 

έχουν ριχτεί εδώ και αρκετό καιρό πολ-
λαπλές ερευνητικές ομάδες του Καναδά, 
που εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο.
Το Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο 

εφαρμόζει επί του παρόντος την τεχνο-
λογία του ιού της φυσαλιδώδους στο-
ματίτιδας, προκειμένου να βρεθεί μια 
λύση. Πρόκειται για την ίδια μέθοδο που 
χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο εργαστή-
ριο και για το εμβόλιο του ιού MERS, που 
ως γνωστόν, είναι ένα άλλο είδος κορω-
νοϊού.

Στην Αλμπέρτα επίσης, το Ινστιτούτο 
Ιολογίας Li Ka Shing εργάζεται σε πολλά 
προγράμματα. «Το κλειδί είναι ότι πρέ-
πει να έχουμε καλά αντισώματα για την 
προστασία από τον ιό», λέει ο Δρ Lorne 
Tyrrell, ο ιδρυτικός διευθυντής του Ινστι-
τούτου Ιολογίας Li Ka Shing στο Πανεπι-
στήμιο της Αλμπέρτα. 
«Νομίζω ότι η έρευνα για το εμβόλιο 

κινείται όσο πιο γρήγορα μπορεί. Υπάρ-
χουν πολλές ομάδες, όχι μόνο στον 
Καναδά, αλλά σε όλο τον κόσμο. Το άγ-
χος είναι υψηλό και οι άνθρωποι εργά-
ζονται στα όριά τους σε πολλά μέρη». 
Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του 
Waterloo εργάζονται για ένα εμβόλιο 
ρινικού ψεκασμού. Σε μια συνέντευξη, 
είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε 
με τον Roderick Slavcev ο οποίος ηγείται 
της ομάδας του Waterloo. Εξηγεί γιατί 
αυτή η μέθοδος θα μπορούσε να είναι 
επιτυχής.
«Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι», λέει στη 

συνέντευξη στο The Weather Network. 
«Το ένα είναι ότι με ρινικό εκνέφωμα, 

μπορούμε να τοποθετήσουμε το εμβόλιο 
έτσι ώστε να “προσκρούσει” στα κύττα-
ρα που θα είναι στο κατώτερο αναπνευ-
στικό σύστημα και αυτά είναι τα κύττα-
ρα που επηρεάζονται από SARS COV 2. 
Αυτό είναι όπου θα θέλαμε να δημιουρ-
γήσουμε. Μια ανοσολογική απάντηση 
για την προστασία αυτών των κυττάρων 
ή την αφαίρεση των κυττάρων που έχουν 
μολυνθεί. Ο άλλος λόγος γι αυτό είναι η 
ρινική κοιλότητα, η οποία έχει πολύ ση-
μαντικά κύτταρα του ανοσοποιητικού 
συστήματος, που είναι πολύτιμα για το 
αστάρωμα της ανοσολογικής απόκρισης 
και για τη δημιουργία του σωστού τύπου 

ανοσολογικής απόκρισης – θα θέλαμε να 
πάρουμε μια αντί-ιϊκή απάντηση αυτής 
της φύσης».

Πολλοί έχουν σχολιάσει ότι η έρευνα 
σε ολόκληρο τον Καναδά δεν κινείται 
μόνο γρήγορα, αλλά ότι τροφοδοτείται 
με πάθος.
«Δεν υπήρξε ποτέ μια στιγμή στα 52 

χρόνια της ζωής μου που η καναδική 
ερευνητική κοινότητα να μην επικεντρώ-
θηκε στη διαχείριση ενός ενιαίου μολυ-
σματικού παράγοντα», λέει ο Jonathan 
Bramson, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
McMaster και σημειώνει: «Όμως πρέπει 
να πω ότι η τρέχουσα προσπάθεια είναι 
πραγματικά πρωτοφανής!».

Άλλα καναδικά πανεπιστήμια που ερ-
γάζονται στην αναζήτηση ενός εμβολίου 
κατά της Covid-19, είναι το Πανεπιστή-
μιο της Αλμπέρτα, το Πανεπιστήμιο της 
Βρετανικής Κολομβίας, το Πανεπιστήμιο 
του Σασκάτσουαν, το Πανεπιστήμιο της 
Μανιτόμπα και το Laval University στο 
Κεμπέκ. Όμως, από ότι δείχνουν τα έως 
τώρα στοιχεία, η διαδικασία δοκιμών θα 
πάρει χρόνο…
«Θα υπάρξουν εμπόδια μόλις αυτό το 

εμβόλιο φτάσει στις κλινικές δοκιμές, 
επειδή όλα πρέπει να είναι ασφαλή», 
εξηγεί ο Roderick Slavcev, καθηγητής 
φαρμακευτικών επιστημών στο Πανεπι-
στήμιο του Waterloo στο Ontario.

Προσθέτει ότι αν όλα πάνε καλά με το 
ρινικό εκνέφωμα, το προ-κλινικό τμήμα 
αυτής της ανάπτυξης θα πρέπει να ολο-
κληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2021.

Να σημειωθεί ότι, σε μια έρευνα που 
πραγματοποίησε η εταιρία «Research 
CO», ρωτήθηκαν 1.000 Καναδοί εάν θα 
έκαναν το εμβόλιο κατά της COVID-19 
όταν αυτό θα είναι διαθέσιμο. Οι απα-
ντήσεις έδειξαν ότι το 73% ήταν θετικό 
να κάνει το εμβόλιο (απάντησαν συγκε-
κριμένα «σίγουρα» ή «πιθανώς»). 
Την ώρα που οι Καναδοί βρίσκονται 

αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της επι-
δημίας, είναι σε θέση να αισιοδοξούν 
για το μέλλον, βλέποντας όλες αυτές τις 
ερευνητικές ομάδες, οι οποίες με πάθος 
έχουν ριχτεί στη «μάχη» για την εξεύρε-
ση ενός εμβολίου. 

Όπως άλλωστε υπογράμμισε και ο 
Roderick Slavcev: «Σου δίνει θετική ενέρ-
γεια να βλέπεις τόσους πολλούς ανθρώ-
πους να προσπαθούν να βρουν τη λύση 
ενάντια στην πανδημία της Covid-19».

© Weather Network

Η ερευνητική ομάδα του πανεπιστημίου Waterloo στο Ontario  
πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας
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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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Κεμπέκ: Ανοίγουν τα μαγαζιά με το… μαλακό!
Ποιο είναι το 1ο στάδιο της Κυβέρνησης Legault του νέου ανοίγματος για επιχειρήσεις

Μια ημέρα μετά τη σκιαγράφηση 
ενός σχεδίου που θα επιτρέπει στα 

παιδιά να επιστρέψουν σε παιδικούς 
σταθμούς και δημοτικά σχολεία το Μάιο, 
ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, François 
Legault (φωτ.), παρουσίασε τα σχέδιά 
του την Τρίτη 28 Απριλίου, για να ανοίξει 
ξανά ορισμένες επιχειρήσεις στην επαρ-
χία.
Κατά τη διάρκεια του μήνα Μαΐου, θα 

επιτραπεί σε τρεις τομείς να ανοίξουν 
ξανά:
-Στα καταστήματα λιανικής (όχι αυτά σε 

εμπορικά κέντρα).
-Στα καταστήματα λιανικής που βρί-

σκονται σε εμπορικά κέντρα αλλά έχουν 
απευθείας πόρτα προς τα έξω.
-Σε κατασκευαστικές και τεχνικές εται-
ρίες.
-Σε βιομηχανίες.
Τα καταστήματα εκτός της περιοχής 

του Μόντρεαλ θα επιτρέπεται να ανοί-

ξουν ξανά στις 4 Μαΐου, ενώ εκείνα που 
βρίσκονται στην περιοχή του Μόντρεαλ 
θα ανοίξουν ξανά στις 11 Μαΐου. Τα κα-
τασκευαστικά έργα, συμπεριλαμβανο-
μένης της οδικής εργασίας, θα ξαναρχί-
σουν πλήρως στις 11 Μαΐου, με περίπου 
85.000 εργαζόμενους να αναμένεται να 
επιστρέψουν στη δουλειά.
Οι κατασκευαστικές εταιρείες θα έχουν 

το δικαίωμα να ανοίξουν ξανά στις 4 
Μαΐου με ορισμένους περιορισμούς: σε 
εκείνες που έχουν 50 ή λιγότερους ερ-
γαζόμενους θα επιτρέπεται να ανοίξουν 
ξανά με πλήρες προσωπικό. Όσοι έχουν 
περισσότερους από 50 υπαλλήλους θα 
επιτρέπεται να έχουν μόνο 50 εργαζόμε-
νους συν 50% του συνολικού αριθμού 
των εργαζομένων πάνω από αυτό, για 
οποιαδήποτε βάρδια καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της ημέρας. Ο κ. Legault είπε, ότι 
το σχέδιο είναι η κυβέρνηση να ανοίξει 
ξανά σταδιακά και να παρακολουθήσει 
για να διασφαλίσει ότι δε θα υπάρξει αρ-
νητικός αντίκτυπος στα ποσοστά μόλυν-

σης ή στα νοσοκομεία. Πρόσθεσε δε, ότι 
οι άνθρωποι θα πρέπει να συνεχίσουν 
να ακολουθούν μέτρα απόστασης.
«Συνεχίστε να ενεργείτε σαν όλοι όσοι 

συναντάτε να έχουν τον ιό. Θα αναλύ-
ουμε την κατάσταση κάθε μέρα και θα 
προσαρμόζουμε νέα στοιχεία αν είναι 
απαραίτητο», είπε, ενώ τόνισε ότι «Η λέ-
ξη-κλειδί είναι σύνεση».
Ο ανώτατος γιατρός της επαρχίας ενη-

μέρωσε, ότι η χαλάρωση ορισμένων πε-
ριορισμών δε σήμαινε ότι οι άνθρωποι 
πρέπει να σταματήσουν να ακολουθούν 
μέτρα δημόσιας υγείας και να μετακι-
νούνται ευρέως. 

Εξάλλου, ο πρωθυπουργός του Κανα-
δά, Justin Trudeau, δήλωσε με τη σειρά 
του την Τρίτη 28/4, ότι η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση θα κυκλοφορήσει σύντομα 
κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 
με τον τρόπο χειρισμού του ανοίγματος 
της οικονομίας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χρεια-
ζόμαστε κοινές κατευθυντήριες γραμμές 

για να βεβαιωθούμε ότι οι αποφάσεις 
που λαμβάνονται σε ολόκληρη τη χώρα 
στηρίζονται σε μια κοινή κατανόηση και 
εκτίμηση το τι μας λένε η επιστήμη και 
οι ειδικοί». 

Πίσω στο σχολείο  
μετά… φόβου Θεού!

Για εβδομάδες, οι γονείς στο Κεμπέκ 
έχουν υποχρεωθεί να κρατήσουν τα 

παιδιά τους στο σπίτι, μακριά από την 
παιδική χαρά και μακριά από τους φί-
λους τους. Τώρα, πρέπει να προσαρμο-
στούν με την ιδέα να στείλουν τα παι-
διά τους πίσω στο σχολείο το Μάιο.

Η απόφαση της επαρχίας, να ανοίξει 
δημοτικά σχολεία και παιδικούς σταθ-
μούς τον επόμενο μήνα, ανησύχησε 
τους γονείς. Στις 11 Μαΐου, ανοίγουν 
δημοτικά και παιδικοί σταθμοί στην 
ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ. Τα 
υπόλοιπα θα ανοίξουν την επόμενη 
εβδομάδα. Όλα τα άλλα σχολεία – γυ-
μνάσια, κολέγια και πανεπιστήμια – θα 
ανοίξουν το Σεπτέμβριο.
«Εάν αποτύχει το σχέδιο αυτό θα σή-

μαινε ότι επωμιστήκαμε τους αποκλει-
σμούς για το τίποτα και θα ήταν ένα 
μεγάλο αίσθημα αποτυχίας», δήλωσε 
μια μητέρα.

Ένας άλλος γονέας είπε, ότι το σχέ-
διο επαναλειτουργίας της κυβέρνησης 
είναι ιδιαίτερα άδικο για τους εκπαι-
δευτικούς. Αποφάσισε να μη στείλει το 
παιδί της στο σχολείο.

Ένας δάσκαλος τετάρτης δημοτικού 
στο Laval και ο ίδιος γονέας, συμφωνεί: 
«Έχω περισσότερες ερωτήσεις παρά 
απαντήσεις. Ήλπιζα για περισσότερη 
σαφήνεια σχετικά με τα πρωτόκολλα 
και τις προσδοκίες για το πώς να ορί-
σουμε κοινωνικές αποστάσεις με τα μι-
κρότερα παιδιά».
Ο υπουργός Παιδείας, Jean-François 

Roberge, κήρυξε τους 15 μαθητές μάξι-
μουμ ανά τάξη και ότι τα δύο μέτρα θα 

πρέπει να τηρούνται όπου είναι δυνα-
τόν. Οι μαθητές με προβλήματα υγεί-
ας, όπως και οι καθηγητές άνω των 60 
ετών, δεν πρέπει να επιστρέψουν στο 
σχολείο, δήλωσε ο υπουργός. 

ΠΟΛΥ ΝΩΡΙΣ;
Το Κεμπέκ έχει κινηθεί πιο γρήγορα 

από άλλες επαρχίες με το άνοιγμα των 
σχολείων, παρά το γεγονός ότι μετράει 
περισσότερους θανάτους από Covid-19. 
Ενώ ορισμένοι γονείς πιστεύουν ότι το 
Κεμπέκ προτρέχει, η αναμονή μέχρι το 
φθινόπωρο έχει επίσης μειονεκτήματα.

Ο Legault δήλωσε ότι η απόφαση να 
αρχίσει η χαλάρωση των περιορισμών 
του κορωνοϊού με το άνοιγμα των δη-
μοτικών σχολείων ελήφθη, εν μέρει, 
επειδή ο κίνδυνος εμφάνισης επιπλο-
κών από μικρότερα παιδιά είναι πολύ 
χαμηλός.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Ο Γενικός διευθυντής του Σχολείου 

Σωκράτης-Δημοσθένης, Χρήστος Αδα-
μόπουλος, δήλωσε στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑ-
ΔΙΚΑ ΝΕΑ: «Αυτή τη στιγμή σχεδιάζου-
με και οργανώνουμε την επιστροφή και 
το άνοιγμα. Το μεγάλο ερώτημα παρα-
μένει, πόσοι μαθητές θα επιστρέψουν. 
Επικοινωνούμε με όλες τις οικογένειες 
των μαθητών μας για να μάθουμε. Ο 
τρόπος που σχεδιάζουμε και οργανω-
νόμαστε θα εξαρτηθεί από αυτό. Το 
Σχολείο μας ακολουθεί τις οδηγίες του 
Υπουργείου Παιδείας όπως πάντα. Οι 
δάσκαλοί μας έχουν κάνει εξαιρετική 
διδασκαλία από απόσταση. Θα ανα-
προσαρμόζουμε το πλάνο μας ανάλογα 
με τα γεγονότα».

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

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

Guy Ouellette
Βουλευτής του Chomedey

MNA for Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΗΛΙΑ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΗΛΙΑ
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Επιζήμιες παρεμβάσεις…
Μεμψιμοιρία και αλληλοκατηγορίες στον απόηχο της δικαστι-

κής απόφασης για την πολύχρονη διαμάχη μεταξύ των κο-
γκρέσων μας. Σύνηθες βέβαια το φαινόμενο, άλλωστε καμία δι-
καστική απόφαση δεν ικανοποιεί απόλυτα όλες τις αντιμαχόμενες 
πλευρές. Η ερμηνεία της νομολογίας πάντως εξακολουθεί ν’ απο-
τελεί  θέμα συζήτησης και αντιπαράθεσης εν μέσω κορωνοϊού και 
κατ’ οίκον περιορισμού…
Ας ανατρέξουμε όμως λίγο στην ιστορία. Ίσως μπορέσουμε να 

κατανοήσουμε τα κίνητρα που σχετίζονται με τη διένεξη και την 
προσφυγή στο δικαστήριο.
Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο ιδρύθηκε στη δεκαετία του ‘80 και 

ουσιαστικά είναι το σχήμα που εκπροσωπεί όλους τους Ελληνοκα-
ναδούς. Εν τούτοις, λόγω των αδυναμιών που έχει παρουσιάσει 
κατά καιρούς σε οργανωτικό επίπεδο αλλά και λόγω έλλειψης οι-
κονομικών μέσων, δεν ήταν εύκολο να διαδραματίσει τον ηγετι-
κό ρόλο που τυπικά του ανήκει. Παρά ταύτα κατάφερε, όσο ήταν 
εφικτό, να ευαισθητοποιήσει την Καναδική πολιτική ηγεσία στο δί-
καιο αγώνα της Κύπρου, στο Μακεδονικό ζήτημα και στο Ποντιακό 
θέμα. Ύστερα από επίμονες και επίπονες προσπάθειες, η γενοκτο-
νία του Ποντιακού Ελληνισμού έχει πλέον επισήμως αναγνωριστεί 
από τις περισσότερες επαρχιακές και δημοτικές αρχές. Παρ’ όλες 
όμως τις σημαντικές επιτυχίες στα εθνικά θέματα, διαφορές που 
προέκυψαν στην πορεία με αδελφούς οργανισμούς, το οδήγησαν 
σε λανθασμένες ενέργειες. Η ίδρυση παραρτήματος στο Κεμπέκ, 
καθ’ ην στιγμήν η επαρχία εκπροσωπείτο ήδη από τοπικό Κογκρέ-
σο, είναι κάπως αδικαιολόγητη. Επί πλέον, κάποιες διατάξεις του 
καταστατικού δεν τηρήθηκαν ως έπρεπε. 
Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ είναι προϊόν των εξουσιαστι-

κών τάσεων της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ, η οποία επιμένει 
να αυτό-προσδιορίζεται ως το κέντρο αναφοράς του ελληνισμού. 
Σκεπτικό, που την ωθεί να ασκεί πλήρη έλεγχο στις ενέργειες και 
αποφάσεις των εξαρτώμενων οργανισμών. Εάν εξαιρέσουμε τη 
σύντομη παραγωγική θητεία της διοίκησης Παναγιώτη Γεωργακά-
κου, το έργο του Ελληνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ είναι ουσιαστι-
κά ανύπαρκτο.

Χιλιάδες δολάρια δαπανήθηκαν άσκοπα σε δικαστικά έξοδα και 
σε αμοιβές δικηγόρων, το μεν Εθνικό για να εξασφαλίσει την πο-
λυποθούμενη αναγνώρισή του, το δε τοπικό για να απαξιώσει τη 
διοίκηση του Εθνικού. Πέρα όμως από τα όποια κίνητρα και τις 
όποιες προθέσεις, η ηθική ευθύνη για τη σημερινή «εμπόλεμη» 
κατάσταση, βαρύνει ολοκληρωτικά την πρώτη γενιά. Μια γενιά, 
που στην πλειοψηφία της κουβαλά συνήθειες, νοοτροπίες και 
αναχρονιστικές αντιλήψεις ασυμβίβαστες με τη σημερινή Καναδι-
κή πραγματικότητα. 

Πριν τριάντα χρόνια, μια ομάδα γονέων δεύτερης γενιάς, έθεσαν 
τον εαυτό τους στην υπηρεσία της κοινότητας για να συμβάλλουν 
στη σωστή λειτουργία των ελληνικών σχολείων και του οργανι-
σμού. Αξιόλογοι νέοι, επιστήμονες, επαγγελματίες και επιχειρημα-
τίες, μπήκαν στο «στίβο», με προοπτική την αρμονική συνεργασία 
για το κοινό καλό. 
Γνωστοί και μη εξαιρετέοι καρεκλολάτρεις, αρνούμενοι πεισμα-

τικά να εγκαταλείψουν τη σκυτάλη, φρόντισαν εντέχνως να σπεί-
ρουν στους νεοσύλλεκτους το μικρόβιο της γκρίνιας και της διχό-
νοιας. 

Είμαι πεπεισμένος, πως εάν οι σημερινοί νέοι ηγήτορες καθίσουν 
στο διαπραγματευτικό τραπέζι, μακριά από επιζήμιες παρεμβά-
σεις, θα καταλήξουν σε μία αρμονική και βιώσιμη συνεργασία.  

Αρκεί να το αντιληφθούν… 

ΟΙ ΗΠΑ ΕΠΕΣΑΝ  
στην παγίδα του Ερντογάν
Γράφει ο Μιχάλης Ιγνατίου*

Οπωσδήποτε, είναι ένα πράγμα κάποιος 
να παίζει το βλάκα… Και άλλο να είναι 

πραγματικά… Ο δεύτερος δικαιολογείται για 
όλα όσα κάνει, είτε εντός είτε εκτός του ψυ-
χιατρείου. Ο πρώτος όμως, δεν έχει καμία 
απολύτως δικαιολογία.
Εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, ΚΑΙ 

για να εξαπατήσει το εσωτερικό του ακροα-
τήριο, ΑΛΛΑ ΚΑΙ για να επηρεάσει την κοινή 
γνώμη στο εξωτερικό, ο ισλαμιστής Πρόε-
δρος της Τουρκίας έστειλε αεροπλάνα με ια-
τρικό υλικό σε μερικές χώρες, ανάμεσα στις 
οποίες και στην Αμερική.
Όσες χώρες παρέλαβαν τα αμφιλεγόμενα 

φορτία, ευχαρίστησαν την τουρκική κυβέρ-
νηση και τον τουρκικό λαό. Μία χώρα, η 
Αμερική, ξεπέρασε όλα τα όρια. Ο υπουργός 
Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, μέσω του λογα-
ριασμού του στο Twitter, έγραψε: «Σε περι-
όδους κρίσης, οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ πρέπει 
να στέκονται μαζί. Ευχαριστούμε την Τουρκία 
για τη γενναιόδωρη δωρεά ιατρικών προμη-
θειών και προστατευτικού εξοπλισμού που 
μας βοηθούν να καταπολεμήσουμε τον κο-
ρωνοϊό στις περιοχές που επλήγησαν περισ-
σότερο. Οι Αμερικανοί είναι ευγνώμονες για 
τη φιλία, τη συνεργασία και την υποστήριξή 
σας».
Τα ίδια και ακόμα… καλύτερα, έγραψε στη 

δική του ανακοίνωση το αμερικανικό Πεντά-
γωνο, που συνόδευσε το κείμενο με φωτο-
γραφίες. Διπλωματική αβρότητα, θα πείτε, 
αλλά δε θα συμφωνήσω. Πρόκειται για κλα-
σική περίπτωση συμπεριφοράς -αμερικανι-
κού στιλ βεβαίως- μίας χώρας που δεν προ-
στατεύει τα στρατηγικά της συμφέροντα.

Ωραία… Έστειλε ο Ερντογάν ένα αεροπλάνο 
με μάσκες και γάζες, αμφιλεγόμενης θα έλε-
γα ποιότητας… Έχει ανάγκη η Αμερική το υλι-
κό που έστειλε ο πρόεδρος της Τουρκίας; Όχι, 
πέστε μου. Και εάν θεωρητικά δεχθούμε ότι 
έχει ανάγκη το τουρκικό ιατρικό υλικό, πόσοι 
άνθρωποι θα επωφεληθούν από την πράξη 
των γαλαντόμων Τούρκων; 500; Χίλιοι; Δέκα 
χιλιάδες; Στα 300 τόσα εκατομμύρια πολι-
τών;
Δε μπορεί να μην καταλαβαίνει ο πανέ-

ξυπνος κ. Πομπέο και οι άλλοι αφελείς στο 
Πεντάγωνο, ότι ο ισλαμιστής Ερντογάν παίζει 
ένα παιγνίδι δημοσίων σχέσεων, όπως τα 
σχεδίασαν οι λομπίστες του στην Ουάσιγκτον. 
Αν έχει τόση ανάγκη η Αμερική, ας κάνουμε 
γρήγορα έναν… έρανο να βοηθήσουμε τη… 
δεινοπαθούσα αμερικανική υπερδύναμη! 
Πεινούν προφανώς τα εκατομμύρια των αν-
θρώπων στις ΗΠΑ… Δεν έχουν ούτε φάρμα-
κα, ούτε καν γάζες οι γιατροί τους… Και ευτυ-
χώς που βρέθηκε ο Ερντογάν να τους στείλει!

Κάποιοι μας κοροϊδεύουν μπροστά στα 
μάτια μας… Δεν είναι δυνατόν να μην κα-
ταλαβαίνουν την απάτη του Ερντογάν πολι-
τικοί όπως ο κ. Πομπέο και υπουργοί όπως 
ο Μαρκ Έσπερ…
Δε λέμε να μη δεχθούν τη βοήθεια, αφού 

την έστειλε ο Τούρκος πρόεδρος. Αλλά έπρε-
πε να αποδοκιμάσουν από την αρχή την 
τουρκική απάτη και με ευγενικό τρόπο να 
την απορρίψουν πριν καν ξεκινήσει από την 
τουρκική αεροπορική βάση. Αντίθετα, επέ-
τρεψαν να τους κάνει «ρόμπα» ο Ερντογάν. 
Ότι παθαίνουν, τα… «τραβάει» ο οργανισμός 
τους. Και μετά παραπονούνται επειδή οι 
Τούρκοι δεν τους σέβονται.

Κάποιοι άλλοι φαίνεται ότι μπορεί να έχουν 
δίκιο να υποστηρίζουν, ότι στα παρασκήνια 
διεξάγεται ένα μεγάλο παζάρι, που αφορά 
την αμερικανοτουρκική επαναπροσέγγιση, 
με τρόπο που δε θα εξευτελίζεται ο Ερντο-
γάν. Άκουσα και εγώ τις φήμες, αλλά μου ει-
πώθηκε ότι προς το παρόν δεν έχουμε κάτι 
το χειροπιαστό. Δεν προχώρησαν πολύ οι συ-
ζητήσεις, μου τονίστηκε, διότι σκοντάφτουν 
στους ρωσικούς S-400, που ο πρόεδρος τής 
Τουρκίας απαιτεί να αποδεχθούν οι Αμερι-
κανοί και να παραβιάσουν τους νόμους, τις 
αρχές και τους κανόνες της.
Ο Ερντογάν φάνηκε πολύ τυχερός. Πέραν 

των όσων γνωρίζουμε για τα προσωπικά και 
επιχειρηματικά συμφέροντα του κ. Τραμπ, ο 
οποίος είναι εκβιαζόμενος από το Σουλτάνο 
της Άγκυρας, συνέβη και κάτι άλλο. Εκεί που 
θα ψήφιζε η Ολομέλεια της Γερουσίας για 
τις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, έφτα-
σε η πανδημία στην Αμερική, που έφερε τα 
πάνω κάτω. Και έτσι προς το παρόν τη γλί-
τωσε.

Έχει μεγάλη σημασία να δούμε τι αναφέ-
ρει στην επιστολή που -όπως ανακοίνωσε ο 
ίδιος- έστειλε στον Αμερικανό πρόεδρο. Ο 
πόνος του είναι η Βουλή, η Γερουσία και τα 
αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Που ευτυ-
χώς δεν έπεσαν ακόμα στην παγίδα του…
«Ελπίζω», γράφει στον κ. Τραμπ, «ότι στην 

προσεχή περίοδο, με το πνεύμα της αλλη-
λεγγύης που επιδείξαμε κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, το Κογκρέσο και τα αμερικα-
νικά μέσα μαζικής ενημέρωσης θα καταλά-
βουν καλύτερα τη στρατηγική σημασία των 
σχέσεων μας».
Ευτυχώς, η συντριπτική πλειοψηφία των 

Αμερικανών νομοθετών και των ΜΜΕ, δεν 
έχουν προσωπικά και επιχειρηματικά συμ-
φέροντα στην Τουρκία, όπως ο Ντόναλντ 
Τραμπ…

*Ο Μιχάλης Ιγνατίου είναι δημοσιογράφος και 
συγγραφέας. Ανταποκριτής του OPEN TV και 
του ΕΘΝΟΥΣ στην Ουάσιγκτον.



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  1 Μαΐου, 2020 / May 1, 2020  •  5

www.greektowngrill.ca    |    4637 Chemin du Souvenir, Laval, QC   |   450-688-6340

ALL OUR SPECIALTIES
DELIVERED TO YOUR DOOR

450-688-6340

ΤΟ VILLA VAL DES ARBRES ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΝΤΕ CHSLDS ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝΤΑΙ 

Οι Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις στέλνουν  
γιατρούς στα γηροκομεία του Laval

Ανταποκρινόμενοι σε αίτημα της 
κυβέρνησης του Κεμπέκ, η Κοινή 

Καναδική Ομάδα Ειδικών Δυνάμεων 
Ανατολής (JTFE) έστειλε ιατρικά εκπαι-
δευμένο στρατιωτικό προσωπικό στην 
περιοχή του Μόντρεαλ, για να βοηθήσει 
σε σχεδόν μισή ντουζίνα γηροκομεία που 
έχουν πληγεί από το COVID-19 συμπερι-
λαμβανομένου ενός CHSLD στην περιοχή 
του Laval.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΑΝΑΓΚΗ
«Μετά από συμφωνία μεταξύ των 

επαρχιακών και ομοσπονδιακών κυβερ-
νήσεων, το προσωπικό της JTFE με ιατρι-
κή εμπειρία, αναπτύχθηκε για να βοηθή-
σει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών 
Υπηρεσιών του Κεμπέκ (MSSS) με την 
κρίση COVID-19», δήλωσε εκπρόσωπος 
της έδρας της CAF στην Οτάβα.
Το MSSS είχε προσδιορίσει τα κέντρα 

μακροχρόνιας περίθαλψης (CHSLDs) 
ως ιδρύματα που χρειάζονται τη μεγα-
λύτερη βοήθεια. Το CHSLD Villa Val des 
Arbres στο Saint-Martin Blvd ανατολικά 
του Laval ήταν ένα από τα κέντρα φρο-
ντίδας που επιλέχθηκαν για βοήθεια. 
Η CAF είπε ότι συνεργάστηκε στενά με 
τους κυβερνητικούς εταίρους της για τον 
προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και 
των εγκαταστάσεων, όπου θα μπορούσε 
να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότη-
τα, βάσει των ικανοτήτων της ομάδας.

ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Πριν από την ανάπτυξη σε επιλεγμένες 

εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλ-
ψης, που προσδιορίζονται από το MSSS, 
οι ομάδες της CAF ήρθαν σε επαφή με 
τα ιδρύματα για να εκτιμήσουν σαφώς 
τις βασικές ανάγκες. Η CAF αναφέρει ότι 
αυτή η κρίσιμη διαδικασία σχεδιασμού, 
θα διασφαλίσει ότι το στρατιωτικό προ-
σωπικό που θα σταλεί στη συνέχεια στις 
εγκαταστάσεις, θα ικανοποιήσει αποτε-
λεσματικά τις ανάγκες υποστήριξης των 
ομάδων πολιτών που υπάρχουν ήδη.

Πέντε κέντρα μακροχρόνιας περίθαλ-
ψης στην ευρύτερη περιοχή του Μό-
ντρεαλ, βρίσκονται στο επίκεντρο των 
προσπαθειών, σε συνεργασία με τις 
επιτόπιες ομάδες πολιτών. Οι αναπτυσ-
σόμενες ομάδες παρέμβασης της CAF 
αποτελούνται από 130 άτομα, συμπερι-
λαμβανομένων δύο νοσοκόμων και 12 
ιατρικών τεχνικών, όλοι βοηθούμενοι 
από προσωπικό υποστήριξης.

«ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΩ»
Η CAF λέει ότι ως ενεργά μέλη στις κοι-

νότητές τους, το στρατιωτικό προσωπι-
κό που αναπτύσσεται «είναι περήφανο 
που μπορεί να βοηθήσει τους κατοίκους 
του Κεμπέκ». Έχουν ανατεθεί σε μικρές 
ομάδες και έχουν λάβει εντολή να «σέ-
βονται αυστηρά τα πρότυπα και τις δια-
δικασίες που έχει θεσπίσει το MSSS για 
την προστασία των ασθενών, του κοινού, 
καθώς και πολιτικού και στρατιωτικού 
προσωπικού, για την καταπολέμηση του 
COVID-19», σύμφωνα με την CAF.
Τα καθήκοντα που εκτελούνται από το 

στρατιωτικό προσωπικό ποικίλλουν ανά-
λογα με τις ανάγκες που προσδιορίζο-
νται από τους πολιτικούς τους εταίρους. 
Μεταξύ άλλων, ο στρατός υποστηρίζει 
τους μη στρατιωτικούς επαγγελματίες 
υγείας που ήδη υπάρχουν, αυξάνοντας 
τη δύναμη των διαθέσιμων πόρων σε 
κάθε τοποθεσία.

ΗΤΑΝ ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ
Προκειμένου να είναι έτοιμοι να απα-

ντήσουν στο κάλεσμα, τα μέλη της 2ης 
ομάδας Καναδικής Διεύθυνσης / Κοινής 
Ομάδας (Ανατολή) βρίσκονταν σε εθελο-
ντική απομόνωση από τις 13 Μαρτίου.
«Είμαστε περήφανοι που το στρατιω-

τικό προσωπικό βοηθά στην καταπολέ-
μηση του COVID-19 στα κέντρα μακρο-
χρόνιας φροντίδας, μετά από αίτημα της 
κυβέρνησης του Κεμπέκ, που εγκρίθηκε 
από τις ομοσπονδιακές αρχές», λέει ο 
Ταξίαρχος Gervais Carpentier, διοικητής 
της 2ης μεραρχίας Κοινής Καναδικής 
Ομάδας Ειδικών Δυνάμεων Ανατολής.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
«Οι στρατιωτικοί μας επαγγελματίες 

υγείας είναι έτοιμοι και εξοπλισμένοι 
για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές 
προκλήσεις», δήλωσε η Συνταγματάρχης 
Manon Asselin, Διοικητής του τέταρτου 
Health Services Group. «Έχουν τις γνώ-
σεις και τις δεξιότητες για να εργαστούν 
σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης 
μαζί με πολιτικές υπηρεσίες, προκειμέ-
νου να υποστηρίξουν τους συμπολίτες 
τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Η επιχείρηση LASER είναι το όνομα 
της συνολικής συμμετοχής των Καναδι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων στην πανδημία. 
Επικεντρώνεται στη διατήρηση της CAF, 
στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
της CAF στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, 
και στην προετοιμασία της CAF για υπο-
στήριξη των πολιτικών αρχών, όπως ζητή-
θηκε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. 

ΤΟ JTFE ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Το Joint Task Force East (JTFE) είναι μία 

από τις έξι περιφερειακές μονάδες που 
ιδρύθηκαν από τις Καναδικές Ένοπλες 
Δυνάμεις σε ολόκληρη τη χώρα. Οι ομά-
δες εργασίας βρίσκονται σε καίριες το-
ποθεσίες σε ολόκληρο τον Καναδά και 
διεξάγουν επιχειρήσεις CAF σε ηπειρω-
τική κλίμακα.

Η CAF λέει, ότι ένας από τους ακρογω-
νιαίους λίθους της στρατιωτικής ιατρι-
κής είναι η διαχείριση μολυσματικών 
ασθενειών σε στρατιωτικό περιβάλ-
λον, όπως βάσεις, στρατόπεδα, πλοία 
και αεροπορικοί σταθμοί. Ως εκ τούτου, 
προσθέτουν, η προληπτική ιατρική επι-
κεντρώνεται στα απαιτούμενα σετ δε-
ξιοτήτων για την εκπλήρωση του έργου 
και όλοι οι επαγγελματίες του τομέα της 
υγείας είναι εξίσου καλά εκπαιδευμένοι 
σε αυτόν τον τομέα.

ΤΟΥ MARTIN C. BARRY

Τα μέλη της Ομάδας Υπηρεσιών Υγείας των 4 της CAF εκπαιδεύονται στο Saint-
Jean Garrison νότια του Μόντρεαλ για προετοιμασία για ανάπτυξη στην περιοχή 
συμπεριλαμβανομένου του Laval
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Γράφει ο Παναγιώτης Σωτήρης

Μέχρι το Φεβρουάριο, για τις περισ-
σότερες χώρες, η έννοια των «μέ-

τρων κοινωνικής αποστασιοποίησης» 
ήταν περισσότερο μια αναφορά στα εγ-
χειρίδια επιδημιολογίας που διδάσκονταν 
οι φοιτητές ιατρικής και σε κάποια επιχει-
ρησιακά σχέδια των υπηρεσιών πολιτικής 
προστασίας.

Άλλωστε, τα μέτρα αυτά, παρότι αντλούν 
την έμπνευσή τους από τη μακραίωνη 
παράδοση των πρακτικών και μέτρων 
καραντίνας, κυρίως διατυπώθηκαν ως θε-
ωρητική υπόθεση, για το τι θα μπορούσε 
να γίνει στην περίπτωση ενός νέου λοι-
μώδους παθογόνου του αναπνευστικού 
συστήματος, για το οποίο δε θα υπήρχε 
επαρκής πρότερη ανοσία στον πληθυ-
σμό. Και παρότι ήδη από τη δεκαετία του 
1990 υπάρχει συστηματική συζήτηση του 
ενδεχόμενου νέων πανδημιών, που θα 
ενισχύονταν και από την εκθετική αύξηση 
των αεροπορικών ταξιδιών και την πα-
γκοσμιοποίηση, εντούτοις ως πρακτική, 
είχε δοκιμαστεί σε μικρό βαθμό. Υπήρχε 
η εμπειρία των μέτρων που εφάρμοσε 
κυρίως η Κίνα το 2003 για τον ιό SARS, 
υπήρχαν ιστορικά δεδομένα από τη δια-
φορετική θνησιμότητα της πανδημίας της 
«Ισπανικής Γρίπης» το 1918 σε όσες αμε-
ρικανικές πόλεις εφάρμοσαν μέτρα όπως 
η αναστολή λειτουργίας χώρων μαζικής 
διασκέδασης και συνάθροισης, υπήρχαν 
επιμέρους παραδείγματα από το κλείσιμο 
σχολείων σε ξεσπάσματα γρίπης, ή μελέ-
τες πάνω στη συμπεριφορά της εποχικής 
γρίπης, σε περιοχές που λόγω μεγάλων 
χιονοπτώσεων ανέστειλαν τις περισσό-
τερες δραστηριότητές τους. Όμως, δεν 
υπήρχε κάποιο παράδειγμα, που να δο-
κιμάστηκαν εκτεταμένα μέτρα κοινωνικής 
αποστασιοποίησης και οδηγίες «μένουμε 

σπίτι» σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Ακόμη 
και τα μαθηματικά μοντέλα για την πρό-
βλεψη των αποτελεσμάτων που θα είχαν 
τέτοια μέτρα, ήταν σε μεγάλο βαθμό στη-
ριγμένα σε υποθέσεις, καθώς απλούστα-
τα δεν υπήρχαν προηγούμενα δεδομένα, 
που να μπορούν να αποτελέσουν σημεία 
αναφοράς. Υπήρχε προφανώς μια γενική 
και εύλογη εκτίμηση για την ανακοπή του 
ρυθμού διασποράς και το σταδιακό περι-
ορισμό, όμως από εκεί και πέρα τα ερωτή-
ματα ήταν ανοιχτά.

ΤΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ  
ΤΟ «ΠΡΩΤΟ ΚΥΜΑ»

Σήμερα, τα πράγματα είναι αρκετά δια-
φορετικά και το γεγονός ότι οι περισσό-
τερες χώρες εφάρμοσαν και εφαρμόζουν 
τέτοια μέτρα, επιτρέπει και μια δυνατότη-
τα αποτίμησης των αποτελεσμάτων που 
είχαν. Ξέρουμε για παράδειγμα, ότι μια 
καθοριστική παράμετρος, που απαιτεί 
και παραπέρα έρευνα για να αποτιμη-
θεί πλήρως, ήταν ο βαθμός διασποράς 
που προϋπήρχε της λήψης μέτρων. Όπου 
προηγήθηκε η διασπορά της επιβολής 
μέτρων, ξέρουμε πια ότι η δυναμική της 
πανδημίας συνέχιζε να εκδηλώνεται ακό-
μη και μετά τα περιοριστικά μέτρα, έστω 
και εάν αυτά κατόρθωναν από ένα σημείο 
και μετά να τα ανακόπτει. Αυτό, με τη 
σειρά του, δείχνει την τεράστια σημασία 
της επιδημιολογικής επιτήρησης και του 
έγκαιρου ελέγχου, εντοπισμού, απομόνω-
σης των κρουσμάτων και ανίχνευσης των 
επαφών τους, με όλη τη δυσκολία που 
αυτό έχει σε έναν ιό, που έχει μεγάλη 
μεταδοτικότητα και σημαντικό ποσοστό 
ασυμπτωματικών ή ήπιων κρουσμάτων.
Ξέρουμε ακόμη, ότι όπου τα νοσοκομεία 

χρησιμοποιήθηκαν ως το βασικό μέσο 
ιατρικής παρέμβασης έφτασαν στο όριό 
τους, επέτειναν το σοβαρό πρόβλημα της 

εκτεταμένης έκθεσης στον ιό και νόσησης 
του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπι-
κού και ενίοτε λειτούργησαν ως χώροι πα-
ραπέρα διασποράς.
Ξέρουμε το πρόβλημα που προέκυψε με 

τους χώρους όπου συγκεντρώνονταν ευ-
παθείς πληθυσμοί, όπως τα γηροκομεία 
και οι χώροι προνοιακής φιλοξενίας. Χώ-
ρες με μεγάλο ποσοστό των ηλικιωμένων 
σε τέτοιους χώρους και μεγάλο αριθμό 
ηλικιωμένων ανά τέτοιο, βρέθηκαν να 
έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων 
θυμάτων.

Ξέρουμε πως σε χώρες, όπου εξαιτίας 
άνισης και ανεπαρκούς πρόσβασης στο 
σύστημα υγείας, μεγάλων κοινωνικών 
ανισοτήτων και επιβαρυμένων συνθηκών 
διαβίωσης, ένα σημαντικό μέρος των αν-
θρώπων ηλικίας κάτω των 65 ετών, έχει 
σοβαρά υποκείμενα προβλήματα ή κα-
ταστάσεις υγείας που τον καθιστούν ευ-
άλωτο στην πανδημία, συχνά και επειδή 
οι άνθρωποι αυτοί ήταν από αυτούς που 

έπρεπε να συνεχίζουν να εργάζονται συ-
χνά και σε όχι ασφαλείς συνθήκες.

ΟΙ ΟΔΥΝΗΡΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Όμως, την ίδια στιγμή, οι κυβερνήσεις 

και κοινωνίες βρέθηκαν να αναμετρώνται 
με δύο βασικές και οδυνηρές διαπιστώ-
σεις: Η πρώτη αφορά τη δυναμική της 
πανδημίας. Είναι πια προφανές, ότι ο ιός 
θα είναι μαζί μας για αρκετό καιρό. Το τω-
ρινό κύμα δε θα είναι το μόνο. Δείχνει να 
έχει τη δυναμική να συνεχίσει να μεταδί-
δεται για καιρό, μέχρις ότου σχηματιστεί 
κάποιου είδους ανοσία στον πληθυσμό, 
είτε επειδή εκτέθηκε, μολύνθηκε και ανέ-
πτυξε αντισώματα το μεγαλύτερο μέρος 
του πληθυσμού, είτε επειδή αναπτύχθηκε 
ένα αποτελεσματικό εμβόλιο ικανό για 
μαζική χρήση. Ακόμη περισσότερο, δε 
γνωρίζουμε το είδος της ανοσίας που θα 
αφήνει και εάν θα είναι ένας ιός με περι-
οδικές επανεμφανίσεις. Προφανώς, μπο-
ρεί να υποθέσει κάποιος, ότι αφού κάνει 
έναν πρώτο μεγάλο κύκλο, οι περιοδικές 
επανεμφανίσεις θα είναι λιγότερο έντο-
νες, όμως αυτό δεν ακυρώνει το σημα-
ντικό κόστος σε ανθρώπινες ζωές, ακόμη 
και εάν εμφανιστούν βελτιωμένες και πιο 
αποτελεσματικές θεραπείες για τα σοβα-
ρά περιστατικά. Όλα αυτά παραπέμπουν 
σε μια παρατεταμένη μάχη, που θα επι-
βάλει την ανάγκη για μέτρα περιορισμού 
της διασποράς και προστασίας ευπαθών 
ομάδων για μεγάλο διάστημα.

Η δεύτερη, αφορά την παγκόσμια οικο-
νομική κρίση. Τα μέτρα που ελήφθησαν, 
πυροδότησαν μια χωρίς προηγούμενο 
ύφεση και στο βαθμό που η πλήρης επι-
στροφή στην κανονικότητα θα αργήσει, η 
οικονομία θα δυσκολευτεί να επιστρέψει 
στους προηγούμενους ρυθμούς. 

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  7

ΣΕ ΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΤΑ ΝΕΡΑ Η ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα  
Σταδιακά οι κυβερνήσεις ανακοινώνουν μέτρα μερικής άρσης των περιορισμών  

που επιβλήθηκαν στην κορύφωση της πανδημίας, μόνο που αυτό δε σηματοδοτεί  
«επιστροφή στην κανονικότητα» αλλά κίνηση σε αχαρτογράφητα ύδατα
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Αυτό διαμορφώνει έναν ακόμη μεγάλο 
παράγοντα κρίσης, καθώς όσο και εάν οι 
κυβερνήσεις δηλώνουν αυτή τη στιγμή ότι 
προκρίνουν την προστασία της υγείας, την 
ίδια στιγμή γνωρίζουν ότι μεσοπρόθεσμα, 
μια μεγάλη και παρατεταμένη οικονομική 
κρίση, η οποία θα οδηγήσει σε εκτίναξη 
της ανεργίας και απαξίωση κλάδων, θα 
έχει επίσης σημαντικό κόστος σε ανθρώ-
πινες ζωές.
 

ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ  
ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Όλα αυτά καθορίζουν και τα αβέβαια 

μέτρα που συζητούν και σταδιακά εξαγ-
γέλλουν όλες οι κυβερνήσεις. Από τη 
μια υπάρχει η ελπίδα ότι μια μερική και 
αποσπασματική επαναλειτουργία μέρους 
της οικονομίας και της κατανάλωσης θα 
συγκρατήσει τους ρυθμούς της ύφεσης 
στα «καλά» σενάρια και όχι στα σενάρια 
καταστροφής. Βέβαια, και εδώ υπάρχουν 
πολλά ερωτηματικά, καθώς είναι δεδομέ-
νο ότι δε μιλάμε για επιστροφή σε προ-
ηγούμενους ρυθμούς, την ώρα που το 
ζήτημα της προστασίας εργαζομένων και 
καταναλωτών σε μεγάλους χώρους, αντι-
κειμενικά θα σημαίνει μικρότερη ένταση 
εργασίας.
Από την άλλη, υπάρχει η ελπίδα ότι στο 

βαθμό που οι περισσότερες χώρες πέρα-
σαν από ένα πρώτο κύμα, η παραπέρα δι-
ασπορά θα είναι πιο περιορισμένη και θα 
υπάρξει ένα διάστημα χαμηλών ρυθμών 
διασποράς, που θα επιτρέψει να συνεχί-
ζει να «κερδίζεται χρόνος» μέχρι το εμβό-
λιο ή αποτελεσματικότερα θεραπευτικά 
μέτρα.
Ωστόσο, υπάρχουν πολλές επισφάλειες 

και απροσδιοριστίες σε αυτό το πλαίσιο. 
Η διατήρηση περιορισμένων μέτρων κοι-
νωνικής αποστασιοποίησης, δε γνωρίζου-
με εάν θα έχει την ίδια αποτελεσματικό-
τητα με τα lockdown και επίσης δεν είναι 
καθόλου δεδομένο, ότι ακόμη και οι πιο 
αναπτυγμένες χώρες, έχουν όντως ένα 

μηχανισμό για έγκαιρο έλεγχο, εντοπισμό, 
απομόνωση κρουσμάτων, ιχνηλάτηση των 
επαφών τους, ή για τη διενέργεια μαζικών 
ελέγχων στον πληθυσμό. Επίσης, υπάρχει 
πραγματική ανασφάλεια ως προς το πόσο 
έγκαιρα θα μπορούν να λειτουργούν μη-
χανισμοί επιτήρησης, που θα μπορούν 
να ενεργοποιούν στοχευμένα και τοπικά 
μέτρα περιορισμού, σε περίπτωση νέων 
τοπικών εξάρσεων, ώστε να αποφευχθεί 
το ενδεχόμενο ενός γενικού lockdown. 
Επιπλέον, υπάρχει ανησυχία, ότι ακόμη 
και μερική άρση των περιορισμών θα οδη-
γήσει γρήγορα σε μαζική διασπορά, όπως 
προειδοποίησε και το Ινστιτούτο Ρόμπερτ 
Κοχ στη Γερμανία.
Σε όλα αυτά τα ανοιχτά ερωτήματα, προ-

στίθενται και αυτά που αφορούν τα συ-
στήματα υγείας και το εάν θα μπορούν 
να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται, εάν 
τυχόν νέες εξάρσεις ξεπεράσουν τα τρέχο-
ντα όριά τους, έστω και στο βραχύ χρόνο, 
και εάν θα υπάρχει ετοιμότητα για λήψη 
επιπλέον μέτρων, ώστε να αποτραπεί ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο.

Και βέβαια, για όσους περισσότερους 
κύκλους επιβολής νέων μέτρων, ακόμη 
και «τοπικών», μιλάμε, αυτό σημαίνει και 
ακόμη μεγαλύτερη υποχώρηση της οικο-
νομικής δραστηριότητας και μεγαλύτερη 
ύφεση, ιδίως εάν πάμε σε ενδεχόμενο νέο 
γύρο καθολικών lockdown.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  
ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Η Ελλάδα μπόρεσε να αντέξει το πρώτο 

κύμα. Αυτό είχε να κάνει με την έγκαιρη 
λήψη των μέτρων, την επάρκεια και ευθύ-
νη του προσωπικού του ΕΣΥ, τη συνειδητή 
πειθαρχία των πολιτών στα μέτρα και το 
γεγονός ότι π.χ. έχουμε χαμηλότερο πο-
σοστό ηλικιωμένων σε γηροκομεία και 
προνοιακές δομές φιλοξενίας. Όλα αυτά, 
σε συνδυασμό με την πραγματική επιβρά-
δυνση της διασποράς, έδωσε τη δυνατό-
τητα στην κυβέρνηση να εξαγγείλει μέτρα 
σταδιακής χαλάρωσης των μέτρων.

Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός, 

ότι και στην ελληνική περίπτωση πορευ-
όμαστε ήδη σε αχαρτογράφητα ύδατα 
και υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα που 
πρέπει να απαντηθούν επειγόντως:
-Θα γίνουν πράξη οι εξαγγελίες ενίσχυσης 

του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό και απαραί-
τητο εξοπλισμό, ώστε να ανταποκριθεί και 
στη μάχη της πανδημίας και στην επανεκ-
κίνηση των υπόλοιπων πλευρών της λει-
τουργίας του; 
-Θα διαμορφωθούν οι δομές πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας, που αποτελούν 
σήμερα ένα από τα αδύναμα σημεία του 
ΕΣΥ; 
-Θα υπάρξει η επάρκεια σε τεστ που δι-

αρκώς εξαγγέλλεται ως αναγκαία, ιδίως 
από τη στιγμή που ο ΠΟΥ επιμένει ότι η 
δυνατότητα μαζικής ανίχνευσης είναι 
αναγκαία συνθήκη για την όποια άρση 
των περιοριστικών μέτρων;
-Τα μέτρα μερικής και σταδιακής επανα-

λειτουργίας τομέων της οικονομικής και 
κοινωνικής ζωής, θα συνδυαστούν με όλες 
τις αναγκαίες «ασφαλείς πρακτικές», από 
την αραίωση μέχρι την ύπαρξη προστα-
τευτικού εξοπλισμού και αντισηπτικών; 

-Η γενική κατεύθυνση για χρήση μασκών, 
θα συνοδευτεί από εξασφάλιση επάρκει-
ας και αποφυγής αισχροκέρδειας;
-Σε «αδύναμους κρίκους» σε τυχόν νέο 

κύμα, όπως είναι τα γηροκομεία, οι προ-
νοιακές δομές φιλοξενίας, οι «κλειστοί 
πληθυσμοί» σε χώρους, όπως τα κέντρα 
φιλοξενίας προσφύγων, θα υπάρξουν όλα 
εκείνα τα μέτρα αποσυμφόρησης, αραί-
ωσης, εναλλακτικών μορφών φιλοξενίας, 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος με-
γάλων τοπικών ξεσπασμάτων;
-Τέλος, ως προς την οικονομία, με δεδο-
μένο ότι ακόμη και οι εξαγγελίες παραπέ-
μπουν σε περιορισμένη δραστηριότητα, 
ιδίως σε τομείς όπως ο τουρισμός, που 
άλλωστε εξαρτώνται και από διεθνείς τά-
σεις, υπάρχει ένα σχέδιο ακόμη πιο εκτε-
ταμένων παρεμβάσεων, που να στηρίξουν 
όσους πλήττονται, πρώτα και κύρια τους 
εργαζομένους, όπως και μια συνολικότερη 
και πιο στρατηγική συζήτηση για ένα ανα-
πτυξιακό μοντέλο, λιγότερο ευάλωτο και 
με μεγαλύτερες ενδογενείς δυναμικές;

© in.gr
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RESIDENTIAL AND COMMERCIAL ASPHALT

CALL NATALE 
FOR A FREE ESTIMATION 514-777-3774

BEFORE AFTER

MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED SEALER PROTECTION

WE REPAIR
• Cracks
• Pot Holes
• Edges of 

Garage 
Entrances  

• Replacement  
of Drains

BEFORE

AFTER AFTER

BEFORE

Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

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

Yiannis Hatzichristidis

ΣΕ ΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΤΑ ΝΕΡΑ Η ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα  
Σταδιακά οι κυβερνήσεις ανακοινώνουν μέτρα μερικής άρσης των περιορισμών  

που επιβλήθηκαν στην κορύφωση της πανδημίας, μόνο που αυτό δε σηματοδοτεί  
«επιστροφή στην κανονικότητα» αλλά κίνηση σε αχαρτογράφητα ύδατα
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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

Οι γυναίκες πολιτικοί που πέρασαν  
επιτυχώς το τεστ του κορωνοϊού

Οι γυναίκες αποτελούν το 50% του πα-
γκόσμιου πληθυσμού αλλά μόλις το 

10% των αρχηγών κρατών και κυβερνήσε-
ων. Αυτό το 10%, όμως, σίγουρα δεν έχει 
περάσει απαρατήρητο στη διάρκεια της 
πανδημίας του κορωνοϊού. 
Οι χώρες που έχουν ως επικεφαλής γυ-

ναίκες έχουν μερικές από τις καλύτερες 
επιδόσεις στη διαχείριση της υγειονομι-
κής κρίσης, λιγότερους θανάτους και μι-
κρότερα ποσοστά διάδοσης.
Θα ήταν εντελώς αντιεπιστημονικό να 

ισχυριστεί κανείς, ότι υπάρχει κάποια 
αιτιώδης σχέση ανάμεσα στο φύλο της 
ηγεσίας και στη διαχείριση της πανδημί-
ας. Κανείς δε θα ισχυριζόταν κάτι τέτοιο – 
ούτε οι ίδιες οι ηγέτιδες. Υπάρχουν όμως 
κάποια χαρακτηριστικά που ενώνουν τη 
Γερμανίδα καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ 
και τη Νεοζηλανδή πρωθυπουργό Τζα-
σίντα Αρντερν με την πρωθυπουργό της 
Φινλανδίας Σάνα Μαρίν, τη Δανή ομόλο-
γό της Μέτε Φρέντρικσεν, την πρωθυ-
πουργό της Νορβηγίας Ερνα Σόλμπεργκ 
και την Ταϊβανέζα πρόεδρο Τσάι-ινγκ-
γουέν με την πρωθυπουργό Σιλβέρια 
Τζέικομπς από το μικρό νησί του Αγίου 
Μαρτίνου της Καραϊβικής.
Όταν οι χώρες τους ήρθαν αντιμέτωπες 

με μια πρόκληση που δε μπορούσε να 
περιμένει, ούτε γινόταν να αντιμετωπι-
στεί με ευχολόγια, με μετάθεση ευθυνών 
και επιθετική ρητορική, οι γυναίκες αυ-
τές σήκωσαν το γάντι και απευθύνθηκαν 
στον πληθυσμό τους.

Η Αγκελα Μέρκελ, γνωστή για το προ-
σεκτικό στυλ της και την τάση να περιμέ-
νει πρώτα να εξελιχθεί μια κατάσταση για 
να παρέμβει στο τέλος, έκανε το ακριβώς 

αντίθετο στην πανδημία του κορωνοϊού. 
Μίλησε στους πολίτες της Γερμανίας από 
πολύ νωρίς, με ένα διάγγελμα εντελώς 
ασυνήθιστο για τα δικά της δεδομένα, 
στο οποίο είπε, μεταξύ άλλων, ότι κανείς 
δεν είναι αναλώσιμος και ότι όλοι πρέπει 
να προσπαθήσουν για να σωθούν ζωές.

«ΚΑΘΕ ΖΩΗ ΜΕΤΡΑΕΙ»
«Δεν είναι αφηρημένα νούμερα σε στα-

τιστικές, είναι ένας πατέρας ή παππούς, 
μια μάνα ή γιαγιά, ένας ή μία σύντροφος. 
Είμαστε μία κοινότητα στην οποία κάθε 
ζωή και κάθε άνθρωπος μετρούν», σημεί-
ωσε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση 
θα επικοινωνεί με τους πολίτες «σε πολ-
λές γλώσσες», γιατί αυτό που συμβαίνει 
αφορά «τον καθένα και την καθεμία, χω-
ρίς εξαιρέσεις».
Την Πέμπτη 23 Απριλίου, περίπου ένα 

μήνα μετά το πρώτο αυτό διάγγελμα, η 
Μέρκελ απευθύνθηκε εκ νέου στους 
πολίτες, αυτή τη φορά από το βήμα της 
Βουλής. 

Ήταν και πάλι ειλικρινής, όπως το Μάρ-
τιο, όταν είχε δηλώσει ότι τα πράγματα 
είναι σοβαρά και ότι θα μολυνθεί από τον 
κορωνοϊό το 60% έως 70% του γερμανι-
κού πληθυσμού. 
«Κανείς δε θέλει να το ακούει, αλλά 

βρισκόμαστε μόλις στην αρχή αυτής της 
επιδημίας. Θα χρειαστεί να ζήσουμε με 
αυτήν για αρκετό καιρό ακόμη», είπε. 

Η φωνή της καγκελαρίου λύγισε όταν 
αναφέρθηκε στη μοναξιά των ανθρώπων 
που αναγκάζονται να ζουν αποκλεισμέ-
νοι στα γηροκομεία της χώρας και για 
τους οποίους δε θα υπάρξει χαλάρωση 
περιοριστικών μέτρων.

Εδώ και χρόνια, οι Γερμανοί έχουν δώ-
σει στη Μέρκελ το προσωνύμιο Mutti 
– μητερούλα. Σε αυτή την περίπτωση, οι 
μητρικές συμβουλές είναι αυστηρές, δυ-
σάρεστες, προξενούν αντιδράσεις πα-
ραγόντων της οικονομίας, που ως άλλοι 
έφηβοι βλέπουν τον κόσμο μόνο μέσα 
από το δικό τους πρίσμα. 

Η Μέρκελ προειδοποιεί ότι αν την αγνο-
ήσουν, θα το μετανιώσουν, και τα λόγια 
της δε βασίζονται μόνο στη γυναικεία 
διαίσθηση αλλά και στην τεκμηριωμένη 
άποψη των σημαντικότερων επιστημό-
νων της χώρας. 

Δε χρειάζεται όμως να είναι μια ηγέτης 
φυσικός με διδακτορικό τίτλο, όπως η 
Μέρκελ, για να καταλάβει τον τρομακτικό 
κίνδυνο που συνιστά η εκθετική διάδοση 
μιας ασθένειας για τον πληθυσμό.

ΠΗΡΕ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΥ ΝΩΡΙΣ
Η Νεοζηλανδή πρωθυπουργός Τζασί-

ντα Αρντερν αποφάσισε να προστατέψει 
τους πολίτες της πολύ πριν καταγραφεί 
στη χώρα ο πρώτος θάνατος από κορω-
νοϊό. Με το συμπονετικό, αυθεντικό στυλ 
της, η Αρντερν ανακοίνωσε αυστηρά μέ-
τρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, τα 
οποία απέτρεψαν τη διάδοση του κορω-
νοϊού στην κοινότητα. Σήμερα, η Νέα Ζη-
λανδία έχει λιγότερους από 20 θανάτους 
και ετοιμάζεται για μερική χαλάρωση των 
μέτρων, εξακολουθώντας να βάζει σε κα-
ραντίνα 14 ημερών όσους φθάνουν από 
το εξωτερικό.

Στην Ταϊβάν, η πρόεδρος Τσάι-ιγκ-γου-
έν αντέδρασε στην απειλή από το Δεκέμ-
βριο, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος κοιμόταν 
τον ύπνο του δικαίου. 

Παρότι η Ταϊβάν έχει πολυάριθμες 
απευθείας επαφές με την κινεζική επαρ-
χία Γουχάν, από όπου ξεκίνησε η πανδη-
μία, η Τσάι έλαβε άμεσα 114 μέτρα που 
απέτρεψαν τη διάδοση του ιού στο νησί.

Σήμερα, η Ταϊβάν, με πληθυσμό 24 
εκατομμυρίων κατοίκων και μόλις έξι 
θανάτους από κορωνοϊό, προσφέρεται 
να στείλει 10 εκατομμύρια μάσκες στον 
υπόλοιπο κόσμο. 
To γεγονός, ότι το νησί πέρασε πριν από 

λίγα χρόνια, από ένα σύστημα ιδιωτικής 
υγειονομικής περίθαλψης, σε σύστημα 
δημόσιας δωρεάν υγείας, σίγουρα έπαι-
ξε το ρόλο του, όπως ο ίδιος παράγων 
έχει παίξει ρόλο στις επιδόσεις των σκαν-
διναβικών χωρών που συγκράτησαν τη 
διάδοση της πανδημίας. 

Όλες έχουν γυναίκες στην ηγεσία, ενώ 
η μόνη που έχει επιλέξει διαφορετική 
προσέγγιση, η Σουηδία, στην οποία ο 
πρωθυπουργός είναι άνδρας, μετράει 
τους περισσότερους νεκρούς.

Η πανδημία βρίσκεται μόλις στην αρχή 
της και καμία προσέγγιση δε μπορεί να 
κριθεί οριστικά μέχρι να περάσει η πρω-
τόγνωρη αυτή ιστορική περίοδος. Πά-
ντως, η καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης 
στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, Αμπιγκεϊλ 
Ποστ, εκτιμά ότι ίσως υπάρχουν χαρα-
κτηριστικά που καθιστούν ανώτερη τη 
γυναικεία ηγεσία. «Είναι ακόμη τόσο 
δύσκολο να φθάσει μια γυναίκα σε θέση 
εξουσίας», λέει η Ποστ, «που αυτές που 
φθάνουν είναι πολύ συχνά, απλά, οι κα-
λύτερες».

© Η Καθημερινή  
[με πληροφορίες  

από REUTERS, AP]

Από αριστερά: H Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ, η πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Έρνα Σόλμπεργκ, η Νεοζηλανδή πρωθυπουργός Τζασίντα Αρντερν, η πρωθυπουργός της 
Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν, η πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Σάνα Μαρίν, η πρωθυπουργός του Αγίου Μαρτίνου, Σιλβέρια Τζέικομπς, και η πρόεδρος της Ταϊβάν, Τσάι-ινγκ-γουέν, 
έχουν διαχειριστεί περίφημα την πανδημία
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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!

SOLD!

Μάτζι Μπενάσι: Ποια είναι η γυναίκα  
που κατηγορείται ότι έφερε  
τον κορωνοϊό στη Γουχάν
Η Μάτζι Μπενάσι, μητέρα δύο παιδιών, διοικητική 
υπάλληλος των ΗΠΑ και αθλήτρια, ξαφνικά κατηγορείται 
από πολύ μεγάλο μέρος των κινέζικων μέσων ότι εκείνη 
ευθύνεται για τη διασπορά του κορωνοϊού στη χώρα

Η παραπληροφόρηση, τα διάσημα fake 
news και οι φήμες, έχουν βρει πρό-

σφορο έδαφος στην εποχή του κορωνοϊ-
ού, όπως συμβαίνει άλλωστε σε κάθε πα-
γκόσμιο γεγονός, που αγνοούμε ακριβώς 
τη «γέννησή του».
Την ίδια ώρα, όμως, που χιλιάδες ερευ-

νητές σε όλο τον κόσμο παλεύουν να 
βρουν την αρχή του κακού, αλλά και τη 
λύση στην αντιμετώπισή τους, δεκάδες 
άλλοι δημιουργούν ψεύτικες ειδήσεις και 
φτιάχνουν θεωρίες συνωμοσίας. Άλλω-
στε, πάντα υπήρχαν αυτοί που γοητεύ-
ονταν από τις υπόγειες συμφωνίες και 
την προσπάθεια εξόντωσης μέρους του 
πληθυσμού, ως μέρος ενός παγκόσμιου 
ύπουλου σχεδίου.

Στο επίκεντρο τέτοιων συνομωσιών έπε-
σε άθελα της η Μάτζι Μπενάσι. Μητέρα 
δύο παιδιών, διοικητική υπάλληλος των 
ΗΠΑ και αθλήτρια, η Μπενάσι ξαφνικά 
κατηγορείται από πολύ μεγάλο μέρος 
των κινέζικων μέσων ότι εκείνη ευθύνε-
ται για τη διασπορά του κορωνοϊού στη 
χώρα.

Χωρίς να έχει η ίδια βρεθεί ποτέ θετική 
στον ιό ή να έχει παρουσιάσει κάποια συ-
μπτώματα, αναγκάζεται και κοιτάει γύρω 
της φοβισμένη κάθε φορά που βγαίνει 
από το σπίτι της, ενώ εκείνη και μέλη της 
οικογένειάς της έχουν διαγράψει τους 
λογαριασμούς τους στα social media.
Η ίδια δηλώνει αγανακτισμένη με αυτή 

την κατάσταση χωρίς, ωστόσο, να μπορεί 
να εξηγήσει ακριβώς πως ξεκίνησε αυτός 
ο εφιάλτης.

Η απίστευτη ιστορία της ξεκίνησε τον 
περασμένο Μάρτιο, τρεις μήνες δηλαδή 
μετά την εμφάνιση των πρώτων κρου-
σμάτων κορωνοϊού στην Κίνα. 

Αφορμή για τις πρώτες αυτές φήμες 
ήταν η συμμετοχή στης τον Οκτώβριο του 
2019 στους Παγκόσμιους Στρατιωτικούς 
Αγώνες που φιλοξενήθηκαν στη Γουχάν, 
πόλη στην οποία ξεκίνησε ο φονικός ιός.
Η Μπενάσι πήρε μέρος στους αγώνες 

όπως και εκατοντάδες αθλητές από όλο 
τον κόσμο αλλά ένα ατύχημα έκανε το 
όνομά της γνωστό στους φαν των αγώ-
νων. Η άτυχη γυναίκα είχε ένα φοβερό 

ατύχημα στον τελευταίο γύρο αγώνων 
ποδηλασίας και αναγκάστηκε να διακό-
ψει. Από την πτώση έσπασε ένα πλευρό 
και υπέστη διάσειση. 
Οι υπεύθυνοι των αγώνων κάλεσαν αμέ-

σως το ιατρικό επιτελείο και η Μπενάσι 
αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο. 
Αυτό το απλό γεγονός, ειδικά για αγώνες 
αυτού του επιπέδου, ήταν αρκετό για να 
στοχοποιηθεί η Μπενάσι και να ξεκινή-
σουν δεκάδες συζητήσεις στο διαδίκτυο 
για τη συμμετοχή της στη διασπορά του 
ιού. 

Αν και στην αρχή το ζήτημα φαινόταν 
περισσότερο αθώο, σήμερα η Μπενάσι 
δηλώνει πελαγωμένη. Η διοικητική υπάλ-
ληλος των ΗΠΑ βλέπει το όνομα της σε 
εκατοντάδες βίντεο στο youtube και και-
νούργια ανυπόγραφα άρθρα κάνουν την 
εμφάνισή τους κάθε μέρα, με μοναδικό 
σκοπό να την κατηγορήσουν.

Η ίδια, μιλώντας στο CNN, τόνισε ότι 
όλες οι κατηγορίες προέρχονται από 
μέσα που σχετίζονται με το κινεζικό κα-
θεστώς και ότι έχει μπλεχτεί άθελά της 

σε έναν «πόλεμο» μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας 
για το πως ξεκίνησε η πανδημία.
Στην ίδια συνέντευξη, η Μπελάσι χαρα-

κτηρίζει εφιάλτη αυτό που περνάει. 
«Σα να ξυπνάω από ένα κακό όνειρο 

και ξαφνικά βρίσκομαι σε έναν εφιάλτη» 
ανέφερε η ίδια, η οποία εξακολουθεί να 
εργάζεται όπως και ο σύζυγός της.

Η Μάτζι είναι αξιωματικός ασφαλείας 
του Αμερικανικού Στρατού στη Βιρτζίνια 
και ο άνδρας της συνταξιούχος αξιωματι-
κός της Πολεμικής Αεροπορίας και πλέον 
δραστηριοποιείται στο Πεντάγωνο.

Η ίδια προσπαθεί τον τελευταίο καιρό 
με κάθε τρόπο να προστατευτεί από τον 
κυκεώνα απειλητικών μηνυμάτων και να 
αφαιρέσει το όνομα της από τις αναρτή-
σεις στα κοινωνικά δίκτυα αλλά κάτι τέ-
τοιο μοιάζει αδύνατον. 

Όπως είπε, επικοινώνησε με δικηγόρο, 
αλλά δυστυχώς την πληροφόρησε ότι 
είναι λίγα αυτά που μπορούν να κάνουν 
για να προστατευτούν.

©in.gr
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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!

Ακριβότερα εισιτήρια, λιγότερα δρο-
μολόγια, υγειονομικοί έλεγχοι πριν 

από την επιβίβαση και πιο φτωχές πα-
ροχές για τους επιβάτες της οικονομικής 
θέσης: Η πανδημία φέρνει μια νέα εποχή 
για τον κλάδο των αερομεταφορών. 
Ακόμη είναι άγνωστο πόσες και ποιες 

εταιρείες θα καταφέρουν να επιβιώσουν. 
Ένα όμως είναι σίγουρο, πως τίποτε δε 
θα είναι το ίδιο μετά την άρση των περι-
οριστικών μέτρων και το άνοιγμα των συ-
νόρων. Οι τεκτονικές αλλαγές είναι ήδη 
εν εξελίξει, καθώς οι αεροπορικές ανά 
τον κόσμο επαναξιολογούν τις δραστηρι-
ότητές τους και το πώς θα καταφέρουν να 
εξέλθουν από την κρίση. Στα άδεια αερο-
δρόμια, οι άνθρωποι που φορούν μάσκες 
και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποί-
ησης δείχνουν ήδη την αλλαγή συμπερι-
φοράς μεταξύ του ελάχιστου προσωπι-
κού και ταξιδιωτών.
«Θα πρέπει να προετοιμαστούμε για 

μια αδύναμη ανάκαμψη, ακόμη και όταν 
ο κορωνοϊός τεθεί υπό έλεγχο», τονίζει 
ο διευθύνων σύμβουλος της Delta Air 
Lines, Εντ Μπάστιαν, σε επιστολή του 
προς τους εργαζόμενους. «Εκτιμώ ότι η 
περίοδος ανάκαμψης θα διαρκέσει δύο 
με τρία χρόνια», αναφέρει.
Μέσα σε λίγους μήνες, ο κορωνοϊός 

γύρισε το ρολόι πίσω, διαγράφοντας τη 
«χρυσή» δεκαετία της αεροπορίας, ένα 
από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά και οι-
κονομικά φαινόμενα του μεταπολεμικού 
κόσμου. Η «έκρηξη» των αεροπορικών 
ταξιδίων συρρίκνωσε τον πλανήτη, δημι-
ούργησε εκατομμύρια θέσεις εργασίας 
και προσέφερε τη δυνατότητα σε εκατο-
ντάδες εκατομμύρια επιβάτες να ταξιδέ-
ψουν σχεδόν σε κάθε γωνιά της γης.

Όλα αυτά έχουν πλέον παγώσει, με τα 
αεροσκάφη να παραμένουν καθηλωμένα 
στο έδαφος και τις αεροπορικές να έχουν 
περιορίσει πάνω από το 70% τη δυναμι-
κότητά τους από τον Ιανουάριο, σύμφω-
να με στοιχεία της Cirium.

Kανείς δε γνωρίζει πότε οι επιβάτες θα 
είναι ξανά πρόθυμοι να μπουν και πάλι 
στις καμπίνες των αεροσκαφών, αν και σε 
έρευνα της ΙΑΤΑ το 40% των ταξιδιωτών 
απάντησαν ότι θα περιμένουν τουλάχι-
στον έξι μήνες αφότου τεθεί υπό έλεγ-
χο ο κορωνοϊός, προτού ταξιδέψουν και 
πάλι με αεροπλάνο.
Οι αερομεταφορείς, από την πλευρά 

τους, λαμβάνουν πιο αυστηρά μέτρα 
υγειονομικής προστασίας. Η EasyJet για 
παράδειγμα είναι μεταξύ εκείνων που 
σχεδιάζουν να αφήνουν κενές τις μεσαί-
ες θέσεις, τουλάχιστον στην αρχή, ώστε 
να καθησυχάζουν τους πελάτες για τον 
προσωπικό χώρο. Στην Korean Air Lines, 
το πλήρωμα καμπίνας φοράει μάσκες, 
γάντια και προστατευτικές ρόμπες.
Στη μετά-Covid-19 εποχή, οι αεροπορι-

κές είναι πιθανό να χρεώνουν περισσό-
τερο τους πελάτες για υπηρεσίες, όπως 
αποσκευές και γεύματα, στις προσπά-
θειες να εξασφαλίσουν περισσότερα 
κέρδη, εκτιμά ο Βολοντίμιρ Μπίλοτκατς, 
λέκτορας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της 
Σιγκαπούρης. 
Ακόμη και πριν από τον κορωνοϊό, οι αε-

ρομεταφορείς της Ασίας κέρδιζαν μόλις 3 
δολάρια ανά πελάτη, στην Ευρώπη 5 και 
στις ΗΠΑ 17, όπως δείχνουν τα στοιχεία 
της ΙΑΤΑ. Ο ίδιος προβλέπει να μεγαλώνει 
το χάσμα, μεταξύ πρώτης και οικονομικής 
θέσης, με ακόμη λιγότερες παροχές στην 
οικονομική.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κλάδος 
των αερομεταφορών βρίσκεται αντιμέ-
τωπος με προκλήσεις, καμία όμως δεν 
ήταν τόσο ισχυρή όσο η κρίση εξαιτίας 
του κορωνοϊού. Σχεδόν τα δύο-τρίτα των 
26.000 επιβατικών αεροσκαφών ανά τον 
κόσμο είναι καθηλωμένα στο έδαφος, και 
σχεδόν 25 εκατ. θέσεις εργασίας βρίσκο-
νται σε κίνδυνο. Η ΙΑΤΑ έχει προειδοποιή-
σει ότι οι αεροπορικές θα χάσουν έσοδα 
314 δισ. δολαρίων φέτος και ότι οι μισές 
θα βρεθούν στο χείλος της χρεοκοπίας, 

μέσα στους επόμενους δύο με τρεις μή-
νες, χωρίς κρατική στήριξη.

Ένας μεγάλος παράγοντας προβληματι-
σμού για τους αερομεταφορείς είναι μή-
πως οι αυστηρότεροι, υγειονομικοί κανο-
νισμοί εισόδου, θα λειτουργήσουν ανα-
σταλτικά για τους δυνητικούς πελάτες. Οι 
κανονισμοί εισόδου αναμένεται να είναι 
διαφορετικοί από χώρα σε χώρα, ειδικά 
κατά τη διάρκεια των διαδικασιών σταδι-
ακής χαλάρωσης των περιοριστικών μέ-
τρων. Όπως επιβλήθηκαν αυστηρότερα 
μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια μετά 
τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σε-
πτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ, έτσι και τώρα, 
οι ταξιδιώτες πιθανότατα θα υπόκεινται 
σε τεστ ανίχνευσης, όπως μέτρηση θερ-
μοκρασίας, ή θα μπορούσαν ακόμη και 
να χρειάζονται υγειονομικά πιστοποιη-
τικά προτού ταξιδέψουν αεροπορικώς, 
σύμφωνα με την εταιρεία συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών BCG. Αυτό θα μπορούσε 
να αποδειχθεί χρονοβόρος διαδικασία 
και να περιπλέξει τα δρομολόγια πτήσε-
ων.
«Χρειάζεται η όλη διαδικασία να είναι 

γρήγορη και ασφαλής. Κάτι που μάλλον 
θα αποτελέσει εμπόδιο», παραδέχεται ο 
Ντιρκ Μάαρτν Μόλενααρ, επικεφαλής 
της πρακτικής ταξιδίων και τουρισμού 
της BCG σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και 
Βόρειο Αφρική.
Η μεγάλη σημασία των αεροπορικών 

ταξιδίων – αποτελώντας τα θεμέλια του 
εμπορίου, διπλωματίας, επιχειρείν και 
τουρισμού – υποχρεώνει τις κυβερνή-
σεις ανά τον κόσμο σε μέτρα ενίσχυσης 
των αεροπορικών. Οι αεροπορικές εται-
ρείες των ΗΠΑ έχουν ζητήσει οικονομική 
βοήθεια άνω των 50 δισ. δολαρίων από 
την κυβέρνηση. Το υπουργείο Οικονομι-
κών  ΗΠΑ έχει έως τώρα στηρίξει τους 
αερομεταφορείς με περισσότερα από 
12 δισ. δολάρια, χρήματα που έχουν 
δοθεί κυρίως, υπό τη μορφή εκτάκτου 
βοηθήματος προς τους εργαζόμενους. 

Κρατική στήριξη έλαβαν και μεγάλοι αε-
ρομεταφορείς της Ευρώπης, όπως η Αir 
France-KLM (δέκα δισ. ευρώ από τις κυ-
βερνήσεις Γαλλίας και Ολλανδίας υπό 
τη μορφή δανείων), ενώ σχετικό αίτημα 
διάσωσης έχει καταθέσει και η γερμανική 
Lufthansa στις κυβερνήσεις Γερμανίας, 
Αυστρίας, Βελγίου και Ελβετίας, καθώς 
«καίει» ρευστότητα ενός εκατ. ευρώ την 
ώρα.

Η ΙΑΤΑ έχει προειδοποιήσει, ότι οι πε-
ρισσότεροι αερομεταφορείς αντιμετωπί-
ζουν τον κίνδυνο πτώχευσης έως τα τέλη 
Μαΐου, εάν δεν παρέμβουν οι κυβερνή-
σεις με μέτρα στήριξης.

Ήδη η Virgin Australia – ο δεύτερος με-
γαλύτερος αερομεταφορέας της Αυστρα-
λίας – τέθηκε σε καθεστώς αναγκαστικής 
διαχείρισης, καθώς δεν κατάφερε να εξα-
σφαλίσει κρατική βοήθεια, παρά τα οκτώ 
διαφορετικά αιτήματα χρηματοδότησης, 
προτού τελικά καταρρεύσει.
 

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ
Η επέλαση του κορωνοϊού έχει ανατρέ-

ψει για πάντα τα δεδομένα για τον κλάδο 
των αερομεταφορών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι ο κο-
ρωνοϊός έχει οδηγήσει σε αύξηση των 
τηλεδιασκέψεων και συνεδρίων εξ απο-
στάσεως, μια τάση που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε επαναξιολόγηση των ανα-
γκών για επαγγελματικά αεροπορικά τα-
ξίδια, εκτιμούν αναλυτές της UBS Group.
«Αδιαμφισβήτητα είναι μια σκέψη που 

θα συζητηθεί, ακόμη και από εκείνους 
που ανήκουν στους περιβαλλοντικούς 
ακτιβιστές: Ποιος είναι ο ακριβής ορι-
σμός των σημαντικών ταξιδίων;», εξηγεί 
η Σελίν Φορναρό, επικεφαλής ερευνών 
για ευρωπαϊκές μετοχές στη UBS.
Η Φορναρό αναμένει στροφή από τα 

αεροπορικά, προς τα ταξίδια με τρένα 
υψηλών ταχυτήτων, σε Ευρώπη και Κίνα. 

Πώς ο Covid-19  
αλλάζει τα πάντα για  
τους αερομεταφορείς  

αλλά και τον τρόπο  
που ταξιδεύουμε
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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!

Ορισμένα χαμηλού κόστους και σύντο-
μης διάρκειας δρομολόγια, αναμένεται 
να εξαφανισθούν. Πτήσεις για κάλυψη 
αποστάσεων μικρότερων από 300 μίλια 
αντιπροσώπευαν πέρυσι το ένα-πέμπτο 
της ευρωπαϊκής αγοράς, όπως δείχνει 
πρόσφατη έκθεση της UBS.
Εάν η συγκεκριμένη τάση επεκταθεί και 

σε άλλες περιοχές, όπως η Ασία, τότε 
αναμένεται να βάλει φρένο στην ανάπτυ-
ξη των αεροπορικών δικτύων.

Είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για 
την ανάκαμψη της αεροπορικής βιομη-
χανίας, καθώς η κρίση του Covid-19 είναι 
ακόμη σε εξέλιξη. 

Πέραν όμως των δυσοίωνων προβλέ-
ψεων, υπάρχει μεγάλη προσμονή για 
επισκέψεις σε φίλους, συγγενείς και οι-
κογένεια, μόλις αρθούν οι περιορισμοί 
στις μετακινήσεις, παρατηρεί ο Τζάρεντ 
Χάρχαμ, γενικός διευθυντής αεροπορίας 
στην εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσι-
ών ICF International.

Παρότι οι αερομεταφορείς αρχικά μεί-

ωσαν τις τιμές ώστε να προσελκύσουν 
πελάτες, οι ανησυχίες περί υγειονομικής 
ασφάλειας θα φθίνουν σταδιακά, εκτιμά 
ο Ρίκο Μέρκερτ, καθηγητής μεταφορών 
και management εφοδιαστικής αλυσίδας 
στη σχολή επιχειρηματικών σπουδών του 
Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ.
«Θα υπάρξει κάποια βασική ζήτηση… 

εξάλλου αρκετές αεροπορικές έχουν εκ-
δώσει vouchers, άρα όλοι αυτοί οι επιβά-
τες θα ταξιδέψουν κάποια στιγμή».

Γενικότερα όμως, οι επιβάτες θα πρέ-
πει να προετοιμασθούν για μια νέα τάξη 

πραγμάτων σε αεροπορικές και αερο-
σκάφη. Οι αερομεταφορείς θα στραφούν 
προς μικρότερα αεροσκάφη, ενώ οι νέες 
συνθήκες προοιωνίζονται συμμαχίες με-
ταξύ εθνικών αερομεταφορέων, με ζη-
τούμενο την εξασφάλιση της επιβίωσης, 
προβλέπει ο κ. Μόλενααρ της BCG.
«Η αεροπορική βιομηχανία θα εί-

ναι πολύ διαφορετική. Θα είναι σα 
να γύρισε ο χρόνος πίσω», προσθέτει. 

[πηγή: Η Ναυτεμπορική] 
©Βloomberg
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Κορωνοϊός: Τι συμβαίνει με τα αντισώματα  
και τα «διαβατήρια ανοσίας»
Το θέμα της προστασίας που προσφέρουν τα αντισώματα από τον κορωνοϊό  
προβληματίζει πολύ τον επιστημονικό κόσμο για την επόμενη μέρα από το lockdown
Αναστάτωση και αντιδράσεις στην επιστημονική κοι-

νότητα προκάλεσε πρόσφατη ανακοίνωση του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), σύμφωνα με την 
οποία «δεν υπάρχει προσώρας καμία απόδειξη πως 
άνθρωποι που έχουν αναρρώσει από τον Covid-19 και 
έχουν αντισώματα, είναι προστατευμένοι από νέα μό-
λυνση». Μάλιστα, ο Οργανισμός προέβη σε διευκρινι-
στική δήλωση.
«Οι περισσότερες από τις μελέτες δείχνουν ότι άνθρω-

ποι που έχουν αναρρώσει έχουν αντισώματα έναντι του 
ιού. Όμως, κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν 
πολύ χαμηλά επίπεδα αντισωμάτων στο αίμα τους. Ως 
τις 24 Απριλίου, καμία μελέτη δεν έχει αξιολογήσει αν η 
παρουσία αντισωμάτων στον κορωνοϊό παρέχει ανοσία 
σε επακόλουθη μόλυνση από αυτόν τον ιό» επισήμαινε 
ο Π.Ο.Υ.

Παρότι τα διαθέσιμα στοιχεία ακόμη βρίσκονται σε 
διαδικασία αξιολόγησης, πολλοί επιστήμονες, μεταξύ 
των οποίων και ο λοιμωξιολόγος και εκπρόσωπος του 
υπουργείου Υγείας της Ελλάδας, Σωτήρης Τσιόδρας, 
αντέδρασαν στην προειδοποίηση του Π.Ο.Υ., θεωρώντας 
πως ισχύει μάλλον το αντίθετο και πως ο διεθνής οργα-
νισμός θα ήταν πιο ακριβές να είχε χρησιμοποιήσει τη 
φράση «ανεπαρκή, προς το παρόν, στοιχεία» αντί για 
«καμία απόδειξη».

Ειδικότερα, ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε στις δύο διφο-
ρούμενες απόψεις που ακούγονται επί του θέματος, 
«μία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η οποία λέει 
ότι δε μπορεί να είμαστε σίγουροι ότι τα αντισώματα 
που αναπτύσσεις σε προστατεύουν. Εγώ δε συμφωνώ 
με αυτή την τοποθέτηση. Και μία δεύτερη τοποθέτηση, 
η οποία ακούγεται από επιστημονικές ομάδες εγνωσμέ-
νου κύρους, ότι με βάση την εμπειρία που έχουμε από 
τους κορωνοϊούς, θα υπάρχει προστασία για τουλάχι-
στον ένα χρόνο. Με αυτή την τοποθέτηση συντάσσο-
μαι και εγώ». 

ΑΝΑΣΚΕΥΑΖΕΙ Ο Π.Ο.Υ.
Μετά τις αντιδράσεις, ο Π.Ο.Υ. ανασκεύασε τις προει-

δοποιήσεις με διευκρινιστική ανακοίνωση, στην οποία 
κάνει λόγο για αντισώματα που θα παράσχουν κάποιου 
βαθμού προστασία, ωστόσο αυτό που δε γνωρίζουμε 

ακόμη είναι ο βαθμός της προστασίας ή ο χρόνος διάρ-
κειάς της.
«Νωρίτερα, αναρτήσαμε τη νέα επιστημονική ενημέ-

ρωση του Π.Ο.Υ. για τα «διαβατήρια ανοσίας». Το thread 
προκάλεσε αναστάτωση και θα θέλαμε να διευκρινίσου-
με: Περιμένουμε πως οι περισσότεροι άνθρωποι που 
έχουν προσβληθεί με Covid-19, θα αναπτύξουν αντισώ-
ματα που θα τους παράσχουν κάποιου βαθμού προ-
στασία» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Tweet.
«Αυτό που δε γνωρίζουμε ακόμα είναι ο βαθμός της 

προστασίας ή ο χρόνος διάρκειάς της. Εργαζόμαστε με 
τους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, για την καλύτερη 
κατανόηση της ανταπόκρισης του ανθρώπινου σώματος 
στη μόλυνση του Covid-19. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρ-
χουν έρευνες που να απαντούν στα σημαντικά αυτά 
ερωτήματα» προσθέτει ο Π.Ο.Υ.

ΤΙ ΕΔΕΙΞΕ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ
Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας που έγινε στην 

Κίνα, επιστήμονες βρήκαν πως ορισμένοι ασθενείς χω-
ρίς πολύ σοβαρά συμπτώματα, οι οποίοι ιάθηκαν από 
τη νόσο Covid-19, στη συνέχεια είχαν απρόσμενα λίγα 
έως μηδαμινά αντισώματα έναντι του κορωνοϊού SARS-
CoV-2.
Ερευνητές του Πανεπιστημίου Φουντάν, οι οποίοι έκα-

ναν τη σχετική προδημοσίευση στο Medrxiv.org, ανέλυ-
σαν δείγματα αίματος από 175 ασθενείς που είχαν πά-
ρει εξιτήριο από κλινική της Σαγκάης. Διαπιστώθηκε ότι 
σχεδόν το ένα τρίτο αυτών των ανθρώπων (περίπου το 
30%) είχε λίγα αντισώματα, ενώ σε δέκα άτομα δεν ήταν 
δυνατό να ανιχνευθούν καθόλου αντισώματα.

Αυτό ίσως αυξάνει τον κίνδυνο μίας δεύτερης λοίμω-
ξης Covid-19, κάτι που θα μελετηθεί στη συνέχεια από 
τους κινέζους επιστήμονες.

Όλοι οι ασθενείς είχαν μόνο σχετικά ήπια συμπτώματα 
(βήχα και πυρετό, χωρίς μεγάλη δύσπνοια), ενώ οι πε-
ρισσότεροι από όσους είχαν λίγα αντισώματα ήταν νέοι 
σε ηλικία. Η μελέτη δεν αφορούσε ασθενείς που ιάθη-
καν μετά από παραμονή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπεί-
ας.
Τα επίπεδα αντισωμάτων αυξάνονταν μαζί με την ηλι-

κία, έτσι ιαθέντες άνθρωποι 60 έως 85 ετών είχαν υπέρ-

τριπλάσια αντισώματα σε σχέση με τα άτομα 15 έως 
39 ετών, σύμφωνα με τη βρετανική «Telegraph» και το 
«Newsweek».
«Αν πολλοί άνθρωποι παράγουν χαμηλά επίπεδα αντι-

σωμάτων έναντι του SARS-CoV-2, τότε τα όποια τεστ 
στην κοινότητα θα πρέπει να έχουν πολύ υψηλό βαθμό 
ευαισθησίας» σχολίασε ο καθηγητής Ιατρικής, Πολ Χά-
ντερ, του Πανεπιστημίου East Anglia.
Από την άλλη πλευρά, η καθηγήτρια Ανοσολογίας, 

Ελιάνορ Ράιλι, του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, 
χαρακτήρισε καθησυχαστικά τα κινεζικά ευρήματα και 
συμβατά με άλλες αναπνευστικές παθήσεις.

Όπως είπε «ένας μικρός αριθμός ανθρώπων δεν πα-
ρήγαγε ανιχνεύσιμα προστατευτικά αντισώματα, όμως 
όλοι ιάθηκαν, πράγμα που δείχνει ότι υπάρχουν άλλα 
είδη αντισωμάτων ή άλλα συστατικά της ανοσιακής 
απάντησης του οργανισμού, που μπορούν επίσης να 
καταπολεμήσουν τη λοίμωξη. Όσον αφορά στο υψηλό-
τερο επίπεδο αντισωμάτων στους πιο ηλικιωμένους, σε 
σχέση με τους νεότερους, είναι κάτι που σχετίζεται με 
τη σοβαρότητα της νόσου, καθώς τα αντισώματα είναι 
περισσότερα σε όσους ανακάμπτουν από πιο σοβαρή 
ασθένεια».

©ΤΟ ΒΗΜΑ Ελλάδας
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Υγεία και Διατροφή
ΟΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΦΛΑΒΟΝΟΛΕΣ ΣΕ ΤΣΑΪ, ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Μειώνουν τον κίνδυνο για Αλτσχάιμερ

Οι άνθρωποι που καταναλώνουν 
τρόφιμα ή ροφήματα πλούσια στις 

αντιοξειδωτικές ουσίες φλαβονόλες, οι 
οποίες υπάρχουν ιδίως στο τσάι, καθώς 
επίσης σε πολλά φρούτα και λαχανικά, 
κινδυνεύουν λιγότερο να εμφανίσουν 
Αλτσχάιμερ μετά από χρόνια, σύμφωνα 
με μια νέα αμερικανική επιστημονική 

έρευνα. Οι ερευνητές, με επικεφαλής 
τον δρα Τόμας Χόλαντ του Πανεπι-
στημίου Ρας του Σικάγο, που έκαναν 
τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό 
«Neurology» της Αμερικανικής Ακαδημί-
ας Νευρολογίας, μελέτησαν 921 ανθρώ-
πους με μέση ηλικία 81 ετών, που δεν 
είχαν Αλτσχάιμερ στην αρχή της μελέτης 

και οι οποίοι στη συνέχεια επί μια εξα-
ετία υποβάλλονταν σε ετήσια τεστ για 
άνοια.
Διαπιστώθηκε ότι, όσοι έκαναν τη με-

γ α λ ύ τ ε ρ η 
κατανάλωση 
φ λ α β ο ν ο -
λών στη δια-
τροφή τους 
(15,3 μιλι-
γκράμ κατά 
μέσο όρο 
κάθε μέρα), 
είχαν σχεδόν 
τη μισή (48% 
μικρότερη) 
πιθανότητα 
να διαγνωσθούν με Αλτσχάιμερ, σε σχέ-
ση με εκείνους που προσλάμβαναν τη 
μικρότερη ποσότητα φλαβονολών (5,3 
μιλιγκράμ τη μέρα). 
Ειδικότερα, η κατανάλωση τριών φλι-

τζανιών τσαγιού τη μέρα συνδέεται με 
μείωση του κινδύνου κατά το ένα τρίτο 
περίπου.
«Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να 

επιβεβαιωθούν αυτά τα αποτελέσματα, 
αλλά τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά. 

Η κατανάλωση περισσότερων φρού-
των και λαχανικών, καθώς και τσαγιού, 
μπορεί να είναι ένας σχετικά φθηνός 
και εύκολος τρόπος για τους ανθρώπους 

να αποτρέ-
ψουν την 
άνοια λόγω 
Αλτσχάιμερ. 
Καθώς ο 
πληθυσμός 
των ηλικιω-
μένων αυ-
ξάνει στον 
κόσμο, το 
ίδιο και ο 
αριθμός των 
α ν θ ρ ώ π ω ν 

με Αλτσχάιμερ, οποιοσδήποτε τρόπος 
να καθυστερήσει η νόσος, έστω και για 
λίγα χρόνια, μπορεί να έχει τεράστιο 
όφελος για τη δημόσια υγεία», δήλωσε 
ο δρ Χόλαντ.
Οι φλαβονόλες είναι ένας τύπος φλα-

βονοειδών, φυτοχημικών ουσιών με 
αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις 
ιδιότητες, που υπάρχουν στις χρωστικές 
ουσίες των φυτών. 

[πηγή: in.gr]

Η πολύ χαμηλή «κακή» χοληστερίνη  
δεν είναι καλό πράγμα 
Σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο  
αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου 
Η υψηλή «κακή» χοληστερίνη (LDL) εί-

ναι κακό πράγμα. Όμως, σύμφωνα 
με μια νέα αμερικανική επιστημονική 
έρευνα, ούτε η πολύ χαμηλή «κακή» 
χοληστερίνη είναι καλό πράγμα, καθώς 
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αιμορ-
ραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου.
Οι ερευνητές του Πολιτειακού Πανεπι-

στημίου της Πενσιλβάνια, με επικεφα-
λής τον αναπληρωτή καθηγητή Σιάνγκ 
Γκάο, που έκαναν τη σχετική δημοσί-
ευση στο περιοδικό «Neurology» της 
Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας, 
μελέτησαν σε βάθος εννέα ετών, 96.043 

άτομα χωρίς ιστορικό εγκεφαλικού, εμ-
φράγματος ή καρκίνου στην αρχή της 
έρευνας.
Διαπιστώθηκε ότι όσοι εκ των συμμετε-

χόντων είχαν επίπεδο «κακής» χοληστε-
ρίνης, μεταξύ 70 και 99 ετών, είχαν πα-
ρόμοιο κίνδυνο αιμορραγικού εγκεφα-
λικού, για όσους όμως είχαν LDL κάτω 
του 70, ο κίνδυνος ήταν σημαντικά 
αυξημένος. Για παράδειγμα, άνθρωποι 
με LDL κάτω του 50 είχαν κατά μέσο όρο 
169% μεγαλύτερο κίνδυνο αιμορραγικού 
εγκεφαλικού σε σχέση με όσους είχαν 
«κακή» χοληστερίνη από 70 έως 99.

«Όπως συμβαίνει με πολλά πράγματα 
στη διατροφή, το μέτρο και η ισορροπία 
είναι το κλειδί και για το επίπεδο της χο-
ληστερίνης LDL. Δεν πρέπει κανείς να πη-
γαίνει στο ένα ή στο άλλο άκρο, δηλαδή 
να έχει πολύ υψηλό ή πολύ χαμηλό επί-
πεδο. Ιδίως αν ανήκει σε ομάδα υψηλού 
κινδύνου για αιμορραγικό εγκεφαλικό 
λόγω οικογενειακού ιστορικού ή παρα-

γόντων κινδύνων, όπως η υψηλή αρτη-
ριακή πίεση και η μεγάλη κατανάλωση 
αλκοόλ, καλά θα κάνει να δώσει έξτρα 
προσοχή στα επίπεδα της LDL», δήλωσε 
ο δρ Γκάο.
Τα αιμορραγικά εγκεφαλικά είναι σπα-

νιότερα σε σχέση με τα ισχαιμικά, σε 
αναλογία περίπου ένα προς δέκα.

[πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ] 

Τα αχλάδια, το ελαιόλαδο, τα 
όσπρια, το σπανάκι, το μπρόκο-
λο, τα πορτοκάλια, τα μήλα, οι 
ντομάτες, το τσάι και το κρασί, 
περιέχουν πολλές φλαβονόλες.

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 4 mai au dimanche 10 mai 2020 · from monday may 4th to sunday may 10th 2020

MIEL DE FLEURS SAUVAGES CEDAR
Wild Flower Honey

1kg

BISCUITS BALOCCO
Cookies

90g

FROMAGE FETA IMPORTÉ
Imported Feta Cheese

8.80/kg
BULGARIE

TARTE AUX 
ÉPINARDS ET 

FROMAGE FETA OU 
AU FROMAGE FETA 

ILIOS
450g

PIEUVRE
Octopus
13.21/kg

PAIN D’ITALIANO
Bread

600 à 675g

HUILE DE TOURNESOL ILIOS
Sunflower Oil

3L

FILET DE PORC FRAIS
Fresh Pork Tenderloin
7.69/kg

QUÉBEC

DARNES DE SAUMON FRAIS DE L’ATLANTIQUE
Fresh Atlantic Salmon Steaks
13.21/kg

YOGOURTS GRECS LIBERTÉ
Greek Yogurts

750g

CONCOMBRES LIBANAIS
Lebanese Cucumbers

pqt

MELON MAGNIFICENT

ORANGES
gr. 113

ÉPINARDS CELLO
Spinach

10oz
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο 
του Τόκιο, έδειξε ότι ο χρόνος περ-

νά πιο γρήγορα, δηλαδή με διαφορετική 
ταχύτητα, στην κορυφή των ουρανοξυ-
στών και άλλων ψηλών κτηρίων.
Μια ομάδα, με επικεφαλής τον καθηγη-

τή Κβαντικής, Χιντετόσι Κατόρι, ανέβηκε 
στην κορυφή του Tokyo Skytree, του ψη-
λότερου κτιρίου στον κόσμο (634 μέτρα) 
και διαπίστωσε ότι ο χρόνος περνούσε 
τέσσερα νανοδευτερόλεπτα πιο γρήγο-
ρα από ότι στο έδαφος!
Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει, ότι ο 

χρόνος περνά πιο γρήγορα στην ανώτε-
ρη ατμόσφαιρα, όπου οι δορυφόροι GPS 

περιστρέφονται γύρω από τη Γη, αλλά 
η πρόσφατη έρευνα που έγινε από το 
Πανεπιστήμιο του Τόκιο είναι η πρώτη 
για την οποία έγιναν μετρήσεις σε ουρα-
νοξύστες ή σε άλλους χώρους που είναι 
ανοιχτοί στο κοινό.
Σύμφωνα με έκθεση του Ασάσι Σί-

μπαν (Asahi Shimbun), η διαφορά στην 
έλευση του χρόνου εξηγείται από τη θε-
ωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, η 
οποία έδειξε ότι ο χρόνος συνδέεται με 
τη δύναμη της βαρύτητας στο σημείο 
όπου μετριέται.
Αυτό το φαινόμενο επηρεάζει τη σχετι-

κή κίνηση ηλεκτρονίων που περιστρέφο-

νται γύρω από τον πυρήνα ενός ατόμου, 
τα οποία εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία, όταν αλλάζουν τα επίπεδα 
ενέργειας που χρησιμοποιούν οι επιστή-
μονες για τη μέτρηση του χρόνου. 
Αυτές οι εκπομπές ποικίλλουν σε δια-

φορετικά επίπεδα βαρύτητας και μπο-
ρούν να μετρηθούν από συσκευές που 
ονομάζονται ρολόγια ατομικού πλέγμα-
τος, οι οποίες χρησιμοποιούν έναν ειδι-
κά διαμορφωμένο θάλαμο κενού για την 
παρακολούθηση της ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας. Οι θάλαμοι κενού συνή-
θως πιάνουν ένα ολόκληρο δωμάτιο, 
αλλά ο Καθηγητής Κατόρι και η ομάδα 

του κατάφεραν να σχεδιάσουν μια μονά-
δα στο μέγεθος ενός μεγάλου ψυγείου 
και να τη μεταφέρουν στην κορυφή του 
Skytree.
Για τον Κατόρι, τα αποτελέσματα δεν 

έχουν τόση αξία για τη μελέτη του χρό-
νου, αλλά για το τι θα μπορούσαν να ση-
μαίνουν για την πρόβλεψη μελλοντικών 
φυσικών καταστροφών. 
Πιστεύει ότι στο μέλλον, ένα εξαιρετι-

κά ευαίσθητο ρολόι ατομικού πλέγματος 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 
ανίχνευση σεισμών ηφαιστειακής δρα-
στηριότητας, κάνοντας μετρήσεις ηλε-
κτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Ο χρόνος περνά γρηγορότερα  
σε ουρανοξύστες και ψηλά  
κτήρια απ’ ότι στο έδαφος

Ένα σπίτι-παιδότοπος για μεγάλους!
Αυτή η ασυνήθιστη αρχιτεκτονική 

ιδέα, που κάνει το σπίτι να μοιάζει 
περισσότερο με… παιδότοπο, δημιουρ-
γήθηκε από τους αρχιτέκτονες-καλλι-
τέχνες Shusaku Arakawa και Madeline 
Gins στην πόλη Mitaka της Ιαπωνίας και 
ονομάζεται «Reversible Destiny», καθώς 
έχει σκοπό να «αναστρέψει το πεπρωμέ-
νο της ζωής των κατοίκων»!
Η πρωτότυπη ιδέα συνοδεύεται από 

μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία, που 
λέει ότι «οι άνθρωποι στο σπίτι δεν πρέ-
πει να χαλαρώνουν, αλλά το περιβάλ-
λον όπου ζουν οφείλει να διεγείρει τις 
αισθήσεις και να αναζωογονεί τη ζωή 
τους»!
Εννέα πρωτότυπα διαμερίσματα, ση-

ματοδοτούν την αλλαγή στην ιστορία 
της ανθρώπινης κατοικίας, καθώς απο-
τελούνται από πολύχρωμους χώρους σε 
διάφορα σχήματα και μεγέθη, ενώ βασι-
κό ρόλο παίζουν σε όλες τις κατοικίες τα 
έντονα χρώματα.
«Η ιδιαιτερότητα της κατασκευής συ-

νίσταται σε μια προ-
σπάθεια που κάναμε να 
ξεφύγουμε από τα συμ-
βατικά. 
Το σπίτι πρέπει να δη-

μιουργεί καλή διάθεση 
στους κατοίκους, όπως 
ακριβώς οι παιδότοποι 
και οι παιδικές χαρές 
λειτουργούν θετικά 
στην ψυχολογία των μι-
κρών παιδιών», λένε οι 
αρχιτέκτονες.
Για το λόγο αυτό, χρη-

σιμοποιήθηκαν στο 
εσωτερικό υλικά αλλά 
και διακοσμητικά στοι-
χεία που θυμίζουν πε-
ρισσότερο χώρους παι-
χνιδιού παρά κατοικία, 
ενώ αποφεύχθηκαν επι-
μελώς οι γωνίες και οι ίσιες γραμμές και 
δόθηκε έμφαση στις καμπύλες.
«Τα διαμερίσματα άλλαξαν τον τρόπο 

σκέψης και τη συμπεριφορά μας. 
Γίναμε πιο δραστήριοι και εποικοδομη-

τικοί. 

Είναι η χαρά των… μεγάλων παιδιών και 
δεν τα αποχωριζόμαστε με τίποτα…», 
λέει ένας από τους ιδιοκτήτες. 

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 

            	 	 					

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS
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Γιατί οι ΗΠΑ κήρυξαν τον «πόλεμο» στην Κίνα 
Γράφει ο Παναγιώτης Σωτήρης

Η είδηση ήταν ομολογουμένως εντυ-
πωσιακή. Η Πολιτεία του Μισούρι 

πρόσφατα άσκησε αγωγή κατά της Κίνας 
κατηγορώντας ότι ευθύνεται για την παν-
δημία του νέου κορωνοϊού, εφόσον δεν 
πήρε έγκαιρα μέτρα για τον περιορισμό, 
και ζητά αποζημίωση για το κόστος που 
είχε αυτό.

Μικρή σημασία έχει, ότι με βάση την 
αμερικανική νομική παράδοση δεν είναι 
ακριβώς εφικτό να υποβληθεί αγωγή ή 
μήνυση κατά κυρίαρχου κράτους, η ουσία 
της χειρονομίας παραμένει. 

Ούτε είναι τυχαίο, ότι το Μισούρι έχει 
ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη και μάλιστα 
υποστηρικτή του Τραμπ.

Γιατί σήμερα, η επιθετική ρητορική κατά 
της Κίνας σε σχέση με την πανδημία, έχει 
γίνει αναπόσπαστο τμήμα της ρητορικής 
της αμερικανικής κυβέρνησης. 

Αυτό άλλωστε φάνηκε και στον τρόπο 
που δικαιολογήθηκε η απόφαση για την 
αναστολή καταβολής της αμερικανικής 
συνδρομής στον ΠΟΥ, όπου έγινε επίκλη-
ση και της (υποτίθεται) φιλοκινεζικής στά-
σης του διεθνούς οργανισμού.

ΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
Οι βασικές κατηγορίες που εξαπολύονται 

κατά της Κίνας στις ΗΠΑ, κυρίως από τη 
μεριά των Ρεπουμπλικάνων και ΜΜΕ που 
τους στηρίζουν αλλά ενίοτε και των Δημο-
κρατικών, είναι οι ακόλουθες:
-Η Κίνα δεν τηρούσε τους κανόνες υγιει-

νής και από τις ανοιχτές αγορές της ξέσπα-
σε η επιδημία.
-Η Κίνα δεν έδωσε έγκαιρα πληροφορίες 
για το τι συνέβαινε με τη νέα επιδημία και 
έτσι δε μπόρεσαν οι υπόλοιπες χώρες να 
πάρουν έγκαιρα μέτρα.
-Ο ιός ήταν δημιούργημα κινεζικών εργα-

στηρίων από τα οποία και ξέφυγε ύστερα 
από κάποιο ατύχημα.

Βέβαια, σε μεγάλο βαθμό οι κατηγορίες 
αυτές έχουν διαψευστεί. Η θεωρία για τη 
διασπορά του ιού μέσα από τη λειτουργία 
κάποιας ανοιχτής αγοράς δε θεωρείται 
αυτονόητη, καθώς υπήρχε πιθανώς δια-
σπορά και προηγουμένως. Ο ιός δεν είναι 
εργαστηριακό δημιούργημα αλλά αποτέ-
λεσμα φυσικής εξέλιξης.
Η Κίνα, παρά την αρχική προσπάθεια το-

πικών αρχών να συγκαλύψουν την πληρο-
φορία, γρήγορα επέλεξε ένα δρόμο σχε-
τικής διαφάνειας, έγκαιρα ειδοποίησε τον 
ΠΟΥ για κρούσματα νέου τύπου πνευμο-
νίας, ανακοίνωσε ότι πρόκειται για κορω-
νοϊό και προχώρησε και στη δημοσιοποίη-
ση του γονιδιώματος διευκολύνοντας και 
την παγκόσμια έρευνα. 

Ουσιαστικά, από τα μέσα Γενάρη οι κυ-
βερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

αμερικανικής, γνώριζαν για το ενδεχό-
μενο μιας νέας πανδημίας, εξαιτίας της 
εμφάνισης νέας ιογενούς πνευμονίας και 
δεδομένης της προηγούμενης εμπειρίας 
από τον SARS όφειλαν να είχαν πάρει τα 
δέοντα μέτρα.

ΓΙΑΤΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ  
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΑ

Είναι προφανές, ότι συνεχίζεται και εν 
μέσω της πανδημίας μια γεωπολιτική 
αντιπαράθεση που είχε ξεκινήσει νωρίτε-
ρα. 
Ας μην ξεχνάμε ότι, ήδη από τα τέλη της 

δεκαετίας του 2000, οι ΗΠΑ είχαν αρχίσει 
να έχουν μια πιο επιθετική στάση έναντι 
της Κίνας. 

Αυτό στηριζόταν στην εκτίμηση, ότι πα-
ρότι η Κίνα έδειχνε να έχει υιοθετήσει 
στην οικονομία πλήρως τον «καπιταλιστι-
κό δρόμο» και να έχει ενσωματωθεί στην 
παγκόσμια αγορά και τις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, εντούτοις θα εξελισσόταν σε 
μια απειλή για την αμερικανική πρωτοκα-
θεδρία, και άρα οι ΗΠΑ θα έπρεπε να ενι-
σχύσουν τη θέση τους στην περιοχή αλλά 
και να περιορίσουν την όποια επέκταση 
της κινεζικής παραγωγής.

Αυτό έγινε ακόμη πιο έντονο στο δεύ-
τερο μισό της δεκαετίας του 2010, με 
τις ΗΠΑ να κλιμακώνουν έναν ευρύτερο 
ανταγωνισμό στην περιοχή, όχι μόνο σε 
επίπεδο γεωπολιτικό (με πιο χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα τη διαρκή αντιπαρά-
θεση για τη Νότια Σινική Θάλασσα), αλλά 
και σε επίπεδο οικονομικό.

Ήταν η κινεζική προσπάθεια αναβάθμι-
σης και σε τεχνολογικούς τομείς αλλά και 
μεγάλων επενδύσεων εκτός συνόρων στο 
πλαίσιο της στρατηγικής «μία ζώνη, ένας 
δρόμος» που οδήγησε σε μια αντεπίθεση 
των ΗΠΑ σε δύο επίπεδα. 
Το ένα αφορούσε την υπονόμευση της 

κινεζικής διεκδίκησης πρωταγωνιστικού 
ρόλου στις νέες τεχνολογίες, με πιο χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα την τεχνολογία 5G 
και το άλλο την κήρυξη ουσιαστικά ενός 
εμπορικού πολέμου, με αφορμή κατηγο-
ρίες των ΗΠΑ προς το Πεκίνο ότι απαιτεί 
μεγάλες μεταβιβάσεις τεχνολογίας από 
τις ξένες εταιρείες που δραστηριοποιού-
νται στο έδαφος της Κίνας και ότι άμεσα 
και έμμεσα επιδοτεί τις κινεζικές εξαγω-
γές.
Ουσιαστικά, εδώ και καιρό είχαμε μπει 

σε έναν ολοένα και πιο σκληρό ανταγω-
νισμό ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, με 
το Πεκίνο να απαντάει στις αμερικανικές 
πρωτοβουλίες, προσπαθώντας να ανα-
βαθμίσει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις 
του με όσες χώρες παρέμειναν θετικές 
στις προτάσεις που έκανε για επενδύσεις 
και τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 
ταλαντεύονται ανάμεσα στις αμερικανι-
κές πιέσεις για περιορισμό των κινεζικών 

επενδύσεων και τις κινεζικές προτάσεις 
για μεγάλα επενδυτικά σχέδια.

 Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
Για πολλούς στις ΗΠΑ, το αρχικό ξέσπα-

σμα του νέου κορωνοϊού στην Κίνα φά-
νηκε ως η παράμετρος που θα άλλαζε το 
συσχετισμό. 

Η Κίνα αντιμετώπισε μια μεγάλη κρίση 
που την υποχρέωσε να συρρικνώσει ση-
μαντικά την οικονομική της δραστηριό-
τητα, την ώρα που η ηγεσία του Κινεζικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος δεχόταν κριτι-
κή για τα αρχικά προβλήματα στον περιο-
ρισμό της επιδημίας.
Βέβαια, όσοι επένδυαν σε αυτό, υπο-

τιμούσαν το γεγονός ότι στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης, μια επιδημία σε έναν 
συγκοινωνιακό κόμβο όπως η Γουχάν, 
ποτέ δε θα έμενε «τοπική» και σχετικά 
σύντομα όσοι στις ΗΠΑ επίχαιραν για 
τους υγειονομικούς μπελάδες της Κίνας, 
βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν μια πολύ 
χειρότερη υγειονομική κρίση και την ανά-
γκη λήψης μέτρων που πυροδότησαν τη 
μεγαλύτερη ύφεση από το Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο.
Ειδικά για τις ΗΠΑ, η πανδημία ήρθε 

μέσα σε μια φάση προεκλογικής πόλωσης, 
όπου ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθούσε να 
διατυπώσει ένα αφήγημα που επικέντρω-
νε κυρίως στη διατήρηση σχετικά υψηλών 
ρυθμών ανάπτυξης και εντυπωσιακά χα-
μηλής για τα αμερικανικά δεδομένα ανερ-
γίας.
Η πανδημία ανέτρεψε πλήρως την εικό-

να μιας στιβαρούς διακυβέρνησης. 
Οι ΗΠΑ απέτυχαν παταγωδώς να έχουν 

έναν επαρκή μηχανισμό επιδημιολογικής 
επιτήρησης, με αποτέλεσμα να φτάνουν 
επισκέπτες από περιοχές που ήταν ήδη 

επίκεντρα και να μην τους γίνεται έλεγχος. 
Διαπίστωσαν ότι δεν είχαν απόθεμα μα-

σκών, προστατευτικών ποδιών και ανα-
πνευστήρων.
Το αμερικανικό σύστημα υγείας δε θα 

επαρκούσε χωρίς τη λήψη γενικευμένων 
μέτρων περιορισμού. Ως αποτέλεσμα, οι 
ΗΠΑ έχουν γίνει σήμερα το μεγάλο επίκε-
ντρο της πανδημίας.

Σε όλα αυτά, προστέθηκε το μεγάλο οι-
κονομικό κόστος. 

Και παρότι ο Τραμπ υλοποιεί ένα από τα 
μεγαλύτερα προγράμματα παρεμβάσεων 
στην οικονομία, η ανεργία έχει εκτιναχθεί 
στα ύψη, με πάνω από 20 εκατομμύρια 
εργαζομένους να έχουν υποβάλει αίτηση 
για επίδομα ανεργίας και η Αμερική αντι-
μετωπίζει και την προοπτική της κοινωνι-
κής κρίσης.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σε αυτό το φόντο, το πλαίσιο του αμερι-

κανοκινεζικού ανταγωνισμού αναδιατυ-
πώνεται. 
Οι ΗΠΑ προσπαθούν ταυτόχρονα να ανα-

κτήσουν τη -σε μεγάλο βαθμό- τρωθείσα 
αξιοπιστία τους, ως προς τη δυνατότητά 
τους να έχουν ηγετικό ρόλο και να στο-
χοποιήσουν κατά το δυνατό την Κίνα, ελ-
πίζοντας ότι αυτό θα μεταφέρει ευθύνες 
και θα υπονομεύσει την προσπάθεια της 
Κίνας να αναβαθμιστεί στη διεθνή σκηνή 
με όχημα τη σχετικά πιο αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Από τη μεριά της η Κίνα, μπορεί να κάνει 
διάφορες προβολές soft power αλλά βρί-
σκεται αντιμέτωπη με αχαρτογράφητη γι 
αυτήν πρόκληση, όχι απλώς της μεγάλης 
οικονομικής ισχύος αλλά της δυνάμει ηγε-
σίας.

© in.gr

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

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

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

AΚΌΌΠΡΌΣΘΕΤΊΣΤΗΣ ΜΕ ΠΌΛΥΕΤΗ ΕΜΠΕΊΡΊΑ  
ΣΤΗ ΠΕΡΊΌΧΗ ΤΌΥ ΛΑΒΑΛ ΚΑΊ ΊΔΊΑΊΤΕΡΩΣ 

ΣΤΌ ΧΩΡΌ ΤΗΣ ΑΚΌΌΠΡΌΣΘΕΤΊΚΗΣ

ΠΑΡΕΧΌΥΜΕ:
• ΨΉΦΙΑΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 

ΒΑΡΉΚΟΐΑΣ
• ΑΥΞΉΜΈΝΉ ΜΈΙΩΣΉ  

ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
• ΚΑΘΑΡΟΤΉΤΑ ΉΧΟΥ

• ΣΑΦΉΝΈΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

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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Θήβα: Στα χνάρια της μακραίωνης  
βοιωτικής ιστορίας 
Χτισμένη σε εύφορη και καλά αρδευόμενη πεδιάδα, η Θήβα, αποτελεί 
αγροτικό, εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής 

Χτισμένη στη θέση της ομώνυμης αρ-
χαίας πόλης, σε εύφορη και καλά αρ-

δευόμενη πεδιάδα, η Θήβα, το ένα από 
τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Περι-
φερειακής Ενότητας Βοιωτίας (η Λιβα-
δειά είναι το άλλο), αποτελεί αγροτικό, 
εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της ευ-
ρύτερης περιοχής.
Σύμφωνα με τη μυθική παράδοση, ο 

Kάδμος, γιος του Aγήνορος, βασιλιά της 
Φοινίκης, ανήγειρε τα τείχη της Καδμεί-
ας, της φημισμένης ακρόπολης της πό-
λης, με τη βοήθεια του Αμφίονος και του 
Ζήθου, γιων του Δία και της Αντιόπης. 
Από τον ιδρυτή της Καδμείας καταγό-

ταν το γένος των Λαβδακιδών (Λάιος, 
Οιδίποδας κ.ά.), που ενέπνευσε με την 
τραγική μοίρα του πολλούς δραματικούς 
ποιητές. 
Η Θήβα κατοικήθηκε κατά τους Νεο-

λιθικούς Χρόνους, αποτέλεσε ισχυρό 
οικισμό κατά την Πρωτοελλαδική και 
τη Μεσοελλαδική Εποχή, έφθασε δε σε 
ύψιστο σημείο ανάπτυξης κατά τη Μυ-
κηναϊκή Περίοδο (1600-1100 π.Χ.).
Κατά τους Γεωμετρικούς και τους Αρχα-

ϊκούς Χρόνους τέθηκε επικεφαλής των 

βοιωτικών πόλεων και αποτέλεσε ισχυ-
ρό αντίπαλο της Αθήνας. Διαδραμάτισε 
ηγετικό ρόλο στον ελληνικό χώρο κατά 
την Κλασική Περίοδο (371-362 π.Χ.), με 
επικεφαλής τον Επαμεινώνδα και τον 
Πελοπίδα. 
Μετά τη μάχη της Χαιρώνειας (338 π.Χ.) 

και την ολοκληρωτική καταστροφή της 
από τους Μακεδόνες (335 π.Χ.) η Θήβα 
δε μπόρεσε να ανακτήσει την παλαιότε-
ρη δύναμή της. Την παρακμή που επέ-
φεραν στην πόλη η Ρωμαιοκρατία και οι 
βαρβαρικές επιδρομές, διαδέχτηκε περί-
οδος οικονομικής άνθησης (8ος-12ος αι-
ώνας), χάρη στην παραγωγή και την επε-
ξεργασία μεταξιού, τη βαφή υφασμάτων 
και την κατασκευή ταπήτων. 
Ακολούθησαν η Φραγκοκρατία (12ος-

15ος αιώνας) και η Τουρκοκρατία (15ος-
19ος αιώνας), περίοδος κατά την οποία 
ο ελληνικός πληθυσμός μειώθηκε αισθη-
τά. Η πόλη απελευθερώθηκε με τη μάχη 
της Πέτρας, το Σεπτέμβριο του 1829.

Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ
Τα σημαντικότερα μνημεία της είναι 

οι μυκηναϊκοί θαλαμοειδείς τάφοι, το 

μυκηναϊκό ανάκτορο ή Καδμείον (14ος-
13ος αι. π.Χ.), στο κέντρο περίπου της 
Καδμείας ακρόπολης, ο ναός του Ισμηνί-
ου Απόλλωνα και οι πύλες της Καδμείας 
(από τις επτά μυθολογικές πύλες των 
Θηβών σώζεται μόνο η είσοδος ανάμεσα 
στους δύο κυκλικούς πύργους των Ηλε-
κτρών πυλών, που χρονολογούνται στην 
εποχή της ανάκτησης της πόλης από τον 
Κάσσανδρο, το 315 π.Χ.). 
Ανασκαφικές έρευνες σε οικόπεδο της 

περιοχής της Καδμείας ακρόπολης (έξω 
από τα τείχη της αρχαίας πόλης, σε μι-
κρή απόσταση νότια από τις Ηλέκτρες 
πύλες) έφεραν στο φως αρχιτεκτονικά 
κατάλοιπα και κινητά ευρήματα με λα-
τρευτικό χαρακτήρα, που χρονολογού-
νται από τους Πρωτοελλαδικούς έως και 
τους Ύστερους Βυζαντινούς Χρόνους. 
Σύμφωνα με μια εκδοχή, εδώ βρισκόταν 
τέμενος αφιερωμένο στον Ηρακλή, που 
χρησιμοποιήθηκε πιθανώς από τα τέλη 
του 8ου αιώνα π.Χ. έως το 480 π.Χ. πε-
ρίπου.

Η ΟΙΔΙΠΟΔΕΙΑ ΚΡΗΝΗ  
ΚΑΙ Η ΚΡΗΝΗ ΤΗΣ ΔΙΡΚΗΣ
Στην πηγή των Αγίων Θεοδώρων, γνω-

στή από την αρχαιότητα ως Oιδιπόδεια 
κρήνη, ξεπλύθηκε κατά την παράδοση 
ο Oιδίποδας μετά το φόνο του πατέρα 
του, Λαΐου. Μνημείο των χρόνων της 
Tουρκοκρατίας είναι η κρήνη της Δίρκης, 
στο φράγκικο υδραγωγείο της πόλης.

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  
ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ
Χτισμένη στη θέση παλαιότερου ναού, 

η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου – Με-
γάλης Παναγίας (1867) υπήρξε έργο του 
τηνιακού αρχιτέκτονα Ιωάννη Φιλιππότη 
και του γιου του, του ονομαστού γλύπτη 
Δημητρίου Φιλιππότη. 
Ο δισυπόστατος ναός διαθέτει ιδιαίτε-

ρα αξιόλογο γλυπτό διάκοσμο, μαρμά-
ρινο τέμπλο και την εικόνα της Μεγάλης 
Παναγίας, που ιστορήθηκε κατά την πα-
ράδοση από τον Ευαγγελιστή Λουκά. 

Στο A’ Nεκροταφείο είναι χτισμένη η 
εκκλησία του Ευαγγελιστή Λουκά, όπου 
βρίσκεται η λάρνακα με το σκήνωμα του 
Ευαγγελιστή. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, ο 

πρωτοχριστιανικός ναός της Αγίας Αικα-
τερίνης, ο μητροπολιτικός ναός της Κοί-
μησης της Θεοτόκου και η εκκλησία του 
πολιούχου, Αγίου Ιωάννη Καλοκτένη.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Στο αντάξιο της μακραίωνης βοιωτικής 

ιστορίας μουσείο, στεγάζονται αντικεί-
μενα αντιπροσωπευτικά των χιλιετιών 
της συνεχούς ανθρώπινης δραστηριότη-
τας στη Βοιωτία, από την Παλαιολιθική 
Περίοδο έως το τέλος της οθωμανικής 
κυριαρχίας. Το ταξίδι στο παρελθόν αφο-
ρά τον πολιτισμό, την καθημερινή ζωή, 
την πολιτική και κοινωνική εξέλιξη στη 
Βοιωτία.
Σε εξειδικευμένες ενότητες παρουσι-

άζονται η ιστορία του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Θηβών και των πρώτων αρ-
χαιολογικών ερευνών στην περιοχή, οι 
μύθοι που σχετίζονται με τη Βοιωτία, 
καθώς και η πνευματική ακτινοβολία 
της Βοιωτίας από την αρχαιότητα έως τη 
σύγχρονη εποχή, με ιδιαίτερη αναφορά 
στις τραγωδίες του θηβαϊκού μυθολογι-
κού κύκλου. 
Σε στεγασμένο χώρο, στα θεμέλια του 

μουσείου, διατηρούνται τμήμα οικίας 
της 3ης χιλιετίας π.Χ., τάφοι του 17ου 
αιώνα π.Χ. και η θεμελίωση του μυκηνα-
ϊκού τείχους της Καδμείας (13ος αιώνας 
π.Χ.). 
Η επίσκεψη συμπληρώνεται με περιή-

γηση στον αύλειο χώρο του μουσείου, 
όπου εκτίθενται λίθινα μνημεία και ολο-
κληρώνεται με την επίσκεψη στο μεσαι-
ωνικό πύργο.

ΟΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Οι λαογραφικές συλλογές της Θήβας 

προσφέρουν πληροφορίες για τα ήθη, 
τα έθιμα και τον καθημερινό βίο των κα-
τοίκων της πόλης στο διάβα του χρόνου.

Θήβα, η περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου της πόλης (πηγή: Δήμος Θηβαίων)

Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

www.staellinika.com: Η ελληνική γλώσσα, «ένα φως όλο 
ψυχή», ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙ  

Προσφορά του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» στην Ελλάδα και την ομογένεια
Με όχημα τη Γενική Γραμματεία 

Απόδημου Ελληνισμού του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, με πλοηγό το Simon 
Fraser University,  Stavros Niarchos 
Foundation – Centre for Hellenic Studies, 
Vancouver Canada και με χρηματοδότη-
ση από το «ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ», 
άνοιξε… πανιά, από τη Δευτέρα 27 Απρι-
λίου 2020 η σειρά εφαρμογών www.
staellinika.com.  
Αποτελεί μια μεγάλη προσφορά στα 

νέα παιδιά της διασποράς, που ενδια-
φέρονται να ταξιδέψουν, είτε από τον 
υπολογιστή του σπιτιού τους, είτε από το 
κινητό τους τηλέφωνο, είτε από το tablet 
τους, στον υπέροχο κόσμο της ελληνι-
κής γλώσσας, της ελληνικής μυθολογί-
ας και του πολιτισμού. 

Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
και της σειράς εφαρμογών, η εκπαι-
δευτική πρωτοβουλία του Υπουργείου 
Εξωτερικών θα προσεγγίσει σταδιακά 
το κοινό όλων των ηλικιών, από παιδιά 
προσχολικής ηλικίας αρχικά, μέχρι και 
ενήλικες σε επόμενη φάση. Το διαδικτυ-
ακό μαθησιακό περιβάλλον επιτρέπει 
την εξ’ αποστάσεως μάθηση, ενώ παρέ-
χεται η δυνατότητα υποστήριξης δομών 
του Ελληνικού Κράτους και οργανισμών 
της ομογένειας (Πρεσβείες, Προξενεία, 
κοινότητες, σχολεία, φορείς ελληνικού 
πολιτισμού), ώστε να μπορούν να διαθέ-
σουν σε κάθε ενδιαφερόμενο μαθήματα 

ελληνικής γλώσσας και μυθολογίας.
Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος για τον Από-

δημο Ελληνισμό Υφυπουργός κ. Κώστας 
Βλάσης δήλωσε: «Το Υπουργείο Εξω-
τερικών αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες 
συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού, κατέβαλε με-
γάλη προσπάθεια, ώστε να καταστούν 
σύντομα προσβάσιμες πολλές από τις 
συγκεκριμένες εφαρμογές της πλατφόρ-
μας www.staellinika.com. Στόχος της 
πρωτοβουλίας μας είναι η αξιοποίηση 
της τεχνολογίας για την κινητοποίηση 
του ενδιαφέροντος των μαθητών, ιδιαί-
τερα μικρότερων ηλικιών, στο πλαίσιο 
μιας σύγχρονης και ταυτόχρονα θελκτι-
κής μεθοδολογίας για την εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας, της μυθολογίας και 
του πολιτισμού μας, μέσω μιας πλήρως 
εξατομικευμένης μαθησιακής εμπειρίας. 
Η ελληνική γλώσσα αποτελεί ένα από 
τα βασικά στοιχεία που ενώνουν τον οι-
κουμενικό ελληνισμό και η εν λόγω πλατ-
φόρμα θα αποτελέσει μια σημαντική 
επένδυση για τη διατήρηση, τη διάδοση 
και την προώθησή της».  

Η  Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελ-
ληνισμού, βρίσκεται σε δημιουργική 
συνεργασία τους τελευταίους μήνες με 
το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του 
Simon Fraser University, Stavros Niarchos 
Foundation – Centre for Hellenic Studies,  
Vancouver Canada και με χρηματοδότη-

ση από το «ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ», 
προκειμένου να διατεθεί στην Ελληνική 
Ομογένεια, η σειρά εφαρμογών με τίτλο 
www.staellinika.com. 
Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 δόθηκε 

για χρήση η ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ της πλατ-
φόρμας, η οποία έχει μηδενικό κόστος 
για το  ελληνικό κράτος και παρέχεται 
δωρεάν στα παιδιά της ομογένειας, 
χάρη στη γενναιόδωρη χορηγία του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Πρόκειται 
για μια αρχική λειτουργική λύση, που 
ετοιμάστηκε νωρίτερα λόγω των ειδι-
κών συνθηκών που επικρατούν, ώστε να 
στηρίξουμε την ομογένεια. Η Πλατφόρ-
μα θα συμπληρώνεται κάθε μέρα και η 
πλήρης εκδοχή της θα είναι έτοιμη το Σε-
πτέμβριο 2020. Η σειρά εκπαιδευτικών 
εφαρμογών αποτελεί καρπό συνεργασί-
ας διεπιστημονικής ομάδας ειδικών και 
εμπειρογνωμόνων και ομάδας στελεχών 
της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελ-
ληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, 
με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα κ. 
Ιωάννη Χρυσουλάκη, ο οποίος δήλωσε 
σχετικά: «Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθή-
σουμε την ελληνική γλώσσα, τον ελληνι-
κό πολιτισμό και τη μυθολογία να ταξι-
δέψουν και τώρα έχουμε ένα λαμπρό 
εργαλείο. Εργαζόμαστε έτσι ώστε η πλή-
ρης πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές να 
είναι εφικτή την 1η Σεπτεμβρίου 2020, 
ενώ σχεδιάζεται ήδη παραμετροποίηση 

και προσαρμογή σε Ισπανικά, Γερμανικά 
και Γαλλικά, καθώς και πρόσθετες εφαρ-
μογές με έμφαση στον ελληνικό πολι-
τισμό και την ιστορία. Παράλληλα, σε 
δεύτερο χρόνο, πέραν της δυνατότητας 
λειτουργίας σε συσκευές iOS, η εφαρ-
μογή θα είναι διαθέσιμη και σε Android. 
Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό σήμερα 
να προσφέρονται εφαρμογές για την 
ελληνική γλώσσα στο περιβάλλον των 
φορητών συσκευών. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί, τόσο η καταλληλότητα και 
αποτελεσματικότητα του υλικού, όσο και 
η αισθητική του αρτιότητα, ομάδα παι-
δαγωγών, γλωσσολόγων, εκπαιδευτικών 
και καλλιτεχνών έχει αναλάβει την επι-
στημονική υποστήριξη του έργου. Αξίζει 
να σημειωθεί, ότι η πλειοψηφία των με-
λών της ομάδας είναι ταλαντούχοι νέοι 
που ζουν στην Ελλάδα, στους οποίους 
το πρόγραμμα προσέφερε την ευκαιρία 
να εργαστούν και να μείνουν στον τόπο 
τους».

 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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Τυπώστε τις επιταγές  
σας σ ’εμάς  
με σιγουριά

ΠΛΉΡΉ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

450 978-9999

ΓΛΥΤΏΣΤΕ ΧΡΉΜΑΤΑ Τυπώνουμε όλα τα είδη
Προσωπικές

Επιχειρήσεων ΉΠΑ

250 για $87
500 για $127

1000 για $187

Μεγάλο μέρος της παγκόσμιας επιστη-
μονικής κοινότητας εργάζεται προς 

την κατεύθυνση ανεύρεσης αποτελεσματι-
κών θεραπειών και εμβολίου, ώστε να ελεγ-
χθεί η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
Η Ελλάδα έχει επιδείξει σπουδαία αποτε-

λέσματα στην άμυνα απέναντι στο φονικό 
ιό και ταυτόχρονα διενεργεί αποκλειστικά ή 
συμμετέχει σε πολυκεντρικές έρευνες.

Παγκοσμίως αναφέρονται περισσότε-
ρες από 542 μελέτες, στην Ευρώπη έχουν 
ξεκινήσει 79 και στην Ελλάδα βρίσκονται 
σε εξέλιξη πέντε κλινικές δοκιμές για την 
COVID-19.
Όσον αφορά τα εμβόλια, υπάρχει μία ευ-

ρωπαϊκή μελέτη στη Βρετανία και επτά 
στις υπόλοιπες χώρες.
Το ΑΠΕ – ΜΠΕ απευθύνθηκε σε έναν από 

τους πλέον κατάλληλους για το θέμα των 
κλινικών μελετών και τη φαρμακευτική 
αγωγή που σήμερα χορηγείται σε ασθενείς 
με Covid-19, τον πρόεδρο του Εθνικού Ορ-
γανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και επίκουρο 
καθηγητή Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δημήτρη 
Φιλίππου.
Ο ΕΟΦ ως αρμόδια Αρχή συμμετέχει στα 

ρυθμιστικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, συνεισφέρει μέσω των υπηρεσιών του 
στην εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου 
της ΕΕ και υποστηρίζει σε συνεργασία με 
την Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας την ανά-
πτυξη των κλινικών μελετών στη χώρα μας.
Ο κ. Φιλίππου υπογραμμίζει, ότι η διε-

θνής αναγνώριση κορυφαίων Ελλήνων 
ερευνητών και ερευνητικών κέντρων, είναι 
η αφετηρία της προσπάθειας για την επέν-
δυση στην κλινική έρευνα, προσπάθεια που 
απαιτεί συντονισμό μεταξύ των φορέων, 
κατάλληλη εκπαίδευση των εμπλεκομένων 
και ανάπτυξη κουλτούρας συμμετοχής όλων 
μας.

Ε: Κύριε πρόεδρε, ποια είναι τα ερευνητι-
κά πρωτόκολλα που βρίσκονται σε εξέλιξη 
για την καταπολέμηση του κορωνοϊού;
Α: Πολυάριθμες μελέτες διενεργούνται 

παγκοσμίως για την ανεύρεση της βέλτιστης 
θεραπείας. Στην Ευρώπη έχουν ξεκινήσει 79 
μελέτες, αλλά είναι υπό έγκριση άλλες 60 
περίπου. 

Παγκοσμίως, αναφέρονται περισσότε-
ρες από 542, ενώ όσον αφορά τα εμβόλια 
υπάρχει μία ευρωπαϊκή μελέτη στη Βρετα-
νία και επτά στις υπόλοιπες χώρες. Μέχρι 
σήμερα στη χώρα μας έχουν αξιολογηθεί 
από το τμήμα Κλινικών Δοκιμών του ΕΟΦ, 
έχουν εγκριθεί από τον Οργανισμό και βρί-
σκονται σε εξέλιξη πέντε κλινικές δοκιμές 
για την COVID-19:
-Η μελέτη INSIGHT με τίτλο: «Μια Πολυκε-

ντρική, Προσαρμοστική, Τυχαιοποιημένη 
Τυφλή Ελεγχόμενη Δοκιμή ασφάλειας και 
αποτελεσματικότητας των ερευνητικών θε-
ραπειών για τη θεραπεία του COVID-19 σε 
νοσηλευόμενους ενήλικες». 

Πρόκειται για μια πολυκεντρική μελέτη 
στην οποία θα συμμετέχουν 75 κέντρα από 
όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει 
με 4 κέντρα και θα συνεισφέρει 40 ασθε-
νείς. Η μελέτη θα συγκρίνει διάφορες πει-
ραματικές θεραπευτικές ουσίες με ομάδα 
ελέγχου.
-Η μελέτη ESCAPE με τίτλο «Προσωποποιη-
μένη ανοσοθεραπεία στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της οργανικής δυσπραγίας 
που συνδέεται με λοίμωξη από το νέο ιό 
SARS-CoV-2 (COVID-19)». Πρόκειται για μια 
πολυκεντρική μελέτη στην οποία συμμετέ-
χουν 18 κέντρα και η οποία διεξάγεται απο-
κλειστικά στην Ελλάδα. Στη μελέτη προβλέ-
πεται να εισαχθούν 40 ασθενείς με λοίμωξη 
από SARS-CoV-2 και ΣΕΜ (σύνδρομο ενερ-
γοποίησης μακροφάγων) ή ανοσοδυσλει-
τουργία και θα λάβουν αγωγή με anakinra 
ή tocilizumab.
-Η μελέτη UNIKINON-01/HOPE με τίτλο: «Η 

φωσφορική χλωροκίνη για λοιμώξεις από 
το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 (COVID-19): Η 
ανοικτού-τύπου, μη τυχαιοποιημένη μελέ-
τη HOPE». Πρόκειται για μια πολυκεντρική 
μελέτη στην οποία συμμετέχουν 4 κέντρα 
αποκλειστικά από την Ελλάδα (Γενικό Νο-
σοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Γενικό 
Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών 
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ», «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
«Σισμανόγλειο» και Νοσοκομείο «Η Παμμα-
κάριστος»). Η μελέτη, στην οποία προβλέ-
πεται να εισαχθούν 60 ασθενείς, αποσκοπεί 
στο να τεκμηριώσει την πιθανή πρόληψη 
εξέλιξης σε πνευμονία για ασθενείς που θα 

διαμείνουν στο σπίτι τους και στη βελτίω-
ση των συμπτωμάτων της πνευμονίας από 
SARS-CoV-2 για ασθενείς που θα νοσηλευ-
θούν με τη χορήγηση φωσφορικής χλωρο-
κίνης.
-Η μελέτη GRECCO-19 με τίτλο: «Χορήγη-

ση κολχικίνης σε ασθενείς με coronavirus 
disease-19 (COVID-19) για την πρόληψη 
εξέλιξης και των επιπλοκών της νόσου». Στη 
μελέτη συμμετέχουν 24 κέντρα αποκλειστι-
κά από την Ελλάδα και αναμένεται να εισα-
χθούν σε αυτήν 180 ασθενείς.
-Η μελέτη SAVE με τίτλο: «Αξιολόγηση του 

κινδύνου από το βιοδείκτη suPAR και πρώ-
ιμη αντιμετώπιση της σοβαρής αναπνευ-
στικής ανεπάρκειας της νόσου COVID-19 με 
τη χορήγηση anakinra». Πρόκειται για μια 
ανοικτού τύπου, μη τυχαιοποιημένη πολυ-
κεντρική μελέτη, που διεξάγεται σε 10 κέ-
ντρα αποκλειστικά στην Ελλάδα, στην οποία 
προβλέπεται να εισαχθούν 100 ασθενείς.
Ο κ. Φιλίππου σημειώνει ότι, όσον αφο-

ρά την Covid-19, είναι υπό υποβολή η WHO 
Solidarity Clinical Trial, η οποία θα πραγμα-
τοποιηθεί υπό τη σκέπη του ΠΟΥ και αποτε-
λεί μελέτη-σταθμό, καθώς θα συμπεριλάβει 
όλες τις χώρες και όλες τις θεραπείες.

Επιπρόσθετα, σημειώνει, στην Ελλάδα 
αναμένουμε επίσης να υποβληθούν και άλ-
λες πρωτοποριακές μελέτες, ενδεικτικά η 
χορήγηση εισπνεόμενης θυροξίνης.
Σήμερα, με την είσοδο νέων τεχνολογιών, η 

ανάπτυξη νέων φαρμάκων επιταχύνεται και 
στην κλινική έρευνα εισάγονται νέα εργα-
λεία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (Αrtificial 
Ιntelligence) και τα μεγάλα δεδομένα (Big 
Data). Η νέα ψηφιακή εποχή επηρεάζει ση-
μαντικά το σχεδιασμό, την ταχύτητα διεξα-
γωγής και το κόστος των κλινικών μελετών, 
αναφέρει ο κ. Φιλίππου. «Στην τρέχουσα 
περίοδο της πανδημίας είμαστε αρωγοί σε 
κάθε ερευνητική πρόταση και έχουμε ορ-
γανωθεί ώστε να αξιολογούμε και να εγκρί-
νουμε ταχύτατα αιτήματα έγκρισης κλινι-
κών δοκιμών για την COVID-19, με την αντί-
στοιχη υποστήριξη της  Εθνικής Επιτροπής 
Δεοντολογίας». Τα προσδοκώμενα οφέλη 
από τις κλινικές  δοκιμές με φάρμακα θεω-
ρούνται πολύπλευρα και σημαντικά, σημει-
ώνει ο πρόεδρος του ΕΟΦ. 

Μπορούμε να τα προσδιορίσουμε:
1) Σε θεραπευτικά οφέλη  για τους συμμε-

τέχοντες ασθενείς. Οι ασθενείς που συμμε-
τέχουν σε κλινικές δοκιμές έχουν τη δυνατό-
τητα πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες.

2) Σε οφέλη για τη δημόσια υγεία. 
Από τη συμμετοχή των ιατρών σε κλι-
νικές μελέτες ως ερευνητών απο-
κτάται πολύτιμη πείρα και γνώση. 
3) Σε οφέλη με οικονομικά  χαρακτηριστικά. 
Μέσω των κλινικών δοκιμών γίνονται επεν-
δύσεις στη χώρα μας και προσφέρονται 
θέσεις εργασίας σε ειδικευμένους επιστή-
μονες.

Ε: Τι περιμένετε σε σχέση με μια αποτε-
λεσματική θεραπεία; Πότε εκτιμάτε ότι θα 
είναι διαθέσιμο ένα φάρμακο και πότε το 
πολυπόθητο εμβόλιο;
Α: Στις πολυάριθμες μελέτες που διενερ-

γούνται δοκιμάζονται όχι μόνο φάρμακα 
αλλά και εμβόλια. Δε μπορεί κανείς να πει 
με βεβαιότητα πότε θα έχουμε οριστικά και 
αξιόπιστα αποτελέσματα. 

Εφόσον εξελιχθούν ομαλά οι μελέτες, οι 
ερευνητές ελπίζουν ότι προς τις αρχές του 
φθινοπώρου θα έχουμε κάποια ελπιδοφό-
ρα αποτελέσματα και ενδείξεις, τόσο για πι-
θανές αποτελεσματικές θεραπείες όσο και 
για κάποιο εμβόλιο. 
Αυτό δε σημαίνει ότι το εμβόλιο θα είναι 

άμεσα διαθέσιμο στους ασθενείς. Το πιθα-
νότερο, όπως ισχυρίζονται όλοι, είναι ότι 
δε θα υπάρχει εμπορικά διαθέσιμο εμβόλιο 
πριν το τέλος του χρόνου. 
Όλα αυτά είναι βέβαια υποθέσεις και ελπί-

δες, οι οποίες μένει να δούμε εάν θα απο-
δειχθούν αληθινές. Προς το παρόν, πρέπει 
να αξιοποιήσουμε μόνο τα υπάρχοντα εφό-
δια, που είναι η πρόληψη και φυσικά οι 
υπάρχουσες υπό δοκιμή φαρμακευτικές θε-
ραπείες, οι οποίες πρέπει να χορηγούνται 
με προσοχή και πάντα από τους ειδικούς. 
Η λήψη θεραπείας με πρωτοβουλία του 

ασθενούς, χωρίς ιατρική γνωμάτευση ή 
συμβουλή, εγκυμονεί τον κίνδυνο δημιουρ-
γίας επιπλέον προβλημάτων παρά θεραπεί-
ας της νόσου.

Σε εξέλιξη πέντε κλινικές δοκιμές  
για την Covid-19 στην Ελλάδα
Πολυάριθμες μελέτες διενεργούνται παγκοσμίως για την ανεύρεση  
της βέλτιστης θεραπείας της φονικής πανδημίας
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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

Ε: Ποια φάρμακα χρησιμοποιούνται στην 
Ελλάδα σήμερα για ασθενείς με Covid-19;
Α: Φάρμακα διαφόρων κατηγοριών δοκι-

μάζονται ή έχουν προταθεί να δοκιμαστούν 
για τη θεραπεία της νόσου από κορωνοϊό 
covid-19. 
Τα περισσότερα από αυτά χρησιμοποι-

ούνται για τη θεραπεία άλλων παθήσεων 
και ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. 
Επί παραδείγματι, ορισμένα είναι αντί-ιϊκά 
και χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των 
ασθενών με HIV ή τη νόσο από τον ιό Έμπο-
λα, κάποια είναι ανοσοκατασταλτικά και 
χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του συστη-
ματικού ερυθηματώδους λύκου (ΣΕΛ), ενώ 
υπάρχουν και πολλά άλλων θεραπευτικών 
κατηγοριών. Συνολικά, περισσότερα από 30 
φάρμακα δοκιμάζονται ή έχουν προταθεί 
για τη θεραπεία της λοίμωξης Covid-19.
Ο κ. Φιλίππου στέκεται σε εκείνα, για τα 

οποία τα πρώιμα αποτελέσματα των κλινι-
κών μελετών υποδεικνύουν ότι μπορεί να 
έχουν κάποιο θεραπευτικό όφελος. Η υδρο-
ξυχλωροκίνη και η φωσφορική χλωροκίνη 
σε συνδυασμό με αζιθρομυκίνη ή κολχικίνη 
φαίνεται πως παρουσιάζουν καλά θεραπευ-
τικά αποτελέσματα, αν και ενστάσεις έχουν 
εγερθεί όσον αφορά πιθανές παρενέργειες, 
ιδιαίτερα με το συνδυασμό υδροξυχλω-
ροκίνης ή χλωροκίνης με αζιθρομυκίνη. Το 
ίδιο και η ρεμσινταβίρη, ένα ενδοφλέβιο 
φάρμακο, το οποίο χορηγείται σε σοβαρό-
τερα πάσχοντες ασθενείς ή διασωληνωμέ-
νους. Επίσης, σημαντική φαίνεται να είναι η 
δράση ανοσοτροποποιητικών παραγόντων, 
όπως είναι ο ανταγωνιστής της δράσης της 
ιντερλευκίνης-6 τοσιλιζουμάμπη, ο ανταγω-
νιστής της δράσης της ιντερλευκίνης-1 ανα-
κίνρα και αναστολείς της Jak κινάσης. Επί-
σης, ο συνδυασμός λοπιναβίρης/ριτοναβί-
ρης σε συγχορήγηση με κάποιες ιντερφερό-
νες μπορεί να έχει κάποια δράση. Φάρμακα 
όπως η φαβιπιραβίρη, η οποία συζητήθηκε 
έντονα, μάλλον έχουν πιο περιορισμένη 
αποτελεσματικότητα.
«Όμως, όλες αυτές οι μελέτες είναι σε 

εξέλιξη και μπορεί τα δεδομένα να μετα-
βληθούν όσο αυξάνεται και ο αριθμός των 

ασθενών. Βέβαια, οι ερευνητές και οι κλινι-
κοί είναι αισιόδοξοι, ότι θα βρούμε τελικά 
ένα ή περισσότερα φάρμακα ή συνδυα-
σμούς που θα μας βοηθήσουν στη θερα-
πεία των ασθενών με λοίμωξη από κορωνο-
ϊό Covid-19. 
Επίσης, προάγεται γενικώς σε παγκόσμιο 

επίπεδο η ιδέα της παθητικής ανοσοποί-
ησης των ασθενών με χορήγηση ορού 
πλάσματος από ασθενείς που ήδη ιάθη-
καν, ώστε να λάβουν αυτοί μεγάλη συγκέ-
ντρωση έτοιμων αντισωμάτων που θα τους 
βοηθήσουν να καταπολεμήσουν αποτελε-
σματικότερα τον ιό. Σε αυτά τα δεδομένα 
πρέπει να συνυπολογίσουμε, ότι η μελέτη 
του ιού μπορεί να οδηγήσει και στην ανά-
πτυξη νέων ειδικών φαρμάκων για τον ιό. 
Μια τέτοια προσπάθεια είναι η μελέτη του 
νέου φαρμάκου EIDD-2801, το οποίο του-
λάχιστον in vitro (στο εργαστήριο δηλαδή) 
φαίνεται να είναι εξαιρετικά αποτελεσμα-
τικό έναντι του ιού».

Ε: Υπάρχει επάρκεια των φαρμάκων; Πώς 
καταφέραμε στην Ελλάδα να εξασφα-
λίσουμε τις αναγκαίες ποσότητες; Όσον 
αφορά τα φάρμακα για άλλες παθήσεις, 
και δεδομένου ότι οι ελλείψεις ήταν αρκε-
τές προ κορωνοϊού, υπάρχει πρόβλημα να 
βρουν οι ασθενείς το φάρμακό τους; Εάν 
όχι, πώς το διασφαλίσατε;

Α: Ο ΕΟΦ παρακολουθεί στενά τις εξελί-
ξεις για την αντιμετώπιση των δυνητικών 
επιπτώσεων της νέας νόσου του κορωνοϊού 
(COVID-19) στην εφοδιαστική αλυσίδα των 
φαρμάκων. 

Παραμένουμε συντονισμένοι με τον Ευρω-
παϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και τις 
άλλες ρυθμιστικές Αρχές στην κατεύθυνση 
της εξεύρεσης των καλύτερων πρακτικών 
για την απρόσκοπτη διακίνηση των φαρμα-
κευτικών προϊόντων και την αποτροπή των 
ελλείψεων. 

Είναι πλέον γνωστό σε όλους τους φορείς 
που δραστηριοποιούνται στο  χώρο του 
φαρμάκου, ότι η επάρκεια σε φαρμακευ-
τικά προϊόντα επηρεάζεται από πολλούς 
διαφορετικούς παράγοντες, όπως προβλή-
ματα παραγωγής, απρόβλεπτη αύξηση της 
ζήτησης, παράλληλο εμπόριο και άλλες πα-

ραμέτρους, που δεν είναι πάντοτε εφικτό 
να προβλεφθούν. Στις σημερινές συνθήκες, 
οι παράγοντες αυτοί λειτουργούν αθροιστι-
κά, γιατί καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε 
ταυτόχρονα τις συνέπειες λόγω μειωμένης 
παραγωγικής δυνατότητας των επιχειρήσε-
ων, περιορισμού της διακίνησης των εμπο-
ρευμάτων, αδυναμίας προμήθειας πρώτων 
υλών/δραστικών ουσιών και αυξημένης 
ζήτησης ορισμένων κατηγοριών φαρμάκων 
λόγω της χρήσης τους στη θεραπεία των 
ασθενών με κορωνοϊό, πέραν των εγκεκρι-
μένων ενδείξεών τους. 
Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΕΟΦ βρίσκεται σε 

συνεχή εγρήγορση και έχει κινητοποιήσει 
τους μηχανισμούς που έχει στη διάθεσή του 
για την προστασία των ασθενών. 
Προχωρήσαμε σε παρεμβάσεις (αλλαγή 

στον τρόπο διάθεσης, έγκριση έκτακτης ει-
σαγωγής πρόσθετων ποσοτήτων, πρόταση 
ρυθμιστικού πλαισίου) με σκοπό τη δια-
σφάλιση της αμεσότητας στη χορήγηση των 
φαρμακευτικών προϊόντων σε ασθενείς με 
κορωνοϊό, χωρίς να θίγεται η διαθεσιμότη-
τά τους για τους λοιπούς ασθενείς με χρό-
νια ή/και σπάνια νοσήματα.  

Παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση τις 
πωλήσεις και τα αποθέματα, πρωτίστως 
των προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη 
θεραπεία των ασθενών με λοίμωξη από το 
νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, αλλά και για την 
αντιμετώπιση όλων των ασθενών που εισά-
γονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
(ΜΕΘ). 
Μεταξύ των μέτρων που έχουμε υλοποι-

ήσει, και σήμερα επικαιροποιούμε, είναι η 
λήψη αποφάσεων για την απαγόρευση των 
παράλληλων εξαγωγών και της ενδοκοινοτι-
κής διακίνησης αριθμού προϊόντων. 

Είναι πιθανό, το παράλληλο εμπόριο να 
μην αποτελεί την κύρια αιτία ελλείψεων 
στη σημερινή συγκυρία, κρίνουμε ωστόσο 
ότι δεν υπάρχει περιθώριο απώλειας ορι-
σμένων φαρμάκων, λόγω της εξόδου τους 
προς άλλες αγορές. 
Πρόκειται για εισαγόμενα προϊόντα, 

οποιαδήποτε μείωση των διαθέσιμων απο-
θεμάτων τους σήμερα μπορεί να σημαίνει 
αδυναμία αποκατάστασης της ροής εισαγω-
γής τους στο μέλλον.

Ε: Κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, 
στον ιδιωτικό τομέα, τεστ ταχείας διάγνω-
σης και αντισωμάτων. Πόσο αξιόπιστα 
είναι κατά τη γνώμη σας; Πότε θα δούμε 
τέτοια τεστ και στα νοσοκομεία;

Α: Τα εν λόγω τεστ, με την ισχύουσα νομο-
θεσία, εμπίπτουν στην κατηγορία «Λοιπά In 
Vitro Διαγνωστικά Ιατροτεχνολογικά Προϊό-
ντα», τα οποία δεν αποτελούν αυτοδιαγνω-
στικά βοηθήματα. 
Τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής τίθενται 

στην αγορά με Δήλωση του Κατασκευαστή 
ότι συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδη-
γίες. 
Τα προϊόντα αυτά, που φέρουν τη σήμαν-

ση CE που απαιτείται για όλα τα In Vitro Δι-
αγνωστικά Ιατροτεχνολογικά προϊόντα, κυ-
κλοφορούν ελεύθερα σε όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Ο ΕΟΦ και οι λοιπές αρμόδιες Αρχές της ΕΕ 

δεν αξιολογούν τα προϊόντα αυτά ως προς 
την αποτελεσματικότητά τους προκειμένου 
να διατεθούν στην αγορά και δεν απαιτείται 
έγκριση κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. 
Ο ΕΟΦ ως αρμόδια Αρχή έχει υποχρέωση 

επιτήρησης της αγοράς και επαγρύπνησης 
για όλα τα περιστατικά κακής λειτουργίας 
και ποιότητας των εν λόγω προϊόντων. 
Λόγω όμως της σοβαρότητας του θέματος 

αυτή τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τον ECDC και την Αρμόδια 
Ομάδα εργασίας για τα In Vitro Διαγνωστι-
κά Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, προχωρά σε 
αξιολόγηση των τεστ, σε συνεργασία με τα 
εξειδικευμένα εργαστήρια που τα διενερ-
γούν. 

Ήδη, την 1η Απριλίου, εκδόθηκε οδηγία με 
την οποία επισημαίνεται ότι δεν ενδείκνυ-
νται για τη διάγνωση της νόσου σε πρώι-
μη φάση και μάλλον είναι χρήσιμα για τον 
έλεγχο ασθενών, 10 ημέρες μετά την εμφά-
νιση των συμπτωμάτων. 

Η οδηγία αυτή θα επικαιροποιείται όταν 
προκύπτουν νέα στοιχεία. Θεωρούμε λοι-
πόν ότι η πιστοποίηση αφορά την ασφάλεια 
και όχι την αποτελεσματικότητα, η οποία 
αποτελεί φυσικά αντικείμενο όχι του ΕΟΦ 
αλλά ειδικών εργαστηριακών και κλινικών 
μελετών.

©ΑΠΕ – ΜΠΕ

Σε εξέλιξη πέντε κλινικές δοκιμές  
για την Covid-19 στην Ελλάδα
Πολυάριθμες μελέτες διενεργούνται παγκοσμίως για την ανεύρεση  
της βέλτιστης θεραπείας της φονικής πανδημίας
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26 ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Γιώργο Ε.Σ.Υ. έφυγες νωρίς…
►Έλληνας πολιτικός, ιδρυτικό μέλος και ηγετικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ  
►Υπήρξε εμπνευστής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)

26 χρόνια συμπληρώθηκαν το Σάββα-
το 25 Απριλίου 2020, από το θά-

νατο του Γιώργου Γεννηματά. Η κόρη του 
Φώφη, σε ανάρτηση με έντονη συναισθη-
ματική φόρτιση, στα κοινωνικά δίκτυα, 
αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «το όνομά 
σου είναι στα χείλη όλων των Ελλήνων, με 
σεβασμό, με αγάπη. Τι θα συνέβαινε σή-
μερα λένε, αν ο Γιώργος Γεννηματάς δεν 
είχε στεριώσει το ΕΣΥ. Είναι το μεγάλο μας 
όπλο στον πόλεμο με την πανδημία. Μια 
μεγάλη κατάκτηση για όλους».

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής επι-
σημαίνει ακόμη στην ανάρτησή της: 
«Στο δικό σου φωτεινό διάστημα, υπήρξε 

νους, καρδιά κι ελπίδα. Τα τρία χρέη που 
λέει ο Καζαντζάκης. Δούλεψες σκληρά για 
να στήσεις το ΕΣΥ, αδιαμαρτύρητα. 

Ώρες πολλές, με αγωνία, με συγκρούσεις, 
τα έβαλες με συμφέροντα, ενέπνευσες 
τους ανθρώπους της υγείας, ένιωσες τον 
πόνο των ανθρώπων, όπως ο ίδιος έλεγες, 
άφησες εκεί ένα κομμάτι από τον εαυτό 
σου. 

“Σμίξατε το περπάτημα και τις καρδιές 
σας για να δημιουργήσετε κάτι κοινό”.

Μόνο όποιος έχει όραμα, έλεγες, μπορεί 
και γίνεται ρεαλιστής για να κάνει πράξη 
το όραμά του. Το όραμα έγινε πράξη.

Όταν πρόκειται για το υπέρτατο αγαθό, 
την υγεία του ανθρώπου, δεν αρκούν οι 
συγκρίσεις, οι βελτιώσεις και τα άλματα 
που έγιναν σ’ αυτό το χώρο, για να κερδί-
σεις μια μάχη στη Βουλή. 

Απαιτείται, με αίσθημα ευθύνης, να δώ-
σουμε τις προοπτικές, να εντοπίσουμε 
τα προβλήματα, να προδιαγράψουμε τις 
βελτιώσεις που θα κατοχυρώσουν την 
ολοκλήρωση και πλήρη ανάπτυξη του ΕΣΥ. 
Το ΕΣΥ θα έπρεπε να είναι ένα ζήτημα που 
όχι απλώς δε διχάζει, αλλά ενώνει.

Από όποιο μετερίζι κι αν βρίσκομαι έλε-
γες, πάντα στο ΠΑΣΟΚ, πάντα στην Αλλα-
γή, θα υπερασπίζομαι το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας.

Πόσο επίκαιρο να ήξερες είναι σήμερα 
το ζήτημα αυτό. Το ΕΣΥ το πολέμησαν, το 
υποβάθμισαν, αλλά άντεξε. Θέλησαν να 
το ξεπουλήσουν τμηματικά, σε ιδιωτικά 
συμφέροντα, στο όνομα ενός δήθεν εκ-
συγχρονισμού. Σήμερα έγιναν όλοι “υπο-
στηρικτές”. Περισσεύει δυστυχώς η υπο-
κρισία, ακόμα και μέσα στην κρίση.

Ήρθε όμως η ώρα και της αναγέννησής 
του. Εμείς ξέρουμε πως πρέπει να γίνει 
αυτό. Η παράταξη της αλλαγής θα είναι 
και πάλι μπροστά στη νέα πορεία της Ελ-
λάδας, μετά την κρίση. 

Νέα πορεία που αφορά τη ζωή των πολ-
λών και όχι τα κέρδη μιας ελίτ.
Εκείνο που αξίζει, μου έλεγες, είναι να 

αγωνιζόμαστε για τα μεγάλα προβλήματα 
της ζωής, που είναι κοινά για όλους. Θα 
αγωνιστώ, έλεγες, να κάνω πόρτα τη χα-
ραμάδα της ελπίδας. 26 χρόνια πέρασαν 
από τότε που έφυγες από κοντά μας και ο 
πόνος της απουσίας σου είναι πάντα εδώ, 
κάθε φορά που σε σκέφτομαι όμως, κρα-
τώ την ελπίδα».

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Έλληνας πολιτικός, ιδρυτικό μέλος και 

ηγετικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε 
εμπνευστής του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας (ΕΣΥ).

Ο Γ. Γεννηματάς γεννήθηκε στην Αθήνα 
στις 30 Ιουνίου 1939. Πατέρας του ήταν 
ο Μανιάτης, Θεόδωρος Γεννηματάς, δικη-
γόρος και οικονομολόγος, που διετέλεσε 
γενικός διευθυντής της UNRRA (ανθρωπι-
στικής οργάνωσης του ΟΗΕ) στην Ελλάδα, 
σύμβουλος της Αμερικανικής Οικονομικής 
Αποστολής και αργότερα της Αμερικα-
νικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Αδελφός 
του πατέρα του ήταν ο αντιστράτηγος και 
αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού 
επί κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου, 
Ιωάννης Γεννηματάς. Από τη μητέρα του, 
Φωτεινή, ήταν δισέγγονος του μεγάλου 
ευεργέτη της Σύμης και της Δωδεκανήσου, 
Γεωργίου Νικήτα Πετρίδη.

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  26

450 978-9999 | info@newsfirst.ca
3860 boul. Notre-Dame, Suite 304, Laval, QC  H7V 1S1

IN PRINTING, NOBODY
DOES IT BETTER !

Qty Price

BUSINESS CHECKS 1000 $187

COROPLAST SIGNS 12 $167

FLYERS 5000 $437

FOLDERS
25 $207

1000 $1647

ENVELOPES (4 Colous) 5000 $737

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

Invitation valid for 1 person • Free admIssIon

Time for Flowers 
  Time for Snow

Presentation-Book Signing

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

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

INVITATION

Event sponsored by

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

8250, boul. Décarie, bur.300 
Montréal, Qc   H4P 2P5
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η γενοκτονία των Αρμενίων
Η πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα, με τη συστηματική εξόντωση ενάμιση εκατομμυρίου 
ανθρώπων από τις Οθωμανικές αρχές την τριετία 1915-1918  ♦ Υπήρξε ο προάγγελος 
του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι Αρμέ-
νιοι, ένας πανάρχαιος χριστιανικός 

λαός της Εγγύς Ανατολής, μοιράζονταν 
μεταξύ της Ρωσίας και της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Στην τσαρική Ρωσία 
ζούσαν κάτω από ένα σχετικά ανεκτικό 
καθεστώς (αν και δεν έλειπαν μαζικοί 
εκρωσισμοί), αλλά στην Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία υφίσταντο παντός είδους δι-
ωγμούς, όπως και οι άλλοι χριστιανικοί 
λαοί της αυτοκρατορίας (Έλληνες, Ασσύ-
ριοι κ.λπ.).
Με την ανάδυση των εθνικισμών, ο 

Σουλτάνος τούς υποπτευόταν για απο-
σχιστικές τάσεις, ενώ και οι Ρώσοι, που 
εποφθαλμιούσαν εδάφη του «μεγάλου 
ασθενούς», υπέθαλπαν τις όποιες φιλο-
δοξίες τους. Έτσι, ο Αβδούλ Χαμίτ Β’ δε 
δίστασε να προβεί σε άγριους διωγμούς 
εναντίον των Αρμενίων της επικράτειάς 
του, με αποκορύφωμα τις σφαγές στο 
Σασούν (1894) και τις μαζικές εκτελέσεις 
της διετίας 1895-1896, που στοίχισαν τη 
ζωή σε 300.000 Αρμενίους.
Η επικράτηση των Νεότουρκων τον Ιού-

λιο του 1908, παρά τις αρχικές ελπίδες 
που γέννησε, δεν άλλαξε την κατάσταση 
για τους χριστιανούς της αυτοκρατορίας. 
Αντί για το σεβασμό των συνθηκών και 
την πραγμάτωση των μεταρρυθμίσεων, 
όπως είχε υποσχεθεί, το νέο καθεστώς 

προέβη σε νέους διωγμούς των Αρμενί-
ων τον Απρίλιο του 1909 στα Άδανα και 
την ευρύτερη περιοχή της Κιλικίας.
Η συστηματική, όμως, εξόντωση των 

Αρμενίων της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας, έγινε κατά τη διάρκεια του Α’ Πα-
γκοσμίου Πολέμου, όταν ο σουλτάνος 
και ο τσάρος βρέθηκαν σε διαφορετικά 
στρατόπεδα. 
Το σχέδιο του Υπουργού Εσωτερικών, 

Ταλαάτ Πασά, μπήκε σε εφαρμογή 
στις 24 Απριλίου του 1915, με τη σύλλη-
ψη 250 επιφανών Αρμενίων στην Κων-
σταντινούπολη, οι οποίοι εκτελέστηκαν 
το ίδιο βράδυ. Η 24η Απριλίου έχει καθι-
ερωθεί ως Ημέρα Μνήμης για την Αρμε-
νική Γενοκτονία και τιμάται κάθε χρόνο 
από την Αρμενική διασπορά.
Αμέσως μετά, άρχισαν ομαδικές σφα-

γές του αρμενικού λαού στην Ανατολική 
Μικρά Ασία. Χαρακτηριστικό είναι το 
τηλεγράφημα του Ταλαάτ στις 28 Απρι-
λίου 1915 προς τους νομάρχες των πε-
ριοχών αυτών: «Αποφασίσθηκε να τεθεί 
τέρμα στο ζήτημα των Αρμενίων με εκτό-
πισίν τους στις ερήμους και την εξόντω-
ση αυτού του ξενικού στοιχείου». Έως το 
1918 πάνω από ενάμιση εκατομμύριο 
Αρμένιοι έχασαν τη ζωή τους ή αναγκά-
στηκαν να εκπατριστούν.
Η γενοκτονία του 1915 παρέμεινε ατι-

μώρητη από τη διεθνή κοινότητα, παρότι 
η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ως σύμμα-
χος των Κεντρικών Δυνάμεων, βρισκόταν 
στους ηττημένους του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Ο Αδόλφος Χίτλερ τη χρησιμο-
ποίησε ως παράδειγμα, για να δικαιολο-
γήσει το Εβραϊκό Ολοκαύτωμα. «Ποιος 
μιλάει σήμερα για τον αφανισμό των Αρ-
μενίων;» διερωτήθηκε το 1939.
Η Αρμενική Γενοκτονία ήταν εν γνώσει 

των Γερμανών, συμμάχων των Οθω-
μανών στο Μεγάλο Πόλεμο, οι οποίοι 
όμως επέβαλαν καθεστώς λογοκρισίας 
στην πατρίδα τους. Ο μόνος πολιτικός 
που προσπάθησε –μάταια– να καταγ-
γείλει την εξόντωση των Αρμενίων, ήταν 
ο σοσιαλδημοκράτης Καρλ Λίμπκνεχτ, 
μετέπειτα ιδρυτής του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Γερμανίας, στις 11 Ιανουαρί-
ου 1916. Η ιστορική έρευνα έχει φέρει 
στο φως ντοκουμέντα, ότι οι Γερμανοί 
ενθάρρυναν τους Οθωμανούς στην εξό-
ντωση των Αρμενίων, επειδή τους θεω-
ρούσαν προσκείμενους στους Ρώσους.
Μόλις πρόσφατα, το 2015, η Γερμανία 

υπαναχώρησε από τη σταθερή μέχρι 
τώρα άρνησή της να χρησιμοποιήσει τον 
όρο «γενοκτονία» για την εξόντωση των 
Αρμενίων από τους Οθωμανούς Τούρ-
κους, υποκύπτοντας στις πιέσεις βου-
λευτών. 
«Η σφαγή των Αρμενίων πριν από 100 

χρόνια υπήρξε γενοκτονία, το κλασικό 
παράδειγμα εθνοκάθαρσης, μαζικής κα-
ταστροφής και απέλασης», δήλωσε ο 
τότε πρόεδρος της Γερμανίας, Γιοακίμ 
Γκάουκ, κατά τη διάρκεια επιμνημόσυ-
νης δέησης που έγινε σε ναό του Βερο-

λίνου στις 23 Απριλίου 2015.
Η Τουρκία, ως διάδοχο κράτος της Οθω-

μανικής Αυτοκρατορίας, ποτέ δεν παρα-
δέχτηκε τη Γενοκτονία των Αρμενίων. 
Υποστηρίζει ότι επρόκειτο για μία επι-
χείρηση καταστολής κατά εκείνων των 
Αρμενίων, που είχαν συνεργαστεί με τις 
ρωσικές δυνάμεις εισβολής στην ανα-
τολική Τουρκία και ότι οι νεκροί δεν ξε-
περνούσαν τις 300.000. Η δήλωση συγ-
γνώμης του Τούρκου πρωθυπουργού, 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προς τα εγγόνια 
των θυμάτων στις 23 Απριλίου του 2014, 
ίσως να είναι το προμήνυμα αλλαγής της 
στάσης της Άγκυρας.
Μέχρι το 2019, 32 χώρες είχαν ανα-

γνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων: 
Αρμενία, Αργεντινή, Βέλγιο, Καναδάς, 
Χιλή, Κύπρος, Ελλάδα, Γαλλία, Βουλγα-
ρία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, 
Λιθουανία, Λίβανος, Ολλανδία, Πολω-
νία, Ρωσία, Σλοβακία, Σουηδία, Ελβε-
τία, Πορτογαλία, Ουρουγουάη, Παρα-
γουάη, Βατικανό, Βενεζουέλα, Αυστρία, 
Βραζιλία, Βολιβία, Τσεχία, Συρία, Λι-
βύη, ΗΠΑ (43 από τις 50 Πολιτείες) και 
διεθνείς οργανισμοί, όπως η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), 
το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Κοινή 
Αγορά του Νότου (Mercosur). 
Τη Γενοκτονία των Αρμενίων έχουν 

αναγνωρίσει, επίσης, τέσσερις περιοχές 
της Ισπανίας (Βασκωνία, Καταλονία, Βα-
λεαρίδες Νήσοι, Ναβάρα), η Σκωτία, η 
Ουαλία και η Βόρειος Ιρλανδία από τη 
Μεγάλη Βρετανία και δύο περιοχές της 
Αυστραλίας (Νέα Νότιος Ουαλία και Νό-
τια Αυστραλία).                  [πηγή: Σαν Σήμερα]

Η Αρμενική ελίτ της πόλης Χαρπούτ οδηγείται στη φυλακή, πριν ξεκινήσει η πορεία θανάτου, 
το Μάιο του 1915. Πηγή: Ημερολόγιο Τζάκομπσεν, Χαρπούτ 1907-1919

Απαγχονισμοί Αρμενίων  
στο Χαλέπι το 1915

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



22  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  1 Μαΐου, 2020 / May 1, 2020

Ημέρα γενεθλίων ήταν η Κυριακή 26 
Απριλίου για τη Melania Trump, που 

συμπλήρωσε μισό αιώνα ζωής! 
Γεννημένη στις 26 Απριλίου 1970 στη 

Σλοβενία, απασχολεί διεθνώς τα media, 
κυρίως τα τελευταία 3,5 περίπου χρό-
νια που είναι η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, 
ύστερα από την εκλογή του συζύγου της, 
Donald Trump, ως προέδρου. 
Με ύψος 1,80 cm και καριέρα στο χώρο 

του modelling, αποτελεί χωρίς αμφιβο-
λία την πιο hot παρουσία που έχουμε 

δει να διαβαίνει το κατώφλι του Λευκού 
Οίκου, ενώ για πολλές γυναίκες παγκο-
σμίως καθίσταται και fashion icon με τις 
ενδυματολογικές της επιλογές να γίνο-
νται αντικείμενο πολλών συζητήσεων.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η MELANIA  
ΠΟΥ ΔΙΑΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗ MICHELLE 
Η Melania Knauss γεννήθηκε στις 26 

Απριλίου 1970 στην τότε  Γιουγκοσλα-
βία. Η μητέρα της Amalija ήταν εργάτρια 
και o πατέρας της Viktor πωλητής αυ-

τοκινήτων. Ξεκίνησε το modelling μόλις 
στα 16 της χρόνια και μετακόμισε στη 
Νέα Υόρκη. 
Έχει κάνει πολλές αποκαλυπτικές φωτο-

γραφίσεις στο ξεκίνημα της καριέρας της 
αλλά και έχει περπατήσει πολλές φορές 
στην πασαρέλα. 
Tο 1998 γνώρισε τον Donald Trump και 

ένας νέος έρωτας γεννήθηκε. Ύστερα 
από 7 χρόνια σχέσης, παντρεύτηκαν τον 
Ιανουάριο του 2005 σε μία υπέρλαμπρη 
τελετή στη Φλόριντα των ΗΠΑ. 

Ανάμεσα στους διάσημους καλεσμέ-
νους ήταν και οι Clinton! 
Το Μάρτιο του 2006 ήρθε στον κόσμο ο 

γιος τους Barron William Trump. 
Έχει σταθεί στο πλευρό του συζύγου 

της, τον ακολούθησε στην περιοδεία του 
και συμμετείχε ενεργά στις καμπάνιες 
του. 
Στις 20 Ιανουαρίου 2017 έλαβε επίσημα 

τον τίτλο της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ.

[πηγή: MissBloom.gr]

Η Melania Trump  
έγινε 50 ετών!

Ποια είναι η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ

Σελίν Ντιόν: Αναβάλλει επ’ αόριστον 
την ευρωπαϊκή της περιοδεία

Η Σελίν Ντιόν αναβάλλει επ΄αόριστον 
«τους πρώτους μήνες της ευρωπαϊ-

κής περιοδείας της»», από τις 21 Μαΐ-
ου έως τις 25 Ιουλίου, «μη γνωρίζοντας 
πότε τα πράγματα θα επανέλθουν στο 
φυσιολογικό» λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού.
Η αναβολή αυτή αφορά 28 συναυλίες 

σε 19 ευρωπαϊκές πόλεις της παγκόσμι-
ας περιοδείας «Courage world tour». Οι 
συνεργάτες της Καναδής σταρ εργάζο-
νται για τον «επαναπρογραμματισμό» 
με σκοπό να ανακοινώσουν «όσο το δυ-
νατόν περισσότερες ημερομηνίες, στο 
βαθμό που οι συνθήκες ασφαλείας επι-
τρέπουν τη διοργάνωση εκδηλώσεων 
σε καθεμία από τις πόλεις», σύμφωνα 
με την ανακοίνωση που στάλθηκε στα 
μέσα ενημέρωσης.
Η παγκόσμια περιοδεία -52 συναυ-

λίες τα εισιτήρια για τις οποίες είχαν 
εξαντληθεί- άρχισε το Σεπτέμβριο στο 
Κεμπέκ, πριν διακοπεί το Μάρτιο λόγω 
του κορωνοϊού.                       [πηγή: ΑΠΕ]

Anllela Sagra: Η αποθέωση του fitness

Η 26χρονη Κολομβιανή Anllela Sagra είναι fitness model και social media 
celebrity. Το κορμί της ξυπνά κάθε φαντασίωση, καθώς μοιάζει σμιλευμένο 

από κάποιον γλύπτη και όχι από την αφοσίωση της στην γυμναστική που είναι 
γι΄ αυτήν τρόπος ζωής. Τα 11,6 εκατομμύρια followers που την ακολουθούν στο 
Instagram κάτι έχουν… δει στο λογαριασμό της που τους τράβηξε την προσοχή.                      

[πηγή: e-daily.gr]

50 χρόνια έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

του Μιχάλη Τελλίδη

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

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

Hellenic Radio CFMB
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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-Καλημέρα Μάγδα μου, πως τα πας;
Μ-Και να θέλω να… πάω κάπου, σχεδόν 
όλα είναι κλειστά. Ούτε εστιατόρια, ούτε 
κινηματογράφοι, ούτε συνεστιάσεις, ούτε 
χαβαλέ στα εμπορικά κέντρα, μόνο απα-
ραίτητα τρόφιμα στα μαγαζιά. Να σου πω, 
έχω βαρεθεί πια αυτή την κατάσταση.
Α-Σε καταλαβαίνω. Κι εγώ δεν πάω πίσω. 
Να φανταστείς, άρχισα να διαβάζω κάτι 
παλιά αστυνομικά μυθιστορήματα του 
Γιάννη Μαρή και ο Μενέλαος μου διαβά-
ζει… αρχαία μυθολογία! 
Μ-Α, και ο δικός μου, είχαμε την Ιστορία 
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου του 
Ουίνστων Τσώρτσιλ και έχει πέσει και αυ-
τός στη μελέτη. Σου λέω, στο τέλος αυτός 
ο «ιός» θα μας κάνει… φωστήρες.
Α-Δεν ξέρω αν θα γίνουμε φωστήρες 
αλλά εγώ που προσέχω πάντα τη σιλουέ-
τα μου, έχω πάρει τουλάχιστον 5 κιλά. Και 
δεν ξέρω αν θα μπορέσω να βρω πάλι το 
βάρος μου, γιατί να κάτι κουλουράκια, να 
κάτι μπουρεκάκια, να κάτι παστίτσια, το 
έχουμε ρίξει πολύ στο φαΐ τελευταίως…
Μ-Κι εμείς δεν πάμε πίσω. Κάθε τόσο και 
λιγάκι ο Αγάς ρωτάει: «Αγάπη μου έχει τί-
ποτα να φάμε;» κι αν δεν έχω τίποτα μου 
κάνει τις παραγγελιές του: «Φτιάξε μου 
ντολμαδάκια, φτιάξε μου γεμιστά, φτιάξε 
μου λαχανοντολμάδες, βάλε κάνα κρέας 
στο φούρνο…». Έπειτα από τα φαγητά 
αρχίζουν οι απαιτήσεις για κάτι… γλυκού-
λη: «Δε φτιάχνεις κάνα μπακλαβά, επιθύ-
μησα σοκολατένιο γλυκό, μπουγάτσα». 
Που λες, όλη μέρα δεν κάνω τίποτα από 
το να μαγειρεύω στην κουζίνα.
Α-Γι’ αυτό τα καταστήματα τροφίμων 
περνούν μέρες χαρισάμενες με όλα αυτά 
τα τρόφιμα που χρειαζόμαστε για να μα-
γειρέψουμε στους κανακάρες μας. Δε 
μου λες, ο δικός σου όταν μαγειρεύεις, 
εκτός από τη μελέτη του Τσώρτσιλ κάνει 
κάτι άλλο;
Μ-Ναι, το πουλάκι μου. Ότι μικρο-επι-
σκευές χρειάζεται το σπίτι, έχει βάλει 
στόχο να τις κάνει.
Α-Δηλαδή, σαν τι;
Μ-Να, το στεγνωτήριο τελευταία δε στέ-
γνωνε καλά. Έψαξε στο διαδίκτυο και 
αφού είδε ώρες και ώρες διάφορα βίντεο 
πώς να το επισκευάσει, μια μέρα που κα-
τέβηκα κάτω στο υπόγειο για να πλύνω 
τα ρούχα έπαθα την πλάκα μου με αυτό 
που είδα!
Α-Τι είδες;
Μ-Ο αφιλότιμος, είχε κάνει βίδες το στε-
γνωτήριο!
Α-Βίδες;
Μ-Ναι, βίδες. Αλλού το καπάκι, αλλού η 
πόρτα, αλλού ένα κουτί από εδώ το άλλο 
από εκεί… και αυτός μπρούμητα με το κε-
φάλι μέσα στο στεγνωτήριο.
Α-Καλά, ξέρει από επισκευές αυτού του 
είδους;
Μ-Όχι φυσικά.
Α-Τότε;
Μ-Μα δε σου είπα, αφού είδε κάτι βίντεο 
– α, είχε και το τηλέφωνο του βλέποντας 
ένα από αυτά –, πιστεύει ότι μπορεί να 
επισκευάσει το στεγνωτήριο μια και δεν 
επιτρέπεται να έρθει ειδικός για την επι-
σκευή.
Α-Είπες πιστεύει;
Μ-Ναι, πιστεύει.
Α-Δεν το επισκεύασε;
Μ-Καλά, σοβαρολογείς; Άλλο είναι να κά-
νεις μια συσκευή φίλο και φτερό και άλλο 
είναι να τη συναρμολογήσεις.
Α-Βρήκε τη βλάβη;
Μ-Τη βλάβη τη βρήκε, ήταν το σύρμα 
θέρμανσης το οποίο είχε κοπή με την πά-
ροδο του χρόνου. Παρήγγειλε και ήρθε το 
καινούριο κομμάτι αλλά ακόμα να μπορέ-
σει να το συναρμολογήσει…
Α-Και τώρα, τι κάνεις χωρίς στεγνωτήριο;
Μ-Ότι κάναμε όταν δεν είχαμε. Απλώνω 
τα ρούχα πάνω στα σχοινιά στο πίσω μέ-

ρος του σπιτιού. Τι να κάνω η δόλια;
Α-Λες στο τέλος να τα καταφέρει;
Μ-Είναι πεισματάρης και δεν το βάζει 
κάτω. Αλλά του έχω πει να αγοράσουμε 
ένα καινούργιο, εφόσον λεφτά έχουμε. 
Όχι, εκείνος επιμένει: «Δεν είναι για τα 
λεφτά αλλά θέλω να το επισκευάσω», 
μου λέει.
Α-Κι εσύ;
Μ-Κοίτα, ευτυχώς έχει ανοίξει ο καιρός 
και στεγνώνουν τα ρούχα με τον ήλιο. 
Όμως, αν μέχρι τον άλλο μήνα δεν τα κα-
ταφέρει, τότε θα επιμένω να αγοράσου-
με καινούργιο.
Α-Και γιατί θα περιμένεις τόσο πολύ;
Μ-Διότι τουλάχιστον, εκτός από το διά-
βασμα και την τηλεόραση, έχει κάτι να 
απασχολείται και αυτό είναι πολύ καλό 
τις μέρες απομόνωσης που ζούμε.
Α-Ξέρεις γιατί σε πήρα;
Μ-Όχι, που να ξέρω; Πιαστήκαμε με τα 
δικά μου και δε σε ρώτησα…
Α-Ξέρεις που μπορώ να αγοράσω μάσκες;
Μ-Όχι, αλλά πιστεύω στα φαρμακεία. 
Γιατί, τις χρειάζεσαι;
Α-Διότι είπε το δελτίο, ότι ορισμένα με-
γάλα καταστήματα όπως το COSTCO, θα 
επιβάλουν να φοράς μάσκα για να σε 
αφήσουν να ψωνίζεις.
Μ-Ειλικρινά δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι και 
αναγκαίο να ψωνίζεις στα μεγάλα κατα-
στήματα. Υπάρχουν και τα μικρά Ελληνι-
κά παντοπωλεία και τα κρεοπωλεία μας, 
για να πάρεις τρόφιμα.
Α-Συμφωνώ. Αλλά ορισμένα προϊόντα, 
μόνο στα μεγάλα καταστήματα τα βρί-
σκεις. Εν πάση περίπτωση, θα δω τι θα 
κάνω. Δε μου λες, άκουσες το CFMB το 
περασμένο Σάββατο;
Μ-Φυσικά. Δε χάνω κανένα Σάββατο να 
μην το ακούσω. Χαμός βλέπω να γίνεται 
με τα δύο Κογκρέσα!
Α-Σε διορθώνω. Δε γίνεται, γινόταν και θα 
γίνει πιο έντονος…
Μ-Καλά, τόσα λεφτά ξοδεύτηκαν και ο 
δικαστής έβγαλε μια απόφαση, όπου και 
οι δυο πλευρές πανηγυρίζουν για τη νίκη 
τους;
Α-Ναι, φαίνεται ήταν απόγονος του… Σο-
λομώντα.
Μ-Και απ’ ότι φαίνεται, με τις επιστολές 
συγχαρητηρίων προς το Ελληνοκαναδικό 
Κογκρέσο για την απόφαση του δικαστη-
ρίου, από το Γερουσιαστή Λεωνίδα Χου-
σάκο έως και τον πρόεδρο της τοπικής 
οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας, Καρζή, θα 
μπει περισσότερο λάδι στη φωτιά…
Α-Ζήτω που καήκαμε! 
Μ-Σίγουρα θα βρεθούν οργανισμοί και 
πολιτικοί παράγοντες να υποστηρίξουν 
το Κογκρέσο του Κεμπέκ και θα καταλή-
ξουμε χειρότερα απ’ ότι είμασταν σαν 
παροικία.
Α-Και φυσικά, οι «εχθροί» της Ελλάδας 
μας χασκογελούν με όλα αυτά και κάνουν 
τη δουλειά τους, για την καταπάτηση 
όλων των εθνικών μας θεμάτων.
Μ-Το Σήριαλ θα συνεχιστεί αυτό το Σάβ-
βατο με τον πρόεδρο του Κογκρέσου του 
Κεμπέκ, Ντένη Μαρίνο.
Α-Να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να 
υπάρχει ένα και μοναδικό Κογκρέσο για 
όλο τον Καναδά, το οποίο θα έχει τοπι-
κούς αντιπροέδρους και αξιωματούχους 
σε κάθε επαρχία του Καναδά.
Μ-Συμφωνώ. Μ’ αυτό τον τρόπο θα 
υπάρχει μια και μοναδική δυνατή φωνή 
για μας τους Έλληνες του Καναδά. Είπα 
δυνατή φωνή. Ακούω τον Αγά μου να με 
φωνάζει. Θα θέλει πάλι κάτι να τον ταΐ-
σω…
Α-Σ’ αφήνω τότε να τον… θρέψεις καλά.
Μ-Φυσικά, διότι «νηστικό αρκούδι δε χο-
ρεύει». Κι εμένα μου αρέσει όταν με «χο-
ρεύει». 
Α-Τότε σου σου εύχομαι «καλό χορό».
Μ-Και στα «δικά σου».
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«Τέντωσε» το καλεντάρι 
όσο μπορούσε, απείλησε 
τις λίγκες που δεν ήθελαν 
να συνεχίσουν, όμως στο 
τέλος η ευρωπαϊκή συ-
νομοσπονδία αποδέχτη-
κε την πραγματικότητα: 
τώρα παίζει μπάλα ο… 
κορωνοϊός. Πλέον, κάθε 
χώρα είναι ελεύθερη να 
δώσει στο πρωτάθλημά 
της όποιο τέλος κρίνει 
σκόπιμο. Δηλαδή; 
Γράφει ο Sportscaster 
[πηγή: protagon.gr]

Άργησαν, αλλά το κατάλαβαν: για την 
ολοκλήρωση των εθνικών πρωταθλη-

μάτων δε μπορεί να υπάρξει μια ενιαία 
λύση για όλη την Ευρώπη. Η διασπορά 
του κορωνοϊού είναι πολύ διαφορετική 
από χώρα σε χώρα. Το ίδιο και οι υπο-
δομές ή τα μέσα που θα μπορούσαν να 
εγγυηθούν την προστασία όσων εμπλέ-
κονται σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα (πο-
δοσφαιριστών, προπονητών, διαιτητών, ή 
του προσωπικού που εργάζεται στο γήπε-
δο και στις τηλεοπτικές μεταδόσεις). 

Κάθε κυβέρνηση αντιμετωπίζει την παν-
δημία με τον δικό της τρόπο. Και η επι-
στροφή στη δράση είναι ένα ρίσκο, που 
άλλες λίγκες αξίζει να αναλάβουν, κι 
άλλες όχι. Η Εκτελεστική Επιτροπή της 
UEFA άνοιξε, επιτέλους, τα μάτια της στην 
πραγματικότητα. 

Η απειλή -«εάν τερματίσετε πρόωρα το 
πρωτάθλημα, θα αποκλείσω τις ομάδες 
σας από τα Κύπελλα Ευρώπης»- έγινε 
παραίνεση: «Εξαντλήστε όλα τα περιθώ-
ρια, προκειμένου να ολοκληρώσετε τις 
σεζόν». 

Για πρώτη φορά η UEFA αναγνωρίζει 
στις χώρες – μέλη της το δικαίωμα να δι-
ατηρήσουν τις αθλητικές δραστηριότητες 
σε αναστολή, εφόσον συντρέχουν λόγοι 
δημόσιας υγείας, αλλά και στις λίγκες τη 
δυνατότητα να αρνηθούν την επανέναρξη 
των πρωταθλημάτων τους, αν αυτή μπο-
ρεί να βλάψει οικονομικά τη διοργάνωση 
ή τους συλλόγους της. 

Σε αυτή τη θεαματική στροφή της UEFA 
προς το ρεαλισμό βοήθησε, ασφαλώς, η 
απόφαση της ολλανδικής κυβέρνησης να 
παρατείνει την απαγόρευση όλων των 
αθλητικών δράσεων μέχρι την 1η Σεπτεμ-
βρίου (τουλάχιστον). 

Η Eredivisie, το πρώτο μεγάλο πρωτά-
θλημα στην Ευρώπη που έβαλε τελεία 
στη φετινή σεζόν, έκανε τους αξιωματού-
χους του ποδοσφαίρου να καταλάβουν 
ότι τώρα παίζει μπάλα ο… κορωνοϊός. 
Τίποτα δε μπορεί να είναι πιο σημαντικό 
από τη ζωή. Έτσι, στην τηλεδιάσκεψη της 
Πέμπτης 23/4 η Εκτελεστική Επιτροπή… 
κατέβηκε από το ροζ συννεφάκι της και 
κοίταξε το πρόβλημα στα μάτια, δίνοντας 
κατευθυντήριες γραμμές για κάθε ενδε-
χόμενο. 

– Εάν οι ημερομηνίες για την ολοκλήρω-
ση ενός πρωταθλήματος δεν επαρκούν, 
η ντιρεκτίβα προς τις λίγκες είναι να το 
συντομεύσουν, αλλάζοντας το αρχικό του 
format. Αντί να παιχθούν όλες οι αγωνι-
στικές που υπολείπονται, να διεξαχθούν 
πλέι-οφ ή μίνι τουρνουά, που θα κρίνουν 
τον πρωταθλητή, τις ευρωπαϊκές θέσεις 

και τις θέσεις υποβιβασμού. Ή, αν δεν 
υπάρχει χρόνος ούτε για κανονικά πλέ-
ι-οφ, κάποιοι διπλοί αγώνες να γίνουν 
μονοί. Στην ελληνική Σούπερ Λιγκ, για 
παράδειγμα, οι δέκα αγωνιστικές θα μπο-
ρούσαν να μειωθούν στις μισές. 

– Εάν ένα πρωτάθλημα τερματιστεί άμε-
σα, η οδηγία αφήνει τη λύση στη διακρι-
τική ευχέρεια κάθε λίγκας, «λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες στη συ-
γκεκριμένη διοργάνωση». Είναι λογικό. 
Στην Ολλανδία, Άγιαξ και Άλκμααρ μοι-
ράζονται την 1η θέση με τους ίδιους (56) 
βαθμούς σε 25 αγώνες. Ο Αγιαξ υπερτε-
ρεί στη διαφορά τερμάτων, όμως η Άλκ-
μααρ τον έχει νικήσει και στα δύο μεταξύ 
τους παιχνίδια (1-0 και 2-0). Η άποψη της 
ολλανδικής ομοσπονδίας είναι, ότι θα 
ήταν άδικο να αναδειχθεί πρωταθλητής. 
Ενδέχεται, μάλιστα, να μην το επιθυμεί 
και ο ίδιος, επειδή -σύμφωνα με την De 
Telegraaf- έχει τάξει τεράστια πριμ στους 
παίκτες του για την κατάκτηση του τίτλου, 
ενώ οι χορηγοί αρνούνται να του δώσουν 
χρήματα που του οφείλουν. Η τελική από-
φαση αναμένεται... 

Στο Βέλγιο, που ετοιμάζεται για οριστι-
κή διακοπή, η επικρατούσα τάση είναι να 
στεφθεί πρωταθλήτρια η Μπριζ, η οποία 
είχε εξασφαλίζει σημαντική βαθμολογι-
κή διαφορά μία αγωνιστική πριν από την 
έναρξη των πλέι-οφ. Κανείς δε θα δια-
μαρτυρηθεί εάν συμβεί το ίδιο και στην 
Αγγλία, όπου η Λίβερπουλ κάλπαζε προς 
την πιο εμφατική κατάκτηση του τίτλου 
της Πρέμιερ Λιγκ. 

– Εάν ένα πρωτάθλημα δεν ολοκληρω-
θεί, τα εισιτήρια για τις ευρωπαϊκές διορ-
γανώσεις της επόμενης σεζόν θα προκύ-
ψουν από τη βαθμολογία που «πάγωσε» 
τη στιγμή της διακοπής. Από την Ολλαν-

δία, για παράδειγμα, στο Champions 
League θα παίξει ο Άγιαξ, ακόμη κι αν 
δεν αναδειχθεί πρωταθλητής, ενώ η Άλκ-
μααρ θα συμμετάσχει στους προκριμα-
τικούς, ως δεύτερη. Η UEFA απαιτεί, οι 
προκρίσεις για τις διοργανώσεις της (του 
2020-2021) να προκύψουν από καθαρά 
αθλητικά κριτήρια. Αυτό θα συμβεί με το 
σύστημα «Points per Game» (πόντοι ανά 
παιχνίδι), καθώς σε κάποιες χώρες (π.χ. 
Αγγλία) δεν έχουν δώσει τον ίδιο αριθμό 
αγώνων όλες οι ομάδες. 

Η οριστική διακοπή στην Ολλανδία, ή στο 
Βέλγιο που αναμένεται να ακολουθήσει, 
δε θα κοστίσει στην UEFA, αφού όλες οι 
ολλανδικές και οι βελγικές ομάδες έχουν, 
ήδη, αποκλειστεί από το Champions και 
το Europa League. 

Ο… τρόμος της είναι, να μη συμβεί το 
ίδιο με τα πρωταθλήματα της Αγγλίας, της 
Ισπανίας και της Ιταλίας (που σε πρόσφα-
τη ανακοίνωση αναφέρθηκαν ως «special 
cases» (ειδικές περιπτώσεις). Διότι 15 
σύλλογοι (στο σύνολο) από αυτές τις τρεις 
χώρες εξακολουθούν να αγωνίζονται στις 
φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, που 
σχεδιάζεται -πρώτα ο… κορωνοϊός- να 
ολοκληρωθούν τον Αύγουστο. 

Η UEFA επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαι-
ρία πως η υγεία των παικτών, των θε-
ατών και όλων όσοι εμπλέκονται με το 
ποδόσφαιρο, είναι το κύριο μέλημά της. 
Αλλά, όλο και περισσότεροι επιστήμονες 
(αθλητίατροι, γιατροί των ομάδων, κ.λπ.) 
εκφράζουν τον προβληματισμό τους για 
το πόσα ματς μπορεί να αντέξει ο οργανι-
σμός ενός ποδοσφαιριστή μέσα στον καύ-
σωνα του καλοκαιριού, με μια εξαιρετικά 
απαιτητική σεζόν -λόγω Euro- να ακολου-
θεί. Τις ανησυχίες αυτές οι «στρατηγοί» 
της Νιόν κάνουν πως δεν τις ακούν… 

Η UEFA κατέβηκε  
από το ροζ  

συννεφάκι της...

Ο Σλοβένος πρόεδρος της ΟΥΕΦΑ, Aleksander Čeferin

Πέντε αλλαγές στα παιχνίδια προτείνει  
η FIFA μετά την επανεκκίνηση!
Οι συνεχείς αγώνες και ο κίνδυνος για τραυματισμούς  
ωθεί τη Διεθνή Ομοσπονδία σε μια καινοτομία

Μετά την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώ-
σεων λόγω κορωνοϊού πολλά θα αλλάξουν στο 

παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ήδη είναι δεδομένο πως, του-
λάχιστον σε πρώτη φάση, οι αγώνες θα διεξάγονται 
κεκλεισμένων των θυρών, ενώ θα τηρείται κι ένα αυ-
στηρό πρωτόκολλο υγείας προκειμένου να αποτραπεί 
η διασπορά του ιού. Παράλληλα, όμως, εξετάζονται λύ-
σεις και ως προς το αγωνιστικό σκέλος. Μια απ’ αυτές 
είναι και η πραγματοποίηση περισσότερων αλλαγών 
κατά τη διάρκεια ενός ματς. Μάλιστα, σύμφωνα με δη-
μοσιεύματα του ξένου Τύπου, η FIFA προσανατολίζεται 
να επιτρέψει μέχρι και πέντε αλλαγές ανά ομάδα στη 
διάρκεια ενός ματς.
Η Διεθνής Ομοσπονδία, στην προσπάθειά της να προ-

στατέψει τους ποδοσφαιριστές λόγω της αποχής από 

τις προπονήσεις και την ανάγκη για συνεχόμενα ματς, 
μετά την επανέναρξη θα προτείνει την αύξηση των αλ-
λαγών από τρεις σε πέντε για κάθε ομάδα, προκειμένου 
να μειωθούν οι κίνδυνοι για τον τραυματισμό των παι-
κτών που θα αναγκαστούν μέχρι το επόμενο καλοκαίρι 
με την τέλεση του Euro και των Ολυμπιακών Αγώνων να 
έχουν μια... υπερφορτωμένη σεζόν.
Η εν λόγω πρόταση θα ισχύσει όχι μόνο για την τρέ-

χουσα σεζόν που έχει διακοπεί αλλά και για την επόμε-
νη (2020-21), ωστόσο θα πρέπει να εγκριθεί και από το 
αρμόδιο όργανο, το International Football Association 
Board, ενώ στη συνέχεια είναι στην ευχέρεια κάθε λί-
γκας αν θα εφαρμόσει την αλλαγή.

[πηγή: ΕΘΝΟΣ]
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Η γυναίκα πίσω από τα μεγάλα  
deal της Πρέμιερ Λιγκ 
Είχε μεσολαβήσει στην εξαγορά της Μάντσεστερ Σίτι από τον Σεΐχη Μανσούρ. Τώρα ρί-
χνει τη Νιούκαστλ στην αγκαλιά σαουδαραβικού fund. Για να γίνει «η fixer (μεσάζουσα) 
που ομόρφυνε το παιχνίδι», η γοητευτική Αμάντα Στέιβλι ράγισε, κάποτε, την καρδιά 
του πρίγκιπα Άντριου, αρνούμενη να τον παντρευτεί! 

Γράφει ο Sportscaster 
[πηγή: protagon.gr]

Το deal έκλεισε, σύμφωνα με την 
Telegraph, στα 350 εκατ. ευρώ: Η 

Νιούκαστλ, ένας σύλλογος με τεράστια 
λαϊκή βάση, που, όμως, κατέκτησε τον 
τελευταίο του από τους τέσσερις τίτλους 
του στο αγγλικό πρωτάθλημα το 1927, 
περνά στα χέρια του κρατικού επενδυ-
τικού κονσόρτσιουμ της Σαουδικής Αρα-
βίας, Saudi Public Investment Fund, του 
οποίου ηγείται ο πρίγκιπας Μοχάμεντ 
μπιν Σάλμαν. 
Ο σημερινός ιδιοκτήτης, Μάικ Άσλεϊ, 

που οι οπαδοί της ομάδας ποτέ δε συ-
μπάθησαν, είχε εξαγοράσει τις «Κα-
ρακάξες» το 2007, έναντι περίπου 150 
εκατ. ευρώ. 
Τα νέα «αφεντικά» έχουν πολύ φιλόδο-

ξα σχέδια για τη Νιούκαστλ. Σκοπεύουν 
να τη μεταμορφώσουν σε υπερδύναμη 
του αγγλικού και του παγκοσμίου ποδο-
σφαίρου, και είναι διατεθειμένοι να δα-
πανήσουν στο άμεσο μέλλον πάνω από 
300 εκατ. ευρώ για μεταγραφές. Άλλω-
στε, τα χρήματα αυτά είναι «ψίχουλα» 
για το αραβικό fund, που διαθέτει συ-
νολικά κεφάλαια ύψους 360 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ: δεκατρείς φορές περισσό-
τερα από τα 28 δισ. ευρώ που διαχειρί-
ζεται ο Σεΐχης Μανσούρ, ιδιοκτήτης της 
Μάντσεστερ Σίτι. 

Οι Σαουδάραβες θα αποκτήσουν το 
80% των μετοχών. Το υπόλοιπο 20% θα 
καταλήξει σε Άγγλους επενδυτές, μεταξύ 
των οποίων συγκαταλέγεται η γυναίκα 
που μεσολάβησε για να επιτευχθεί αυτή 
η συμφωνία – «μαμούθ». Πρόκειται για 
την Αμάντα Στέιβλι, τη «fixer (μεσάζου-
σα) που ομόρφυνε το παιχνίδι», όπως 
έγραφαν γι’ αυτήν τα βρετανικά media 
το 2009. Ήταν η εποχή που είχε ολοκλη-
ρώσει το πρώτο της μεγάλο deal στην 
Πρέμιερ Λιγκ, εκπροσωπώντας τον επεν-
δυτικό όμιλο του Μανσούρ στην εξαγο-
ρά της Μάντσεστερ Σίτι. Για να την αντα-
μείψει για τις υπηρεσίες της, ο Άραβας 
Κροίσος της αγόρασε μία έπαυλη στο 
Λονδίνο, αξίας 11,1 εκατ. ευρώ. 
Η Αμάντα, που στις 11 Απριλίου έκλει-

σε τα 47, είχε αρχίσει να απασχολεί τον 
αγγλικό Τύπο αρκετά χρόνια νωρίτερα. 
Πρώτα με την ερωτική της περιπέτεια 
με τον Πρίγκιπα Άντριου, που διήρκε-
σε δύο χρόνια, κι έπειτα με την άρνησή 
της να τον παντρευτεί. Η προσωπικότητά 
της, ο δυναμισμός της, το ακαταμάχητο 
χαμόγελο και η συνήθειά της να κοιτάζει 
το συνομιλητή της στα μάτια, δεν είχαν 
γοητεύσει μόνο τον Πρίγκηπα, αλλά και 
ολόκληρη τη βασιλική οικογένεια. Σύμ-
φωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής, η Βα-
σίλισσα Ελισάβετ είχε δώσει τη συγκατά-
θεσή της γι’ αυτό το γάμο, όμως εκείνη 

φοβήθηκε ότι θα έχανε την ανεξαρτησία 
της. Ήθελε να παίζει τον πρώτο ρόλο, 
παντού και πάντα. 
Η μητέρα της, πρώην μοντέλο και πρω-

ταθλήτρια στην ιππασία, χρειάστηκε 
χρόνια για να ξεπεράσει αυτό το «όχι» 
της κόρης της. Ένας πλούσιος γάμος, 
ήταν ό,τι ονειρευόταν για εκείνη. Αλλά 
και ο πατέρας της, γαιοκτήμονας στο 
Γιορκσάιρ, το έφερε βαρέως. Η Αμάντα 
δεν ήταν αυτή που είναι σήμερα. Κανείς 
δε μπορούσε να πιστέψει πως «κλώτση-
σε» τέτοια τύχη. Αν και είχε, ήδη, φανεί 
ότι «το έχει» με τις επιχειρήσεις. Όπως ο 
παππούς της, που διατηρούσε ένα από 
τα πιο κερδοφόρα γραφεία στοιχηματι-
σμού στη χώρα. 
Όταν ήταν μικρή, ήθελε να γίνει Ολυ-

μπιονίκης. Πρώτα στην ιππασία (υπερ-
πήδηση εμποδίων), κι έπειτα στους δρό-
μους ταχύτητας. Στα 14 έτρεχε τα 100 
μέτρα σε 12,6 δευτερόλεπτα, όμως ένας 
τραυματισμός στον αχίλλειο τένοντα, 
την υποχρέωσε να εγκαταλείψει το όνει-
ρο μιας σπουδαίας καριέρας στον αθλη-
τισμό. Αποφάσισε να σπουδάσει γλωσ-
σολογία και σύγχρονες γλώσσες στο 
Κέιμπριτζ, δουλεύοντας, ταυτοχρόνως, 
ως μοντέλο. Οι γονείς της ήταν εύποροι, 
όμως η Αμάντα προτιμούσε να είναι οι-
κονομικά ανεξάρτητη. Στο μόντελινγκ ξε-
χώρισε. Αλλά, πτυχίο δεν πήρε ποτέ. 
Στα 22 της (1995) έλαβε τραπεζικό δά-

νειο 200.000 ευρώ για να ανοίξει ένα 
εστιατόριο δίπλα στον ιππόδρομο του 
Νιουμάρκετ. Το «Stocks» -έτσι το ονόμα-
σε- έγινε στέκι πάμπλουτων ιδιοκτητών 
αλόγων, και οι εκλεκτοί πελάτες της την 
έφεραν σε επαφή με την «καλή κοινω-
νία» της Βρετανίας. Τον Πρίγκηπα Άντρι-
ου τον γνώρισε το 2001, σε ένα ταξίδι της 
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στα δύο 
χρόνια που ακολούθησαν, μέχρι το χω-
ρισμό τους, η Αμάντα μπαινόβγαινε στο 
Παλάτι. Πλέον, οι επαφές της περιλάμ-
βαναν μερικούς από τους πιο ισχυρούς 
ανθρώπους του Νησιού και του Κόσμου. 
Την PCP Capital Partners, την εταιρεία 

της που μεσολάβησε στην αγοραπω-
λησία της Μάντσεστερ Σίτι -και τώρα 
της Νιούκαστλ- την ίδρυσε το 2005, με 
έδρα το Ντουμπάι. Στο πελατολόγιό της 
φιγουράρουν τα μεγαλύτερα ονόματα 
του αραβικού κόσμου. Όσοι ενδιαφέ-

ρονται για εξαγορά ομάδας ή επιχείρη-
σης, για αγορά ακινήτων, ή για πολιτικό 
«lobbying», απευθύνονται σε αυτή τη 
γυναίκα, που σε κάνει να την εμπιστεύ-
εσαι με την πρώτη ματιά. Η προσωπική 
της περιουσία εκτιμάται, σήμερα, στα 
120 εκατομμύρια ευρώ. 
Το 2011 παντρεύτηκε τον Μεχράντ 

Γκοντούσι, έναν γοητευτικό Ιρανό που 
εργαζόταν στην εταιρεία της. Το 2014 το 
ζευγάρι απέκτησε ένα γιο, τον Λέξι (Αλε-
ξάντερ). Έχει όλα όσα θα μπορούσαν να 
κάνουν μια γυναίκα ευτυχισμένη, όμως 
εξακολουθεί να εργάζεται από νωρίς το 
πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Πολλές 
μέρες του χρόνου τις περνά στο σπίτι της 
στο Ντουμπάι, μακριά από την οικογέ-
νειά της. 
Τι άλλο θέλει; «Να πέφτω στο κρεβά-

τι μου και να μπορώ να πω στον εαυτό 
μου, μπράβο Αμάντα, σήμερα έκανες 
πολύ καλή δουλειά», απαντά η ίδια. Γι’ 
αυτήν την ικανοποίηση, κάποτε έχασε 
μια θέση στο παλάτι του Μπάκιγχαμ… 

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
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Μαθήτευσε στο Α’ Γυμνάσιο της Πλά-
κας και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός 
μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο, όπου ανέπτυξε σημαντική φοιτητι-
κή συνδικαλιστική δράση, οργανώνοντας 
πολλές διαδηλώσεις για την Κύπρο. Υπη-
ρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό ως σημαι-
οφόρος. Στη διάρκεια της θητείας του 
(1962), ασθένησε σοβαρά και διαγνώσθη-
κε με τη νόσο του Άντισον (Addison), από 
την οποία έπασχε και ο πρόεδρος Τζον 
Κένεντι.
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του 

και των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, 
ίδρυσε και διηύθυνε την εταιρεία μελε-
τών και κατασκευών «Αρχιτεχνική ΕΠΕ». 
Επίσης, διετέλεσε στέλεχος της Αγροτικής 
Τράπεζας στη Διεύθυνση Τεχνικών Έρ-
γων έως το 1981, οπότε και παραιτήθηκε, 
έπειτα από 17 χρόνια. Πολλές γεωργικές 
βιομηχανίες έχουν την υπογραφή του στις 
κατασκευαστικές μελέτες τους, όπως το 
εργοστάσιο της Nestle στο Πλατύ Ημαθί-
ας, η Ελαιουργική στον Ασπρόπυργο, κτί-
σματα της Ένωσης Πεζών στην Κρήτη και 
άλλα. Όταν επετράπη ο συνδικαλισμός 
από τη δικτατορία, συμμετείχε σε συνδι-
καλιστικές ενώσεις μηχανικών και από το 

1974 ως το 1978 διετέλεσε πρόεδρος του 
Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας.

Έγινε μέλος του ΠΑΣΟΚ από τη σύστα-
σή του και ήταν υποψήφιος Α’ Περιφέ-
ρειας Αθηνών στις βουλευτικές εκλο-
γές της 17ης Νοεμβρίου 1974. Από το 
1975 ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
και στη συνέχεια του Εκτελεστικού Γρα-
φείου του ΠΑΣΟΚ. Ο Γεννηματάς διακρι-
νόταν για τα οργανωτικά του προσόντα 
και η επιρροή του στον κομματικό μηχανι-

σμό και στη Νεολαία ΠΑΣΟΚ ήταν μεγαλύ-
τερη κάθε άλλου στελέχους.

Μετά τη διαγραφή των μελών της Δη-
μοκρατικής Άμυνας, ο Γιώργος Γεννημα-
τάς έγινε ένα από τα μέλη της λεγόμενης 
«Τρόικας» (Τσοχατζόπουλος – Γεννηματάς 
– Λαλιώτης) που εξέφραζε και εκπροσω-
πούσε τον πρόεδρο Ανδρέα Παπανδρέου, 
σε όλα τα κεντρικά και περιφερειακά όρ-
γανα, και σε όλα τα επίπεδα του κόμμα-
τος. Έκτοτε, η καριέρα του, όπως και των 

Άκη Τσοχατζόπουλου και Κώστα Λαλιώτη, 
ήταν μετεωρική.
Από το 1981 εκλεγόταν βουλευτής του 

ΠΑΣΟΚ, αρχικά Επικρατείας, κατόπιν βου-
λευτής Μεσσηνίας (με τη λίστα, 1985) 
και, στη συνέχεια, Α’ Περιφέρειας Αθηνών 
(πρώτος σε σταυρούς, από το 1989 διαρ-
κώς). 
Διετέλεσε Υπουργός Εσωτερικών (21 

Οκτωβρίου 1981 – 17 Ιανουαρίου 1984), 
Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων (21 
Σεπτεμβρίου 1984 – 5 Ιουνίου 1985), 
Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων (5 Ιουνίου 1985 – 5 Φε-
βρουαρίου 1987) και Υπουργός Εργασίας 
(23 Σεπτεμβρίου 1987 – 2 Ιουλίου 1989). 
Ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του 
ΠΑΣΟΚ από τον Απρίλιο του 1989.
Στην οικουμενική κυβέρνηση Ζολώ-

τα ήταν Υπουργός Εθνικής Οικονομίας (23 
Νοεμβρίου 1989 – 13 Φεβρουαρίου 1990). 
Στις εκλογές της 10ης Οκτωβρίου 1993 
εξελέγη πρώτος στην περιφέρεια Α’ Αθη-
νών και ορκίστηκε ξανά Υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών (13 Οκτωβρί-
ου 1993 – 25 Φεβρουαρίου 1994).

Επί της θητείας του στο Υπουργείο Εσω-
τερικών αναγνωρίστηκε η Εθνική Αντίστα-
ση, ενώ το ηλικιακό όριο του εκλέγειν κα-
τέβηκε από τα 21 χρόνια στα 18. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο 
Υπουργείο Υγείας, επέφερε τομή στη δη-
μόσια υγεία με την καθιέρωση του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) με το νόμο 
1397/83.
Τον Ιανουάριο του 1992, με αφορμή ένα 

κρυολόγημα, υποβλήθηκε σε εξετάσεις 
και λίγες ημέρες αργότερα ο ίδιος ανακοί-
νωσε στους δημοσιογράφους ότι πάσχει 
από καρκίνο, λέγοντας: 
«Υπάρχουν μερικές στιγμές που το συ-

ναίσθημα ξεχειλίζει, δεν είμαι από μάρ-
μαρο. Είναι γνωστό ότι έχω καρκίνο, αλλά 
θα προσπαθήσω». 
Τον Απρίλιο του 1992 υποβλήθηκε σε εγ-

χείρηση στη Νέα Υόρκη, το ίδιο διάστημα 
που η σύζυγός του υποβάλλονταν σε θε-
ραπευτική αγωγή για την ίδια ασθένεια.
Ο Γιώργος Γεννηματάς πέθανε στην 

Αθήνα στις 25 Απριλίου 1994. 
Η σύζυγός του Κάκια Βέργου είχε φύγει 

από τη ζωή έξι μήνες νωρίτερα. 
Μαζί από τα εφηβικά τους χρόνια, απέ-

κτησαν δύο κόρες, τη Φώφη, νυν πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ, και τη Μαίρη. 

Για να τιμηθεί το έργο του Γιώργου Γεν-
νηματά στον τομέα της δημόσιας υγείας, 
πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα στην Ελλά-
δα φέρουν το όνομά του.

[πηγές: «Εφημερίδα Συντακτών»  
και «Σαν Σήμερα»] 
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Ο Γεώργιος Γεννηματάς με την κόρη του και 
νυν πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά

Ο Γεώργιος Γεννηματάς (δεξιά), με τον Ανδρέα Παπανδρέου (μέσον) και την κόρη του  
Φώφη Γεννηματά σε νεαρή ηλικία (αριστερά - νυν πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ)
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     The Honourable Leo Housakos         L’honorable Leo Housakos 

       Senator           Sénateur 
 
 
 

Parliament Buildings / Édifices du Parlement  Tel / Tél. : 613-947-4237 
Ottawa, Canada K1A 0A4  Fax / Téléc.: 613-947-4239 
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Δρ. Θεόδωρο Χαλάτση 

Πρόεδρο 

Ελληνο-Καναδικό Κογκρέσο  

  

Δρ. Χαλάτση, 

  

Θα ήθελα να αφιερώσω λίγο χρόνο για να γράψω σε σας κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά 
δύσκολης περιόδου για το σπουδαίο έθνος μας. Όλοι γνωρίζουμε καλά τις επιπτώσεις της 
πανδημίας COVID-19 στον τρόπο ζωής μας και το γεγονός ότι, περισσότερο από ποτέ, οι Καναδοί 
πρέπει να παραμείνουν ενωμένοι για να διασφαλίσουν ότι όχι μόνο προστατεύουν τις 
κοινότητές τους, αλλά βγαίνουν από την κρίση ισχυρότεροι και πιο ενωμένοι. 

Σε αυτό ακριβώς το πνεύμα ενότητας θέλω να συγχαρώ εσάς και τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου του Ελληνο-Καναδικού Κογκρέσου για την πρόσφατη νίκη του στο δικαστήριο. Ως 
υπερήφανο μέλος της Ελληνικής κοινότητας του Καναδά, είχα το προνόμιο να υπηρετήσω σε 
αρκετές από τις οργανώσεις της κοινότητάς μας, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού 
Κογκρέσου του Κεμπέκ ως αντιπροέδρου και πιο πρόσφατα ως επίτιμου προέδρου πολλών 
εκδηλώσεων, εράνων και συνεδρίων που οργανώνονται από οργανισμούς όπως η Ελληνική 
Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ (HCGM), η AHEPA, ο φιλόπτωχος οργανισμός Ελληνίδων κυριών, 
κ.λπ. Έχουμε συνεργαστεί σε πολλά έργα και έχουμε συγκεντρώσει σημαντικά ποσά χρημάτων 
που προορίζονται σαφώς για να υποστηρίξουν τους οργανισμούς της κοινότητάς μας και πιο 
συγκεκριμένα τα μέλη της. 

Γι 'αυτό ακριβώς, εγώ, όπως και πολλοί Καναδοί ελληνικής καταγωγής, ενοχληθήκαμε βαθιά 
από το γεγονός ότι το Ελληνο-Καναδικό Κογκρέσο σύρθηκε στο δικαστήριο από το Ελληνικό 
Κογκρέσο του Κεμπέκ με την υποστήριξη της ΕΚΜΜ. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, ενώ θέματα 
και διαφωνίες μπορούν πράγματι να αναπτυχθούν σε οποιαδήποτε κοινότητα, αυτή η νομική 
δράση αποδείχθηκε δαπανηρή υπόθεση που προφανώς εξάντλησε τους οικονομικούς πόρους 
του Ελληνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ, παρόλο που η προηγούμενη διοίκηση άφησε τον 
οργανισμό σε εξαιρετική δημοσιονομική θέση .  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 5777 av. Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7, Tél: 514-738-2421 Fax: 514-738-5466 web: hcgm.org
Έκδοση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ. Διευθυντής: Πάρις Πέτρου. Email: ppetrou@hcgm.org

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

Επιστροφή στις τάξεις στις 19 Μαΐου
Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή του Σχολείου “Σωκράτης-Δημοσθένης”, 
Χρήστου Αδαμόπουλου

Ανοίγουν
τα σχολεία

���������������
�������������������������������������������������������������

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

Από την έναρξη αυτής της κρίσης, η ΕΚΜΜ έμεινε 
σταθερή στην αποστολή της να διατηρήσει και 

να διαιωνίσει την ελληνική Ορθόδοξη πίστη στο Μό-
ντρεαλ. Πριν από ένα μήνα, η Κυβέρνηση του Κε-
μπέκ άρχισε να εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα για 
να επιβραδύνει την πανδημία του COVID-19. Έτσι, 
χιλιάδες άτομα στην κοινότητά μας άρχισαν να παρα-
κολουθούν τις ζωντανές μεταδόσεις  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 πρόκληση ήταν ακόμη πιο έντονη 
κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας που πέ-
ρασε. Θα τη θυμόμαστε ως την περίοδο που κάναμε 
το σπίτι μας «κατ’ οίκον εκκλησία», με τους ενορια-
κούς ιερείς να μας καθοδηγούν μέσω διαδικτυακών 
και ραδιοφωνικών εκπομπών. Ακόμα και έτσι, θα τα 
καταφέρουμε  και το Φως της Ανάστασης του Χρι-
στού θα μας προστατεύσει και θα μας βοηθήσει να 
ευημερήσουμε τα επόμενα χρόνια.

Συνεχίζουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπά-
θεια για να υποστηρίξουμε τους πιστούς κατά τη διάρ-
κεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Όμως, οι άδειες 
εκκλησίες την πιο δραστήρια εποχή του χρόνου και 
η απώλεια εισοδήματος από κεριά και δίσκους δωρε-
ών, αποτελούν σημαντική οικονομική πρόκληση. Οι 
εκκλησίες μας χρειάζονται τη βοήθειά σας.

Τον τελευταίο μήνα, έχουμε περάσει αμέτρητες ώρες 
αναλύοντας την οικονομική μας κατάσταση, μειώ-
νοντας το κόστος λειτουργίας και εξετάζοντας κάθε 
περίπτωση για κρατική βοήθεια, που ενδέχεται να 
δικαιούμαστε. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν 
θα είναι αρκετή, καθώς τα λειτουργικά έξοδα παρα-
μένουν.

Σας παρακαλούμε, αν επιθυμείτε, να κάνετε μια δια-
δικτυακή δωρεά στο «HCGM Keep the Faith During 
COVID-19 Fund». Για να προσφέρετε τη δωρεά σας, 
επισκεφτείτε τον ιστότοπο 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 δωρεές σας,  
θα υπάρχει  σε κάθε ζωντανή μετάδοση των Θείων 
Λειτουργιών, στις σελίδες μας στο Facebook και στο 
YouTube. Η ΕΚΜΜ θα εκτιμήσει ιδιαίτερα την οικονο-
μική σας υποστήριξη. Οποιοδήποτε ποσό μπορείτε 
να δωρίσετε, είναι εξαιρετικά σημαντικό σε αυτές τις 
δύσκολες στιγμές. Δωρεές μεγαλύτερες των $25 θα 
λάβουν φορολογική απόδειξη από την ΕΚΜΜ. Για 
κάθε δωρεά οι ενοριακοί ιερείς μας θα ανάβουν κε-
ριά.

Η Κοινότητά σας χρειάζεται τη βοήθειά σας.

Μείνετε ασφαλείς. Μείνετε δυνατοί.

ΔΩΡΕΕΣ 
Στη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19

Αγαπητοί γονείς και φίλοι,
 

Ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε τη σταδιακή επα-
ναλειτουργία των σχολείων του Κεμπέκ, τις επόμενες 
εβδομάδες. Το Σχολείο “Σωκράτης-Δημοσθένης” θα 
καλωσορίσει τους μαθητές του, την Τρίτη, 19 Μαΐ-
ου 2020. Τα δημοτικά σχολεία σε περιοχές εκτός του 
Μόντρεαλ θα επαναλειτουργήσουν μια εβδομάδα 
νωρίτερα. Για την εξασφάλιση της κοινωνικής απο-
στασιοποίησης θα επιτρέπονται μόνο 15 μαθητές 
ανά τάξη, όπως δήλωσε ο Υπουργός Jean-François 
Roberge. Ο Υπουργός επισήμανε, επίσης, ότι αυτή 
η επιστροφή στο σχολείο είναι προαιρετική για τους 
μαθητές του δημοτικού.
 
Οι γονείς δεν υποχρεούνται να στείλουν τα παιδιά 
τους πίσω στο σχολείο. Κάποιοι γονείς ίσως επιλέ-
ξουν να κρατήσουν το παιδί τους στο σπίτι εάν, για 
παράδειγμα, το παιδί ή κάποιος άλλος στο σπίτι έχει 
ασθενές ανοσοποιητικό σύστημα. Οι διευθυντές των 
παραρτημάτων μας θα επικοινωνήσουν με τους γο-
νείς τις επόμενες ημέρες, για να δουν πόσα παιδιά 
θα επιστρέψουν στο σχολείο στις 19 Μαΐου. Περισ-
σότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σύντομα, 
καθώς ξεκινήσαμε τον προγραμματισμό και την ορ-
γάνωση για την επιστροφή στην τάξη.
 

Οι υπηρεσίες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνά-
σιο) δεν θα προσφέρονται στο σχολείο, μέχρι το φθι-
νόπωρο. Οι καθηγητές του γυμνασίου μας θα συνεχί-
σουν να εργάζονται από απόσταση με τους μαθητές 
τους, μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Η κυβέρ-
νηση του Κεμπέκ θα συνεχίσει επίσης, να προσφέρει 
εκπαιδευτικές και μαθησιακές δραστηριότητες στο 
διαδίκτυο, ακόμη και όταν οι εκπαιδευτικοί επιστρέ-
ψουν στην τάξη, για να βοηθήσουν όσους μαθητές 
παραμείνουν στο σπίτι.
 
Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι θα εφαρμοστούν αυ-
στηρές υγειονομικές οδηγίες στα σχολικά μας κτίρια. 
Σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε όλα τα πρωτόκολλα 
που θα καθοριστούν από το Υπουργείο Παιδείας και 
το Santé publique προκειμένου να διασφαλίσουμε 
ότι το προσωπικό και οι μαθητές μας θα παραμεί-
νουν ασφαλείς.
 
Για τους γονείς που επιθυμούν να παραλάβουν τα 
αντικείμενα των παιδιών τους από το σχολείο, σύντο-
μα θα έχουν τη δυνατότητα αυτή, κατόπιν πρόσκλη-
σης. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν από 
τους διευθυντές των παραρτημάτων. Προς το παρόν, 
οι δάσκαλοι και το προσωπικό θα συνεχίσουν την εξ 
αποστάσεως σχέση τους με τους μαθητές τους και 
τους γονείς.

Το Σχολείο “Σωκράτης-Δημοσθένης” θα παρέχει, 
επίσης, υπηρεσίες φύλαξης παιδιών (SEP-Service 
éducatif parascolaire) μετά τη λήξη των καθημερινών 
μαθημάτων, από τις 19 Μαΐου. Περισσότερες λεπτο-
μέρειες θα ανακοινώσουμε σύντομα.
 
Επιπλέον, το σχολείο μας θα έχει πρόσβαση στο σύ-
στημα μεταφοράς των μαθητών με σχολικά λεωφο-
ρεία. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, οι οδηγοί θα 
προστατεύονται με διαχωριστική κατασκευή. Η διοί-
κηση του σχολείου μας θα σας ενημερώσει σχετικά 
και για αυτήν την υπηρεσία.
 
Εν τω μεταξύ, θα ελέγξουμε για μια ακόμη φορά 
όλα τα παραρτήματα μας, ώστε να βεβαιωθούμε ότι 
έχουν απολυμανθεί πλήρως και ότι είναι έτοιμα να 
υποδεχτούν τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτι-
κούς τους.
 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Χρήστος Αδαμόπουλος
Γενικός Διευθυντής, Σχολείο “Σωκράτης-Δημοσθένης”
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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.

ΛΑ
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ΝΙΚΗ – ΑΔΕΛΦΟΤΗ
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*     ΚΑΝΑΔΑ    
 *

Λ Ε
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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! 

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   
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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 
Μαμώλου 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

Σε μια περίοδο που η οικονομία του 
πλανήτη δοκιμάζεται, ο Ερντογάν 

δείχνει να μην υπολογίζει την κρίση και 
συνεχίζει τις πολεμικές επιχειρήσεις του 
στο Ν. Κουρδιστάν (Β. Ιράκ), στην Ιντλίμπ 
και τη Λιβύη. Επίσης, συνεχίζει τις πειρα-
τικές ενέργειές του στην Κύπρο, καθώς 
και τις προκλήσεις εις βάρος της Ελλάδας 
σε όλα τα μέτωπα.

Γράφει ο Σάββας Καλεντερίδης*

Μεταφράσαμε μια ανάλυση του Zülfikar 
Dogan, η οποία δημοσιεύτηκε στο 
ahvalnews, και την παραθέτουμε, για 
να δώσουμε μια κατά το δυνατόν αντι-
κειμενική εικόνα της οικονομίας της 
Τουρκίας, από την κατάσταση της οποί-
ας εκτιμούμε ότι θα εξαρτηθούν πολλά: 
Πού θα βρει η Τουρκία το συνάλλαγμα 
που χρειάζεται;
Η Τουρκία εξασφαλίζει ξένο συνάλλαγμα 

κυρίως από τέσσερις κλάδους: Αυτοί εί-
ναι οι εξαγωγές, ο τουρισμός, οι διεθνείς 
υπηρεσίες μεταφορών TIR και οι διεθνείς 
συμβάσεις του κατασκευαστικού τομέα.
Τα έσοδα σε ξένο νόμισμα από αυτούς 

τους τέσσερις κλάδους το 2019 ήταν:

-Εξαγωγές: 171 δισεκατομμύρια  
579 εκατομμύρια δολάρια

-Τουρισμός: 34 δισεκατομμύρια  
520 εκατομμύρια δολάρια

-Διεθνείς συμβάσεις του κατασκευαστι-
κού τομέα: 18 δισ. δολάρια
-Διεθνείς υπηρεσίες logistics και οδικών 
μεταφορών TIR: 25 δισ. δολάρια

Ήτοι συνολικά: 250,1 δισ. δολάρια

Την ίδια χρονιά, παρά την πτώση 9% των 
εισαγωγών, το ξένο νόμισμα που κατα-
βλήθηκε για εισαγωγές έφτασε τα 202 
δισεκατομμύρια 704 εκατομμύρια δολά-
ρια. Αυτό σημαίνει ότι για την αντιμετώ-
πιση των εισαγωγών της Τουρκίας διατί-
θεται το 85% των συνολικών εσόδων σε 
ξένο συνάλλαγμα. Οι λοιπές ανάγκες της 

τουρκικής οικονομίας σε συνάλλαγμα ικα-
νοποιούνται με το δανεισμό ξένου νομί-
σματος μέσω διαφορετικών μεθόδων. Σε 
αυτά περιλαμβάνονται άμεσα ξένα κεφά-
λαια και βραχυπρόθεσμες εισροές ζεστού 
χρήματος, επενδύσεις σε τίτλους σε ξένο 
νόμισμα, έκδοση ομολόγων του Δημοσίου 
σε διεθνείς αγορές ή άμεσος ξένος δανει-
σμός, δάνεια τραπεζών του ιδιωτικού το-
μέα από ξένες αγορές.
Ωστόσο, με την απειλή του κορωνοϊού, 

το παγκόσμιο εμπόριο έχει συρρικνωθεί 
και τα σύνορα έχουν κλείσει. Οι αεροπο-
ρικές πτήσεις ακυρώθηκαν. Τουριστικά 
ταξίδια και κρατήσεις σταμάτησαν. Η ευ-
ρωπαϊκή αγορά, που κατέχει το μεγαλύ-
τερο μερίδιο εξαγωγών και διεθνών με-
ταφορών της Τουρκίας, καθώς και στον 
τομέα του τουρισμού, είναι κλειστή. Οι 
εξαγωγές, οι οποίες μειώθηκαν κατά 18% 
το Μάρτιο, αναμένεται να μειωθούν έως 
και 80% τον Απρίλιο και το Μάιο, ειδικά 
στους βασικούς τομείς, όπως αυτοί της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, των ετοίμων εν-
δυμάτων και των κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων.
Ενώ η κυβέρνηση αναζητεί νέους τρό-

πους για να αποτρέψει την αιμορραγία 
και τις απώλειες σε ξένο νόμισμα, ο Ορ-
γανισμός Εποπτείας Τραπεζικών Κανονι-
σμών (BDDK) για πέμπτη φορά στον ενά-
μιση χρόνο μετά την κρίση του πάστορα 
Brunson κατέφυγε στη λύση των swaps, 
γεγονός που προκάλεσε συζητήσεις σχε-
τικά με τη διεθνή μετατρεψιμότητα της 
τουρκικής λίρας.

Ο BDDK, προκειμένου να αποτρέψει να 
υποστεί σοβαρότερες απώλειες η τουρ-
κική λίρα, μείωσε τον όγκο των συναλλα-
γών swap των τραπεζών στις αγορές του 
Λονδίνου από 10 σε 1 τοις εκατό. Αυτή η 
απόφαση σημαίνει ότι οι συναλλαγές συ-
ναλλάγματος TL / ξένου νομίσματος στην 
πράξη έχουν σταματήσει.
Παρά την κίνηση αυτή, η πτώση της λίρας 

και η άνοδος των συναλλαγματικών ισοτι-
μιών συνεχίζονται. Η ισοτιμία δολαρίου / 
TL έχει φτάσει σε 6,90 TL. Από την άλλη 

πλευρά, ενώ συνεχίζεται με αυξητικούς 
ρυθμούς η κατάρρευση των συναλλαγμα-
τικών αποθεμάτων και των αποθεμάτων 
χρυσού της Κεντρικής Τράπεζας (MB), τα 
δεδομένα της εβδομάδας της 3ης Απρι-
λίου 2020 δείχνουν ότι η επιδείνωση τις 
ισοτιμίας της λίρας έναντι του ξένου νομί-
σματος έχει επιταχυνθεί.
Τα ακαθάριστα συναλλαγματικά αποθε-

ματικά της MB, τα οποία ήταν 64 δισεκα-
τομμύρια 81 εκατομμύρια δολάρια την 
εβδομάδα της 27ης Μαρτίου, μειώθηκαν 
κατά 5 δισεκατομμύρια 833 εκατομμύρια 
δολάρια την εβδομάδα και έφτασαν τα 58 
δισεκατομμύρια 248 εκατομμύρια δολά-
ρια την εβδομάδα της 3ης Απριλίου.
Τα αποθέματα χρυσού της MB μειώθη-

καν επίσης κατά 19 εκατομμύρια δολάρια 
και από 31 δισεκατομμύρια 325 εκατομ-
μύρια έπεσαν στα 31 δισεκατομμύρια 
306 εκατομμύρια δολάρια. Το σύνολο των 
αποθεμάτων χρυσού και συναλλάγματος 
της ΜΒ μειώθηκε από 95 δισεκατομμύρια 
406 εκατομμύρια δολάρια σε 89 δισεκα-
τομμύρια 554 εκατομμύρια δολάρια. Δε-
δομένων των αποθεμάτων χρυσού και ξέ-
νου νομίσματος που έχουν το υπουργείο 
Οικονομικών και οι τράπεζες στην Κεντρι-
κή Τράπεζα (MB), τα καθαρά αποθεματι-
κά της χώρας πέφτουν κάτω από τα 30 
δισεκατομμύρια δολάρια. Με δεδομένες 
τις επείγουσες ανάγκες σε συνάλλαγμα 
για τις απαραίτητες εισαγωγές της Τουρ-
κίας, είναι φανερό ότι στο άμεσο μέλλον 
η Τουρκία θα αντιμετωπίσει σοβαρό συ-
ναλλαγματικό πρόβλημα.
Τα αποθεματικά της MB στο τέλος του 

2019 ήταν 106 δισεκατομμύρια 319 εκα-
τομμύρια δολάρια και μειώθηκαν κατά 16 
δισεκατομμύρια 765 εκατομμύρια δολά-
ρια σε τρεις μήνες. H φυγή ξένων επενδυ-
τών από την Τουρκία συνεχίζεται από τα 
Χριστούγεννα. Οι αλλοδαποί πούλησαν 
μετοχές καθαρής αξίας 523 εκατομμυρί-
ων δολαρίων την εβδομάδα της 3ης Απρι-
λίου. Από τον Ιανουάριο, το σύνολο των 
πωλήσεων μετοχών των ξένων επενδυτών 
πλησίασε τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Αυτή η φυγή που έγινε αυτούς τους τρεις 
μήνες είναι μεγαλύτερη από δύο έως 
τρεις φορές από το συνολικό ετήσιο απο-
τέλεσμα όλων των προηγούμενων ετών, 
εκτός από το 2015.
Οι απώλειες σε αποθεματικά της ΜΒ 

και καταθέσεις σε συνάλλαγμα, οι εκροές 
ξένου κεφαλαίου και οι ζημίες σε περι-
ουσιακά στοιχεία συναλλάγματος έχουν 
υπερβεί τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια 
σε τρεις μήνες. Η τάση του ενεργητικού 
σε συνάλλαγμα δεν είναι βιώσιμη. Είναι 
επείγον να ληφθούν μέτρα για να σταμα-
τήσει η αιμορραγία, να αυξηθούν οι εισ-
ροές σε ξένο νόμισμα και να ενισχυθούν 
τα αποθέματα.

Σε αυτό το σημείο, μια από τις σημα-
ντικότερες επιλογές της Τουρκίας είναι η 
προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Τα-
μείο (ΔΝΤ) ή η προσφυγή στις ΗΠΑ, για 
να δεχτεί η Federal Reserve την ανταλλα-
γή-swap της τουρκικής λίρας με δολάρια 
ΗΠΑ.
Η αίτηση που υποβλήθηκε στη FED τον 

περασμένο μήνα δεν έφερε κανένα απο-
τέλεσμα. Η FED δεν έχει συμπεριλάβει 
στην Τουρκία τη γραμμή ανταλλαγής 
νομισμάτων, όπως έκανε για άλλες 20 
χώρες. Επιπλέον, η Τουρκία δε μπορεί 
να επωφεληθεί από τη ρευστότητα που 
προσφέρει η FED στις Κεντρικές Τράπε-
ζες, μέσω αμερικανικών κρατικών ομολό-
γων. Ενώ το ποσό των αμερικανικών κρα-
τικών ομολόγων που κατείχε η MB ήταν 
περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια πριν 
από δύο χρόνια, μετά την κρίση του πά-
στορα Brunson, την ένταση με τους S-400, 
την   υπόθεση Halkbank και την επιχείρηση 
«Πηγή Ειρήνης» που έκανε η Τουρκία στη 
Β. Συρία, έχουν πέσει στα 2,8 δισ. δολά-
ρια.
Ο μηχανισμός ρευστότητας ενός τρισε-

κατομμυρίου δολαρίων που ξεκίνησε από 
το ΔΝΤ είναι επίσης ανοιχτός στις κεντρι-
κές τράπεζες χωρών που δεν κατέχουν 
αμερικανικά ομόλογα. 

Η αντικειμενική  
εικόνα της οικονομίας  

της Τουρκίας

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  32



32  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  1 Μαΐου, 2020 / May 1, 2020

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

Όμως, ο πρόεδρος Ερντογάν συχνά πυ-
κνά επαναλαμβάνει ότι «η Τουρκία έκλει-
σε το βιβλίο που λέγεται ΔΝΤ και αντί να 
ζητήσει, είναι σε θέση να δώσει πιστώσεις 
στο ΔΝΤ». Ο Ερντογάν, για άλλη μια φορά, 
απέρριψε την επιλογή του ΔΝΤ στην «έκ-
κληση στο έθνος» που έκανε στις 13 Απρι-
λίου. Ωστόσο, οι επείγουσες ανάγκες εξω-
τερικής χρηματοδότησης και η αβεβαιό-
τητα για το πού θα βρει η Τουρκία το ξένο 
νόμισμα που χρειάζεται μεγαλώνουν και 
μαζί τους βαθαίνουν οι ανησυχίες, επιτα-
χύνοντας την άνοδο της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας. Σε μια περίοδο που ο βαθμός 
κινδύνου έχει ξεπεράσει το 500 και οι δι-
εθνείς αγορές έχουν τις επιφυλάξεις τους 
έναντι της Τουρκίας, αν καταφύγει σε εξω-
τερικό δανεισμό, θα υποχρεωθεί να πλη-
ρώσει υψηλότερο τόκο, από πέρυσι, που 
το υπουργείο Οικονομικών δανείστηκε με 
επιτόκιο 7%. Αν όμως προσφύγει στο ΔΝΤ, 
εκεί το επιτόκιο είναι μόλις 1%.

Προφανώς, η κυβέρνηση δε θέλει να 
δεσμευτεί από τις διαρθρωτικές αλλαγές 
που θα τεθούν ως προϋπόθεση, σε περί-
πτωση που υπογράψει συμφωνία stand-
by με το ΔΝΤ. Από την άλλη πλευρά, δεν 
πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι 

οι κυρώσεις που έχει εγκρίνει το αμερικα-
νικό Κογκρέσο εναντίον της Τουρκίας, σε 
περίπτωση που δεν εγκαταλείψει τους 
S-400, προβλέπουν την παρεμπόδιση χρη-
ματοδότησης της Τουρκίας από διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
Αυτό σημαίνει ότι το Δ.Σ. του ΔΝΤ μπο-

ρεί να απορρίψει σχετικό αίτημα της 
Τουρκίας.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η κυβέρνη-
ση, δίπλα στην πολιτική ζημία που θα 
υποστεί στο εσωτερικό και το εξωτερικό, 
θα κληθεί να αντιμετωπίσει και την κα-
ταρράκωση της φήμης της στις διεθνείς 
αγορές. Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση, 

η οποία έχει αποκλείσει την επιλογή του 
ΔΝΤ, έχει να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο 
πρόβλημα όσον αφορά την εξεύρεση συ-
ναλλάγματος στις διεθνείς αγορές. Λαμ-
βάνοντας υπόψη το σύνολο του δημόσιου 
και ιδιωτικού χρέους που πρέπει να απο-
πληρωθεί το 2020, η εικόνα γίνεται ακό-
μη πιο ζοφερή.

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

®newsbreak.gr
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Πετρέλαιο στα αζήτητα: Το αβέβαιο μέλλον 
για το αργό και την οικονομία
Το προϊόν που αποτελεί τη βάση της παγκόσμιας οικονομίας από τα τέλη  
του 19ου αιώνα βρίσκεται πλέον σε αφθονία σε ολόκληρο τον κόσμο

Στο κλείσιμο μίας εφιαλτικής συνεδρίασης στις 20 
Απριλίου, η τιμή του αμερικανικού αργού παράδοσης 

Μαΐου καταβαραθρώθηκε για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία κάτω από το 0 δολάριο/βαρέλι, καθώς επενδυτές 
και κερδοσκόποι είναι έτοιμοι να πληρώσουν για να το 
ξεφορτωθούν ελλείψει δυνατότητας αποθήκευσης. 

Πρόκειται για τη χειρότερη βουτιά από το 1946. 
Σε λίγους μόνο μήνες, η πανδημία του κορωνοϊού έκα-

νε τόσο εμφανή ζημιά στη ζήτηση καυσίμων – καθώς 
δισεκατομμύρια άνθρωποι περιόρισαν τις μετακινήσεις 
τους – που δε συγκρίνεται με καμία ύφεση, κρίση και 
πόλεμο του παρελθόντος. 

Κυριολεκτικά, οι ΗΠΑ έχουν μείνει με τόσο πετρέλαιο, 
που δεν ξέρουν τι να το κάνουν! 
Παρόλο που οι ασυνήθιστες αρνητικές τιμές του πε-

τρελαίου ενδέχεται να μην επαναληφθούν, πολλοί στη 
βιομηχανία λένε ότι είναι προάγγελος για πιο δύσκολες 
μέρες στο μέλλον, και ότι τα χρόνια της υπερβολικής 
επένδυσης δε θα διορθωθούν σε μια περίοδο εβδομά-
δων ή ακόμη και μηνών.

Ο Φρέντερικ Λόρενς, αντιπρόεδρος οικονομικών και 
διεθνών υποθέσεων στην Ανεξάρτητη Ένωση Πετρελαί-
ου της Αμερικής, δήλωσε στο Reuters ότι «τα πράγματα 
αρχίζουν να χειροτερεύουν νωρίτερα από το αναμενό-
μενο. Οι άνθρωποι λαμβάνουν ειδοποιήσεις από εται-
ρείες αγωγών που λένε ότι δε μπορούν πλέον να πάρουν 
το αργό τους. Αυτό αποτελεί πρωτόγνωρο γεγονός». 

Το προϊόν που αποτελεί τη βάση της παγκόσμιας οικο-
νομίας από τα τέλη του 19ου αιώνα, βρίσκεται πλέον 
σε αφθονία σε ολόκληρο τον κόσμο από την περασμένη 
εβδομάδα.

Στη Ρωσία, έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς 
του κόσμου, η βιομηχανία εξετάζει το ενδεχόμενο να κα-
ταφύγει στην καύση του πετρελαίου της για να το απο-
σύρει από την αγορά, ανέφεραν πηγές στο Reuters.

Ο νορβηγικός πετρελαϊκός γίγαντας Equinor μείωσε το 
τριμηνιαίο μέρισμά του κατά τα δύο τρίτα. Την επόμενη 
εβδομάδα θα φέρει αναφορές κερδών από τις μεγαλύ-
τερες εταιρείες πετρελαίου στον κόσμο, συμπεριλαμβα-
νομένων των Exxon Mobil Corp, BP PLC και Royal Dutch 
Shell PLC. Όλοι αναμένεται να αναλύσουν περαιτέρω 
περικοπές δαπανών και οι επενδυτές θα παρακολου-
θούν στενά τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι εταιρείες 
σκοπεύουν να διαχειριστούν τα μερίσματα.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, Χάρολντ Χαμ, 
της Continental Resources, εξήγησε σε αντιπροσωπεί-
ες στην Οκλαχόμα και τη Βόρεια Ντακότα στα μέσα της 
προηγούμενης εβδομάδας, ότι δε μπορούσε να γίνουν 
παραδόσεις αργού σε πελάτες, διότι ήταν κοστοβόρο, 
ακόμα και αν είναι κόντρα στην παρούσα νομοθεσία. 
«Υπογράφουμε συμβόλαια βάσει αυτών που έχουμε 

βιώσει σαν κοινωνία τα τελευταία 100 χρόνια. Εάν έχου-
με ένα νέο γεγονός που δεν καλύπτεται από αυτούς 
τους κανόνες, τίθεται σε ισχύ ανωτέρας βίας». Αυτό λένε 

ο Χάρολντ Χαμ και άλλοι, ότι αυτές είναι περιστάσεις 
εκτός του κανόνα. Η παρούσα κατάσταση σταυρώνει τα 
χέρια όλων των παραγωγών. Σε όλο τον κόσμο, κυβερ-
νήσεις και εταιρείες ετοιμάζονται να κλείσουν την παρα-
γωγή και πολλές έχουν ήδη ξεκινήσει.
Ο Οργανισμός των χωρών εξαγωγής πετρελαίου και 

οι σύμμαχοί του είχαν ήδη δεσμευτεί να καταγράψουν 
περικοπές 10 εκατομμυρίων βαρελιών ημερήσιας προ-
σφοράς που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε πλήρη ισχύ. Αυτή 
η δέσμευση δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την πτώ-
ση του πετρελαίου κάτω από το μηδέν.

Πάνω από 600.000 βαρέλια ημερησίως για περικοπές 
παραγωγής έχουν ήδη ανακοινωθεί στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, μαζί με άλλα 300.000 βαρέλια ημερησίως που 
σταμάτησαν στον Καναδά. Η κρατική εταιρεία Petrobras 
της Βραζιλίας μείωσε την παραγωγή κατά 200.000 bpd. 
Η Σαουδική Αραβία δηλώνει έτοιμη να λάβει οποιοδή-
ποτε μέτρο στο εγγύς μέλλον. 
Η ζήτηση αναμένεται να μειωθεί κατά 29 εκατομμύρια 

bpd τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέρ-
γειας (ΙΕΑ). Η IEA με έδρα το Παρίσι, αναμένει αύξηση 
της κατανάλωσης το Μάιο, αλλά οι ερευνητές προειδο-
ποίησαν ότι η προσδοκία της για μείωση μόλις 12 εκα-
τομμυρίων bpd στη ζήτηση -από έτος σε έτος- μπορεί να 
είναι υπερβολικά αισιόδοξη.

[πηγή: Huffpost Greece]  
©Reuters
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Για μνημεία ποιότητας, Καναδικής παραγωγής, μη χάνετε το χρόνο σας να ψάχνετε
ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:  

ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Όσοι αγαπάμε δεν πηγαίνουν μακριά 
μας, περπατούν δίπλα μας καθημερι-

νά, δεν τους βλέπουμε, δεν τους ακούμε 
αλλά είναι πάντα κοντά μας
και εξακολουθούμε να τους

αγαπάμε και να τους αποζητάμε... 450 463-1900
5 locations on the
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to better serve you 

514 871-2020
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to better serve you

514 342-8000
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de la Côte-des-Neiges
Montréal
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_

Υπάρχουν  πολλοί τρόποι
να µνηµονεύσουµε µια ζωή,

όσο και τα αµέτρητα αστέρια
που υπάρχουν στον ουρανό.

 
Δημιουργήστε ένα 100%

προσωπικό αφιέρωµα
που αγκαλιάζει

τα συναισθήµατά σας
 

Αυτό υπόσχονται
οι επαγγελµατίες
σύµβουλοι µας.

ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΤΕ
ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ
ΖΩΗ ΣΑΣ
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dignitequebec.com

Τη Τρίτη 28 Απριλίου  
απεβίωσε η αείμνηστη,  

μητέρα, κι αδελφή

ΑΝΤΩΝΊΑ 
ΔΑΜΊΑΝΟΎ 

 
(Το γένος Μπακοπούλου)

(απ’ το χωρίο Δάρα Αρκαδίας ετών 92)

Ο γιός: 
Δημήτρης

Τα αδέλφια: 
Παναγιώτα, Δημήτρης, 

Κωνσταντίνα.

Τα ανίψια 
οι λοιποί συγγενείς. 

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΞΤΡΑ
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 4/5/2020 – 10/5/2020

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
749

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 748

1889

1 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΪΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Θεραπεύστε την ψυχή σας από τις 
πληγές του παρελθόντος, συνειδητοποιήστε 
τα λάθη σας. Ο Άρης κινείται στους Ιχθύς 
και στο συμπονετικό δωδέκατο οίκο σας και 
σας ζητά να βρείτε χρόνο για τον εαυτό σας, 
για ξεκούραση και αναζωογόνηση. Ελάτε σε 
επαφή με τις πιο κρυφές πτυχές του υπο-
συνειδήτου σας, δεν ξέρετε τι μπορείτε να 
ανακαλύψετε.

Προσέξτε τους αγώνες δύναμης 
και εξουσίας σε σχέση με χρήματα και κοι-
νά οικονομικά, καθώς ο Άρης κινείται στους 
Ιχθύς και στο δυναμικό και κακεντρεχή 
όγδοο οίκο σας. Καλό θα ήταν να μη δανει-
στείτε ή δανείσετε χρήματα. Η αγοροπωλη-
σία ενός ακινήτου ή ένα νομικό ζήτημα θα 
μπορούσαν να σας δημιουργήσουν άγχος 
και πίεση.

Ο Άρης στους Ιχθύς και στον τέ-
ταρτο οίκο σας, του σπιτιού και της οικο-
γένειας, σας κάνει να παρεξηγήστε για το 
τίποτα με ένα μέλος της οικογένειάς σας ή 
ένα συγγενή. Εάν τσιμπήσετε το δόλωμα, 
θα μπορούσατε να καταλήξετε να αισθά-
νεστε αδικημένοι, σα να πάτε πίσω στα 
εφηβικά σας χρόνια, που κάνατε τότε τη 
μεγάλη επαναστατική σας εξέγερση… 

Φροντίστε τον εαυτό σας, πιστέψ-
τε στην αξία σας, αυτό μπορεί να 

σας βοηθήσει να ξεφύγετε από μια αυτοκα-
ταστροφική συμπεριφορά. Η Άφροδίτη γυ-
ρίζει ανάδρομη στο δεύτερο οίκο σας, των 
αξιών και των χρημάτων, και μαζί με τη νέα 
Σελήνη στον ίδιο οίκο σας, σας ζητούν να 
αναθεωρήσετε τις αξίες σας στη ζωή. 

Γιατί έχετε σύρει στο εδώλιο του 
κατηγορουμένου τον αγαπημένο 

σας; Ο Άρης κινείται στους Ιχθύς και στον 
έβδομο οίκο σας, των σχέσεων, κι αν ξεκι-
νήσετε δικαστήριο για το σύντροφό σας, να 
είστε πολύ προσεκτικοί σχετικά με τις κατη-
γορίες. Γίνεστε τόσο πολύ δυνατοί και απαι-
τητικοί σε σημείο να τα γκρεμίσετε όλα.

Οι συμβουλές των φίλων σας και 
των συνεργατών σας θα είναι πο-

λύτιμες, καθώς ο Άρης στους Ιχθύς κινείται 
στον επικοινωνιακό και νοητικό τρίτο οίκο 
σας. Βρίσκεστε με ανθρώπους των οποίων 
οι ιδέες τους βοηθούν τους στόχους σας, η 
επικοινωνία με τους γύρω σας αγγίζει την 
ψυχή σας. 

Ίσως χρειαστεί να φύγετε από 
μια νοσηρή σχέση που σας σέρνει 

προς τα κάτω και να απογαλακτιστείτε από 
αυτή τη νοσηρή συν-εξάρτηση. Θα πρέπει 
να σκεφτείτε τα πάντα καθαρά και ώριμα, 
όχι ανάλαφρα και επιπόλαια. Κι αν νιώσετε 
ότι δε μπορείτε να καταφέρετε να φύγετε, 
τότε δώστε περισσότερη φροντίδα στον 
εαυτό σας.

Δραστηριοποιηθείτε για μια 
υγιεινή διαβίωση. Ο Άρης κινείται στους 
Ιχθύς και στον έκτο οίκο σας, της υγείας και 
της ευεξίας, προκαλώντας την ανάγκη να 
αποκτήσετε ένα καλό σώμα και ένα ήρεμο 
μυαλό. Πηγαίνετε στο γυμναστήριο (αν το 
επιτρέπουν οι παρούσες κοινωνικές συνθή-
κες), αλλά μην το παρακάνετε και καταπο-
νήσετε το σώμα σας. 

Κερδίζετε ή χάνετε χρήματα; Ο 
Άρης κινείται στους Ιχθύς και στο δεύτερο 
οίκο σας, των χρημάτων, στρέφοντας την 
προσοχή σας στα οικονομικά σας. Άρκετά 
με τη σπατάλη χρημάτων για διασκέδαση 
και ξενύχτια. Ήρθε ο καιρός να γίνετε πιο 
ρεαλιστές και εγκρατείς με τα οικονομικά 
σας.

Είναι καλό να φροντίζετε τους 
αγαπημένους σας, να είστε συμπονετικοί 
και να σπεύδετε σε βοήθεια, αλλά δεν είναι 
καλό πράγμα να θυσιάζετε όλη σας τη ζωή 
για τους άλλους. Ξεκινήστε λοιπόν από τα 
βασικά: Υιοθετώντας ύπνο οκτώ ωρών την 
ημέρα, πίνοντας πολύ νερό, κάνοντας βόλ-
τες στον καθαρό ανοιξιάτικο αέρα.

Άπομακρύνετε τυχόν παρεξηγή-
σεις στη σχέση σας, γίνετε πιο αισθησιακοί 
και ρομαντικοί προς τον αγαπημένο σας. Ο 
Άρης στους Ιχθύς κινείται στον ερωτικό πέ-
μπτο οίκο σας και σας υποκινεί να κάνετε 
όνειρα στην αγάπη, ίσως απλά επιδιώκετε 
να είστε μόνοι οι δυο σας συζητώντας σε 
ένα ρομαντικό τοπίο. 

Οικογενειακές προστριβές δι-
αταράσσουν την αρμονία στο σπίτι σας, 
ειδικά εάν προσπαθήσετε να «διορθώσε-
τε» ή «να διασώσετε» ένα μέλος της οι-
κογένειάς σας ή ένα συγγενή. Η Άφροδίτη 
γυρίζει ανάδρομη στον τέταρτο οίκο σας, 
του σπιτιού και της οικογένειας, και σας 
ζητά να περιορίσετε τη συμπόνοια σας και 
να είστε απαιτητικοί στο που χαρίζεται τη 
φιλανθρωπία σας. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21

ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20 ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22 ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21
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1998

Σε ανάμνηση της εξέγερ-
σης του Σικάγο το 1886, 
καθιερώνεται ο εορτα-
σμός της Εργατικής Πρω-
τομαγιάς.

Πρωτομαγιάτικη παρέλα-
ση στη Λευκωσία με τη 
συμμετοχή Ελλήνων και 
Τούρκων εργαζομένων, με 
πρωτοβουλία του ΆΚΕΛ.

Με αφορμή την εορτή της Ερ-
γατικής Πρωτομαγιάς σε όλες 
τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, 
ο τότε πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Χ. 
Πολυζωγόπουλος, ζητεί 35ωρο, 
μείωση ωρών εργασίας, χωρίς 
παράλληλη μείωση αποδοχών.

1924
Ένας νεκρός και 17 τραυ-
ματίες είναι ο απολογι-
σμός επεισοδίων διαδη-
λωτών και αστυνομίας 
στην Πλατεία Θεάτρου στη 
συγκέντρωση του ΚΚΕ για 
την Εργατική Πρωτομαγιά.

1958

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΟΓΟ
Παντρεύτηκε ένας στο χωριό, και μόλις πήγε τη γυναίκα 

του στο σπίτι, της είπε: – Γυναίκα, ότι θέλεις κάνε, αλλά 
μακριά από το στάβλο με το μεγάλο μαύρο άλογο, γιατί 
είναι άγριο κι επικίνδυνο!
Ζήσανε 1-2 χρόνια καλά, ξεχάστηκε μια μέρα η φουκαριά-

ρα η γυναίκα, μπήκε στο στάβλο, τρώει μια κλωτσιά από το 
άλογο και έμεινε στον τόπο. Έγινε η κηδεία, δεχόταν συλ-
λυπητήρια ο σύζυγος, μόνο που ο παπάς του χωριού παρα-
τήρησε, ότι κάθε φορά που τον πλησίαζε το σύζυγο γυναί-
κα να τον συλλυπηθεί, εκείνος κουνούσε το κεφάλι προς τα 
κάτω και κάθε φορά που τον πλησίαζε άντρας το κουνούσε 
προς τα πάνω. Δεν είπε τίποτα βέβαια, τέτοιες ώρες, αλλά 
την περιέργεια την είχε… Πέρασε λίγος καιρός, ξαναπα-
ντρεύτηκε ο άνθρωπος, πάλι τα ίδια και με την καινούργια 

του γυναίκα, «πρόσεχε της είπε, μακριά από το στάβλο με 
το μαύρο άλογο». Και που το είπε, τι κατάφερε; Ένα χρό-
νο μετά ξανάγινε το κακό! Μπήκε κι αυτή στο στάβλο, μια 
δυνατή κλωτσιά και πάλι το άλογο, πάει στα θυμαράκια 
κι ετούτη! Καινούργια κηδεία, ξανά συλλυπητήρια, μα και 
πάλι ο παπάς πρόσεξε την ίδια περίεργη συμπεριφορά από 
τον χήρο, να κουνάει καταφατικά το κεφάλι στις γυναίκες 
που τον συλλυπούνταν και αρνητικά στους άντρες.
Δεν άντεξε και λίγο μετά, τον πήρε παραπέρα και τον ρώ-

τησε. Τι να σου πω παπά μου, του απάντησε ο λυπημένος. 
Με πλησίαζαν οι γυναίκες και μου έλεγαν «ζωή σε λόγου 
σου» κι εγώ έγνεφα «ευχαριστώ».
Οι άντρες με ρώταγαν «το πουλάς το άλογο;» κι εγώ έγνε-

φα «όχι»!

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

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

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές 

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

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

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

514 894 2434

ELTEC

ΔΩΡΕΆΝ
 εκτίμηση προσφοράςΚΩΣΤΆΣ

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

RBQ# 5713-3464-01

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

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

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363

CU
RÉ

-L
AB

EL
LE

SAINT-MARTIN

X O

Διαφημιστείτε 
κι εσείς 

 
για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  
Τηλεφωνήστε  μας σήμερα:  

450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

γεμίσματα τσιπρόκ, πλάστερ, 
βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. 
Δωρεάν εκτίμηση, λογικές 

τιμές. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση.

Ζητείστε τον Γιάννη 
514-299-8839

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ:
ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ

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

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
R.B.Q. 5739-7150-01

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

Προσκομίστε 
τα Βιογραφικά σας 

σημειώματα στο
editor@newsfirst.ca

Ευκαιρία Εργασίας
Η Εφημερίδα ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ 

ιδιοκτησία του Δημοσιογραφικού Ομίλου 
NEWSFIRST MULTIMEDIA 

με έδρα το Λαβάλ
στην πορεία ανάπτυξης της αναζητεί 

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

έχει τα ακόλουθα προσόντα:

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



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!


	NEA 14-17 WEB 1
	NEA 14-17 WEB 2
	NEA 14-17 WEB 3
	NEA 14-17 WEB 4
	NEA 14-17 WEB 5
	NEA 14-17 WEB 6
	NEA 14-17 WEB 7
	NEA 14-17 WEB 8
	NEA 14-17 WEB 9
	NEA 14-17 WEB 10
	NEA 14-17 WEB 11
	NEA 14-17 WEB 12
	NEA 14-17 WEB 13
	NEA 14-17 WEB 14
	NEA 14-17 WEB 15
	NEA 14-17 WEB 16
	NEA 14-17 WEB 17
	NEA 14-17 WEB 18
	NEA 14-17 WEB 19
	NEA 14-17 WEB 20
	NEA 14-17 WEB 21
	NEA 14-17 WEB 22
	NEA 14-17 WEB 23
	NEA 14-17 WEB 24
	NEA 14-17 WEB 25
	NEA 14-17 WEB 26
	NEA 14-17 WEB 27
	NEA 14-17 WEB 28
	NEA 14-17 WEB 29
	NEA 14-17 WEB 30
	NEA 14-17 WEB 31
	NEA 14-17 WEB 32
	NEA 14-17 WEB 33
	NEA 14-17 WEB 34
	NEA 14-17 WEB 35
	NEA 14-17 WEB 36

