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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!

ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ανασχηματισμός 
της Κυβέρνησης και η 
προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ  
στο ΚΙΝ.ΑΛ.
♦ΕΡΕΥΝΑ OPINION: ΣΤΟ +20 Η Ν.Δ.

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΣΕΛΙΔΑ 8

ΣΕΛΙΔΕΣ 9,15 ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

Η Κίνα έκρυβε την αλήθεια  
για τον Covid-19

«Εκτοξεύτηκε»  
τον Απρίλιο η ανεργία  
ΣΕ ΚΑΝΑΔΑ-ΚΕΜΠΕΚ

COVID-19
Τα πιθανά σενάρια 
εξέλιξης της πανδημίας
♦Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι βρήκε 
φάρμακο που «σκοτώνει»  
τον Κορωνοϊό!

Τα εστιατόρια του Κεμπέκ  
εκπέμπουν SOS

«ΒΟΜΒΑ»  
ΑΠΟ ΤΗ CIA

ΣΕΛΙΔEΣ 6-7

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΑ  
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Dr Alan Green:  
«Πρώτα δημόσια  
υγεία και μετά  
οικονομική ανάκαμψη»

ΣΕΛΙΔΑ 3

Η «Ασπίδα της Αθηνάς» 
«σβήνει» το φόβο  

από τα γυναικεία 
πρόσωπα 
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HUMANIA CENTRE
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Excellent
Service

Exceptional
Results

Legal  
Assistance

Special assessments  
for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

Real Estate Broker

 agentvk@gmail.com
514.993.5010

Voula 
Kottaridis

HUMANIA CENTRE 
Agence immobilière 450.682.2121

MLS: 25457401

MLS: 25457401MLS: 12466356 MLS: 25457401

•PARC-EXTENSION• 
CONDO! 

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

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

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

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

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

SOLD!

SOLD!

ΤΑ ΝΕΑ_ Ο κορωνοϊός μεγαλώνει συνε-
χώς το χάσμα που ήδη υπάρχει ανάμεσα 
σε ΗΠΑ και Κίνα. Το Πεκίνο επιχείρησε να 
αποτρέψει τον Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιος Οργα-
νισμός Υγείας) να εκπέμψει εγκαίρως συ-
ναγερμό για το ξέσπασμα της πανδημίας 
στις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα 
όσα φαίνεται να υποστηρίζει η CIA, η 
οποία κατηγορεί τους Κινέζους ότι την 
ίδια εποχή συγκέντρωναν ιατρικά εφό-
δια απ’ όλο τον κόσμο. Το θέμα βέβαια 
το ανέλυσε διεξοδικά στο προηγούμενο 
φύλλο των ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΩΝ ΝΕΩΝ 

ο συν-εκδότης της εφημερίδας, Γιώργος 
Γκιούσμας, βγάζοντας στη… σέντρα την 
Κίνα για συσσώρευση παγκόσμιου ια-
τρικού υλικού. Δημοσιεύσαμε μάλιστα 
και φωτογραφία από το αεροδρόμιο του 
Τορόντο, που δείχνει Κινέζους να μεταφέ-
ρουν κούτες με ιατρικό υλικό προς… ανα-
χώρηση για την Κίνα. 
Το ρεπορτάζ ανέλυσε την κατάσταση σε 
όλο τον κόσμο αλλά και στον Καναδά, 
εφόσον από το Τορόντο έφυγαν για Κίνα 
60 τόνοι εμπόρευμα και από το Μόντρε-
αλ 30 τόνοι! 

Έτσι λοιπόν για να… ευλογήσουμε και τα 
γένια μας, ήρθε τώρα η έκθεση της CIA 
να μας… δικαιώσει! 

Σύμφωνα λοιπόν με νέες πληροφο-
ρίες που δημοσίευσε νωρίτερα αυτή 
την εβδομάδα το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, είναι 
αλήθεια πως την τελευταία εβδομάδα 
του Ιανουαρίου 2020, η Κίνα εισήγαγε 
56.000.000 αναπνευστήρες και μάσκες, 
σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Παράλ-
ληλα, μείωσαν τις εξαγωγές κινεζικών μα-
σκών PPE και άλλων ιατρικών εργαλείων.

Έκθεση της CIA, το περιεχόμενο της 
οποίας διέρρευσε, αναφέρει ότι Αμερι-
κανοί αξιωματούχοι συγκέντρωσαν πλη-
ροφορίες, που αποδεικνύουν ότι η Κίνα 
απείλησε τον Π.Ο.Υ. ότι θα σταματήσει να 
συνεργάζεται στην έρευνα για την κατα-
πολέμηση του κορωνοϊού, που ήδη είχε 
αρχίσει να διεξάγει ο Οργανισμός, σε πε-
ρίπτωση που κήρυττε παγκόσμια κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για 
τη δεύτερη τέτοια έκθεση που βλέπει το 
φως της δημοσιότητας και είναι πιθανό 
να πυροδοτήσει περαιτέρω εντάσεις στις 
αμερικανοκινεζικές σχέσεις. 

Η πρώτη έκθεση, μια γερμανική εκτί-
μηση πληροφοριών που δημοσιεύθη-
κε από το Der Spiegel, είχε αποκαλύψει 
πως η Κίνα είχε ζητήσει να συγκαλυφθεί 
η σοβαρότητα του κορωνοϊού από τον 
Π.Ο.Υ. Σύμφωνα με τις γερμανικές μυ-
στικές υπηρεσίες, ο Κινέζος πρόεδρος 
Xi Jinping είχε ζητήσει από το γενικό 
διευθυντή του Π.Ο.Υ. Tedros Adhanom 
Thebreyesus να καλύψει τη σοβαρότητα 
της κατάστασης τον Ιανουάριο του 2020. 

Οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο Xi είχε 
ζητήσει από τον Tedros να μην αποκαλύ-
ψει πως ο ιός ήταν μεταδοτικός μεταξύ 
ανθρώπων.

Από την πλευρά του ο Π.Ο.Υ. προέβη σε 
επίσημη διάψευση, αλλά αρνήθηκε να 
σχολιάσει αν Κινέζοι αξιωματούχοι προ-
σπάθησαν να καθυστερήσουν, ή να αλ-
λάξουν την ανακοίνωση που καθιστούσε 
τον πλανήτη σε κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης. «Δε σχολιάζουμε συγκεκριμένες 
συζητήσεις που διεξάγονται με κράτη-
μέλη, αλλά μπορούμε να πούμε ότι ανά 
πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας, ο Π.Ο.Υ. ενήργησε βάσει τεκμηρί-
ων που επικεντρώνεται στην προστασία 
όλων των ανθρώπων, παντού» δήλωσε ο 
εκπρόσωπος του Οργανισμού.

Η έκθεση της CIA τονίζει ότι, όταν ο 
Π.Ο.Υ. κήρυξε πανδημία στις 30 Ιανουα-
ρίου, προσπάθησε να «αποδεσμεύσει» 
την Κίνα. Και η αναφορά χαρακτηρίζει τη 
στάση αυτή ως την αιτία που πυροδότη-
σε οργή στη Δύση και ώθησε τον πρόε-
δρο Τραμπ να επικρίνει τον Π.Ο.Υ. για τη 
στήριξη που παρείχε στο χειρισμό του 
Πεκίνου και στη συνέχεια, το Μάρτιο, να 
αναστείλει τη χρηματοδότηση.
Το έγγραφο της CIA, η γερμανική έκθε-

ση και μια άλλη έρευνα-ανάλυση που 
πραγματοποίησε το υπουργείο Εσωτε-
ρικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, καταλήγουν 
στο συμπέρασμα ότι η Κίνα απέκρυψε 
τις πληροφορίες σχετικά με το κορωνο-
ϊό τον Ιανουάριο, για να έχει το χρόνο να 
ανασυνταχθεί και να συσσωρεύσει ιατρι-
κές προμήθειες απ’ όλο τον κόσμο.

«ΒΟΜΒΑ« ΑΠΟ ΤΗ CIA 
Η Κίνα έκρυβε την αλήθεια για τον κορωνοϊό  

και συσσώρευσε ιατρικές προμήθειες
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ DR. ALAN GREEN  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ STETSON

«Η οικονομία δε θα ανακάμψει  
έως ότου περιοριστεί ο ιός»
Πιστεύει ότι το άνοιγμα της οικονομίας πολύ νωρίς  
θα ήταν αντιπαραγωγικό

Με τον COVID-19 να εξαπλώνεται και 
να είναι αβέβαιο αν θα υπάρξει και 

δεύτερο κύμα του ιού το επόμενο φθι-
νόπωρο, τίθενται ερωτήματα σχετικά με 
την προσέγγιση που πρέπει να ακολου-
θηθεί – με την οικονομική ανάκαμψη να 
έχει ύψιστη σημασία στο μυαλό πολλών 
ανθρώπων.

Σύμφωνα με την Ιατρική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Johns Hopkins, υπάρχουν 
περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια 
επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19 
σε 185 χώρες και εδάφη. 

Και χωρίς αμφιβολία, η πανδημία του κο-
ρωνοϊού έχει καταστροφικές επιπτώσεις 
στην παγκόσμια οικονομία.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν για σχεδόν 

δύο μήνες, γεγονός που προκάλεσε απο-
λύσεις. 
Οι χώρες δημιουργούν σχέδια οικονομι-

κής ανάκαμψης και οδηγίες για το άνοιγ-
μα των επιχειρήσεων σε φάσεις με κατάλ-
ληλες προφυλάξεις.
Αλλά πόσο καιρό μπορεί μια οικονομία 

να παραμείνει κλειστή; 
Πρέπει οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι 

να υποχωρήσουν στην αυξανόμενη ανυ-
πομονησία του κοινού και να αρχίσουν 
να επιτρέπουν τη ζωή να επανέλθει στο 
φυσιολογικό; Ή θα πρέπει να συνεχίσουν, 
τουλάχιστον προς το παρόν, με το κλείσι-
μο;
Πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να 

υιοθετήσουν μια συστηματική προσέγγι-
ση – αναγνωρίζοντας ότι θα υπάρξει εκτι-
μώμενο μέγεθος «ασφάλειας» – όπως με-
τριέται έναντι ζημιών στην οικονομία από 
τη συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας; 

Ή συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε προ-
στατευτικά μέτρα COVID-19 έως ότου 
τα ποσοστά μόλυνσης και θνησιμότητας 
φτάσουν σε ασφαλή και ικανοποιητικά 
επίπεδα – ανεξάρτητα από το πόσο καιρό 
διαρκεί, αν αυτό αποδειχθεί απαραίτητο;

Ο ΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ
«Ακούμε πολλούς ανθρώπους και πολι-

τικούς που βλέπουν την οικονομική ζημιά, 
η οποία είναι μεγάλη, και λέμε “Ωχ, πρέ-
πει να ανοίξουμε ξανά για να σώσουμε 
την οικονομία”, λέει ο ειδικός της μακρο-
οικονομικής Δρ. Άλαν Γκριν, πρόεδρος 
τμήματος και αναπληρωτής καθηγητής 
οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Stetson 
της Κεντρικής Φλόριντα.
«Αλλά αυτό που λέω, και αυτό που νο-

μίζω ότι κάθε οικονομολόγος που έχω δει 

να μιλάει δημόσια λέει, είναι ότι τα μέτρα 
γίνονται ανάποδα. Ακόμα κι αν επιτρέψε-

τε νόμιμα τα πάντα να ανοίξουν ξανά, η 
οικονομία δεν πρόκειται να ανακάμψει 
μέχρι να περιοριστεί ο ιός».
Από τη μία πλευρά, υποστηρίζει, η κα-

τάργηση των αναγκαστικών προστατευτι-
κών μέτρων δε θα βοηθήσει απαραίτητα 
στην επανεκκίνηση της οικονομίας. 

Καθώς οι άνθρωποι αρχίζουν να κυκλο-
φορούν ανοιχτά για άλλη μια φορά, τα 
απομεινάρια του εξαιρετικά μεταδοτικού 
ιού SARS-CoV-2 θα αρχίσουν να εξαπλώ-
νονται ξανά, να αρρωσταίνουν περισ-
σότερους ανθρώπους, ενώ αυξάνουν το 
επίπεδο του φόβου και της ανησυχίας του 
κόσμου για αναζωπύρωση της πανδημίας.

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
«Μέρος αυτού του ενστίκτου να προ-

σπαθήσουμε και να κινηθούμε γρήγορα 
για να ανοίξουμε εκ νέου, προκειμένου η 
οικονομία να ξανακινήσει, στην πραγματι-
κότητα πιθανότατα να αποτύχει», είπε ο 
Green.
«Αυτό που θα πρέπει να είναι η προτε-

ραιότητα, είναι η επένδυση στη δημόσια 
υγεία, των περισσότερων τεστ για τον 
ιό, γνωρίζοντας πού βρίσκεται ο ιός, πε-
ριμένοντας να αποσυμφορηθούν τα νο-
σοκομεία, σε σημείο όπου μπορεί κανείς 
πραγματικά να συνεχίσει τις δοκιμές για 
τον εντοπισμό. Έτσι, όταν ανοίξουμε ξανά, 
εάν υπάρχουν εστίες, να μπορούμε να τις 
εξαλείψουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια».

Όσον αφορά το εναλλακτικό επιχείρημα, 
ότι πρέπει να εξισορροπήσουμε δυνητικά 
κλιμακωτές απώλειες από τις μεγαλύτε-
ρες οικονομικές απώλειες, από το να μην 
προχωρήσουμε γρηγορότερα, ο Green 
είπε ότι έχει πρόβλημα με αυτή τη σκέψη.

Η ΥΓΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  
ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
«Λένε ότι ο συνολικός αριθμός των θα-

νάτων από τον ιό είναι σταθερός και ανα-
πόφευκτος», είπε. «Αυτό σημαίνει ότι 
πολλοί άνθρωποι θα πεθάνουν ούτως η 
άλλως, γι’ αυτό πρέπει να ανοίξουμε την 
οικονομία. Αλλά ο συνολικός αριθμός των 
θανάτων δεν είναι καθόλου καθορισμέ-
νος. Εξαρτάται πλήρως από τη δημόσια 
υγεία».
«Και πάλι, το σημείο που προσπαθώ να 

επισημάνω ως οικονομολόγος, είναι ότι 
αν προχωρήσουμε, και υπάρξουν κάποιοι 
θάνατοι, να προσπαθήσουμε να ανοίξου-
με την οικονομία, οι άνθρωποι θα φοβού-
νται και δεν πρόκειται να συμμετάσχουν 
στην οικονομία και θα συνεχίσουμε να 
είμαστε σε μεγάλη ύφεση. Και θα δικαι-
ολογούνται να φοβούνται, επειδή οι άν-
θρωποι δε θέλουν να πεθάνουν και οι 

άνθρωποι δε θέλουν να αρρωστήσουν τα 
μέλη της οικογένειάς τους. Επομένως, εάν 
ο ιός δεν έχει περιοριστεί, τότε δεν υπάρ-
χει τρόπος να επιστρέψουν τα πράγματα 
στο φυσιολογικό».

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Η συμβουλή του; «Κρατήστε την οικονο-

μία κλειστή για μεγαλύτερο χρονικό διά-
στημα, κάτι που μπορούμε να κάνουμε, 
αυξάνοντας δραματικά τα τεστ, ώστε να 
μπορούμε να γνωρίζουμε πού βρίσκεται 
ο ιός και, στη συνέχεια, να εντοπίσουμε 
ανθρώπους που τον έχουν», δήλωσε ο 
Green. 

«Και παρόλο που είναι λίγο νωρίς, αυτό 
φαίνεται να λειτουργεί, τουλάχιστον σε 
κάποια άλλα μέρη».
Υποστηρίζει ότι, υπογραμμίζοντας τη 

σημασία των ανθρώπινων απωλειών, μα-
κροπρόθεσμα αυτό θα ευνοήσει ένα κα-
λύτερο οικονομικό αποτέλεσμα. 
«Επειδή εάν περιορίσουμε δραματικά 

τον ιό, τότε μπορούμε πραγματικά να 
ανοίξουμε ξανά με λιγότερο φόβο, επει-
δή θα έχουμε πιο ακριβείς πληροφορίες, 
περισσότερα άτομα θα επιστρέψουν και 
θα συμμετάσχουν. Θα έχουμε λοιπόν μια 
πολύ καλύτερη οικονομική ανάκαμψη με 
τα σωστά μέτρα για τη δημόσια υγεία».

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

Επί 31 χρόνια 
εξυπηρετούμε την  
Ελληνική Παροικία

Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων 
Επιχειρήσεων - Ζωής

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

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

12300 Laurentian Boulevard
 Montreal, QC H4K 2Z6 

(514) 335-1881 
 www.manoirgouin.com

Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων 
και ημι-αυτόνομων ατόμων

11/2 - 41/2 
Συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα γεύματα, κολατσιά, 
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Προσιτές τιμές

Προσφορά για 
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους 
υπογράψουν το ταχύτερο 
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4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153

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

Guy Ouellette
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Ο εμπειρογνώμονας της μακροοικονο-
μικής Δρ. Alan Green του Πανεπιστη-
μίου Stetson της Κεντρικής Φλόριντα 
προτείνει ότι η πρόωρη ανάληψη των 
μέτρων θα μπορούσε να είναι αντιπα-
ραγωγική στη συνεχιζόμενη μάχη για 
τη δημόσια υγεία κατά του COVID-19
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ΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΣ  
αρνητικές παρεμβάσεις…

Πολλές γενοκτονίες γνώρισε ο εικοστός αιώνας και η Μι-
κρασιατική γη τις χειρότερες από αυτές. Ας θυμηθούμε 

τούτες τις μέρες την ιστορική πλέον τοποθέτηση του σφα-
γέα Μπεχαεντίν Σακίρ το 1915: «Τα έθνη που απόμειναν 
στην αυτοκρατορία μας μοιάζουν με ξένα και βλαβερά χόρτα 
που πρέπει να ξεριζωθούν. Η Τουρκία πρέπει να γίνει μωα-
μεθανική χώρα, όπου η μωαμεθανική δύναμη και οι μωαμε-
θανικές αντιλήψεις θα κυριαρχούν και κάθε άλλη θρησκευ-
τική προπαγάνδα θα καταπνίγεται. Και αυτό δε μπορεί να 
γίνει με την πειθώ. Άρα πρέπει να χρησιμοποιηθεί βία…». 
Η αρχή έγινε με τους Αρμένιους. Η συστηματική προσπάθεια της 
εξόντωσής τους έχει μείνει στην ιστορία ως η πρώτη προσπά-
θεια αναζήτησης μιας τεχνικής της γενοκτονίας, το πλέον αξιο-
σημείωτο εξαγώγιμο προϊόν του Κεμαλισμού. 
Την εφάρμοσαν οι Γερμανοί επί των Εβραίων, οι Κεμαλιστές στον 

Πόντο, στη Μικρά Ασία, στην Πόλη, στην Κύπρο, στο Κουρδιστάν... 
Η ανάγκη για τη διεθνή αναγνώριση τής Γενοκτονίας του Ποντι-
ακού Ελληνισμού είναι επιτακτική και αποτελεί ουσιαστικά μια 
προοδευτική πολιτική πράξη που αποσκοπεί στη διασφάλιση 
των εθνικών μας συμφερόντων, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρει 
ενεργά στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Διότι αν 
είχαμε εγκαίρως διεκδικήσει πολιτικά την καταδίκη της Γενοκτο-
νίας, όπως σωστά έπραξαν οι Εβραίοι, είναι σίγουρο ότι δε θα 
είχαμε τα τραγικά γεγονότα του Σεπτεμβρίου του1955, τις απε-
λάσεις του 1964, την εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο το 1974... 
Δε θα είχαμε τις συνεχιζόμενες, σε κάθε επίπεδο, απαράδεκτες 

προκλήσεις και διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και τη Θράκη. 
Θα πρέπει επιτέλους να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις, 
για τον τρόπο προώθησης της διεθνούς αναγνώρισης της Γενο-
κτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού και θα πρέπει να ενταθούν 
οι προσπάθειες που γίνονται προς αυτό το σκοπό. 

Σχεδόν σε όλο τον πλανήτη οι άνθρωποι διώκονται, αποβάλλο-
νται ή σκοτώνονται λόγω της φυλής, της θρησκείας, του φύλου 
ή της πολιτικής τους ένταξης. 

Η διεθνής κοινότητα δυστυχώς, κλείνει τα μάτια της ή δεν 
πράττει τίποτα. Με τη διεθνή αναγνώριση μπορούμε να μην 
επιτρέψουμε άλλες γενοκτονίες, άλλες κτηνωδίες...

Στον Καναδά, χάρη στις εντατικές προσπάθειες του Ελληνο-
καναδικού Κογκρέσου, δεκατρείς Καναδικές πολιτείες και δια-
μερίσματα έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση, με την πόλη 
του Λαβάλ τελευταία στη σειρά. Είχαν προηγηθεί η Οτάβα, το 
Τορόντο, η Οσάβα, το Λασάλ, η Σαιντ Μισέλ- Βίλερεϊ, η Κοτ Σαιν 
Λίκ, το Μόντρεαλ, η Βάγκν, το Βανκούβερ, η Ρετζίνα, το Έντμο-
ντον και το Κάλγκαρι.

Διά στόματος του Γερουσιαστή Λεωνίδα Χουσάκου, κατάπλη-
κτοι πληροφορηθήκαμε για την αχαρακτήριστη αρνητική πα-
ρέμβαση της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ στον 
πρόεδρο της Καναδικής Γερουσίας, ενόσω η εισήγηση Merchant 
– Χουσάκου περί αναγνώρισης βρισκόταν υπό μελέτη. 

Η ακατανόμαστη αυτή ενέργεια, αναμφίβολα συνέβαλε στην 
απόρριψη του αιτήματος από το ανώτατο νομοθετικό σώμα. Τέ-
τοιου είδους ανθελληνικές συμπεριφορές, μας παραπέμπουν σε 
κάποιες σκοτεινές εποχές διχόνοιας και προδοτικών πράξεων.

Πιστεύω ότι παρ’ όλες τις όποιες μικρότητες και αντιξοότητες, 
οι προσπάθειες δε θα πρέπει να εγκαταλειφτούν…

Οι πολιτικές συνέπειες της 
πανδημίας είναι ήδη αισθητές
Του Edward Luttwak*

Mετά το 1918, οι γυναίκες σταμάτησαν 
να φορούν κορσέδες και οι άντρες 

εγκατέλειψαν τα ψηλά καπέλα. Και τα δύο 
είχαν γίνει άβολα και ακριβά, αλλά εγκατα-
λείφθηκαν χρόνια μετά την αποκάλυψη των 
αδυναμιών τους.
Ποια είναι τα ισοδύναμα των κορσέδων και 

των ψηλών καπέλων στον κόσμο μετά τον 
κορωνοϊό; 
Μερικά πράγματα μπορεί εύκολα να προ-

βλεφθούν γιατί ήδη συμβαίνουν: τα διαδι-
κτυακά ψώνια θα επεκταθούν ακόμη περισ-
σότερο, ενώ ολόκληρα εμπορικά κέντρα θα 
καταρρεύσουν. Η τηλε-εργασία θα γενικευ-
θεί. Με την τεχνητή νοημοσύνη να παίρνει 
τη θέση των εργαζομένων, η ζήτηση για κτί-
ρια γραφείων μπορεί να μειωθεί ταχύτερα 
κι από εκείνη για εμπορικά κέντρα.
Ο ιός θα θέσει υπό αμφισβήτηση τόσο την 

ιατρική, όπως ασκείται στην Αμερική, αφού 
δείχνει ότι πολλές εξετάσεις γίνονταν μόνο 
για να φουσκώσουν οι λογαριασμοί, όσο 
και τη λογική των διεθνών ταξιδιών, αφού 
λίγοι είναι εκείνοι που θα διακινδυνεύσουν 
να τεθούν για δύο εβδομάδες σε καραντίνα.
Η μεγαλύτερη επίπτωση του ιού όμως θα 

είναι στην πολιτική. Πάντα ξέραμε ότι το κα-
θεστώς του Σι Τζινπίνγκ κρύβει την αλήθεια. 
Αυτό που δε μπορούσαμε να φανταστού-
με είναι ότι μετά την εμπειρία του SARS, οι 
κομματικοί άρχοντες στην Ουχάν θα απέ-
κρυπταν την άφιξη ενός νέου ιού και θα φί-
μωναν τους γιατρούς που προσπάθησαν να 
μας προειδοποιήσουν.
Μετά την Κίνα, ο ιός αποκάλυψε τη δου-

λοπρέπεια του επικεφαλής της Π.Ο.Υ. – ο 
οποίος εξήρε τη «διαφάνεια» της Κίνας και 
απέκλεισε την Ταϊβάν από τις συζητήσεις, 
ύστερα από απαίτηση του Πεκίνου. 
Στις 14 Ιανουαρίου, ο Π.Ο.Υ. ανακοίνωσε 

ότι «οι κινεζικές αρχές δε βρήκαν σαφείς εν-
δείξεις μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρω-
πο» – το οποίο τυπικά ήταν σωστό, αφού 
είχαν φιμωθεί οι γιατροί που είχαν ζητήσει 
να ερευνηθεί ακριβώς αυτό.
Όταν ο ιός έφτασε στο Ιράν, αποκάλυψε 

τον τυφλό φανατισμό της θεοκρατίας του. 
Οι ηγέτες της χώρας αρνήθηκαν να σταμα-
τήσουν τα καθημερινά προσκυνήματα αν-
θρώπων απ’ όλη τη χώρα. 
Για τον ιό, το προσκύνημα είναι ο ιδανικός 

μηχανισμός διάδοσης. 
Ακόμη κι όταν κυβερνητικοί αξιωματούχοι 

αρρώσταιναν και πέθαιναν, χρειάστηκε χρό-
νος για να εξουδετερωθούν όσοι έλεγαν ότι 

οι ναοί θεραπεύουν τους ασθενείς, δεν αρ-
ρωσταίνουν τους υγιείς. Και τότε ήταν αργά.
Στην Ιταλία, ο ιός ήταν ιδιαιτέρως φονικός, 

λόγω ενός συνδυασμού ιδιαίτερα υγιών ιδι-
ωτικών ζωών και ιδιαίτερα ανθυγιεινών δη-
μόσιων ζωών. Οι Ιταλοί υπερηφανεύονται 
ότι έχουν υψηλό προσδόκιμο ζωής, επειδή 
ακολουθούν υγιεινή διατροφή, έχουν ισχυ-
ρά οικογενειακά δίκτυα και περνούν πολύ 
καιρό στην ύπαιθρο. Με τον ιό να είναι πολύ 
επικίνδυνος για τους ηλικιωμένους, ο απο-
λογισμός θα ήταν βαρύς, έγινε όμως ακόμη 
βαρύτερος, λόγω της χαώδους οργάνωσης 
της ιατρικής περίθαλψης, ιδιαίτερα στους 
οίκους ευγηρίας.
Τι αλήθειες αποκάλυψε ο ιός στην Αμερική, 

όπου οι νεκροί πλησιάζουν τους 85.000; Η 
πρώτη είναι πως οι ΗΠΑ δεν είναι ένα ενιαίο 
κράτος, αλλά μια ομοσπονδία. Οι πολιτεια-
κές κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες για την 
υγεία, κι έτσι υπάρχουν μεγάλες διαφορές 
από πολιτεία σε πολιτεία. Η δεύτερη αλή-
θεια είναι ότι πολλοί από τους αντιπάλους 
του Ντόναλντ Τραμπ δεν αρκούνται να του 
επιτίθενται για τα πολλά του λάθη, του επι-
τίθενται και για τις λίγες αρετές του, και κυ-
ρίως για το ότι διέκρινε τους κινδύνους που 
έχουν οι αλυσίδες τροφοδοσίας στην Κίνα.
Οι πολιτικές συνέπειες της πανδημίας είναι 

αισθητές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδυ-
ναμωθεί και ίσως να μην ανακάμψει ποτέ. 
Στην Ιταλία, όπου η υποστήριξη από την ΕΕ 
δεν ήρθε ποτέ, εκθειάστηκε η στάση της 
Κίνας και της Ρωσίας. Η επιτυχία της Κίνας 
είναι οφθαλμαπάτη: η Ταϊβάν, το Χονγκ 
Κονγκ, η Σιγκαπούρη και η Νότια Κορέα τα 
πήγαν καλύτερα.
Ούτε η ΕΕ ούτε η Αμερική ή η Βρετανία, θα 

κριθούν από τα λάθη τους στην αντίδραση 
απέναντι στον ιό. 
Αντιθέτως, θα αξιολογηθούν από το πόσο 

γρήγορα θα ανακάμψουν οι οικονομίες 
τους. Το ίδιο συνέβη και μετά τη χρηματο-
πιστωτική κρίση. Αντίθετα με τότε, όμως, 
καμιά χώρα δε θα βγει αλώβητη, γιατί όλες 
έχουν τα ισοδύναμα των κορσέδων και των 
ψηλών καπέλων. 
Οι πολιτικοί που θα τα υπερασπιστούν θα 

αποτύχουν. Η Κίνα ανακάμπτει ταχύτερα, 
αλλά η μαζική διαρροή κινεζικών κεφαλαί-
ων στην Αμερική διηγείται μια άλλη ιστορία.

*O Έντουαρντ Λούτβακ είναι senior associate 
στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών 
της Ουάσιγκτον

© The Economist
Μετάφραση-αναδημοσίευση: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Πρόβλημα ρευστότητας στα εστιατόρια του Κεμπέκ
-Χρειάζονται περισσότερο κεφάλαιο κίνησης για να ανοίξουν ξανά επιτυχώς
-Ο Καναδάς ανυπομονεί να συνεργαστεί με την κυβέρνηση του Κεμπέκ για το άνοιγμα των επιχειρήσεων εστίασης

Μια νέα έρευνα από τον οργανισμό 
Restaurants Canada αποκάλυψε ότι 

τα περισσότερα εστιατόρια στο Κεμπέκ 
ενδέχεται να μην έχουν αρκετή ταμειακή 
ροή για να ανοίξουν ξανά επιτυχώς τις 
πόρτες τους. 
Τα νέα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά για 

την παροικία μας, καθώς ένας μεγάλος 
αριθμός ιδιοκτητών είναι Ελληνικής κατα-
γωγής και η βιομηχανία της εστίασης στε-
νά συνδεδεμένη με το Ελληνικό στοιχείο.

Καθώς η επαρχία προχωρά με την άρση 
μέτρων έκτακτης ανάγκης, τα εστιατόρια 
θα χρειαστούν περισσότερη υποστήριξη, 
ώστε να παραμείνουν βιώσιμα μέχρι να 
ανακάμψουν πλήρως.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΤΙ  
ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ  

ΘΑ ΔΥΣΚΟΛΕΥΤΟΥΝ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ
Περίπου επτά στους δέκα ερωτηθέντες 

δήλωσαν ότι ανησυχούν πολύ ότι η επι-
χείρησή τους δε θα έχει αρκετή ρευστό-
τητα για να πληρώσει την τροφοδοσία, τα 
ενοίκια και άλλα έξοδα τους επόμενους 
τρεις μήνες.

Παρόλο που το πρόγραμμα έκτακτης βο-
ήθειας για ενοικίαση έκτακτης ανάγκης 
του Καναδά (CECRA) μπορεί να προσφέ-
ρει ανακούφιση σε ορισμένα εστιατόρια, 
οι υποχρεώσεις ενοικίου εξακολουθούν 
να αποτελούν πρόκληση για πολλούς:
-Τουλάχιστον ένας στους πέντε ανεξάρ-

τητους φορείς εκμετάλλευσης εστιατορί-
ων ασχολείται με έναν ιδιοκτήτη που δεν 
είναι πρόθυμος να παρέχει ανακούφιση 
από ενοίκια. Είτε μέσω του προγράμμα-
τος CECRA είτε μέσω άλλης ρύθμισης.
-Το 14% των ανεξάρτητων εστιατορίων 

δε μπόρεσε να πληρώσει ενοίκιο για τον 
Απρίλιο και σχεδόν το 20% δε μπόρεσε να 
πληρώσει ενοίκιο για το Μάιο, παρά το 
γεγονός ότι δεν είχε συμφωνία από τον 
ιδιοκτήτη τους για αναβολή αυτών των 
πληρωμών.

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ  
ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΕΙ  

ΕΝΕΡΓΟ ΡΟΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ  
ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ

«Η ανθεκτικότητα της βιομηχανίας μας 
δε θα είναι αρκετή για να εμποδίσει τα 
εστιατόρια να αντιμετωπίσουν οικονο-
μικές δυσκολίες τους επόμενους μήνες. 
Καθώς σταδιακά ανοίγουν, θα υπάρχει 
ανάγκη για συνεχή υποστήριξη», δήλω-
σε ο David Lefebvre, Αντιπρόεδρος της 
Restaurants Canada, Federal and Quebec. 
«Αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση του 

Κεμπέκ υπαινίχθηκε ότι τα εστιατόρια θα 
λάβουν υποστήριξη για να τα βοηθήσουν 
να ανοίξουν ξανά. Αυτή ήταν μια ευπρόσ-
δεκτη είδηση».

Πριν από την έναρξη της πανδημίας 
COVID-19, η βιομηχανία τροφίμων της 
Quebec σχεδόν 18 δισεκατομμυρίων δο-
λαρίων αντιπροσώπευε το 4% του ΑΕΠ 
της επαρχίας και ήταν ο τρίτος μεγαλύτε-
ρος εργοδότης του ιδιωτικού τομέα της 
επαρχίας. Εάν οι συνθήκες δε βελτιωθούν, 
τα έσοδα θα μπορούσαν να μειωθούν 
έως και 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια για 
το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και η βιομη-
χανία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να 
ανακτήσει τις περισσότερες από 175.000 
θέσεις εργασίας που χάθηκαν λόγω του 
COVID-19. 
Τα εστιατόρια του Καναδά ζητούν πε-

ραιτέρω δράση στους ακόλουθους τομείς, 
όπου οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
τροφίμων συνεχίζουν να χρειάζονται υπο-
στήριξη για να έχουν πιθανότητες επιβί-
ωσης:
-Εμπορική προστασία ενοικιαστών και 

ανακούφιση από ενοίκια. Ενώ το πρό-
γραμμα CECRA ανταποκρίνεται σε μια 
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα 
εστιατόρια, πολλά δε θα είναι σε θέση να 
εξασφαλίσουν οποιαδήποτε προστασία ή 
ανακούφιση μέσω αυτού του μηχανισμού, 
χωρίς δικό τους σφάλμα. 
Απαιτείται ένα ευρύτερο πρόγραμμα 

ανακούφισης από τα ενοίκια για να προ-
σελκύσουν επιχειρήσεις που έχουν σημει-
ώσει σημαντική μείωση των πωλήσεων, 

αλλά δεν πληρούν το ισχύον κατώτατο 
όριο. Η εμπορική προστασία μισθωτών 
εξακολουθεί να απαιτείται για όσους δεν 
επωφελούνται από αυτό το πρόγραμμα 
για την ανακούφιση της πίεσης. 
-Βοήθεια με τις ταμειακές ροές και τα 

αυξανόμενα επίπεδα χρέους. Τα περισσό-
τερα εστιατόρια είναι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις που λειτουργούσαν ήδη με 
μικρά περιθώρια κέρδους πριν από την 
COVID-19. 
Με σημαντικά μειωμένα έσοδα που ει-

σέρχονται στις περισσότερες επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών τροφίμων, πολλοί 
έχουν ήδη εξαντλήσει τα αποθεματικά 
τους, ή σύντομα θα το κάνουν. Ίσως χρει-
αστεί να επεκταθούν τα υφιστάμενα μέ-
τρα και να συνεχίσουν να βρίσκονται νέες 
λύσεις για να διασφαλιστεί ότι τα εστια-
τόρια θα έχουν αρκετό κεφάλαιο κίνησης 
για να ανοίξουν ξανά τις πόρτες τους. 
-Βοήθεια με το κόστος εργασίας. Ενώ η 

επιδότηση μισθού 75% της ομοσπονδια-
κής κυβέρνησης βοηθά ορισμένα εστια-
τόρια να διατηρήσουν το προσωπικό στη 
μισθοδοσία, αυτά που τώρα προετοιμά-
ζονται να ανοίξουν ξανά ανησυχούν ότι δε 
θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν την υποστή-
ριξη τους επόμενους μήνες. 
Περαιτέρω βοήθεια από την κυβέρνηση 

του Κεμπέκ σε αυτόν τον τομέα θα ήταν 
ευπρόσδεκτη, μαζί με την επέκταση του 
προγράμματος Καναδική Επείγουσα Μι-
σθολογική Επιδότηση (CEWS) κατά μερι-
κούς μήνες. 

ΤΟ QUEBEC SOLIDAIRE ΖΗΤΑ  
ΑΠΟ ΤΗΝ CAQ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ  
ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Ο βουλευτής του Québec Solidaire για 
το Rosemont, Vincent Marissal, ο οποίος 
είναι εκπρόσωπος του κόμματος για φο-
ρολογικά ζητήματα και οικονομική δικαιο-
σύνη, καλεί την κυβέρνηση CAQ να δώσει 
στους ανεξάρτητους ιδιοκτήτες εστιατορί-
ων της επαρχίας λίγο χώρο αναπνοής με 
την απόφαση ενός παγώματος ενός έτους 
για τα ενοίκια και μορατόριουμ για τις 
εξώσεις.

«Ο περιορισμός που διήρκεσε σχεδόν 
δύο μήνες έπληξε σκληρά τον τομέα των 
εστιατορίων», είπε σε δήλωση. 
«Πολλοί δυσκολεύονται να ανταποκρι-

θούν κατά τη διάρκεια του Μαΐου και 
αναρωτιούνται ήδη εάν θα είναι σε θέση 
να πληρώσουν το ενοίκιο τους τον Ιούνιο. 
Κάθε μέρα που περνά καταδικάζει περισ-
σότερα εστιατόρια σε πτώχευση», συνέχι-
σε.

ΕΠΗΡΕΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ  
ΤΗΝ COVID-19

Ο Marissal δήλωσε ότι τα μέτρα που προ-
τείνει το Québec Solidaire θα επιτρέψουν 
στους ιδιοκτήτες εστιατορίων να παρα-
μείνουν στις τοποθεσίες τους και θα απο-
τελέσουν επίσης μέρος της επερχόμενης 
οικονομικής αναζωογόνησης, βοηθώντας 
στην αποτροπή των απωλειών εσόδων 
πού ήταν 13,6 δισεκατομμύρια δολάρια 
στο Κεμπέκ το 2018.
«Ο τομέας των εστιατορίων αντιπροσώ-

πευε περισσότερες από 230.000 θέσεις 
εργασίας το 2018 στο Κεμπέκ», δήλωσε ο 
Marissal. 
«Δε μπορούμε να αφήσουμε όλες αυ-

τές τις θέσεις εργασίας να εξαφανιστούν. 
Τα εστιατόρια είναι επίσης ένα κεντρικό 
στοιχείο της κοινότητας μας. Οι άνθρωποι 
είναι το μικρό εστιατόριο της γειτονιάς 
τους».

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca



6  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  15 Μαΐου, 2020 / May 15, 2020

Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
N O TA I R E S   -  N O TA R I E S

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

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

Fintikakis & Makrigiannis
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

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

Απόδραση από  
τη συζυγική βία
Η «Ασπίδα της Αθηνάς» προσφέρει την… 
ομπρέλα της στις κακοποιημένες γυναίκες 

Αργά το βράδυ του Σαββάτου 18 Απρι-
λίου, ένας άντρας άρχισε να πυροβο-

λεί πολίτες στη βόρεια Νέα Σκωτία. 
Πρόκειται για το πιο θανατηφόρο μακε-

λειό στην ιστορία του Καναδά, με τουλά-
χιστον 22 νεκρούς, συμπεριλαμβανομέ-
νου ενός μέλους των Βασιλικών Ενόπλων 
Δυνάμεων του Καναδά.

Η έρευνα σχετικά με τα κίνητρα του δο-
λοφόνου έδειξε ότι ο άνδρας είχε κακο-
ποιήσει προφορικά και σωματικά τη μα-
κροχρόνια φίλη του. Πριν σκοτώσει τος 
υπόλοιπους, επιτέθηκε στη σύντροφό του 
και την κράτησε βίαια. 

Η αστυνομία της Nova Scotia πιστεύει ότι 
αυτή η «σημαντική επίθεση» θα μπορού-
σε να ήταν «καταλύτης» για τη θανατη-
φόρα αλυσίδα γεγονότων. Η σύντροφος 
του δολοφόνου κατέφυγε στο δάσος και 
κατάφερε να επιβιώσει.

Η προσπάθεια επιβράδυνσης της εξά-
πλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) ση-
μαίνει ότι οι γυναίκες σε ολόκληρο τον 
Καναδά περνούν περισσότερο χρόνο με 
πιθανούς βίαιους συντρόφους. 
Δε μπορούν να ξεφύγουν εύκολα από 

τους κακοποιητές τους. Το άγχος από εξω-
τερικούς παράγοντες, το κλείσιμο σχολεί-
ων ή η ανεργία, μπορούν να επιδεινώσουν 
την κακοποίηση. Αυτό το άγχος μπορεί να 
προκαλέσει την άνοδο βίαιων επεισοδίων, 
αλλά δε δικαιολογεί τη δράση των κακο-
ποιητών.
Γι αυτό το λόγο, οι υπηρεσίες συνεχίζουν 

να παρέχουν υποστήριξη για τις γυναίκες 
που αντιμετωπίζουν βία στο σπίτι κατά τη 
διάρκεια της έκτακτης ανάγκης του κορω-
νοϊού (COVID-19) και θεωρούνται βασικές.

Η Ασπίδα της Αθηνάς είναι ένας τέτοιος 
οργανισμός. Η ασπίδα υποστηρίζει τις γυ-
ναίκες στο Μόντρεαλ που αντιμετωπίζουν 
κακοποίηση στο σπίτι. 
Ο οργανισμός έχει τρία σημεία εξυπηρέ-

τησης στο Μόντρεαλ, συμπεριλαμβανο-
μένου ενός καταφυγίου για γυναίκες στο 
Park Extension. 
Το ιδρυτικό μέλος και εκτελεστική διευ-

θύντρια, Μέλπα Καματερού, ηγήθηκε του 
οργανισμού τα τελευταία 29 χρόνια. 

Αναλύει τις πραγματικότητες της διατή-
ρησης της Ασπίδας κατά τη διάρκεια έκτα-
κτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία.

 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΦΑΝΗΣ
Η σωματική επίθεση είναι μόνο ένα εί-

δος συζυγικής βίας. Η συζυγική βία συμ-
βαίνει, όταν δύο άτομα βρίσκονται σε μια 
σχέση και ένα άτομο έχει αρνητικά ακραί-
ες συμπεριφορές, όπως απειλές, παρενό-
χληση και σωματικά χτυπήματα. Το άτο-
μο που ενεργεί με τέτοιο τρόπο ελπίζει να 
διασφαλίσει ότι ο σύντροφός του δε θα 
αφήσει τη σχέση.
«Δεν είναι πάντα τόσο προφανές, 

όσο ένας άντρας να χτυπάει τη γυναί-
κα του», λέει το «Γυναικείο Καταφύ-
γιο» του West Island. «Θα είναι συχνά 
ύπουλος: αυτές οι γυναίκες υφίστα-
νται προσβολές, δυσφήμιση και συ-
νεχή έλεγχο από το σύντροφό τους». 

 ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
Το Κεμπέκ έχει περίπου 100 καταφύγια 

για γυναίκες που βιώνουν συζυγική βία. 
Τα καταφύγια παραχωρούν στις γυναίκες 
ένα μέρος για να μείνουν προσωρινά. 

Της Avleen K. Mokha
avleen@newsfirst.ca

Εργαζόμενοι στο Shield of Athena κατά τη διάρκεια μιας γενικής συνέλευσης. Φωτογραφία: Melpa Kamateros

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  7

Το Shield of 
Athena είναι 

ένα από τα λίγα 
καταφύγια που δέ-
χεται μητέρες με τα 
παιδιά τους.
Οι γυναίκες στο 
Shield of Athena 
διαμένουν από μια 
μέρα μέχρι 2 μήνες. 
Πέρυσι, περίπου οι 
μισές από τις προ-
στατευμένες γυναί-
κες έμειναν για 33 
ημέρες.
«Φυσικά, αν δούμε 
ότι η γυναίκα δεν 
έχει χρήματα, δε 
διαθέτει σύστημα 
υποστήριξης, τότε 
θα το επεκτείνουμε 
σε 3 μήνες», είπε η 
κα Καματερού.

⇲
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Το Shield of Athena είναι ένα από τα 
λίγα καταφύγια που δέχεται μητέρες με 
τα παιδιά τους.

Οι γυναίκες στο Shield of Athena διαμέ-
νουν από μια μέρα μέχρι 2 μήνες. Πέρυσι, 
περίπου οι μισές από τις προστατευμένες 
γυναίκες έμειναν για 33 ημέρες.
«Φυσικά, αν δούμε ότι η γυναίκα δεν 

έχει χρήματα, δε διαθέτει σύστημα υπο-
στήριξης, τότε θα το επεκτείνουμε σε 3 
μήνες», είπε η κα Καματερού.
Το καταφύγιο οργανώνει δραστηριότη-

τες για γυναίκες, οι οποίες προετοιμά-
ζονται για είσοδο στην αγορά εργασίας. 
Για παράδειγμα, οι γυναίκες λαμβάνουν 
βοήθεια για τη σύνταξη βιογραφικού ή τη 
δημιουργία επαγγελματικών καρτών.
«Αν δώσεις στις γυναίκες τις πληροφο-

ρίες, είναι εκπληκτικό πως τις διαχειρί-
ζονται», είπε η Μέλπα Καματερού, που 
ανάφερε ότι ένα σεμινάριο για την αγορά 
εργασίας πέρυσι βοήθησε μια προστα-
τευμένη γυναίκα να γίνει caterer [τροφο-
δότης / προμηθευτής τροφίμων].
«Πολλοί υποθέτουν ότι οι γυναίκες από 

εθνοτικές κοινότητες δεν κάνουν τίποτα 
με αυτά που τους δίνονται. Η αλήθεια εί-
ναι ότι θέλουν και μπορούν να εργαστούν. 
Θέλουν να είναι ανεξάρτητες».

Επιπλέον, το καταφύγιο πραγματοποιεί 
συνεδρίες για διαχείριση άγχους, νομική 
διαβούλευση και αυτο-βελτίωση. «Όταν 
οι γυναίκες μπαίνουν στο καταφύγιο, δεν 
είναι ακόμη αυτόνομες. Σκοπός μας είναι 
να τις κάνουμε αυτόνομες», σημειώνει η 
κα Καματερού.

 
ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ  
ΤΟ PARK EXTENSION

Οι γυναίκες στο Park Extension ενδέχε-
ται να διατρέχουν κίνδυνο για συζυγική 
βία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το 
2016, το Τμήμα Αστυνομικών Υπηρεσιών 
του Μόντρεαλ (SPVM) δημοσίευσε μια έκ-
θεση για τη βία μεταξύ παντρεμένων ζευ-
γαριών. Το Park Extension κατέλαβε την 
5η θέση από τις 32 γειτονιές στο Greater 
Montreal.
Η οικονομική αυτονομία για να αφήσεις 

το σύντροφό σου είναι μια μεγάλη ανη-
συχία για τις γυναίκες στο Park Extension. 
Σχεδόν το 80% των κατοίκων ζουν με νοίκι 
και σχεδόν το 40% των ενοικιαστών δί-
νουν το ένα τρίτο ή περισσότερο του ει-
σοδήματός τους προς ενοικίαση, σύμφω-
να με στατιστικά στοιχεία της απογραφής 
του 2016.

Οι γυναίκες στο Park Extension που είναι 
μετανάστες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες 
προκλήσεις, επειδή τα Αγγλικά και τα Γαλ-
λικά μπορεί να μην είναι η μητρική τους 
γλώσσα. Το γλωσσικό εμπόδιο μπορεί να 
δυσκολέψει τις γυναίκες να γνωρίζουν 
σχετικά με τις υπηρεσίες κοινωνικής και 
υγειονομικής περίθαλψης που έχουν στη 
διάθεσή τους, καθιστώντας τις αρκετά 
απομονωμένες ώστε να ελέγχονται από 
τους συντρόφους τους.

Από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι περιορι-
σμοί κυκλοφορίας στο Κεμπέκ, λόγω του 
Covid-19, η Ασπίδα συνεχίζει τηλεφωνι-
κές διαβουλεύσεις και καλεί μέσω τηλε-
διάσκεψης. Μεγάλο μέρος του έργου της 
οργάνωσης έγκειται στη δωρεάν διαβού-
λευση με τις γυναίκες στις γλώσσες που 
μιλούν άνετα.
Με αυτόν τον τρόπο, ο οργανισμός εξυ-

πηρετεί αποκλειστικά τις πολυεθνικές 
γυναίκες, προσφέροντας υπηρεσίες σε 
17 γλώσσες εκτός από την αγγλική και τη 
γαλλική.
Οι περισσότερες γυναίκες που καλούν 

τον οργανισμό Shield of Athena δε μιλούν 
αγγλικά ή γαλλικά. 1 στις 2 κλήσεις το κα-
ταφύγιο που έλαβε κατά μέσο όρο πέρυσι, 
ήταν σε γλώσσα διαφορετική από την Αγ-
γλική και τη Γαλλική.
Ενώ η πλειονότητα των γυναικών πα-

ραπέμπεται στο Καταφύγιο, η Μέλπα 

Καματερού λέει ότι οι γυναίκες που συμ-
βουλεύονται τις υπηρεσίες της Ασπίδας, 
συχνά διαβιβάζουν τις πληροφορίες σε 
άλλες γυναίκες στη γλώσσα τους ή στις 
θρησκευτικές κοινότητες που αντιμετωπί-
ζουν παρόμοιες καταστάσεις. Οι γυναίκες 
σκέφτονται να φύγουν από τα σπίτια τους 
αλλά διστάζουν για τα επόμενα βήματα 
να βρουν απαντήσεις μέσω των γραμμών 
βοήθειας του οργανισμού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Το Shield of Athena είναι ένας από τους 

575 οργανισμούς κατά της βίας γυναικών 
σε ολόκληρο τον Καναδά που χρειάζονται 
γρήγορα οικονομική βοήθεια κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας.

Στις αρχές Απριλίου, ο πρωθυπουργός 
Justin Trudeau ανακοίνωσε ότι θα δοθούν 
40 εκατομμύρια δολάρια στον τομέα της 
Γυναίκας και της Ισότητας των Φύλων στον 
Καναδά (WAGE). Μέχρι και 26 εκατομμύ-
ρια δολάρια αυτού του ποσού πρέπει να 
κατανεμηθούν σε καταφύγια για γυναί-
κες που διαφεύγουν από τη βία, αλλά τα 
χρήματα κινδυνεύουν να διανεμηθούν με 
αργούς ρυθμούς.

Η κα Καματερού είπε, ότι από τότε που 
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνω-
σε βοήθεια, «Η Ασπίδα» έλαβε 10.000$. 
Ωστόσο, το καταφύγιο βρίσκεται οικονο-
μικά στρυμωγμένο.
«Δε μπορούμε να μετακινηθούμε για να 

πάρουμε δωρεές. Δε μας επιτρέπεται να 
αφήνουμε πολίτες να φέρνουν αναλώσι-
μα στο καταφύγιο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε 
χρήματα για να καλύψουμε τα βασικά».
Το προσωπικό της Ασπίδας περιλαμβάνει 

κοινωνικούς λειτουργούς και διερμηνείς 
γλωσσών. Η Καματερού έπρεπε να προ-
σλάβει έναν άλλο κοινωνικό λειτουργό 
τον Απρίλιο, πράγμα που σημαίνει ότι ο 
οργανισμός θα πληρώσει την πρόσθετη 
επιβάρυνση ενός νέου υπαλλήλου, χωρίς 
τη δυνατότητα να βασίζεται σε δωρεές ή 
συγκέντρωση χρημάτων όπως συνήθως.
«Σε κοινοτικό επίπεδο, ένας οργανισμός 

πρέπει να βασίζεται στη συγκέντρωση 
χρημάτων για να παραμείνει οικονομι-
κά εύρωστος», δήλωσε η κα Καματερού, 
προσθέτοντας ότι οι οδηγίες έκτακτης 
ανάγκης για την υγεία, διατάσσουν τους 
ανθρώπους να μείνουν στο σπίτι, γεγονός 
που καθιστά δυσκολότερη την κινητοποί-
ηση οικονομικής βοήθειας.

 
Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ 
Οι δραστηριότητες στο καταφύγιο του 

Shield of Athena συνεχίζονται. Οι νέες 
γυναίκες που προσχωρούν στο καταφύγιο 
θα τεθούν σε καραντίνα πριν μπορέσουν 
να αλληλοεπιδράσουν με άλλους. 

Η Μέλπα Καματερού τονίζει, ότι οι γυ-
ναίκες που πάσχουν από συζυγική βία δεν 

είναι απαραίτητα άστεγες. Αν και οι άστε-
γες γυναίκες μπορούν και βιώνουν βία, το 
Shield of Athena επικεντρώνει τις υπηρε-
σίες της σε γυναίκες που έχουν σπίτια που 
είναι επικίνδυνα γι αυτές, λόγω συζυγικής 
βίας.
Ο Δρ Ανδρέας Νικόλης πρόσφατα δώ-

ρισε μάσκες, γάντια και απολυμαντικά 
χεριών στο καταφύγιο, το οποίο επιτρέπει 
στους εργαζόμενους στο καταφύγιο να 
προστατεύονται.
Καλέστε το Shield of Athena’s Montreal 

office στο 514-274-8117 ή στο 1-877-274-
8117. Καλέστε τις Γραμμές παραπομπής 
και βοήθειας για την πολύγλωσση σεξου-
αλική βία στο 514-270-2900 (Μόντρεαλ) 
και 450-688-2117 (Laval). 

Όπως πάντα, καλέστε το 9-1-1 για βοή-
θεια από την αστυνομία.

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  6

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

⇲

Εθελοντές που λαμβάνουν εκπαίδευση για να εργαστούν για το Shield of Athena. 
Φωτογραφία: Melpa Kamateros

Μέλπα Καματερού

«Όταν οι γυναίκες 
μπαίνουν στο κατα-
φύγιο, δεν είναι ακό-
μη αυτόνομες. Σκο-
πός μας είναι να τις 
κάνουμε αυτόνομες»

«Δε μπορούμε να 
μετακινηθούμε για να 
πάρουμε δωρεές. Δε 
μας επιτρέπεται να 
αφήνουμε πολίτες να 
φέρνουν αναλώσιμα 
στο καταφύγιο.  
Γι' αυτό χρειαζόμαστε 
χρήματα για να καλύ-
ψουμε τα βασικά»

«Σε κοινοτικό επίπε-
δο, ένας οργανισμός 
πρέπει να βασίζεται 
στη συγκέντρωση 
χρημάτων για να πα-
ραμείνει οικονομικά 
εύρωστος»
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Μας ακούτε στο 1610 ΑΜ

Από τις 9 Μαΐου, 
επιστρέψαμε  στον 

αέρα στη συχνότητα 
1610 ΑΜ, κάθε 

Σάββατο και Κυριακή 
στις 4 μμ.

1610

Σε δεινή θέση βρίσκεται ο Καναδάς, 
όσον αφορά την ανεργία στη χώρα. 

Η Πανδημία έχει επιφέρει σοβαρό πλήγ-
μα σε όλες τις Επαρχίες, με αποτέλεσμα, 
μέσα σε δύο μήνες, το ποσοστό ανεργί-
ας να έχει «σκαρφαλώσει» στο 13% τον 
Απρίλιο, από το 5,6% του Φεβρουαρίου 
και το 7,8% του Μαρτίου.

Μάλιστα, σε ορίζοντα 44 ετών, από το 
1976 δηλαδή που υπάρχουν συγκρίσιμα 
στοιχεία για την αγορά εργασίας και τη 
μέτρηση της ανεργίας, αυτό είναι το 2ο 
χειρότερο ποσοστό στον Καναδά, μετά το 
13,1% του Δεκεμβρίου 1982, όταν η χώρα 
είχε βρεθεί τότε σε οικονομική ύφεση!

Ειδικότερα το Κεμπέκ, είναι η επαρχία 
που επλήγη περισσότερο, εφόσον το πο-
σοστό ανεργίας «εκτινάχθηκε» σε πρω-
τόγνωρα… ύψη, ήτοι στο 17%(!) μετά το 
8,1% του Μαρτίου αλλά και το (για πρώτη 
φορά στην ιστορία της επαρχίας) χαμηλό 
του Φεβρουαρίου 4,5%!

Ο αντίκτυπος στην οικονομία του Κανα-
δά ήταν ιδιαίτερα έντονος, εφόσον οι επι-
χειρήσεις –λόγω του lockdown– αναγκά-
στηκαν να απολύσουν προσωπικό, με τις 
θέσεις εργασίας που χάθηκαν έως και τον 
Απρίλιο να πλησιάζουν τα 2 εκ. (1.472.000 
άτομα πλήρους απασχόλησης και 521.900 
άτομα μερικής απασχόλησης). 

Από τα 2 εκ. που έχασαν τη δουλειά τους 
στον Καναδά από τον Φεβρουάριο, πε-
ρίπου 821.000 άτομα ήταν στο Κεμπέκ 
(-18,7% το χειρότερο ποσοστό ανάμεσα 
στις επαρχίες).

Επίσης, το ποσοστό συμμετοχής στο ερ-
γατικό δυναμικό της χώρας «έπεσε» ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ κάτω από το 60% (58,9%) 
από 63,5% που ήταν, το οποίο είναι το χα-
μηλότερο που έχει καταγραφεί…
Για να δούμε ακόμα πιο… καθαρά το 

μέγεθος του προβλήματος, αρκεί να ανα-
φερθεί ότι το μέγεθος της μείωσης της 
απασχόλησης είναι τέτοιο, που ξεπερνά-
ει κατά πολύ και την περίοδο της ύφεσης 
1981-1982, που είχε τότε ως αποτέλεσμα 
τη συνολική μείωση της απασχόλησης 
κατά 612.000 θέσεις εργασίας (-5,4%) για 
περίπου 17 μήνες!

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ
Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σημαντι-

κά σε όλες τις επαρχίες τον Απρίλιο. Στο 
Κεμπέκ, το ποσοστό αυξήθηκε σε 17%, το 
υψηλότερο ποσοστό στην επαρχία από 
τότε που έγιναν διαθέσιμα συγκρίσιμα 
στοιχεία το 1976, και το υψηλότερο μετα-
ξύ όλων των επαρχιών. 
Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε με 

ταχύτερο ρυθμό στο Κεμπέκ (+101% ή 
+367.000 σε διάστημα ενός μήνα) σε σχέ-
ση με άλλες επαρχίες. 
Τον Απρίλιο, η αύξηση του αριθμού των 

ατόμων που απολύθηκαν προσωρινά, 
ήταν αναλογικά υψηλότερη στο Κεμπέκ 
από ό,τι σε άλλες επαρχίες, ενώ η αύξηση 
του αριθμού των ατόμων που προέρχο-
νται από το εργατικό δυναμικό ήταν ανα-
λογικά χαμηλότερη.

Ιδού και ο πίνακας με τα ποσοστά ανερ-
γίας των 10 επαρχιών (με φθίνουσα σει-
ρά τον Απρίλιο):
                          ΜΑΡ. 2020           ΑΠΡ. 2020
-Quebec  8,1%  17%
-Newfoundland  
and Labrador 11,7%  16%

-Alberta  8,7%  13,4%
-New Brunswick 8,8%  13,2%
-Nova Scotia 9%  12%
-British Columbia 7,2%  11,5%
-Manitoba 6,4%  11,4%
-Saskatchewan 7,3%  11,3%
-Ontario  7,6%  11,3%
-Prince Edward 
Island  8,6%  10,8%

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Η απασχόληση μειώθηκε απότομα από 

το Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο σε κάθε 
μία από τις τρεις μεγαλύτερες μητροπολι-
τικές περιοχές του Καναδά (CMAs). 

Στη CMA του Μόντρεαλ (περιλαμβάνει 
εκτός του Μόντρεαλ και τις περιοχές Laval, 
North Shore, South Shore), το ποσοστό 
ανεργίας ήταν 18,2% τον Απρίλιο, μια αύ-
ξηση 13,4 ποσοστιαίων μονάδων από το 
Φεβρουάριο. 

Συγκριτικά, το ποσοστό ανεργίας στο 
Μόντρεαλ είχε φτάσει στο 10,2% κατά τη 
διάρκεια της ύφεσης του 2008-2009. 

Επίσης, στο Τορόντο, το ποσοστό ανερ-
γίας ήταν 11,1% τον Απρίλιο (αύξηση 5,6 
ποσοστιαίες μονάδες από το Φεβρουά-

ριο) και στο Βανκούβερ ήταν 10,8% (αύξη-
ση 6,2 ποσοστιαίες μονάδες).

ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων 

(περίπου 2 εκατομμύρια) ελάχιστα άλ-
λαξε το τελευταίο δίμηνο της κρίσης της 
Πανδημίας. Όμως για αυτή την ομάδα 
εργαζόμενων, ο αντίκτυπος της διακοπής 
λειτουργίας λόγω της COVID-19 έγινε αι-
σθητός λόγω σημαντικής απώλειας ωρών 
εργασίας. 

Ειδικότερα, τον Απρίλιο, το 59,4% των 
αυτοαπασχολούμενων εργάστηκαν λιγό-
τερο από το ήμισυ των συνήθων ωρών 
εργασίας τους κατά τη διάρκεια της 
εβδομάδας της 12ης Απριλίου, συμπερι-
λαμβανομένου του 38,4% που δεν εργά-
ζονταν ως ωρομίσθιοι. Κατά την έναρξη 
ενός ξαφνικού σοκ στην αγορά εργασίας, 
οι αυτοαπασχολούμενοι είναι πιθανό να 
συνεχίσουν να αναφέρουν ότι απασχο-
λούνται, με βάση την προσκόλληση στην 
επιχείρησή τους, ακόμη και όταν οι επιχει-
ρηματικές συνθήκες επιδεινώνονται. 
Τα ομοσπονδιακά μέτρα που ανακοινώ-

θηκαν το Μάρτιο και τον Απρίλιο με στόχο 
την παροχή προσωρινής οικονομικής στή-
ριξης στους αυτοαπασχολούμενους μπο-
ρεί να συνέβαλαν στην ενίσχυση αυτής 
της κατάσχεσης.

ΑΚΟΜΑ 3,3 ΕΚ. ΚΑΝΑΔΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ  
ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ

Για να κατανοήσουμε καλύτερα το βαθ-
μό στον οποίο οι καναδοί εργοδότες 
και εργαζόμενοι έχουν ήδη προσαρμο-
στεί στο οικονομικό lockdown λόγω του 
covid-19 και να ρίξει «φως» στη δυνατό-
τητα περαιτέρω προσαρμογών, η Έκθεση 
της Στατιστικής Υπηρεσίας για τον Απρίλιο 
περιλάμβανε συμπληρωματικές ερωτή-
σεις σχετικά με την εργασία από το σπίτι.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της 12ης 

Απριλίου, 12 εκατομμύρια Καναδοί απα-
σχολούνται και εργάστηκαν περισσότερο 
από το 50% των συνήθων ωρών τους. 

Περίπου 5 εκατομμύρια από αυτούς ερ-
γάστηκαν τις περισσότερες ώρες τους από 
το σπίτι. 

Αυτό περιλάμβανε 3,3 εκατομμύρια ερ-
γαζόμενους που συνήθως εργάζονταν σε 

άλλη τοποθεσία εκτός από το σπίτι. 
Μπορεί εύλογα να υποτεθεί ότι αυτοί οι 

εργαζόμενοι άλλαξαν το χώρο εργασίας 
τους ως «απάντηση» στο οικονομικό κλεί-
σιμο λόγω της covid-19. 

Ωστόσο, αυτή η ικανότητα προσαρμογής 
βραχυπρόθεσμα δεν εξισορροπήθηκε σε 
ολόκληρη την οικονομία. 

Η εργασία από το σπίτι διέφερε σημα-
ντικά από τη βιομηχανία τον Απρίλιο, 
αντανακλώντας μια σειρά παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
που σχετίζονται με το επάγγελμα, ώστε 
να έρθουν σε στενή φυσική επαφή με άλ-
λους, όπως οι συνάδελφοι, οι πελάτες και 
το κοινό. 

Στις περισσότερες βιομηχανίες όπου 
απαιτείται τόσο στενή επαφή, ένα σχετικά 
χαμηλό ποσοστό εργαζομένων που εργά-
ζονταν τουλάχιστον μία ώρα, έκαναν τη 
δουλειά τους από το σπίτι. 

Αυτό περιλάμβανε υπηρεσίες στέγασης 
και τροφίμων (8,4%), κατασκευές (19,0%) 
και υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού 
εμπορίου (20,8%). 

Καθώς οι οδηγίες φυσικής αποστασιο-
ποίησης προσαρμόζονται και η οικονο-
μική δραστηριότητα ξαναρχίζει σταδιακά 
ανά τομέα, θα είναι κρίσιμο να μετρηθεί 
ο βαθμός στον οποίο μπορούν να εφαρ-
μοστούν προσαρμογές στο χώρο εργασί-
ας, εκτός από την εργασία από το σπίτι, σε 
αυτούς τους κλάδους. 

Αντίθετα, σε βιομηχανίες όπου η στενή 
επαφή με άλλους είναι λιγότερο απαραί-
τητη, περισσότεροι εργαζόμενοι έτειναν 
να κάνουν τη δουλειά τους από το σπίτι 
τον Απρίλιο. 

Πρόκειται για εργαζόμενους σε επαγγελ-
ματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπη-
ρεσίες (75,5%), χρηματοδότηση, ασφά-
λιση και ακίνητη περιουσία (67,4%), και 
δημόσια διοίκηση (62,6%). 
Οι ίδιες αυτές βιομηχανίες έχουν υπο-

στεί σχετικά λιγότερες απώλειες απασχό-
λησης από το Φεβρουάριο και ενδέχεται 
να διευκολύνουν την επανάληψη της 
πλήρους δραστηριότητας, είτε μέσω της 
συνέχισης της εργασίας από το σπίτι, είτε 
–ενδεχομένως– μέσω επενδύσεων σε προ-
σαρμογές στο χώρο εργασίας.

© Statistics Canada

ΚΑΝΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εκτίναξη» της ανεργίας  
(13%) τον Απρίλιο  
στον Καναδά 
Ιστορικό υψηλό στο Κεμπέκ (17%)
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ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

Τα τρία πιθανότερα σενάρια 
για την εξέλιξη της πανδημίας  
 
Ένας βασικός άγνωστος παράγοντας στην «εξίσωση» 
της Covid-19 είναι πότε θα υπάρξει ένα ευρέως δια-
θέσιμο εμβόλιο, ώστε μέσω αυτού του τρόπου ένα 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού να ανοσοποιηθεί

Ασφαλώς, κανένας δε διαθέτει τη 
μαγική κρυστάλλινη σφαίρα που 

δείχνει το μέλλον. Όμως, Αμερικανοί 
επιστήμονες, θεωρώντας πολύ πιθανό 
η πανδημία Covid-19 να διαρκέσει πε-
ρίπου δύο χρόνια, παρουσίασαν τα τρία 
πιθανότερα σενάρια για το πώς μπορεί 
να εξελιχθεί μέσα στην επόμενη διετία.

Οι ερευνητές του Κέντρου Έρευνας και 
Πολιτικής Λοιμωδών Νόσων του Πανεπι-
στημίου της Μινεσότα, βάσισαν τις προ-
βλέψεις τους στην εμπειρία οκτώ προη-
γούμενων πανδημιών γρίπης φθάνοντας 
έως το 18ο αιώνα, καθώς και σε στοιχεία 
από την τρέχουσα πανδημία.

Αν και η Covid-19 δεν προκαλείται από 
ιό γρίπης αλλά κορωνοϊό, και οι δύο 
τύποι ιών πλήττουν το αναπνευστικό 
σύστημα και έχουν ομοιότητες, όπως η 
εξάπλωση από ασυμπτωματικούς φο-
ρείς (στην περίπτωση του νέου κορωνο-
ϊού σε βαθμό μεγαλύτερο απ’ ό,τι οι ιοί 
της γρίπης).

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι, με δεδο-
μένη την εύκολη εξάπλωση του SARS-
CoV-2, περίπου το 60% έως 70% του 
πληθυσμού σε κάθε χώρα θα πρέπει 
να αποκτήσει ανοσία για να επιτευχθεί 
η συλλογική ανοσία («της αγέλης») και 
έτσι να μπει ένα «στοπ» στην πανδημία, 
κάτι που θα πάρει χρόνο.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΙΘΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ  
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
-Σενάριο 1 (το «άσχημο»): Το τωρινό 
πρώτο κύμα της Covid-19 ακολουθεί-
ται από μια σειρά μικρότερων κυμάτων 
(«κορυφών και κοιλάδων») κατά τη δι-
άρκεια ενάμισι έως δύο ετών, τα οποία 
βαθμιαία εξασθενούν εντός του 2021.
-Σενάριο 2 (το «κακό»): Το πρώτο κύμα 

της φετινής άνοιξης ακολουθείται από 
ένα δεύτερο ακόμη μεγαλύτερο κύμα 
κρουσμάτων φέτος το φθινόπωρο ή το 
χειμώνα, όπως συνέβη με την πανδημία 
της «ισπανικής γρίπης» το 1918. Στη συ-
νέχεια θα υπάρξουν ένα ή περισσότερα 
μικρότερα κύματα μέσα στο 2021.
-Σενάριο 3 (το «καλό»): Το τωρινό πρώτο 

κύμα δεν ακολουθείται από κάποιο άλλο 
κύμα ή μια διαδοχή κυμάτων, αλλά από 
ένα «αργό σβήσιμο» της μετάδοσης της 
Covid-19 χωρίς μεγάλα «σκαμπανεβά-
σματα».

Κατά τη διάρκεια των επόμενων κυμά-
των, εάν υπάρξουν, οι αρμόδιες Αρχές 

πιθανώς θα χρειαστεί, σύμφωνα με τους 
ερευνητές, να παίρνουν περιοδικά νέα 
περιοριστικά μέτρα, όπως η κοινωνική 
αποστασιοποίηση, και μετά να τα χαλα-
ρώνουν ξανά, κυρίως για να διασφαλί-
σουν ότι τα συστήματα υγείας δεν κινδυ-
νεύουν να κατακλυστούν από απότομη 
μαζική εισαγωγή ασθενών με κορωνοϊό.
Άσχετα με το ποιο από τα σενάρια τελι-

κά θα επικρατήσει στην πραγματικότητα, 
«πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για 
τουλάχιστον άλλους 18 έως 24 μήνες ση-
μαντικής δραστηριότητας της Covid-19, 
με νέα επίκεντρα έξαρσης να ξεπηδούν 
περιοδικά σε διαφορετικές γεωγραφικές 
περιοχές», συμπεραίνουν οι Αμερικανοί 
επιστήμονες.
«Θα είναι κάτι που θα κρατήσει έως 

δύο χρόνια. Δεν είναι θέμα απλώς να 
περάσουμε την κορύφωση, όπως φαί-
νεται να πιστεύουν μερικοί άνθρωποι» 
δήλωσε στους «Τάιμς της Νέας Υόρκης» 
ο επιδημιολόγος Μαρκ Λίπσιτς της Σχο-
λής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου 
Χάρβαρντ, ο οποίος συνεργάστηκε στη 
νέα μελέτη της Μινεσότα.

Εκτίμησε ότι σε βάθος χρόνου δε θα εί-
ναι αρκετός ένας και μόνο «γύρος» κοι-
νωνικής αποστασιοποίησης με κλείσιμο 
καταστημάτων, σχολείων και άλλων πε-
ριορισμών.
Εάν τα κρούσματα περάσουν πάλι κά-

ποιο όριο, που θα ορίσουν οι κατά τό-
πους Αρχές (π.χ., 35 κρούσματα ανά 
10.000 κατοίκους), ίσως καταστεί ανα-
γκαία η επαναφορά της κοινωνικής 
αποστασιοποίησης, όπως εκτιμά μια 
δεύτερη μελέτη στο Science, στην οποία 
επίσης συμμετείχε ο δρ Λίπσιτς.
Οι ερευνητές τονίζουν επίσης ότι, όσο 

αυξάνεται η δυναμικότητα σε κλίνες μο-
νάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), άρα 
και η αίσθηση ασφάλειας του συστήμα-
τος υγείας, τόσο η επόμενη κοινωνική 

αποστασιοποίηση θα μπορεί να «πυρο-
δοτηθεί» σε υψηλότερα επίπεδα (π.χ., 
στα 70 νέα κρούσματα ανά 10.000 κατοί-
κους).

Και η δεύτερη αυτή μελέτη εκτιμά, ότι 
θα απαιτηθεί χρόνος έως την κατάκτηση 
της συλλογικής ανοσίας και ότι πιθανό-
τατα δε θα αρκέσει μια «εφάπαξ» προ-
σπάθεια κοινωνικής αποστασιοποίησης, 
όπως αυτή που τώρα βρίσκεται σε εξέλι-
ξη ή σταδιακά χαλαρώνει (ανάλογα με το 
στάδιο της επιδημικής καμπύλης σε κάθε 
χώρα).

Ένας βασικός άγνωστος παράγοντας 
στην «εξίσωση» της Covid-19 είναι πότε 
θα υπάρξει ένα ευρέως διαθέσιμο εμβό-
λιο, ώστε μέσω αυτού του τρόπου ένα 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού να ανοσο-
ποιηθεί. 
Αν αυτό συμβεί απρόσμενα γρήγορα, 

τότε ίσως επικρατήσει ένα τέταρτο, πιο 
αισιόδοξο σενάριο.

© ΑΠΕ – ΜΠΕ

Αν υπάρξει απρόσμενα γρήγορα ένα ευρέως  
διαθέσιμο εμβόλιο για τον κορωνοϊό, τότε ίσως 
επικρατήσει ένα τέταρτο, πιο αισιόδοξο σενάριο
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Α ώς το Ω
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 • 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

• 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

Τα πόθεν έσχες του 2019 -οικονομικού 
έτους 2018- δόθηκαν στη δημοσιότητα. 

Πλουσιότερος των πολιτικών αρχηγών 
εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και 
φτωχότερος ο γενικός γραμματέας του 
ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
Το πλήθος των προς δημοσίευση δηλώ-

σεων είναι συνολικά χίλιες εβδομήντα 
δύο (1.072) και ο έλεγχός τους είναι σε 
εξέλιξη. Οι δηλώσεις περιουσιακής κα-
τάστασης θα παραμείνουν αναρτημένες 
στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής για όσο 
χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία των 
υπόχρεων, πλέον τριών ετών από τη λήξη 
αυτής.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Το συνολικό καθαρό εισόδημα του πρω-

θυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμ-
φωνα με το Πόθεν Έσχες του 2019 (χρή-
σης 2018) ήταν 36.964 ευρώ συν άλλες 
10.000 ευρώ από ακίνητα, ενώ υπάρχει 
και ένα πόσο στην κατηγορία «δάνεια» 
ύψους 150.000 ευρώ. Εισόδημα από 
αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 
ύψους 1.884,85 ευρώ δηλώνει μεταξύ 
άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης. 

Διαθέτει 11 διαφορετικούς τραπεζι-
κούς λογαριασμούς σε ελληνικές τράπε-
ζες (με μικροποσά), την ίδια ώρα που η 
σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι δια-
θέτει λογαριασμούς επίσης σε ελβετικά 
και γαλλικά χρηματοπιστωτικά ιδρύμα-
τα, δηλώνοντας εισόδημα της τάξης των 
41.364 ευρώ συν άλλες 30.500 ευρώ από 
ακίνητα.

Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του 
δηλώνουν κατοχή ή μερίδιο σε ακίνητα, 
μεταξύ των οποίων μονοκατοικία στη 
Γλυφάδα και στα Χανιά και καλλιέργειες 
σε Χανιά και Κυκλάδες. Επίσης, η σύζυγός 
του δηλώνει ακίνητο στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, που απέκτησε από κληρονομιά το 
1978 και ένα διαμέρισμα στην Αθήνα.

Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ένα αγροτικό 
όχημα και τέσσερα επιβατηγά ΙΧ. Η κα 
Γκραμπόφκσι δηλώνει δύο επιβατηγά ΙΧ.
Ο πρωθυπουργός δηλώνει μέτοχος στην 

εφημερίδα Κήρυξ ΑΕ (65%) και η σύζυγός 
του μέτοχος κατά 27,06% στην ZEUS-ΔΙ-

ΟΝΕ AE και κατά 50% στην «Μ. ΓΚΡΑ-
ΜΠΟΦΣΚΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ».
Ο πρωθυπουργός έχει συνολικές δανει-

ακές οφειλές ύψους 449.204 ευρώ. Από 
αυτές τα 150.000 ευρώ είναι δάνειο από 
την Αλεξάνδρα Gourdain, το οποίο έλαβε 
τον Απρίλιο του 2018, ενώ σε άλλα δύο 
δάνεια είναι συνοφειλέτης. Η κα Γκρα-
μπόφσκι έχει συνολικές δανειακές οφει-
λές 912.868 ευρώ. Από αυτές, το μεγα-
λύτερο υπόλοιπο οφειλής είναι 853.133 
ευρώ, από ένα δάνειο 900.000 ευρώ που 
είχε λάβει από την Τράπεζα Πειραιώς το 
2009. Πρόκειται για το ένα τρίτο δανείου 
που η κ. Γκραμπόφσκι έχει λάβει με άλ-
λους δύο συνοφειλέτες με ημερομηνία 
λήξης υποχρέωσης το 2039.

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε για το 

έτος χρήσης 2018 εισοδήματα ύψους 
33.909,24 ευρώ από τη βουλευτική απο-
ζημίωση και την αποζημίωση πρωθυ-
πουργού και 1.125 ευρώ από ακίνητα. Η 
σύντροφός του, Μπέτυ Μπαζιάνα, δή-
λωσε για το 2018, 19.654 ευρώ από μι-
σθωτές υπηρεσίες. Το συνολικό εισόδη-
μα του πρώην πρωθυπουργικού ζεύγους 
δεν εμφανίζει διακυμάνσεις σε σχέση με 
την αντίστοιχη δήλωση του 2017. Η κυρία 
Μπαζιάνα διατηρεί την τραπεζική θυρίδα 
που άνοιξε το 2013 στην Εθνική Τράπεζα.
Αυξημένες κατά περίπου 20.000 ευρώ 

εμφανίζονται οι καταθέσεις της οικογέ-
νειας Τσίπρα σε σχέση με το περασμένο 
έτος. Συνολικά, οι αποταμιεύσεις ανέρχο-
νται περίπου σε 113.414 ευρώ έναντι πε-
ρίπου 88.848 ευρώ το 2017. Ειδικότερα, 
ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζει απο-
ταμιεύσεις 41.163 ευρώ, η σύντροφός 
του σχεδόν 28.000 ευρώ ενώ μαζί με το 
γιό τους Φοίβο – Παύλο διαθέτουν άλλα 
45.207 ευρώ.

Σταθερή εμφανίζεται η ακίνητη περιου-
σία του ζεύγους. Ο κ. Τσίπρας δηλώνει 
ιδιοκτήτης διαμερίσματος 114 τ.μ. στην 
Κυψέλη και την κ. Μπαζιάνα ιδιοκτή-
τρια οικοπέδου 292 τ.μ. στην Αρτέμιδα. 
Τέλος, ο κ. Τσίπρας διατηρεί στην κατοχή 
του μια μηχανή 652 κ.ε. που απέκτησε το 
2007 έναντι 7.200 ευρώ και η σύντροφός 

του ένα ΙΧ 1.248 κ.ε. που απέκτησε το 
2013 έναντι 14.168 ευρώ.

ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 
Η επικεφαλής του Κινήματος Αλλα-

γής, Φώφη Γεννηματά, δηλώνει εισο-
δήματα 38.646 ευρώ και ο σύζυγος της 
33.722. Έχει δύο μετοχές της ΕΤΕ ενώ ο 
σύζυγός της είναι δικαιούχος σε θυρίδα 
που τη μίσθωσε το 2008. 

H ίδια δηλώνει καταθέσεις ύψους 
22.219 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις του συ-
ζύγου της φτάνουν τις 84.760 ευρώ και 
19.199 δολάρια. 

Η ίδια μαζί με το σύζυγό της διαθέτουν 
συνολικά 34 ακίνητα και βοσκότοπους 
στην Αττική και στη Σκύρο και οι τρόποι 
απόκτησης είναι αγορά δωρεά και γονική 
παροχή. Η κ. Γεννηματά δηλώνει ένα αυ-
τοκίνητο 1560 κυβικών ενώ οφείλει 2.519 
ευρώ από δάνειο που είχε πάρει από την 
τράπεζα FCA BANK G.M.B.H. το 2014.

Η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ διαθέτει ένα 
ακίνητο στην Αθήνα, στη Βούλα, ενώ ο 
σύζυγός της διαθέτει αρκετά ακίνητα και 
οικόπεδα σε Αττική και Εύβοια. Έχει στην 
κατοχή της ένα αυτοκίνητο και ως υπόλοι-
πο δανείου εμφανίζει ποσό 4.678 ευρώ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημή-

τρης Κουτσούμπας, δηλώνει ετήσιο ει-
σόδημα 76.549,39 ευρώ με ένα μέρος να 
καταβάλλεται στα ταμεία του Περισσού. 
Η σύζυγός του Αναστασία Κοντογιάν-
νη δηλώνει εισόδημα 18.157,99 ευρώ και 
1,68 ευρώ από μερίσματα, τόκους. Δε δι-
αθέτουν μετοχές ή ομόλογα, ούτε θυρίδα 
σε τράπεζα. Στους τραπεζικούς του λογα-
ριασμούς στην Εθνική Τράπεζα διαθέτει 
3.940,28 ευρώ με δικαιούχους τρίτους, 
ενώ η σύζυγός του σε Εθνική Τράπεζα 
και Eurobank ποσό 11.333,81 ευρώ. Ο 
κ. Κουτσούμπας στη Φθιώτιδα διαθέτει 
ένα ισόγειο διαμέρισμα 105,37 τ.μ. και 
η σύζυγός του στη Βοιωτία διαμέρισμα 
120,54 τ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυ-

ριάκος Βελόπουλος, δηλώνει ο ίδιος πόσο 

8.400 ευρώ, ενώ η σύζυγος του δηλώνει 
11.573 ευρώ. Η σύζυγος του έχει μία θυ-
ρίδα που τη μίσθωσε το 2015. Οι καταθέ-
σεις του κ. Βελόπουλου σε τράπεζες της 
Ελλάδας, της Γερμανίας και του Βελγίου, 
φτάνουν τις 450.568 ευρώ, ενώ η σύζυ-
γος του έχει καταθέσεις μόλις 116 ευρώ.
Η σύζυγος του δηλώνει ένα ακίνητο στο 

πανόραμα της Θεσσαλονίκης, ενώ ο ίδιος 
δε δηλώνει ακίνητη περιουσία. Ο κύρι-
ος Βελόπουλος δηλώνει ένα αυτοκίνητο 
2143 κυβικών, ενώ ένα αυτοκίνητο έχει 
και η σύζυγός του 1496 κυβικών.

Επίσης, δηλώνει συμμετοχή σε ατομική 
επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, ενώ εί-
ναι εταίρος και σε ΕΠΕ όπως εταίρος στην 
ίδια ΕΠΕ είναι και η σύζυγός του.
Ο κ. Βελόπουλος χρωστά 7.887 ευρώ 

από δάνειο 100.000 ευρώ που έχει πάρει 
από το 2005 μαζί με τη σύζυγό του και 
ολοκληρώνεται στο τέλος του 2020.

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ  
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2018 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 2017)
Ο Γιάνης Βαρουφάκης κατά το φορολο-

γικό έτος 2019 δηλώνει συνολικά εισοδή-
ματα 265 χιλιάδες ευρώ, ενώ η σύζυγός 
του δηλώνει έσοδα από ακίνητα 840,00 
ευρώ και εισόδημα 3.500 ευρώ.
Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 έχει μαζί με 

τη σύζυγό του καταθέσεις 128.768 περί-
που στην τράπεζα Corner Banca στην Ελ-
βετία και πιο μικρά ποσά μοιρασμένα σε 
ελληνικές τράπεζες.

Δηλώνει ιδιοκτήτης μιας οικίας και δύο 
αγροτεμαχίων, ενώ η σύζυγος του έχει 
ένα γραφείο, 2 οικείες, 1 διαμέρισμα και 
τρία αγροτεμάχια.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης και η σύζυγος του 
έχουν στην κατοχή τους συνολικά 9 οχή-
ματα.

Έχει πάρει δάνειο αξίας 15.200,00 
ευρώ για επαγγελματικούς λόγους, από 
το οποίο υπόλοιπο οφειλόμενο είναι το 
ποσό των 11.591,15 ευρώ.
Τέλος στον κ. Βαρουφάκη φαίνεται να 

ανήκει το 100% DΙΕΜ Ελλάδας και το 50% 
μιας Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας. Η σύ-
ζυγός του έχει συμμετοχή άνω του 50% 
σε δύο εταιρείες.

© CNN.GR

Αυτά είναι  
τα πόθεν έσχες  
των πολιτικών  

αρχηγών της Ελλάδας
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Σχεδιασμός με δύο απαράβατες αρχές!
Γράφει ο Σάββας Καλεντερίδης*

Όταν σχεδιάζαμε τις ειδικές επιχειρή-
σεις στην υπηρεσία, στο σχεδιασμό 

υπήρχαν δύο απαράβατες αρχές. 
Η πρώτη, ο σχεδιασμός της επιχείρησης 

γινόταν με βάση το χειρότερο δυνατό σε-
νάριο. Έτσι, προβλέπαμε όλες τις πιθανές 
περιπτώσεις που μπορούσαν να επηρεά-
σουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Η δεύτερη ήταν το θέμα της ασφάλει-
ας. Με αυτό ξεκινούσαμε και μ’ αυτό 
τελειώναμε στο σχεδιασμό όποιας επι-
χείρησης. Με την πρώτη αρχή είσαι υπο-
χρεωμένος να εξετάσεις τις δυσκολότε-
ρες συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι 
δυνατόν να εξελιχθεί και να ολοκληρωθεί 
μια επιχείρηση. Όσον αφορά τη δεύτερη, 
αν δεν ικανοποιούνταν πλήρως η αρχή 
της ασφάλειας, πολύ απλά δε γινόταν η 
επιχείρηση. Όλα αυτά φυσικά υπό κανο-
νικές συνθήκες και όταν δεν ανακατεύο-
νταν μη υπηρεσιακοί παράγοντες και εν-
νοώ κυρίως πολιτικά πρόσωπα. 
Τα παραπάνω τα ανέφερα, έτσι για την 

Ιστορία, για να θυμόμαστε τα παλιά «με-
γαλεία» αλλά και γιατί η τήρηση αυτών 
των αρχών πρέπει να αφορά και τον πο-
λιτικό αλλά και το στρατηγικό σχεδιασμό.
Στην Κύπρο, η Κυπριακή Δημοκρατία, σε 

συνεννόηση με το εθνικό κέντρο, που εί-
ναι η Ελλάδα, υιοθέτησε ένα στρατηγικό 
σχεδιασμό για την οριοθέτηση των θα-
λάσσιων ζωνών με τις γειτονικές χώρες 
και την εκμετάλλευση των ενεργειακών 
κοιτασμάτων.
Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίχτηκε 

ο στρατηγικός σχεδιασμός, ήταν η τήρη-
ση και η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου 
στην οριοθέτηση με τις γειτονικές χώρες 
και η πρόσκληση-εμπλοκή στον τομέα 
της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων με-
γάλων ενεργειακών εταιριών, από ισχυ-
ρές πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά, 
χώρες του δυτικού κόσμου. Η Ρωσία απο-
κλείστηκε, για να καταστεί δυνατή η προ-
σέλκυση εταιριών κυρίως από τις ΗΠΑ.

Όσον αφορά την πρώτη αρχή, η Κύπρος 
πέτυχε διπλωματικές νίκες που θα γρα-
φτούν στην Ιστορία. Μια μικρή χώρα, με 
κατεχόμενο περίπου το 40% του εδάφους 
της, κατόρθωσε να οριοθετήσει την ΑΟΖ 
της με μια μεγάλη μουσουλμανική χώρα, 
την Αίγυπτο, χωρίς να προκαλέσει την 
αντίδραση της Τουρκίας. 

Μετά ακολούθησε η οριοθέτηση με Ισ-
ραήλ και Λίβανο. Στο Λίβανο είχαμε αντί-
δραση της Τουρκίας, γι’ αυτό η Βουλή δεν 
έχει κυρώσει ακόμα τη συμφωνία.

Όσον αφορά τη δεύτερη αρχή, η Κύπρος 
κατόρθωσε να προσελκύσει εταιρίες από 
τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Γαλλία, το Κατάρ 
και την Κορέα. Γιατί επιλέχτηκε αυτή η 
αρχή; Για να αναγκαστούν οι μεγάλες πο-
λιτικά και στρατιωτικά χώρες, για να προ-
στατέψουν τα συμφέροντα των εταιριών 
τους, να εμπλακούν στη διαδικασία και 
να αποτρέψουν την πιθανή παρέμβαση-
επέμβαση της Τουρκίας.

Έτσι, με βάση αυτή την παραδοχή, η Κυ-
πριακή Δημοκρατία αποκτούσε διά της 
τεθλασμένης στρατιωτική ισχύ, πολεμικό 
ναυτικό και αεροπορία -που, κακώς κατά 
την άποψή μας, δεν έχει- για την υπερά-
σπιση της ΑΟΖ και των ζωτικών της συμ-
φερόντων. Και όντως αυτό έγινε. Όταν 
η Τουρκία επιχείρησε να αποτρέψει τον 
πλου της εξέδρας στο θαλασσοτεμάχιο 
12, οι ΗΠΑ ξεκαθάρισαν ότι δε θα επιτρέ-
ψουν κάτι τέτοιο, στέλνοντας ταυτόχρο-
να -καλού κακού- το καταδρομικό «USS 
Monterey», το οποίο, παρεμπιπτόντως, 
φέρει και το υπερσύγχρονο αντιπυραυλι-
κό σύστημα Αegis.

Μέχρι εδώ όλα καλά, όμως στις επόμε-
νες φάσεις αποδείχτηκε ότι ο στρατηγικός 

σχεδιασμός της Κύπρου είχε, δυστυχώς, 
όχι μόνο μία αδυναμία. Η μία αδυναμία 
ήταν/είναι η εμπλοκή στη διαδικασία 
της Ιταλίας, η οποία, παρότι είναι η με-
γαλύτερη ναυτική δύναμη της Μεσογεί-
ου, αφού διαθέτει εννιά φρεγάτες τύπου 
FREMM και άλλα υπερσύγχρονα σκάφη, 
σε πολιτικό επίπεδο δεν είναι ξεκάθαρο 
πού και σε τι αποσκοπεί, αφού υπάρχουν 
παλαιότεροι δεσμοί με την Τουρκία και 
με τη Ρωσία στον ενεργειακό τομέα, στην 
περιοχή του Ευξείνου Πόντου.
Την αδυναμία αυτή φάνηκε ότι κάλυ-

πτε η αποφασιστικότητα της Γαλλίας, η 
οποία, σημειωτέων, είναι μόνιμο μέλος 
του Σ.Α. των Η.Ε., πυρηνική δύναμη, δι-
αθέτει ένα αεροπλανοφόρο και υπερ-
σύγχρονες φρεγάτες, όπως και η Ιταλία, 
ικανές να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε 
ναυτική και αεροπορική απειλή προερχό-
μενη από την Τουρκία.
Η άλλη αδυναμία του στρατηγικού σχε-

διασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
ήταν το γεγονός ότι δεν έλαβε υπόψη της 
το χειρότερο σενάριο, το οποίο ήταν/εί-
ναι η αποχώρηση των ενεργειακών εται-
ριών των μεγάλων χωρών από την κυπρι-
ακή ΑΟΖ, για λόγους ανωτέρας βίας. 

Και, δυστυχώς, είδαμε το σενάριο αυτό 
να υλοποιείται, με την εμφάνιση της παν-
δημίας του κορωνοϊού.

Ενώ και οι τρεις μεγάλες εταιρίες, 
ExxonMobil, TOTAL και ENI, είχαν προ-
γραμματίσει γεωτρήσεις για το 2021, 
δείχνοντας ότι τις γεωτρήσεις αυτές θα 
τις υποστηρίξουν-προστατέψουν με την 
παρουσία στην περιοχή ανάλογων ναυ-
τικών δυνάμεων, λόγω της οικονομικής 
δυσπραγίας και της πτώσης των τιμών 
του πετρελαίου, ανακοίνωσαν ότι απο-
χωρούν από την περιοχή τουλάχιστον 
για ένα χρόνο. Μάλιστα, ειδικά για την 
ExxonMobil υπάρχουν φήμες, που δεν 
έχουν επιβεβαιωθεί, ότι σχεδιάζει την 
οριστική αποχώρηση.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι η Κύπρος αυτό το 

διάστημα στερείται της ναυτικής και αε-
ροπορικής δύναμης που απαιτείται για 
να αποτραπεί η εισβολή της Τουρκίας 
σε αδειοδοτημένα θαλασσοτεμάχια στις 
εταιρίες που αποχώρησαν. Δηλαδή, με 
βάση το καλό σενάριο, για έναν ολόκλη-
ρο χρόνο η Τουρκία θα αλωνίζει στην κυ-
πριακή ΑΟΖ. 

Και το ερώτημα είναι αυτό: Θα συνεχί-
σει να το κάνει εντελώς ανενόχλητη; Ή 
μήπως, εκτός από τα διαβήματα που κά-
νει η Λευκωσία, θα πρέπει η Ελλάδα να 
ξαναδεί τις υποχρεώσεις που έχει απένα-
ντι στην Κύπρο ως εγγυήτρια δύναμη;

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

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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Υγεία και Διατροφή

Το ψάρι αποτελεί ένα τρόφιμο άριστης 
θρεπτικής αξίας. Είναι στενά συνδεδε-

μένο με την ελληνική διατροφή και παρά-
δοση και στην πυραμίδα της μεσογειακής 
διατροφής κατέχει σημαντικότατη θέση.
Οι μελέτες που έχουν γίνει, σε σχέση με 

τα οφέλη της κατανάλωσης ψαριών, δεί-
χνουν πως πρόκειται για μια τροφή πολύ 
ευεργετική για τον άνθρωπο (σε όποια 
ηλικία και αν είναι).
Ξεχωρίζει για την ποιότητα του λίπους 

του, καθώς αποτελεί την κύρια πηγή των 
διάσημων πλέον ω-3 λιπαρών οξέων.
Παράλληλα, διαθέτει πρωτεΐνες υψηλής 

βιολογικής αξίας, ενώ είναι πλούσιο σε 
μέταλλα και ιχνοστοιχεία, σε σημαντικές 
ποσότητες βιταμινών Α και D, καθώς και 
βιταμίνες του συμπλέγματος Β.

ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΙΠΟΥΣ ΤΟΥ
Τα ψάρια περιέχουν μία από τις δύο οι-

κογένειες απαραίτητων λιπαρών οξέων 
που ο οργανισμός αδυνατεί να παραγά-
γει μόνος του, την ομάδα των ω-3. 
Τα ω-3 είναι πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 

και είναι τεράστιο το ενδιαφέρον που 
υπάρχει τα τελευταία χρόνια γι αυτό το 
είδος λιπαρών. Σε αντίθεση με τα κορε-
σμένα λίπη που ενοχοποιούνται για την 
αύξηση των λιπιδίων στο αίμα και «φη-
μίζονται» για την επιβλαβή τους δράση 
στον ανθρώπινο οργανισμό, τα ω-3 λι-
παρά που περιέχονται στα ψάρια προ-
στατεύουν και συμβάλλουν στην πρόλη-
ψη και ρύθμιση πολλών ασθενειών του 
δυτικού πολιτισμού, όπως η στεφανιαία 
νόσος, το εγκεφαλικό επεισόδιο, οι ανω-
μαλίες του ανοσοποιητικού συστήματος, 
η νόσος Crohn, ο καρκίνος του μαστού, ο 
προστάτης.
Οι θετικές αυτές επιδράσεις του λίπους 

του ψαριού φάνηκαν ύστερα από σει-
ρά πειραματικών μελετών, όπου επίσης 
βρέθηκε πως πολυακόρεστα λίπη, κυρίως 

ω-3 λιπαρά οξέα, είναι ευεργετικά κατά 
των θρομβώσεων και συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη, στην καλή λειτουργία του νευ-
ρικού συστήματος, στην καλή υγεία του 
δέρματος, στην ομαλή εγκεφαλική ανά-
πτυξη των βρεφών κ.ά. 
Είναι ζωτικής σημασίας για τη διατή-

ρηση υγιών κυτταρικών μεμβρανών, για 
τη μεταφορά λιπών στο εσωτερικό του 
οργανισμού και παίζουν σημαντικό ρόλο 
στη ρύθμιση πολλών κυτταρικών διεργα-
σιών, οι οποίες συσχετίζονται με τον με-
ταβολισμό των λιπιδίων, την αθηροσκλή-
ρωση και τη φλεγμονή. Κατανάλωση ω-3 
λιπαρών οξέων και πιο ειδικά του εικοσι-
πεντανοϊκού (ΕΡΑ) και δοκοσαεξανοϊκού 
οξέος (DHA) βρέθηκε πως μειώνει σημα-
ντικά τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων στο 
αίμα, ενώ παράλληλα αυξάνει τα επίπε-
δα της «καλής» χοληστερόλης HDL.

ΜΑΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΠΟ  
ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
Τα ψάρια δίνουν στον οργανισμό μας 

πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, 
απαραίτητες για τη δόμηση των ιστών 
και την αποκατάσταση των φθορών τους. 
Περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα 
και έτσι είναι μια καλή επιλογή, που μας 
βοηθάει να καλύψουμε τις ανάγκες μας 
σε πρωτεΐνη. 
Επίσης, οι πρωτεΐνες τους είναι πιο εύ-

πεπτες από τις πρωτεΐνες του κόκκινου 
κρέατος και για αυτό το λόγο το ψάρι 
μπορεί επάξια να αντικαταστήσει το κρέ-
ας ως προς την πρωτεϊνική του περιεκτι-
κότητα. 
Η μέση περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη των 

ψαριών είναι 18 γρ. ανά 100 γρ. βρώσι-
μου τρόφιμου, ενώ ορισμένα ψάρια μπο-
ρεί να ξεπερνούν τα 20 γρ. πρωτεϊνών 
ανά 100 γρ. προϊόντος. Δηλαδή, 100 γρ. 
από οποιοδήποτε σχεδόν ψάρι συνει-
σφέρει περίπου στο ένα τρίτο της συνι-

στάμενης ημερήσιας ποσότητας πρωτεϊ-
νών για έναν υγιή ενήλικο.

ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ
Όσον αφορά τα μεταλλικά στοιχεία, τα 

ψάρια αποτελούν μια καλή εναλλακτική 
πηγή ασβεστίου και ιδιαίτερα τα μικρά, 
όπως η μαρίδα και η αθερίνα, επειδή τα 
τρώμε με το κοκαλάκι τους. O φώσφορος 
υπάρχει επίσης σε σημαντικές ποσότητες 
στα οστά των μικρών ψαριών. Τα δύο 
αυτά μέταλλα βοηθούν στην καλύτερη 
δόμηση δοντιών και οστών.

ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΕΠΙΣΗΣ 
ΕΙΝΑΙ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΠΗΓΕΣ:
-Ιωδίου, απαραίτητου για την ομαλή 

λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα.
-Σιδήρου, απαραίτητου στοιχείου που 

χρειάζεται για τη σύνθεση της αιμοσφαι-
ρίνης από τον οργανισμό.
-Μαγνησίου, σημαντικού συστατικού 

για σχεδόν κάθε λειτουργία και ιστό του 
σώματος.
-Ψευδαργύρου, που είναι συστατικό 

πολλών ενζύμων.
-Μαγγανίου, που συμμετέχει σε πολλές 

μεταβολικές αντιδράσεις.
-Καλίου, που είναι απαραίτητο για τους 

μυς και τα νεύρα, καθώς και για τη ρύθμι-
ση της πίεσης του αίματος.
-Σεληνίου, που είναι μία σημαντική 

αντιοξειδωτική ουσία.

ΓΕΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
Τα ψάρια είναι επίσης πηγή πολλών βι-

ταμινών, όπως οι βιταμίνες Α και D. Η βι-
ταμίνη Α έχει άμεση σχέση με την όραση, 
αφού συμβάλλει στη διατήρηση της φυ-
σιολογικής λειτουργίας των ματιών μας. 
Η βιταμίνη D είναι υπεύθυνη για την καλή 
υγεία των οστών και των δοντιών, αφού 
συμβάλλει μέγιστα στην απορρόφηση 
ασβεστίου και φωσφόρου. 

Οι βιταμίνες Α και D βρίσκονται κυρίως 
στα λιπαρά ψάρια και στο ήπαρ των άλ-
λων ψαριών, όπου υπάρχουν και μικρές 
ποσότητες βιταμίνης Ε. Πέρα από τις βι-
ταμίνες Α και D, τα ψάρια μάς παρέχουν 
και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, όπως 
Β1, Β2, Β3 (νιασίνη), που είναι σημαντι-
κές για το μεταβολισμό των βασικών δι-
ατροφικών στοιχείων αλλά και τη σωστή 
λειτουργία και ανάπτυξη του νευρικού 
συστήματος.

ΜΕ ΛΙΓΕΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι μπορού-

με να τρώμε ψάρια και να μη φοβόμαστε 
την αύξηση του βάρους. Το ψάρι (λιπαρό 
ή άπαχο) θεωρείται ιδιαίτερα «ελαφριά» 
τροφή, με λίγες θερμίδες (100-150 θερ-
μίδες το πολύ/100 γρ. ψημένου ψαριού). 
Όχι μόνο δεν παχαίνει, αλλά μπορεί να 
συμβάλει στον καλύτερο έλεγχο του 
βάρους, αφού παρέχει τις απαραίτητες 
πρωτεΐνες και λιπαρά οξέα για τον καλύ-
τερο δυνατό κορεσμό.

ΠΟΣΟ ΨΑΡΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΩΜΕ
Η συνιστάμενη εβδομαδιαία πρόσλη-

ψη για ενηλίκους και παιδιά άνω των 12 
ετών είναι 2-3 μερίδες ψαριού, μία από 
τις οποίες πρέπει να είναι λιπαρό ψάρι 
(μία μερίδα αντιστοιχεί σε 140 γρ. μαγει-
ρεμένου ψαριού). Τα μικρότερα παιδιά 
καλύπτονται και με μικρότερες ποσότη-
τες. Έτσι, από 18 μηνών έως 3 ετών είναι 
αρκετό να παίρνουν το 1/3 της μερίδας, 
από 4 έως 6 ετών τη μισή μερίδα, ενώ 
από 7 έως 11 ετών τα 2/3 της μερίδας.

© in.gr*
*Ευχαριστούμε για τη συνεργασία τον 
κ. Χάρη Γεωργακάκη, κλινικό διαιτο-
λόγο-διατροφολόγο, MSc στην Κλινική 
Διατροφή, αντιπρόεδρο του Ελληνικού 
Ιδρύματος Καρδιαγγειακής Υγείας και 
Διατροφής

Ψάρι: Ένας διατροφικός  
θησαυρός για την υγεία μας

√ Γιατί πρέπει να τρώμε συχνά ψάρι;  
√ Πόσο ωφέλιμο είναι;  

√ Τι αποκαλύπτουν οι επιστημονικές  
μελέτες για το λίπος του;

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 18 mai au samedi 24 mai 2020 · from monday may 18th to saturday may 24th 2020
Nous serons fermés tous les dimanches du mois de mai • We will be closed every Sunday for the month of May

*Biologiques, San Marzano 
ou Italiennes exclues

MORCEAUX 
DE NOIX DE 

GRENOBLE PA
Walnut Pieces

454g ou
11.00/kg

FARINE TOUT USAGE ROGERS OU 
MASTER’S HAND
All Purpose Flour
10kg

YOGOURT 
PHOENICIA

Yogurt
750g

OLIVES KALAMATA SUPER COLOSSALES
Super Colossal Olives
6.59/kg

FROMAGE GRAVIERA 
DE CRÈTE AU LAIT DE 

CHÈVRE ET BREBIS
Cheese

19.82/kgGRÈCE

PÂTES ALIMENTAIRES 
PRIMO

Pasta
700 à 900g

TOMATES EN
CONSERVE EMMA

Canned Tomatoes
796ml*

VIANDE HACHÉE FRAÎCHE
(BOEUF ET PORC)
Fresh Ground Meat (Beef and Pork)
7.69/kg

QUÉBEC

FILETS DE SAUMON FRAIS DE L’ATLANTIQUE
Fresh Atlantic Salmon Fillets

17.61/kg

CUISSES DE POULET FRAIS
Fresh Chicken Legs
1.96/kg

HARICOTS VERTS
Green Beans
2.18/kg

CERISES ROUGES
Red Cherries

6.59/kg

TOMATES ITALIENNES
Roma Tomatoes
2.18/kg

PÊCHES
Peaches
2.18/kg
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Ξενοδοχείο χτίζεται στις ράγες τρένου πάνω σε γέφυρα!

Αναμφίβολα πρόκειται για ένα από 
τα πιο εντυπωσιακά ξενοδοχεία του 

2020 καθώς μια σειρά από 13 ανακαινι-
σμένες αμαξοστοιχίες θα στεγάσουν 31 
πολυτελή δωμάτια, που θα βρίσκονται 
πάνω σε μια γέφυρα μέσα στο Εθνικό 
Πάρκο Κρούγκερ της Νότιας Αφρικής.
Η θέα από κάθε δωμάτιο του ξενοδο-

χείου αναμένεται να είναι εντυπωσιακή, 
ενώ οι επικεφαλής του ξενοδοχείου πι-
στεύουν ότι οι επισκέπτες θα μπορούν 
να θαυμάσουν ακόμα και κροκόδειλους, 
ιπποπόταμους, βουβάλια και ελέφαντες.
Το παράξενο ξενοδοχείο ονομάζεται 

Κρούγκερ Σελάτι και βρίσκεται υπό κα-
τασκευή στη γέφυρα Σελάτι σε ύψος 300 
μέτρων, η οποία χτίστηκε κατά μήκος 
του ποταμού Σάμπιε το 1912 και ήταν 

μέρος της σιδηροδρομικής γραμμής Σε-
λάτι που δε χρησιμοποιείται πλέον. Η γέ-
φυρα με τα τρένα έφεραν τους πρώτους 
επισκέπτες στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ 
τη δεκαετία του 1920.
Τα δωμάτια του περίεργου ξενοδοχείου 

πάνω σε γέφυρα θα διαθέτουν παράθυ-
ρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή για 
να επιτρέπουν απεριόριστη θέα κατά 
μήκος του ποταμού Σάμπιε. Κάθε βαγό-
νι που θα αποτελεί και δωμάτιο θα δίνει 
την εντύπωση ενός πολυτελούς κρησφύ-
γετου, διακοσμημένο με διαφορετικά 
έπιπλα, μοτίβα και υφές. 
Το περίεργο ξενοδοχείο πάνω στη γέ-

φυρα θα διαθέτει επίσης πισίνα, ενώ οι 
τιμές θα ξεκινούν από 428 δολάρια ανά 
διανυκτέρευση.

 

Σπίτι μέσα στη θάλασσα!

Ο Αυστραλός αρχιτέκτονας Τσακ Άντερσον δημιούρ-
γησε μια όμορφη πλωτή βίλα, που συλλέγει ηλιακή 

ενέργεια και βρίσκεται αγκυροβολημένη βόρεια του 
Πάλμ Μπιτς του Σίδνεϋ. Το όνομα του πλωτού σπι-
τιού είναι Λίλιπαντ (Lilypad) και προορίζεται για ταξι-
διώτες που θέλουν να περάσουν λίγο χρόνο κοντά στο 
νερό, χωρίς να επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον.
Σχεδιασμένο με γνώμονα την αειφορία και την πολυτέ-

λεια, το Lilypad είναι μια διώροφη πλωτή βίλα με βε-
ράντα και στεγασμένη οροφή. Απορροφά την ηλιακή 
ενέργεια και είναι κατασκευασμένη με φιλικά προς το 
περιβάλλον υλικά. Το μπροστινό μπαλκόνι είναι αρκετά 
ευρύχωρο, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να κάνει ηλι-
οθεραπεία ενώ απολαμβάνει τη θέα. Επίσης, διαθέτει 
μπάρμπεκιου αλλά και τη δυνατότητα για μασάζ, ενώ 
οι συρόμενες γυάλινες πόρτες επιτρέπουν στο φως να 

εισέλθει στο εσωτερικό του. Στο ισόγειο υπάρχει ένα 
μεγάλο σαλόνι με άνετο καθιστικό και τζάκι, και με μια 
πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα. Οι σκάλες οδηγούν στο 
δεύτερο όροφο, ο οποίος περιλαμβάνει ένα μεγάλο 
κρεβάτι και ένα μπάνιο με σπα. Ο σύγχρονος εσωτερι-
κός σχεδιασμός και το άφθονο φυσικό φως, δημιουρ-
γούν μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα. Η ειδυλλιακή πλωτή 
βίλα διατίθεται προς ενοικίαση.

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 

            	 	 					

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS35
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THE ORIGINAL PETROS
1613 William Street (Corner Guy) 

Montreal, QC  H3J 1R1
514-935-8500

THE WESTMOUNT PETROS
4785 Sherbrooke Street West

Montreal, QC  H3Z 1E9
514-938-5656

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

514-312-0200

www.restaurantpetros.ca

TAVERNE GRECQUE

OPENING SOON IN LITTLE ITALY

Fine Greek Cuisine
Μ’ένα τηλέφωνο ετοιμάζουμε 

τη παραγγελία σας  με τα 
περίφημα πιάτα μας 

για παραλαβή ή τη στέλνουμε 
στο σπίτι σας.

Είμαστε ανοικτά για τις 
παραγγελίες σας στη

Sherbrooke: 514 938-5656
και 

Laurier: 514 312-0220

Ισραήλ: Βρήκαμε το φάρμακο  
που εξουδετερώνει τον κορωνοϊό! 

Το Ινστιτούτο Βιολογικής Έρευνας του 
Ισραήλ (IIBR) ολοκλήρωσε μια πρω-

τοποριακή επιστημονική έρευνα, εντο-
πίζοντας ένα αντίσωμα που εξουδετε-
ρώνει τον κορωνοϊό, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας 
της χώρας. 
«Είμαι περήφανος για το προσωπι-

κό του Ινστιτούτου, το οποίο έχει κάνει 
μια σημαντική ανακάλυψη», δήλωσε ο 
υπουργός Άμυνας, Ναφταλί Μπενέτ, 
έπειτα από επίσκεψή του στο εργαστή-
ριο που βρίσκεται στη Νες Ζιόνα, σύμ-
φωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας 
Jerusalem Post. 

Η ανακάλυψη έχει τρεις βασικές πα-
ραμέτρους: Το αντίσωμα είναι μονο-
κλωνικό, νέο και περιέχει εξαιρετικά 
χαμηλή αναλογία πρωτεϊνών του κο-
ρωνοϊού που μπορούν να βλάψουν τον 
άνθρωπο. 
Το Ινστιτούτο απέδειξε σε εργαστηρια-

κά πειράματα την ιδιότητα του αντισώ-

ματος να εξουδετερώνει το νέο κορωνο-
ϊό. Μάλιστα, «κλήθηκε» να αντιμετωπί-
σει επιθετικούς τύπους του κορωνοϊού 
και όπως δηλώνουν οι υπεύθυνοι «τα 
κατάφερε». 

Μιλώντας την Τρίτη (12/5) το απόγευ-
μα στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 13 ο 
καθηγητής Σχούκι Σχέμερ, επικεφαλής 
του Ιατρικού Κέντρου Assuta στο Ισρα-
ήλ και πρώην γενικός διευθυντής του 
υπουργείου Υγείας της χώρας, δήλωσε 
ότι «πρόκειται για μία ανακάλυψη που 
έγινε με επιστημονικές και τεχνολογικές 
δυνατότητες αιχμής», όπως γράφει το 
site The Times of Israel. «Καμία άλλη 
χώρα δεν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο», 
συμπλήρωσε. 
«Σύμφωνα με τις ολοκληρωμένες επι-

στημονικές έρευνες που έχουν δημο-
σιευτεί από εργαστήρια σε όλο τον κό-
σμο, το IIBR φαίνεται να είναι το πρώτο 
ίδρυμα που κατάφερε μία επιστημονική 
ανακάλυψη που πληροί ταυτόχρονα 

και τις τρεις παραμέτρους», ανέφερε το 
υπουργείο Άμυνας εκ μέρους του Ινστι-
τούτου. 

Ωστόσο, η έρευνα για τα αντισώματα 
αυτά έχει γίνει μόνο σε εργαστηριακό 
περιβάλλον, δεν έχουν δοκιμαστεί σε 
ζώα ή στον άνθρωπο, όπως επίσης δεν 
έχει δημοσιευτεί ακόμη σε κάποια επι-
στημονική επιθεώρηση υψηλού κύρους, 
ώστε να θεωρείται «έγκυρη». 

Αυτή τη στιγμή το IIBR εργάζεται με 
στόχο να κατοχυρώσει την ευρεσιτεχνία 
και να εξασφαλίσει την εμπορική της 
ανάπτυξη, ενώ αναφέρεται ότι όλες οι 
νομικές διαδικασίες θα συντονίζονται 
από το υπουργείο Άμυνας. Στην ίδια 
ανακοίνωση καθίσταται σαφές, ότι δεν 
πρόκειται για προληπτικό εμβόλιο, 
αλλά για θεραπεία ασθενών με κορω-
νοϊό. 
Τον περασμένο μήνα, το IIBR είχε ανα-

κοινώσει ότι είχε ξεκινήσει να δοκιμάζει 
ένα εμβόλιο για την Covid-19 σε τρωκτι-
κά. Μάλιστα, η συμμετοχή του Ιδρύμα-
τος στην παγκόσμια προσπάθεια για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας είχε γίνει 
μετά από πρόσκληση του πρωθυπουρ-
γού της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου. 
Εν τω μεταξύ, το συγκεκριμένο ινστι-

τούτο και ο δήμος της πόλης Γιεροχάμ, 
ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν να ανοί-
ξουν το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής 
εμβολίων του Ισραήλ, σε συνεργασία 
με κάποια πολυεθνική φαρμακευτική 
εταιρεία, σύμφωνα με εκπρόσωπο της 
κυβέρνησης. 

© Protagon.gr

Με ενθουσιασμό 
η κυβέρνηση 
του Ισραήλ 
ανακοίνωσε 
τα πρώτα 
αποτελέσματα 
έρευνας για 
ένα υποψήφιο 
φάρμακο, το 
οποίο φέρεται να 
εξουδετερώνει 
τον Sars-Cov-2, 
τουλάχιστον 
σε περιβάλλον 
εργαστηριακό

⇲
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Αβδέλλα Γρεβενών: Το Βλαχοχώρι  
της Βόρειας Πίνδου 
Ορεινός αγροτικός οικισμός  
με αξιόλογο ιστορικό παρελθόν
Ορεινός αγροτικός οικισμός της Περι-

φερειακής Ενότητας Γρεβενών, χτι-
σμένος σε μέσο υψόμετρο 1.300 μέτρων, 
η Αβδέλλα είναι ένα Βλαχοχώρι με αξιό-
λογο ιστορικό παρελθόν, σε απόσταση 44 
χλμ. Δυτικά από την πόλη των Γρεβενών.
Οι γύρω πλαγιές της Βόρειας Πίνδου 

είναι κατάφυτες από οξιές, πεύκα και 
έλατα. Η Αβδέλλα αποτελεί τμήμα του 
Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου ως ένα 

από τα πέντε ορεινά Βλαχοχώρια της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Γρεβενών (Σαμα-
ρίνα, Σμίξη, Περιβόλι και Κρανιά τα άλλα 
τέσσερα).
Μεγάλες οικογένειες Βλάχων κτηνοτρό-

φων και φημισμένοι αγωγιάτες συγκατα-
λέγονταν στους παλαιότερους κατοίκους 
της Αβδέλλας, όπου άκμασε άλλοτε η βι-
οτεχνία ξύλου.
Την εικόνα του σύγχρονου οικισμού συν-

θέτουν σπίτια με λαμαρινοσκεπές (ένεκα 
των έντονων χιονοπτώσεων), βρύσες με 
τρεχούμενα νερά και η πλακόστρωτη 
πλατεία με τους γέρικους πλατάνους.
Ενδιαφέροντα θρησκευτικά μνημεία της 

περιοχής είναι ο ναός της Κοίμησης της 
Θεοτόκου, η εκκλησία του Αγίου Αθανα-
σίου, το ξωκλήσι της Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρος ή του Αγίου Σωτήρα, με εκπλη-
κτική θέα στην Αβδέλλα, και η εκκλησία 
της Αγίας Τριάδας, μέσα στο δάσος.
Σηματοδοτημένη πεζοπορική διαδρομή 

που έχει ως αφετηρία την πλατεία του 

χωριού, οδηγεί τους περιπατητές και 
τους φυσιολάτρες στην κορυφή της Βασι-
λίτσας (υψόμετρο 2.249 μέτρα).
Η Αβδέλλα έλαβε μέρος στον απελευθε-

ρωτικό αγώνα του 1821 (σημαντικότερος 
αγωνιστής ήταν ο Μάρτος Ράμμος, πρω-
τοπαλίκαρο του Οδυσσέα Ανδρούτσου) 

και ανέδειξε αξιόλογους Μακεδονομά-
χους, όπως ο Ζήσης Βέρρος.
Από την Αβδέλλα κατάγονταν οι αδελ-

φοί Γιάννης και Μίλτος Μανάκιας, πρω-
τοπόροι κινηματογραφιστές των Βαλ-
κανίων και φωτογράφοι (προτομές τους 
βρίσκονται στην πλατεία του οικισμού).

Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)

Πόρτο Κατσίκι: Το κάτι άλλο της Λευκάδας 
Ο ήλιος, το ελληνικό φως, τα απόκρημνα βράχια, η άμμος, το γαλάζιο και το βαθύ μπλε της θάλασσας 

Ποια είναι η παραλία εκείνη που περιλαμβάνεται μαζί 
με το Κάθισμα και τους Εγκρεμνούς στην «τριλογία 

των ωραιότερων παραλιών» της Λευκάδας;
Ποια είναι εκείνη η λευκαδίτικη παραλία που συγκινεί, 

γοητεύει και συναρπάζει, όλους όσοι έχουν την τύχη να 
την επισκεφθούν;
Η παραλία αυτή δεν είναι άλλη, από το ονομαστό Πόρ-

το Κατσίκι, που έχει κάνει τη λευκαδίτικη γη γνωστή 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
Η μαγευτική παραλία απλώνεται στο νοτιοδυτικό τμή-

μα της Λευκάδας, σε μια περιοχή εξαιρετικής φυσικής 
ομορφιάς, όπου κυριαρχούν ο ήλιος, το ελληνικό φως, 
τα απόκρημνα βράχια, η άμμος, το γαλάζιο και το βαθύ 
μπλε της θάλασσας.
Το μοναδικό φυσικό ανάγλυφο, τα υπέροχα χρώματα, 

το σαγηνευτικό τοπίο στο Πόρτο Κατσίκι είναι, χωρίς κα-
μία αμφιβολία, το κάτι άλλο της Λευκάδας.

Η θέα στην Αβδέλλα από τον Άγιο Σωτήρα

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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Κλάους Ρέγκλινγκ: «Το ελληνικό χρέος  
παραμένει βιώσιμο»
Το χρέος της Ελλάδας είναι διαχειρίσιμο, παρά την 

αύξηση που θα σημειώσει λόγω των μέτρων για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς το 
κόστος εξυπηρέτησής του είναι χαμηλότερο σε σχέση με 
πολλές άλλες χώρες, δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρω-
παϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέ-
γκλινγκ.
Σε κοινή συνέντευξη που έδωσε στο γερμανικό, γαλλικό, 

ιταλικό, ισπανικό και ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων, ο 
Ρέγκλινγκ τόνισε ότι η Ελλάδα σημείωσε μεγάλη επιτυχία 
στην αντιμετώπιση της πανδημίας. 
«Πρέπει να πω ότι αναγνωρίζεται τώρα πως η Ελλάδα εί-

ναι μεταξύ των χωρών εκείνων που αντιμετώπισαν καλά 
την πανδημία. Υπάρχει σχετικά χαμηλός αριθμός μολυ-
σμένων ανθρώπων και πολύ μικρός αριθμός ανθρώπων 
που πέθαναν. Επομένως υπήρξε μεγάλη επιτυχία, με την 
έννοια αυτή, και μπορούμε μόνο να συγχαρούμε την Ελ-
λάδα γι αυτή την επιτυχία», είπε.

Ερωτηθείς, αν είναι πιθανή μία νέα κρίση στην Ελλάδα 
λόγω της πανδημίας και της «έκρηξης» του χρέους, ο δι-
ευθύνων σύμβουλος του ESM απάντησε: 
«Όταν λέτε ότι το χρέος γίνεται εκρηκτικό, θεωρώ ότι 

αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυξάνεται, βέβαια, επειδή η Ελ-
λάδα θα έχει ένα μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα, 
όπως παντού αλλού. Το πρόβλημα, από τη μία πλευρά, 
είναι ότι το επιπλέον χρέος προστίθεται σε ένα από τα 
υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Αυτό είναι αλήθεια. 

Όταν, όμως, συγκρίνετε τα ποσοστά του χρέους, πρέπει 
να κατανοήσετε ότι στην περίπτωση της Ελλάδας περισ-
σότερο από το μισό του χρέους της είναι έναντι του ESM, 
δηλαδή είναι με πολύ, πολύ χαμηλά επιτόκια. 

Επομένως, με την έννοια αυτή, το ετήσιο κόστος εξυ-
πηρέτησής του για την Ελλάδα σε σχέση με το ΑΕΠ είναι 
χαμηλότερο από ότι σε πολλές άλλες χώρες. Αυτός είναι 
ο λόγος που το χρέος της είναι διαχειρίσιμο, αν και η Ελ-
λάδα έχει υψηλό επίπεδο. 
Το χρέος της Ελλάδας θα αυξηθεί, όπως και σε όλες τις 

άλλες χώρες, αλλά η χώρα δε θα διαφέρει με την έννοια 
αυτή από τις άλλες χώρες – μέλη».

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΔΑ-
ΠΑΝΕΣ 2% ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΟΥΝ 
ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ESM
Στη συνέντευξή του, ο Ρέγκλινγκ επανέλαβε ότι, με 

βάση την απόφαση του Eurogroup της Παρασκευής 8/5 
και οι 19 χώρες της Ευρωζώνης θα μπορούν να λάβουν 
μία πιστωτική γραμμή ύψους 2% του ΑΕΠ τους με μηδε-
νικό επιτόκιο (με βάση τις σημερινές συνθήκες της αγο-
ράς), εφόσον υποβάλουν σχετικό αίτημα, καθώς όλες θε-
ωρούνται ότι έχουν βιώσιμο χρέος. Τόνισε, επίσης, ξανά, 
ότι η χορήγηση της πιστωτικής γραμμής δε θα συνδέεται 
με μνημόνια, καθώς η σημερινή κρίση δεν είναι ευθύνη 
καμίας χώρας, αλλά ο μόνος όρος είναι η χρήση της να 
αφορά άμεσες ή έμμεσες υγειονομικές δαπάνες.
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε σαφές με επιστολή 

του Επιτρόπου Τζεντιλόνι ότι δε θα υπάρχει ειδική παρα-
κολούθηση. Η Επιτροπή θα κάνει ό,τι κάνει πάντοτε με 
όλες τις χώρες – μέλη. Την εποπτεία, όπως είναι η εντολή 
της από τη Συνθήκη της ΕΕ. Αυτό δεν έχει να κάνει τίπο-
τε με τη σημερινή κρίση. Θα εξετάζει την οικονομική και 
δημοσιονομική κατάσταση σε κάθε χώρα – μέλος. Το γε-
γονός, όμως, ότι μία χώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη 
στήριξη (του ESM) για την αντιμετώπιση της πανδημικής 
κρίσης δε θα οδηγήσει σε πρόσθετη παρακολούθηση ή 
πρόσθετες αποστολές στις χώρες», είπε ο επικεφαλής 
του ESM.

Ερωτηθείς ποιες είναι, πιο συγκεκριμένα, οι δαπάνες 
που θα μπορεί να επικαλεσθεί μία χώρα για να τις χρημα-
τοδοτήσει με δάνειο από τον ESM, ο Ρέγκλινγκ σημείωσε 
τρεις κατηγορίες. «Πρώτον, τις άμεσες, που αποτελούν 
το πρόσθετο κόστος λόγω της πανδημίας. Δεύτερον – και 
αυτές, είπε, ότι θα είναι πιθανόν ένα σημαντικό μέρος 
των χρημάτων που θα χρησιμοποιηθούν – θα μπορεί να 
ληφθεί υπόψη ένα ορισμένο ποσοστό των σημερινών 

γενικότερων δαπανών για τον τομέα υγείας. Και, τρίτον, 
έμμεσες δαπάνες για τα μέτρα περιορισμού. Κάθε χώρα 
που ζητεί τη στήριξη του ESM για την πανδημική κρίση 
αναμένεται ότι θα μπορεί να δείξει εύκολα πως μπορεί 
να δαπανήσει το 2% του ΑΕΠ της σε τέτοιες δαπάνες», 
είπε ο Ρέγκλινγκ.
«Δε θα ζητήσουν όλες οι χώρες της Ευρωζώνης στήριξη 

από τον ESM και δε θα τη χρησιμοποιήσουν όλοι όσοι ζη-
τήσουν», είπε ο επικεφαλής του ESM, εκτιμώντας ότι θα 
χρησιμοποιηθεί περίπου το ένα τρίτο των προβλεπόμε-
νων κεφαλαίων, δηλαδή 80 δισ. ευρώ. 

Ο Ρέγκλινγκ τάχθηκε υπέρ της θέσης της Κομισιόν ότι 
τα ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημί-
ας θα πρέπει να έχουν και τη μορφή των επιχορηγήσεων 
και όχι μόνο των δανείων, προσθέτοντας ότι «πρέπει να 
περιμένουμε την πρόταση της Κομισιόν στο τέλος αυτής 
ή την επόμενη εβδομάδα».

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: 
«Βουτιά» έως και 80% θα καταγράψει  
ο διεθνής τουρισμός λόγω κορωνοϊού

Ο διεθνής τουρισμός θα μπορούσε να 
σημειώσει «βουτιά» κατά 60-80% 

λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, σύμ-
φωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Του-
ρισμού, ο οποίος αναθεώρησε προς τα 
κάτω τις προηγούμενες εκτιμήσεις του.
Οι εκτεταμένοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί 

και το κλείσιμο αεροδρομίων και συνό-
ρων ανά τον κόσμο, στα πλαίσια του πε-
ριορισμού της εξάπλωσης του COVID-19, 
έχει ωθήσει τον κλάδο του τουρισμού στη 
χειρότερη κρίση του από το 1950, ανα-
φέρει ο Οργανισμός σε ανακοίνωσή του, 
όπως μεταδίδει ο Guardian.
Οι αφίξεις τουριστών μειώθηκαν κατά 

22% τους πρώτους τρεις μήνες του έτους 
και κατά 57% μόνο το Μάρτιο, με την Ασία 
και την Ευρώπη να καταγράφουν τη μεγα-
λύτερη πτώση.
«Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια άνευ προ-

ηγουμένου υγειονομική και οικονομική 
κρίση. Ο τουρισμός έχει πληγεί σοβαρά, 
με εκατομμύρια θέσεις εργασίας να τί-
θενται σε κίνδυνο σε έναν από τους πιο 

σημαντικούς κλάδους της οικονομίας», 
δήλωσε ο γενικός γραμματέας του Οργα-
νισμού, Zurab Pololikashvili.

Ο Οργανισμός είχε εκτιμήσει στις αρχές 
του έτους ότι ο διεθνής τουρισμός θα ση-
μείωνε αύξηση κατά 3-4% το 2020, αλλά 
στη συνέχεια αναθεώρησε προς τα κάτω 
τις προβλέψεις του στα τέλη Μαρτίου, 
προβλέποντας πτώση κατά 20-30%.
Ο Οργανισμός σημειώνει ακόμη, ότι η 

πλήρης έκταση της πτώσης του διεθνούς 
τουρισμού θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια 
των ταξιδιωτικών περιορισμών και του 
κλεισίματος των συνόρων.

Σύμφωνα με το καλύτερο δυνατό σενά-
ριο, που περιλαμβάνει την άρση των τα-
ξιδιωτικών περιορισμών στις αρχές Ιου-
λίου, ο διεθνής τουρισμός θα μπορούσε 
να καταγράψει πτώση κατά 58%. 

Εάν όμως οι ταξιδιωτικοί περιορισμού 
αρθούν στις αρχές Δεκεμβρίου, η πτώση 
θα μπορούσε να κυμανθεί περίπου στο 
78%.

© eurocapital.gr

Centre de Collision

Ari: 514-476-4565 
1385, Boul. des Laurentides, local 103, Vimont, Laval

Professional Auto Body Repair & Painting

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

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

FREE ESTIMATES!
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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

Τα τρία βήματα του 
ΣΥΡΙΖΑ προς το ΚΙΝΑΛ
Γράφει ο 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΣ

Οι «γεφυροποιοί» της Κουμουνδού-
ρου, που δεν έχουν σταματήσει να 

προωθούν τη συμπόρευση με το ΚΙΝΑΛ, 
υποστηρίζουν πως μπροστά στο «ρε-
αλισμό της απλής αναλογικής» και την 
αναβάθμιση του προφίλ του Κυριάκου 
Μητσοτάκη μετά τον κορωνοϊό, πολύ λί-
γες ενστάσεις υπάρχουν πλέον στο κόμ-
μα για την ανάγκη συναντίληψης με το 
χώρο του Κέντρου. 
Επικαλούνται συνεχώς την ομόφωνη 

απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, 
που αναφέρει πως «είναι αναγκαίο όσο 
ποτέ να δουλέψουμε για τη δημιουργία 
μιας ευρύτερης κοινωνικής και πολιτι-
κής συμμαχίας με στόχο τη δημιουργία 
μιας νέας πλειοψηφίας». Έχουν αναλύ-
σει, μάλιστα, στον Αλέξη Τσίπρα τις τρεις 
φάσεις του πλάνου τους:

1. «ΒΟΛΙΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ» ΝΕΩΝ  
ΣΤΕΛΕΧΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
Η «μεταγραφική περίοδος» δεν έχει 

λήξει και είναι πιθανό νέα πρόσωπα 
από το πρώην ΠΑΣΟΚ να περάσουν στο 
στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης, σε μια επίδειξη δύναμης του 
Αλέξη Τσίπρα. Η «Κ» είναι σε θέση να 
γνωρίζει πως ραντεβού στελεχών των 
δυο στρατοπέδων πραγματοποιούνται, 
ωστόσο «οι φίλοι από τα παλιά» δεν ξε-
καθαρίζουν ακόμα και μεταξύ τους ποιες 
είναι οι προθέσεις τους. Στην Κουμουν-
δούρου επιχειρούν να εκμεταλλευθούν 
με κάθε τρόπο τις ρωγμές, που, όπως 
υποστηρίζουν, έχει υποστεί το αντι-ΣΥΡΙ-
ΖΑ μέτωπο στο ΚΙΝΑΛ. Στη Βουλή τα δύο 
κόμματα έχουν συμβαδίσει σε πολλές 
περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα, ενώ 
και η Φώφη Γεννηματά οξύνει το μέτωπό 
της προς τη Ν.Δ.

2. ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ  
ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

ΠΟΥ –ΟΜΩΣ– ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ  
ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΚΟΜΑ

«Επιθυμούμε να οικοδομηθούν τέτοιες 
κοινωνικές συμμαχίες, οι οποίες από μό-
νες τους θα επιβάλουν και τις πολιτικές», 
σχολίαζε μέλος του Πολιτικού Συμβουλί-
ου στην «Κ» που παρακολουθεί από κο-
ντά τις διεργασίες οι οποίες λαμβάνουν 
χώρα για την προσέγγιση του ΚΙΝΑΛ. 
Εκτιμούν πως το μέγεθος της οικονομι-
κής κρίσης που θα βρει μπροστά του ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της 
πανδημίας, θα είναι ο οδηγός των νέων 
πολιτικών συσχετισμών που θα αποτυ-
πωθούν και γι αυτό στην Περιφέρεια 
αναμένεται να υπάρξει μεγάλη κινητικό-
τητα.

3. ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ  
ΤΣΙΠΡΑ – ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

«Είμαστε ακόμα πολύ μακριά», τόνιζαν 
οι ίδιες πηγές, που αναγνωρίζουν πως 
μόλις 10 μήνες μετά τις εκλογές, είναι 
φυσικό οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης 
να κινούνται διστακτικά. Δεν ενοχλεί άλ-
λωστε τον ΣΥΡΙΖΑ η Φώφη Γεννηματά να 
κεφαλαιοποιήσει κάποια κέρδη από την 
πρώτη φάση της πανδημίας, από τη στιγ-
μή που καταφέρνει να αφαιρεί πόντους 
από τη Ν.Δ. Αν και οι ακριβείς μετακινή-
σεις των ψηφοφόρων είναι άγνωστες, 
δεν πέρασε απαρατήρητο ότι στην τε-
λευταία μέτρηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ 
η Ν.Δ. υποχώρησε κατά 2,5 μονάδες 
(42,5%), ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε σταθερός (22%), 
ενώ το ΚΙΝΑΛ ενισχύθηκε μισή μονάδα 
(6%).
Από τη μια, το κόμμα της Φώφης Γεν-

νηματά έδειξε με τις κοινοβουλευτικές 
πρωτοβουλίες που πήρε, πως επιθυμεί 
να χαράξει μια αυτόνομη πορεία στην 
αντιπολίτευση και από την άλλη, ο δι-
εμβολισμός της Χαριλάου Τρικούπη δε 
φαίνεται να αφορά κανέναν πλέον στην 
Κουμουνδούρου. Τη συγκρότηση ενός 
αντικυβερνητικού μετώπου – συνασπι-
σμού φαίνεται πως έχει στο μυαλό του ο 
Αλέξης Τσίπρας, προσδοκώντας στην πο-
ρεία να διευρυνθεί και να μην περιλαμ-
βάνει μόνο κοινοβουλευτικές δυνάμεις, 
αλλά και κοινωνικές, με τη συμμετοχή 
προσώπων που τυγχάνουν ευρείας ανα-
γνώρισης. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν 
πως μια καλή αρχή έγινε με την παρέμ-
βαση του Σταύρου Ξαρχάκου στο ραδιο-
φωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» για τους 
ανθρώπους του πολιτισμού.

© Η Καθημερινή

Έρευνα Opinion Poll: 20 μονάδες 
μπροστά η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ

-Ικανοποιημένο το 82% από Μητσοτάκη
-Στην πρόθεση ψήφου η Ν.Δ. συγκεντρώνει 40,2%  

(40% στην τελευταία μέτρηση) έναντι 20%  
του ΣΥΡΙΖΑ (είχε 20,2%)

Να επιβάλλονται οι αυστηρές ποι-
νές που προβλέπονται για τους συνω-

στισμούς σε πλατείες και αλλού, καθώς η 
ανησυχία για τον κορωνοϊό είναι έντονη, 
ζητούν οι πολίτες, σύμφωνα με τη νέα δη-
μοσκόπηση της εταιρίας Opinion Poll, από 
την οποία προκύπτει ότι οι πολίτες δε θέ-
λουν να ανοίξουν τα δημοτικά σχολεία. Ως 
προς το πολιτικό κομμάτι, το γκάλοπ επι-
βεβαιώνει την εικόνα κυριαρχίας της ΝΔ και 
του Κυριάκου Μητσοτάκη και μετά τη λήξη 
της σκληρής καραντίνας για τον κορωνοϊό. 
Το 82% δηλώνει ικανοποιημένο από τη συ-
νολική στάση του πρωθυπουργού στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας, ενώ εμφα-
νίζει υψηλή δημοφιλία της τάξης του 69% 
με τον δεύτερο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να 
παρουσιάζει δημοφιλία 28%.
Η κυριαρχία αυτή εκφράζεται και 

στην ερώτηση για την καταλληλότητα 
ως Πρωθυπουργός, συγκεντρώνοντας 
το 52% των προτιμήσεων, με τον Αλέ-
ξη Τσίπρα να περιορίζεται στο 19,5%. 
Στην πρόθεση ψήφου η Ν.Δ. συγκεντρώ-
νει 40,2% (40% στην τελευταία μέτρη-
ση) έναντι 20% του ΣΥΡΙΖΑ (είχε 20,2%). 
Έτσι η διαφορά είναι 20,2%. Τα άλλα κόμ-
ματα εμφανίζουν οριακές μειώσεις των 
ποσοστών τους, με το ΜΕΡΑ 25 να έχει 
οριακή άνοδο. Οι επιδόσεις τους είναι: 
ΚΙΝΑΛ 4,5% (5% στην προηγούμενη έρευ-
να), Κ.Κ.Ε. 5% (5,5%), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 4% 
(4,5%) και ΜΕΡΑ-25 3% (2%).

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ
Παρά τη γενική αποδοχή των κυβερνητι-
κών ενεργειών πάντως, η ανησυχία τόσο 
για την υγεία, όσο και για τις επιπτώσεις 
από την πανδημία είναι έντονη. Το 40% 
δηλώνει ότι αισθάνεται λίγο ή καθόλου 
αισιοδοξία για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας στο επόμενο διάστημα έναντι του 
56% που δηλώνει πολύ και αρκετά αισι-
όδοξο. Υπάρχει μία σημαντική μερίδα 
της κοινωνίας που αισθάνεται φόβο και 
αβεβαιότητα, με δεδομένα τα σταδιακά 
μέτρα άρσης της καραντίνας. Ο φόβος 
για ένα δεύτερο κύμα είναι παρών. Αυτό 
εκφράζεται και από το 74% που ζητεί να 
επιβάλλονται τα μέτρα και οι ποινές που 
έχουν προβλεφθεί, σε κάθε περίπτωση 
που παραβιάζονται οι κανόνες (π.χ. σε 
πάρτι σε πλατείες, συγκεντρώσεις κ.λπ.). 
Όσο για την επόμενη ημέρα, την αντιμε-
τώπιση δηλαδή της οικονομικής κρίσης, 
οι πολίτες εκφράζουν απαισιοδοξία. Στην 
ερώτηση, το 47% δηλώνει πολύ και αρκε-
τή εμπιστοσύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη 
έναντι 50% που δηλώνει λίγο και καθόλου 
εμπιστοσύνη. Αυτό το εύρημα χτυπάει κα-
μπανάκι για την ετοιμότητα της Κυβέρνη-
σης στο επόμενο διάστημα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΟΔΡΑΣ
Πάντως, ιδιαίτερα μεγάλη εκτίμηση ως 
προς το ρόλο που διαδραμάτισε στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας παρου-
σιάζει ο Σωτήρης Τσιόδρας, παρά τις 
πυκνές επιθέσεις που έχει δεχτεί όλο 
αυτό το διάστημα. Το 88% εκτιμάει τη 
συμβολή του και αυτή η πρωτοφανής 
αποδοχή τον καθιστά εθνικό κεφάλαιο. 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Μία σειρά από μέτρα και πολιτικές 

που πήρε ή σχεδιάζει η κυβέρνηση συ-
γκεντρώνουν την αποδοχή της κοινής 
γνώμης: Η παραχώρηση χώρων στα 
καταστήματα εστίασης (74,4%), τα 
Προγράμματα Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης όπως το ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ για 
τη στήριξη πολιτών που είχαν ανάγκη 
(65,5%) και τα βήματα για τον Ψηφιακό 
μετασχηματισμό του Κράτους (62,5%). 
Σε απόσταση πάντως βρίσκεται η ικα-
νοποίηση από τα οικονομικά μέτρα 
στήριξης Επιχειρήσεων και εργαζο-
μένων, με το 44,4% να δηλώνει πολύ 
και αρκετά ικανοποιημένο, με το 
49,4% να δηλώνει λίγο και καθόλου. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
Εναντίον του ανοίγματος των δημοτικών 

σχολείων είναι η συντριπτική πλειοψη-
φία της κοινής γνώμης. Μία συντριπτική 
πλειοψηφία της τάξης του 77% απαντά 
όχι, ενώ το 23% απαντά ναι. Πρόκειται για 
εύρημα που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί. 
Πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από 
τον τρόπο και την έκταση της τηλεκ-
παίδευσης από το Δημόσιο Σύστημα 
Εκπαίδευσης, δηλώνει το 41%, λίγο 
και καθόλου το 42,7% ενώ το 16,3% 
δε γνωρίζει ή δε θέλει να απαντήσει. 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση έχει ένα 

ιδιαίτερα ισχυρό αποτύπωμα στους Το-
μείς της Υγείας, της Δημόσιας Διοίκησης, 
στα Κοινωνικά Προγράμματα με τη δρα-
στηριοποίηση και της Αυτοδιοίκησης, στα 
θέματα Ασφάλειας, στην αίσθηση ασφά-
λειας για τη χώρα από απειλές και τα βή-
ματα στην ψηφιοποίηση του Κράτους. 

Έτσι εξηγείται πολιτικά, ότι στην πρώτη 
τριάδα βρίσκονται οι Βασίλης Κικίλιας, Τά-
κης Θεοδωρικάκος και Νίκος Δένδιας και 
ότι τη δεκάδα συμπληρώνουν οι: Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης, Νίκος Παναγιωτόπουλος, 
Χρήστος Σταϊκούρας, Κυριάκος Πιερρακά-
κης, Νίκη Κεραμέως, Άδωνης Γεωργιάδης 
και Κώστας Χατζηδάκης, σχεδόν με την 
ίδια επίδοση του Γ. Γεραπετρίτη.

© Πρώτο ΘΕΜΑ
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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

Ανασχηματισμός: Τι έχει γράψει στο μπλοκάκι 
του ο πρωθυπουργός για τη νέα κυβέρνηση
Καλά πληροφορημένες πηγές, που σε αντίθεση με το σενάριο ενός εκλογικού αιφνιδιασμού 
αφήνουν διάπλατα ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο εσωτερικό της κυβέρνησης, εκτιμούν 
αξιοποίηση... προσεχώς, προσώπων με πολιτική εμπειρία μαζί με ορισμένους τεχνοκράτες

Αφίξεις, αναβαθμίσεις ή δομικές αλ-
λαγές στον κυβερνητικό μηχανισμό 

και σίγουρα πάντως διορθωτικές κινήσεις 
αναμένεται να επεξεργαστεί ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης, καθ’ οδόν προς τη συμπλή-
ρωση του πρώτου έτους διακυβέρνησης 
και ενόσω ο ίδιος έχει πλήρη εικόνα για 
την αποδοτικότητα, τους ρυθμούς και τη 
«χημεία» των στελεχών του. 

Η αξιολόγηση από τον Πρωθυπουργό και 
τους εξ απορρήτων συνεργάτες του όχι 
μόνο δε σταμάτησε ούτε μέρα, αλλά στο 
δίμηνο της υγειονομικής κρίσης… προστέ-
θηκαν σημειώσεις στο πρωθυπουργικό 
μπλοκάκι με αναθεωρήσεις, αστοχίες και 
επιτυχίες.

Στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού 
διαμηνύουν, ότι το σχέδιο εξόδου από την 
υγειονομική κρίση ως τα τέλη του Ιουνί-
ου και η διαχείριση των επιπτώσεων στο 
προδιαγεγραμμένο περιβάλλον βαθιάς 
ύφεσης, αποτελούν πρώτη προτεραιότη-
τα και προς το παρόν βγάζουν κατηγορη-
ματικά εκτός κάδρου το σενάριο πρόωρων 
εκλογών (σχετικές εισηγήσεις γίνονται 
σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες). Δεν 
ισχύει το ίδιο για έναν ενδεχόμενο ανα-
σχηματισμό, με αυστηρή προϋπόθεση το 
τέλος του εφιάλτη της πανδημίας το καλο-
καίρι.
«Οι στοχευμένες αλλαγές ταιριάζουν στο 

προφίλ του μοντέλου διακυβέρνησης του 
Μητσοτάκη. Το έχει αποδείξει…» σχολι-
άζουν αρμόδιες πηγές, ενισχύοντας τις 
πληροφορίες για παρασκηνιακές ζυμώ-
σεις για τις επόμενες πρωτοβουλίες του 
Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός, που έχει 
αποκαλύψει ότι θα αναζητήσει περισ-
σότερες γυναίκες για την αναμόρφωση 
του κυβερνητικού σχήματος όποτε γίνει ο 
πρώτος ανασχηματισμός, διατηρεί ενερ-
γούς διαύλους, έχοντας έναν ευρύ κύκλο 
(απευθείας) συνομιλητών.
Και αν κάτι ακόμα έχει δείξει εμφανώς 

ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι ρίχνει 
βάρος στους συμβολισμούς, επιδιώκει 
κοινωνικές συμμαχίες, αναδεικνύει τους 
αποκαλούμενους τεχνοκράτες και επεν-
δύει σε ανοίγματα με «αλίευση» προ-
σώπων πέραν της γαλάζιας «δεξαμενής», 
αξιοποιώντας ήδη πρόσωπα με θητεία 
στο περιβάλλον του Ευάγγελου Βενιζέλου, 
της Άννας Διαμαντοπούλου κ.λπ.

Εξού και καλά πληροφορημένες πηγές, 
που σε αντίθεση με το σενάριο ενός εκλο-
γικού αιφνιδιασμού αφήνουν διάπλατα 
ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο εσω-

τερικό της κυβέρνησης, εκτιμούν αξιοποί-
ηση… προσεχώς προσώπων με πολιτική 
εμπειρία μαζί με ορισμένους τεχνοκράτες. 
Με άλλα λόγια, θεωρούν ότι οι πρωτοβου-
λίες Μητσοτάκη, έστω και περιορισμένες, 
θα ενισχύουν το στίγμα της επανεκκίνη-
σης, παράλληλα με αυτό της διεύρυνσης.

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ
Πολλοί εντός και εκτός ΝΔ «στοιχηματί-

ζουν» για τις πρωθυπουργικές αποφάσεις, 
ωστόσο τα ερωτήματα παραμένουν για 
το εύρος των αλλαγών, για το αν επίκει-
ται δομικός ανασχηματισμός (ενδεχο-
μένως με «ανταλλαγή» χαρτοφυλακίων 
που απειλεί περισσότερο τις ισορροπίες) 
και για το ποια εσωκομματικά μηνύματα 
επιφυλάσσει ο Πρωθυπουργός. Το σίγου-
ρο είναι ότι επιτελείς της κυβέρνησης κα-
ταγράφουν ενίσχυση της κυριαρχίας στο 
Κέντρο, αποκλείοντας ωστόσο «ελιγμούς 
τακτικισμού από τον Μητσοτάκη για να 
κεφαλαιοποιήσει «κέρδη» από μια συν-
θήκη κρίσης».

Βέβαιο είναι επίσης, ότι προ πανδημί-
ας υπήρχαν οι πρώτες διαπιστώσεις για 
κάθε υπουργό και υφυπουργό. Εμμέσως 
και ευθέως ο Πρωθυπουργός απηύθυνε 
μηνύματα κινητοποίησης και όχι εφησυ-
χασμού, για περισσότερο έργο και αντι-
στροφή τυχόν αρνητικών εντυπώσεων 
λόγω υστέρησης έργου σε σχέση με τις 
απαιτήσεις.

Με την υγειονομική κρίση τα εν λόγω μη-
νύματα εντάθηκαν. Πολλοί ερμήνευσαν 
την παρέμβαση Μητσοτάκη για ευθεία 
παραδοχή του λάθους από τον υπουργό 
Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, στην υπόθεση 
«voucher τηλεκατάρτισης» ως σήμα επερ-
χόμενου γύρου βαθύτερων «διορθωτι-
κών» κινήσεων. Είχαν προηγηθεί βεβαίως 
άλλες, όπως η επανασύσταση του υπουρ-
γείου Μετανάστευσης και ο «χωρισμός» 
από το Εργασίας ενός έτσι κι αλλιώς «δύ-
σκολου», κατά τις πληροφορίες, διδύμου 
Γιάννη Βρούτση – Νότη Μηταράκη.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ
Στο πρωθυπουργικό «βαθμολόγιο» με-

τρούν όλα – απόδοση, συνεργασία, ρυθ-
μός, τρόπος, στήριξη των κυβερνητικών 
θέσεων – και στην κατεύθυνση αυτή θα 
ξεχωρίσουν πρόσωπα που θα «αντέξουν» 
και άλλα που μάλλον… κινδυνεύουν. Οι 
εκτιμήσεις αναφέρουν ότι στις θέσεις 
υφυπουργών, στους οποίους δόθηκε ευ-
καιρία για παραγωγή έργου και προβολή, 

ανοίγει μεγαλύτερο περιθώριο αλλαγών 
– ίσως και για αποχωρήσεις άνευ αντικα-
τάστασης – σε σχέση με τους υπουργικούς 
θώκους.
Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασί-

ας Νίκος Χαρδαλιάς – απευθυνόμενος 
απευθείας στον Πρωθυπουργό και με 
ανοιχτούς διαύλους στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση – διατηρεί και το κρίσιμο χαρ-
τοφυλάκιο της αντιπυρικής προστασίας, 
ενώ ήρθε για να μείνει στην κυβέρνηση. 
Στην ίδια «πρώτη γραμμή» του τελευταί-
ου δύσκολου διμήνου, υπό τη συντονιστι-
κή ομπρέλα του Άκη Σκέρτσου, βρέθηκαν 
μεταξύ άλλων εξωκοινοβουλευτικοί υφυ-
πουργοί, όπως ο Βασίλης Κοντοζαμάνης 
(Υγείας), ο Νίκος Παπαθανάσης (Ανάπτυ-
ξης), ο Θοδωρής Λιβάνιος (Εσωτερικών), 
ενώ κομβικό για τον Πρωθυπουργό είναι 
το έργο, κάτω από τα ραντάρ, στον τομέα 
της Οικονομικής Διπλωματίας, από τον 
αρμόδιο (τεχνοκράτη) υφυπουργό Εξωτε-
ρικών, Κώστα Φραγκογιάννη.
Τους στόχους για τον ψηφιακό μετασχη-

ματισμό πιάνει, κατά πληροφορίες, ο αρ-
μόδιος υπουργός, Κυριάκος Πιερρακάκης 
(ένα εκ των προερχόμενων από την Κε-
ντροαριστερά στελέχη του Μητσοτάκη), 
ενώ στις συζητήσεις του πρωθυπουργικού 
επιτελείου για την επόμενη μέρα μετά την 
υγειονομική κρίση, θεωρούνται κομβικά 
τα παραγωγικά χαρτοφυλάκια – όπως του 
Άδωνι Γεωργιάδη και του Κωστή Χατζηδά-
κη. Επιπλέον όμως, φέρεται ότι υπάρχουν 
σκέψεις για ενισχυτικές κινήσεις στο έργο 
του τουρισμού, της ναυτιλίας αλλά και 
στον τομέα της υγείας, χωρίς να αποκλεί-
ονται μετακινήσεις προσώπων.

Συζητήσεις για τυχόν νέα πρόσωπα προς 
την κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει πυροδο-
τήσει στους πολιτικούς κύκλους η επιλο-
γή του να τοποθετήσει εκπρόσωπο στους 
διεθνείς οργανισμούς τον καθηγητή Ηλία 
Μόσιαλο – πρώην βουλευτή, υπουργό και 
κυβερνητικό εκπρόσωπο στην κυβέρνηση 
του Γιώργου Παπανδρέου. Ο ίδιος – που 
διαψεύδει πολιτικές προεκτάσεις στην 
πρωθυπουργική επιλογή – συμμετέχει σε 
τηλεδιασκέψεις του Μαξίμου για την παν-
δημία αλλά και διατηρεί τακτική απευθεί-
ας επαφή με τον Πρωθυπουργό. Το ίδιο 
κάνει βέβαια ο Μητσοτάκης, με έναν εκτε-
ταμένο κύκλο προσωπικοτήτων.

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Οι συζητήσεις στο παρασκήνιο είναι 

υπαρκτές και μάλιστα αρχίζει να ψιθυ-
ρίζεται ακόμα και… ονοματολογία για 
στελέχη της Κεντροαριστεράς που ενδε-
χομένως θα αναζητούσαν νέα θέση στην 
πολιτική σκηνή της επόμενης μέρας. Στις 
κουβέντες, από τις οποίες προφανώς 
κρατούν αποστάσεις κυβερνητικές πηγές, 
αναφέρεται παράλληλα με τον καθηγητή 
Μόσιαλο, ο πρώην βουλευτής και υπουρ-
γός Περιβάλλοντος, Γιάννης Μανιάτης, ο 
οποίος δεν κατάφερε να εκλεγεί με το Κί-
νημα Αλλαγής στην Αργολίδα.

Έγκυρες πηγές, παρότι δεν παίρνουν 
θέση στη σεναριολογία, εκτιμούν ότι ο 
Πρωθυπουργός στρέφεται περισσότερο 
σε πρόσωπα που έχουν παραγάγει πολι-
τικό έργο αλλά ταυτόχρονα θεωρούνται 
στα μάτια της κοινωνίας ως πιο «άφθαρ-
τα» από το παλαιοκομματικό σύστημα.

© in.gr
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Μεραρχία SS «Skanderbeg»: Οι Αλβανοί του Χίτλερ

Γράφει ο Παντελής Καρύκας*

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

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

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

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

ΜΕΡΑΡΧΙΑ SS
Οι Γερμανοί ενέταξαν έναν αριθμό Αλ-

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

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

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

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

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

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
Οι Αλβανοί, αμέσως μετά τη συγκρότη-

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

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

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

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

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

ΚΑΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΞΙΑ
Αμέσως μετά έλαβε μέρος σε αντιπαρ-

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

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

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

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

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

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

κάθε διαθέσιμη πηγή. 

Έμβλημα της Μεραρχίας ήταν ο αλβανι-
κός δικέφαλος αετός. 

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

[Πηγή: slpress.gr]

Οι τρεις μάχες που άλλαξαν τον ρου 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 
Τερματίστηκε στην Ευρώπη με την άνευ όρων συνθηκολόγηση της ναζιστικής 
Γερμανίας, πριν από 75 χρόνια, την 7η Μαΐου του 1945, αφού κόστισε τη ζωή 
σε δεκάδες εκατ. ανθρώπους. Δύο μάχες και μία ναυμαχία άλλαξαν τον ρου του: 
Στάλινγκραντ, Ελ Αλαμέιν και Ναυμαχία του Μίντγουεϊ 

Στις 7 Μαΐου 2020, συμπληρώθηκαν 
75 χρόνια ακριβώς από τη λήξη του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, με 
την άνευ όρων συνθηκολόγηση της ναζι-
στικής Γερμανίας — θα απέμεναν βέβαια 
πέντε αιματηροί μήνες και δύο ατομικές 
βόμβες, ως τη συνθηκολόγηση της Ιαπω-
νίας, στις αρχές Σεπτεμβρίου. 

Ως εκείνο το Μάιο του 1945 στην πορεία 
για την ανάσχεση της ναζιστικής πλημμυ-
ρίδας, είχε υπάρξει μια ανθρωποσφαγή 
επικών διαστάσεων, ενώ την επομένη 
ημέρα, η Γηραιά Ήπειρος θα αντίκρυζε 
την απόλυτη καταστροφή, μια τεράστια 
δημογραφική τρύπα και ένα διχασμό σε 
δύο αντίπαλα στρατόπεδα που θα κρα-
τούσε άλλον μισό αιώνα. 

Είχαν όμως ηττηθεί ο ναζισμός και ο φα-
σισμός. Σε αυτά τα έξι χρόνια, αυτή η συ-
ντριβή του Άξονα κατέστη δυνατή χάρη σε 
ένα συνεχή αγώνα μέρα-νύχτα αλλά και 

χάρη σε κάποιες κομβικές στιγμές. 
Ήταν στιγμές, μέρες, που η Ιστορία σα 

να προχώρησε με πιο αργά βήματα, σα να 
στάθηκε απέναντι στην ανθρώπινη μοίρα 
και να έριξε το ζύγι της υπέρ του Καλού. 
Υπήρξαν πολλές κρίσιμες μάχες του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, από τη Μάχη της 
Αγγλίας ως τη Μάχη του Κουρσκ και από 
την Απόβαση της Νορμανδίας ως τη Μάχη 
των Αρδεννών, αλλά οι περισσότεροι 
ιστορικοί συμφωνούν ότι ήταν κάπου εκεί, 
στο μέσο του πολέμου που άλλαξαν όλα: 

χάρη σε δύο μάχες και μία ναυμαχία 
άλλαξε ο ρους ενός πολέμου που κόστι-
σε τη ζωή σε τουλάχιστον 70 εκατομμύρια 
ανθρώπους: 

στη Mάχη του Στάλινγκραντ, στη (δεύ-
τερη) Μάχη του Ελ Αλαμέιν και στη Ναυ-
μαχία του Μιντγουέι. 
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Μαχητικά αεροσκάφη πάνω στο αεροπλανοφόρο USS Enterprise  
έτοιμα για απογείωση κατά τη διάρκεια της Ναυμαχίας του Μίντγουεϊ
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IN PRINTING, NOBODY
DOES IT BETTER !

Qty Price

BUSINESS CHECKS 1000 $187

COROPLAST SIGNS 12 $167

FLYERS 5000 $437

FOLDERS
25 $207

1000 $1647

ENVELOPES (4 Colous) 5000 $737

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

Invitation valid for 1 person • Free admIssIon

Time for Flowers 
  Time for Snow

Presentation-Book Signing

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

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

INVITATION

Event sponsored by

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

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

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[πηγή: Σαν Σήμερα]

Υπόθεση Πατσίφικο και τα Παρκερικά 

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

νησαν αμέσως σχεδόν με την ίδρυση του 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[πηγή: Σαν Σήμερα]

Επικαλούμενος ένα ποίημα της Μάρ-
γκαρετ Άτγουντ, στο οποίο η σπουδαία 
καναδή λογοτέχνης αναφέρει πως οι ιστο-
ρικοί των πολέμων εμπορεύονται «κου-
ράγιο και ωμότητες», ο Τζιανλούκα Ντι 
Φέο, της ιταλικής La Repubblica, γράφει 
σε κείμενό του, πως αμφότερα αυτά τα 
στοιχεία καθόρισαν την έκβαση των τριών 
μαχών οι οποίες με τη σειρά τους καθόρι-
σαν τη μοίρα της ανθρωπότητας πριν από 
περισσότερο από επτά δεκαετίες. 

ΣΤΑΛΙΝΓΚΡΑΝΤ 

Όσον αφορά τη Μάχη του Στάλινγκραντ 
ο Ιταλός δημοσιογράφος δίνει το λόγο στο 
Βασίλι Γκρόσμαν, το συγγραφέα και θρυ-
λικό πολεμικό ανταποκριτή της «Krasnaya 
Zvezda» («Ερυθρός Αστέρας»), της εφη-
μερίδας του Κόκκινου Στρατού, ο οποίος 
βρέθηκε στην πρώτη γραμμή κατά την 
πολύμηνη πολιορκία της πόλης από τις 
ναζιστικές δυνάμεις, γράφοντας στη συ-
νέχεια πως «τη μοίρα του Στάλινγκραντ 
την καθόρισαν οι άνθρωποι, αλλά και το 
Στάλινγκραντ καθόρισε τη μοίρα των αν-
θρώπων». 

Η πόλη είχε δεσπόζουσα στρατηγική 
σημασία, τόσο για τους Γερμανούς όσο 
και για τους Σοβιετικούς. Καταρχάς, για-
τί ήταν σημαντικό βιομηχανικό κέντρο με 
450.000 κατοίκους στις όχθες του Βόλγα 
και βασικός εμπορικός και συγκοινωνια-
κός κόμβος από και προς τον Καύκασο. 

Όμως, ο κύριος λόγος που ο «Φύρερ» 
ήθελε πάση θυσία να την καταλάβει, ήταν 
το γεγονός πως έφερε το όνομα του μιση-
τού εχθρού του και ηγέτη των Σοβιετικών, 
του Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος για τον ίδιο 
ακριβώς λόγο απέκλειε κάθε σκέψη πα-
ράδοσης. Η αδιαλλαξία των δύο ανδρών, 
είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή 
τους έως και 1,5 εκατ. άνθρωποι από το 
καλοκαίρι του 1942 έως το Φεβρουάριο 
του 1943. 

Στις 23 Αυγούστου του 1942, η 14η ίλη 
τεθωρακισμένων των Ναζί, διασπά την 
αμυντική γραμμή του Κόκκινου Στρατού 
στο Στάλινγκραντ, αποκόβει τη σοβιετική 
62η Στρατιά από τις άλλες δυνάμεις του 
αμυντικού μετώπου και εφορμά προς τον 
Βόλγα. Ταυτόχρονα, η ναζιστική αεροπο-
ρία αναλαμβάνει να ισοπεδώσει την πόλη. 
Στις 12 Σεπτεμβρίου τα στρατεύματα του 
στρατηγού Φρίντριχ φον Πάουλους εισέ-
βαλαν στο Στάλινγκραντ, ενώ ο επικεφα-
λής της 6ης γερμανικής Στρατιάς έσπευσε 
να διαβεβαιώσει τον αρχηγό του Γ΄ Ράιχ 
ότι η κατάληψη της πόλης θα ολοκληρω-
νόταν σε λίγες εβδομάδες. Και πράγματι, 
έως το τέλος του μήνα οι στρατιώτες του 
Φον Πάουλους είχαν καταλάβει το μεγα-
λύτερο μέρος της πόλης αλλά συνέχισαν 
να πολεμούν με στόχο την ολοκληρωτική 
κατάληψή της. 

Εξαπέλυσαν την τελική επίθεσή τους στις 
11 Νοεμβρίου. Δεν κατάφεραν, ωστόσο, 
να κάμψουν την αντίσταση των αμυνόμε-
νων Σοβιετικών, οι οποίοι πέρασαν στην 
αντεπίθεση, καταφέρνοντας έως τις 23 
Νοεμβρίου να περικυκλώσουν περί τους 
280.000 στρατιώτες μέσα στο αποκαλού-
μενο «καζάνι του Στάλινγκραντ». 
«Την πρώτη μέρα έφαγα εννιά. Την επο-

μένη άλλους οχτώ. Σε οχτώ ημέρες σκό-
τωσα σαράντα. Δεν τους κοιτάζω ποτέ στο 
πρόσωπο, προσέχω μόνον τα διακριτικά 
για να καταλάβω εάν είναι αξιωματικοί 
ή στρατιώτες», είχε αναφέρει τότε στον 
Γκρόσμαν, ο Ανατόλι Τσέχοφ, δεινός 
ελεύθερος σκοπευτής των Σοβιετικών. 
Έως τα μέσα του Γενάρη οι πολιορκητές 
είχαν μετατραπεί σε πολιορκημένους, με 
αποτέλεσμα την παραμονή της Πρωτο-
χρονιάς του 1943 ο Φον Πάουλους και οι 
άνδρες του να συνθηκολογήσουν με τους 
Σοβιετικούς στο νότιο τμήμα της πόλης, 
ενώ στις 2 Φεβρουαρίου παραδόθηκαν 
τα τελευταία απομεινάρια της 6ης Στρα-
τιάς, γεγονός που αποτέλεσε την αρχή 
του τέλους του Χίτλερ, το οποίο επήλθε 
τελικά τον Απρίλιο του 1945. 

ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ 
Όμως, λίγους μήνες νωρίτερα, είχε ολο-

κληρωθεί η δεύτερη μάχη που έκρινε 
τον ρου του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, η 
(δεύτερη) Μάχη του Ελ Αλαμέιν. Οι δυ-
νάμεις του Άξονα ήθελαν να φτάσουν 
έως το Σουέζ ούτως ώστε να εισβάλουν 
στη συνέχεια στη Μέση Ανατολή (και τα 
πετρέλαιά της) με τελικό στόχο να επιτε-
θούν κατά των Σοβιετικών από το νότο. 
Επικεφαλής των δυνάμεων του Άξονα 

ήταν ο στρατάρχης Έρβιν Ρόμελ ο οποί-
ος, με ορμητήριο την Τρίπολη της Λιβύης, 
εξαπέλυσε την πρώτη επίθεσή του κατά 
των συμμαχικών δυνάμεων τον Ιούλιο 
του 1942. Κατά τη διάρκεια της πρώτης 
Μάχης του Ελ Αλαμέιν οι Σύμμαχοι κατόρ-
θωσαν να υπερασπιστούν με επιτυχία την 
αμυντική τους γραμμή και να απωθήσουν 
τις δυνάμεις του Άξονα, με αποτέλεσμα 
στα τέλη του μήνα τα γερμανικά και ιταλι-
κά στρατεύματα να υποχωρήσουν ούτως 
ώστε να ανασυνταχθούν. 

Λίγες ημέρες μετά, διοικητής της 8ης 
βρετανικής Στρατιάς ανέλαβε ο στρατη-
γός Μπέρναρντ Μοντγκόμερι και, γνωρί-
ζοντας πως είχε στη διάθεσή του διπλάσι-
ους άνδρες, διπλάσια άρματα μάχης και 
διπλάσια πυροβόλα, το βράδυ της 23ης 
Οκτωβρίου έδωσε εντολή για αντεπίθεση 
κατά των δυνάμεων του Ρόμελ. Μπορεί ο 
Γερμανός στρατάρχης να ήταν «η αλεπού 
της ερήμου» αλλά τα μισά από τα άρματα 
μάχης που διέθετε ήταν κατώτερης ποιό-
τητας ιταλικά μοντέλα, ενώ τα περισσότε-
ρα άρματα των Βρετανών και των συμμά-
χων τους ήταν αμερικανικά. Λιγότερο από 
δύο εβδομάδες μετά, την 4η Νοεμβρίου, 
η δεύτερη Μάχη του Ελ Αλαμέιν είχε 
κριθεί, με τον Ρόμελ να παρακούει την 
εντολή του Χίτλερ περί αντίστασης μέχρις 
εσχάτων και να διατάσσει την υποχώρηση 
των στρατευμάτων του. 

Όσον αφορά το ανθρώπινο κόστος της 
καθοριστικής αυτής μάχης, τη ζωή τους 
έχασαν 13.500 Βρετανοί, 17.000 Ιταλοί 
και 9.000 Γερμανοί. 
«Αυτό δεν είναι το τέλος, ούτε καν η 

αρχή του τέλους, όμως είναι, ίσως, το τέ-
λος της αρχής», είχε αναφέρει χαρακτη-
ριστικά ο Ουίνστων Τσόρτσιλ, σχολιάζο-
ντας την εξαιρετική επιτυχία των συμμα-
χικών δυνάμεων, οι οποίες έξι μήνες μετά 
είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους ολό-
κληρη τη Βόρεια Αφρική χάρη και στους 
αφανείς ήρωες του πολέμου, τα μέλη της 
βρετανικής υπηρεσίας αντικατασκοπίας, 
τα οποία είχαν ήδη καταφέρει να αποκρυ-
πτογραφήσουν τους μυστικούς κώδικες 
του Τρίτου Ράιχ. 

ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΜΙΝΤΓΟΥΕΪ 
Η τρίτη μάχη που άλλαξε τον ρου του Β’ 

Παγκόσμιου Πολέμου ήταν μια ναυμα-
χία ή μάλλον μια αεροναυμαχία, η οποία 
εκτυλίχθηκε στην ατόλη Μίντγουεϊ (περί-
που 1.000 ναυτικά μίλια ΒΔ της Χαβάης), 
από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 1942, περί 
τους έξι μήνες μετά την ιαπωνική επίθε-
ση στο Περλ Χάρμπορ και ένα μήνα μετά 
την αεροναυμαχία της Θάλασσας των 
Κοραλλιών, για να αποτελέσει ίσως την 
πιο κρίσιμη αναμέτρηση μεταξύ των αμε-
ρικανικών και ιαπωνικών δυνάμεων στον 
Ειρηνικό Ωκεανό. 

Έχοντας καταφέρει να αποκρυπτογρα-
φήσουν τα μηνύματα των Ιαπώνων, οι 
Αμερικανοί κατάφεραν να βυθίσουν μέσα 
σε λίγα λεπτά τρία ιαπωνικά αεροπλανο-
φόρα, ανατρέποντας οριστικά την ισορ-
ροπία δυνάμεων στο θέατρο επιχειρήσε-
ων του Ειρηνικού Ωκεανού και θέτοντας 
τις βάσεις για την απελευθέρωση όλων 
των εδαφών που είχαν κατακτήσει οι Ιά-
πωνες σε ολόκληρη την Ανατολική Ασία. 
Επρόκειτο για μια ανατροπή εξαιρετικής 

σημασίας, που έφερε τις ιαπωνικές δυνά-
μεις για πρώτη φορά σε μειονεκτική θέση 
στο πλαίσιο ενός ανηλεούς πολέμου, ο 
οποίος τερματίστηκε με τη ρίψη των δύο 
ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και το 
Ναγκασάκι. 

© Protagon.gr

Το γερμανικό πεζικό έτοιμο για επίθεση 
στο Στάλινγκραντ. Ήταν ακόμη η αρχή 
της πολιορκίας… 

Το κέντρο του Στάλινγκραντ μετά την 
απελευθέρωση του από τους Ναζί:  
παντού ερείπια και καμένη γη… 

O στρατάρχης Μοντγκόμερι παρακολουθεί 
την επίθεση των συμμαχικών τανκς στο Ελ 
Αλαμέιν το Νοέμβριο του 1942

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  20 To ιαπωνικό Mikuma λίγο πριν βυθιστεί από τις 
τορπίλες των αμερικανικών αεροσκαφών
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Έξι τυχεροί θαυμαστές που 
παντρεύτηκαν celebrity!
Πολλοί έχουμε φαντασιωθεί αρκετές 

φορές πως θα ήταν να γίνουμε ζευ-
γάρι με κάποιον celebrity. Ο καθένας 
μας έχει μια celebrity «καψούρα» που 
θα έδινε τα πάντα, απλά και μόνο για να 
τον ή την συναντήσει, χωρίς να τολμάει 
να περιμένει περισσότερα. Ταινίες όπως 
το «Noting Hill» μας έδειξαν μια τέτοια 
ιστορία αγάπης. Αλλά το παραμύθι έχει 
συμβεί και αρκετές φορές στην πραγμα-
τικότητα. Όπως στις παρακάτω έξι περι-
πτώσεις...

JESSICA ALBA ΚΑΙ CASH WARREN

Ήταν το 2004, όταν η Jessica Alba βρι-
σκόταν στην κορυφή της καριέρας της 
πρωταγωνιστώντας στο «Fantastic Four». 
Εκεί εργαζόταν ως βοηθός παραγωγής ο 
Cash Warren, που δε δίστασε να κυνηγή-
σει την ηθοποιό και τελικά να την κατα-
κτήσει. Το ζευγάρι παντρεύτηκε 4 χρόνια 
αργότερα και είναι ακόμα μαζί.

NICOLAS CAGE ΚΑΙ ALICE KIM
Η Alice Lim εργαζόταν ως σερβιτόρα σε 

εστιατόριο του Los Angeles. Ήταν μεγάλη 
θαυμάστρια του Nicolas Cage και μόλις 
τον είδε να μπαίνει μέσα στο εστιατόριο, 

του ζήτησε αμέσως αυτόγραφο. Ο Cage 
μετατράπηκε σε μόνιμο πελάτη και οι 
δυο τους έγιναν ζευγάρι και παντρεύτη-
καν μερικούς μήνες αργότερα. Ο γάμος 
τους κράτησε 11 χρόνια και απέκτησαν 
μαζί ένα γιο.

MATT DAMON ΚΑΙ LUCIANA BARROSO

O Matt Damon το 2003 βρισκόταν στο 
Miami για τα γυρίσματα του «Stuck On 
You». Ένα βράδυ πήγε σε ένα μπαρ, όπου 
η Barroso εργαζόταν ως σερβιτόρα. Όταν 
τα μάτια τους συναντήθηκαν, όπως είπε 
ο Matt Damon, ερωτεύθηκαν αμέσως. 
Παντρεύτηκαν το 2005, έχουν αποκτήσει 
τέσσερα παιδιά και είναι ακόμα μαζί.

ANNE HATHAWAY ΚΑΙ ADAM SHULMAN

Ο Adam Shulman είναι βέβαια ηθοποι-
ός, αλλά όχι full time. Από το 2005 μέχρι 
και το 2008 έπαιξε σε 2 ταινίες και δυο 
σειρές και από τότε έχει συμμετάσχει 
μόνο στην ταινία «Ricki and the Flash» 
το 2015. Κι αυτό γιατί παράτησε την 
υποκριτική για να γίνει σχεδιαστής κο-
σμημάτων, ιδρύοντας μάλιστα και μία 
εταιρεία. Η Anne Hathaway του άρεσε 
από την πρώτη στιγμή, αλλά δίσταζε να 
της ζητήσει να βγουν, επειδή νόμιζε ότι 
έβγαινε με κάποιον άλλο. Έκανε όμως λά-
θος. Γνωρίστηκαν μέσω ενός φίλου και η 
Anne Hathaway τον ερωτεύτηκε αμέσως. 
Παντρεύτηκαν το 2012 σε μια κλειστή τε-
λετή, είναι ακόμα μαζί και έχουν αποκτή-
σει 2 παιδιά.

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ WILLIAM  
ΚΑΙ KATE MIDDLETON
Όπως λένε οι φήμες, η Kate Middleton 

όταν ήταν 13 ετών, είχε αφίσα του πρίγκι-
πα William στο δωμάτιό της. 
Η μοίρα το έφερε έτσι και συναντήθη-

καν ως φοιτητές στο Πανεπιστήμιο St. 
Andrews της Σκωτίας. 
«Νομίζω ότι έγινα κατακόκκινη», είχε 

δηλώσει η Kate. Το ζευγάρι παντρεύτη-
κε το 2011 και είναι ακόμα μαζί, έχοντας 
αποκτήσει τρία παιδιά.

REESE WITHERSPOON ΚΑΙ JIM TOTH

Ο ατζέντης ταλέντων Jim Toth βρισκόταν 
σε ένα μπαρ με ένα φίλο του. Κοντά τους 
καθόταν η Reese Witherspoon και ο φί-
λος του Toth προσπάθησε να τη φλερτά-
ρει με άκομψο τρόπο. 
Ο Toth μπήκε στη μέση και ζήτησε συ-

γνώμη για τη συμπεριφορά του. Λίγο 
αργότερα άρχισαν να βγαίνουν και πα-
ντρεύτηκαν το 2011. 
Απέκτησαν ένα παιδί και μεγαλώνουν 

μαζί τα παιδιά της Witherspoon από τον 
πρώτο της γάμο με τον ηθοποιό Ryan 
Phillippe.

© e-daily.gr

Η Ratchford ξεπέρασε  
μέχρι και την… Καρντάσιαν
Οι πάνω από 9 εκατομμύρια ακόλουθοι στο Instagram της Abigail 

Ratchford (9,1 εκ. για την ακρίβεια…), έπαθαν την… πλάκα τους με τις 
νέες αποκαλυπτικές φωτογραφίες που ανέβασε. Ακόμα και η Κιμ Καρντά-
σιαν δε μπορεί να προκαλέσει τα «εγκεφαλικά» που προκαλούν οι καμπύ-
λες της. Η μελαχρινή καλλονή λοιπόν, η οποία μάλλον έχει μόνο… μπικίνι 
στην ντουλάπα της, αποφάσισε ακόμα μια φορά να τρελάνει τον ανδρικό 
πληθυσμό με τις φωτογραφίες της, όπως αυτή που βλέπεται… 

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

*

Α-Καλημέρα Μάγδα μου! Έμαθα ότι σε επι-
σκέφτηκαν τα εγγονάκια σου…
Μ-Καλά, που το έμαθες; Όχι που το είχα μυ-
στικό…
Α-Υπάρχουν κι άλλα «παρατηρητήρια» κου-
τσομπόλων στη γειτονιά σου. Δεν είσαι η 
μόνη…
Μ-Ε, καλά, δεν έκανα και κάνα έγκλημα. 
Βγήκαμε βόλτα και περπατήσαμε στη γειτο-
νιά…
Α-Λοιπόν, για πες μου, πως αισθάνθηκες;
Μ-Στην αρχή μεγάλη χαρά που τα είδα από 
κοντά. Τόσες εβδομάδες τώρα τα βλέπω 
μόνο από το τηλέφωνο και από τον υπολο-
γιστή. Αλλά…
Α-Αλλά;
Μ-Κοίτα. Ήταν φυσικό όταν τα είδα, από συ-
νήθειο να θέλω να τα αγκαλιάσω. Με στα-
μάτησε όμως η φωνή της μικρής Άρτεμης: 
«Γιαγιά! Απαγορεύονται οι αγκαλιές και 
τα φιλιά, αυτό μας είπαν ο μπαμπάς και η 
μαμά. Απαγορεύεται!».
Α-Κι εσύ δεν ήξερες που απαγορεύεται;
Μ-Το ήξερα. Αλλά βλέπεις, ως γιαγιά απο-
θύμησα να τα αγκαλιάσω και να τα φιλήσω. 
Συνήλθα όμως από τα λεγόμενα της μικρής 
και συμμορφώθηκα. Πάντως, αυτό που έχω 
να πω είναι ότι τα Ελληνικά και των τριών 
είναι πολύ καλά.
Α-Μα είναι επόμενο, αφού οι γονείς τους τα 
έχουν στο Ελληνικό σχολείο. Πάλι καλά δε 
λες;
Μ-Ναι, πράγματι…
Α-Μάσκες φορούσατε;
Μ-Φυσικά. Έχω φτιάξει μια δική μου!
Α-Και τα μικρά;
Μ-Τα μικρά είχαν τις δικιές τους που είχε 
φτιάξει η μαμά τους. 
Α-Το περίμενα, αφού δούλευε ως σχεδιά-
στρια ρούχων. Επόμενο ήταν. Και πως αι-
σθάνθηκες με τη μάσκα;
Μ-Σαν τους μασκοφόρους που βλέπουμε 
στα καουμπόικα έργα ή στα γκανγκστερικά, 
έτοιμη να ληστέψω τράπεζα. Έτσι αισθάνθη-
κα. Πως αλλιώς;
Α-Θα ήθελα να σε έβλεπα από μια μεριά...
Μ-Θα σου στείλω τη φωτογραφία που πήρε 
ο Γιωργάκης μου με το κινητό του!
Α-Καλά, πόσο χρονών είναι κι έχει και κινη-
τό;
Μ-Δώδεκα. Του το πήραμε εμείς δώρο τα 
Χριστούγεννα. Είναι καλός μαθητής και 
φρόνιμο παιδί.
Α-Έτσι χαλάτε εσείς οι γιαγιάδες και παπ-
πούδες τα παιδιά...
Μ-Όταν με το καλό γίνεις κι εσύ γιαγιά, τα 
ξαναμιλάμε περί δώρων…
Α-Ξέρεις τι σκέφτηκα μόλις τώρα;
Μ-Τι;
Α-Ότι πριν από καιρό, η κυβέρνηση είχε βγά-
λει νόμους που θα ελάττωναν τις «μασκο-
φόρες» στις δημόσιες υπηρεσίες λόγω των 
θρησκευτικών τους φρονημάτων και τώρα 
βλέπουμε ότι πολύ σύντομα όλοι μας θα 
φορούμε μάσκες θεληματικώς…
Μ-Ναι, έχεις δίκιο. Και θυμάσαι όταν βγήκε 
νόμος να μη γίνονται συλλαλητήρια με μα-
σκοφόρους; Τώρα όμως…
Α-Τώρα όμως, τέρμα τα συλλαλητήρια και οι 
διαμαρτυρίες.
Μ-Ακριβώς.
Α-Διότι θα απαγορεύονται οι συγκεντρώ-
σεις για πολύ καιρό ακόμα.
Α-Ως πότε όμως;
Μ-Έως ότου βγάλουν το εμβόλιο και μας 
αναγκάσουν να το πάρουμε.
Α-Πως θα μας αναγκάσουν; Με το ζόρι;
Μ-Με το νόμο που θα θεσπίσουν πάνω μας.
Α-Δε θέλω να πιστέψω τέτοια πράγματα…
Μ-Πίστεψέ το και θα σου πω κι άλλο ένα για 
να ξέρεις…
Α-Τι άλλο;
Μ-Ξέρεις ποιος θα επωφεληθεί απ’ όλα 
αυτά;
Α-Οι κυβερνήσεις, διότι θα ελέγχουν περισ-
σότερο τον κόσμο;
Μ-Και αυτές…
Α-Οι φαρμακευτικές που θα βγάλουν το εμ-
βόλιο;
Μ-Και αυτές… Αλλά ποιος ιδιαιτέρως;
Α-Δεν ξέρω… ποιος;

Μ-Ο Μίστερ Γκέιτς!
Α-Ποιος;
Μ-Αυτός με τα προγράμματα κομπιούτερ.
Α-Και γιατί λες αυτόν;
Μ-Διότι είχε μιλήσει εδώ και πολλά χρόνια 
σε ένα συνέδριο ότι πρέπει να μειωθεί ο 
πληθυσμός της γης και θα πρέπει να βγει 
ένα εμβόλιο για όλους τους ανθρώπους 
κ.λπ.…
Α-Και πως ξέρεις ότι αυτό είναι αλήθεια;
Μ-Το είδα σε διάφορα ντοκιμαντέρ!
Α-Που, στις ειδήσεις;
Μ-Όχι αυτές. Αυτές λένε ότι τους πουν οι 
κυβερνήσεις. Όπως λέει ο Τραμπ «Ψεύτικα 
Νέα».
Α-Τότε που είδες το ντοκιμαντέρ;
Μ-Στο γιουτούμπι! Άλλο να σου λέω κι άλλο 
να το έβλεπες κι εσύ με τα μάτια σου. Ολό-
κληρη πλεκτάνη κατά της ανθρωπότητας.
Α-Και δε μου λες φιλενάδα, πόσο σίγουρη 
είσαι ότι «αυτά» τα ντοκιμαντέρ λένε την 
αλήθεια και όχι οι ειδήσεις των καναλιών.
Μ-Αφού τόσα εκατομμύρια το είδαν.
Α-Ακριβώς αυτό.
Μ-Τι ακριβώς αυτό; Δε σε καταλαβαίνω.
Α-Δε σκέφτηκες ποτέ τι λεφτά βγάζουν όλοι 
αυτοί που παρουσιάζουν ντοκιμαντέρ του 
είδους, είτε συνομωσίες είτε στοιχεία ύπαρ-
ξης εξωγήινων και ότι άλλο μπορείς να φα-
νταστεί ο νους του ανθρώπου;
Μ-Λες; Αυτό δεν το είχα σκεφτεί…
Α-Όσο περισσότεροι τα βλέπουν, τόσο πε-
ρισσότερα λεφτά βγάζουν οι επιτήδειοι και 
από τις διαφημίσεις που βρίσκονται ανάμε-
σα σε «αυτά» τα ντοκιμαντέρ και γενικά σε 
ότι παρουσιάζεται στο διαδίκτυο.
Μ-Μπορεί να έχεις δίκιο. Αλλά τότε, γιατί 
έχει επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια σε 
φαρμακευτικές και δηλώνει όλος ο κόσμος 
να κάνει εμβόλιο;
Α-Δεν αμφιβάλω ότι κάπου στη μέση υπάρ-
χει η αλήθεια. Τώρα, για τις επενδύσεις, 
πολύ περίεργο φαίνεται. Δε νομίζω να μά-
θουμε ποτέ την αλήθεια.
Μ-Αυτό συμφωνώ κι εγώ. Τι κάνουμε όμως; 
Τι θ΄ ακολουθήσουμε; Το «ερευνάται τας 
γραφάς» ή το «Πίστευε και μη ερεύνα»;
Α-Δεν ξέρω. Αλλά τα πράγματα όπως πάντα 
είναι μπερδεμένα…
Μ-Όπως μπερδεύτηκε περισσότερο η… πα-
ροικία, με τη λεγόμενη απόφαση για τα Κο-
γκρέσα.
Α-Δε μου λες, ποια γνώμη αποκόμισες από 
ότι είπαν στα ραδιόφωνα το Σάββατο;
Μ-Ότι μόλις τώρα άρχισε νέο κεφάλαιο αλ-
ληλοφαγομάρας στην παροικία μας.
Α-Έχεις απολύτως δίκιο. Είχαμε παλιά τη δι-
χόνοια για τη Νότια Ακτή, μετά τη διχόνοια 
για την ένωση των κοινοτήτων Λαβάλ και 
Μόντρεαλ – είδαμε και τα αποτελέσματα 

– και τώρα έχουμε τη νέα διχόνοια με ποιο 
από τα Κογκρέσα είναι έγκυρο και ποιο δεν 
καταπάτησε κανονισμούς.
Μ-Λες -προπαντός σήμερα με την κρίση του 
Κορωνοϊού- να είναι το κύριο μέλημα των 
συμπάροικων. Εδώ χιλιάδες συμπάροικοι 
έχασαν τις δουλειές τους, έχασαν ή θα χά-
σουν τις επιχειρήσεις τους, που τόσα χρόνια 
δούλεψαν σκληρά για να τις κάνουν και νο-
μίζουν όλοι αυτοί των Κογκρέσων πως νοιά-
ζεται ο κόσμος για τα… Κογκρέσα τους; Εγώ 
να λέω να τα βρουν μεταξύ τους και να κά-
νουν ένα και μοναδικό αξιόλογο οργανισμό 
για όλη την ομογένεια του Καναδά.
Α-Συμφωνώ μαζί σου. Μόνο κωμικοτραγικό 
σήριαλ έχει καταντήσει αυτό το θέμα και τί-
ποτε άλλο.
Μ-Στάσου μια στιγμή, κτυπάει το κουδούνι 
της πόρτας. One moment please. O, hello, 
wait I am coming back.
Α-Ποιος ήταν;
Μ-Ήρθε το στεγνωτήριο και το πλυντήριο 
που πήρα.
Α-Με γειά! Αλλά νόμιζα ότι θα περίμενες…
Μ-Με τα κρύα και τον καιρό θα πάθαινα 
συνάχι να απλώνω τα ρούχα. Και μαζί με 
το στεγνωτήριο ανανέωσα και το πλυντή-
ριο μου. Σ’ αφήνω τώρα και τα ξαναλέμε!  
Καλό Σαββατοκύριακο…

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο, 
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
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	 	 	 	Σας	πληροφορούμε
	 	 					ότι	από	το	2013	-	και	μέχρι	νεοτέρας	ανακοίνωσης	-	 
	 							μειώνουμε	το	κόστος	μεταφοράς	μιάς	μεγάλης	βαλίτσας,	
										ανεξαρτήτως	βάρους,	ή	ενός	μεσαίου	χαρτοκιβωτίου	
	από	το	Μόντρεαλ	στην	Αθήνα	σε	μόνο	$50.00.	

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

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

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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σεβόμαστε το όνομά μας.

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com
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6692 Avenue du Parc, Montréal, Qc H2V 4H9 (μέσα στην PARK PLAZA)

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

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

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

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

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
1563 Begin, Ville St-Laurent, Québec  H4R 1W9 (corner Thimens)
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594

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

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

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.
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Sportac: Ο Giannis έχει κερδίσει  
82 εκ. δολάρια από το 2013

Πλουσιότερος κατά 82 εκ. δολάρια φέρεται να έχει γίνει, 
σύμφωνα με το Sportac, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από το 

2013, όταν και έκανε το μεγάλο βήμα στην άλλη άκρη του Ατ-
λαντικού, μέσω των συμβολαίων που έχει υπογράψει στο NBA.

Όπως σημειώνεται, μάλιστα, στο κείμενο, το ποσό αυτό θα 
αυξηθεί όταν το Μιλγουόκι του κάνει την ανώτατη προσφο-
ρά επέκτασης της συνεργασίας τους, μόλις ξεκινήσει η σεζόν 
2020/2021.
«Το πρώτο συμβόλαιο που υπέγραψε ο Αντετοκούνμπο στο 

ΝΒΑ ήταν διετούς διάρκειας έναντι 3,67 εκ. δολαρίων. Έφτα-
σε κατά μέσο όρο 6,8 πόντους και 4,4 ριμπάουντ, κερδίζοντας 
1.792.560 δολάρια. Στη 2η σεζόν έλαβε 1.873.200 βοηθώντας 
τα «Ελάφια» να φτάσουν στα play off. Ωστόσο, ο Giannis έχασε 
19.763 δολάρια το 2015, αφού αποβλήθηκε στο έκτο παιχνίδι 
του πρώτου γύρου, στο επεισόδια με τον Μάικ Ντανλίβι του 
Σικάγο. Τη σεζόν 2015/2016 κέρδισε 1.953.960 δολάρια και 
άρχισε να καθιερώνεται ως ανερχόμενο αστέρι στο NBA, έχο-
ντας κατά μέσο όρο 16,9 πόντους και 7,7 ριμπάουντ. Η ομάδα 
του υπέγραψε μαζί του μια τετραετή επέκταση συμβολαίου 
ύψους 100 εκ. δολαρίων, το καλοκαίρι του 2016. Έκτοτε, έχει 
συμμετάσχει σε All Star Game, κερδίζοντας επίσης το βραβείο 
του καλύτερου παίκτη της χρονιάς (MVP)», όπως αναφέρει η 
αμερικανική ιστοσελίδα.
Και προσθέτει: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κέρδισε 22.471.910 

δολάρια το 2017/2018 και 24.157.303 κατά τη διάρκεια της πε-
ρασμένης σεζόν, όταν και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης 
της κανονικής περιόδου. Ο σούπερ σταρ των Μπακς είχε κατά 
μέσο όρο 27,7 πόντους, 12,5 ριμπάουντ και 5,9 ασίστ ανά παι-
χνίδι στο δρόμο για το βραβείο του MVP. Καθοδήγησε επίσης το 
Μιλγουόκι στο καλύτερο ρεκόρ του NBA, με ποσοστό ευστοχίας 
57,8% που έγινε 72,9% από τη γραμμή των ελεύθερων βολών. 
Πριν από την αναστολή της σεζόν 2019/2020, λόγω του κορω-
νοϊού, ο Αντετοκούνμπο κέρδισε 25.842.697 δολάρια. Εάν δεν 
υπογράψει τη μέγιστη επέκταση με το σύλλογό του αυτό το κα-
λοκαίρι, ο Greek Freak θα μπει σε καθεστώς «free agent» το 
2021. Έχει πει πολλές φορές ότι δεν του αρέσουν οι μεγάλες 
πόλεις και λατρεύει να παίζει στο Μιλγουόκι. Οι οπαδοί των 
Μπακς σίγουρα ελπίζουν ότι θα παραμείνει στην πόλη για το 
υπόλοιπο της καριέρας του στο NBA».
Ο Ελληνας σούπερ σταρ είχε κατά μέσο όρο 29,6 πόντους, 13,7 

ριμπάουντ και 5,8 ασίστ για τους Μπακς πριν από την αναστολή 
της σεζόν.
Πρόσφατα το ESPN, παρουσίασε τη διαδρομή του Γιάννη, 

μέσα από ένα Video, κάνοντας αναφορά στα παιδικά του χρό-
νια και πώς αυτά τον οδήγησαν μέχρι το μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

© Η Ναυτεμπορική

Επιστρέφει στη δράση η Premier League
Η Premier League επιστρέφει στη δρά-

ση από την 1η Ιουνίου! Η βρετανική 
κυβέρνηση «άναψε»... πράσινο και μέσω 
ενός πλάνου 50 σελίδων για την άρση 
των μέτρων, έκανε γνωστό ότι η ποδο-
σφαιρική δράση στο Νησί θα επιστρέψει, 
σε πρώτη φάση με τους αγώνες να διεξά-
γονται κεκλεισμένων των θυρών για πολ-
λούς μήνες (ίσως και μέχρι τον Ιανουάριο 
του 2021) κι από κει και πέρα, ανάλογα, 
με το αν έχει βρεθεί το εμβόλιο κατά του 
κορωνοϊού θα συζητηθεί εάν θα γεμί-
σουν και πάλι τα γήπεδα. 

Ακόμη, πάντως, υπάρχουν πολλά «ανοι-
κτά μέτωπα» που βρίσκονται υπό συζή-
τηση, όπως για παράδειγμα το αν οι αγώ-
νες θα διεξαχθούν σε ουδέτερα στάδια 
ή, όχι, καθώς δεν είναι λίγες οι ομάδες 
που αντιδρούν στο συγκεκριμένο πλάνο 
(Νόριτς, Γουότφορντ, Άστον Βίλα, Μπόρ-
νμουθ, Γουέστ Χαμ και Μπράιτον). 
Η επιθυμία της πλειοψηφίας των αν-

θρώπων που διοικούν το ποδόσφαιρο 
στο Νησί, αλλά και των ομάδων, είναι να 
ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και ο μεγά-
λος τους στόχος για να κάνουν την αρχή 

ήταν η 8η Ιουνίου. Σύμφωνα με τον οδι-
κό χάρτη χαλάρωσης των περιοριστικών 
μέτρων που έδωσε στη δημοσιότητα η 
βρετανική κυβέρνηση, η διεξαγωγή πολι-
τιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων -κε-
κλεισμένων των θυρών- εντάσσεται στο 
δεύτερο στάδιο και δε θα γίνει πριν την 
1η Ιουνίου. 
Με βάση αυτόν, οι 20 σύλλογοι της 

Premier League αναμένεται να συνεδριά-
σουν μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου 
να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

© Η Ναυτεμπορική

ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ  
ο τελικός Κυπέλλου 

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Με ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα 

(11/5) η ποδοσφαιρική ομοσπονδίας 
της Γερμανίας (DFΒ) έκανε γνωστό ότι ο τελι-
κός του Κυπέλλου επαναπρογραμματίστηκε 
για τις 4 Ιουλίου, ενώ υποστήριξε ακόμη ότι 
όλα είναι έτοιμα για να επαναρχίσουν και τα 
πρωταθλήματα της 3ης κατηγορίας ανδρών 
αλλά και η Bundesliga γυναικών.

Με τις δύο πρώτες κατηγορίες των ανδρών 
να ετοιμάζονται για επανεκκίνηση χωρίς θε-
ατές στις 16 Μαΐου, μετά από διακοπή δύο 
μηνών, η DFB υποστήριξε ότι το ποδόσφαι-
ρο μπορεί να επαναρχίσει και στις υπόλοι-
πες διοργανώσεις. 

Διευκρίνισε ότι σε όλες τις κατηγορίες οι 
αγώνες θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των 
θυρών, με τη Γερμανία να έχει απαγορεύσει 
όλα τα κορυφαία γεγονότα τουλάχιστον μέ-
χρι την 31η Αυγούστου.

Οι ημιτελικοί του Κυπέλλου, ανάμεσα στη 
Μπάγερν και στην Αϊντραχτ και στη Σααρ-
μπρίκεν και Μπάγερ Λεβερκούζεν, θα διεξα-
χθούν στις 9 και 10 Ιουνίου. Η DFB υποστή-
ριξε ακόμη ότι το σχέδιο υγείας και ασφάλει-
ας, που αναπτύχθηκε από κοινού με τη δι-
οργανώτρια αρχή της Bundesliga, θα ισχύει 
επίσης και για τις δικές της διοργανώσεις. Η 
επανεκκίνηση του πρωταθλήματος της 3ης 
κατηγορίας έχει οριστεί για τις 26-27 Μαΐου, 
το νωρίτερο, όπως αναφέρεται χαρακτηρι-
στικά στην ανακοίνωση.

© Η Ναυτεμπορική

Serie A: Ξεκινούν οι ομαδικές προπονήσεις 
από τις 18 Μαΐου
Οι ομάδες της Serie A ξεκινούν και πάλι 

προπονήσεις από τις 18 Μαΐου, κα-
θώς η κυβέρνηση στην Ιταλία «άναψε το 
πράσινο φως», στο πλαίσιο των πλάνων 
που διεξάγονται για την επανέναρξη του 
πρωταθλήματος.
Από τις 4 Μαΐου είχε επιτραπεί στους 

συλλόγους της κορυφαίας κατηγορίας 
να ξεκινήσουν προπονήσεις, αλλά μόνο 
σε ατομικό επίπεδο και σεβόμενες πάντα 
τους κανόνες της κοινωνικής απόστασης. 
Η κυβέρνηση, ωστόσο, έκανε γνωστό ότι 

η τεχνο-επιστημονική της επιτροπή είχε 
πραγματοποιήσει μία στενή εξέταση του 
πρωτοκόλλου, που σχεδιάζει να εφαρ-

μόσει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της 
χώρας (FIGC), για να διασφαλίσει ότι οι 
προπονήσεις μπορούν να διεξάγονται με 
ασφάλεια.
«Οι ενδείξεις της επιτροπής, οι οποί-

ες πρέπει να θεωρηθούν αυστηρές και 
δεσμευτικές, θα σταλούν στην FIGC, για 
τις απαραίτητες προσαρμογές στο πρω-
τόκολλο, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή 
η ασφαλής επιστροφή τής κάθε ομάδας 
στις προπονήσεις από τις 18 Μαΐου» ανα-
φέρει η ανακοίνωση της κυβέρνησης. 

© Η Ναυτεμπορική

Euroleague: Στην 
κορυφαία ομάδα της 
10ετίας ο Σπανούλης

Μετά τον Γιώργο Πρίντεζη, ο Βασίλης 
Σπανούλης έγινε ο δεύτερος παίκτης 

του Ολυμπιακού (και τρίτος Έλληνας, μετά 
τον Δημήτρη Διαμαντίδη) που συμπεριλή-
φθηκε στην κορυφαία ομάδα της 10ετίας 
της Eurolague.

«Το τελευταίο μέλος της ομάδας All-
Decade της EuroLeague 2010-20. Ένας από 
τους καλύτερους παίκτες του ευρωπαϊκού 
μπάσκετ που έχουν περάσει ποτέ», αναφέ-
ρει το tweet της Euroleague και συνοδεύεται 
από ένα βίντεο με τον αρχηγό των «ερυθρό-
λευκων».

Με την ανακοίνωση της EuroLeague για 
τον Σπανούλη, έκλεισε και η 10αδα της «All-
Decade Team» για την περίοδο 2010-2020. 
Αποτελείται από τους: Βασίλη Σπανούλη, 
Γιώργο Πρίντεζη, Κάιλ Χάινς, Χουάν Κάρλος 
Ναβάρο, Δημήτρη Διαμαντίδη, Λούκα Ντό-
ντσιτς, Μίλος Τεόντοσιτς, Νάντο Ντε Κολό, 
Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και Σέρχιο 
Γιουλ.

Ο Σπανούλης έχει κατακτήσει τρεις φορές 
την EuroLeague (μία με τον Παναθηναϊκό και 
δύο με τον Ολυμπιακό), αναδείχθηκε τρεις 
φορές MVP των τελικών, ενώ είναι πρώτος 
σκόρερ και πρώτος πασέρ στην ιστορία της 
διοργάνωσης.

© Η Ναυτεμπορική
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Τους ποδοσφαιριστές, τους ρώτησε κανείς; 
Σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρώπης αποφάσισαν να επανεκκινήσουν τα πρωταθλήματά τους, χωρίς να 
ζητήσουν τη γνώμη των παικτών. Εκόντες άκοντες, θα μπουν στο γήπεδο και θα παίξουν. Αλλά, ίσως,  
όχι όπως πριν. Οι εξωπραγματικές αποδοχές τους δεν έχουν να κάνουν με τον ανθρώπινο φόβο… 
Από τον Sportscaster 

Η Γερμανία ξαναπαίζει μπάλα το Σάβ-
βατο (16/5). Η Δανία, η Σερβία, η Πο-

λωνία, η Τσεχία και -πιθανότατα- η Πορ-
τογαλία, στο τέλος του μήνα. Ουγγαρία, 
Ελβετία, Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, 
Τουρκία κι άλλες χώρες, δε θα αργήσουν 
να ακολουθήσουν. 
Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, κυβερνή-

σεις, λίγκες και σύλλογοι σε όλη την Ευ-
ρώπη προκρίνουν την επανεκκίνηση των 
πρωταθλημάτων, για να σταματήσουν 
την οικονομική αιμορραγία του ποδο-
σφαίρου. Αλλά τους παίκτες και τους 
προπονητές, τους ρώτησε κανείς; 
Ο γνωστός τηλεσχολιαστής του Sky-

Sports και παλιά δόξα της Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ, Γκάρι Νέβιλ, ήταν ο πρώτος 
που έθιξε το ζήτημα: πολλοί ποδοσφαι-
ριστές φοβούνται να επιστρέψουν στις 
προπονήσεις και στις αγωνιστικές υπο-
χρεώσεις των ομάδων τους, όμως δεν 
τολμούν να το παραδεχτούν. 
Μερικές μέρες αργότερα τα αγγλικά 

media έγραψαν για τουλάχιστον 50 παί-
κτες της Πρέμιερ Λιγκ που θα ψήφιζαν 
«όχι», αν η επιστροφή στα γήπεδα έμπαι-
νε σε ψηφοφορία. 

Ο Σέρχιο Αγκουέρο, ο αρχισκόρερ της 
Μάντσεστερ Σίτι, δεν κρύφτηκε πίσω 
από την ανωνυμία: «Οι περισσότεροι 
από τους συναδέλφους μου φοβούνται, 
επειδή έχουν οικογένεια, μικρά παιδιά, 
γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, 
ή συγγενείς με εύθραυστη υγεία. Εγώ 
ήμουν κλεισμένος στο σπίτι με τη σύ-

ντροφό μου, δεν είχαμε επαφή με άλλους 
ανθρώπους. Λένε πως υπάρχουν κάποιοι 
που προσβλήθηκαν από τον κορωνοϊό, 
χωρίς να έχουν συμπτώματα. Μπορεί να 
κολλήσεις και να μην το ξέρεις. Όταν επι-
στρέψουμε, θα υπάρχει άγχος. Μόλις κά-
ποιος από την ομάδα νιώσει άρρωστος, 
θα σκεφτόμαστε τι γίνεται τώρα;». 
Ο Νο 2 του συνδικαλιστικού οργάνου 

των ποδοσφαιριστών, Μπόμπι Μπάρνς, 
αφού επιβεβαίωσε ότι τα μέλη της ένω-
σης ανησυχούν για την υγεία τους, τόνισε 
πως έχουν ερωτήματα, στα οποία κανείς 
δεν ενδιαφέρθηκε να απαντήσει. 
Για παράδειγμα, μια έρευνα που ανα-

κοινώθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση 
έδειξε ότι οι μαύροι έχουν σχεδόν διπλά-
σιες πιθανότητες, σε σχέση με τους λευ-
κούς, να πεθάνουν από Covid-19. 
Όπως είπε στους Times, «μίλησα με 

πολλούς μαύρους παίκτες, που το διάβα-
σαν στον Τύπο και αναστατώθηκαν. Ανα-
ρωτιούνται εάν, πράγματι, κινδυνεύουν 
περισσότερο και γιατί». 
Στη Γερμανία, μια συνέντευξη του Βέλ-

γου μέσου της Κολωνίας, Μπίργκερ Βερ-
στρέτε, σε τοπική εφημερίδα, κλόνισε τη 
σιγουριά που υπήρχε στη χώρα για την 
ασφαλή επανέναρξη της Μπουντεσλίγκα. 

Ο 26χρονος παίκτης, που αποκτήθη-
κε τον περασμένο Ιούνιο από τη Γάνδη 
έναντι 3,5 εκατ. ευρώ, θέλησε να δη-
μοσιοποιήσει την αγωνία του έπειτα 
από τα τρία κρούσματα κορωνοϊού που 
εντοπίστηκαν στην ομάδα του: «Με έναν 
από τους παίκτες που βρέθηκαν θετικοί, 
ήμασταν «ζευγάρι» στο γυμναστήριο, και 

ήταν αδύνατον να μην έρθουμε σε επα-
φή. Με το φυσιοθεραπευτή (που, επίσης, 
βρέθηκε θετικός), είχα δουλέψει κι εγώ. 
Δεν είναι εύκολο να τηρούμε πάντοτε την 
απόσταση των δύο μέτρων». 
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκάλυ-

ψε στην εφημερίδα και το λόγο για τον 
οποίο ανησυχεί τόσο πολύ: η σύντροφός 
του, μια πανέμορφη 25χρονη που εργά-
ζεται ως μοντέλο και ονομάζεται Ζόε Τί-
μερμανς, είναι καρδιοπαθής. Για αρκετές 
εβδομάδες παράτησε τη δουλειά της και 
κλειδώθηκε στο σπίτι, όμως τώρα που 
ούτε εκεί είναι ασφαλής, επέστρεψε στο 
πατρικό της στο Βέλγιο. 
«Θα ήμουν ψεύτης, αν έλεγα ότι αυτή 

τη στιγμή το μυαλό μου είναι στο ποδό-
σφαιρο», εξομολογήθηκε ο Βερστρέτε. 
«Και είμαι περίεργος, ποιο θα ήταν το 
αποτέλεσμα μιας μυστικής ψηφοφορίας 
μεταξύ των παικτών». 
Λίγες μέρες μετά, ο Βέλγος διεθνής 

ένιωσε την ανάγκη να διευκρινίσει (δη-
μοσίως) ότι δεν είχε πρόθεση να θίξει 
το σύλλογό του, ότι παραχώρησε τη συ-
νέντευξη υπό καθεστώς ψυχολογικής 
φόρτισης, και ότι δεν τίθεται ζήτημα μη 
συμμετοχής του στις υποχρεώσεις της 
ομάδας. Το τι μεσολάβησε, μπορεί κανείς 
να το υποθέσει. 
«Εάν πρέπει να επιστρέψω στα γήπεδα, 

θα το κάνω, αλλά όλο αυτό με τρομάζει», 
πόσταρε στο λογαριασμό του στα social 
media ο Γάλλος επιθετικός της Φούλαμ, 
Αντονί Νοκάρ. 

«Είμαστε άνθρωποι κι εμείς», «τιτίβισε» 
ο μεσοεπιθετικός της Νόριτς, Τοντ Κά-
ντγουελ. 
Απαντούσε, προφανώς, σε εκείνους 

που διατυπώνουν την άποψη ότι οι πο-
δοσφαιριστές πληρώνονται τόσο καλά, 
ώστε οφείλουν να πάρουν το ρίσκο. 
Στην Ιταλία και την Ισπανία, επίσης, αρ-

κετοί παίκτες δε συμμερίζονται την «πρε-
μούρα» των συλλόγων τους να παιχτεί 
μπάλα «εδώ και τώρα». 
Αλλά, μέχρι στιγμής, μόνον ένας τόλ-

μησε να… τραβήξει το σχοινί. Ο Ράφαελ 
Χιμένεθ, της Καντίθ, χάρισε τους μισθούς 
που είχε λαμβάνειν και αρνήθηκε να επι-
στρέψει στις προπονήσεις. 
Εκόντες άκοντες, οι ποδοσφαιριστές θα 

μπουν στο γήπεδο και θα παίξουν. Αλλά, 
ίσως, όχι όπως πριν. 
Στην Πριμέρα Λίγκα της Νικαράγουα, 

ένα από τα τέσσερα πρωταθλήματα που 
δεν έχουν διακοπεί (μαζί με αυτά της 
Λευκορωσίας, του Μπουρούντι και του 
Τατζικιστάν), τα παιχνίδια έχουν… προ-
σβληθεί από τον κορωνοϊό. Είναι… πιο 
αργά και από το replay. 
Όπως εξήγησε στο Reuters ο Κάρλος 

Μοσκέρα, τερματοφύλακας της Ντε-
πορτίβο Λας Σαμπάνας, «δεν παίζουμε 
με την ίδια ένταση και προσπαθούμε να 
αποφύγουμε την επαφή με άλλους παί-
κτες, οπότε, μας είναι αδύνατον να συ-
γκεντρωθούμε στον αγώνα». 

© Protagon.gr
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ΤΟ TAVOR X95 Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Η Ελλάδα αναζητά νέο εθνικό τυφέκιο 

Το επόμενο διάστημα φτάνουν στην 
Αθήνα οι Ισραηλινοί για να παρουσιά-

σουν στην πολιτική και στρατιωτική ηγε-
σία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το 
τυφέκιο το οποίο ενδιαφέρονται οι Ελλη-
νικές Ένοπλες Δυνάμεις να αποτελέσει το 
νέο Εθνικό όπλο.

Εκτός όμως από τους Ισραηλινούς, στην 
Ελληνική πρόσκληση έχουν ανταποκριθεί 
και άλλες χώρες δείχνοντας ζωηρό ενδια-
φέρον, μεταξύ των οποίων ΗΠΑ, Μεγάλη 
Βρετανία, Αυστρία, Βέλγιο και Γερμανία.
Τα υποψήφια τυφέκια θα δοκιμαστούν 

από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και 
θα περάσουν όλα τα αυστηρά τεστ για να 
καταλήξουν σε αυτό το οποίο θα αποτε-
λέσει το Εθνικό όπλο.
Βασικές όμως προϋποθέσεις για να 

«κλειδώσει» η συμφωνία είναι δύο: Το 

νέο όπλο να κατασκευαστεί στην Ελλάδα 
και η συμφωνία να έχει τα χαρακτηριστι-
κά G to G (government to government) 
δηλαδή να πραγματοποιηθεί μέσω των 
κυβερνήσεων και όχι απευθείας με κά-
ποια εταιρία.
Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά 

και ο υφυπουργός Αλκιβιάδης Στεφα-
νής επισκέφθηκαν το Ισραήλ και δοκί-
μασαν μάλιστα το όπλο το οποίο προτεί-
νουν οι Ισραηλινοί στην Ελλάδα.

Πρόκειται για το τυφέκιο TAVOR X95 με 
διαμέτρημα 5.56mm που χρησιμοποιεί 
ήδη από το 2017 η Εθνική Φρουρά της 
Κύπρου.
Οι εντυπώσεις που άφησε, σύμφωνα 

με πληροφορίες, είναι θετικές, ενώ και 
τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς κάνουν 
λόγο για ένα σύγχρονο όπλο υψηλών 

προδιαγραφών. Η πρόταση πάντως δεν 
αφορά μόνο τυφέκιο διαμετρήματος 
5.56 αλλά είναι συνολική και περιλαμβά-
νει και τυφέκια άλλων διαμετρημάτων, 
όπως επίσης και πιστόλι 9mm το οποίο 
θα αντικαταστήσει το θρυλικό 45άρι.
Το ΤAVOR Χ95 θα έρθει στην Ελλάδα και 

θα δοκιμαστεί, κάτι το οποίο θα γίνει με 
όλα τα όπλα για τα οποία ενδιαφέρονται 
οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ήδη πάντως οι Ισραηλινοί, όπως αναφέ-
ρουν οι πληροφορίες, έχουν συμφωνήσει 
τόσο για την G to G συμφωνία όσο και για 
συμπαραγωγή με κατασκευή του όπλου 
στην Ελλάδα.

Ειδικά το ζήτημα της συμπαραγωγής με 
κατασκευή του νέου Εθνικού όπλου στη 
χώρα μας από την Ελληνική αμυντική βι-
ομηχανία, θεωρείται κρίσιμης σημασίας. 

Θα τονώσει τη δοκιμαζόμενη εδώ και 
χρόνια εγχώρια αμυντική βιομηχανία και 
θα δώσει νέες θέσεις εργασίας, σε μια 
δύσκολη περίοδο με ζητούμενο την ανά-
πτυξη. Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις 
επιθυμούν να αποκτήσουν τα επόμενα 

χρόνια τουλάχιστον 180.000 τυφέκια για 
να αντικαταστήσουν σταδιακά τα περί-
που 220.000 G3A3 και G3A4 που χρη-
σιμοποιεί ο Ελληνικός Στρατός αλλά και 
τα Σώματα Ασφαλείας εδώ και τέσσερις 
δεκαετίες.

Η κατασκευή του G3 για την Ελλάδα 
άρχισε το 1977 με το τυφέκιο να παρα-
δίδεται στις πρώτες Μονάδες στις αρχές 
της δεκαετίας του ‘80 και σταδιακά να 
εξοπλίζει σχεδόν το σύνολο των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στόχος της ηγεσίας του υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας είναι να κινηθεί γρήγορα 
η διαδικασία και τους επόμενους μήνες 
να υπάρχει συμφωνία για το νέο Εθνικό 
όπλο. 

Εάν προχωρήσουν όλα σύμφωνα με το 
σχεδιασμό, το νέο τυφέκιο θα φέρει Μο-
νάδα των Ενόπλων Δυνάμεων η οποία θα 
παρελάσει στην Αθήνα την 25η Μαρτίου 
2021, ακριβώς διακόσια χρόνια δηλαδή 
από την Επανάσταση του 1821 και την 
απελευθέρωση από τον Τουρκικό ζυγό. 
                                              © NewPost

Ισραηλινοί στρατιώτες  
οπλισμένοι με ΤAVOR Χ95

 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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Δελτίο τύπου
Η απάντηση του δικηγόρου James Karas προς τον Γερουσιαστή Leo Housakos

Το Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ επιλέγει αντί ανταπαντήσεων στην παραπληροφόρηση να παραθέσει τη νομική ανάλυση της 
δικαστικής απόφασης εκ μέρους του έγκριτου δικηγόρου του Οντάριο κ. James Karas, ο οποίος συμμετέχει στο Ελληνοκαναδικό Κογκρέσσο 
από της ιδρύσεώς του. Πρόκειται ουσιαστικά για την απάντηση στην επιστολή του Γερουσιαστού κ. Leo Housakos.

Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ κατά Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου 
 Του δικηγόρου James Karas 

Τον Φεβρουάριο του 2018, το Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ (HCQ) 
ξεκίνησε αγωγή κατά του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου (HCC) στο 
Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο του Οντάριο. Το HCQ προέβαλε ισχυρισμούς 
για ανωμαλίες που προέκυψαν σε διάφορα θέματα, όπως η ψήφιση 
του Συντάγματος του 2016, η έλλειψη οικονομικών απολογισμών από το 
2012 παρά τις επανειλημμένες εγκλήσεις και η αποτυχία της διεξαγωγής 
κανονικών εκλογών για το Εθνικό Συμβούλιο από το 2012.
Η αγωγή έλαβε ακρόαση στις 9 Οκτωβρίου από την δικαστή Nishikawa 
και υποβλήθηκαν περαιτέρω γραπτές αιτιάσεις στις 31 Οκτωβρίου 2019. 
Η δικαστής Nishikawa εξέδωσε τους λόγους της απόφασής της στις 14 
Απριλίου 2020.
Στις 16 Απριλίου, το HCC εξέδωσε Δελτίο Τύπου με τίτλο «Το Ελληνοκαναδικό 
Κογκρέσσο είναι νόμιμο!», επιπλέον δηλώνοντας ότι η «λάβαμε τελικά την 
πολυαναμενόμενη νίκη η οποία δικαίωσε το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο ως 
μια εθνική οργάνωση.» 
Περιήλθε στα χέρια μου  ένα αντίγραφο της απόφασης που ακόμη και με 
μια πρόχειρη ανάγνωση ήταν αρκετά προφανές ότι δεν υπήρχε κανένα 
ζήτημα το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσσο να είναι νόμιμο και καμία δικαίωση 
του CHC ως Εθνικής οργάνωσης για τον απλό λόγο ότι δεν είχε τεθεί 
ζήτημα νομιμότητας και δεν τέθηκαν  στον δικαστή στοιχεία για το ζήτημα 
περί της νομιμότητας ή της εθνικής οργάνωσης.
Εκτός από το παραπλανητικό δελτίο τύπου, έλαβα ένα αντίγραφο επιστολής 
από τον γερουσιαστή Λίο Χουσάκο που συγχαίρει το Ελληνοκαναδικό 
Κογκρέσσο για τη νίκη τους. 
Πείσθηκα ότι ο γερουσιαστής Χουσάκος δεν είχε λάβει  αντίγραφο της 
απόφασης και από σεβασμό προς τον ίδιο αποφάσισα να του γράψω την 
ακόλουθη επιστολή :

Το κίνητρο να σας γράψω είναι η πρόσφατη απόφαση της δικαστού 
Nishikawa στην αγωγή του  Ελληνικού Κογκρέσσου του Κεμπέκ κατά 
του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου και η επιστολή σας προς τον Δρα 
Χαλάτση της 23ης Απριλίου 2020.
Είναι μια ακόμη περίπτωση Ελλήνων κατά Ελλήνων που έχει αμαυρώσει 
την ιστορία των Ελληνοκαναδών στον Καναδά. 
Ήμουν παρών στη δημιουργία, όπως θα λέγαμε, του Ελληνοκαναδικού 
Κογκρέσσου  CHC και παρακολούθησα πολλές από τις γενικές 
συνελεύσεις του, καθώς επίσης υπηρέτησα στο διοικητικό συμβούλιο 
από το 1986 έως το 1991. Γνωρίζω όλα τα εμπλεκόμενα μέρη καθώς 
και τους ηγέτες της κοινότητάς μας τον Καναδά και γνωρίζω πολλές 
περιπτώσεις των συμπατριωτών μας που  καταφεύγουν στα δικαστήρια 
με μεγάλο κόστος για την κοινότητα μας, θέτοντας το οικονομικό κόστος 
ως δευτερεύον.
Αυτό που μου προκάλεσε εντύπωση στο e-mail σας είναι τα συγχαρητήρια 
στο διοικητικό συμβούλιο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου για 
δικαστική νίκη τους. Είμαι βέβαιος ότι δεν σας δόθηκε η απόφαση της 
δικαστού Nishikawa που κάθε άλλο παρά  νίκη και δικαίωση αποτελεί 
για το CHC. Στην πραγματικότητα, είναι ακριβώς το αντίθετο 
Η δικαστής σημείωσε πολλά εξαιρετικά κρίσιμα ευρήματα σχετικά με 
τη συμπεριφορά του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου  και αυτό ήταν το 
συμπέρασμά της:

Η απόφαση καλύπτει 30 σελίδες σχολαστικής ανάλυσης και ελπίζω 
να έχετε το χρόνο να την διαβάσετε και να αντιληφθείτε  τον αριθμό 
των παραδειγμάτων αδόκιμης συμπεριφοράς, για να το θέσω πολύ 
ευγενικά, από το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσσο .

Το πιο αξιοσημείωτο είναι η πληροφορία  ότι το επίμαχο συνέδριο του  
2016 είχε μποϊκοταρισθεί από το Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ, το 
Ελληνο-Καναδικό Κογκρέσο της Βρετανικής Κολομβίας, την Ελληνική 
Κοινότητα του New Brunswick, την Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο, την 
Ελληνική Κοινότητα Βανκούβερ και την Ελληνική Κοινότητα Μείζονος 
Μόντρεαλ. Ποιος απομένει;
Η δικαστής επέτρεψε το σύνταγμα του 2016 να ισχύει εφόσον 
συμμορφώνεται με το σύνταγμα του 1999 και επειδή θα ήταν 
προβληματικό να κηρυχθεί άκυρο. Η δικαστής το επέτρεψε ευγενικώς 
φερόμενη, αλλά επεσήμανε όλες τις πολυάριθμες παρατυπίες που 
συνδέονται με την έγκρισή του. Η ακύρωσή του  θα είχε προκαλέσει 
χάος και η συνεχιζόμενη νομική ύπαρξη του Ελληνοκαναδικού 
Κογκρέσσου  μπορεί να ετίθετο υπό αμφισβήτηση, δεδομένου ότι το 
σύνταγμα του 2016 ήταν το μοναδικό αρχείο σύμφωνα με τον νόμο 
για τις μη κερδοσκοπικές εταιρείες του Καναδά για να αποτρέψει τη 
διάλυση του CHC.
Ας τα  αφήσουμε όλα αυτά πίσω και ας δοκιμάσουμε κάποια συμφιλίωση. 
Η πλειοψηφία των Ελλήνων μποϊκόταραν το τελευταίο συνέδριο και 
αυτοί οι οργανισμοί πρέπει να επανέλθουν πίσω. Κατηγορώντας τους 
για  κακοήθεια, καιροσκοπισμό και ανευθυνότητα δεν είναι ο δρόμος 
προς τη συμφιλίωση.
Μπορούμε να προτείνουμε το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσσο να ανοίξει 
την αγκαλιά του σε  όλους τους Ελληνικούς οργανισμούς κατά 
μήκος και πλάτος του Καναδά και να οργανώσει το συντομότερο 
δυνατό ένα συνέδριο ; Πρέπει να τροποποιηθεί το σύνταγμα όπως 
διέταξε το δικαστήριο και να εκλεγεί ένα διοικητικό συμβούλιο που 
αντιπροσωπεύει τις μικρότερες και μεγαλύτερες κοινοτήτές μας . Πρέπει 
να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε γλώσσα μίσους και αντιφάσεων. 
Είμαστε όλοι εθελοντές. 
Λίο, γνωρίζω και συνεργάστηκα με τους περισσότερους εμπλεκόμενους 
ανθρώπους και δεν αντάλλαξα λέξη με θυμό ή δυσφορία. Έχω 
υπηρετήσει σε σχεδόν όλους τους μεγάλους ελληνικούς οργανισμούς 
στο Οντάριο.
 Μπορούμε να κάνουμε τις αντιμαχόμενες ομάδες να βάλουν τα ξίφη 
στα θηκάρια και να αρχίσουν να συνεργάζονται;
Σε μια ελαφρύτερη νότα, μπορώ να σας υπενθυμίσω ότι ορισμένοι 
Λακεδαιμόνιοι δεν συμμετείχαν με τον πρόγονο μου Αλέξανδρο για την 
κατάκτηση πολλών εδαφών από τον κόσμο ; Αλλά το ξεπεράσαμε . Ίσως 
μπορούμε να υπενθυμίσουμε στους φίλους μας ότι εάν ένας Σπαρτιάτης 
και ένας Μακεδόνας μπορούν να συνεργαστούν, η συνεργασία και η 
αμοιβαία κατανόηση δεν είναι τόσο δύσκολη όσο φαίνεται μερικές 
φορές. 
   Με τις καλύτερες προσωπικές ευχές.

Η δικαστής ανέφερε  εκτενείς λόγους σχετικά με τα ευρήματά της της 
και απαρίθμησε πολλές παραβάσεις του ίδιου του συντάγματος και των 
διαδικαστικών κανόνων του. Στο τέλος παραχώρησε την απόφαση προς το 
Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ και έδωσε λεπτομέρειες για τα μέτρα που 
διατάχθηκαν.
Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου  και 
εναπόκειται σε αυτούς να λάβουν άμεσα διορθωτικά μέτρα. Το πρώτο βήμα 
είναι σίγουρα να σταματήσουν να πανηγυρίζουν για νίκη και δικαίωση. Δεν 
υπήρχε κάτι τέτοιο και οι παράγραφοι 156 και 157 αποτελούν δηλώσεις για 
τα παραπτώματά  τους.
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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.

Τα σχολεία ανοίγουν τον Σεπτέμβριο
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μάιος 2020

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» 
Σε όσους συνεχίζουν να εργάζονται

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

Η ΕΚΜΜ έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε εξοπλισμό και προμήθειες, σύμφω-
να με τα πρωτόκολλα υγείας, ώστε το σχολείο μας να είναι ασφαλές. Ο ατομικός 

προστατευτικός εξοπλισμός (PPE) για το προσωπικό βρίσκεται ήδη στις εγκατα-
στάσεις μας. Τα προστατευτικά εμπόδια έχουν ανεβεί. Εχουμε παραλάβει μεγάλο 
αριθμό αντισηπτικών και απολυμαντικών. Εγκαθίσταται νέα σήμανση, συμπεριλαμ-
βανομένων δεικτών απόστασης και κατεύθυνσης. Το προσωπικό θα συντονίζει τη 
χρήση στις τουαλέτες, την κυκλοφορία στους διαδρόμους και τις σκάλες. Ιδιαίτερη 

προσοχή θα δοθεί στις αφίξεις και αναχωρήσεις. Το προσωπικό συντήρησης θα 
απολυμαίνει συνεχώς μόλις ανοίξουμε τα παραρτήματα μας.
 
Η Μικρή Βουλή, στα κεντρικά γραφεία της ΕΚΜΜ έχει μετατραπεί σε χώρο αποθή-
κευσης για όλες τις προμήθειες και τον εξοπλισμό πριν από τον διαχωρισμό και την 
αποστολή τους στα παραρτήματα. 

Σε κάθε περίπτωση, το Σχολείο “Σωκράτης-Δημοσθένης” είναι ήδη έτοιμο για να υποδεχτεί τους μαθητές.

Την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020, πραγματοποιήθηκε 
η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλί-

ου της ΕΚΜΜ. Όπως έγινε και με τη συνεδρίαση του 
Απριλίου, λόγω των μέτρων προστασίας από την παν-
δημία του κορονοϊού, η συνεδρίαση διεξήχθη ηλεκτρο-
νικά, στην πλατφόρμα Zoom.com. Ολα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι εκπρόσωποι των 
μέσων ενημέρωσης είχαν εφοδιαστεί με τους κατάλλη-
λους κωδικούς πρόσβασης, ώστε να μπορέσουν να 
συνδεθούν με την πλατφόρμα. Τον τεχνικό συντονισμό 
της συνεδρίασης είχε ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσε-
ων της ΕΚΜΜ Δημήτρης Κατσαούνης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου Διονύσης (Ντένης) Μαρίνος, έδωσε 
τον λόγο στον Πρόεδρο της ΕΚΜΜ Ανδρέα Κριλή για 
να παρουσιάσει την αναφορά του. 

Ο κ. Κριλής αναφέρθηκε στις εξαιρετικά δύσκολες συν-
θήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί η Κοινότητα, ως 
αποτέλεσμα της γενικής κατάστασης που έχει επιφέρει 
η πανδημία. Μετά το πρώτο κύμα της προσωρινής λύ-
σης της συνεργασίας μεγάλου μέρους των υπαλλήλων 
της ΕΚΜΜ, στην αρχή της κρίσης, η Διοίκηση του Ορ-
γανισμού αναγκάστηκε να παύσει προσωρινά από τα 
καθήκοντα τους και τους Ιερείς των Ιερών Ναών της. 
Όπως εξήγησε αναλυτικά ο Πρόεδρος, το συνολικό 
κόστος της μισθοδοσίας των ιερέων ανέρχεται στις 
$35,000 μηνιαίως. Ενω η μισθοδοσία τους καταβλήθη-
κε κανονικά για όλο τον μήνα Απρίλιο, στο ίδιο διάστη-
μα οι Ιεροί Ναοί παρέμειναν κλειστοί, χωρίς εισόδημα. 
Οι οικονομικές απώλειες ήταν τεράστιες, καθώς η πε-
ρίοδος από την 25η Μαρτίου μέχρι και το Πάσχα είναι η 
πιο παραγωγική, αποφέροντας στους Ι. Ναούς το 37% 
του ετήσιου εισοδήματός τους.  Επιπλέον, στο ίδιο 
διάστημα, η ΕΚΜΜ δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις 

που ορίζει ο νόμος για να λάβει την έκτακτη κρατική 
οικονομική ενίσχυση για μερική κάλυψη της μισθοδο-
σίας. Καθώς η μεταβολή των οικονομικών βρίσκεται 
σε εξέλιξη, η Κοινότητα θα υποβάλλει νέα αίτηση για 
έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ώστε να μπορέσει να 
επαναπροσλάβει, το συντομότερο, όλους όσοι έχουν 
απομακρυνθεί αυτό το διάστημα από τις θέσεις τους. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ αναφέρθηκε 
στο πιθανό άνοιγμα του σχολείου “Σωκράτης-Δη-
μοσθένης”, στις 25 Μαΐου, όπως ορίζει η απόφαση 
της Κυβέρνησης Legault. (σ.σ.: Μέχρι τη στιγμή που 
γράφονται αυτές οι γραμμές. Η κυβέρνηση μπορεί να 
ανακαλέσει την απόφασή της, ανάλογα με την πορεία 
της πανδημίας στο Μοντρεάλ τις επόμενες ημέρες). Αν 
ανοίξει το σχολείο, πρόσθεσε ο κ. Κριλής, σε κάθε αί-
θουσα διδασκαλίας θα υπάρχουν 15 μαθητές. Από τα 
μέχρι στιγμής στοιχεία, περίπου το 25% των μαθητών 
του Σχολείου “Σωκράτης-Δημοσθένης” θα επιστρέψει 
στις τάξεις. 

Στη θέση του Ταμία Επαμεινώνδα Καψή, ο οποίος 
απουσίαζε δικαιολογημένα, ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ 
Ανδρέας Κριλής, ανέφερε ότι τόσο οι κρατήσεις του 
προσωπικού, μειωμένες κατά 10%, όσο και η μισθοδο-
σία καταβάλλονται κανονικά. Ο Ταμίας παρακολουθεί 
στενά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την εξασφά-
λιση πόρων από τα έκτακτα προγράμματα, πρόσθεσε 
ο Πρόεδρος. 

Ακολούθως τον λόγο πήραν οι Γραμματείς του ΔΣ. 
Πρώτος, ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης 
Κατσαούνης αναφέρθηκε στο πλούσιο από δραστηρι-
ότητες πρόγραμμα του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων 
και Μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα, μίλησε για τη διαρκή 
ερανική καμπάνια “Keep the Faith During COVID-19 

Fund” για τη συγκέντρωση χρημάτων μέσω διαδικτύ-
ου, για τη μετάδοση των Θείων Λειτουργειών από τις 
σελίδες της ΕΚΜΜ στο ιντερνετ, για τον συντονισμό 
του μαθητικού ραδιοφωνικού προγράμματος “Μολύβια 
στον αέρα” και για την εσωτερική παραγωγή δύο προ-
ωθητικών video.

Στην αναφορά της, η Γραμματέας Εκπαιδευσης Βούλα 
Νεοφώτιστου μίλησε αναλυτικά για την προετοιμασία 
και οργάνωση του σχολείου για την επικείμενη υποδο-
χή των μαθητών. Τόνισε ότι το σχολείο ακολουθεί πι-
στά τις οδηγίες της Κυβέρνησης, όπως και του ειδικού 
λοιμωξιολόγου Dr. Χρήστου Καράτζιου. Η διεύθυνση 
του σχολείου επικοινωνεί συνεχώς με τους γονείς για 
να τους ενημερώνει σχετικά. 

Ο Γραμματέας Ακίνητης Περιουσίας Αχιλλέας Νι-
κόπουλος αναφέρθηκε στη συντήρηση των κτιρίων 
και την προετοιμασία των σχολείων, με τοποθέτηση 
προστατευτικών κατασκευών από plexiglass, ειδική 
σήμανση και επιγραφές στους χώρους. Επίσης, προ-
μήθεια ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, μάσκες, 
γάντια, αντισηπτικά, απολυμαντικά και άλλα. Το κόστος 
θα ξεπεράσει τις $50,000.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Γραμματέας Μάρκε-
τινγκ της ΕΚΜΜ Κωνσταντίνα Καρβελά αναφέρθηκε 
σε σχεδιαστικές βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν 
στο website hcgm.org, ώστε να γίνει πιο φιλικό στους 
χρήστες και κυρίως σε αυτούς που επιθυμούν να ανα-
νεώσουν τη συνδρομή τους ηλεκτρονικά. 

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις μελών του 
ΔΣ. Η επόμενη συνεδρίαση προγραμματίστηκε για την 
Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020. 

Δεκατέσσερα άτομα είναι ο αριθμός των εργαζομέ-
νων οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία 

των γραφείων και υπηρεσιών της ΕΚΜΜ, αυτή την 
κρίσιμη περίοδο. Πλαισιώνονται από μια πολύ μικρή 
ομάδα εθελοντών, από τους υπαλλήλους που έχουν 
παυθεί προσωρινά. Όλοι τους, με αγάπη και ιδιαίτερο 
αίσθημα ευθύνης, εργάζονται ασταμάτητα, κυρίως από 

το σπίτι, χωρίς να κοιτάζουν το ρολόι ή το Σαββατοκύ-
ριακο. ώστε η Κοινότητα να μπορεί να λειτουργεί, προ-
σφέροντας στην παροικία μας το καλύτερο δυνατό, 
κάτω από αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. 

Ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής εκφράζει την 
ευγνωμοσύνη του Διοικητικού Συμβουλίου στους: Χρή-

στο Αδαμόπουλο, Λεμονιά Στραπάτσα, AlMamlouk, 
Άννα Γαμπιέρη, Imelda Swie Giok, Δημήτρη Κορω-
ναίο, Μαργαρίτα Μαυρομιχάλη, Χριστίνα Παπαφρά-
γκου, Gonzalo Perera, Ed Perkin, Μαρία Ρούση, 
Ελένη Σαρρίδη, Ann Jennifer Sebastiampillai και Πάρι 
Πέτρου, για την αφοσίωση και την αυταπάρνησή τους. 
#WeGotThis

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ    
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

Η πανδημία του COVID-19  και το άγχος συνεχίζουν 

να επηρεάζουν την ζωή όλων και ιδίως των ατόμων 

της Τρίτης  Ηλικίας. 

 Για αυτό τον λόγο,  ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας  

η «ΦΙΛΙΑ» συνεχίζει το έργο που άρχισε για να 

προσφέρει  βοήθεια,  που έχει γίνει πιο απαραίτητη 

όσο περνάει ο καιρός και δεν βρίσκεται η λύση στην 

διασπορά του κορονοϊού.

Είναι υποχρέωση όλων μας να συνεχίσουμε 

να   σκεφτόμαστε και να νοιαζόμαστε για τους 

ηλικιωμένους και τους οικονομικά αδύναμους.  

Χρειάζονται την υποστήριξη όλων μας.  

Οποιος χρειάζεται βοήθεια για ψώνια, φαγητό, και 

είδη πρώτης ανάγκης  ή όποιος θέλει να βοηθήσει με 

τον δικό του τρόπο  τους συμπατριώτες μας,  μπορεί 

να επικοινωνήσει μαζί μας  στο τηλέφωνο  

514-948-3021.   

Δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας  

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

γραφείου της «ΦΙΛΙΑΣ» 

514-948-3021 για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα 

της Κυβέρνησης, που μας  παροτρύνουν να 

«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ». 

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Η «ΦΙΛΙΑ» 
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ! 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

CANADIAN HELLENIC CONGRESS 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ         
CONGRÈS HELLÉNIQUE CANADIEN 
1220, rue de Beauharnois, Suite 109, Montréal (QC) H4N 1J5  
chcsecret@gmail.com -  www.chcongress.ca 

 

_____________________________________________________________________________________         
The Canadian Hellenic Congress is a national democratic communal institution that represents, 
advances, advocates and promotes the interests and concerns of Canadians of Hellenic descent and 
Hellenism in general.  The Congress is the national voice of Hellenes and their communities and/or 
organizations across Canada. 

 

Για άμεση δημοσίευση 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ 

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 
 

Μοντρεάλ, 12 Μαΐου 2020--- Με αφορμή την επερχόμενη  19η Μαΐου 2020, Ημέρα Μνήμης 
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο (ΕΚΚ) κάνει την 
ακόλουθη δήλωση : 
 
« Η 19η Μαΐου ορίσθηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Ελλήνων ως «Ημέρα μνήμης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου». Είναι ημέρα δέησης, θλίψης, απόδοσης τιμής κι 
έκφρασης σεβασμού για τις 353.000 ψυχές ανδρών, γυναικών και παιδιών που δολοφονήθηκαν 
βάναυσα από τους Οθωμανούς Τούρκους, μόνο και μόνο γιατί υπήρξαν Χριστιανοί και 
Έλληνες. 
 
Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας 
της ανθρωπότητας και ένα από τα ειδεχθή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ως Καναδοί 
πολίτες ελληνικής καταγωγής αρνούμαστε να παραδώσουμε στη λήθη τις 353.000 χιλιάδες των 
νεκρών μας και αγωνιζόμαστε για την αναγνώριση της γενοκτονίας μέχρι που να αναπαυθούν οι 
ψυχές τους. 
 
Ο Ποντιακός Ελληνισμός αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς, καθώς πάνω από 
100 χρόνια μετά τις κακουχίες και τους διωγμούς που υπέστη, επιβίωσε και κράτησε άσβεστες 
τις παραδόσεις του, τα ήθη του, τα έθιμα του και τα ιδανικά του. 
 
Αιωνία η μνήμη όλων των αθώων θυμάτων… » 
 
Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, έχοντας τα τελευταία 3 χρόνια – με δική του πρωτοβουλία – 
επιτύχει την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από 13 πολιτείες και 
δημοτικά διαμερίσματα του Καναδά και αναμένοντας το ψήφισμα του Νομοσχεδίου 97, από το 
Κοινοβούλιο του Οντάριο, για τη αναγνώριση όλων των γενοκτονιών περιλαμβανομένης και 
εκείνης των Ελλήνων του Πόντου, παραμένει πιστό στην δέσμευση του, και ακλόνητο στις 
προσπάθειές του, για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στον καναδικό 
χώρο. 
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Από το Εθνικό Συμβούλιο του ΕΚΚ 
Για περισσότερες πληροφορίες : 
chcsecret@gmail.com 

Μοντρεάλ, 12 Μαΐου 2020--- Με αφορμή την επερχόμενη  19η 
Μαΐου 2020, Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλή-
νων του Πόντου, το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο (ΕΚΚ) κάνει 
την ακόλουθη δήλωση :

« Η 19η Μαΐου ορίσθηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Ελλήνων 
ως «Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου». 
Είναι ημέρα δέησης, θλίψης, απόδοσης τιμής κι έκφρα-
σης σεβασμού για τις 353.000 ψυχές ανδρών, γυναικών 
και παιδιών που δολοφονήθηκαν βάναυσα από τους Οθωμανούς 
Τούρκους, μόνο και μόνο γιατί υπήρξαν Χριστιανοί και Έλληνες.

Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι μια από τις πιο 
σκοτεινές περιόδους της ιστορίας της ανθρωπότητας και ένα 
από τα ειδεχθή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ως Καναδοί 
πολίτες ελληνικής καταγωγής αρνούμαστε να παραδώσουμε στη 
λήθη τις 353.000 χιλιάδες των νεκρών μας και αγωνιζόμαστε για 
την αναγνώριση της γενοκτονίας μέχρι που να αναπαυθούν οι 
ψυχές τους.

Ο Ποντιακός Ελληνισμός αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για 
όλους εμάς, καθώς πάνω από 100 χρόνια μετά τις κακουχίες και 
τους διωγμούς που υπέστη, επιβίωσε και κράτησε άσβεστες τις 
παραδόσεις του, τα ήθη του, τα έθιμα του και τα ιδανικά του.

Αιωνία η μνήμη όλων των αθώων θυμάτων… »

Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, έχοντας τα τελευταία 3 χρόνια 
– με δική του πρωτοβουλία – επιτύχει την αναγνώριση της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από 13 πολιτείες και 
δημοτικά διαμερίσματα του Καναδά και αναμένοντας το 
ψήφισμα του Νομοσχεδίου 97, από το Κοινοβούλιο του Οντάριο, 
για τη αναγνώριση όλων των γενοκτονιών περιλαμβανομένης 
και εκείνης των Ελλήνων του Πόντου, παραμένει πιστό στην 
δέσμευση του, και ακλόνητο στις προσπάθειές του, για την 
αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στον 
καναδικό χώρο.

Από το Εθνικό Συμβούλιο του ΕΚΚ
Για περισσότερες πληροφορίες :
chcsecret@gmail.com

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ 
ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
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Τα παιδιά: Γιώργος Στυλ. Γκιούσμας  
και Κωνσταντίνα Καλογεροπούλου

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η οικογένεια της εκλιπούσης ευχαριστεί θερμά  

την Ελληνική Παροικία για τη συμπαράστασή της  
και τα αμέτρητα συλλυπητήρια για την απώλεια  

της αείμνηστης και λατρευτής  
μητέρας και γιαγιάς, Σοφίας Γκιούσμα.  

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον  
πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Παπαγεωργίου 
του Ιερού Ναού Της Κοίμησης Της Θεοτόκου  

και τη πρεσβυτέρα για τη συνεχή συμπαράσταση τους  
στο βαρύ μας πένθος.

Την Κυριακή 17 Μαΐου, 2020, Στον Ιερό Ναό Της Κοίμησης Της Θεοτόκου
θα λάβει χώρα το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της χήρας του  
αείμνηστου ιεροψάλτη, δασκάλου και δημοσιογράφου-Εκδότη της Ελληνοκαναδικής Δράσης,  

Στυλιανού Γκιούσμα και λατρευτή μητέρα και γιαγιά, που υπέστη θύμα του Κορονοϊού

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΣΟΦΙΑΣ ΓΚΙΟΥΣΜΑ
(το γένος Καλλιγά, από 

Κωνσταντινούπολη, ετών 86)

Παρακαλείσθε όσοι θέλετε να κάνετε δωρεές στη Φιλόπτωχο 
του Ιερού Ναού Της Κοίμησης Της Θεοτόκου 

ή στη Φιλόπτωχο του Ιερού Ναού Της Άγιας Της Του Θεού Σοφίας 
ή  στον Οργανισμό Τρίτης Ηλικίας «Η ΦΙΛΙΑ»

ή στα Ελληνικά Σχολεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
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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

Ο Δρ. Χρήστος Καράτζιος  
«κατακεραυνώνει» το Plandemic
Το Plandemic, ένα επερχόμενο 

documovie, προκάλεσε αναταραχή 
στον πληθυσμό της Βόρειας Αμερικής, 
που πρέπει να αντιμετωπίσει μια «χιο-
νοστιβάδα» πληροφοριών σχετικά με 
το COVID-19. Ο Δρ Χρήστος Καράτζιος, 
Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής / 
Λοιμωδών Νοσημάτων στο Νοσοκομείο 
Παίδων του Μόντρεαλ, καταρρίπτει τις 
θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες τελικά 
θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. 
Ακολουθεί η τεκμηριωμένη του αντεπί-
θεση:

Πολλοί μου έστειλαν το βιντεο-
κλίπ ενός υποτιθέμενου επερχόμε-
νου «documovie» που ονομάζεται 
«PlanDEMic» ρωτώντας με τη γνώμη μου. 
Λοιπόν, τι… νομίζω; Είναι σα να στέλνεις 
έναν πράκτορα του FBI, ένα σύνδεσμο 
για τη σειρά X-Files και να ρωτάς αν είναι 
αλήθεια.

Είναι ο κόσμος τόσο επικίνδυνα αφελής; 
Ή μήπως πιστεύετε στην πραγματικότη-
τα κρυφά / δημόσια, ότι αυτή η πανδη-
μία είναι μια κολοσσιαία φάρσα, προκει-
μένου το «Deep State» ή οι «Illuminati» 
ή κάποια άλλη κακόβουλη μυστική κοι-
νωνία (αυτοί οι άνθρωποι στοχεύουν 
τον Π.Ο.Υ. και τον Ο.Η.Ε. τώρα) να θέλουν 
«μια παγκόσμια κυβέρνηση»; 

Όλοι οι γιατροί, οι νοσοκόμες και οι ερ-
γαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη, 
που αγωνίστηκαν για να σώσουν τη ζωή 
όλων αυτών των ατυχών ανθρώπων που 
πέθαναν ή επλήγησαν από το COVID-19, 
εργάζονται κρυφά για αυτήν την κακή 
κοινωνία; Όλες οι οικογένειες που έχα-
σαν τους αγαπημένους τους ψεύδονται; 
Αναρωτηθείτε αν είστε διατεθειμένοι να 
αποδεχτείτε αυτήν την επαίσχυντη θεω-
ρία. Έχουμε χάσει όλη την πίστη στους 
γιατρούς και τις νοσοκόμες μας; Πόσο 
επικίνδυνο είναι αυτό για τον ιστό της 
κοινωνίας μας;
Τι πιστεύω λοιπόν για την Τζούντι Μίκο-

βιτς, την «πρωταγωνίστρια» αυτού του 
σκουπιδιού, που υποτίθεται ότι είναι 
«ντοκιμαντέρ»; Ορίστε: Σχεδόν όλα όσα 
λέει είναι ψέματα. Τα έχει βάλει με τον 
Anthony Fauci φαίνεται. Έχει επίσης ένα 
νέο βιβλίο και χρειάζεται να βγάλει χρή-
ματα, αφού απολύθηκε από τη δουλειά 
της και συνελήφθη για παραποίηση δε-
δομένων και κλοπή υλικού εργαστηρίου, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαστηρι-
ακών κυττάρων που παραδόθηκαν στο 
σπίτι της «κατά λάθος».

Προσλήφθηκε τη δεκαετία του ‘90 από 
έναν μαικήνα της βιομηχανίας αλκο-
όλ, καπνού και τζόγου στο Αμερικανικό 

Midwest που έχει μια κόρη με το αμφι-
λεγόμενο «Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης». 
Ήταν αμειβόμενη ερευνητής στο εργα-
στήριό του και είχε συμφέρον να συνδέ-
σει έναν ρετροϊό ποντικού (παρόμοιο με 
τον ιό HIV) ως αιτία του συνδρόμου χρό-
νιας κόπωσης. Το «ινστιτούτο» του είχε 
συμφέρον να βρει αποτελέσματα, ώστε 
να μπορούν να δημιουργήσουν κάποια 
μορφή θεραπείας για το σύνδρομο χρό-
νιας κόπωσης. «Μαγείρεψε» τα δεδομέ-
να και κατέληξε σε αποτελέσματα που 
αργότερα αποσύρθηκαν πλήρως από την 
ιατρική βιβλιογραφία, επειδή κανείς δε 
μπόρεσε να τα αναπαραγάγει.
Σας θυμίζει αυτό, τον Andrew Wakefield 

και τη μελέτη του, για τη σχέση μεταξύ 
εμβολίου MMR και αυτισμού; Θα έπρε-
πε. Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο επικε-
φαλής antivaxxer στις ΗΠΑ, είναι φίλος 
και συνεργάτης της Τζούντι Μίκοβιτς. Εί-
ναι υποστηρικτής και χορηγός της. Έγρα-
ψε τον πρόλογο για το πρόσφατο βιβλίο 
της. Έτσι, όταν λέει ότι δεν είναι κατά 
των εμβολίων στο βίντεο, ψεύδεται. Στο 
παρελθόν ισχυρίστηκε ότι το 30% των 
παγκόσμιων εμβολίων περιέχουν ξάδελ-
φο του HIV και μας κάνει να αρρωσταί-

νουμε. Παρεμπιπτόντως, θρηνεί πώς οι 
πατέντες και οι φαρμακοβιομηχανίες 
έχουν μολύνει την επιστήμη. Ξεχνά πώς 
ο Andrew Wakefield είχε στην πραγματι-
κότητα ένα μυστικό δίπλωμα ευρεσιτε-
χνίας για να δημιουργήσει το δικό του 
εμβόλιο κατά της ιλαράς, ενώ δυσφημί-
ζει το καθιερωμένο MMR; Τι γίνεται με 
το γεγονός ότι εργάστηκε για μεγιστά-
να εκατομμυριούχο στη Νεβάδα για να 
βρει την υποτιθέμενη «θεραπεία» για το 
«Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης»;

Πραγματοποίησε ακόμη και μια άλλη 
μελέτη για το Σύνδρομο Χρόνιας Κού-
ρασης (αφού η πρωτότυπη επικρίθηκε 
από όλους) που δεν έδειξε καμία σχέση 
με τον ρετροϊό του ποντικιού και μάλι-
στα το παραδέχτηκε. Οι συνάδελφοί της 
στο πρωτότυπο επιστημονικό έγγραφο 
που αποσύρθηκε, παραδέχτηκαν ελλιπή 
επιστήμη. Τελικά απολύθηκε από αυτό 
το ινστιτούτο και έκλεψε στη συνέχεια 
το εργαστηριακό του υλικό. Γι’ αυτό συ-
νελήφθη και όχι επειδή «έλεγε την αλή-
θεια».
Αυτά που λέει για τον ιό HIV και τον κο-

ρωνοϊό είναι λάθος.
Αυτά που λέει για το εμβόλιο της γρί-

πης, πού τάχα προκαλεί κορωνοϊό, είναι 
απολύτως ψευδή. Η μελέτη του στρατού 
που ανέφερε δεν αναφέρει αυτά που 
ισχυρίζεται: Η μελέτη κατέληξε στο συ-
μπέρασμα, ότι όταν εμβολιάζετε τους 
ανθρώπους κατά της γρίπης... αποκτά-
τε ανοσία και σταματάτε να βλέπετε τη 
γρίπη, ενώ αρχίζετε να βλέπετε άλλους 
κοινούς ιούς να διαδίδονται (ιοί όπως οι 
απλοί κορωνοϊοί του κρυολογήματος και 
οι ανθρώπινοι μεταπνευμονοϊοί). Επει-
δή θα απαλλαγείτε από τον κύριο ένοχο 
αναπνευστικής νόσου το χειμώνα (τη 
γρίπη) απλώς βλέπετε πιο συχνά τους 
υπόλοιπους λιγότερο επικίνδυνους (κρυ-
ολογήματα).

Αυτό ήταν το αποκορύφωμα αυτής της 
μελέτης: Εξετάστηκαν οι παρεμβολές 
ιών σε έναν πληθυσμό σχετιζόμενο με 
το Υπουργείο Άμυνας. Το εμβολιασμένο 
προσωπικό δεν είχε σημαντικές πιθα-
νότητες αναπνευστικών ασθενειών. Το 
εμβολιασμένο προσωπικό προστατεύ-
θηκε από τη γρίπη. Οι πιθανότητες πα-
ρεμβολής του ιού από τον εμβολιασμό 
ποικίλουν για μεμονωμένους αναπνευ-
στικούς ιούς.

Αυτά που λέει είναι ανοησίες, κατά τη 
διάρκεια μιας θανατηφόρας πανδημίας 
και πιάνουν σε όσους δεν έχουν εκπαι-
δευτεί να  πιάνουν τις ασυναρτησίες που 
λέει. «Τρελάθηκα» όταν είπε ότι οι μά-
σκες ενεργοποιούν το δικό μας Covid και 
ξανα-μολυνόμαστε!
Τα ίδια άτομα πίσω από αυτό το βίντεο, 

είναι τα ίδια άτομα που πιστεύουν ότι τα 
εμβόλια σκοτώνουν, που πιστεύουν ότι 
ο Μπιλ Γκέιτς θα μας φυτέψει μικροτσίπ, 
που πιστεύουν ότι το 5G είναι αυτό που 
προκαλεί το COVID-19, που πιστεύουν 
ότι τα μέτρα για να σώσουν το σύστημα 
υγειονομικής περίθαλψης -πριν το πρώ-
το κύμα- ήταν λάθος, και είναι οι ίδιοι 
άνθρωποι που διαμαρτύρονται έξω στις 
ΗΠΑ για να ανοίξουν οι παραλίες και τα 
καζίνο.

Νομίζω, ότι το μόνο που έχω να πω γι 
αυτό το άτομο και για οποιονδήποτε 
παρόμοιο με αυτήν, είναι ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Προσοχή στους κομπογιαννίτες! Εκείνη 
και οι όμοιοί της επιτρέπεται να είναι 
συγγραφείς, αλλά εάν θέτει σε κίνδυνο 
τη δημόσια υγεία, θα βρεθεί ξανά στη 
φυλακή.

Έχω να κάνω μια δουλειά, για την οποία 
έδωσα έναν όρκο όταν δέχτηκα να θυσι-
άσω τη νεολαία μου, για να μπορέσω τε-
λικά να σώσω ζωές. 
Τις ζωές σας και τις ζωές των παιδιών 

σας. Νισάφι!
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Στέφανος Σβουρένος

Για τις δύσκολες στιγμές
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• 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

Συναγερμός για τις ασιατικές γιγαντιαίες 
σφήκες δολοφόνους μελισσών

Είναι οι τζιχαντιστές του ζωικού βασι-
λείου. Από την Ασία εντοπίστηκαν 

στις ΗΠΑ και έχει σημάνει συναγερμός. 
Οι συγκεκριμένες σφήκες είναι μεγέθους 
πέντε εκατοστών και επιτίθενται με μα-
νία στις μέλισσες. Μπορούν να σκοτώ-
σουν και άνθρωπο!

Είναι μεγάλες και τρομακτικές και έχουν 
σπείρει τον πανικό σε όλο τον κόσμο. 
Οι σφήκες για τις οποίες μιλάει όλος ο 
κόσμος, με τα πορτοκαλί και τα μαύρα 
σημάδια επάνω τους, έχουν μήκος που 
ξεπερνάει και τα πέντε εκατοστά, η κα-
ταγωγή τους είναι από την Ασία και ο 
εντοπισμός τους στις ΗΠΑ έχει προκαλέ-
σει μεγάλη ανησυχία.

Στις ΗΠΑ έχει σημάνει συναγερμός, με 
τους επιστήμονες να ανησυχούν ότι οι 
γιγαντιαίες σφήκες θα εξαπλωθούν σε 
όλη την Πολιτεία της Ουάσιγκτον αλλά 
και σε άλλες Πολιτείες. Και αυτοί που 
κινδυνεύουν περισσότερο από όλους 
είναι όχι οι άνθρωποι αλλά οι μέλισσες, 
που πλέον έχουν γίνει [λόγω των ανθρώ-
πων] είδος υπό εξαφάνιση!
Κανείς δε γνωρίζει πως αυτό το έντομο 

έφτασε στις ΗΠΑ. Είναι έντομο-κυνη-
γός και προέρχεται από την Ανατολική 
Ασία και την Ιαπωνία, και μάλιστα είναι 
ο φόβος και ο τρόμος, αφού φημίζεται 
για τον τρόπο και τη μανία με την οποία 
αποδεκατίζει αποικίες μελισσών. Το δη-
λητήριό τους είναι τόσο τοξικό, που αν 
σε τσιμπήσει με το γιγαντιαίο κεντρί της 
σκοτώνει ακόμα και άνθρωπο!

Στην Ιαπωνία, η συγκεκριμένη σφήκα 
«σκοτώνει» κατά μέσο όρο 30 με 50 
ανθρώπους το χρόνο. Το 2013 όταν ο 
πληθυσμός τους είχε αυξηθεί αφύσικα, 
σκότωσαν 42 ανθρώπους σε μια μόνο 
κινεζική επαρχία.
Εντομολόγος από το παράρτημα Γεωρ-

γίας της Ουάσιγκτον εξηγεί ότι τα συ-
γκεκριμένα έντομα είναι «τρομερά» και 
δηλώνει εξαιρετικά ανήσυχος. Ακόμα 
προσπαθούν να ανακαλύψουν τον τρό-
πο με τον οποίο οι σφήκες δολοφόνοι 
κάλυψαν τόση απόσταση και έφτασαν 
στις ΗΠΑ. Το πιο πιθανό είναι να εγκλω-
βίστηκαν σε κάποιο κοντέινερ από τις 
χώρες προέλευσής τους. Επίσης, μια γε-
μάτη σφηκοφωλιά είχε βρεθεί και είχε 

καταστραφεί στα τέλη του 2019 στον 
Καναδά.

ΕΧΟΥΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
Οι συγκεκριμένες σφήκες μπορούν να 

ταξιδέψουν πολύ μακριά για να βρουν 
τροφή και τρέφονται με κάθε είδους 
έντομο αλλά έχουν μεγάλη αδυναμία 
στις μέλισσες. Όταν συναντούν μέλισσες 
η επίθεση είναι τρομακτική. Κανονικό 
μακελειό. Πρώτα αποκεφαλίζουν τις μέ-
λισσες με τις γιγαντιαίες δαγκάνες τους 
και μέσα σε 90 λεπτά ένα μικρό σμήνος 
από σφήκες μπορεί να μακελέψει μια 
ολόκληρη κυψέλη.

Μετά συνεχίζουν το φαγητό. Καταλαμ-
βάνουν την κυψέλη για τουλάχιστον μια 
εβδομάδα και τρώνε μέχρι και τις προ-
νύμφες. Κάποιες από τις προνύμφες τις 
κρατάνε για να τις ταΐσουν στα μικρά 
τους.

ΤΙΣ ΚΑΙΝΕ ΖΩΝΤΑΝΕΣ
Σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές μέλισ-

σες (Apis mellifera) που δεν έχουν κα-
μία άμυνα απέναντι στις συγκεκριμένες 
σφήκες, οι ιαπωνικές μέλισσες (Apis 
cerana japonica), έχουν αναπτύξει έναν 
απίστευτο αμυντικό μηχανισμό για να 
προστατευθούν.
Κυκλώνουν τον εισβολέα, φτιάχνουν 

μια γιγαντιαία μπάλα, χτυπούν ταυτό-
χρονα τα φτερά τους και από την τριβή 
αναπτύσσονται θερμοκρασίες που φτά-
νουν τους 50 βαθμούς κελσίου και στην 
ουσία τις ψήνουν ζωντανές.

ΠΩΣ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ  
Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥΣ
Αν δεν καταφέρουν να περιορίσουν την 

εξάπλωση αυτού του είδους της σφήκας 
τα επόμενα δυο χρόνια, οι ειδικοί προ-
βλέπουν ότι θα εξαπλωθούν σε όλες τις 
ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, 
οι επιστήμονες θα βάλουν δεκάδες πα-
γίδες ψάχνοντας και για βασίλισσες και 
για εργάτες, και σε αυτές θα τοποθετή-

σουν ειδικούς πομπούς προκειμένου να 
τους οδηγήσουν στις φωλιές τους και 
στη συνέχεια να μπορέσουν να τις κατα-
στρέψουν. Οι δαγκάνες από τις συγκε-
κριμένες γιγαντιαίες σφήκες είναι πολύ 
μεγάλες και τόσο ισχυρές, που μπορούν 
να διαπεράσουν ακόμα και τα προστα-
τευτικά που φορούν οι μελισσοκόμοι! Οι 
έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμα και όσοι 
δεν είναι αλλεργικοί, με λιγότερα από 50 
τσιμπήματα μπορεί να πεθάνουν από νε-
φρική ανεπάρκεια.

Προς το παρόν, έχουν εντοπιστεί σε 
δυο περιστατικά οι συγκεκριμένες σφή-
κες. Και οι ειδικοί καλούν τους πολίτες 
να είναι σε επαγρύπνηση αλλά να ξέ-
ρουν ότι υπάρχουν πολλά είδη σφήκας 
που μοιάζουν με τις συγκεκριμένες και 
είναι λιγότερο επιθετικά από τη γιγαντι-
αία σφήκα της Ασίας. 

© National Geographic

https://www.nationalgeographic.com/
animals/2020/05/asian-giant-hornets-
arrive-united-states/
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Για μνημεία ποιότητας, Καναδικής παραγωγής, μη χάνετε το χρόνο σας να ψάχνετε
ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:  

ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

450 463-1900
5 locations on the

South Shore of Montréal 

514 871-2020
12 locations on the

North Shore of Montréal

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

Montréal

�
dignitequebec.com

ΠΡΟΣΙΤΟΙ

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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

Η Μαρία Μπράνιας γεννήθηκε 
το 1907 – και νίκησε  

τον κορωνοϊό 
H γηραιότερη γυναίκα της Ισπανίας κατάφερε 
να επιζήσει και της Covid-19, η οποία έχει ήδη 

σκοτώσει σχεδόν 27.000 ανθρώπους  
στη χώρα της Ιβηρικής 

Στην Ισπανία που θρηνεί 
σχεδόν 27.000 θύματα 

από τον κορωνοϊό, είναι 
μια αχτίδα ελπίδας: Η Μα-
ρία Μπράνιας, που στα 
113 της είναι η γηραιότε-
ρη γυναίκα στην Ισπανία, 
νίκησε την Covid-19. 

Όπως σχολίασαν οι Times, 
η Μπράνιας επέζησε από 
έναν εμφύλιο και παγκό-
σμιους πολέμους, έζησε 
έναν αιώνα δραματικών 
αλλαγών και επιδημιών 
και δεν έκανε τίποτε άλλο 
«από το να ζει». 

Η περίπτωση της Μαρία 
Μπράνιας είναι καταπλη-
κτική, όχι μόνο λόγω της 

ηλικίας της. Η Μπράνιας ζει εδώ και 20 χρόνια σε οίκο ευγηρίας στην πόλη Ολότ, 
βορείως της Βαρκελώνης, και πολλοί από τους ενοίκους του γηροκομείου αρρώστη-
σαν – στην Ισπανία άλλωστε είχαν καταμετρηθεί πολλοί θάνατοι από τον κορωνοϊό 
σε τέτοια ιδρύματα, πολλές φορές μάλιστα ήταν ηλικιωμένοι που είχαν αφεθεί στη 
μοίρα τους. Η ίδια όμως τα κατάφερε. 
«Είναι 113 ετών. Ξεπέρασε την ασθένεια και τα πάει πολύ καλά», δήλωσε η υπεύ-

θυνη επικοινωνίας του οίκου ευγηρίας. Η Μαρία Μπράνιας είχε εκδηλώσει την 
ασθένεια σε ήπια μορφή τον περασμένο μήνα. «Στην πραγματικότητα, το μόνο που 
διαγνώστηκε ήταν μια λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος και ένας μικρός πυ-
ρετός που είχε σχέση με τη λοίμωξη, αλλά στη συνέχεια η υπερήλικη υποβλήθηκε 
σε διαγνωστική εξέταση (για την Covid-19) στην οποία βρέθηκε θετική», δήλωσε η 
υπεύθυνη επικοινωνίας. «Τώρα αισθάνεται καλά και την περασμένη εβδομάδα έκα-
νε μια εξέταση, το αποτέλεσμα της οποίας βγήκε αρνητικό», είπε. 

Η υπεραιωνόβια έμεινε περιορισμένη αρκετές εβδομάδες μέσα στο δωμάτιό της 
στον Οίκο Ευγηρίας «Σάντα Mαρία ντελ Τούρα». Μόνο μια υπάλληλος έμπαινε, ντυ-
μένη με προστατευτική στολή, σύμφωνα με την περιφερειακή τηλεόραση TV3, η 
οποία μετέδωσε εικόνες της Μαρία Μπράνιας. 

Στο ρεπορτάζ, η Μαρία Μπράνιας ακούγεται να εξηγεί ότι «οι άνθρωποι είναι πολύ 
φιλικοί, πολύ προσεκτικοί» μαζί της στο ίδρυμα. Όταν η υπάλληλος τη ρωτά ποιο 
είναι το μυστικό της μακροζωίας της, εκείνη απλώς απαντά ότι είναι τυχερή που έχει 
«καλή υγεία». Η κόρη της, Ρόζα Μορέτ, δε μπόρεσε να την επισκεφθεί κατά τη διάρ-
κεια της καραντίνας αλλά δήλωσε για τη μητέρα της στο TV3: «Τώρα είναι καλά, είναι 
σε καλή κατάσταση, θέλει να μιλά, να εξηγεί, να εκφράζει τις απόψεις της, ξαναβρί-
σκει τον εαυτό της». Η είσοδος στον οίκο ευγηρίας απαγορεύεται για τους δημοσιο-
γράφους και η οικογένεια δεν επιθυμεί άλλο να επικοινωνεί με τον Τύπο, σύμφωνα 
με την υπεύθυνο επικοινωνίας. 
Πολλά άρθρα είχαν δημοσιευτεί τα τελευταία χρόνια για αυτή την υπεραιωνόβια 

Ισπανίδα, μητέρα τριών παιδιών, γιαγιά και προγιαγιά, γεννημένη στις 4 Μαρτίου 
1907 στις ΗΠΑ, όπου ο πατέρας της εργαζόταν ως δημοσιογράφος στο Σαν Φρανσί-
σκο. 

© Protagon.gr
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΞΤΡΑ
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 18/5/2020 – 24/5/2020

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
751

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 750

1891

15 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΪΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Με την ανάδρομη Αφροδίτη και τη 
νέα Σελήνη στον επικοινωνιακό τρίτο οίκο 
σας, θα πρέπει να βρείτε το σωστό χρόνο 
και τόπο προκειμένου να ανοίξετε συζήτηση 
με τον αγαπημένο σας. Οι ειλικρινείς συνο-
μιλίες μπορούν να επουλώσουν τις παλιές 
πληγές, αρκεί να μην εγκαταλείψετε τη δια-
κριτικότητα και τη διπλωματία.

Η ανάδρομη Αφροδίτη μαζί με τη 
νέα Σελήνη στον ίδιο οίκο σας, σας σπρώ-
χνουν να αποσαφηνίσετε αν ακολουθείτε 
το σωστό δρόμο στο παιχνίδι της αγάπης. 
Προσέξτε τους αγώνες δύναμης και εξουσί-
ας σε σχέση με χρήματα και κοινά οικονο-
μικά, καθώς ο Άρης κινείται στους Ιχθύς και 
στο δυναμικό και κακεντρεχή όγδοο οίκο 
σας.

Η Αφροδίτη γυρίζει ανάδρομη 
στον έβδομο οίκο σας, των σχέσεων, και 
μαζί με τη νέα Σελήνη στον ίδιο οίκο σας, 
σας ζητούν να αποσαφηνίσετε εάν πρό-
κειται για αληθινή αγάπη ή μια αρνητική 
συνεξάρτηση που δε χωρεί καμία διαπραγ-
μάτευση και συμβιβασμό. Ίσως έρθει στην 
επιφάνεια ένα μυστικό ή οι κρυφές ενέρ-
γειες κάποιου. 

Η Αφροδίτη γυρίζει ανάδρομη στο 
δεύτερο οίκο σας, των αξιών και 

των χρημάτων, και μαζί με τη νέα Σελήνη 
στον ίδιο οίκο σας, σας ζητούν να αναθεω-
ρήσετε τις αξίες σας στη ζωή. Όσον αφορά 
τα χρήματά σας, βεβαιωθείτε ότι σε οποια-
δήποτε αγορά κάνετε υπάρχει πολιτική επι-
στροφής, καθώς η ανάδρομη Αφροδίτη μπο-
ρεί να οδηγήσει σε λάθη.

Η Αφροδίτη γυρίζει σε ανάδρομη 
πορεία και μαζί με τη νέα Σελήνη στο 

δέκατο οίκο σας, των μακροπρόθεσμων στό-
χων, σας ζητούν να επικεντρωθείτε στο μέλ-
λον και να αποσαφηνίσετε τις καταστάσεις. Δε 
χρειάζεται να απαρνηθείτε τις δικές επιθυμίες 
και αξίες για να έχετε μια επιτυχημένη σχέση. 
Όταν η Αφροδίτη επιστρέψει σε ορθόδρομη 
πορεία, θα έχετε αναθεωρήσει πολλά.

Η νέα Σελήνη και η ανάδρομη 
Αφροδίτη στον έκτο οίκο σας, της 

εργασίας και της ευεξίας, σας ζητούν να 
αλλάξετε τρόπο σκέψης. Η σωστή διαχεί-
ριση των σχέσεων στην εργασία σας και ο 
προσωπικός χρόνος σας, είναι ουσιαστικής 
σημασίας για να νιώθετε καλά. Η σύνδεση 
με τους άλλους θα αναβαθμίσει την εργα-
σία σας και την παραγωγικότητά σας.

Προσέξτε τη συμπεριφορά σας 
και τα λόγια σας στα κοινωνικά 

δίκτυα. Τα… κακοήθη posts και τα αρνητικά 
υπονοούμενα, θα μπορούσαν να έχουν το 
είδος της προσοχής που δε θα θέλατε για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς η νέα Σε-
λήνη στο ζώδιό σας έχει εμβέλεια χρόνου έξι 
μηνών.

Η Αφροδίτη γυρίζει ανάδρομη 
στον επεκτατικό και φιλοσοφικό ένατο οίκο 
σας και μαζί με τη νέα Σελήνη στον ίδιο οίκο 
σας φέρνουν μια χρυσή ευκαιρία να αναθε-
ωρήσετε τη φιλοσοφία σας για τις σχέσεις 
και τη ζωή. Σε όλες τις οικείες σχέσεις σας, 
ήρθε η ώρα να θέσετε στόχους μακράς δι-
αρκείας και να δείτε πώς θα συμβιβαστείτε. 

Σε μερικές περιπτώσεις, η επι-
στροφή μιας παλιάς αγάπης θα μπορού-
σε να είναι μια ευπρόσδεκτη επανένωση, 
ίσως θα πρέπει να δώσετε μια δεύτερη 
ευκαιρία και είναι το σωστό timing για μια 
νέα αρχή υπό την επιρροή της νέας Σελή-
νης στον ίδιο οίκο σας. Ίσως αλλάξει η κα-
θημερινή ρουτίνα στη δουλειά σας, ίσως 
κάποια άτομα φύγουν, ίσως έλθουν νέα.

Η ανάδρομη Αφροδίτη και η νέα 
Σελήνη στον ασαφή αλλά συμπονετικό δω-
δέκατο οίκο σας, σας ζητούν να κάνετε μια 
νέα αρχή φροντίζοντας πάνω απ’ όλα τον 
εαυτό σας. Ξεκινήστε λοιπόν από τα βασικά: 
Υιοθετώντας ύπνο οκτώ ωρών την ημέρα, 
πίνοντας πολύ νερό, κάνοντας βόλτες στον 
καθαρό ανοιξιάτικο αέρα.

Η Αφροδίτη γυρίζει ανάδρομη 
στο μετασχηματιστικό όγδοο οίκο σας και 
μαζί με τη νέα Σελήνη επίσης στον ίδιο οίκο 
σας, μπορούν να σας βοηθήσουν να ανακα-
λύψετε την αλήθεια. Απομακρύνετε τυχόν 
παρεξηγήσεις στη σχέση σας, γίνετε πιο αι-
σθησιακοί και ρομαντικοί προς τον αγαπη-
μένο σας. Ήρθε η στιγμή να προβάλετε τον 
εαυτό σας.

Δώστε σε αυτούς που πραγματι-
κά χρειάζονται βοήθεια, όχι στους άπλη-
στους. Χρησιμοποιήστε την ενέργεια της 
ανάδρομης Αφροδίτης και της νέας Σελή-
νης επίσης στον τέταρτο οίκο σας για να 
δημιουργήσετε ειρήνη και αρμονία στην 
κατοικία σας, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει 
να δείξετε την πόρτα της εξόδου σε ένα 
άτομο που αποδιοργανώνει την ηρεμία 
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

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

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

1952

Ο τραπεζίτης Φρέντερικ 
Φίλιπς και ο γιος του Χέ-
ραρντ Φίλιπς ιδρύουν στο 
Αϊντχόφεν τη Philips, κο-
ρυφαία εταιρεία σήμερα 
στον τομέα των ηλεκτρο-
νικών προϊόντων.

Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, 
Ιράκ, Σαουδική Αραβία και 
Υπεριορδανία επιτίθενται 
στο Ισραήλ, μία μέρα μετά 
την ανακήρυξη της ανε-
ξαρτησίας του.

Ιδρύεται η Οδοντιατρική 
Σχολή στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, παρά τις αντιρ-
ρήσεις των καθηγητών της 
ιατρικής.

1905

Ιδρύεται στη Νεβάδα 
το Λας Βέγκας, που θα 
εξελιχθεί σε πρωτεύουσα 
του τζόγου.

1948

ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ 

Πάει ένας τύπος να 
μπει στο καζίνο με 

αθλητικά παπούτσια.
-Συγνώμη, κύριε. Aπα-
γορεύεται να μπείτε 
στο καζίνο με αθλητι-
κά παπούτσια.
-Μας δουλεύεις ρε 
φίλε; Αυτός εκεί είναι 
μόνο με το σώβρακο!
-Αυτός βγαίνει κύριε…

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ…

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

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

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές 

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

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

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

514 894 2434

ELTEC

ΔΩΡΕΆΝ
 εκτίμηση προσφοράςΚΩΣΤΆΣ

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

RBQ# 5713-3464-01

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

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

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363

CU
RÉ

-L
AB

EL
LE

SAINT-MARTIN

X O

Διαφημιστείτε 
κι εσείς 

 
για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  
Τηλεφωνήστε  μας σήμερα:  

450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

γεμίσματα τσιπρόκ, πλάστερ, 
βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. 
Δωρεάν εκτίμηση, λογικές 

τιμές. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση.

Ζητείστε τον Γιάννη 
514-299-8839

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ:
ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ

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

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
R.B.Q. 5739-7150-01

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

Προσκομίστε 
τα Βιογραφικά σας 

σημειώματα στο
editor@newsfirst.ca

Ευκαιρία Εργασίας
Η Εφημερίδα ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ 

ιδιοκτησία του Δημοσιογραφικού Ομίλου 
NEWSFIRST MULTIMEDIA 

με έδρα το Λαβάλ
στην πορεία ανάπτυξης της αναζητεί 

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

έχει τα ακόλουθα προσόντα:

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



The best choice
Since 1983

TO ALL OUR EMPLOYEES WHO SINCE THE LAST FEW WEEKS MAKE A DIFFERENCE  
IN OUR LIVES AND IN THAT OF OUR PRECIOUS CUSTOMERS.

Thank you!
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