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HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

Thinking of Selling Your Home?
Call me today for a FREE 

evaluation with no obligation.

5785 Ave Parkhaven, Cote St. Luc H4W 1X8 (514) 488-8203    
For info regarding documents: www.emsb.qc.ca/wagar

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

Sign
up  
for 
English 

or  
French 
Classes 
today!

PROFESSIONAL AUTO BODY 
REPAIR & PAINTING

Centre de Collision

Insurance Work Accepted • All Work Guaranteed
Expert Color Matching • Factory Genuine Parts
Import Car Specialists • Major & Minor Repairs

514 476-4565
1385, Boul. des Laurentides, 

Local 103, Vimont, Laval

Οι βουλευτές Άννυ Κουτράκη (περιοχή Vimy) και Εμμανουέλλα 
Λαμπροπούλου (περιοχή St-Laurent), απένειμαν στην ιδρύτρια της 
ΦΙΛΙΑΣ Ιωάννα Τσουμπλέκα, πιστοποιητικό αναγνώρισης υπηρεσιών 
και συγχαρητηρίων από τη Βουλή του Καναδά.

ΣΕΛΙΔΑ 17

«Υπερβολικές δαπάνες  «Υπερβολικές δαπάνες  
για τα προγράμματα  για τα προγράμματα  
της πανδημίας»της πανδημίας»

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ  

Ισορροπία  Ισορροπία  
σε... δύο βάρκες  σε... δύο βάρκες  
από τις ΗΠΑαπό τις ΗΠΑ

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Βίοι αντίθετοι  Βίοι αντίθετοι  
για Καναδά - Κεμπέκγια Καναδά - Κεμπέκ

ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9

ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

ΚΑΝΑΔΑΚΑΝΑΔΑ

ΣΕΛΙΔΑ 3

40 ΧΡΟΝΙΑ40 ΧΡΟΝΙΑ    
Αγάπη – ΣτοργήΑγάπη – Στοργή    

και ΦΙΛΙΑ!και ΦΙΛΙΑ!
ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑ:ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑ:
«Αυτή η μέρα είναι πολύ σημαντική για τη ΦΙΛΙΑ και «Αυτή η μέρα είναι πολύ σημαντική για τη ΦΙΛΙΑ και 
πολύ συναισθηματική για μένα. Να ξέρετε ότι η ΦΙΛΙΑ πολύ συναισθηματική για μένα. Να ξέρετε ότι η ΦΙΛΙΑ 
είναι το μωρό μου, γιατί το ίδρυσα και έμεινα να το είναι το μωρό μου, γιατί το ίδρυσα και έμεινα να το 
φροντίζω. Το μωρό μου σήμερα είναι 40 ετών!».φροντίζω. Το μωρό μου σήμερα είναι 40 ετών!».
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Rogers Infi niteTM

plans starting at just 

for 50GB of data.
At speeds up to 250 Mbps. Reduced 
speeds thereafter.1 After $5/month 
Automatic Payments Discount2

±
$75/mo

Infi nite data. 
Infi nite connections.

MONTREAL

2100, Marcel-Laurin Blvd.
Ville St-Laurent
514-856-1884

9012, l’Acadie Blvd.
514-387-9999

Place Alexis-Nihon
1500, Atwater St
514-865-9949

Complexe Desjardins
5 Complexe Desjardins
514-842-0288

7600 Boul Viau, Unit 331 
(514) 376-6667

NORTH SHORE

Centre Laval
1600, boul. Le
Corbusier
450-978-1081

Galeries Terrebonne
1185, boul. Moody
450-964-1964
450-964-8403

SOUTH SHORE

Chateauguay Regional
Centre
200, d’Anjou Blvd.
450-692-5136

Centre Valleyfi eld
50, Du� erin
450-373-0519

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

Les Galeries de Hull
320, St-Joseph blvd
819-663-8580
819-775-3687

Visit planetemobile.ca 
to see all current o� ers

O� er subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 per line applies to set up your device and related services. Taxes extra. * Rogers was ranked fi rst in the umlaut Mobile Data Performance audit in major Canadian cities in Q2, 2021. Visit www.umlaut.com/en/benchmarking/canada. Largest based on total square kilometers of Rogers 5G coverage compared to published coverage of other national networks. ± Where 
applicable, additional airtime, data, long distance, roaming, add-ons, provincial 9-1-1 fees (if applicable) and taxes are extra and billed monthly. However, there is no airtime charge for calls made to 9-1-1 from your Rogers wireless device. Plan includes calls and messages from Canada to [local/Canadian] numbers only. On the Rogers Network or in an Extended Coverage area, excluding calls made through Call Forwarding, Video 
Calling or similar services. 1. Rogers Infi nite data plans include data at high speed up to the data bucket included in your plan on the Rogers network, extended coverage areas within Canada, and Roam Like Home destinations (see rogers.com/roamlikehome). 5G access included at no extra charge. 5G access requires a 5G-enabled device in an area where there is 5G coverage (see rogers.com/coverage). Once you have reached the 
max speed data allotment of your plan, you will continue to have access to data services with no overage beyond the max speed data allotment at a reduced speed of up to 512 kilobits per second (for both upload and download) until the end of your current billing cycle. Applications such as email, web browsing, apps, and audio/video streaming will continue to function at a reduced speed which will likely impact your experience. 
We will send you a text message notifying you when you have used 90% and 100% of the max speed data allotment included in your plan with the option to purchase a Speed Pass to add more max speed data to your plan. Plan requires registration for online billing. In all cases, usage is subject to the Rogers Terms of Service and Acceptable Use Policy. 2. A $5/month discount is available on eligible in-market consumer Rogers 
Infi nite plans (excluding Rogers Preferred Program) to customers who set up Automatic Payments on their account (not retroactive). You must keep Automatic Payments active with an eligible plan to maintain this discount. Discount will end if you move to an ineligible plan or cancel Automatic Payments. TMRogers & Design and related brand names and logos are trademarks of Rogers Communications Inc. or an a¢  liate used under 
license. © 2022 Rogers Communications.
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ΚΑΝΑΔΑΣ | ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

Η κυβέρνηση υπερπλήρωσε δισεκατομμύρια  
σε προγράμματα έκτακτης ανάγκης για την πανδημία
Η Οτάβα λέγεται ότι έχει υπερπλη-

ρώσει σχεδόν 5 δισεκατομμύρια 
δολάρια σε έκτακτη βοήθεια πανδημίας, 
αλλά αυτό θα ήταν μόνο η κορυφή του 
παγόβουνου. 
Πρόκειται για τουλάχιστον 27 δισεκατομ-

μύρια δολάρια που η ομοσπονδιακή κυ-
βέρνηση θα είχε δυνητικά υπερπληρώσει 
σε ιδιώτες και επιχειρήσεις κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας.

ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΜΕΣ 4,6 ΔΙΣ
Το φαραωνικό ποσό αποκαλύπτεται σε 

μία από τις εκθέσεις της Γενικής Ελεγκτή 
(AG), Karen Hogan (φωτ.), που δόθηκε 
στη δημοσιότητα την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου. 

Παρά την έκταση των υπερπληρωμών 
στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως το 
Canadian Emergency Response Benefit 
(CERB), η κυβέρνηση δε βιάζεται να πάρει 
πίσω τα χρήματά της. 
«Ανησυχώ για την έλλειψη αυστηρότη-

τας στις δραστηριότητες επαλήθευσης 
και είσπραξης μετά την πληρωμή», είπε η 
κ. Χόγκαν. 

Η ελεγκτής εκτιμά «ότι έχουν πραγματο-
ποιηθεί υπερπληρωμές συνολικού ύψους 
4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων», αλλά 
ότι «θα πρέπει να γίνει πιο προσεκτική 
εξέταση των πληρωμών συνολικού ύψους 
τουλάχιστον 27,4 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων» που έγιναν σε άτομα και εργοδότες. 
Ωστόσο, οι φορείς υλοποίησης αυτών 

των προγραμμάτων, η Canada Revenue 
Agency (CRA) και η Employment and 
Social Development Canada, δεν έχουν 
λάβει σοβαρά υπόψη τούς ελέγχους μετά 
την πληρωμή. 

Για παράδειγμα, εντοπίστηκαν πάνω από 
2 εκατομμύρια αποδέκτες CERB που ενδέ-
χεται να μην πληρούσαν τα κριτήρια των 
προγραμμάτων. Ωστόσο, ένα πενιχρό 7% 
από αυτούς, ή 150.000 άτομα, επιλέχθη-
καν για λόγους επαλήθευσης.
Αυτή η προχειρότητα θα μπορούσε 

να κοστίσει ακριβά στο ομοσπονδιακό 
υπουργείο Οικονομικών, το οποίο δε θα 
μπορούσε ποτέ να αναθεωρήσει το χρώ-
μα των χρημάτων του, αφού έχει περιορι-
σμένη περίοδο από 36 έως 72 μήνες, ανά-
λογα με την περίπτωση, για να ολοκληρώ-
σει τις έρευνες. 
«Υπάρχει κίνδυνος το Υπουργείο και ο 

Οργανισμός να μην ολοκληρώσουν τους 
ελέγχους μετά την πληρωμή που προβλέ-
πεται εντός των προθεσμιών που ορίζει ο 
νόμος», πιστεύει η κ. Hogan. 

Σύμφωνα με τη Γενική Ελεγκτή, η Οτάβα 
θα είχε καταφέρει να ανακτήσει περίπου 
2,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπερπλη-
ρωμές. 

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ
Η ελεγκτής ανέλυσε τα ακόλουθα προ-

γράμματα, τα οποία συνολικά υπερβαί-
νουν τα 210 δισεκατομμύρια δολάρια σε 
οφέλη:  
-Η επιδότηση μισθών έκτακτης ανάγκης 

του Καναδά (101 δισεκατομμύρια δολά-
ρια)  
-Το επίδομα έκτακτης ανάγκης του Κα-

ναδά και το επίδομα έκτακτης ανάγκης 
ασφάλισης απασχόλησης (75 δισεκατομ-
μύρια δολάρια)  
-Επίδομα ανάκαμψης στον Καναδά (28 

δισεκατομμύρια δολάρια)  
-Το όφελος του Canada Recovery 
Caregiver Benefit (4 δισεκατομμύρια δο-
λάρια)  
-Το επίδομα εργαζομένων του Καναδά 
Lockdown (1 δισεκατομμύριο δολάρια)  
-Επίδομα ανάκαμψης στον Καναδά (1,5 

δισεκατομμύρια δολάρια) 

Αυτά τα προγράμματα τέθηκαν σε εφαρ-
μογή σε έκτακτη βάση για να βοηθήσουν 
τους Καναδούς και τις επιχειρήσεις να 
ξεπεράσουν την κρίση της πανδημίας 
COVID-19. Από την αρχή της κρίσης, η 
κυβέρνηση Trudeau επέλεξε να περιορί-
σει τις επαληθεύσεις της επιλεξιμότητας 
των αιτούντων, προκειμένου να βοηθή-
σει όσους το χρειάζονταν όσο το δυνα-
τόν συντομότερα. Αυτές οι επαληθεύσεις 
έπρεπε να πραγματοποιηθούν σε δεύτερο 
στάδιο, μετά την πληρωμή. 

Η Γενική Ελεγκτής σημειώνει, ότι η στρα-
τηγική ήταν επιτυχής στην ανακούφιση 
της φτώχειας και στην οικονομία να ανα-
κάμψει από την κρίση. Ενώ ορισμένες πα-
ροχές έχουν αποδείξει την αποτελεσμα-
τικότητά τους, παρά τις υπερπληρωμές, 
αυτό δεν ισχύει για ορισμένες από αυτές, 
όπως η έκτακτη επιδότηση μισθού, που 
καταβάλλεται στους εργοδότες. 

Η κα Hogan σημειώνει, ότι είναι «δύσκο-
λο να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος» αυτού του 
προγράμματος των 100 δισεκατομμυρί-
ων, μεταξύ άλλων επειδή οι εργοδότες 
δεν έπρεπε να παράσχουν ένα σχέδιο για 
την επαναπρόσληψη προσωπικού. Η γεν-
ναιοδωρία της κυβέρνησης έχει επίσης 
επιβραδύνει την επιστροφή στην εργασία, 
σύμφωνα με το VG. 

Για ορισμένους Καναδούς, το CERB «αντι-
κατέστησε περισσότερο από το 100% του 
εισοδήματός τους», γεγονός που εξηγεί 
γιατί 2 εκατομμύρια αποδέκτες το έλαβαν 
κατά τη διάρκεια της συνολικής διάρκειας 
του προγράμματος ή 28 εβδομάδων. 
«Η ανάλυση του Υπουργείου έδειξε, ότι 

το επίδομα έκτακτης ανάγκης του Καναδά 
αποθάρρυνε την επιστροφή στην εργασία, 
ειδικά για περισσότερο από το ένα τρίτο 
των αιτούντων που κέρδιζαν λιγότερα από 
500 δολάρια την εβδομάδα», αναφέρει η 
έκθεση.
Αυτές οι επιπτώσεις συνεχίστηκαν με 

το επίδομα ανάκαμψης του Καναδά, το 
οποίο αντικατέστησε το CERB, «το οποίο 
είχε επιπτώσεις σε ορισμένους τομείς της 
αγοράς εργασίας σε μια κρίσιμη στιγμή 
που οι ανάγκες σε προσωπικό συνέχισαν 
να αυξάνονται», συνεχίζει η κ. Hogan.  

1 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα μπορεί 

να χάσει έως και 1 δις δολάρια σε εμβόλια 
για τον COVID-19 πριν από το τέλος του 
έτους, ενώ εκατομμύρια δόσεις εξακολου-
θούν να βρίσκονται στα κρατικά αποθέ-
ματα, λέει η Γενική Ελεγκτής Karen Hogan.
Υπολογίζεται ότι στα τέλη Μαΐου 2022, 

υπήρχαν σε απόθεμα 32,5 εκατομμύρια 
δόσεις σε όλη τη χώρα, η συντριπτική 
πλειοψηφία των οποίων (28 εκατομμύ-
ρια) θα πρέπει να λήξει σύντομα. Επιπλέ-
ον, μόνο τα μισά από τα 169 εκατομμύρια 
εμβόλια κατά του COVID-19 από την έναρ-
ξη της πανδημίας στον Καναδά, είχαν βρει 
λήπτες έως τις 31 Μαΐου 2022, ή περίπου 
84 εκατομμύρια δόσεις.
Η κ. Χόγκαν αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η 

κυβέρνηση ενήργησε γρήγορα, κάνοντας 
μεγάλες παραγγελίες για εμβόλια κατά 
του COVID-19 από επτά διαφορετικές 
εταιρείες, στο πλαίσιο μιας ιστορικής κρί-
σης υγείας.
«Με τη σύναψη αυτών των συμφωνιών, 

η κυβέρνηση αύξησε τις πιθανότητές της 
να λάβει αρκετές δόσεις για να παρέχει 
το μεγαλύτερο πρόγραμμα εμβολιασμού 
στην ιστορία της χώρας, ενώ αναγνωρίζει 
ότι αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε πλεόνασμα δόσεων εάν όλα 
τα εμβόλια εγκρίνονταν μια μέρα», είπε. 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τέλος, η κ. Χόγκαν επισημαίνει την έλ-

λειψη επικοινωνίας μεταξύ των διαφο-
ρετικών επιπέδων εξουσίας, ιδίως μεταξύ 
των επαρχιών, που είναι υπεύθυνες για 
τον εμβολιασμό, και της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης, η οποία είναι υπεύθυνη για 
τον εφοδιασμό.
«Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αντιμε-

τωπιστούν αυτά τα μακροχρόνια ζητήμα-
τα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμο-

γής ενός πανκαναδικού πλαισίου ανταλ-
λαγής πληροφοριών, καθώς η ανταλλαγή 
δεδομένων υγείας βρίσκεται στο επίκε-
ντρο της αποτελεσματικής επιτήρησης για 
τη διασφάλιση της ασφάλειας του λαού 
του Καναδά», είπε σε ενημέρωση Τύπου.
«Αναρωτιέμαι πόσες άλλες καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης για την υγεία πρέπει να 
περάσουμε ως χώρα για να μπορέσουμε 
να βρούμε μια λύση σε αυτό το πρόβλη-
μα», πρόσθεσε.

© ΤΑ ΝΕΑ [TANEA.CA]

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

- Real Estate Management
- Taxation Representation
- Wills & Estate Planning
- Pension Services
- International Consultant
- Government Liaison

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece
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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ
Ένας ανεξέλεγκτος θεσμός…
Παρά τον υψηλό πληθωρισμό και τους φόβους για πιθανή 

ύφεση στον ορίζοντα, οι δωρεές σε φιλανθρωπικές οργα-
νώσεις παραμένουν σταθερές για τους περισσότερους Κανα-
δούς, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε η Nanos 
Research, του συμπατριώτη μας Νικήτα Νάνος. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι από τους περισσότερους από 1.000 Κα-

ναδούς που συμμετείχαν στην εν λόγω έρευνα, το 57% είπε ότι 
σκοπεύει να δωρίσει περίπου το ίδιο ποσό με εκείνο του 2021, ενώ 
το 12% δήλωσε ότι σκοπεύει να προσφέρει περισσότερα. 
Το 16% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι σκοπεύει να προσφέρει λι-

γότερα, ενώ το 11% είπε ότι δεν κάνει δωρεές σε φιλανθρωπικά 
ιδρύματα.

Στο Κεμπέκ, ποσοστό 7,6% δήλωσε ότι σκοπεύει να προσφέρει 
περισσότερα, σε σύγκριση με το 12,5% των κατοίκων του Οντάριο. 
Οι κάτοικοι του Ατλαντικού Καναδά, σε αντίθεση με εκείνους του 
δυτικού, είπαν ότι σκοπεύουν να δωρίσουν λιγότερα. 

Μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δήλω-
σαν ότι σκοπεύουν να δωρίσουν περισσότερα σε φιλανθρωπικά 
ιδρύματα. Από τους ερωτηθέντες, το 14,2% στην ηλικιακή ομάδα 
των 55 ετών και άνω επέλεξε αυτήν την επιλογή, σε σύγκριση με το 
12,2% των ατόμων ηλικίας 18 έως 34 ετών και το 9,1%  των ατόμων 
ηλικίας 35 έως 54 ετών.

Άτομα ηλικίας 35 έως 54 ετών, ήτοι ποσοστό 18,4%, σκοπεύουν 
να δωρίσουν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, ενώ το 20,9% των 
ατόμων ηλικίας 18 έως 34 ετών ανέφερε ότι η ερώτηση δεν ήταν 
εφαρμόσιμη ή ότι δεν πιστεύουν ότι οι προσφορές σε φιλανθρω-
πικά ιδρύματα φθάνουν τελικά στον προορισμό τους. Το περιθώ-
ριο λάθους γι’ αυτή την έρευνα είναι +3 ποσοστιαίες μονάδες, 19 
φορές στις 20. 

Η έννοια της φιλανθρωπίας ως πανανθρώπινη αξία στις μέρες 
μας, έχει πάρει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση για ακόμα μία φορά 
στην παγκόσμια ιστορία. 

Οι πόλεμοι, το μεταναστευτικό, οι άνθρωποι που πλήττονται από 
φυσικές καταστροφές, οι πανδημίες, η ακρίβεια, μάς υπενθυμί-
ζουν ότι είναι πλέον ανάγκη και υποχρέωσή μας να προσφέρουμε 
τη βοήθειά μας στο συνάνθρωπο.
Υπάρχουν πολλές, καλές και άξιες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

(ΜΚΟ) οι οποίες επιτελούν σημαντικό έργο. Χρησιμοποιούν τα 
κονδύλια που παίρνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα αυξά-
νουν με χορηγίες από ιδιώτες και συμβάλλουν στην επίλυση ουσι-
αστικών προβλημάτων.

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι ένα φαινόμενο που υπάρ-
χει σε πολλές χώρες και υποτίθεται ότι δημιουργούνται, προκειμέ-
νου να καλύψουν τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού. 

Είναι στοχευμένες σε συγκεκριμένες ενέργειες και προσπαθούν 
να βοηθήσουν σε μια σειρά από θέματα ευαίσθητα και στα οποία 
δεν μπορεί πάντα να βοηθήσει το κράτος.
Ταυτόχρονα όμως, η φιλανθρωπία από κάποιους οργανισμούς 

κατέστη εμπορεύσιμη. 
Ορισμένες ΜΚΟ έγιναν πλυντήριο για ξέπλυμα χρήματος. Έγιναν 

πεδίο πλουτισμού, προβολής και κοινωνικής ανέλιξης. Μετατρά-
πηκαν σε όργανα συγκεκριμένων συμφερόντων που καταχράστη-
καν το δημόσιο χρήμα. Οι ΜΚΟ της ρεμούλας ωστόσο, είναι λιγό-
τερες από τις σοβαρές. 

Δυστυχώς, λόγω της πολιτικής ανοχής, το κράτος συχνά γίνεται 
λάφυρο και έρμαιο της ανεξέλεγκτης φιλανθρωπίας... 

Η  Δικαιοσύνη πνέει τα λοίσθια
Η παθογένεια της Δικαιοσύνης δεν έγκειται 

αποκλειστικά και μόνο στην ακηδεμόνευ-
τη απονομή της ή στην κόλουρη λειτουργική 
ανεξαρτησία της, κατά παρέκκλιση του αδιάστι-
κτου γράμματος του άρθρου 26 του Συντάγμα-
τος. Ωστόσο όμως, η Δικαιοσύνη πλήττεται και 
από την ανίατη λοιμική τής κομματοκρατίας, η 
οποία συνιστά ασφαλές τεκμήριο σήψης και 
προκεχωρημένης αποσύνθεσης, καθότι υπο-
νομεύει κατ’ ουσία την υγιή αντίληψη δια μια 
δίκαιη κοινωνία, η οποία συνακολούθως καθί-
σταται άρρηκτα συνυφασμένη με την εξυγίανση 
των θεσμών.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*

Εις επίρρωσιν όμως των ως άνω, η Δικαιοσύνη 
συνιστά μείζονα έκφανση της Ελλαδικής Κρατι-
κής αβελτηρίας, καθότι ευρίσκεται εις τον πυρή-
να αυτού και το στηρίζει ανυπερθέτως, τούτο δε 
εξάλλου αντανακλάται στη σοβούσα νοοτροπία 
των Δικαστικών λειτουργών.

Ασφαλώς η «παραδοσιακά» διαχρονική τοιαύτη 
διαβρωτική κατάσταση, συνιστά ανυπερθέτως 
ένα πασίδηλο γεγονός, το οποίο κατατρύχει εκ 
βάθρων το θεσμό της Δικαιοσύνης, δίχως τούτο 
να σημαίνει ότι οι δικαστές ως πρόσωπα δεν εί-
ναι αξιόλογοι ή δεν έχουν όραμα την ορθή απο-
νομή της δικαιοσύνης με αποκλειστικό γνώμονα 
τη λυσιτελή και τελέσφορη ρύθμιση των αναφυο-
μένων βιοτικών σχέσεων.
Εντούτοις όμως, πέραν από την προσφιλή μερί-

δα των επίορκων δικαστών, υπάρχει και μία έτε-
ρη μερίδα, η οποία έχει αλλοτριωθεί πλήρως από 
τη συνθλιπτική αντίληψη της Δικαιοσύνης, ως 
απλώς μία γραφειοκρατική προέκταση του ευ-
ρύτερου δημοσίου τομέα, με αποτέλεσμα ένιοι 
δικαστές να επιλαμβάνονται των υποθέσεων, όχι 
με κράτιστο γνώμονα την έκδοση, εν τω μέτρω 
του δυνατού, ορθοτόμων αποφάσεων, εμπνεό-
μενοι υπό του οράματος προσφοράς εις το κοι-
νωνικό σύνολο και μεταρρύθμιση της κοινωνίας 
επί τα βελτίω, διότι διά μέσου των δικαστικών 
αποφάσεων, καίτοι δια μέσου της «ιεράς» αυτής 
διαδικασίας εκδόσεων αποφάσεων, ο δικαστής 
δύναται να καταστεί ανατρεπτικός και επαναστά-
της.
Τούτο δε συμβαίνει, διότι με ορισμένο ρηξικέ-

λευθο σκεπτικό δύναται να επιβάλλει ορισμένες 
καινοφανείς αποφάσεις, χαράσσοντας ανατρε-
πτικές κατευθυντήριες γραμμές, ούτως ώστε να 
δημιουργηθεί ένεκεν και συνεπεία τοιούτου του 
τολμηρού «ακτιβισμού» ένα θετικό προηγούμενο 
δεδικασμένο, το οποίο θα επιδρά θετικά ως οιο-
νεί εφαλτήριο αντίστασης προς την καθεστωτική 
αντίληψη περί ορισμένων ακανθωδών ζητημά-
των του κοινωνικού γίγνεσθαι.
Τηρουμένων των αναλογιών, υπάρχουν και δι-

καστές οι οποίοι ουδόλως εμφορούνται από όρα-
μα δια την κοινωνία αλλά επί μάλλον και μάλλον, 
επιλαμβάνονται μίας υποθέσεως με νοοτροπία 
δημοσίου υπαλλήλου, δηλαδή επιδιώκουν όχι να 
δώσουν μια καίρια λύση, αλλά να εντοπίσουν το 
παραμικρό σχολαστικό δικονομικό ελάττωμα καί-
τοι ιάσιμο, ίνα αποδιώξουν και απεκδυθούν της 
υποθέσεως, μη ενδιαφερόμενοι δια την προσπά-
θεια εις την οποία έχει αποδυθεί ο Πληρεξούσιος 
Δικηγόρος και ο εντολέας του δια την προπαρα-
σκευή ενός δικαστηρίου, προσβλέποντες εις την 
ουσιαστική απονομή δικαιοσύνης.

Μια πρόσθετη κατηγορία είναι οι ιδεολήπτες 

και προκατειλημμένοι Δικαστές, οι οποίοι πα-
ραγκωνίζουν τα αμιγώς ορθολογιστικά κριτήρια 
κρίσης μιας υπόθεσης και αποφαίνονται με γνώ-
μονα τις υποκειμενικές αντιλήψεις και προσωπι-
κές τους πεποιθήσεις. Τούτο συμβαίνει, διότι δεν 
ενδιαφέρονται δια την επίλυση των κοινωνικών 
προβλημάτων αλλά δια την επίδειξη ισχύος προς 
τους πολίτες, δίχως όμως να ίστανται εις το ύψος 
των περιστάσεων.

Ωσαύτως άξιο μνείας εν προκειμένω καθίσταται 
και η έλλειψη κατανόησης ορισμένων σπουδαίων 
ζητημάτων περί της κοινωνίας, λ.χ. η στέρηση της 
επικοινωνίας του τέκνου εκ των γονέων του και 
δη κατ’ εξακολούθηση γεγονός το οποίο συγκρο-
τεί ανυπερθέτως βάναυση προσβολή της προσω-
πικότητας του θιγόμενου, στοιχειοθετεί ασφα-
λώς κακή άσκηση της επιμέλειας διότι ενισχύει τη 
γονική αποξένωση, προκαλώντας αποδεδειγμένα 
δομικές ισορροπίες, περαιτέρω το Νόμο περί των 
όπλων, ή εις τα τροχαία ατυχήματα, ορισμένοι δι-
καστές δεν έχουν εμπεδώσει θεμελιώδεις έννοιες 
επί του πραγματικού δια να κάνουν προσηκόντως 
τη χρήση του Νόμου εκδίδοντας μία άτοπη από-
φαση, με αποτέλεσμα, μη κατανοώντας βιωματι-
κά τις πράξεις αυτές καθ’ αυτές, να αποφαίνονται 
κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε δια της έκδοσης 
υπό αυτών των επίμαχων δικαστικών αποφάσε-
ων, να δημιουργούν περισσότερα προβλήματα εξ 
όσων επιδιώκουν να λύσουν.

Εν κατακλείδι, ουδείς στρέφεται κακόβουλα 
έναντι ουδενός, εις τον αντίποδα, άπαντες επι-
διώκουμε, εισφέροντας ο καθείς υπό το δικό του 
καλειδοσκόπιο, να εισφέρει προς τη βελτίωση του 
κοινωνικού συνόλου, καταδεικνύοντας ορισμένες 
πλημμέλειες κατά το έργο της Δικαιοσύνης αλλά 
κατά περίσταση στηλιτεύοντας και ορισμένες 
δόλιες συμπεριφορές οι οποίες τιτρώσκουν το 
κύρος της Δικαιοσύνης, δημιουργώντας σοβαρά 
προβλήματα επί της βάσης της Κοινωνικής πραγ-
ματικότητας.
Εκ παραλλήλου με τη δυσλειτουργία της δι-

καιοσύνης, η οποία καθυποτάσσεται υπό την 
εκάστοτε εκτελεστική μία πρόσθετη πτυχή στην 
υπερεκχειλίζουσα απογοήτευση είναι η μη συμ-
μόρφωση του Κράτους προς αποφάσεις της Δι-
καιοσύνης, με αποτέλεσμα να απαξιώνεται πλή-
ρως θεσμικά και ταυτόχρονα να καταλύεται εκ 
βάθρων και ευθέως το θεμελιώδες δικαίωμα του 
άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος περί παροχής 
εννόμου προστασίας. Η Δικαιοσύνη Εάλω.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι 
δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπούδασε 
Νομικά στη Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α 
και Δημοσιογραφία στο Εργαστήρι 
Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και 

έκανε το πρώτο μεταπτυχιακό του στην Πά-
ντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 
στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Νομι-
κός Πολιτισμός» (Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό 
Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μετα-
πτυχιακό του, στη Νομική Σχολή Αθηνών στο 
Δίκαιο της Πληροφορικής, Κοινωνιολογία του 
Δικαίου και Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). 
Εκπαιδευθείς ως διαμεσολαβητής στην επίλυ-
ση ιδιωτικής φύσεως διαφορών, αστικού και 
εμπορικού δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 κατ’ 
εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, 
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων σε εφαρμογή του άρθρου 7 παράγρα-
φος 1 του Ν. 3898/2010 (Α’211).
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κάθε Παρασκευή στις 1 το απόγευμα 
στο γνωστότατο εστιατόριο - πιτσαρία

Ευχαριστούμε τη διεύθυνση  
του εστιατορίου για την προθυμία 
να εξυπηρετήσει τους αναγνώστες 
μας της περιοχής Ville St-Laurent

Σας παροτρύνουμε δε μαζί με την 
εφημερίδα σας να δοκιμάσετε την ΠΙΤΣΑ 
και τις άλλες λιχουδιές του εστιατορίου

ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ
ΝΕΑΝΕΑ

Αγαπητοί αναγνώστες, σας κάνουμε 
γνωστό ότι θα μπορείτε να βρείτε

ΠΡΟΣΟΧΗ!ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΕΛΛΑΔΑ | ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Τα «ακραία ψεύδη» και η «ομολογία» 
των «ειδικών» της Κυβέρνησης
Σφοδρή επίθεση του Γ. Ιωαννίδη στην κυβέρνηση για τη 
διαχείριση του Covid-19: «Είπε στους Έλληνες ακραία 
ψεύδη» • Ομολογία από τους «ειδικούς» της κυβέρνησης: 
«Το ανοσοποιητικό σύστημα των Ελλήνων κατέρρευσε από 
μάσκες & lockdown» (τα οποία… οι ίδιοι επέβαλαν)

Ο κορυφαίος καθηγητής Παθολογίας 
και Επιδημιολογίας στο Πανεπιστή-

μιο Stanford, Γιάννης Ιωαννίδης (φωτ.), 
εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη για τον τρόπο που δια-
χειρίστηκε την πανδημία του κορωνοϊού, 
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Βομβάρδισε 
τους Έλληνες με ακραία ψεύδη»!

Κατηγορεί μάλιστα την κυβέρνηση ότι 
έκλεισε τη χώρα, με αποτέλεσμα να μην 
παράγει τίποτε και να μη δουλεύει τίπο-
τε και να ρίξει τα «πυρομαχικά της» στο 
«σκοτάδι» χωρίς λόγο! Τώρα πλέον η 
χώρα έχει μείνει χωρίς «πυρομαχικά» και 
χωρίς δυνατότητες να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις που έρχονται. Σε ότι αφορά 
τους νεκρούς από τον κορωνοϊό, όπως 
λέει ο διάσημος καθηγητής, ξαφνικά δεν 
ασχολείται κανένα ΜΜΕ, σε αντίθεση με 
ότι γινόταν πριν από λίγους μήνες. Δεν 
ακούμε για νεκρούς και φυσικά ούτε για 
αριθμούς των νεκρών.
«Οι νεκροί αυτή τη στιγμή έχουν πέσει 

μεταξύ της επίσκεψης κάποιου… φωτο-
μοντέλου στη Μύκονο και της επένδυσης 
που έκανε κάποιος για να αγοράσει ένα 
κότερο, κάπου εκεί ανάμεσα υπάρχει μία 
σημείωση… 28 νεκροί, νομίζω ότι σε λίγο 
θα είναι ακόμα πιο κάτω, θα είναι στα πα-
πούτσια του φωτομοντέλου».
Αναλυτικά όσα είπε ο διάσημος Έλλη-

νας γιατρός: «Η Ελλάδα βρέθηκε στην 
παγκόσμια κορυφή (αναφέρεται στους 
θανάτους από κορωνοϊό), εξακολουθεί να 
βρίσκεται στην παγκόσμια κορυφή, γιατί 
είχε ένα σύστημα υγείας καταπονημένο, 
ένα σύστημα υγείας το οποίο δε διέθετε 
καθόλου πρωτοβάθμια φροντίδα. Και ένα 
πρόβλημα υγείας το αντιμετωπίζεις στην 
πρώτη γραμμή, αν χάσεις αυτή τη μάχη 
είναι πλέον πολύ αργά, είναι σαν να έχει 
μπει ο εχθρός την πόλη, έχει πάρει και την 
ακρόπολη κι εσύ προσπαθείς να κρατή-
σεις τη σημαία στο τελευταίο προπύργιο. 
Η επικοινωνιακή στρατηγική διαμόρφω-
σε στην ουσία σκέψεις, προτεραιότητες, 
αντιλήψεις, του γενικού πληθυσμού, με 
έναν τρόπο ειδεχθή, με έναν τρόπο επι-
θετικό, με έναν τρόπο αντιεπιστημονικό. 
Ουσιαστικά έγινε ένας βομβαρδισμός του 
πληθυσμού με ψέματα από το πρωί μέχρι 
το βράδυ. Στην Ελλάδα ειδικότερα ήταν 
μία ακραία μορφή ψεύδους».

Η «ΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΤΩΝ «ΕΙΔΙΚΩΝ»
Η εκρηκτική αύξηση των ιώσεων οφεί-

λεται στην υποχρεωτική μασκοφορία των 
πολιτών επί δύο έτη κατά τη διάρκεια των 
lockdown, η συνεχής χρήση των οποίων 
εξασθένησε το ανοσοποιητικό τους σύ-
στημα, όπως παραδέχτηκαν προ ημερών 
σε ξεχωριστές τηλεοπτικές τους παρουσί-
ες, οι «ειδικοί» της κυβέρνησης, Ματίνα 
Παγώνη και Θ. Βασιλακόπουλος.

Το ωραίο είναι ότι προτείνουν ξανά να 
χρησιμοποιούν άπαντες μάσκες παντού 
για να μην κολλούν… ιώσεις. Eκ του απο-
τελέσματος, οι μάσκες δεν πρόσφεραν τί-
ποτε, καθώς η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα 
σε κρούσματα και η δεύτερη σε θανάτους 
ανάμεσα σε 30 ευρωπαϊκές χώρες!

Μέχρι και τις 24 Νοεμβρίου η χώρα μας 
κατέγραψε 25 θανάτους ανά εκατομμύ-
ριο πληθυσμού και έρχεται έτσι δεύτερη 
μετά τη Φινλανδία, που κατέγραψε 37,8 
θανάτους ανά εκατομμύριο. Το ίδιο διά-
στημα, ο μέσος όρος των 30 χωρών ήταν 
σχεδόν τρεις φορές μικρότερος σε σχέση 
με την Ελλάδα, στα 280,3 κρούσματα ανά 
100.000 πληθυσμού!

Αυτά τα τραγικά νούμερα είναι αποτέ-
λεσμα ενός συστήματος υγείας που κα-
τέρρευσε και της πιο σκληρής καραντίνας 
που εφαρμόστηκε από κυβέρνηση σε όλο 
τον πλανήτη. Εν τέλει, όλα αυτά δεν εί-
χαν κανένα αποτέλεσμα και ως κατάληξη 
είχαμε κατάρρευση του ανοσοποιητικού 
και τελικά όλοι οι Έλληνες… βήχουν από 
τις ιώσεις, αλλά ευτυχώς δεν είναι Covid!

Συγκεκριμένα, η Ματίνα Παγώνη είπε ότι 
«Οι απλές ιώσεις που δεν τις περιμέναμε 
αρχές Νοεμβρίου, τις περιμέναμε τώρα το 
Δεκέμβριο, παρόλα αυτά ήρθαν ένα μήνα 
πιο πριν» εκεί τη διέκοψε ο Άκης Παυλό-
πουλο ρωτώντας «Γιατί, η μάσκα φταίει γι’ 
αυτό;» και η Ματίνα Παγώνη συνέχισε «Η 
μάσκα έκανε μεγάλη δουλειά, μας έσωσε 
για δυόμιση χρόνια αλλά τώρα βέβαια εί-
μαστε ένας οργανισμός ο οποίος δεν είχε 
μπει όλο αυτό το διάστημα στο μικροβι-
ακό κόσμο, ήμασταν σε ύπνο, σε λήθαρ-
γο, ξαφνικά τώρα δεν τις φοράμε τις μά-
σκες…» και όλοι κατάλαβαν τι εννοούσε. 
Οι Έλληνες είναι εντελώς απροστάτευτοι 
ακόμα και απέναντι σε ένα κοινό κρυολό-
γημα.
Σε άλλη εκπομπή, ο καθηγητής Πνευ-

μονολογίας Θ. Βασιλακόπουλος είπε 
ότι «Όντως έχουμε πολλές ιώσεις, έχουμε 
παραπάνω από όσες είχαμε συνηθίσει τα 
δύο προηγούμενα χρόνια, με τα μέτρα 
που παίρναμε, την εκτεταμένη χρήση των 
μασκών, τα lockdown, όλα αυτά τα μέτρα 
προφανώς μείωναν τον αριθμό των ιώσε-
ων του αναπνευστικού, που σκοπός ήταν 
η μείωση της μεταδοτικότητας του κορω-
νοϊού που ήταν πολύ πιο μεταδοτικός από 
τους συνήθεις ιούς. Αυτό όμως οδήγησε 
στο να μην έχουμε ανοσία στον πληθυσμό 
στους κοινούς ιούς, άρα τώρα είμαστε 
ακόμα πιο επιρρεπείς στο να κολλήσου-
με». _ [ΤΑ ΝΕΑ]
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Το αφήγημα της χαμένης ψήφου
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκλείει κυβερνητική συνεργασία  
με τον Βελόπουλο, τον Μπογδάνο, τον Κρανιδιώτη και τον Τζήμερο

Ένα μήνυμα ακόμη και στο κόμμα 
του απέστειλε ο Κυριάκος Μητσοτά-

κης από το London School of Economics 
τη Δευτέρα 28/11. Ο πρωθυπουργός 
όταν ρωτήθηκε για το ποιο κόμμα σε 
περίπτωση μη αυτοδυναμίας είναι πιο 
κοντά στο να βρουν κοινή κυβερνητική 
συνισταμένη, απέφυγε να απαντήσει 
ευθέως. Τουναντίον, ξεδίπλωσε τη στρα-
τηγική της χαμένης ψήφου, θέτοντας το 
δίλλημα «ή κυβέρνηση με Μητσοτάκη ή 
κυβέρνηση με Τσίπρα».

Ρεπορτάζ: Μιχάλης Κωτσάκος 
© iapopsi.gr

Επίσης, απέφυγε ακόμη και να αναφέ-
ρει τη λέξη ΠΑΣΟΚ, αλλά επί της ουσίας 
έδειξε πως μόνο με το κόμμα του κ. Αν-
δρουλάκη μπορεί να υπάρξει βιώσιμη 
συγκυβέρνηση, αλλά σε θεωρητικό επί-
πεδο. Όμως απέκλεισε κατηγορηματικά 
τη συνεργασία με την άκρα δεξιά. Και 
σε αυτή εντάσσει όχι μόνο την Ελληνική 
Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, αλλά 
και τα άλλα σχήματα που θα κατέλθουν 
στις εκλογές, δηλαδή τα κόμματα Μπο-
γδάνου και Κρανιδιώτη – Τζήμερου. Απλά, 
όπως λένε και οι συνεργάτες του πρωθυ-
πουργού, «μας ενδιαφέρουν οι ψηφοφό-
ροι τους, αλλά όχι τα συγκεκριμένα πολι-
τικά πρόσωπα».

Είναι χαρακτηριστικό το πόσο θα πιέ-
σει τα δεξιότερα από τη Ν.Δ. κόμματα η 
ρήση του πρωθυπουργού στο Λονδίνο: 
«Οι ψηφοφόροι να γνωρίζουν ότι δεν 
πρόκειται να υπάρξει καμία συνεργασία, 
άρα να ξέρουν πως ψηφίζοντας αυτά 
τα κόμματα προσφέρουν τη διακυβέρ-
νηση στον κ. Τσίπρα». Η στρατηγική του 
δεν αφορά μόνο το δεύτερο γύρο αλλά 
και τον πρώτο γύρο των εκλογών, όπου ο 
κ. Μητσοτάκης επιδιώκει καθαρή πρωτιά 
από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ταυτόχρονα, απέφυγε να αναφερθεί 

στο ΠΑΣΟΚ. Απλά απάντησε πως «οι κυ-
βερνήσεις συνεργασίας είναι σύνθετο 
σενάριο είπε και είναι καλύτερο για τη 
χώρα και τους καιρούς των μόνιμων 
κρίσεων μια σταθερή μονοκομματική 
κυβέρνηση που θα παίρνει γρήγορες 
αποφάσεις». Ο στόχος του πρωθυπουρ-

γού είναι προφανής. Στέλνει ένα μήνυμα 
στους κεντρώους ψηφοφόρους ότι εάν 
επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ δεν ωφελεί τη χώρα, 
καθώς θα υπάρξει ακυβερνησία και κατ’ 
επέκταση θα δυσκολέψει τη ζωή τους. 
«Η μονοκομματική κυβέρνηση» έσπευ-

σε να διευκρινίσει «δε σημαίνει ότι απο-
κλείει συνεργασία με ικανά στελέχη από 
άλλους πολιτικούς χώρους», χωρίς όμως 
να επεκταθεί περισσότερο.

Κάποιοι διακινούν ως σενάριο ότι μετά 
τις εκλογές θα υπάρξει προσπάθεια να 
προσεγγιστούν βουλευτές άλλων κομμά-
των που συμφωνούν με την κεντρική κυ-
βερνητική γραμμή. Όμως για να μην πάει 
το μυαλό σε εξαγορές και αποστασίες, οι 
συνεργάτες του πρωθυπουργού έσπευ-
σαν να παραπέμψουν σε συνεργασίες με 
καταξιωμένα πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ, 
όπως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Άκης 
Σκέρτσος, η Λίνα Μενδώνη, ο Σταύρος 
Μπένος, που ανέλαβε το δύσκολο έργο 
της αποκατάστασης της Βόρειας Εύβοιας, 
και πολλά άλλα που βρίσκονται σε θέσεις 
κλειδιά της κυβερνητικής μηχανής. Ήδη 
στο Μαξίμου ελπίζουν να είναι ελεύθε-
ρος ο Γιάννης Μανιάτης, δηλαδή να μην 
είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, ώστε να 
αποδεχθεί την πρόσκληση για αξιοποίη-
ση για τα ενεργειακά μετά τις εκλογές.

Η ΠΟΛΩΣΗ
Κυρίαρχη επιλογή του κ. Μητσοτάκη εί-

ναι ωστόσο να απευθύνεται σε κεντρώο 
κοινό (στο Κέντρο κερδίζονται οι εκλογές, 
σύμφωνα με το σκεπτικό του) καθώς και 
στους μετριοπαθείς ψηφοφόρους της 
Ν.Δ. – ακροατήρια, κοινώς, τα οποία δε 
θα άκουγαν με μεγάλη ευχαρίστηση περί 
πιθανών προσεγγίσεων του Μητσοτά-
κη με τη δεξιά της Ν.Δ., ή με την άκρα 
δεξιά.

Με δεδομένο άλλωστε ότι επιδιώκεται 
πόλωση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσί-
πρα, στόχος της κυβέρνησης είναι στην 
πραγματικότητα να συμπιεστεί εκτός της 
Ελληνικής Λύσης και το ΠΑΣΟΚ, προβάλ-
λοντας τον κίνδυνο επιστροφής του Τσί-
πρα, του Πολάκη, του Κατρούγκαλου και 
των υπολοίπων «αστεριών» της Κου-
μουνδούρου.
Εξάλλου, η σημασία των μικρότερων 

κομμάτων (δεξιά και αριστερά) είναι κα-
θοριστική για τον πήχη της αυτοδυνα-
μίας. Συγκεκριμένα, όσο αυξάνονται τα 
κόμματα που μένουν εκτός Βουλής, τόσο 
χαμηλώνει το μίνιμουμ εκλογικό ποσοστό 
για την επίτευξη αυτοδυναμίας. Εξ ου και 
όσο πιο μακριά από το όριο του 3% για 
την είσοδο στη Βουλή θα καταγράφονται 
οι μικρότεροι σχηματισμοί δεξιά της Ν.Δ., 
τόσο θα αυξάνεται η αισιοδοξία στην 
Ηρώδου Αττικού.
Ακόμα και οι πρόσφατες έρευνες, που 

περιλαμβάνουν τις σκληρές συγκρούσεις 
των πολιτικών κομμάτων για τις παρα-
κολουθήσεις και την ακρίβεια, δείχνουν 
πως η σειρά των κομμάτων έχει με κά-
ποιον τρόπο παγιωθεί. Παρά την αυξημέ-
νη συσπείρωση που παρατηρείται, ωστό-
σο, ο αριθμός των αναποφάσιστων δεν 
πέφτει – πράγμα που, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις των κομματικών επιτελείων, 
δείχνει πως υπάρχει ένα ακροατήριο που 
θα μπορούσε να διαμορφώσει το τελικό 
αποτέλεσμα.

Αυτή είναι η πρώτη δεξαμενή στην 
οποία στοχεύουν τόσο η Ν.Δ. και ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, όσο και το ΠΑΣΟΚ. Ενδεικτικά, στην 
τελευταία δημοσκόπηση της Metron 
Analysis, από το 12,4% των αναποφάσι-
στων, το 5% είχε ψηφίσει Ν.Δ. το 2019, το 
2,2% ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και το 6,9% ψήφισε 
ΠΑΣΟΚ. Οι περισσότερες έρευνες, μάλι-
στα, δείχνουν πως οι εκροές της Ν.Δ. δεν 

πάνε σε κανέναν αντίπαλό της, αλλά στη 
γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων – από 
αυτό το δεδομένο φαίνεται ότι ναι μεν 
η Ν.Δ. έχει υποστεί φθορά, όμως η επα-
ναπροσέγγιση με τους ψηφοφόρους της 
είναι πιο εύκολη απ’ όσο θα ήταν αν οι 
εκροές αυτές είχαν συγκεκριμένο πολιτι-
κό αποδέκτη.

Η διεκδίκηση των αναποφάσιστων εί-
ναι, σε κάθε περίπτωση, επιτακτική για 
τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που ψάχνουν 
τρόπο να διευρύνουν την εκλογική τους 
επιρροή.

Σε παρόμοιο πλαίσιο, ως δεξαμενή για 
τρεις διεκδικητές, προσεγγίζεται και η 
νεολαία. Στην ίδια δημοσκόπηση, στο 
ποσοστό των αναποφάσιστων, το 19,9% 
ανήκει στις ηλικίες 17-25 ετών, το 13% 
στους 26-41 και το 16,3% στους 42-55. 
Οι γενιές των κρίσεων θεωρούνται από 
τους αναλυτές πανευρωπαϊκά γενικά πιο 
προοδευτικές από τους γονείς τους, χω-
ρίς ωστόσο ιδεολογικά στεγανά. Και αυτή 
ακριβώς η εκτίμηση επιβεβαιώνεται και 
στην Ελλάδα, όπου η νεολαία θεωρείται 
προνομιακό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ ήδη από τα 
μνημονιακά χρόνια, όμως το τελευταίο 
διάστημα «κοιτά» τόσο προς την πλευ-
ρά της Ν.Δ. όσο και προς την πλευρά του 
ΠΑΣΟΚ, που χάρη στην ποπ διάσταση του 
κόμματος έχει καταφέρει να προσελκύσει 
ακροατήρια που δεν έχουν προλάβει το 
ΠΑΣΟΚ στην εξουσία.
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ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Μια στο καρφί και μια  
στο πέταλο από τις ΗΠΑ
Σε φάση έντονης κινητικότητας ει-

σήλθαν εκ νέου οι εκκρεμότητες στα 
ελληνοτουρκικά με πρωτοβουλία των 
ΗΠΑ αυτή τη φορά. Αφορμή ή και αιτία, 
το εγχείρημα του Λευκού Οίκου να «πα-
ντρέψει» από τη μία τις δικαιολογημέ-
νες ανησυχίες της Αθήνας για την κλιμα-
κούμενη τουρκική επιθετικότητα στο Αι-
γαίο και από την άλλη να ικανοποιήσει 
τις εξοπλιστικές ανάγκες της Άγκυρας, 
με αιχμή την προμήθεια και εκσυγχρο-
νισμό των F-16.
Αν και η Ουάσιγκτον γνωρίζει ότι προ-

φανώς είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί μία 
ικανοποιητική φόρμουλα που θα απο-
κλιμακώνει την ένταση στην Ανατολική 
Μεσόγειο, εν τούτοις επιδιώκει να δια-
χειριστεί την παρατεταμένη κρίση στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις με «δοσίμετρο» 
και διπλωματικές αλχημείες, υποστηρί-
ζουν καλά ενημερωμένοι διπλωμάτες στο 
κτήριο της Βασιλίσσης Σοφίας.

Καταρχάς, ας παρακολουθήσουμε το 
διπλωματικό ρεπορτάζ: Όπως προκύπτει 
από μία πρώτη ανάγνωση των εγγράφων 
που αφορούν την τελική μορφή της πρό-
τασης για τον αμυντικό προϋπολογισμό 
των ΗΠΑ που καταθέτει στο Κογκρέσο ο 
Λευκός Οίκος, το εδάφιο με τους όρους 
για τον εκσυγχρονισμό ή πώληση αερο-
σκαφών F-16 στην Τουρκία δε φαίνεται 
να έχει συμπεριληφθεί.

Ειδικότερα, στο τμήμα περί μεταφοράς 
των F-16, το οποίο φέρει τον τίτλο «πε-
ριορισμοί στη μεταφορά αεροσκαφών 
F-16», υπενθυμίζεται ότι στο κείμενο της 
Βουλής περιλαμβανόταν η τροπολογία 
του Κρις Πάπας (φωτ. πάνω), η οποία 
θα απαγόρευε στον Αμερικανό πρόεδρο 
να πουλήσει ή να εξουσιοδοτήσει άδεια 
για την εξαγωγή νέων αεροσκαφών F-16 
ή τεχνολογίας αναβάθμισης ή κιτ εκσυγ-
χρονισμού στην Τουρκία, εκτός και εάν 
ο πρόεδρος παρείχε ορισμένες πιστο-
ποιήσεις. Στη συνέχεια, σημειώνεται ότι 
στο κείμενο της Γερουσίας δεν υπάρχει 
παρόμοια τροπολογία και ως εκ τούτου 
στο τελικό κείμενο δεν περιλαμβάνεται 
μια τέτοια πρόβλεψη. Η τουρκική εφη-
μερίδα Μιλιέτ επισημαίνει: «Ήρθησαν 
τα εμπόδια για την πώληση των F-16 
στην Τουρκία  στις ΗΠΑ» και προσθέτει 
ότι «η Ελλάδα έχασε». Η εφημερίδα ση-
μειώνει πως «οι περιορισμοί που εγκρί-
θηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
και εισήχθησαν στην ημερήσια διάταξη 
της Γερουσίας δε συμπεριλήφθηκαν στον 
αμυντικό προϋπολογισμό. Το ελληνικό 
λόμπι βιώνει μια μεγάλη απογοήτευση. 
Στον πόλεμο των F-16, που έφερε αντι-
μέτωπες την Τουρκία και την Ελλάδα όχι 
μόνο στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσό-
γειο, αλλά και στην Ουάσιγκτον, υπήρξε 
μια εξέλιξη «της τελευταίας στιγμής» το 
πρωί. Το ελληνικό λόμπι έχασε την προ-
σπάθειά του να αποτρέψει την πώληση 
F-16 στην Τουρκία, με την οποία ασχολεί-
ται εδώ και μήνες», αναφέρει το σχετικό 
δημοσίευμα.

Tην ίδια ώρα, το μήνυμα στην Άγκυρα 
για τις υπέρ-πτήσεις πάνω από τα ελλη-
νικά νησιά που έστειλε το αμερικανικό 
Κογκρέσο είναι σαφές. Συγκεκριμένα, συ-
μπεριέλαβε σχετική αναφορά στο συνο-
δευτικό κείμενο του αμυντικού προϋπο-
λογισμού (NDAA) που οριστικοποιήθηκε 
το βράδυ της Τρίτης 6/12. «Πιστεύουμε 
ότι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δε θα πρέπει να 
πραγματοποιούν μη εξουσιοδοτημένες 
υπέρ-πτήσεις σε εναέριους χώρους άλ-
λων νατοϊκών  συμμάχων», σημειώνουν 
οι Αμερικανοί νομοθέτες στο συνοδευτι-
κό επεξηγηματικό κείμενο των επιτροπών 
Αμυντικών Υποθέσεων της Βουλής και 
της Γερουσίας. 

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η συγκε-
κριμένη διατύπωση θεωρείται μια δήλω-
ση νομοθετικής πρόθεσης από το Κογκρέ-
σο προς την κυβέρνηση Μπάιντεν, καθώς 
στέλνει το μήνυμα ότι οι προκλήσεις της 
Άγκυρας στο Αιγαίο πρέπει να αντιμετω-
πιστούν προτού ο Λευκός Οίκος στείλει 
την επίσημη ειδοποίηση της συμφωνίας 
για τα F-16 στο Κογκρέσο.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Νωρίς το πρωί της Τετάρτης 7/12 το-

ποθετήθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών 
της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο 
οποίος σημείωσε πώς η τελευταία εξέλι-
ξη είναι εξαιρετικά σημαντική και θετική 
αλλά και πώς θα πρέπει τώρα να ακολου-
θήσει και το Αμερικανικό Κογκρέσο. 
Συγκεκριμένα ανέφερε πώς ο Τζο Μπάι-

ντεν είχε ήδη ενημερώσει τον Ταγίπ Ερ-
ντογάν προ ημερών στο Μπαλί της Ινδο-
νησίας, περί των αναμενόμενων εξελίξε-
ων στην υπόθεση των F-16. Είναι λοιπόν 
προφανές πως η «επιφύλαξη» του Με-
βλούτ Τσαβούσογλου για τη στάση του 
Αμερικανικού Κογκρέσου αφορά το δι-
καίωμα βέτο που διατηρεί ο πρόεδρος 
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 
της Γερουσίας, Μενέντεζ (φωτ. κάτω), 
ο οποίος έχει εκφράσει με όλους τους 
τρόπους την αρνητική προδιάθεση του 
ως προς την επίλυση του ζητήματος των 
τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών.

Επισημαίνεται πώς μέχρι και το μεσημέ-
ρι της Τετάρτης 7/12 τα τουρκικά ΜΜΕ 
δεν είχαν αφιερώσει ούτε μία γραμμή 
στο θέμα του ξεκάθαρου μηνύματος 
των ΗΠΑ προς την Άγκυρα σχετικά με τις 
υπέρ-πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών 
νατοϊκών εταίρων σε εναέριο χώρο που 
ανήκει σε άλλη σύμμαχο χώρα. 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, πώς αυτό 
το μήνυμα αφορούσε τις συστηματικές 
υπέρ-πτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά 
του Αιγαίου.

Διπλωματικοί κύκλοι στην Αθήνα διε-
ρωτώνται, εάν η τελική φόρμουλα στην 
οποία συνυπάρχουν παράλληλα και ένα 
αυστηρό μήνυμα των ΗΠΑ προς την Τουρ-
κία για υπέρ-πτήσεις αλλά και η πρόθε-
ση της Ουάσιγκτον να εκσυγχρονίσει τον 
αεροπορικό στόλο των τουρκικών F-16  
εκφράζει την πραγματική αντίληψη της 
αμερικανικής διπλωματίας για τον τρόπο 
διαχείρισης των ελληνοτουρκικών. 

Μία στο καρφί και μία στο πέταλο δη-
λαδή. Ωστόσο, έμπειροι διπλωματικοί 
κύκλοι στην ελληνική πρωτεύουσα σχο-
λιάζοντας την τελευταία εξέλιξη, σημει-
ώνουν με νόημα: «Την τελική φόρμουλα 
την είχε ήδη προτείνει και σε κάθε περί-
πτωση συζητήσει το Κογκρέσο και μάλι-
στα εδώ και αρκετούς μήνες. Είναι άλλω-
στε γνωστή η θέση του Αμερικανού ΥΠΕΞ 
κ. Μπλίνκεν επί του θέματος. Ο κ. Μπλίν-
κεν επιχειρεί εξ αρχής να άρει τις αντιρ-
ρήσεις και τα εμπόδια ως προς την πώλη-
ση νέων αεροσκαφών και τον εκσυγχρο-
νισμό των εν λειτουργία τουρκικών F-16. 
Ωστόσο, την τελική λέξη θα την έχει ο 
Γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο οποί-

ος και διατηρεί το δικαίωμα βέτο. Μόλις 
προ εικοσιτετράωρων ο Γερουσιαστής 
ενημέρωσε πώς είναι στην πρόθεση του 
να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος.
Άλλωστε καλά πληροφορημένοι διπλω-
ματικοί παράγοντες όταν τους τέθηκαν 
υπόψιν τα παραπάνω επισήμαιναν με 
νόημα πώς «δεν τίθεται ζήτημα ιδιαίτε-
ρης αξιολόγησης αυτών των δεδομένων». 
Με λίγα λόγια, η υπόθεση έχει ακόμη 

πολύ δρόμο. Αυτήν προφανώς την εκ-
δοχή είχε κατά νου και ο Υπουργός Εξω-
τερικών της Τουρκίας, Τσαβούσογλου, ο 
οποίος ανέφερε στις δηλώσεις του πώς 
«μένει τώρα να ακολουθήσει και το Κο-
γκρέσο». |   © zougla.gr
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Οριακή πτώση της 
ανεργίας το Νοέμβριο 
Στο Κεμπέκ η καλύτερη επίδοση

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε ορι-
ακά το Νοέμβριο στον Καναδά, στο 

5,1% έναντι 5,2% τον Οκτώβριο, σύμφω-
να με το μηνιαίο δελτίο της Στατιστικής 
Υπηρεσίας του Καναδά, ξεπερνώντας τις 
εκτιμήσεις της αγοράς για 5,3%, σηματο-
δοτώντας ότι η καναδική αγορά εργασί-
ας παραμένει σφιχτή. 
Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 

23,8 χιλιάδες σε 1.049.000, κυρίως λόγω 
της χαμηλότερης ανεργίας για τις γυναί-
κες κάτω των 24 ετών και τους άνδρες 
άνω των 50 ετών. Ωστόσο, ο αριθμός 
των ατόμων που αντιμετωπίζουν μακρο-
χρόνια ανεργία παρέμεινε σταθερός στις 
174.000. Στο μεταξύ, ο αριθμός των απα-
σχολουμένων αυξήθηκε κατά 10,1 χιλιά-
δες σε 19.114.000, ιδίως μεταξύ των βα-
σικών ηλικιών εργασίας. 

Η απασχόληση αυξήθηκε στους τομείς 
χρηματοδότησης, ασφάλισης, ενοικίασης 
και χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς 
και στους τομείς της πληροφόρησης, του 
πολιτισμού και της ψυχαγωγίας της οικο-
νομίας. Εν τω μεταξύ, η συμμετοχή στο 
εργατικό δυναμικό μειώθηκε κατά 0,1 πο-
σοστιαία μονάδα στο 64,8%. 

Από τις Επαρχίες, το χαμηλότερο ποσο-
στό παρατηρήθηκε στο Κεμπέκ (3,8%) που 
είναι και ρεκόρ από τότε που υπάρχουν 
στοιχεία! Το υψηλότερο ποσοστό ήταν 
στο Newfoundland & Labrador (10,7%).

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ
Ο αριθμός των απασχολουμένων με πλή-

ρη απασχόληση αυξήθηκε κατά 51.000 
(+0,3%) το Νοέμβριο. Από το Νοέμβριο 
του 2021, όταν η πλήρης απασχόληση 
ξεπέρασε για πρώτη φορά το επίπεδο 
της πανδημίας (πριν από την πανδη-
μία COVID-19), η πλήρης απασχόληση 
αυξήθηκε κατά 460.000 (+2,9%), συγκε-
ντρωμένη μεταξύ των ανδρών της ηλικίας 
του «πυρήνα» (+212.000, +3,5%) και των 
γυναικών (+169.000, +3,4%). Αξιοσημείω-
τη αύξηση της πλήρους απασχόλησης από 
έτος σε έτος παρατηρήθηκε επίσης μετα-
ξύ των νέων ανδρών ηλικίας 15 έως 24 
ετών (+49.000, +6,8%). Συνολικά, το ποσο-
στό των εργαζομένων που απασχολούνται 

σε βάση πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε 
κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες στο 81,9% 
τους 12 μήνες έως το Νοέμβριο.

Αντίθετα, η μερική απασχόληση μετα-
βλήθηκε ελάχιστα για έκτο συνεχόμενο 
μήνα το Νοέμβριο και μειώθηκε κατά 
91.000 (-2,5%) σε ετήσια βάση. Μει-
ώσεις στη μερική απασχόληση από το 
Νοέμβριο του 2021 παρατηρήθηκαν κυ-
ρίως μεταξύ των ανδρών ηλικίας «πυ-
ρήνα» (-48.000, -11,8%) και νέοι άνδρες 
(-25.000, -4,4%). 
Σε όλους τους κλάδους, οι μειώσεις συ-

γκεντρώθηκαν στο χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο (-50.000, -5,6%) και μεταφορές 
και αποθήκες (-44.000, -26,1%) (μη εποχι-
κά διορθωμένο).

ΜΙΚΡΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ  
ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ  
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ο αριθμός των εργαζομένων στο δημό-
σιο και τον ιδιωτικό τομέα μεταβλήθηκε 
ελάχιστα το Νοέμβριο. Τους τελευταίους 
12 μήνες, ο αριθμός των εργαζομένων αυ-
ξήθηκε με παρόμοιο ρυθμό στο δημόσιο 
(+2,2%, +91.000) και στον ιδιωτικό (+2%, 
+255.000) τομείς. 

Ο αριθμός των αυτοαπασχολουμένων 
άλλαξε επίσης ελάχιστα το Νοέμβριο. Η 
αυτοαπασχόληση είχε ελαφρώς ανοδική 
τάση από τον Οκτώβριο του 2021 έως το 
Μάιο του 2022, αλλά παρουσίασε μικρή 
καθαρή αύξηση τους τελευταίους μήνες.

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ  
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΝΕΩΝ  

ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
Μεταξύ των ατόμων ηλικίας «πυρήνα», 

το ποσοστό ανεργίας τόσο των ανδρών 
(4,3%) όσο και των γυναικών (4,1%) άλ-
λαξε ελάχιστα το Νοέμβριο. Το ποσοστό 
ανεργίας των νέων γυναικών ηλικίας 15 
έως 24 ετών μειώθηκε κατά 1,2 ποσοστι-
αίες μονάδες στο 9,3% το Νοέμβριο, η 
πρώτη μείωση από τον Ιούνιο. Το επιτόκιο 
ήταν 2,2 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από 
το χαμηλό του Ιουνίου του 7,1%.

Μεταξύ των νέων ανδρών, το ποσοστό 
ανεργίας μεταβλήθηκε ελάχιστα το Νο-

έμβριο στο 11,2%. Μετά τις μειώσεις το 
Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2022, το 
ποσοστό ανεργίας γι’ αυτή την ομάδα κυ-
μάνθηκε περίπου στο ίδιο επίπεδο από 
τον Απρίλιο.

Μεταξύ των ανδρών ηλικίας 55 ετών και 
άνω, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 
0,4 ποσοστιαίες μονάδες στο 4,2% το 
Νοέμβριο. Το ποσοστό ανεργίας για την 
ομάδα αυτή ακολουθεί μακροπρόθεσμη 
πτωτική τάση από τον Ιούνιο του 2021, 
μειωμένο κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες 
κατά την περίοδο αυτή.
Οι γυναίκες ηλικίας 55 ετών και άνω εί-

δαν μικρή μεταβολή στο ποσοστό ανεργί-
ας τους το Νοέμβριο (4,5%), με το ποσο-
στό να παραμένει πάνω από το πρόσφατο 
χαμηλό του 3,6% που παρατηρήθηκε τον 
Ιούνιο.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΣΤΟ ΚΕΜΠΕΚ, ΠΤΩΣΗ ΣΕ ΠΕΝΤΕ  

ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ
Η απασχόληση αυξήθηκε στο Κεμπέκ το 

Νοέμβριο, ενώ μειώθηκε στο Νησί του 
Πρίγκιπα Εδουάρδου, τη Νέα Γη και το 
Λαμπραντόρ, τη Μανιτόμπα, την Αλμπέρ-
τα και τη Βρετανική Κολομβία. Μικρή ήταν 
η αλλαγή στις υπόλοιπες επαρχίες. 

Στο Κεμπέκ, η απασχόληση αυξήθηκε 
κατά 28.000 (+0,6%) το Νοέμβριο, η τρί-
τη αύξηση σε τέσσερις μήνες. Το ποσοστό 
ανεργίας έφτασε στο νέο χαμηλό ρεκόρ 
του 3,8%, παρόμοιο με το προηγούμενο 
χαμηλό του 3,9% που καταγράφηκε τον 
Απρίλιο του 2022. Η αύξηση της απασχό-
λησης του Νοεμβρίου συγκεντρώθηκε 
στη μητροπολιτική περιοχή απογραφής 
(CMA) του Μόντρεαλ, όπου η απασχόλη-
ση αυξήθηκε κατά 25.000 (+1,1%) και το 
ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο 
στο 4,2%. Μεταξύ των άλλων CMAs του 
Κεμπέκ, το ποσοστό ανεργίας κυμάνθη-
κε από χαμηλό 2,7% στο Sherbrooke έως 
υψηλό 5,4% στο Saguenay (κινητοί μέσοι 
όροι τριών μηνών).

Στο Νησί του Πρίγκιπα Εδουάρδου, η 
απασχόληση μειώθηκε κατά 1.500 (-1,7%) 
το Νοέμβριο, η τρίτη μείωση σε πέντε μή-
νες. Το ποσοστό ανεργίας της επαρχίας 
αυξήθηκε κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες 
στο 6,8%.

Η απασχόληση μειώθηκε στη Νέα Γη και 
το Λαμπραντόρ (-3.500, -1,5%) το Νο-
έμβριο, αντισταθμίζοντας τα κέρδη που 
παρατηρήθηκαν τον Οκτώβριο. Το ποσο-
στό ανεργίας μεταβλήθηκε ελάχιστα στο 
10,7%.

Η απασχόληση στη Μανιτόμπα μειώθη-
κε κατά 5.400 (-0,8%) το Νοέμβριο, μετά 
από δύο συνεχόμενους μήνες ανάπτυξης. 
Το ποσοστό ανεργίας της επαρχίας παρέ-
μεινε σταθερό στο 4,4%.
Στην Αλμπέρτα, η απασχόληση μειώθηκε 

κατά 15.000 (-0,6%) το Νοέμβριο, η πρώ-
τη μείωση από τον Οκτώβριο του 2021. Το 
ποσοστό ανεργίας της επαρχίας αυξήθηκε 
κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες στο 5,8%, 
ενώ το ποσοστό συμμετοχής στο εργατι-
κό δυναμικό παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο 
με τον Οκτώβριο. Απώλειες θέσεων ερ-
γασίας καταγράφηκαν στο χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο, κατασκευή και υπηρε-
σίες στέγασης και εστίασης. Μεταξύ των 
CMAs της Αλμπέρτα, το ποσοστό ανεργίας 
κυμάνθηκε από 3,5% στο Lethbridge έως 
6% στο Κάλγκαρι (κινητοί μέσοι όροι τρι-
ών μηνών).

Μετά από μια αύξηση το Σεπτέμβριο και 
μικρή αλλαγή τον Οκτώβριο, η απασχό-
ληση στη Βρετανική Κολομβία μειώθηκε 
κατά 14.000 (-0,5%) το Νοέμβριο, με όλες 
τις απώλειες να επικεντρώνονται στη με-
ρική απασχόληση. Το ποσοστό ανεργίας 
(4,4%) στην επαρχία παρέμεινε σχεδόν 
αμετάβλητο. Στο CMA του Βανκούβερ, 
υπήρξε μικρή αλλαγή τόσο στην απασχό-
ληση όσο και στο ποσοστό ανεργίας το 
Νοέμβριο. Το ποσοστό ανεργίας στις υπό-
λοιπες CMAs της Βρετανικής Κολομβίας 
κυμάνθηκε από 3,5% στη Βικτώρια έως 
4,9% στην Κελόουνα (κινητοί μέσοι όροι 
τριών μηνών).
Τέλος, μετά από μια αύξηση τον Οκτώ-

βριο, η απασχόληση στο Οντάριο άλλαξε 
ελάχιστα το Νοέμβριο. Το ποσοστό ανερ-
γίας μειώθηκε κατά 0,4 της ποσοστιαίας 
μονάδας στο 5,5%.
Τα ποσοστά ανεργίας στις 10 Επαρχίες 

του Καναδά έχουν ως εξής:

ΕΠΑΡΧΙΑ ΟΚΤ. '22  ΝΟΕΜ. '22 
NEWFOUNDLAND  
& LABRADOR 10,3% 10,7%
PRINCE EDWARD  
ISLAND  5,4% 6,8%
NOVA SCOTIA 6,7% 6%
N. BRUNSWICK 6,7% 7,3%
QUEBEC  4,1% 3,8%
ONTARIO 5,9% 5,5%
MANITOBA 4,6% 4,4%
SASKATCHEWAN 4,6% 4,2%
ALBERTA  5,2% 5,8%
BR. COLUMBIA 4,2% 4,4%

© ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΝΑΔΑ
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Τα πιο νόστιμα και παραδοσιακά πιάτα 
σας περιμένουν να τα δοκιμάσετε!

* Ειδικές τιμές και σπέσιαλ για μικρές, μεγάλες εκδηλώσεις και για τις γιορτές.

Τηλεφωνήσετε για τις παραγγελίες σας στο 514-446-1821514-446-1821
και θα είναι έτοιμες για παραλαβή στο 221 St-Viateur Ouest

Οικογενειακό σπέσιαλ για 4 άτομα:
($89.00$89.00 συν τους φόρους)

• 1 ολόκληρη πίτα (σπανακόπιτα-τυρόπιτα-κοτόπιτα)
• επιλογή από 2: μουσακά/παστίτσιο ή ροζέτες μελιτζάνας με τυρί
• 1 λίτρο σούπα της ημέρας ή 1 σαλάτα
• 1 ντιπ της επιλογής σας και πιτάκια τσίπς στο φούρνο
• 2 γλυκά της επιλογής σας

Μεγάλο οικογενειακό σπέσιαλ για 8 άτομα:

• 2 ολόκληρες πίτες (σπανακόπιτα-τυρόπιτα-κοτόπιτα)
• επιλογή από 4: μουσακά/παστίτσιο ή ροζέτες μελιτζάνας με τυρί   
• 2L σούπα της ημέρας ή 2 σαλάτες                                                   
• 2 ντιπ της επιλογής σας και πιτάκια τσίπς στο φούρνο
• 1 μερίδα κεφτεδάκια 
• 4 γλυκά της επιλογής σας

($175.00$175.00 συν τους φόρους)

www.kouzinaniata.comwww.kouzinaniata.com

ΚΑΝΑΔΑΣ | ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δουλειές υπάρχουν;
Το ποσοστό απασχόλησης συνεχίζει να εκπλήσσει στο Κεμπέκ

Η αγορά εργασίας παρουσιάζει ση-
μάδια επιβράδυνσης στον Καναδά, 

αλλά όχι στο Κεμπέκ, όπου έχουν δημι-
ουργηθεί περισσότερες θέσεις εργασίας 
από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα το Νοέμ-
βριο, και όπου το ποσοστό ανεργίας υπο-
χώρησε στο ιστορικό χαμηλό του 3,8%.

Το προηγούμενο ρεκόρ του 3,9% σημει-
ώθηκε τον Απρίλιο του 2022, ανακοίνωσε 
την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου η Στατιστι-
κή Υπηρεσία του Καναδά.

Η οικονομία του Κεμπέκ δημιούργησε 
28.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο 
μήνα, μια αύξηση που επικεντρώθηκε στη 
μητροπολιτική περιοχή του Μόντρεαλ, η 
οποία έχει 25.000 περισσότερες θέσεις 
εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας παρέμει-
νε αμετάβλητο στο 4,2% στην περιοχή του 
Μόντρεαλ και διαμορφώθηκε στο 2,7% 
στο Sherbrooke, το χαμηλότερο ποσοστό 
στο Κεμπέκ.

Στον Καναδά, 10.000 θέσεις εργασίας 
δημιουργήθηκαν το Νοέμβριο, που είναι 
μια απότομη πτώση από τις 108.000 πε-
ρισσότερες θέσεις εργασίας τον προηγού-
μενο μήνα. Το ποσοστό ανεργίας μειώθη-
κε ελαφρά, από 5,2% σε 5,1%.

Η ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας 
συνεχίζει να εκπλήσσει τους οικονομο-
λόγους, οι οποίοι ανέμεναν εδώ και αρ-
κετούς μήνες ότι ο πληθωρισμός και οι 
διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων θα 
οδηγήσουν σε αύξηση του ποσοστού 
ανεργίας.
«Τα στοιχεία που δημοσιεύει η Στατι-

στική Υπηρεσία του Καναδά δείχνουν 
μια δραματική τροπή», σχολίασε η Joëlle 
Noreau, οικονομολόγος στο Desjardins. 

«Οι οικονομικοί δείκτες για το Κεμπέκ 
δείχνουν μια έντονη επιβράδυνση από 
το καλοκαίρι», σημείωσε, και αυτή η επι-
βράδυνση δεν είναι ακόμη εμφανής στην 
απασχόληση.
«Δεν είναι όλα ρόδινα σε αυτήν την έκθε-

ση», λένε οι οικονομολόγοι της National 
Bank, Matthieu Arsenault και Alexandra 
Ducharme: ακόμα κι αν τρεις επαρχίες, 
συμπεριλαμβανομένου του Κεμπέκ, κα-
ταγράφουν «θεαματικά» αποτελέσματα, 
οι άλλες επτά έχουν βιώσει τη χειρότερη 
επίδοσή τους από το Μάιο. Σημειώνουν 
τις απώλειες θέσεων εργασίας στους κλά-
δους των κατασκευών και του εμπορίου. 
«Αν και τα στοιχεία είναι γενικά καλά, 
εκτιμούν, συνεχίζουμε να πιστεύουμε 
ότι η αγορά εργασίας θα μετριαστεί τους 
επόμενους μήνες».

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του 

Καναδά, ο μέσος ωρομίσθιος συνέχισε 
να αυξάνεται το Νοέμβριο, φτάνοντας τα 
32,11 δολάρια. Αυτό είναι 5,6% περισσό-
τερο από ό,τι το Νοέμβριο του 2021. Στο 
Κεμπέκ, οι μισθοί αυξάνονται ακόμη πιο 
γρήγορα από ό,τι στον υπόλοιπο Κανα-
δά, σημάδι ότι η αγορά εργασίας είναι 
πιο σφιχτή. Σύμφωνα με το Institut du 
Québec, ο μέσος ωρομίσθιος αυξάνεται 
με ετήσιο ρυθμό σχεδόν 6% στο Κεμπέκ. 
Επομένως, η αύξηση των μισθών ακολου-
θεί πιο προσεκτικά την αύξηση των τιμών 
που μετρήθηκε από το Δείκτη Τιμών Κα-
ταναλωτή για το Κεμπέκ, η οποία ήταν 
6,4% τον Οκτώβριο.

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Το Κεμπέκ βρίσκεται σε κατάσταση πλή-

ρους απασχόλησης, με ποσοστό ανεργίας 

3,8%, αλλά αυτό δεν είναι λόγος για πανη-
γυρισμούς για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα 
με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου εργοδο-
τών, Karl Blackburn. «Το οικονομικό σθέ-
νος υπάρχει, αλλά η πρόκληση παραμένει 
η έλλειψη εργατικού δυναμικού», δήλωσε 
στα ΜΜΕ.
Υπάρχουν σχεδόν 250.000 κενές θέσεις 

στο Κεμπέκ, επισημαίνει, κάτι που με-
ταφράζεται σε έλλειμμα υπηρεσιών στο 
δημόσιο τομέα και οικονομικές απώλειες 
στον ιδιωτικό τομέα. Ο αριθμός των κενών 
θέσεων εργασίας σε ορισμένα επαγγέλ-
ματα αυξάνεται κατακόρυφα, σύμφωνα 
με τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά, 
ενώ ο Καναδάς έχει το πιο μορφωμένο 
εργατικό δυναμικό από τις χώρες της G7. 
Ο πρόεδρος του Conseil du patronat ανα-
γνωρίζει αυτή την πραγματικότητα, αλλά 
πιστεύει ότι η έλλειψη εργατικού δυνα-
μικού επηρεάζει όλους ανεξαιρέτως τους 
τομείς. Είναι χαρούμενος που ο Πρωθυ-
πουργός François Legault έκανε ένα πε-
ραιτέρω βήμα προς την αύξηση της με-
τανάστευσης στην εναρκτήρια ομιλία του. 

«Οι εταιρείες μπορούν να επενδύσουν 
καλά και να κάνουν εκπαίδευση, αλλά χω-
ρίς υπαλλήλους είναι σαν να ψαρεύεις σε 
μια άδεια λίμνη», λέει.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ: 25 ή 50 ΜΟΝΑΔΕΣ;
Η εικόνα της απασχόλησης και μιας οικο-

νομίας που εξακολουθεί να αναπτύσσεται 
με ετήσιο ρυθμό 2,9% το τρίτο τρίμηνο 
περιπλέκει το έργο της Τράπεζας του Κα-
ναδά, η οποία υπολογίζει σε επιβράδυνση 
για να καταστείλει τον πληθωρισμό. 
Η επόμενη βασική αύξηση των επιτοκί-

ων, στις 7 Δεκεμβρίου, θα μπορούσε κάλ-
λιστα να είναι 50 μονάδες βάσης αντί 25 
μονάδες, δεδομένων αυτών των τελευταί-
ων εξελίξεων. 

Μετά από έξι αυξήσεις από την αρχή του 
έτους, το βασικό επιτόκιο είναι σήμερα 
3,75%. «Δε θα εκπλαγούμε αν η κεντρική 
τράπεζα περιμένει μέχρι τον Ιανουάριο 
πριν μειώσει το ρυθμό των αυξήσεων των 
επιτοκίων στις 25 μονάδες», λέει ο επι-
κεφαλής οικονομολόγος της Laurentian 
Bank, Σεμπαστιέν Λαβουά.

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca
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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

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

Yiannis Hatzichristidis

514 743-8799514 743-8799

Θυμάστε μήπως τον Μαρκ Ρούτε, τον 
Ολλανδό Πρωθυπουργό, που πα-

ρέα με το συμπατριώτη του, τον «αλή-
στου μνήμης» Γερούν Ντάϊσελμπλουμ, 
όταν μας κουνούσαν το μαντήλι, ως 
«μπροστινοί» των Γερμανών, για να μας 
διώξουν από την Ευρωζώνη την περίοδο 
της κρίσης χρέους;

Γιώργος Χαρβαλιάς* 
[δημοσιογράφος]

Ο μεν Ντάϊσελμπλουμ κατέληξε δήμαρ-
χος του Αϊντχόβεν, όμως το άλλο τσιράκι 
του Βερολίνου, ο σταυροφόρος της πα-
γκοσμιοποίησης και του διαβόητου Φό-
ρουμ «της Μεγάλης Επανεκκίνησης», ο 
Μαρκ Ρούτε, παραμένει πρωθυπουργός 
σε διατεταγμένη παγκόσμια υπηρεσία.
Το μόνο ευχάριστο  είναι, ότι με αυτά που 

κάνει στην τέταρτη και τελευταία θητεία 
του ως επικεφαλής του «φιλοευρωπαϊ-
κού» συνασπισμού που κυβερνά τη χώρα 
του, μάλλον δε θα ξαναδεί την ψήφο ούτε 
των παραδόπιστων Ολλανδών. Γιατί αυτή 
τη φορά στο όνομα της θεάρεστης απο-
στολής του, επιτίθεται στα ίδια τα συμ-
φέροντα της πατρίδας του, απειλώντας 
να κατάσχει τις περιουσίες των Ολλανδών 
αγροτών για το καλό του πλανήτη!

Πρόσχημα της, σοβιετικού τύπου, 
«απαλλοτρίωσης γαιών» είναι βεβαίως 

–τι άλλο– η κλιματική αλλαγή. Κάποιοι 
έκριναν, ότι η… πορδή της αγελάδας διευ-
ρύνει την τρύπα του όζοντος και τα ούρα 
των δύστυχων ζώων ποτίζουν το έδαφος 
με αμμωνία, γεγονός που επιβαρύνει το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα των Κάτω 
Χωρών. Μόνο που η Ολλανδία ως γνω-
στόν ζει, σε μεγάλο βαθμό, από τη γεωρ-
γία και την κτηνοτροφία. Αυτά τα προϊό-
ντα εξάγει σε ολόκληρο τον κόσμο και με 
αυτές τις εξαγωγές χρηματοδοτεί την οι-
κονομία της, εις βάρος των «τεμπέληδων» 
του Eυρωπαϊκού Νότου.

Σε πρώτη φάση η κυβέρνηση Ρούτε, με 
ένα φιρμάνι που θα ζήλευε και ο Μωάμεθ 
Β’ ο Πορθητής, αποφάσισε ότι η Ολλανδία 
θα μειώσει κατά 50% τις εκπομπές αζώτου 
και αμμωνίας έως το 2030, στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 
Σύμφωνα με τους αυθαίρετους υπολογι-
σμούς των «ειδικών» για τη σωτηρία του 
πλανήτη, αυτό συνεπάγεται τη μείωση 
κατά 30% των ζώων εκτροφής και την ου-
σιαστική απαγόρευση (υποχρεωτική μεί-
ωση κατά 70%) της χρήσης αζωτούχων λι-
πασμάτων. Το παρανοϊκό αυτό σχέδιο πυ-
ροδότησε, όπως ήταν φυσικό, τεράστιες 
διαδηλώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων, 
με αποτέλεσμα το καλοκαίρι που μας πέ-
ρασε να γίνει μια πραγματική εξέγερση. 
Για την καταστολή της η ολλανδική αστυ-
νομία αναγκάστηκε να κάνει χρήση (πραγ-

ματικών) προειδοποιητικών πυρών, αλλά 
είμαι βέβαιος ότι αυτό δε θα το διαβάσα-
τε στα επιλεκτικής ευαισθησίας ελληνικά 
ΜΜΕ. Οι εξοργισμένοι διαδηλωτές, όταν 
κατάλαβαν που ακριβώς πάει την υπόθε-
ση ο Ρούτε, ξέσπασαν στις αποθήκες ενός 
γιγαντιαίου διαδικτυακού σούπερ μάρ-
κετ, ονόματι «Picnic», που προμηθεύει 
τα τρόφιμα του μέλλοντος: Τεχνητό κρέας, 
μεταλλαγμένα αγροτικά προϊόντα και φυ-
σικά, συσκευασίες με αποξηραμένα έντο-
μα, το νέο delicatessen των φτωχών που 
πρόσφατα πήρε και τις «ευλογίες» της Κο-
μισιόν! Όλως… τυχαίως, η επιχείρηση που 
εκμεταλλεύεται εμπορικά την αλυσίδα 
των τροφίμων «νέας εποχής» και κάνει τις 
παραδόσεις μόνο με ειδικά διασκευασμέ-
να ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είχε επιχορηγη-
θεί με ένα γενναίο ποσό 130 εκατομμυρί-
ων ευρώ από το Ίδρυμα Bill Gates…

Η εξέγερση του περασμένου Σεπτεμβρί-
ου που παρέλυσε για πολλές μέρες την 
Ολλανδία, φάνηκε να εκτονώνεται με την 
παραίτηση του υπουργού Γεωργίας, αλλά 
στο μυαλό του Ρούτε και των εντολέων 
του, η αποστολή δεν είχε ολοκληρωθεί. Γι 
αυτό και την περασμένη εβδομάδα, με 
ένα άλλο φιρμάνι, η ολλανδική Κυβέρνη-
ση διέρρευσε ένα σχέδιο υποχρεωτικής 
απαλλοτρίωσης 3.000 αγροκτημάτων που 
τάχα επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Η διαδικασία δε θα είναι ακριβώς υπο-
χρεωτική, δήλωσε η νέα υπουργός Γεωρ-
γίας, αλλά αν δεν εμφανιστεί ικανοποιη-
τικός αριθμός πρόθυμων αγροτών να ξε-
πουλήσουν την περιουσία τους, «με πόνο 
στην καρδιά θα πάμε στην υποχρεωτική 
απαλλοτρίωση. Δε θα υπάρξει καλύτερη 
προσφορά».
Αυτό το «αποφασίζομεν και διατάσσο-

μεν», θυμίζει λίγο την επιχείρηση επίταξης 
από την κυβέρνηση Μητσοτάκη εκτάσεων 
στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου για 
τη στέγαση χιλιάδων λαθρομεταναστών, 
που οδήγησε το Φεβρουάριο του 2020 
στο διασυρμό και την άτακτη φυγάδευση 
των δυνάμεων καταστολής. Κάποιες κακές 
γλώσσες στην Ολλανδία επιμένουν, ότι η 
απελευθέρωση μεγάλων εκτάσεων γης 
από αγροτικές καλλιέργειες γίνεται για να 
επιτρέψει τη δημιουργία οργανωμένων 
χώρων φιλοξενίας που θα στεγάσουν τους 
ξένους εποίκους της «Μεγάλης Επανεκκί-
νησης». Και προφανώς, αντί για το γάλα 
της αγελάδας θα θρέψουν τα παιδιά τους 
με τις κατεψυγμένες ακρίδες που παράγει 
το σούπερ μάρκετ του Ιδρύματος Gates.

Θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί, τι 
σχέση έχουν οι μπελάδες των Ολλανδών 
με τα σημερινά ελληνικά δρώμενα; Ίσως 
το καταλάβει, αν αντιληφθεί ότι η απο-
ψίλωση της πρωτογενούς παραγωγής και 
στην πατρίδα μας είναι μέρος ενός καλά 
οργανωμένου σχεδίου δεκαετιών. Στην 
τελική του φάση εκδηλώθηκε με τα μνη-
μόνια και την αναγκαστική προσαρμογή 
στην «πράσινη μετάβαση» που μας υπο-
χρέωσε να γεμίσουμε τους κάμπους με 
φωτοβολταϊκά και τις βουνοκορφές με 
ανεμογεννήτριες. Σε ένα πολύ ενδιαφέ-
ρον άρθρο με τίτλο «Διατροφική Αυτοχει-
ρία» που υπογράφει ο Ανδρέας Κλαυδια-
νός στο «ψαγμένο» σάϊτ «ellinikiantistasi.
gr» αναφέρονται κάποια κρίσιμα στοιχεία. 
Στο διάστημα από το ξέσπασμα της κρίσης 
χρέους μέχρι σήμερα, η Ελλάδα υπέστη 
μείωση των καλλιεργούμενων γεωργικών 
εκτάσεων κατά 18,8%, μείωση του ζωικού 
κεφαλαίου κατά 24,2% και συνακόλουθη 
μείωση των απασχολούμενων στους συ-
ναφείς κλάδους κατά 31%.

Αποτέλεσμα της διάλυσης της πρωτογε-
νούς παραγωγής είναι το αρνητικό εξωτε-
ρικό ισοζύγιο σε τρόφιμα και εκτρεφόμε-
να ζώα. Το πρόβλημα βεβαίως έχει βαθιές 
ρίζες από τη λεγόμενη Κοινή Αγροτική 
Πολιτική της δεκαετίας του ‘80 που χά-
ρις στις αθρόες επιδοτήσεις προσέδωσε 
μία ατμόσφαιρα επίπλαστης ευδαιμονίας 
στους Έλληνες αγρότες, του τύπου… «το 
Datsun μου κι εγώ είμαστε πρώτοι στο χω-
ριό». Στην πραγματικότητα όλα δούλευαν 
για τις πολυεθνικές: Το 1981 λειτουργού-
σαν στην Ελλάδα 93.000 αγελαδοτροφι-
κές μονάδες και σήμερα μόλις 2.500! Την 
ώρα που οι Έλληνες παραγωγοί οδηγού-
νταν στον αφανισμό, η Ολλανδία με συ-
νεχείς εξαιρέσεις γλύτωσε τη συρρίκνωση 
και μπόρεσε να γιγαντώσει τη γαλακτοβι-
ομηχανία της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Και προσέξτε το παράδοξο: Σε κοινο-
τικό επίπεδο, πρώτος προμηθευτής της 
ελληνικής αγοράς, όχι σε γαλακτοκομικά 
προϊόντα, αλλά σε νωπά φρούτα και λα-
χανικά, είναι η Ολλανδία! Και το μερίδιο 
της διαρκώς αυξάνεται. Τραγική ειρω-
νεία; Πιθανότατα. Μόνο που φαίνεται 
πώς ούτε αυτό ικανοποιεί τις επιταγές της 
παγκοσμιοποίησης. Οι Έλληνες παραγω-
γοί αφανίστηκαν, έρχεται η σειρά και των 
Ολλανδών.

*Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στις 4-12-2022 
στην εφημερίδα «Κυριακάτικη Δημοκρατία» 

SS..DD
220 Jean-Talon Ouest, Montréal, Qc.  H2R 2X5
Call 514 274-1100 or 514 274-1459

Problems with pests, 
insects or rodents???

• Free Estimate 
• Written Guarantee

All kinds of insects 
and rodents

• Residential  
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Why suffer  
with infestation!infestation!

Οι αγελάδες μολύνουν, Οι αγελάδες μολύνουν, 
ζήτω τα έντομα!ζήτω τα έντομα!
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?   neige.laval.ca

The little things  
that count.

Shovel or blow the snow on your own 
property and not on the road  
or the sidewalks.

1 Place bins on your own property, at the 
end of your driveway, not on the street or 
sidewalk.2

Obey the signs or be prepared to follow 
the seasonal alternate parking rules  
when precipitation is announced at the 
locations concerned by the new signs.
Removable signs installed on parking 
signs or in the snow have priority over 
fixed signs.

3
If possible, park in your driveway on snow 
removal days.
On the street, park your car about 30 cm 
from the curb so that the snow removal 
equipment operators can pass easily, 
while ensuring that there is enough space 
on the street for an emergency vehicle or 
bus to pass.

4
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Υγεία και Διατροφή
Βιταμίνη D: Πόσο χρειάζεται καθημερινά  
ο οργανισμός σας και πού θα τη βρείτε 
Η βιταμίνη D, γνωστή και ως «η βιτα-

μίνη του ήλιου», αφού συντίθεται 
στον οργανισμό κυρίως κατά την έκθεση 
στον ήλιο, είναι πολύ σημαντική για την 
πρόληψη της οστεοπόρωσης και τη δι-
ατήρηση ενός γερού σκελετού, ενώ πα-
ράλληλα συμμετέχει και στο μηχανισμό 
της όρασης.
Κι ενώ θα περίμενε κανείς ότι στην ηλιό-

λουστη Ελλάδα οι άνθρωποι δε θα αντι-
μετώπιζαν θέμα με την έλλειψή της, στην 
πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν ισχύει. 
Σύμφωνα με σχετική έρευνα, πολλοί 

Έλληνες έχουν έλλειψη βιταμίνης D, με 
την κατάσταση να επιδεινώνεται στις με-
γαλύτερες ηλικίες. Συγκεκριμένα, το 50% 
του ελληνικού πληθυσμού έχει ανεπάρ-
κεια βιταμίνης D, ενώ το ποσοστό μπορεί 
να φτάσει και το 80% στους ηλικιωμέ-
νους. 

ΠΟΣΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗ D ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ;
Η επιστημονική κοινότητα δεν έχει κατα-

λήξει ακόμη σε ομοφωνία, όσον αφορά 
στο πόση βιταμίνη D χρειαζόμαστε. 
Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακρι-

βής καθοδήγηση, οι συστάσεις δοσολογί-
ας κυμαίνονται από 600 – 2.000 IU (Διε-
θνείς Μονάδες) την ημέρα. 
Μερικοί άνθρωποι ενδέχεται να χρεια-

στούν μεγαλύτερες δόσεις, για να φθά-
σουν και να διατηρήσουν υγιή επίπεδα 
βιταμίνης D στο αίμα. 
Η ακριβής ποσότητα βιταμίνης D που 

χρειάζεται ένας άνθρωπος εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες. Αυτοί περιλαμβά-
νουν την ηλικία, τον τόνο δέρματος, τα 
τρέχοντα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα, 
τη γεωγραφική θέση, την εποχή και την 
έκθεση στον ήλιο. 
Όταν κριθεί απαραίτητο, ο γιατρός μπο-

ρεί να συνταγογραφήσει βιταμίνη D, π.χ. 
σε άτομα με οστεοπόρωση, στους άνω 
των 65 ετών ή σε ανθρώπους που δεν 
τους «βλέπει» ο ήλιος. 
Ωστόσο, σε πολύ μεγάλες δόσεις, η βι-

ταμίνη D μπορεί να αυξήσει το ασβέστιο 
στο αίμα και αργότερα να δημιουργη-
θούν πέτρες στα νεφρά. Γι’ αυτό το λόγο, 
οι ειδικοί συνιστούν σε ασθενείς με σχε-
τικό ιστορικό, ένα μήνα αφού ξεκινήσουν 
να παίρνουν συμπλήρωμα βιταμίνης D, 
να κάνουν εξετάσεις για να ελέγξουν τα 
επίπεδα του ασβεστίου στο αίμα και τα 
ούρα τους.

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΛΥΨΩ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΥ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ D;
Περίπου το 90% της βιταμίνης D που 

χρειαζόμαστε το παίρνουμε από τον 
ήλιο. Η υπεριώδης ακτινοβολία διασπά 
τη χοληστερίνη που βρίσκεται στο δέρμα 
και έτσι συντίθεται η βιταμίνη D. 
Μάλιστα έχει υπολογιστεί, ότι 15 λεπτά 

καθημερινής έκθεσης στον ήλιο (των χε-
ριών και του προσώπου) είναι αρκετά για 
να πάρουμε την ποσότητα που χρειαζό-
μαστε. 
Το υπόλοιπο 10% της βιταμίνης D που 

έχουμε ανάγκη το προσλαμβάνουμε 
μέσω της διατροφής.

ΤΡΟΦΕΣ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ D
Η σημαντικότερη πηγή βιταμίνης D είναι 

το φως του ήλιου, με τη διατροφή να λει-
τουργεί επικουρικά. 
Περιορισμένες ποσότητες βιταμίνης D 

περιέχουν κάποια λιπαρά τρόφιμα, όπως 
είναι τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, τα λι-

παρά ψάρια (π.χ. σαρδέλα, σολομός) και 
κάποια θαλασσινά (π.χ. τα στρείδια).
Σολομός: Ο άγριος σολομός περιέχει 

περίπου 988 IU βιταμίνης D ανά μερίδα, 
ενώ ο σολομός εκτροφής περιέχει 250 IU 
κατά μέσο όρο.
Ρέγγες και σαρδέλες: Η ρέγγα περιέ-

χει 1.628 IU βιταμίνης D ανά μερίδα 100 
γραμμαρίων. Οι ρέγγες, οι σαρδέλες και 
άλλα λιπαρά ψάρια, όπως το σκουμπρί, 
είναι επίσης καλές πηγές.
Τόνος σε κονσέρβα: Ο κονσερβοποιη-

μένος τόνος περιέχει 236 IU βιταμίνης 
D ανά μερίδα. Επιλέξτε ελαφρύ τόνο και 
καταναλώστε 170 γραμμάρια ή λιγότερο 
την εβδομάδα για να αποφύγετε τη συσ-
σώρευση μεθυλ-υδραργύρου.
Στρείδια: Τα στρείδια είναι γεμάτα από 

θρεπτικά συστατικά και πέραν της βιτα-
μίνης D περιέχουν περισσότερη βιταμίνη 
Β12, χαλκό και ψευδάργυρο από ό,τι μια 
πολυβιταμίνη.
Γαρίδες: Οι γαρίδες παρέχουν 152 IU 

βιταμίνης D ανά μερίδα και είναι επίσης 
πολύ χαμηλές σε λιπαρά.
Κρόκοι αυγών: Τα αυγά περιέχουν περί-

που 40 IU βιταμίνης D ανά κρόκο.
Άγρια μανιτάρια: Τα μανιτάρια μπο-

ρούν να συνθέσουν τη βιταμίνη D2 όταν 
εκτίθενται σε υπεριώδες φως. 
Μόνο τα άγρια μανιτάρια ή μανιτάρια 

που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με 
υπεριώδες φως, είναι καλές πηγές βιτα-
μίνης D.
Εμπλουτισμένες τροφές: Οι φυσικές 

πηγές βιταμίνης D είναι περιορισμένες, 
ειδικά εάν είστε χορτοφάγοι ή δε σας 
αρέσουν τα ψάρια. Ευτυχώς για εσάς, 
ορισμένα τρόφιμα που δεν περιέχουν 
φυσικά βιταμίνη D, εμπλουτίζονται με 
αυτό το θρεπτικό συστατικό. 
Τέτοιες τροφές είναι το αγελαδινό γάλα, 

το γάλα σόγιας, ο χυμός πορτοκαλιού και 
τα δημητριακά, τα οποία ενίοτε ενισχύο-
νται με βιταμίνη D. Αυτά περιέχουν 55-
130 IU ανά μερίδα. | © in.gr 

Σύμφωνα με Σύμφωνα με 
σχετική έρευνα, σχετική έρευνα, 
πολλοί Έλληνες πολλοί Έλληνες 
έχουν έλλειψη έχουν έλλειψη 
βιταμίνης D,  βιταμίνης D,  

με την κατάσταση με την κατάσταση 
να επιδεινώνεται να επιδεινώνεται 
στις μεγαλύτερες στις μεγαλύτερες 

ηλικίεςηλικίες

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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WWW.SUPERMARCHEPA.COM Épicerie en ligne 
Online Grocery Ordering

Livraison à domicile 
Home Delivery

de 8h à 22h tous les jours · from 8am to 10pm every daydu lundi 12 décembre au dimanche 18 décembre 2022 · from monday december 12th to sunday december 18th 2022

SARDINES DANS SARDINES DANS 
L’HUILEDE SOJA OU L’HUILEDE SOJA OU 

L’HUILE DE SOJA AVEC L’HUILE DE SOJA AVEC 
CHILI ILIOSCHILI ILIOS

Sardines in Soya Oil orSardines in Soya Oil or
Soya Oil with ChiliSoya Oil with Chili

120g120g

PÂTE DE TOMATE PRIMOPÂTE DE TOMATE PRIMO
Tomato PasteTomato Paste

156ml156ml

DOIGTS DE DAME MILANODOIGTS DE DAME MILANO
Lady FIngersLady FIngers
150g150g

FROMAGE KEFALOTYRI FROMAGE KEFALOTYRI 
AU LAIT AU LAIT 

DE BREBIS ET CHÈVREDE BREBIS ET CHÈVRE
CheeseCheese

GRÈCE

BOUILLONS KNORRBOUILLONS KNORR
BrothsBroths
900ml900ml

PORC FRAIS HACHÉPORC FRAIS HACHÉ
Fresh Ground PorkFresh Ground Pork

6.59/kg6.59/kg

CRÈME GLACÉECRÈME GLACÉE
HÄAGEN-DAZSHÄAGEN-DAZS

Ice CreamIce Cream
3x88g ou3x88g ou

414 à 500ml414 à 500ml

AMANDES NATURELLESAMANDES NATURELLES
Natural AlmondsNatural Almonds

454g454g

GROS OEUFS BLANCS NUTRIGROS OEUFS BLANCS NUTRI
Large White EggsLarge White Eggs

dzdz

CREVETTES CRUESCREVETTES CRUES
Raw ShrimpsRaw Shrimps
31/35 -908g31/35 -908g

SAC DE 2LBFROMAGE CHEDDAR FROMAGE CHEDDAR 
EXTRA-FORTEXTRA-FORT
Extra Strong Cheddar Extra Strong Cheddar 
CheeseCheese
13.21/kg13.21/kg

ÉCOSSE

RÔTI OU CÔTELETTES DE LONGE DERÔTI OU CÔTELETTES DE LONGE DE
PORC FRAIS DÉSOSSÉSPORC FRAIS DÉSOSSÉS

Fresh Boneless Pork Loin Roast or ChopsFresh Boneless Pork Loin Roast or Chops
6.59/kg6.59/kg

ORANGES DE LA CALIFORNIEORANGES DE LA CALIFORNIE
California OrangesCalifornia Oranges

AUBERGINESAUBERGINES
EggplantsEggplants

1.30/kg1.30/kg

BLEUETSBLEUETS
BlueberriesBlueberries
6oz6oz

ASPERGESASPERGES
AsparagusAsparagus

botte de 1lbbotte de 1lb

GIGOT D’AGNEAU RACCOURCIGIGOT D’AGNEAU RACCOURCI
Short Cut Lamb LegShort Cut Lamb Leg

13.21/kg13.21/kgNOUVELLE-ZÉLANDE
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι πιστεύουν  
σε μαγεία, κατάρες και κακό μάτι
Η πίστη στις διάφορες μαγικές πρα-

κτικές είναι απρόσμενα εξαπλω-
μένη παγκοσμίως, αν και με μεγάλες 
αποκλίσεις από χώρα σε χώρα, δείχνει 
μια νέα επιστημονική έρευνα. Ενδεικτι-
κά, πάνω από το 40% των ανθρώπων – 
δηλαδή τουλάχιστον οι τέσσερις στους 
δέκα – δηλώνουν πώς πιστεύουν ότι 
«ορισμένοι άνθρωποι είναι ικανοί να 
ρίξουν κατάρες ή να κάνουν μαγικά που 
έχουν ως αποτέλεσμα να συμβούν άσχη-
μα πράγματα σε κάποιον».
Ο Μπόρις Γκέρσμαν του Αμερικανι-

κού Πανεπιστημίου στην Ουάσιγκτον, ο 
οποίος έκανε τη σχετική δημοσίευση στο 
επιστημονικό περιοδικό «PLoS One», 
ανέλυσε στοιχεία για περισσότερους 
από 140.000 ανθρώπους σε 95 χώρες, τα 
οποία προέκυψαν από διά ζώσης και τη-

λεφωνικές συνεντεύξεις. Η μελέτη εκτι-
μά, ότι τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο 
άνθρωποι στη Γη πιστεύουν στη μαγεία 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σε μεγαλύ-
τερο ή μικρότερο βαθμό.
Στο παρελθόν αρκετές έρευνες έχουν 

δείξει ότι είναι διάχυτη η ιδέα πως ορι-
σμένοι άνθρωποι έχουν υπερφυσικές 
ικανότητες και μπορούν να προξενήσουν 
κακό σε άλλους. Η νέα έρευνα είναι η 
πιο ολοκληρωμένη του είδους της και 
δείχνει ότι οι θρησκευόμενοι και οι γυ-
ναίκες είναι πιο επιρρεπείς στη μαγεία 
από ό,τι οι άνδρες.
Πάντως τέτοιες μαγικές πεποιθήσεις 

υπάρχουν σε όλες τις κοινωνικό – δημο-
γραφικές ομάδες. Οι άνθρωποι με υψη-
λότερο μορφωτικό και οικονομικό επίπε-
δο είναι λιγότερο πιθανό να πιστεύουν 

στη μαγεία, αν και η διαφορά δεν είναι 
μεγάλη: οι άνθρωποι με «πολύ καλή» οι-
κονομική κατάσταση έχουν μόνο 6% έως 
7% μικρότερη πιθανότητα να πιστεύουν 
στη μαγεία από ό,τι εκείνοι σε «πολύ 
κακή» οικονομική κατάσταση.
Υπάρχουν πάντως μεγάλες διαφορές 

από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, 
μόνο το 9% των Σουηδών πιστεύουν στη 
μαγεία έναντι 90% των κατοίκων της Τυ-
νησίας. Διάφοροι πολιτισμικοί, θεσμικοί, 
ψυχολογικοί και κοινωνικό – οικονομικοί 
παράγοντες επηρεάζουν διαφορετικά 
την πίστη στη μαγεία. Ενδεικτικά, όσο 
πιο αδύναμοι είναι οι σύγχρονοι θεσμοί 
σε μια χώρα, όσο πιο χαμηλά τα επίπε-
δα κοινωνικής εμπιστοσύνης μεταξύ των 
πολιτών, όσο πιο μικρό το επίπεδο και-
νοτομίας και όσο πιο κομφορμιστική εί-

ναι μια κουλτούρα, τόσο αυξάνει η τάση 
για πίστη στη μαγεία σε μια χώρα.
Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζεται, 

μπορεί να βρισκόμαστε στον 21ο αιώ-
να, αλλά «όπως δείχνει η έρευνα, οι 
μαγικές πεποιθήσεις παραμένουν εξα-
πλωμένες ανά τον κόσμο». Μια έρευνα 
του κέντρου ερευνών Pew είχε βρει το 
2021 πως η πεποίθηση ότι οι άνθρωποι 
μπορούν να καταραστούν (με επιτυχία) 
κάποιον γίνεται αποδεκτή από τους πι-
στούς των περισσότερων μεγάλων θρη-
σκειών (Χριστιανούς, Ιουδαίους, Ισλαμι-
στές, Ινδουιστές κ.α.). |© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο 
που ανάβει μόνο όταν πολίτες 
κάνουν... ποδήλατο! 

Καθώς η ενεργειακή κρί-
ση έχει «χτυπήσει» όλες τις 

χώρες, ο πλανήτης ετοιμάζεται 
για μια πιο οικονομική και φι-
λική προς το περιβάλλον εορ-
ταστική περίοδο. Ο δήμαρχος 
της Βουδαπέστης βρήκε μια 
εναλλακτική λύση, έτσι ώστε 
να μην κάνουν σκοτεινά Χρι-
στούγεννα. Ωστόσο, οι πολίτες 

πρέπει πρώτα να «ιδρώσουν» για να το πετύχουν αυτό.
Περαστικοί που ποδηλατούν σ’ ένα στατικό ποδήλατο εξασφαλίζουν το 

ρεύμα για να ανάβουν τα φώτα στην εγκατάσταση που έχει στηθεί εν 
είδει χριστουγεννιάτικου δένδρου στη Βουδαπέστη, καθώς ο δήμαρχος 
εφαρμόζει αειφόρα τεχνολογία για τις φετινές γιορτές, περιορίζοντας το 
αυξανόμενο κόστος της ενέργειας.
Το δένδρο φωτίζεται πλήρως μόνον όταν κάποιος ποδηλατεί πραγματικά 

γρήγορα, κάτι που ενθαρρύνει τις οικογένειες με τα παιδιά τους να σταμα-
τούν και να δοκιμάζουν. Το στατικό ποδήλατο φορτίζει επίσης μια μπατα-
ρία που, μαζί με ηλιακά πάνελ, τροφοδοτεί τα υπόλοιπα φώτα γύρω από 
την πλατεία της Βουδαπέστης.
«Από τη μια, ζεσταινόμαστε ποδηλατώντας μέσα σ’ αυτό το κρύο. Από την 

άλλη, διαπιστώνουμε πόσο πρέπει να ποδηλατήσει κάποιος για να φωτί-
σει τη διακόσμηση ενός χριστουγεννιάτικου δένδρου έξι μέτρων», λέει ο 
Γκέργκελι Όρσι, ο δήμαρχος της 2ης περιφέρειας της Βουδαπέστης, για να 
συμπληρώσει: «Για εμάς, είναι ένα παράδειγμα ότι η αειφορία είναι το 
μέλλον». 
«Κάθε χρόνο αυτή η πλατεία διακοσμείται υπέροχα. Θα ήταν λυπηρό να 

μην έχουμε φέτος αυτή τη διακόσμηση και πιστεύω πως αυτός είναι ένας 
θαυμάσιος συμβιβασμός», λέει η Νόρα, κάτοικος της Βουδαπέστης, αφού 
ποδηλάτησε στο στατικό ποδήλατο, με το μικρό γιο της να παρακολουθεί. 
| © ekriti.gr

Ψαράς έπιασε  
χρυσόψαρο «γίγαντα»!
Χρειάστηκε 25 λεπτά για να το βγάλει έξω

Ένα χρυσόψαρο που ζυγίζει περισσότερα από 30 κιλά κατάφερε να πιάσει ο Andy 
Hackett, που είχε πάει για ψάρεμα σε λίμνη της Γαλλίας. Πρόκειται για ένα από τα 

μεγαλύτερα ψάρια στον κόσμο, γνωστό για το έντονο πορτοκαλί του χρώμα, στο οποίο 
είχαν προσδώσει το παρατσούκλι «Καρότο».
Πρόκειται για ένα υβριδικό είδος κυπρίνου και Koi, που τοποθετήθηκε στη λίμνη πριν από 

20 χρόνια και από τότε θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολο να πιαστεί σε δίχτυα και καλάμια. 
Το συγκεκριμένο χρυσόψαρο θεωρείται το δεύτερο μεγαλύτερο του είδους που αλιεύτηκε 
ποτέ.
Ο 42χρονος ψαράς, που χρειάστηκε 25 λεπτά για να το φέρει στην επιφάνεια, δήλωσε: 

«Πάντα ήξερα ότι το Καρότο ήταν εκεί μέσα, αλλά ποτέ δεν πίστευα ότι θα το έπιανα. 
Ήξερα ότι ήταν ένα μεγάλο ψάρι όταν πήρε το δόλωμα μου και έφυγε από άκρη σε άκρη 
και πάνω-κάτω μαζί του. Μετά βγήκε στην επιφάνεια 30 ή 40 γιάρδες έξω και είδα ότι ήταν 
πορτοκαλί. Ήταν υπέροχο να το πιάσω, αλλά ήταν επίσης καθαρή τύχη».
O Andy Hackett πόζαρε μαζί με το ψάρι για μια αναμνηστική φωτογραφία προτού το 

αφήσει ξανά στο νερό. Ο διευθυντής αλιείας, Jason Cowler, δήλωσε: «Βάλαμε το Carrot 
πριν από περίπου 20 χρόνια ως κάτι διαφορετικό στη λίμνη. Από τότε μεγάλωσε και μεγά-
λωσε πολύ, αλλά δεν ήταν εύκολο να πιαστεί». | © Guardian

www.lanvac.com
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ΚΑΝΑΔΑΣ

Το μακρύ χέρι της Κίνας
Δύο ακόμη «αστυνομικά» κέντρα που διευθύνονται  
από τις κινεζικές αρχές βρέθηκαν στον Καναδά

Μια οργάνωση ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων ισχυρίζεται, ότι έχει 

βρει δεκάδες επιπλέον κινεζικά «κέντρα 
αστυνομικών υπηρεσιών» στο εξωτε-
ρικό σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβα-
νομένων τουλάχιστον δύο ακόμη στον 
Καναδά.

Σε μια νέα έκθεση που κυκλοφόρησε τη 
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου με τίτλο «Patrol 
and Persuade», η μη κυβερνητική οργά-
νωση Safeguard Defenders με έδρα την 
Ισπανία, αναφέρει ότι χρησιμοποίησε 
δηλώσεις ανοιχτού κώδικα από αρχές της 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κινεζική 
αστυνομία και κρατικά μέσα ενημέρω-
σης, για να τεκμηριώσει τουλάχιστον 48 
επιπλέον σταθμούς.
Αυτό, πέρα   από τους 54 σταθμούς που 

αποκαλύφθηκαν το Σεπτέμβριο, ανεβά-
ζοντας το συνολικό αριθμό των τεκμηρι-
ωμένων κέντρων σε 102 σε 53 χώρες. 
Ορισμένες χώρες υποδοχής έχουν επί-

σης συνεργαστεί για τη δημιουργία 
αυτών των κέντρων, λέει η Safeguard 
Defenders.
Οι σταθμοί κατηγορούνται ότι στοχεύ-

ουν Κινέζους υπηκόους που ζουν στο 
εξωτερικό, ιδιαίτερα εκείνων που υποτί-
θεται ότι διέπραξαν εγκλήματα στην Κίνα, 
προκειμένου να τους εξαναγκάσουν να 
επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
Το Safeguard Defenders αναφέρει, ότι 

μαζί με τους τρεις αστυνομικούς «σταθ-
μούς» που επιβεβαιώθηκαν προηγουμέ-

νως στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο, 
οι οποίοι ελέγχονται και διοικούνται από 
την κινεζική πόλη Fuzhou, βρήκε πρόσφα-
τα επιβεβαιωμένα κέντρα στο Βανκούβερ, 
που διοικούνταν έξω από το Wenzhou, 
και ένα άλλο του οποίου το κέντρο ελέγ-
χου ήταν άγνωστο.
Το RCMP δήλωσε τον Οκτώβριο ότι δι-

ερευνά αναφορές για εγκληματική δρα-
στηριότητα στους αστυνομικούς «σταθ-
μούς» της περιοχής του Τορόντο.
Το γενικό προξενείο της Λαϊκής Δημο-

κρατίας της Κίνας είπε τότε, ότι οι σταθ-
μοί επρόκειτο να βοηθήσουν τους Κινέ-
ζους πολίτες να ανανεώσουν την άδεια 
οδήγησης, δεδομένου ότι πολλοί από αυ-
τούς δεν μπορούν να επιστρέψουν στην 
Κίνα λόγω της πανδημίας COVID-19 και 
ότι οι «τοπικοί εθελοντές που διευκολύ-
νουν δεν είναι Κινέζοι αστυνομικοί». 

Ωστόσο, η Safeguard Defenders λέει ότι 
η συντριπτική πλειοψηφία των πρόσφα-
τα τεκμηριωμένων σταθμών δημιουργή-
θηκαν ξεκινώντας το 2016, χρόνια πριν 
από την έναρξη της πανδημίας.

Στην προηγούμενη έκθεσή της το Σε-
πτέμβριο, η Safeguard Defenders διαπί-
στωσε ότι η κινεζική αστυνομία «έπεισε» 
230.000 φυγάδες να επιστρέψουν «οικει-
οθελώς» στην Κίνα μεταξύ Απριλίου 2021 
και Ιουλίου 2022. 

Μεταξύ των τακτικών που χρησιμοποι-
ήθηκαν, είπε η Safeguard Defenders, πε-
ριλάμβανε την άρνηση των παιδιών των 
υπόπτων στην Κίνα για δικαίωμα στην εκ-
παίδευση και την τιμωρία των συγγενών 
μέσω «ενοχής από συγγένεια».
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κα-

τηγόρησε επτά άτομα τον Οκτώβριο για 
μια πολυετή εκστρατεία παρενόχλησης 
και εκφοβισμού ενός κατοίκου των ΗΠΑ 
να επιστρέψει στην Κίνα.

Ενώ ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό 
συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής της G20 
στην Ινδονησία το Νοέμβριο, το γραφείο 
του είπε στους δημοσιογράφους ότι είχε 
εκφράσει ανησυχίες στον Κινέζο πρόεδρο 
Σι Τζινπίνγκ για «παρέμβαση» στον Κανα-
δά. 

Ερωτηθείς για τη συγκεκριμένη παρέμ-
βαση στην οποία αναφέρθηκε, ο Τρουντό 
είπε αργότερα στη Βουλή των Κοινοτή-
των: «Γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια 
ότι υπάρχουν συνεπείς δεσμεύσεις εκ-
προσώπων της κινεζικής κυβέρνησης σε 
καναδικές κοινότητες, με τοπικά μέσα 
ενημέρωσης, αναφορές για παράνομους 
κινεζικούς αστυνομικούς σταθμούς».
Το RCMP λέει ότι διερευνά αναφορές 

εγκληματικής δραστηριότητας σε απο-
καλούμενα «αστυνομικά τμήματα» που 
φέρεται να έχουν δημιουργηθεί από τη 
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας στην ευρύ-
τερη μητροπολιτική περιοχή του Τορόντο.

«Το RCMP λαμβάνει πολύ σοβαρά τις 
απειλές για την ασφάλεια ατόμων που 
ζουν στον Καναδά και γνωρίζει ότι ξένα 
κράτη μπορεί να επιδιώξουν να εκφο-
βίσουν ή να βλάψουν κοινότητες ή άτο-
μα εντός του Καναδά», είχε δηλώσει η 
εκπρόσωπος του RCMP, Camille Boily-
Lavoie. 
«Είναι σημαντικό για όλα τα άτομα και 

τις ομάδες που ζουν στον Καναδά, ανε-
ξάρτητα από την εθνικότητά τους, να 
γνωρίζουν ότι υπάρχουν μηχανισμοί υπο-
στήριξης για να τους βοηθήσουν όταν 
αντιμετωπίζουν πιθανή ξένη παρέμβαση 
ή κρατική παρενόχληση και εκφοβισμό. 

Είτε οι στόχοι είναι αντιφρονούντες, είτε 
διεφθαρμένοι αξιωματούχοι ή εγκλημα-
τίες χαμηλού επιπέδου, το πρόβλημα πα-
ραμένει το ίδιο: 
Η χρήση παράτυπων μεθόδων – συχνά 

συνδυάζουν δέλεαρ και απολαβές – ενα-
ντίον του στοχευόμενου ατόμου ή των 
μελών της οικογένειάς του στην Κίνα, 
υπονομεύει κάθε δίκαιη διαδικασία και 
τα πιο βασικά δικαιώματα των υπόπτων», 
αναφέρει η έκθεση.

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca
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Η φυλετική προκατάληψη στις κλήσεις 911
Πώς η φυλετική προκατάληψη μπορεί να επηρεάσει τις κλήσεις στο 911 
και τι κάνουν οι διεκπεραιωτές στο Μόντρεαλ για να τις αναχαιτίσουν

Η φυλετική προκατάληψη ήρθε και 
πάλι στο προσκήνιο στο Μόντρεαλ. 

Το ενδιαφέρον είναι, το πώς την αντιμε-
τωπίζουν οι διακομιστές κλήσεων του 
911. Η Dammya Loiseau, επόπτρια στο 
τηλεφωνικό κέντρο 911 αστυνομίας του 
Μόντρεαλ, είπε ότι της δόθηκε κίνητρο 
να πιέσει για αλλαγές εντός της υπηρε-
σίας, αφού μια αναφορά του 2019 απο-
κάλυψε ότι η αστυνομία του Μόντρεαλ 
σταμάτησε και έλεγξε δυσανάλογα τους 
Μαύρους και τους Ιθαγενείς στο Μό-
ντρεαλ. 

Για παράδειγμα, ένας τηλεφωνητής του 
911 απαντά σε μια κλήση μιας γυναίκας 
που παραπονιέται για έναν «Μουσουλ-
μάνο» που έχει σταθμεύσει σε έναν ήσυ-
χο δρόμο. Ο χειριστής ζυγίζει τις επιλογές 
της: στέλνει την αστυνομία; Ο άνδρας 
επιτρέπεται να είναι εκεί και, κατά την 
παραδοχή του ίδιου του καλούντος, δεν 
κάνει τίποτα παράνομο. Μια απάντηση 
της αστυνομίας σε αυτή την περίπτωση, 
και σε άλλες παρόμοιες, θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε κατηγορίες ότι οι αστυνομι-
κοί έβαλαν ρατσιστικά προφίλ στον άν-
δρα – αλλά εδώ, το προφίλ δεν προήλθε 
από τους αστυνομικούς. 
«Ορισμένες κλήσεις παρουσιάζουν προ-

φίλ φυλετικής προκατάληψης όταν έρχο-
νται», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή 
της η Rose-Andrée Hubbard, σύμβουλος 
μετοχών, ποικιλομορφίας και ένταξης του 
SPVM. Αυτό δεν είναι θεωρητικό πρόβλη-
μα. Αυτή η κλήση ήταν πραγματική και 
την περασμένη εβδομάδα οι χειριστές 911 
του Μόντρεαλ την άκουσαν και άλλοι, ως 
μέρος μιας νέας εκπαίδευσης που απο-
σκοπούσε να τους βοηθήσει να ελέγξουν 
για μεροληψία στις κλήσεις. 
«Ό,τι θέτουμε σε εφαρμογή»,   είπε ο Χά-

μπαρντ, «είναι για να επιτρέψουμε στην 
αστυνομία μας να επέμβει με βάση τις 
ενέργειες ενός ατόμου και όχι την ταυ-
τότητά του». Η νέα εκπαίδευση από το 
SPVM ζητά από τους διεκπεραιωτές να 
ελέγξουν τη μεροληπτική γλώσσα, πριν 
μεταφέρουν τις κλήσεις στην αστυνομία. 
Η εκπαίδευση που παρέχεται σε χειρι-

στές 911, η οποία είναι από τις πρώτες του 
είδους της στη Βόρεια Αμερική, αποτελεί 
μέρος μιας εσωτερικής ώθησης για αλλα-
γή εντός της αστυνομίας του Μόντρεαλ. 
Αυτό ώθησε τους χειριστές να αναρωτη-
θούν πώς μπορούν να αποτρέψουν τις 
προκαταλήψεις ή τα ρατσιστικά στερε-

ότυπα από το να φιλτράρουν μέσω μιας 
κλήσης 911 στην απάντηση της αστυνομί-
ας. Έρχεται, καθώς το SPVM παλεύει με το 
φυλετικό προφίλ και καλωσορίζει ένα νέο 
αρχηγό, τον Fady Dagher, που επαινείται 
από το γραφείο του δημάρχου ως ηγέτης 
μιας «νέας αστυνομικής κουλτούρας». Ο 
Fady Dagher ζητά «ταπεινότητα» στην 
αστυνόμευση, αφού ονομάστηκε επόμε-
νος αρχηγός του Μόντρεαλ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ
Η εκπαίδευση προέρχεται από μια εσω-

τερική προσπάθεια του SPVM για την κα-
ταπολέμηση του φυλετικού προφίλ. Το 
2019, όταν μια ομάδα ερευνητών απο-
κάλυψε ότι η αστυνομία του Μόντρεαλ 
σταματούσε δυσανάλογα τους μαύρους 
και ιθαγενείς κατοίκους του Μόντρεαλ, η 
Dammya Loiseau, επόπτρια στο τηλεφω-
νικό κέντρο 911 του SPVM, είπε ότι είχε 
κίνητρο να πιέσει για αλλαγή. 
Αυτή και μια ομάδα ομοϊδεατών χειρι-

στών της 911 ανέπτυξαν την εκπαίδευση 
για να προσπαθήσουν να διασφαλίσουν 
ότι δεν «μεταφέρουν την προκατάληψη 
που έχουν ορισμένοι πολίτες» στις κάρτες 
πληροφοριών που συμπληρώνουν κατά 
τη διάρκεια κάθε κλήσης. Όμως, αυτή και 
το πρόσφατα συσταθέν τμήμα δικαιοσύ-
νης, διαφορετικότητας και ένταξης του 
SPVM, μαθαίνουν πόσο δύσκολο είναι να 
αλλάξουν συνήθειες που υπάρχουν εδώ 
και δεκαετίες. 
«Το να κάνεις τους ανθρώπους να αλλά-

ξουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται, 

τον τρόπο που κάνουν τα πράγματα είναι 
κάτι που είναι δύσκολο», είπε η Loiseau.
Ο στόχος της εκπαίδευσης, είπε, ήταν να 

ξεκινήσει μια συζήτηση, να προσπαθήσει 
να ενημερώσει τους χειριστές ότι κάποια 
γλώσσα – ακόμα κι αν προέρχεται από τον 
καλούντα και φαίνεται σχετική – μπορεί 
να είναι επιβλαβής και να οδηγήσει σε 
φορτισμένες αστυνομικές αλληλεπιδρά-
σεις.

Ήλπιζε ότι οι χειριστές θα έφευγαν με 
εφόδια που θα μπορούσαν να χρησιμο-
ποιήσουν όταν εντοπίζουν μεροληπτική 
γλώσσα στις κλήσεις για να εμποδίσουν 
τη διαρροή της στην απάντηση της αστυ-
νομίας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ  
ΑΠΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ 

Η Jessica Gillooly, επίκουρη καθηγήτρια 
κοινωνιολογίας και ποινικής δικαιοσύνης 
στο Πανεπιστήμιο Suffolk της Βοστώνης, 
της οποίας η έρευνα επικεντρώνεται στο 
ρόλο του 911 στο σύστημα ποινικής δικαι-
οσύνης, είπε ότι η εκπαίδευση στο SPVM 
είναι από τις πρώτες του είδους της. 

Πρόσφατες υψηλού προφίλ περιπτώσεις 
ρατσιστικών καταχρήσεων του συστή-
ματος 911 – η περίπτωση μιας γυναίκας 
που τηλεφώνησε για έναν μαύρο άνδρα 
που παρακολουθεί πουλάκια στο Central 
Park, για παράδειγμα – έχουν τραβήξει 
μεγαλύτερη προσοχή στο ρόλο που δια-
δραματίζουν οι αποστολείς στο σύστημα 
δικαιοσύνης. Η Gillooly είπε ότι ένιωθε 
απογοητευμένη όταν, ως τηλεφωνήτρια 

911 στο Μίσιγκαν, ήξερε ότι έστελνε την 
αστυνομία για να ανταποκριθεί σε πα-
ρόμοιες κλήσεις. Έκτοτε, η έρευνα και η 
συνηγορία της έχουν προωθήσει τη με-
γαλύτερη αναγνώριση των ρόλων και των 
ευθυνών των αποστολέων 911 στο δικα-
στικό σύστημα.

Η Myrna Lashley, αναπληρώτρια καθηγή-
τρια στο τμήμα ψυχιατρικής στο Πανεπι-
στήμιο McGill, η οποία συμμετείχε στην 
επιτροπή εμπειρογνωμόνων του SPVM 
για το φυλετικό προφίλ, είπε ότι η εκπαί-
δευση των χειριστών 911 για το φιλτρά-
ρισμα της μεροληψίας έχει καθυστερήσει 
πολύ, ενώ η Bochra Manai, επίτροπος του 
Μόντρεαλ για την καταπολέμηση του ρα-
τσισμού και των συστημικών διακρίσεων, 
δήλωσε ότι η εκπαίδευση ήταν απλώς ένα 
πρώτο βήμα σε μια σχετικά νέα ώθηση 
από το SPVM να αλλάξει την κουλτούρα 
του.

Πάνω από τέσσερις ώρες στην εκπαίδευ-
ση, ο Hubbard, ο Loiseau και ο Manai οδή-
γησαν τους χειριστές του 911 μέσα από 
συζητήσεις σχετικά με τη φυλή και την 
προκατάληψη. Ο Loiseau είπε ότι είναι 
μια πλατφόρμα που δε θα είχαν πριν από 
πέντε χρόνια.
«Παρά τις διαφορές, υπάρχει οργανωτι-

κή επιθυμία», είπε η Χάμπαρντ. «Υπάρχει 
ένας χώρος και είμαστε ελεύθεροι να μι-
λήσουμε γι’ αυτά τα θέματα. Μπορούμε 
να το συζητήσουμε και να το συζητήσου-
με. Δε χρειάζεται να συμφωνούμε πάντα, 
αλλά χρειαζόμαστε το χώρο για να συζη-
τήσουμε».

© CBC MONTREAL

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  9 Δεκεμβριου, 2022 / December 9, 2022 17

Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας «Φιλία»  
γιόρτασε τα 40 του χρόνια
Η «ΦΙΛΙΑ» που ξεκίνησε στο Μόντρεαλ 
δραστηριοποιείται από το 2006 και στο Λαβάλ 

Σχεδόν 200 καλεσμένοι συγκεντρώθηκαν στο 
Château Royal στο Chomedey το απόγευμα της 

20ης Νοεμβρίου για το είδος της γιορτής που απαι-
τεί κέφι, μουσική και ζωηρό χορό, γιορτάζοντας την 
40η επέτειο του Οργανισμού Τρίτης Ηλικίας «Φιλία».

Η ΦΙΛΙΑ άρχισε να παρέχει βοήθεια στις Ελληνίδες της 
Ελληνικής κοινότητας Park Extension στις αρχές της δε-
καετίας του 1980. 

Η εντολή της διευρύνθηκε αργότερα για να συμπερι-
λάβει ηλικιωμένους κάθε καταγωγής, ενώ παρέχει βοή-
θεια σε ηλικιωμένους στο Laval από το 2006. 

Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχει η ΦΙΛΙΑ είναι 
η καθαριότητα και η επίβλεψη στο σπίτι, η εκπαίδευση 
εθελοντών και μια κλινική υγειονομικής περίθαλψης για 
τα πόδια.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
Μεταξύ των προσκεκλημένων που παρευρέθηκαν στον 

εορτασμό ήταν η βουλευτής Vimy Liberal, Άννυ Κου-
τράκη, η βουλευτής Saint-Laurent Liberal, Εμμανουέλα 
Λαμπροπούλου, η Γενική Πρόξενος για την Ελλάδα στο 
Μόντρεαλ, Κατερίνα Βαρβαρήγου και η δημοτική σύμ-
βουλος του Μόντρεαλ για το Parc Extension, Mary Deros.
Παρόντες ήταν επίσης η δημοτική σύμβουλος του Laval 

για τη Souvenir-Labelle, Sandra El-Helou (υπεύθυνη για 
τους ηλικιωμένους), ο δημοτικός σύμβουλος του Laval 
για το l’Abord-à-Plouffe, Βασίλειος Καρυδόγιαννης (εκ-
προσωπώντας το δήμαρχο Stéphane Boyer), η πρώην 
βουλευτής των Φιλελευθέρων Ελένη Μπακοπάνος και 
η εκτελεστική διευθύντρια Της Ασπίδας Της Αθηνάς κα 
Μέλπα Καματερού. Η El-Helou, μία από τις πολλές προ-

σωπικότητες που μίλησαν στη συγκέντρωση, μίλησε χω-
ρίς προετοιμασμένη ομιλία, λέγοντας ότι ήταν εκεί «για 
να μιλήσει από καρδιάς στην οικογένειά μου. Γιατί όταν 
μιλάω στη Φιλία, δε νιώθω ότι έρχομαι ως πολιτικός. 
Νιώθω ότι έρχομαι εδώ ως μέλος της Φιλίας».

ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ
«Έχω γίνει μάρτυρας όλης της δουλειάς, όλης της θυ-

σίας, όλο το χρόνο που έδωσαν, ειδικά κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας, για να βεβαιωθούν ότι στους ηλι-
κιωμένοι μας δεν τους έλειψε τίποτα», πρόσθεσε η El-

Helou. «Αυτοί ήταν εκεί. Θυσίασαν το χρόνο τους, πρό-
σφεραν την ενέργεια και τη φροντίδα τους».

ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑ: ΤΟ ΜΩΡΟ ΜΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ 40 ΕΤΩΝ
Σε μια σύντομη ομιλίας, η Ιωάννα Τσουμπλέκα, ιδρύ-

τρια και εκτελεστική διευθύντρια της ΦΙΛΙΑ, είπε ότι η 
επιθυμία της για τη ΦΙΛΙΑ είναι «να συνεχίσει και να 
εκπληρώσει το όνειρό μου. Αυτή η μέρα είναι πολύ ση-
μαντική για τη ΦΙΛΙΑ και πολύ συναισθηματική για μένα. 
Να ξέρετε ότι η ΦΙΛΙΑ είναι το μωρό μου, γιατί το ίδρυσα 
και έμεινα να το φροντίζω. Το μωρό μου σήμερα είναι 
40 ετών!».

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ JUSTIN TRUDEAU
Ο Πρωθυπουργός Justin Trudeau, ο οποίος είναι ο βου-

λευτής για την περιοχή Papineau όπου βρίσκονται τα 
γραφεία της ΦΙΛΙΑ, έστειλε ένα μήνυμα επαναλαμβάνο-
ντας τη μακροχρόνια υποστήριξή του στη ΦΙΛΙΑ και στο 
έργο που έχει επιτύχει για τους ηλικιωμένους τις τελευ-
ταίες τέσσερις δεκαετίες.
«Περιστάσεις όπως αυτή που ενώνουν τους Καναδούς 

και τους ενθαρρύνουν να γιορτάσουν τη διαφορετικότη-
τά τους, πραγματικά βοηθούν να γίνει ο Καναδάς ισχυ-
ρός», είπε ο Τρουντό. «Σε μια χώρα που χτίστηκε από 
μετανάστες, οι συνεισφορές που οι ηλικιωμένοι ελληνι-
κής καταγωγής έχουν κάνει – και συνεχίζουν να κάνουν 
– στο κοινό μας έθνος είναι ανεκτίμητες.

«Σας ευχαριστώ για όλα όσα έχετε κάνει για να βοηθή-
σετε τον Καναδά να γίνει το καλύτερο μέρος για να ζεις 
στον κόσμο», συνέχισε ο πρωθυπουργός. 
«Και η δουλειά που κάνει η ΦΙΛΙΑ για να υποστηρίξει 

αυτούς τους υπέροχους ηλικιωμένους να ζήσουν την 
καλύτερη δυνατή ζωή, αξίζει το μέγιστο έπαινο. Σε ολό-
κληρη την ομάδα πίσω από αυτόν τον εκπληκτικό οργα-
νισμό, σας ευχαριστούμε για τα σαράντα χρόνια υπηρε-
σίας και επιρροής. Σας εύχομαι πολλές ακόμη δεκαετίες 
συνεχούς ανάπτυξης και επιτυχίας».

FRUITS ET LÉGUMES

A value of$60+at the supermarketYou pay only $35

Reserve yours TODAY

(514) 473-4591 3151-B  boul. DAGENAIS OUEST 
( near Curé-Labelle) Laval

www.panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com                            @panierdufermier

2 EASY STEPS:
Book your basket online or by phone 
from Monday to Thursday

Pickup Thursday, Friday or Saturday. 
Delivery available2

1

Fresh products! Nice variety! Excellent value!Fresh products! Nice variety! Excellent value!
Μόνο την Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμαΜόνο την Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα

Πλαισιωμένοι από μέλη του ΣΥΡΤΑΚΙ, μια αναμνηστική φω-
τογραφία με την πρώην Ομοσπονδιακή βουλευτή των Φιλε-
λευθέρων Ελένη Μπακοπάνου, με την ιδρύτρια της ΦΙΛΙΑΣ 
Ιωάννα Τσουμπλέκα

Η Γενική Πρόξενος για την Ελλάδα στο Μόντρεαλ, Κατερίνα 
Βαρβαρήγου (στη φωτ. με την εκτελεστική διευθύντρια της 
ΦΙΛΙΑ, Ιωάννα Τσουμπλέκα) μίλησε με ενθουσιασμό για τις 
συνεισφορές της ΦΙΛΙΑ στους ηλικιωμένους του Μόντρεαλ 
και του Λαβάλ.

Από αριστερά, η δημοτική σύμβουλος του Μόντρεαλ για το Parc Extension, Mary Deros, η δημοτική σύμβουλος της πόλης 
Laval Sandra El-Helou, η ιδρύτρια της ΦΙΛΙΑ Ιωάννα Τσουμπλέκα, ο δημοτικός σύμβουλος του Laval Βασίλειος Καρυδόγιαννης 
και η βουλευτής Vimy Liberal, Άννυ Κουτράκη.

Φωτογραφίες: 
Martin C. Barry,  

Newsfirst Multimedia

Του Martin C. Barry
marty@newsfirst.ca
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
ΛΕΩΝΙΔΙΟ & ΚΟΣΜΑΣ 

Δύο «διαμάντια» της Αρκαδίας

Δύο από τα ωραιότερα μέρη της 
Αρκαδίας αλλά και της Ελλάδας 

γενικότερα, που αξίζει κανείς να επισκε-
φθεί, είναι το παραθαλάσσιο Λεωνίδιο 
και το ορεινό χωριό Κοσμάς – στο οποίο 
ακόμα και στον καύσωνα του καλοκαι-
ριού, όταν οι θερμοκρασίες «χτυπάνε» 
40άρια, στον Κοσμά θα βρείτε… δροσιά, 
με περίπου 20 βαθμούς Κελσίου! 

ΛΕΩΝΙΔΙΟ
Χτισμένο κοντά στις ακτές του Μυρτώου 

πελάγους, κάτω από το όρος Πάρνωνας, 
η πρωτεύουσα της Τσακωνιάς, το όμορ-
φο Λεωνίδιο της Αρκαδίας (φωτ. πάνω), 
ξεχωρίζει για την υπέροχα διατηρημένη 
αρχιτεκτονική του και τη μοναδική του 
θέση. Το Λεωνίδιο πήρε το όνομά του 
από το εκκλησάκι του Aγίου Λεωνίδα, 
που αναφέρεται σε χρυσόβουλο του Αν-
δρόνικου Παλαιολόγου το 1293. Χαρα-
κτηριστικό γνώρισμα του είναι ο επιβλη-
τικός κόκκινος βράχος, που ορθώνεται 
πάνω από τον οικισμό, ο οποίος είναι 
χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός.
Ο πληθυσμός του είναι Τσακώνικης 

καταγωγής και ανήκει στους οικισμούς 
όπου μιλούν ακόμα και σήμερα την τσα-
κωνική διάλεκτο, η οποία θεωρείται η 
αρχαιότερη στον κόσμο. 
Οι Τσάκωνες είναι απόγονοι εκδωρισθέ-

ντων Λακώνων. Διακρίνονται σε όλη τους 
την ιστορική διαδρομή για την περηφά-
νεια και το αδούλωτο φρόνημά τους.
Η εύφορη κοιλάδα που το φιλοξενεί, 

στην αρχαιότητα λεγόταν Διονύσου Κή-
πος και σήμερα είναι η γη που παράγει 
τις διασημότερες μελιτζάνες της Ελλά-
δας. Το Λεωνίδιο και η περιοχή του χαρα-
κτηρίζονται από γραφική τοπική αρχιτε-
κτονική, μοναδική στην Αρκαδία. Τυπικά 
δείγματά της είναι η αγορά στο κέντρο 
της πόλης, με τον κεντρικό της δρόμο και 
πολλά όμορφα αρχοντικά, μερικά εκ των 
οποίων έχουν τη μορφή πύργου. Ανάμε-
σά τους, ξεχωριστή θέση κατέχει ο Πύρ-
γος Τσικαλιώτη, ένα από τα παλαιότερα 
οικοδομήματα της Πελοποννήσου, αφού 
χτίστηκε το 1808 στην Τουρκοκρατία. Σή-
μερα φιλοξενεί κατά καιρούς καλλιτεχνι-
κές εκθέσεις και εκδηλώσεις.
Αξιόλογες και ιστορικής σημασίας είναι 

αρκετές εκκλησίες της πόλης, όπως η μη-
τρόπολη (της Παναγίας), η Αγία Αικατερί-
νη, η Αγία Κυριακή, οι Άγιοι Ταξιάρχες και 
η Παναγία Χατζαλιού. Πάνω σε κατάφυτο 
λόφο, νότια της πόλης, είναι το εκκλησά-
κι του Προφήτη Ηλία, το οποίο γιορτάζει 
με πανηγύρι το καλοκαίρι. Σε ύψωμα που 
δεσπόζει της πόλης σώζονται τρεις χαρα-
κτηριστικοί παλιοί ανεμόμυλοι.
Συνέχεια του Λεωνιδίου αποτελεί το λι-

μανάκι της Πλάκας, το επίνειο της πόλης. 
Η μεγάλη παραλία με τα βότσαλα και οι 
ψαροταβέρνες δίπλα στη θάλασσα, προ-
σελκύουν πλήθος κόσμου. Το γραφικό 
τοπίο με τα σπίτια που καθρεφτίζονται 
στο νερό και τα ψαροκάικα που δένουν 
στην ακτή, θα σας προσφέρει χαλαρές 
και όμορφες στιγμές.

ΚΟΣΜΑΣ
Ο Κοσμάς (φωτ. κάτω) είναι από τα 

ομορφότερα χωριά της Πελοποννήσου. 
Είναι ο τελευταίος σταθμός στην Αρκαδία 
στο δρόμο για τη Λακωνία, χτισμένο στις 
νοτιοανατολικές παρυφές του Πάρνωνα 
σε υψόμετρο 1.150 μ. σε καταπράσινο 
και πανέμορφο τοπίο, με υπέροχα ελα-
τοδάση. 
Στο τοπίο κυριαρχούν άφθονα νερά, πη-

γές και ρεματιές, μια παρθένα φύση σε 
όλο της το μεγαλείο.
Η διαδρομή από το Λεωνίδιο – από το 

οποίο απέχει 32 χλμ. – είναι συναρπα-
στική. Ο δρόμος διασχίζει πρώτα το επι-
βλητικό φαράγγι του ποταμού Δαφνώνα, 
όπου συναντάμε το μοναστήρι της Πα-
ναγιάς της Έλωνας και στη συνέχεια ανε-
βαίνει στον Πάρνωνα και μπαίνει σε ένα 
πανέμορφο ελατόδασος.

Εξίσου εξαιρετική είναι και η διαδρομή 
προς το κοντινό πανέμορφο οροπέδιο 
του Πάρνωνα, στα όρια με τη Λακωνία. 
Και οι δύο διαδρομές, από το Λεωνίδιο 
προς τον Κοσμά και από τον Κοσμά προς 
το οροπέδιο του Πάρνωνα, θεωρούνται 
από τις ομορφότερες ορεινές διαδρομές 
της Ελλάδας.
Η κεντρική πλατεία του χωριού, σκεπα-

σμένη με θεόρατα πλατάνια (που φυ-
τεύτηκαν το 1883), με γραφικά καφενεία 
και ταβέρνες και με μαγευτική θέα, είναι 
πανέμορφη. Στο κέντρο της  δεσπόζει η 
ωραία εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. 
Πίσω από το ιερό της εκκλησίας τρεις 

όμορφες κρήνες χύνουν αδιάκοπα τα 
νερά τους. 
Τα σπίτια του χωριού είναι πε-

τρόκτιστα και ακολουθούν την το-
πική παραδοσιακή αρχιτεκτονική. 
Το χωριό έχει θέα στον Αργοσαρωνικό 
κόλπο και όταν ο ορίζοντας είναι καθαρός 
φαίνονται τα νησιά Σπέτσες και Ύδρα. 
Στο χωριό ξεχωρίζουν το Δημοτικό Σχο-

λείο και το Κοινοτικό κατάστημα. 
Στον Κοσμά υπάρχει βιβλιοθήκη που 

στεγάζεται στο κτίριο της Κοινότητας. 
Στο ίδιο κτίριο στεγάζεται και μικρή πι-

νακοθήκη και λαογραφική συλλογή.
Στην περιοχή του Κοσμά κατά την αρχαι-

ότητα υπήρχε η κώμη «Σελινούς».  
Μάλιστα, στο λόφο του προφήτη Ηλία 

του χωριού υπήρχε ναός αφιερωμένος 
στο θεό «Μαλεάτη Απόλλωνα».
Μεγάλη ήταν η παράδοση των Κοσμι-

τών μαστόρων στις πέτρινες κατασκευές. 
Ο Κοσμάς είναι επίσης ονομαστός για τα 

ντόπια κρεατικά του και το μέλι που πα-
ράγεται εκεί.

© Newsbeast.gr

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου: 

7:30 το πρωί  και  9:00 το βράδυ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου: 8:30 το πρωί

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου: 7:30 το πρωί

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου: 4:30  το απόγευμα

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου: 3:30  το πρωί
Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:  

514 437-0898 • tvnea.ca@gmail.com

Το ημερήσιο τηλεοπτικό Το ημερήσιο τηλεοπτικό 
πρόγραμμα της παροικίας μας πρόγραμμα της παροικίας μας 
του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα  του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα  

και των συνεργατών τουκαι των συνεργατών του

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

ΣΤΟ 232/1034     ΣΤΟ 216/1216
SATELLITE TV  FIBE TV

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Αυτή την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

Συνέντευξη με την Καθηγήτρια Νομικής  
Μαρία Κατσιβέλα για το τρίγλωσσο  

βιβλίο της: Νομικές Υποθέσεις για Νέους

Απ' ευθείας μετάδοση Απ' ευθείας μετάδοση 
και στοκαι στο  i c i t e l e v i s i o n . c ai c i t e l e v i s i o n . c a

ΚΑΝΑΔΑΣ: Το Κέντρο Δικαιοσύνης προτείνει 
τροποποιήσεις στο εφιαλτικό νομοσχέδιο C-11

Το Κέντρο Δικαιοσύνης κατέθεσε υπό-
μνημα στη Μόνιμη Επιτροπή Μετα-

φορών και Επικοινωνιών της Γερουσίας, 
καταγγέλλοντας το νομοσχέδιο C-11, το 
οποίο θα έδινε στην Καναδική Επιτροπή 
Ραδιοτηλεόρασης και Τηλεπικοινωνιών 
(CRTC) την εξουσία να ελέγχει σχεδόν 
όλες τις πλατφόρμες ροής και το οπτικο-
ακουστικό περιεχόμενο που μεταφορτώ-
νεται σε αυτό.
Το μνημόνιο περιέχει 5 τροποποιήσεις 

που προτάθηκαν από τους δικηγόρους 
του Κέντρου Δικαιοσύνης, οι οποίες, εάν 
εφαρμοστούν, θα προστατεύσουν τους 
Καναδούς από τις χειρότερες πτυχές του 
C-11.
«Είμαι βέβαιος ότι το CRTC δεν μπορεί να 

περιμένει να αρχίσει να λογοκρίνει τους 
διαφωνούντες πολιτικούς αντιπάλους της 
κυβέρνησης στο διαδίκτυο – μια εξουσία 
που θα μπορούσε να ασκήσει εάν το C-11 
περάσει στην τρέχουσα μορφή του», δή-
λωσε ο Keith Pridgen, Νομοθετικός Σύμ-
βουλος του Κέντρου Δικαιοσύνης. «Στην 
καλύτερη περίπτωση, το C-11 είναι μια 

κακώς ενημερωμένη και εκτός επαφής 
προσπάθεια ρύθμισης του διαδικτύου, 
όπως τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. 
Οι Καναδοί δε χρειάζονται βοήθεια από 
την κυβέρνηση για να βρουν διαδικτυακό 
περιεχόμενο που είναι επαρκώς καναδι-
κό».
Ο γερουσιαστής Λέο Χουσάκος, πρό-

εδρος της Μόνιμης Επιτροπής Μετα-
φορών και Επικοινωνιών της Γερουσί-
ας, έχει δηλώσει: «Οι προσπάθειες της 
κυβέρνησης Τρουντό να παρακάμψει 
τη δημοκρατική διαδικασία και να πε-
ράσει από ελαττωματική λογοκρισία το 
Νομοσχέδιο C-11 χωρίς συζήτηση θα 
πρέπει να εξοργίζει κάθε Καναδό. Η Γε-
ρουσία πρέπει και θα διεξαγάγει πλήρη 
και διαφανή μελέτη του νομοσχεδίου». 
Το Κέντρο Δικαιοσύνης ενθαρρύνει όλους 
τους ενδιαφερόμενους Καναδούς να επι-
κοινωνήσουν με τους Γερουσιαστές τους 
και να τους υπενθυμίσουν ότι η ελευθε-
ρία του λόγου εξακολουθεί να είναι σημα-
ντική και πρέπει να προστατεύεται.
Το Κέντρο Δικαιοσύνης για τις Συνταγ-

ματικές Ελευθερίες είναι μια καναδική 
φιλανθρωπική οργάνωση, που ιδρύθηκε 
το 2010 και λειτουργεί σε επτά επαρχί-
ες. Αποστολή του είναι να υπερασπίζεται 
τις θεμελιώδεις ελευθερίες, πράγμα που 
πράττει, υποστηρίζοντας νομικές ενέργει-
ες και διεξάγοντας διάφορες πρωτοβουλί-
ες δημόσιας εκπαίδευσης.

© www.jccf.ca/the-justice-
centre-proposes-amendments-

to-the-nightmarish-bill-c-11/?mc_
cid=fb33587857&mc_eid=2919cd160c

ΚΑΝΑΔΑΣ
Συνέχεια στη δικαστική διαμάχη 
για τις ταξιδιωτικές εντολές
Οι Bernier, Peckford και άλλοι ζητούν από το Ομοσπονδιακό Εφετείο 
να ανατρέψει την απόφαση που έκρινε ότι η νομική αμφισβήτηση της 
ταξιδιωτικής εντολής για το εμβόλιο Covid-19 είναι «αμφιλεγόμενη»

Το Κέντρο Δικαιοσύνης για τις Συνταγ-
ματικές Ελευθερίες ανακοίνωσε ότι 

στις 18/11/2022, οι δικηγόροι του Αξι-
ότιμου Brian Peckford, του Αξιότιμου 
Maxime Bernier και άλλων, κατέθεσαν 
την Προσφυγή τους για την απόφαση 
του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της 
20ης Οκτωβρίου 2022 και αναμένουν την 
απόφαση.
Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο ενημέρω-

σε τα μέρη ότι οι συνταγματικές προκλή-
σεις κατά της ταξιδιωτικής εντολής της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης απορρίφθη-
καν ως «αμφιλεγόμενες», μόλις έντεκα 
ημέρες πριν από την έναρξη της συνταγ-
ματικής ακρόασης, η οποία είχε προγραμ-
ματιστεί για τις 31 Οκτωβρίου 2022.
Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο εξέδωσε 

πλήρεις αιτιολογίες στις 27 Οκτωβρίου 
2022. Στους λόγους της, η αναπληρώτρια 
επικεφαλής δικαστής Jocelyne Gagne δι-
απίστωσε ότι η χρήση δικαστικών πόρων 
για μια πενθήμερη ακρόαση, όταν η ταξι-
διωτική εντολή είχε ήδη αρθεί, υπερέβαι-
νε το δημόσιο συμφέρον να εκδικαστεί η 
υπόθεση επί της ουσίας.

Αφού εξέτασαν τους λεπτομερείς λόγους 
του Δικαστηρίου, οι δικηγόροι του πρώην 
πρωθυπουργού Peckford, του ηγέτη του 
Κόμματος PPC, Maxime Bernier, και των 
προσφευγόντων, άσκησαν έφεση, με το 
σκεπτικό ότι η δικαστής του Ομοσπονδι-
ακού Δικαστηρίου παρέλειψε αδικαιο-
λόγητα να ασκήσει τη διακριτική της ευ-
χέρεια να ακούσει και να αποφασίσει τη 
συνταγματική αμφισβήτηση της ταξιδιω-
τικής εντολής και έσφαλε στην απόφασή 
της, ότι οι λόγοι της δικαστικής οικονομί-
ας υπερτερούν του σημαντικού δημόσιου 
συμφέροντος και της αβεβαιότητας του 
νόμου.
«Η ταξιδιωτική εντολή αντιπροσωπεύει 

μία από τις πιο κατάφωρες παραβιάσεις 
των δικαιωμάτων κινητικότητας των Κα-
ναδών στην καναδική ιστορία», δηλώνει η 
Allison Pejovic, μία από τους δικηγόρους 
των εναγόντων. 
«Οι Καναδοί πρέπει να έχουν εμπιστοσύ-

νη στο δικαστικό μας σύστημα. Είναι βα-
θιά αδικία για εκατομμύρια Καναδούς να 
στερούνται μια δικαστική απόφαση σχε-
τικά με τη νομιμότητα της απαγόρευσης 
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να ταξι-
δεύουν στο εξωτερικό ή στη μεγάλη χώρα 
μας με πρακτικό τρόπο», συμπλήρωσε η 
Πέγιοβιτς.

© www.jccf.ca/bernier-peckford-and-others-
ask-federal-court-of-appeal-to-reverse-
decision-holding-legal-challenge-to-covid-
19-vaccine-travel-mandate-moot/?mc_
cid=fb33587857&mc_eid=2919cd160c
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GOSS!P
Μουντιάλ 2022: Για μπάνιο με αποκαλυπτικό 
μαγιό η Μις Κροατία ξεσηκώνει τα πλήθη

Τη φράση «δεν ιδρώνει το αυτί 
της» φαίνεται να ενστερνίζε-

ται η πρώην Μις Κροατία, Ivana 
Knoll, η οποία παρά τις απειλές για 
σύλληψη λόγω των «καυτών» φω-
τογραφίσεών της στο Κατάρ, συ-
νεχίζει απτόητη τις σέξι δημόσιες 
παρουσίες εν μέσω του Μουντιάλ 
2022.
Λίγη ώρα μετά τη «βροχή» των δη-

μοσιευμάτων για το πρόσωπό της 
και τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει 
από τις αρχές του Κατάρ, η Knoll όχι 
μόνο δε σταμάτησε αλλά αποφάσι-
σε να ρίξει «λάδι στη φωτιά».
Η πρώην Μις Κροατία πήγε, λοι-

πόν, για μπάνιο σε παραλία της Ντό-
χα, φορώντας ένα σέξι μαγιό στα 
χρώματα της σημαίας της χώρας 
της και φρόντισε να ενημερώσει γι’ 
αυτό τους φίλους της στο Instagram. 
Στη συνέχεια, μάλιστα, πήγε και 

στο γήπεδο για να παρακολουθήσει 
τον αγώνα των ΗΠΑ με την Αγγλία 
που έληξε χωρίς νικητή.
Για το φόβο των Ιουδαίων, πάντως, 

η αμφίεση που επέλεξε για το γήπε-
δο ήταν πιο σεμνή, μολονότι ανα-
δείκνυε τις καμπύλες της.
Η ίδια φρόντισε να προσθέσει στις 

αναρτήσεις της και ένα βίντεο το 
οποίο χαρακτήρισε ως το «πιο αγα-
πημένο της» και στο οποίο φαίνεται 
να ανεβαίνει τα σκαλιά γηπέδου στο 
Κατάρ.
Η Ivana Knoll αποφάσισε να δείξει 

το υψηλό της φρόνημα και τον ισχυ-
ρό πατριωτισμό της, παρά τους αυ-
στηρούς κανόνες. 
Και μάλλον τα κατάφερε, καθώς 

εμφανίστηκε στο Κατάρ με ένα μα-
γιό G-string που όχι μόνο απαγορεύ-
εται να το φοράς, αλλά μάλλον και 
να το… έχεις!
Ελαφρώς πιο σεμνή, δηλαδή χω-

ρίς μαγιό αλλά με ρούχα, ήταν και 
η εμφάνισή της προς το στάδιο Al-
Bayat. Το μοντέλο φόρεσε ένα ερυ-
θρόλευκο φόρεμα από καρό, σε μία 
προφανή αναφορά στη σημαία της 
χώρας της. Το ρούχο ήταν μακρύ και 
συνοδευόταν με κουκούλα. 

Ωστόσο, μάλλον ούτε αυτό την 
προστατεύει, καθώς ήταν εφαρμο-
στό σε πολλά σημεία του σώματός 
της, ενώ το βαθύ ντεκολτέ δεν είναι 
σίγουρο ότι θα εγκρινόταν από τους 
αυστηρούς νόμους του Κατάρ.
Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις ήταν 

σαφείς. «Οι επισκέπτες (άντρες και 
γυναίκες) αναμένεται να δείξουν 
σεβασμό στην τοπική κουλτούρα, 
αποφεύγοντας τα υπερβολικά απο-
καλυπτικά ρούχα για το κοινό» προ-
ειδοποίησε η τουριστική αρχή του 
Κατάρ πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο. 
«Συνιστάται γενικά σε άντρες και 

γυναίκες να διασφαλίζουν ότι οι 
ώμοι και τα γόνατά τους καλύπτο-
νται», είχε ξεκαθαρίσει. | © in.gr

Οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο  
της Κιμ Καρντάσιαν με τον Κάνιε Γουέστ
Η Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian) 

και ο Κάνιε Γουέστ (Kanye West) 
κατέληξαν σε συμβιβασμό για το διαζύ-
γιό τους, γεγονός που αποτρέπει τη δίκη 
που είχε οριστεί για τις 14 Δεκεμβρίου. 
Σύμφωνα με το AP, το πρώην ζευγάρι και 

οι δικηγόροι τους κατέθεσαν έγγραφα με 
τους όρους που έχουν συμφωνήσει στο 
ανώτερο δικαστήριο του Λος Άντζελες 

ζητώντας την επικύρωση του δικαστή.
Μεταξύ των όρων είναι η κοινή επιμέλεια 
των τεσσάρων παιδιών τους – ηλικίας 
από 3 έως 9 ετών – ενώ ο Κάνιε Γουέστ 
θα καταβάλλει διατροφή ύψους 200.000 
δολαρίων το μήνα στην Κιμ Καρντάσιαν 
για τα παιδιά. Θα μοιράζονται εξίσου τα 
έξοδά τους για την ασφάλεια, την ιατρική 
περίθαλψη, και το ιδιωτικό σχολείο τους.

To πρώην ζευγάρι χώρισε επίσημα μετά 
από οκτώ χρόνια το Μάρτιο 2022 αλλά 
δεν είχαν βρει λύση σε θέματα περιουσι-
ακά και επιμέλειας. 
Είχαν συνάψει προγαμιαίο συμβόλαιο 

και σε μεγάλο βαθμό οι περιουσίες τους 
ήταν διαχωρισμένες. 
Ήταν ο τρίτος γάμος για την Κιμ και ο 

πρώτος για τον ράπερ. | © ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΤΖΈΝΙΦΈΡ ΛΟΠΈΖ 
Έίναι ερωτευμένη  
και δεν το κρύβει!

Για το νέο της άλμπουμ 
και την επανασύν-

δεσή της με τον Μπεν 
Άφλεκ μίλησε πρόσφατα 
η Τζένιφερ Λόπεζ. Αφού 
ανακοίνωσε το επερχό-
μενο άλμπουμ της «This 
Is Me... Now», η Τζένιφερ 
Λόπεζ (Jennifer Lopez) 
δήλωσε στον Ζέιν Λόου 
στο Apple Music 1 για το 

δίσκο, αποκαλύπτοντας ότι το LP είχε ως έμπνευση 
την επανασύνδεσή της με τον «έρωτα της ζωής μου», 
τον Μπεν Άφλεκ.
«Αιχμαλωτίσαμε αυτή τη στιγμή, που ξαναβρέθηκα 

με την αγάπη της ζωής μου, και αποφασίσαμε ότι θα 
είμαστε μαζί για πάντα. Το όλο μήνυμα του άλμπουμ 
είναι ότι αυτή η αγάπη υπάρχει», είπε και πρόσθεσε: 
«Αυτή είναι μια πραγματική αγάπη... Γιατί η αληθινή 
αγάπη υπάρχει και κάποια πράγματα διαρκούν για πά-
ντα και αυτό είναι πραγματικό». | © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βραβείο για την 95χρονη  
Άνχελα Άλβαρες 

Η μία από τις νική-
τριες του βραβείου 

πρωτοεμφανιζόμενης 
καλλιτέχνιδας στα Latin 
Grammy, Άνχελα Άλβα-
ρες (Angela Alvarez) μίλη-
σε στο Variety Studio για 
την ιστορική νίκη της και 
μοιράστηκε τα μυστικά 

της, που την οδήγησαν στο μεγάλο επίτευγμα, ενώ 
έδωσε συμβουλές στους νέους. 
Η 95χρονη Άλβαρες μοιράστηκε το βραβείο με την 

25χρονη Σιλβάνα Εστράδα. Με ταπεινό ύφος, η Κουβα-
νή τραγουδίστρια είπε στο Variety ότι είχε την τιμή να 
περιτριγυρίζεται από καλλιτέχνες που φαίνονται πολύ 
πιο επαγγελματίες από αυτήν – παρά το γεγονός ότι 
τραγουδάει και γράφει τραγούδια από τη δεκαετία του 
1930, έστω και ιδιωτικά – και πως ποτέ δε φανταζόταν 
τι της επιφυλάσσει το μέλλον. | © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

του Μιχάλη Τελλίδη
5877 Av. Papineau, Montréal, QC  H2G 2W3

Tél.: 514 483-2362 ext. 115
Cell.: 514 258-1775 | Fax: 514 483-1362
www.cfmb.ca | mtellides@gmail.com

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

*

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

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ…;

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΗ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Ο σκοπός του Φιλανθρωπικού Οργανισμού 
Ελληνίδων Κύριων (ΦΟΕΚ) είναι να παρέχει 

βοήθεια σε ευάλωτες οικογένειες στην 
παροικία μας.

Εάν προσωρινά βρισκόσαστε σε οικονομική 
δυσχέρεια, σε κρίσιμη κατάσταση η έκτακτη 
ανάγκη το ΦΟΕΚ μπορεί να σας βοηθήσει.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΩΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ

• Τρόφιμα, ενοίκιο, 
ρουχισμό, έπιπλα, 
ηλεκτρισμό, φάρμακα και 
αλλά έξοδα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Πρόγραμμα Καλοκαιρινών 

Κατασκηνώσεων για 
παιδιά και παιδιά με  
ειδικές ανάγκες.

• Ενημέρωση για 
υπάρχουσες κυβερνητικές 
και κοινωνικές Υπηρεσίες.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
• Βοήθεια για σχολικά 

δίδακτρα, και παντός 
είδους σχολικά είδη.

• Υποτροφίες.

ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
• Βοήθεια κατά την περίοδο 

των Χριστουγέννων και 
του Πάσχα.

• Παραχώρηση τάφων.

514 344-1666

Η παροικία μας, όπως κάθε γειτονιά, έχει τις δικές της κουτσομπόλες... Στις μέρες 
μας, χάρις στα κοινωνικά δίκτυα, τα κουτσομπολιά, και οι συκοφαντίες είναι 

πολύ της «μόδας». Οι «Αλέκα και Μαγδάλω» πρωτοεμφανίστηκαν στην παροικία 
μας αρχές του ‘69 στο περιοδικό «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ», όπου Αρχισυντάκτης ήταν ο Στυλια-
νός Γκιούσμας, που πίστευε ότι το γέλιο κάνει καλό στη ζωή. Συνέχισαν τα «κουτσο-
μπολιά» τους το 1971, στη μηνιαία εφημερίδα του «Ελληνοκαναδική ΔΡΑΣH». Επα-
νήρθαν στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ το 2017, για να σχολιάσουν ωμά τα πάντα και 
τους πάντες. Τώρα δεν είναι οι νεοφερμένες κοπέλες του ‘70. Είναι παντρεμένες με 
παιδιά. Μία επίσης – η Μαγδάλω – είναι και γιαγιά! Απολαύστε τες λοιπόν. 
Κάθε παρομοίωση με υπαρκτά ή ανύπαρκτα πρόσωπα και ονόματα είναι απλώς 

συμπωματική, και δε φέρνει καμία ευθύνη η διεύθυνση της εφημερίδας και οι συ-
νεργάτες της.

Μ-Καλημέρα Αλέκα μου, τι νέα;
Α-Να, μόλις τελείωσα να βλέπω τις 

δηλώσεις για την οικονομική κατάστα-
ση του Κεμπέκ από τον υπουργό.

Μ-Και ποια είναι η κατάσταση;
Α-Πάμε για ύφεση, λόγω πληθωρι-

σμού…
Μ-Σώπα… λες και δεν το ξέραμε. 

Έπρεπε να μας το πει;
Α-Έτσι φαίνεται.
Μ-Με τις 2.000 χιλιάδες που μας υπο-

σχέθηκαν τι γίνεται; Θα μας τις δώ-
σουν;
Α-Ναι, την άνοιξη. Αλλά…
Μ-Υπάρχει και αλλά; Θα τα δώσουν ή 

δε θα μας τα δώσουν;
Α-Σίγουρα όχι σ’ εμάς.
Μ-Γιατί; Συνταξιούχες δεν είμαστε;
Α-Ναι αλλά δεν έχουμε κλείσει τα 70 

μας χρόνια.
Μ-Δηλαδή;
Α-Μόνο τα άτομα ηλικίας 70 ετών και 

άνω θα λάβουν αύξηση της επιστρεφό-
μενης πίστωσης φόρου από 411 δολά-
ρια σε 2.000 δολάρια για να αντιμετω-
πίσουν τον πληθωρισμό. 
Μ-Κι εμείς πως θα τον αντιμετωπί-

σουμε;
Α-Μην έχουμε παράπονο. Μην ξεχνάς 

ότι λάβαμε ή θα λάβουμε τις επόμενες 
ημέρες, επιταγή των 400 ή 600 δολα-
ρίων.
Μ-Σε αυτό έχεις δίκιο, τη λάβαμε χθες 

κι εγώ και ο Αγαμέμνων. Αλλά καλά θα 
ήταν και οι 2000$...
Α-Μην είμαστε πλεονέκτες. Εδώ άλ-

λες επαρχίες και χώρες δεν έλαβαν τί-
ποτε οι πολίτες τους.
Μ-Στην Ελλαδίτσα μας υπάρχει και το 

«καλάθι της νοικοκυράς» και σύντομα 
του «Αι Βασίλη».

Α-Άσε αυτό το θέμα. Μην το πιάνεις 
καθόλου…
Μ-Γιατί… απαγορεύεται;
Α-Δεν απαγορεύεται αλλά είναι πε-

ρίπλοκο και είναι από αυτά τα θέματα 
που μπορεί να αρπαχτούμε, λόγω των 
πολιτικών διαφορών μας, εσύ ΝΔ κι 
εγώ ΠΑΣΟΚ και θα είναι κρίμα να γίνει 
αυτό πριν τις γιορτές.

Μ-Καλά δεν επιμένω. Θυμάσαι τον 
Καντάφι;
Α-Πως σου ήρθε αυτό. Αυτός χρόνια 

τώρα δε ζει…
Μ-Διότι έπρεπε να τον «φάνε» όπως 

γίνεται συνήθως και μάλιστα είχε φρι-
κτό θάνατο. Είχε και πολύ καλές σχέ-
σεις με τον δικό σας τον Ανδρέα. Δεν 
είχε;
Α-Και όχι μόνο. Ήξερες ότι ο Καντάφι 

θεωρούνταν θερμός φιλέλληνας, ενώ 
φημολογείται ότι σπούδασε στη Σχολή 
των Ευέλπιδων, στη δεκαετία του 1960;

Μ-Όχι, αυτό δεν το ήξερα.

Α-Απορώ γιατί τον αναφέρεις…
Μ-Διότι χθες σε μια συζήτηση που 

είχα με τον Αγαμέμνων μου, έμαθα ότι 
ο Καντάφι σε ομιλία του στα Ηνωμένα 
Έθνη το Σεπτέμβριο του 2009, είχε προ-
φητεύσει την πρόσφατη πανδημία!

Α-Τι… το είδε στο φλυτζάνι του αραβι-
κού καφέ που έπινε;
Μ-Όχι, αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά 

αντιμετωπίζαμε τη γρίπη των χοίρων…
Α-Κάτι θυμάμαι. Λοιπόν;
Μ-Ο Καντάφι με πρόφαση αυτή τη 

γρίπη κατηγόρησε τις φαρμακευτικές 
ότι για να κάνουν λεφτά δημιουργούν 
τους ιούς και τις επιδημίες, ώστε στη 
συνέχεια να κατασκευάζουν, να πω-
λούν και να κερδίζουν από τα εμβόλια…
Α-Λες;
Μ-Για τον Καντάφι τα εμβόλια και τα 

φάρμακα έπρεπε να διανέμονται ελεύ-
θερα.
Α-Άλλο το να δημιουργούν τους ιούς 

και άλλο να πουλούν εμβόλια. Αν δεν 
πουλήσουν τα εμβόλια πως θα καλύ-
ψουν τα δισεκατομμύρια που δαπάνη-
σαν για να τα φτιάξουν; Πολύ συνομω-
σιολογικό ακούγεται αυτό…

Μ-Κι αν σου πω ότι τα εμβόλια της 
πρόσφατης πανδημίας δεν επέστησαν 
τις έρευνες που απαιτούνται για να 
βγουν στο εμπόριο. Το βρίσκεις επί-
σης… συνομωσιολογικό;
Α-Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη γι’ 

αυτό. Αλλά μια και μπήκες στα γεωπο-
λιτικά θα σου πω εγώ κάτι.
Μ-Ακούω…
Α-Γιατί ο δικός σου εκεί κάτω στην 

Ελλάδα δεν ακολουθεί το παράδειγμα 
της Πολωνίας και να απαιτήσει και να 
διεκδικήσει επιτέλους τις πολεμικές 
αποζημιώσεις από τη Γερμανία;

Μ-Πρώτη φορά ακούω την Πολωνία 
να ζητά αποζημιώσεις. Και πόσα ζητά-
ει;
Α-Ούτε λίγο ούτε πολύ το ποσό των 

1,3 τρισεκατομμυρίων ευρώ.
Μ-Δεν είναι και λίγο. Που κολλάει ο 

δικός μου;
Α-Κολλάει και παρακολλάει, διότι η 

Πολωνία θέλει να συμμετάσχει και η 
Ελλάδα ως χώρα σε μια μελλοντική δι-
εθνή διάσκεψη για το θέμα των γερμα-
νικών πολεμικών επανορθώσεων και 
αποζημιώσεων και οι δικοί μας κρα-
τούν σιγή…

Μ-Μάλιστα. Τώρα καταλαβαίνω. Που 
ξέρεις, μπορεί ο δικός μου να έχει κα-
λύτερο σχέδιο από τους Πολωνούς.
Α-Άσε να μην απαντήσω σε αυτό, δι-

ότι πάλι θα τσακωθούμε, εφόσον αγγί-
ζουμε και πάλι κόκκινες γραμμές. 
Μ-Συμφωνώ μαζί σου… Τότε, τα λέμε 

την άλλη εβδομάδα…
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ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
του Παγκοσμίου 

Κυπέλλου
13... ο αριθμός των ευρωπαϊκών εθνι-

κών ομάδων, μεγαλύτερος από οποια-
δήποτε άλλη ήπειρο, οι εξής: Γερμανία, 
Δανία, Βέλγιο, Γαλλία, Κροατία, Ισπανία, 
Σερβία, Αγγλία, Ελβετία, Ολλανδία, Πο-
λωνία, Πορτογαλία, Ουαλία. Η Ρωσία, 
η διοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου του 2018, αποκλείστηκε λόγω 
εισβολής στην Ουκρανία. Επίσης, η τέσ-
σερις φορές νικήτρια του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου Ιταλία δεν προκρίθηκε χάνο-
ντας από τη Βόρεια Μακεδονία σε ευ-
ρωπαϊκό αγώνα πλέι οφ. Η Ιταλία απέ-
τυχε επίσης να προκριθεί το 2018.
8... οι χώρες που έχουν κερδίσει το 

Παγκόσμιο Κύπελλο: Βραζιλία (5), Γερ-
μανία (4), Ιταλία (4), Αργεντινή (2), Γαλ-
λία (2), Ουρουγουάη (2), Ισπανία (1) και 
Αγγλία (1).
22η... συμμετοχή της Βραζιλίας, μό-

νης με παρουσία σε κάθε Μουντιάλ.  
Η Βραζιλία έχει επίσης προκριθεί σε 
περισσότερους αγώνες ημιτελικών (11) 
από οποιαδήποτε άλλη χώρα. 
26... Ο αριθμός των παικτών σε κάθε 

ρόστερ, από 23 στα προηγούμενα Μου-
ντιάλ.
16... Ο αριθμός των γκολ συνολικά σε 

Παγκόσμιο Κύπελλο (2002, 2006, 2010 
και 2014) από τον Γερμανό Μίροσλαβ 
Κλόζε, περισσότερα από κάθε παίκτη.
13... Ο αριθμός των γκολ του Γάλλου 

Ζυστ Φοντέν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
1958, ο μεγαλύτερος αριθμός των τερ-
μάτων που έχει καταγραφεί σε ένα μόνο 
τουρνουά.
3... Ο αριθμός των παγκόσμιων τίτλων 

(1958, 1962, 1970) που κέρδισε ο Πελέ, 
περισσότεροι από οποιονδήποτε άλλο 
παίκτη. Είκοσι παίκτες έχουν κερδίσει 
δύο τίτλους Παγκοσμίου Κυπέλλου.
5 δισεκατομμύρια... ο εκτιμώμενος 

συνολικός αριθμός τηλεθεατών που η 
FIFA λέει ότι θα παρακολουθήσουν το 
Παγκόσμιο Κύπελλο. Το Παγκόσμιο Κύ-
πελλο 2018 παρακολούθησαν περίπου 
3,5 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον 
κόσμο.
80η... Το Κατάρ θα γίνει η 80η ομάδα 

που θα παίξει σε Παγκόσμιο Κύπελλο.
80.000... Η χωρητικότητα του σταδίου 

Lusail, που θα φιλοξενήσει τον τελικό. 
2,6... Ο μέσος όρος γκολ ανά παιχνίδι 

το 2018.
6... Φορές που η διοργανώτρια χώρα 

έχει κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.
334.000... Ο πληθυσμός της Ισλανδί-

ας, η μικρότερη χώρα που προκρίθηκε 
ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο (2018).
440 εκατ. δολάρια... Θα μοιράσει η 

FΙFA ως πριμ στις εθνικές ομάδες, 44 θα 
πάρει η νικήτρια. Επίσης 209 εκατ. δο-
λάρια θα μοιραστούν σε συλλόγους σε 
όλο τον κόσμο.
18... καρατίων το τρόπαιο με ύψος 

36,8 cm, βάρος 6,175 κιλά και διάμετρο 
βάσης 13 cm.
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Ο Μέσι, η «κούπα» κι ο Θεός...
Ένα τρόπαιο λείπει από τον Λιονέλ 

Μέσι, για να γίνει ο κορυφαίος και 
ίσως μεγαλύτερος, ακόμη και από τον 
Ντιέγκο Μαραντόνα. Στο Κατάρ, ο αρχη-
γός της εθνικής Αργεντινής ονειρεύεται 
να κατακτήσει το πρώτο του Παγκόσμιο 
Κύπελλο και να προσφέρει ένα τρί-
το στην Αργεντινή μετά το 1978 και το 
1986, που ήλθε με το αριστούργημα του 
θρυλικού «Pibe de Oro».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λίγες μέρες μετά το θάνατο του Ντιέ-
γκο Μαραντόνα, το Νοέμβριο του 2020, 
ο Μέσι είχε σκοράρει ένα γκολ με την 
Μπαρτσελόνα εναντίον της Οσασούνα 
και είχε βγάλει τη φανέλα των «μπλαου-
γκράνα» για να αποκαλύψει μίαν άλλη, 
αυτήν της Νιούελς Ολντ Μπόις, σε μία 
κίνηση που συνδέθηκε συνειρμικά με το 
Νο 10 του «Ντιεγκίτο».
Σε αυτό το κλαμπ στο Ροζάριο, την πα-

τρίδα του, ο Μέσι έμαθε ποδόσφαιρο. 
Ως παιδί, πριν πάει στην Μπαρτσελόνα 
σε ηλικία 13 ετών και «κτίσει» το μύθο 
του, θαύμαζε τον Μαραντόνα, ο οποίος 
επέστρεψε από την Ευρώπη για να ολο-
κληρώσει την καριέρα του στο σπίτι του, 
στη Νιούελς και στη συνέχεια στη Μπόκα 
Τζούνιορς.
Από τότε πέρασαν χρόνια και ο Μέσι 

έχει κατακτήσει τα πάντα. Επτά φορές 
τη «Χρυσή Μπάλα», τέσσερα Champions 
League και πληθώρα πρωταθλημάτων 
και κυπέλλων με τη Μπαρτσελόνα και 
την Παρί Σεντ Ζερμέν, καθώς επίσης ένα 
Κόπα Αμέρικα το περασμένο καλοκαίρι, 
το πρώτο του τρόπαιο με την Αργεντινή.
Ο «ψύλλος», πέτυχε εκατοντάδες γκολ, 

μάγεψε τον κόσμο του ποδοσφαίρου με 
τις ντρίμπλες του, τις πάσες του, τις επι-
νοήσεις και την ταχύτητά του. 
Είναι ο αρχηγός της «αλμπισελέστε», ο 

πρώτος σκόρερ στην Ιστορία της (σ.σ. με 
90 γκολ) και ο παίκτης με τις περισσότε-
ρες (σ.σ. 164) συμμετοχές. Όμως… τού 
λείπει ένα Μουντιάλ.
«Το να δούμε την εθνική ομάδα να κερ-

δίζει με τον Μέσι επικεφαλής, είναι αυτό 
στο οποίο ελπίζουμε όλοι οι Αργεντινοί. 
Θα ήταν φανταστικό. Στην Αργεντινή, 
ζούμε για το ποδόσφαιρο. Το να δούμε 
τον Μέσι να σηκώνει το κύπελλο θα ήταν 
το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο», δη-
λώνει ο Αργεντινός αμυντικός της Μαρ-
σέιγ, Λεονάρντο Μπαλέρντι.
«Το ποδόσφαιρο χρωστάει ένα Παγκό-

σμιο Κύπελλο στον Μέσι», είχε δηλώσει 
το 2017 ο Χόρχε Σαμπαόλι, τότε προπο-
νητής της «αλμπισελέστε», λίγους μήνες 
πριν από την αποτυχία του 2018 στη Ρω-
σία, όταν η Αργεντινή και ο «πούλγκα», 
αποκλείσθηκαν από τη μετέπειτα παγκό-
σμια πρωταθλήτρια, ομάδα της Γαλλίας.
«Ο Ντιέγκο ήταν το απόλυτο είδωλο για 

περισσότερο από μια γενιά και ο Μέσι 
είναι το είδωλο της νεολαίας. Νομίζω ότι 
μπορεί να τον ξεπεράσει μόνο εάν γίνει 
παγκόσμιος πρωταθλητής, όντας το αστέ-
ρι της διοργάνωσης, ο πρώτος σκόρερ του 
τουρνουά, αλλά και να σκοράρει ένα γκολ 
όπως αυτό του Ντιέγκο», επισημαίνει στο 

γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Ντανιέλ 
Μπερτόνι, παγκόσμιος πρωταθλητής με 
την Αργεντινή το 1978 και συμπαίκτης 
του Μαραντόνα στη Νάπολι από το 1984 
μέχρι το 1986.
Αυτή η σχεδόν... μυστικιστική διάσταση 

του Μαραντόνα, είναι αυτό που μάλλον 
δε θα μπορέσει ποτέ να πετύχει ο Μέσι 
και που άλλωστε, δεν ψάχνει. 
Ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν είναι 

ένας διακριτικός χαρακτήρας και μιλά 
σπάνια. Η δημόσια εικόνα του είναι... 
μετρημένη, σε αντίθεση με τον Κριστιά-
νο Ρονάλντο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα... 
δραστήριος.
Όσον αφορά στο εξ’ ορισμού αυθαίρε-

το και ουσιαστικά... ανούσιο ερώτημα 
«Μαραντόνα ή Μέσι;», ο σκόρερ του νι-
κητήριου γκολ στον τελικό του Μουντιάλ 
1986 επί της Γερμανίας, Χόρχε Μπου-
ρουσάγκα, απαντά με νόημα: «Δε με εν-
διαφέρει. Και οι δύο είναι Αργεντινοί και 
είναι οι δύο καλύτεροι των τελευταίων 
40 ετών».
Ο Λιονέλ Μέσι ηγείται της εθνικής ομά-

δας της Αργεντινής στο Μουντιάλ του 
Κατάρ και είναι αποφασισμένος να διεκ-
δικήσει με κάθε τρόπο, το μονα-
δικό τρόπαιο που λείπει από 
την πλούσια και γεμάτη δι-
ακρίσεις καριέρα του. 
Ωστόσο, ο κορυφαίος 

ποδοσφαιριστής της σύγ-
χρονης εποχής παραμένει... 
προσγειωμένος και δηλώνει 
εμπιστοσύνη στους συμπαί-
κτες του. χαρακτηριστικά είναι 
τα λόγια του λίγο πριν από την 
έναρξη των αγώνων: «Αυτή η 
ομάδα είναι παρόμοια με αυ-
τήν του 2014, όταν φθάσα-
με στον τελικό. Από εκεί 
και πέρα, κατάλαβα 
ότι έπρεπε να πι-
στέψουμε σε αυτήν 
την ομάδα και πως 
είναι σημαντικό να 
αρχίσουμε καλά 
στη διοργάνωση. 
Αυτή η ομάδα, έγι-
νε δυνατή όταν χά-
σαμε από τη Βρα-

ζιλία στο Κόπα Αμέρικα του 2019», είχε 
δηλώσει ο «ψύλλος» στην εφημερίδα 
της πατρίδας του «Ole» και είχε προσθέ-
σει και τα εξής: «Είμαστε πολύ ενθουσι-
ασμένοι και ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε 
μια εξαιρετική στιγμή, αλλά επίσης πρέ-
πει να ξέρουμε ότι είναι ένα Παγκόσμιο 
Κύπελλο και είναι πολύ δύσκολο να το 
κατακτήσεις. Σε έναν αγώνα, όλα μπορεί 
να συμβούν και υπάρχουν λεπτομέρειες 
που κρίνουν το αποτέλεσμα. Ξέρουμε ότι 
μπορούμε να κερδίσουμε, αλλά όχι ότι θα 
κερδίσουμε με βεβαιότητα όπως πιστεύ-
ουν όλοι οι Αργεντινοί. Πάντα συμβαί-
νουν πράγματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
που δεν μπορείς να φαντασθείς. Πρέπει 
να σκέφτεσαι μόνο το πρώτο παιχνίδι και 
όχι τα άλλα. Δεν είμαι από αυτούς που 
δίνουν υποσχέσεις. Ο Θεός είναι αυτός 
που αποφασίζει τι πρέπει να συμβεί. Σκέ-
φτομαι μόνο αυτό. Υπάρχει μεγάλο άγχος 
στην οικογένεια, όπως και σε ολόκληρη 
τη χώρα. Με ρωτάει η Αντονέλα (σ.σ. η 
σύζυγος του), ενώ ο Τιάγκο (σ.σ. ένας 
από τους υιούς του) βλέπει συνέχεια βί-
ντεο της εθνικής ομάδας, κοιτάζει το ημε-
ρολόγιο και με... πιέζει τρομερά».

Παίζοντας με την Ολλανδία στα προ-
ημιτελικά, στην περίπτωση που 

προκριθεί η Αργεντινή του Λιονέλ 
Μέσι, ίσως βρει μπροστά της στα 

ημιτελικά τη Βραζιλία, αν φυσι-
κά οι πεισματάρηδες Κροάτες 
δεν κάνουν την έκπληξη. Και 
σε ένα… απόλυτο παγκόσμιο 
ντέρμπι μεταξύ Βραζιλίας – 

Αργεντινής, προβλέ-
ψεις δε χωρά-

νε…
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Η απίθανη Κηφισιά έστησε… πάρτι στο Κερατσίνι, ισοπεδώνοντας την Προοδευτική 
με σκορ 4-0, ενώ μεσοβδόμαδα πέρασε και από την έδρα του ΠΑΟ Ρουφ με 1-3  
σε παιχνίδι εξ αναβολής και «ονειρεύεται» σαλόνια… • Σταθερά στην κορυφή  
ο ΠΑΟΚ Β’, σε απόσταση αναπνοής η Λάρισα

Με τα παιχνίδια της 5ης αγωνιστι-
κής συνεχίστηκε το πρωτάθλημα 

της Σούπερ Λιγκ 2, ενώ μεσοβδόμαδα 
έγιναν και δύο παιχνίδια που είχαν ανα-
βληθεί για το Νότιο Όμιλο.
ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ η Β’ ομάδα 

του ΠΑΟΚ σημείωσε την 4η συνεχόμενη 
νίκη της και προελαύνει, ακολουθεί όμως 
κατά... πόδας η Λάρισα στο -1, εφόσον 
πέτυχε με τη σειρά της την 3η συνεχόμε-
νη νίκη της κόντρα στο Θεσπρωτό. 
Αυτές οι δύο ομάδες, μαζί με τους Μα-

κεδονικό και Αναγέννηση Καρδίτσας που 
επέστρεψαν στις νίκες, συνθέτουν μέχρι 
στιγμής την τετράδα της κορυφής.
ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ η Κηφισιά νί-

κησε και το εξ αναβολής παιχνίδι της με 
τον ΠΑΟ Ρουφ, έκανε το 5Χ5 και απολαμ-
βάνει τη... μοναξιά της κορυφής, όντας 
η μεγάλη έκπληξη του πρωταθλήματος 
μέχρι στιγμής. Τους πρωτοπόρους ακο-
λουθεί στο -2 ο Απόλλων Σμύρνης, που 
σημείωσε 2 νίκες σε διάστημα 4 ημερών 
(νίκησε και τον Ολυμπιακό Β’ στο εξ ανα-
βολής παιχνίδι μεσοβδόμαδα), έχοντας 
ως χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι και τις 
4 μέχρι στιγμής νίκες του τις πέτυχε με 
σκορ 1-0! Από κοντά και η Καλαμάτα με 
την Ηλιούπολη. Οι Μεσσήνιοι, αν και τα 
βρήκαν σκούρα, λύγισαν την αντίσταση 
της Επισκοπής. Πάντως οι παίκτες του 
Νίκου Αναστόπουλου είχαν ευκαιρίες για 
πιο άνετη νίκη, ενώ είδαν και δύο φορές 
τα... δοκάρια να τους στερούν το γκολ.
Με τη σειρά της η Ηλιούπολη νίκησε 

στο ντέρμπι την Παναχαϊκή. Η ομάδα των 
νοτίων προαστίων κατάφερε να καθαρί-
σει το «τρίποντο» από το πρώτο κιόλας 
ημίχρονο. 
Ο Ηρόδοτος αν και έκανε... σεφτέ στις νί-

κες, επικρατώντας στο ντέρμπι ουραγών 
με τον ΠΑΟ Ρουφ με 2-1 και αφήνοντας 
τον αντίπαλό του χωρίς επιτυχία ακόμα, 
βλέπει το έργο της παραμονής του να 
δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, εφόσον 
οι ποινές συνεχίζονται για την ομάδα της 
Αλικαρνασσού. Στην ομάδα της Κρήτης 
αφαιρέθηκαν επιπλέον 6 βαθμοί λόγω 
οφειλών χρημάτων σε ποδοσφαιριστές, 
κι έτσι εκεί που με τη νίκη της από το -9 
πήγε στο -6, πλέον είναι στο... -12!
Τέλος, φουλ επίθεση στην ΕΠΟ από τον 

Ολυμπιακό. Με αφορμή το ακυρωθέν 
γκολ στην ισόπαλη αναμέτρηση της δεύ-

τερης ομάδας τους κόντρα στο Αιγάλεω 
για τη Super League 2, οι Πειραιώτες εξέ-
δωσαν ανακοίνωση κατά της Ομοσπον-
δίας, κάνοντας λόγο για «πλήρη γελοιο-
ποίηση των κανόνων του αθλήματος και 
κατ’ επέκταση του προϊόντος που λέγεται 
ποδόσφαιρο», σημειώνοντας πως «με 
αυτές τις συνθήκες η ΠΑΕ Ολυμπιακός θα 
επανεξετάσει πολύ σοβαρά την παρου-
σία της στη συγκεκριμένη κατηγορία»!

Αναλυτικά τα αποτελέσματα  
της 5ης αγωνιστικής, η βαθμολογία  

και η επόμενη αγωνιστική,  
έχουν ως εξής: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ.-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1-0 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 2-0
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2-0 
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 1-0 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0-1 
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΠΑΟΚ Β’ 2-3
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. 0-1
ΡΕΠΟ: ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 5 αγώνες)

1] ΠΑΟΚ Β’   13 (9-4)
2] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ  12 (8-1) 
3] ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ  10 (6-1) 
4] ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. 9 (5-2)  
5] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 8 (11-8)
6] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 7 (3-3) 
7] ΒΕΡΟΙΑ  6 (5-5)
8] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 6 (4-5)
9] ΗΡΑΚΛΗΣ  4 (5-6)
10] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  4 (4-5)
11] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 3 (2-4)
12] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ  3 (4-8)
13] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 3 (2-7)
14] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0 (6-8)*
15] ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 0 (0-7)
*-3 βαθμούς με απόφαση Ομοσπονδίας

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6η)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΒΕΡΟΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ.-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. 
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 
ΠΑΟΚ Β’-ΗΡΑΚΛΗΣ 

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΟ ΡΟΥΦ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1-2 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2-1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΧΑΝΙΑ 1-0
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 0-0 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 1-0 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΚΗΦΙΣΙΑ 0-4
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΕΚ Β’ 3-0
ΡΕΠΟ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΑΓΩΝΕΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 1-0 
ΠΑΟ ΡΟΥΦ-ΚΗΦΙΣΙΑ 1-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 5 αγώνες)

1] ΚΗΦΙΣΙΑ  15 (13-1)
2] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.  13 (4-0)
3] ΚΑΛΑΜΑΤΑ  10 (5-1)
4] ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  10 (6-3)
5] ΚΑΛΛΙΘΕΑ  9 (6-3)
6] ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 9 (9-3)
7] ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ  8 (5-4)
8] ΧΑΝΙΑ  6 (4-3)
9] ΑΕΚ Β’  5 (4-6)
10] ΑΙΓΑΛΕΩ  5 (2-5)
11] ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 3 (2-7)
12] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 2 (1-5)
13] ΕΠΙΣΚΟΠΗ  1 (2-6)
14] ΠΑΟ ΡΟΥΦ  0 (3-13)
15] ΗΡΟΔΟΤΟΣ                 -12 (2-8)*
* Απόφαση Ομοσπονδίας

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΧΑΝΙΑ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΑΕΚ Β’-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’-ΠΑΟ ΡΟΥΦ
ΡΕΠΟ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ

BASKET LEAGUE
«ΚΟΚΚΙΝΟ»«ΚΟΚΚΙΝΟ»  

το ντέρμπι στο ΣΕΦ
Φαβορί οι «ερυθρόλευκοι» για 

το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας 

ΟΟλυμπιακός νίκησε στο ΣΕΦ και 
τον Παναθηναϊκό με 68-66 στο 

παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 8η αγω-
νιστική της Basket League και παρα-
μένει μόνος πρώτος και αήττητος στο 
βαθμολογικό πίνακα. 
Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 8/8 στη 

φετινή σεζόν και απομακρύνθηκαν με 
δύο νίκες από τους διώκτες τους. Από 
την άλλη ο Παναθηναϊκός υποχώρησε 
στο 5-2. Η αναμέτρηση ήταν ντέρμπι σε 
όλη του τη διάρκεια με το νικητή να κρί-
νεται στις τελευταίες επιθέσεις, όπου 
ο Ολυμπιακός κατάφερε να αντέξει την 
πίεση των αντιπάλων του, ενώ για τον 
Παναθηναϊκό ο Μπέϊκον αστόχησε στο 
τελευταίο σουτ του αγώνα.
Βεζένκοφ με 22 πόντους και Φαλ με 17 

πόντους «οδήγησαν» τον Ολυμπιακό 
στην επίθεση, ενώ για τον Παναθηναϊκό 
4 παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων 
(Μπέϊκον 20, Γουόλτερς 13, Λι 13, Πα-
παγιάννης 11), όμως βρέθηκαν σε κακή 
βραδιά οι Γουίλιαμς και Πονίτκα που 
σημείωσαν από 4 πόντους έκαστος. 
Τα δεκάλεπτα: 24-14, 35-38, 49-48, 68-66 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ           96-67 
ΑΠΟΛΛΩΝ Π.-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ   85-66
ΑΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ              73-70
ΑΡΗΣ-ΛΑΥΡΙΟ                                     87-61 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΠΑΟΚ                                63-92
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ     68-66

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 8 αγώνες)

01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  16 
02] ΑΕΚ   14 
03] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  14 
04] ΠΑΟΚ  13  
05] ΑΡΗΣ  13
06] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12 (7 αγ.) 
07] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 11
08] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 11
09] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 10
10] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 8 (6 αγ.)
11] ΛΑΥΡΙΟ  8
12] ΚΑΡΔΙΤΣΑ   8 (7 αγ.)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

09:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  
09:00 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ
12:15 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π.-ΑΠΟΛΛΩΝ Π.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
08:45 ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
10:00 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΡΗΣ
12:15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ
*Όλα τα παιχνίδια τα μεταδίδει η ΕΡΤ3 

SUPER LEAGUE 2 | 5SUPER LEAGUE 2 | 5ηη ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  

Ασταμάτητο το «τρένο»  Ασταμάτητο το «τρένο»  
της Κηφισιάς και... 5Χ5της Κηφισιάς και... 5Χ5

Για όλες τις εκδηλώσεις σας, γάμους, βαπτίσεις, χορούς
Μουσικά σύνολα 2 ατόμων και άνω, με δυνατότητα επιλογής ύφους ρεπερτορίου 

514-991-7408 info@alexandroslive.com
www.alexandroslive.com
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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.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο
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Η αναφορά του ΠροέδρουΗ αναφορά του Προέδρου
Την Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022, 

πραγματοποιήθηκε η τακτική συνε-
δρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΚΜΜ, στην αίθουσα «Μικρή Βουλή» 
των κεντρικών γραφείων της Κοινότη-
τας, παρουσία των τοπικών μέσων ενη-
μέρωσης και μελών του Οργανισμού. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δρ. Γεώρ-
γιος Τσούκας, στην αναφορά του, ενη-
μέρωσε, λεπτομερώς, για το έργο που 
έχει επιτελέσει η νέα Διοίκηση από την 
ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της 
καθώς και για το στρατηγικό σχέδιο, 
που ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή. Συγκε-
κριμένα, ο Καθηγητής Γεώργιος Τσού-
κας, είπε:

«Οι εκλογές 
του Ιουνίου 
προσέφεραν 
στα μέλη της 
Κοινότητάς 
μας διάφο-
ρες επιλογές, 
όσον αφορά 
το όραμα για 
το μέλλον 

της ΕΚΜΜ.  Με τη σοφία της, η παροικία 
επέλεξε το όραμα που της παρουσίασε 
η ομάδα μου. Ως θεματοφύλακας αυτού 
του οράματος και λόγω του γεγονότος 
ότι αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο με εξέ-
λεξε ως Πρόεδρο, αυτό είναι το όραμα 
με το οποίο θα συνεχίσουμε. Είμαι υπε-
ρήφανος για το έργο που έχει επιτευχθεί 
μέχρι σήμερα.  

Η αλλαγή ποτέ δεν είναι εύκολη, όμως, 
κάνουμε βήματα προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Στόχος μας είναι να έχουμε μια 
ΕΚΜΜ, που να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες μιας παροικίας που να είναι ζω-
ντανή και επιτυχημένη.

Ο πυρήνας αυτού του οράματος βασί-
ζεται στη δημοσιονομική υπευθυνότητα 
και τη διαφάνεια, προσφέροντας, πα-
ράλληλα, καλύτερες υπηρεσίες στον Ελ-
ληνισμό. Αυτές οι αρχές αντικατοπτρίζο-
νται στο έργο που έχει ήδη επιτευχθεί:

Το στρατηγικό μας σχέδιο είναι να προ-
σεγγίσουμε την κοινωνία του Μοντρεάλ, 
του Κεμπέκ, του Καναδά και της Ελλά-
δας. Για τον σκοπό αυτό βρισκόμαστε 
σε επαφή με άλλες πολιτιστικές ομάδες 
και πανεπιστήμια, στο Μοντρεάλ και 
στην Ελλάδα. Ήδη, το Πανεπιστήμιο 
της Πάτρας έχει απευθυνθεί σε εμάς για 
την προώθηση προγραμμάτων, όπως 
η πολιτιστική γλωσσολογία και η εκπαί-
δευση.

Θα ήθελα να προσθέσω λίγα λόγια για 
τα προγράμματά μας. 

Τα σχολεία:
Η Γραμματέας Εκπαίδευσης Ελένη Καρ-
τερή θα δώσει μια πιο λεπτομερή εικόνα 
του έργου που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.  
Αλλά, οι γενικές γραμμές, έχουν ως εξής:

1-Η χρήση της τεχνολογίας για τη δι-
δασκαλία του προγράμματος σπουδών 
έχει αναβαθμιστεί και έχει τεθεί σε εφαρ-
μογή.
2-Η διδασκαλία του τρόπου χρήσης της 
τεχνολογίας έχει ενσωματωθεί στο πρό-
γραμμα σπουδών.
3-Η διδασκαλία της γλώσσας μας έχει 
βελτιωθεί και βελτιώνεται συνεχώς, για 
την καλύτερη επίτευξη του στόχου της 
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στην 
επόμενη γενιά ηγετών.
4-Η ανάπτυξη προγράμματος υποστή-
ριξης για όσους χρειάζονται επιπλέον 
βοήθεια έχει ξεκινήσει. 
5-Η υποδομή των σχολείων μας έχει 
βελτιωθεί και θα βελτιωθεί ακόμη περισ-
σότερο. 
6-Σήμερα, μπορώ να σας ανακοινώσω 
ότι είμαστε σε σοβαρές συζητήσεις, για 
την κατασκευή ενός νέου σχολείου στο 
Λαβάλ.

Θέλω επίσης να πω, ότι αναβαθμίζουμε 
το ερανικό μας πρόγραμμα, για την κα-
λύτερη κάλυψη των αναγκών της σχολι-
κής μας κοινότητας και τη στήριξη όσων 
έχουν ανάγκη.

Κοινωνικές υπηρεσίες:
Ο Δρ. Βίκυ Μπάφη ανέλαβε ένα χαρτο-
φυλάκιο που ήταν σε κακή κατάσταση.  
Σήμερα, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες έχουν 
κάνει μια θεαματική αλλαγή σε αυτά που 
προσφέρουν, ενώ έχουν υιοθετήσει δι-
αδικασία επανασύνδεσης με άλλες ορ-
γανώσεις, προκειμένου να προσφέρουν 
περισσότερες υπηρεσίες στα μέλη της 
κοινότητας που έχουν ανάγκη.

1-Η σχέση μας με τους κυβερνητικούς 
μας εταίρους έχει αποκατασταθεί και 
πλέον συνεργαζόμαστε ως εταίροι, προ-
κειμένου να προσφέρουμε υπηρεσίες 
με πιο αποτελεσματικό και στοχευμένο 
τρόπο.
2-Έχουμε ξεκινήσει προκαταρκτικές 
συζητήσεις με άλλες κοινοτικές οργα-
νώσεις, προκειμένου να προσφέρουμε 
εξορθολογισμένη υποστήριξη και να 
μην επικαλύπτουμε τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες.
3-Έχουμε ξεκινήσει σχέση με την 
Ometz, (θάρρος, στα εβραϊκά) η οποία 
θα προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες 
στην Κοινότητά μας.  Η σχέση αυτή δεν 
είναι μόνο λειτουργική, αλλά περιλαμ-
βάνει επίσης μάρκετινγκ και οικονομική 
υποστήριξη, μέσω της χρήσης κοινών 
εκδηλώσεων.
4-Είμαστε, επίσης, στη διαδικασία διε-
ρεύνησης των επιλογών μας, για τη δη-
μιουργία και ανάπτυξη υποδομών υπο-
στήριξης για τους ηλικιωμένους μας, ώστε 
να εμπλουτίσουν καλύτερα τη ζωή τους.

Τεχνολογία:
Ο Γραμματέας ERP Νίκος Φούντας μάς 
δίνει τακτικές αναφορές για την εφαρμο-
γή του συστήματος ERP και τώρα βλέ-
πουμε τους καρπούς της δουλειάς μας.  
Οραματιζόμαστε ότι μέσω αυτής της 

διαδικασίας θα είμαστε σε θέση να απο-
κτήσουμε μια καλύτερη εικόνα των μελ-
λοντικών μας δυνατοτήτων και μια σαφή 
εικόνα της οικονομικής και λειτουργικής 
μας θέσης, σε τακτική και έγκαιρη βάση.

1-Η ικανότητά μας να προσφέρουμε τρι-
μηνιαίες καταστάσεις μέχρι τον Ιανουά-
ριο βρίσκεται σε καλό δρόμο.
2-Οι τραπεζικές μας συμφωνίες είναι 
επίσης σε καλό δρόμο για να αυτοματο-
ποιηθούν πλήρως.
3-Στη συνέχεια, σκοπεύουμε να επικε-
ντρωθούμε στην ανάπτυξη των συστη-
μάτων εισπρακτέων και πληρωτέων λο-
γαριασμών μας. 
4-Η διαχείριση εγγράφων βρίσκεται σε 
εξέλιξη. 
5-Η αυτοματοποίηση της μισθοδοσίας 
μας βρίσκεται σε καλό δρόμο.
6-Το επόμενο μεγάλο έργο θα είναι η 
ανάπτυξη του συστήματος αιτημάτων 
αγοράς μας, το οποίο αντιπροσωπεύει 
μια σημαντική ροή εργασίας για την κοι-
νότητα και είναι το κλειδί για την από-
κτηση πλήρους ελέγχου των οικονομι-
κών μας πόρων μέχρι και την τελευταία 
λεπτομέρεια. 
7-Επίσης, θα ακολουθήσει η κοστολόγη-
ση εργασιών έργων και η ενσωμάτωση 
δωρεών.

Πολιτιστικές υποθέσεις:
Είχαμε μια σπουδαία εκδήλωση, τον 
Νοέμβριο, σχετικά με την ιστορική ανα-
σκόπηση του κοινού μας πόνου της 
Σμύρνης. Αναπτύσσουμε σχέδια για 
ταινίες, εορτασμούς, όπως η εκδήλωση 
του Λαογραφικού εργαστηρίου, την πε-
ρασμένη Κυριακή.  Επικεντρωνόμαστε, 
επίσης, στη βελτίωση της Βιβλιοθήκης, 
όχι μόνο ως μια βιβλιοθήκη που απλώς 
μπορεί να επισκεφθεί κανείς, αλλά και 
ως μια βιβλιοθήκη-πηγή, που τεκμη-
ριώνει τη δυσχέρεια της μεταναστευτι-
κής εμπειρίας στο Μοντρεάλ και στον 
Καναδά.  Δεν προσφέρουμε αυτή την 
υποστήριξη  μόνο ηθικά αλλά και οικο-
νομικά.

Υποθέσεις νεολαίας:
1-Αναζωογονήσαμε τα Προγράμματα 
Νεολαίας μας, με την υποστήριξη των 
σχολείων και την οργάνωση εντός της 
Ελληνικής Κοινότητας.
2-Πρόγραμμα αθλοπαιδιών μετά το σχολείο. 
3-Ποδόσφαιρο σε συνεργασία με τον 
όμιλο ΠΑΟΚ του Λαβάλ.
4-Οργάνωση προγράμματος και ομά-
δας μπάσκετ
5-Διαπραγμάτευση για την επίσκεψη 
στο Μοντρεάλ του Γιάννη Αντετοκούμπο 
και τη φιλοξενία από την ΕΚΜΜ.

Ανθρώπινο δυναμικό:
Ο Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού 
Κυριάκος Πολυμενάκος έχει υιοθετήσει 
μια πρακτική προσέγγιση σε αυτό το 
χαρτοφυλάκιο και συνεργάζεται στενά 
με την ομάδα λειτουργίας, προκειμένου 
να διασφαλίσει ότι η Κοινότητα εξυπη-
ρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

από την ομάδα και ότι η ομάδα διαθέτει 
όλους τους διαθέσιμους πόρους, προ-
κειμένου να φέρει εις πέρας τα καθήκο-
ντά της.

1-Αναθεωρήσεις των διαδικασιών και 
των ροών εργασίας.
2-Έχει πραγματοποιηθεί ανασκόπηση 
του προσωπικού, η οποία ικανοποιεί 
όλα τα κριτήρια, τόσο των εσωτερικών 
απαιτήσεων όσο και των νομικών μας 
υποχρεώσεων.
3-Η ασφάλεια και η ευημερία του προ-
σωπικού μας είναι υψίστης σημασίας 
και έχει υποστηριχθεί και θα συνεχίσει 
να υποστηρίζεται.

Οικονομικά:
Εγώ, ο Κυριάκος Πολυμενάκος, ο Δρ. 
Μιχάλης Τσούκας, ο Διονύσης Κότσο-
ρος, η Paula Soares και οι εξωτερικοί 
μας σύμβουλοι εξετάσαμε το χαρτο-
φυλάκιο των δανείων μας -όχι μόνο το 
δάνειο που είναι προς ανανέωση- και 
διαπιστώσαμε μια σημαντική αλλαγή 
στη θέση μας. Μπορούμε πλέον να 
προχωρήσουμε με την ανανέωση του 
δανείου, αλλά υπάρχει, επίσης, μια αλ-
λαγή προς όφελος μας, σε ένα άλλο δά-
νειο που χρεωνόταν με Prime + 2% και 
τώρα είναι Prime + 0,5%. Αυτό αποτελεί 
πλέον το πρότυπο, με το οποίο μπορού-
με να προχωρήσουμε με τα δάνειά μας.  
Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι τώρα 
συνεργαζόμαστε με την τράπεζα, για να 
μειώσουμε τις εγγυήσεις επί των ακινή-
των μας και να αυξήσουμε τη δανειο-
ληπτική μας ικανότητα.  Αυτό αποτελεί 
ένδειξη της υγείας του Ισολογισμού μας.  
Η εργασία θα συνεχιστεί με μια πιο πρα-
κτική προσέγγιση, προκειμένου να απο-
κτήσουμε καλύτερη οικονομική θέση για 
την Κοινότητά μας.

Στρατηγικό σχέδιο:
Παρά τη ρητορική που κυκλοφορεί, 
υπάρχει στρατηγικό σχέδιο και βρίσκε-
ται στα χέρια του Διοικητικού Συμβουλί-
ου, από τον Ιούλιο.  Το πιο σημαντικό 
είναι ότι το σχέδιο αυτό συμβαδίζει με το 
όραμά μας και θα συνεχίσουμε σε αυτόν 
τον δρόμο, ανεξάρτητα από τη ρητορι-
κή. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες προ-
σαρμογές, καθώς αναζητούμε διαρκώς 
τρόπους για να εκτελέσουμε τα σχέδιά 
μας. Ένας από αυτούς τους τρόπους εί-
ναι η άσκηση μεγαλύτερου ελέγχου επί 
της ημερήσιας διάταξης, η οποία αποτε-
λεί προνόμιο του Προέδρου. Από αυτή 
τη συνεδρίαση και μετά, η ημερήσια διά-
ταξη θα καθορίζεται με τους στόχους και 
τις δράσεις που μόλις σας περιέγραψα.  
Το Στρατηγικό Σχέδιο είναι εκεί, σε πλή-
ρη θέα της Κοινότητας με τα μέχρι τώρα 
επιτεύγματα μας».

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τα 
υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διά-
ταξης, τις αναφορές των Γραμματέων, 
ερωτήσεις μελών του ΔΣ, των μέσων 
ενημέρωσης και των μελών της ΕΚΜΜ.
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Toronto • Montreal • Vancouver

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

Τρίγωνα µε 
Γέµιση Καρύδι Προετοιμασία Γέμισης

1. Βάζουμε το γάλα, κορν φλάουρ, κανέλλα και αλάτι 
 σε κατσαρολάκι non-stick.
2. Ζεσταίνουμε σε χαμηλή φωτιά  μέχρι να πάρουν μια βράση 
 και βγάζουμε την κατσαρόλα αμέσως από την φωτιά. Πριν 
 πήξη, προσθέτουμε το μέλι και ανακατεύουμε καλά.
3. Προσθέτουμε τα καρύδια και το σουσάμι στη κατσαρόλα 
 και ανακατεύουμε.

Εκτέλεση
1. Προθερμαίνετε το φούρνο στους 190C 
2. Κόβουμε το φύλλο σε μακρόστενες λωρίδες πάχους περίπου 5”.
3. Παίρνουμε μία-μία τις λωρίδες φύλλου και προσθέτουμε 1 κουτ. σούπας 
 γέμιση στην κάτω γωνία. Διπλώνουμε το φύλλο σε ισοσκελή τρίγωνα 
 ξανά και ξανά. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για όλες τις υπόλοιπες  
 λωρίδες φύλλου. 
4. Τοποθετούμε τα τριγωνάκια σε λαμαρίνα στρωμένη με λαδόκολλα.  
 Ψήνουμε για περίπου 20-25 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει το φύλλο.
5.  Τα βγάζουμε από τον φούρνο, τα αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρά και 
 τα πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και κανέλα (προαιρετικά) και τα 
 περιχύνουμε με λίγο μέλι. 

• 2 κούπες γάλα
• 4 κουτ. σούπας κορν φλάουρ 
• 1 κουτ. γλυκού κανέλα 
• 1/2 κουτ. γλυκού αλάτι
• 3/4 κούπας μέλι Attiki

• 4 κουτ. σούπας καρύδια,  
   ψιλοκομμένα
• 1/2 κούπα σουσάμι
• 1 πακέτο (454 γρ) φύλλο 
   κρούστας Krinos

Υλικά

που τόσο αγαπήσαμε 

ΣΥΝΤΑΓΗ
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Πρόσκληση σε «Γεύμα Μακαρονάδας»
Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε 
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της 
του Θεού Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία 
του, σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως τις 6:00 μ.μ. σε μια εκδήλωση 
«Γεύματος με Μακαρονάδα,» με τιμή εισιτηρίου $15.00.

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, 
μας πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας 
προτρέπουμε να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς λογαριασμούς 
Τραπεζών που έχουν ανοιχτεί για τον σκοπό αυτόν:
*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC H3P 3E9, 
Transit no 62851, account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της ScotiaBank σας 
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας . Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση: 
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC, MONTREAL QC. H2S 3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη. Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας» ή η ενίσχυσή σας με οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την ολοκλήρωση του 
έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
τηλεφωνείτε στην κα Δήμητρα στον αριθμό: 514-744-4576

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Πρόσκληση σε 
«Γεύμα Μακαρονάδας»

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε 
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα 
σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της του Θεού 
Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, 
στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την 
τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία του, 
σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως 
τις 6:00 μ.μ.  σε μια εκδήλωση «Γεύματος με Μακαρονάδα,» 
με τιμή εισιτηρίου $15.00. 

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 
7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, μας 
πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την 
Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για 
την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας προτρέπουμε 
να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, 
κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς  λογαριασμούς Τραπεζών που έχουν 
ανοιχτεί  για τον σκοπό αυτόν:

*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit
number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland
Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC  H3P 3E9, Transit no 62851,
account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε
οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της  ScotiaBank σας
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας .
Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC,
MONTREAL QC. H2S  3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για 
φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη.
Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας»  ή η ενίσχυσή 
σας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει 
ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την 
ολοκλήρωση του έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού  Αγίας 
της του Θεού Σοφίας.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να τηλεφωνείτε 
στην κα Δήμητρα στον αριθμό:   514-744-4576 

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες 
του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

.

Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ
ΕΝΙΣΧΎΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΏΣΗ 
ΤΏΝ ΕΡΓΏΝ ΤΟΎ ΙΕΡΟΎ ΜΑΣ ΝΑΟΎ!

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 
ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΜΙΑ ΏΡΑ ΝΏΡΙΤΕΡΑ

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, 
Για μια ακόμα φορά απευθυνόμαστε στην αγάπη σας, στην εν Χριστώ 
αγάπη σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε ότι τα έργα, του υπό 
κατασκευή Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας που βρίσκεται στο 
898 Saint - Roch γωνία Wiseman, στο Park Extension, συνεχίζονται και 
πλέον βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους. 
Όμως για να ολοκληρωθούν κτυπάμε για μια ακόμα φορά την πόρτα 
της καρδιά σας και ζητούμε και πάλι την οικονομική σας συμπαράσταση, 
αφού εύκολα γίνεται κατανοητό ότι τα έξοδα είναι πολλά και η κάλυψη 
τους δεν είναι εύκολη. 
Για να ολοκληρωθεί το έργο, που φιλοδοξούμε ότι θα γίνει ένα φρούριο 
Ορθόδοξης Ομολογίας και πίστεως, ζητούμε την αρωγή σας, ζητούμε 
την βοήθειά σας, ζητούμε την συμπαράστασή σας. 

Ως εκ τούτου, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε και εσείς να κάνετε την 
προσφορά σας, καταθέτοντας την δωρεάν σας κατ΄ευθείαν στον ειδικό  
λογαριασμό της:  
SCOTIABANK, Rockland Shopping Centre, Branch Transit number 62851 
Account Number 0005215, που έχει ανοιχτεί ειδικά για τον σκοπό 
αυτόν. 
Μπορείτε ακόμη να στείλετε με επιταγή την προσφορά σας στην 
διεύθυνση:  
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP  SAINT - DOMENIQUE, 
MONTREAL QC. H2S 3K6. 
Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για 
φορολογικές απαλλαγές (Registra790776124 RC0001) θα σας στείλουμε 
και την σχετική απόδειξη. 
Με αυτά τα λίγα που γράψαμε σίγουρα καταλαβαίνετε περισσότερα. 
Ως τόσο αν  θέλετε περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να 
τηλεφωνείτε στην κα Δήμητρα στον αριθμό:   514-744-4576 
Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας, όσους μέχρι τώρα έχουν 
ενισχύσει πνευματικά και οικονομικά  την προσπάθειά μας, που για να 
ολοκληρωθεί χρειάζεται και την δική σας οικονομική ενίσχυση. 

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη, 
πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του έργου. 

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης 
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ AΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ AΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ 
ΤΟΎ ΙΕΡΟΎ ΝΑΟΎ ΑΓΙΑΣ ΤΟΎ ΙΕΡΟΎ ΝΑΟΎ ΑΓΙΑΣ 
ΤΗΣ ΤΟΎ ΘΕΟΎ ΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΎ ΘΕΟΎ ΣΟΦΙΑΣ 

PRESENT

Christmas 
�������

SUNDAY DECEMBER 18TH AFTER DIVINE LITURGY

 

FOLLOWED BY A CONTINENTAL BREAKFAST

Wishing you and your family
Merry Christmas and Happy New year!

THE DIVINE LITURGY WILL BE PRESIDED
OVER BY HIS EMINENCE ARCHBISHOP SOTIRIOS

 DONATIONS WILL BE GREATLY APPRECIATED 
ALL PROCEEDS WILL HELP FUND THE SUNDAY SCHOOL

PROGRAM & YOUTH ASSOCIATION 

ST-NICHOLAS SUNDAY SCHOOL & 
  ST-NICHOLAS YOUTH ASSOCIATION OF LAVAL

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
•	 Χριστουγεννιάτικες Γιορτές Μοντρεάλ – Λαβάλ

Η «Φιλία» έκανε τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή της της στο 
Μοντρεάλ την Πέμπτη 8/12/2022 το μεσημέρι με ανταλλαγή 
δώρων και ευχές μεταξύ των παρευρισκομένων.
Στο Λαβάλ θα γίνει τη Δευτέρα 12/12/2022 Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή και ανταλλαγή δώρων στις 12:30 το μεσημέρι. 
Ευπρόσδεκτη όλη η Τρίτη Ηλικία, μέλη και μη μέλη!
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 514 948 3021.

•	 Η «Φιλία» οργάνωσε ένα μικρό τριήμερο ταξίδι στη Νέα 
Υόρκη στις 9-10-11 Δεκεμβρίου 2022, ώστε να απολαύσουμε 
τη γιορτινή ατμόσφαιρα για την οποία φημίζεται η πόλη.        
Οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί.

•	 Οι μέρες πριν τα Χριστούγεννα είναι ιδιαίτερα φορτωμένες, γι› 
αυτό, ο οργανισμός Τρίτης Ηλικίας «Η Φιλία» μεταφέρει την 
έναρξη των μαθημάτων Yoga στο Λαβάλ, στις 9 Ιανουαρίου, 
και κάθε Δευτέρα, στο εστιατόριο «Scores» (3370 Boule-
vard Saint-Martin O-γωνία Chomedey)  στις 11π.μ. με 12 το 
μεσημέρι.

            Τα μαθήματα είναι δωρεάν για τα άτομα της τρίτης ηλικίας,  
 μέλη και μη μέλη.

      Για πληροφορίες τηλ. 514-948-3021
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IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝAIEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΚΟΝΤΑΞΗ 

(από Σούδα Χανίων, Κρήτης)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022 

στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού  
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΤΣΏΝΗ 

(από Ριζόκαμπο Μεσσηνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου 
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του

 

ΗΛΙΑ 
ΠΑΥΛΟΥΝΗ 

(από Καλύβια Σοχάς, Λακωνίας) 

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 
ΠΥΛΙΏΤΗ 

(από Πύλο Μεσσηνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

 

ΜΑΡΙΑΣ ΨΥΧΑΡΗ
(από Ευαγγελισμό Μεσσηνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022
 στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  

(777 Rue Saint-Roch, Montreal)
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΚΟΥΤΑΒΑΣ 

(από Φραγγάτα Κεφαλλονιάς)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 
ΠΥΛΙΏΤΗ

(από Πύλο Μεσσηνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου 
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

 

ΘΕΟΔΏΡΟΥ (ΜΑΡΙΟΥ) 
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ 

(από Κροκεές Λακωνίας)
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Our family...caring for yours

55 rue Gince, Montreal  |  514 228-1888 | complexeaeterna.com

• Full support and help
• Largest viewing room in Quebec
• Personalized service tailored to your needs
• Reception Hall / Cafeteria
• Parking for 130 cars
• Available 24 hours - 7 days
• High quality services at a much lower cost

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022

στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 
 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal)

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΜΠΑΜΠΑΛΗ

(από Καλαμάτα)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022

στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
(20 Brunswick Blvd., D.D.O.)
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΔΗΜΗΤΡΑΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

(από Κάμπο Ηλείας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022

 στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ
 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal)

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΓΕΏΡΓΙΟΥ 
ΜΟΥΓΙΟΥ

(από Άνω Φανάρι Τροιζηνίας Πόρου, Αττικής)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  

(777 Rue Saint-Roch, Montreal)
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 
 

ΛΟΥΚΑ 
ΔΟΥΝΗ 

(από Ελλοπία Θηβών, Βοιωτίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022

στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ

(ετών 96, από Επανοχώρι Χανίων, Κρήτης)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 

στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
(20 Brunswick Blvd., D.D.O.)
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΛΑΤΑΣ

(από Μερτικέικα Κορινθίας)
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων

Ένα από μεγαλύτερα εγκλήματα 
της Ναζιστικής Γερμανίας κατά τη 

διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Στις 13 Δεκεμβρίου του 1943 δυνάμεις 
της «Βέρμαχτ» σκότωσαν σχεδόν όλους 
τους άρρενες κατοίκους των Καλαβρύ-
των, σε αντίποινα για την εκτέλεση αιχ-
μαλώτων Γερμανών στρατιωτών από 
τον ΕΛΑΣ.
Το τελευταίο ιδίως έτος της Κατοχής, 

είχαν αυξηθεί δραματικά οι ακρότητες 
των κατακτητών, καθώς η κυριαρχία τους 
βρισκόταν υπό διαρκή αμφισβήτηση από 
την ελληνική αντίσταση και οι δυνάμεις 
τους δεν επαρκούσαν για να ελέγχουν τη 
χώρα. 
Η τύχη των Καλαβρύτων φαίνεται να 

προδιαγράφηκε μετά την ήττα των Γερμα-
νών από τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ στη Μάχη 
της Κερπινής (20 Οκτωβρίου 1943), κατά 
την οποία σκοτώθηκαν δεκάδες Γερμανοί 
στρατιώτες και αιχμαλωτίστηκαν 78.
Τότε τέθηκε σε εφαρμογή από το γερ-

μανικό στρατηγείο η «Επιχείρηση Καλά-
βρυτα» («Unternehmen Kalavryta»), με 
αντικειμενικό στόχο την περικύκλωση 
των ανταρτών στην ορεινή περιοχή των 
Καλαβρύτων και την εξόντωσή τους. 
Την εκτέλεση της αποστολής ανέλαβαν 

μονάδες της 117ης Μεραρχίας Κυνηγών, 
που έδρευε στην Πελοπόννησο και είχε 
επικεφαλής τον υποστράτηγο Καρλ φον 
Λε Ζουίρ (1898 – 1954).
Ο Γερμανός στρατηγός (φωτ. πάνω δε-

ξιά) με τις αριστοκρατικές ρίζες, έχοντας 
πληροφορηθεί την εκτέλεση των 78 Γερ-
μανών αιχμαλώτων από τους αντάρτες, 
διέταξε τους άνδρες του να μη διστάσουν 
να λάβουν τα πιο σκληρά αντίποινα ενα-

ντίον του άμαχου πληθυσμού της περιο-
χής. Ήταν, άλλωστε, πρακτική των αρχών 
κατοχής, να εκτελούν για κάθε σκοτωμέ-
νο Γερμανό στρατιωτικό πολλαπλάσιους 
Έλληνες αμάχους.
Η «Επιχείρηση Καλάβρυτα» ξεκίνησε 

στις 4 Δεκεμβρίου, όταν οι γερμανικές 
δυνάμεις άρχισαν να συρρέουν στην ευ-
ρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων από 
την Πάτρα, το Αίγιο, τον Πύργο και την 
Τρίπολη. Στο διάβα τους έκαιγαν χωριά 
και μοναστήρια (Μέγα Σπήλαιο και Αγία 
Λαύρα) και σκότωναν άοπλους πολίτες 
και μοναχούς.
Στις 9 Δεκεμβρίου έφθασαν στα Καλά-

βρυτα, δημιουργώντας έναν ασφυκτικό 
κλοιό γύρω από την πόλη. Καθησύχασαν 
τους κατοίκους, διαβεβαιώνοντας ότι 
στόχος τους ήταν αποκλειστικά η εξόντω-
ση των ανταρτών και μάλιστα ζήτησαν 
από όσους την είχαν εγκαταλείψει να 
επιστρέψουν άφοβα πίσω στα Καλάβρυ-
τα. 
Για να τους πείσουν ακόμη περισσότερο, 

προχώρησαν στην πυρπόληση σπιτιών, 
που ανήκαν σε αντάρτες, και αναζήτησαν 
την τύχη των Γερμανών τραυματιών της 
μάχης της Κερπινής.
Έξαφνα, όμως, το πρωί της Δευτέρας 13 

Δεκεμβρίου, συγκέντρωσαν όλο τον πλη-
θυσμό στην κεντρική πλατεία και οδή-
γησαν τον άρρενα πληθυσμό άνω των 
13 ετών σε μια επικλινή τοποθεσία, που 
ονομαζόταν «Ράχη του Καπή», ενώ τα 
γυναικόπαιδα τα κλείδωσαν στο σχολείο. 
Στη ράχη του Καπή εκτυλίχθηκε τις πρώ-

τες μεταμεσημβρινές ώρες η τραγωδία, 
που οδήγησε σχεδόν όλο τον άρρενα 
πληθυσμό των Καλαβρύτων στο θάνατο. 

Με ριπές πολυβόλων οι Γερμανοί εκτέλε-
σαν τους συγκεντρωμένους, γύρω στους 
800 ανθρώπους. Μόνο 13 Καλαβρυτινοί 
διασώθηκαν και αυτοί επειδή είχαν κα-
λυφθεί από τα πτώματα των συμπολιτών 
τους και οι Γερμανοί τους θεώρησαν νε-
κρούς. 
Το σήμα για την εκτέλεση έδωσε με φω-

τοβολίδα από το κέντρο των Καλαβρύτων 
ο ταγματάρχης Χανς Εμπερσμπέργκερ 
και επικεφαλής του εκτελεστικού απο-
σπάσματος ήταν ο υπολοχαγός Βίλιμπαντ 
Ακαμπχούμπερ.
Το έγκλημα ολοκληρώθηκε με την πυρ-

πόληση όλων σχεδόν των σπιτιών των 
Καλαβρύτων. Όσον αφορά την τύχη των 
γυναικόπαιδων, αυτά σώθηκαν χάρη 
στον ανθρωπισμό ενός Αυστριακού 
στρατιώτη, στον οποίο είχε ανατεθεί η 
φύλαξή τους. 
Αυτός άφησε ελεύθερη την είσοδο του 

σχολείου και διευκόλυνε την απομάκρυν-
σή τους. Όμως, το πλήρωσε με τη ζωή 
του, αφού καταδικάσθηκε σε θάνατο και 
εκτελέστηκε*. 
Συνολικά, κατά τη διάρκεια της «Επι-

χείρησης Καλάβρυτα», οι Γερμανοί σκό-
τωσαν 1.101 άτομα, κατέστρεψαν και 
λεηλάτησαν πάνω από 1.000 σπίτια, κα-
τάσχεσαν 2.000 αιγοπρόβατα και απέ-
σπασαν 260.000.000 δραχμές.
Κανείς από τους υπευθύνους του Ολο-

καυτώματος των Καλαβρύτων δε λογοδό-
τησε στη Δικαιοσύνη. 
Ο στρατηγός Λε Ζουίρ πέθανε αιχμά-

λωτος των Σοβιετικών το 1954, ο Εμπερ-
σμπέργκερ σκοτώθηκε στο Ανατολικό 
Μέτωπο και ο Ακαμπχούμπερ πέθανε 
στην Αυστρία το 1972, σε ηλικία 67 ετών. 
Μόνο ο κατοχικός στρατιωτικός διοι-

κητής της Ελλάδας, στρατηγός Χέλμουτ 
Φέλμι (1885-1965), καταδικάσθηκε το 
1948 σε κάθειρξη 15 ετών από το Δι-
καστήριο της Νυρεμβέργης για όλα τα 
εγκλήματα πολέμου του Γ’ Ράιχ στην Ελ-
λάδα, αλλά μετά από τρία χρόνια αφέθη-
κε ελεύθερος. 
Στις 18 Απριλίου του 2000, ο τότε Πρό-

εδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας, Γιοχάνες Ράου (1931-
2006), επισκέφτηκε τα Καλάβρυτα και 
εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για την 
τραγωδία. 
Εντούτοις, δεν ανέλαβε την ευθύνη εξ 

ονόματος του γερμανικού κράτους και 
δεν αναφέρθηκε στο ζήτημα των αποζη-
μιώσεων. | © SanSimera.gr
*Το συγκεκριμένο γεγονός πάντως, του... 
καλού Αυστριακού, έχει αμφισβητηθεί  
από αυτόπτες μάρτυρες.

H «Ράχη του Καπή»  
όπου εκτελέστηκαν  
800 Καλαβρυτινοί
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1912: Το υποβρύχιο «Δελφίν», με κυβερνήτη τον 
Υποπλοίαρχο  Στέφανο  Παπαρρηγόπουλο,  επιτί-
θεται με τορπίλες κατά του τουρκικού θωρηκτού 
«Μετζιτιέ». Είναι η πρώτη αναφερόμενη στην πα-
γκόσμια ναυτική ιστορία επιχείρηση υποβρυχίου 
με τορπίλη.

1970: Το ζεύγος Κωνσταντίνου και Αμαλίας Κα-
ραμανλή υποβάλει αίτηση διαζυγίου σε γαλλικό 
δικαστήριο.

1987: Ξεσπά  εξέγερση  των  Παλαιστινίων  κατά 
των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυ-
τική Όχθη, γνωστή και ως πρώτη Ιντιφάντα.

2002: Ο  Γενικός  Γραμματέας  του  ΟΗΕ,  Κόφι 
Ανάν,  παραδίδει  στην  ελληνοκυπριακή  και  την 
τουρκοκυπριακή πλευρά το αναθεωρημένο σχέ-
διό  του  για  επίλυση  του  Κυπριακού  («Σχέδιο 
Ανάν»).

2008: Σε κλίμα οδύνης κηδεύεται στο Νεκροτα-
φείο του Παλαιού Φαλήρου ο 16χρονος μαθητής 
Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, που σκοτώθηκε από 
σφαίρα ειδικού φρουρού στα Εξάρχεια. Επαφές 
του πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς 
και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Ο ΣΥΡΙΖΑ χαϊ-
δεύει τα αυτιά των κουκουλοφόρων» δηλώνει η 
Αλέκα Παπαρήγα και προκαλεί αίσθηση.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  1 2 / 1 2 / 2 0 2 2  –  1 8 / 1 2 / 2 0 2 2

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
870

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 869

9 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΎ

Αναγνώριση, ακόμη και φήμη, 
θα μπορούσαν να έρθουν στη ζωή σας, 
ενδεχομένως μαζί με κάποια αξιοπρεπή 
χρήματα.  Θα  μπορούσε  να  σας  προ-
σφερθεί μια ευκαιρία που χτίζει το όνο-
μά σας, σας  τοποθετεί ψηλά ως ηγέτη 
ή ειδικό και σας οδηγεί σε μεγαλύτερες 
και καλύτερες επαγγελματικές προσφο-
ρές. Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς!

Ίσως  χρειαστεί  να  αλλάξετε 
τη διατροφή σας ή το γραφείο σας και 
δίνετε  έμφαση  στην  αποτελεσματικό-
τητα και την άνεση στο εργασιακό σας 
περιβάλλον.  Ίσως  συνεργαστείτε  με 
ένα  βοηθό  ή  έναν  προπονητή  για  να 
χαρτογραφήσετε  τους  επόμενους  έξι 
μήνες της ζωής σας. Θα σας μάθει πώς 
να διαχειρίζεστε το χρόνο σας.

Ίσως  είχατε  βάλει  κάποιους 
υψηλούς στόχους πριν από λίγο καιρό, 
και  τώρα  κοιτάζετε  ψηλά  συνειδητο-
ποιώντας ότι όλος αυτός ο αγώνας σας 
τελικά  απέδωσε  καρπούς!  Ίσως  απο-
πληρώσετε  κάποιο  χρέος  ή  βρίσκετε 
μια  νέα  πηγή  χρημάτων.  Ξέρετε  πως 
να οργανώσετε τα χρήματά σας και να 
μειώσετε το οικονομικό άγχος. 

Αυτό  είναι  ένα  καλό  διάστημα 
για να επεκτείνετε ή να ξεκινήσετε ένα επι-
χειρηματικό εγχείρημα. Μετρημένα ρίσκα 
και προσεκτική αισιοδοξία. Κινήστε συνε-
τά κάνοντας ένα τολμηρό βήμα τη φορά. 
Επιτέλους  νιώθετε  έτοιμοι  να  δείξετε  σε 
όλον τον κόσμο την ποιότητα του χαρακτή-
ρα σας, ότι είστε αξιόπιστοι και αληθινοί.

Ίσως  να  θέλετε  να  κάνετε  μια 
νέα αρχή με τον αγαπημένο σας και να 
αισθανθείτε την ερωτική φλόγα να ανά-
βει και πάλι μέσα στην καρδιά σας. Τολ-
μάτε να πάρετε την πρωτοβουλία να κά-
νετε την πρώτη κίνηση. Νιώθετε την έλξη 
και τον… πειρασμό να είναι τόσο ισχυρά, 
που θέλετε να ζήσετε πολλά μαζί. 

Το σύμπαν σας ευνοεί στο πώς 
να απαντήσετε όταν ένας γνωστός σας 
θέλει  να  επωφεληθεί  από  εσάς.  Τώρα 
γνωρίζετε πώς να πείτε ένα ευγενικό και 
σταθερό «όχι». Είναι ώρα για σημαντι-
κές αποφάσεις. Η πρώτη σας προτεραι-
ότητα  θα  είναι,  όλοι  οι  άλλοι  στη  ζωή 
σας ή εσείς; Ήρθε η ώρα να θέσετε όρια.

Έχετε τώρα ένα κίνητρο για να 
συνενώσετε  τους  οικονομικούς  πόρους 
σας με τον αγαπημένο σας ή ένα νέο συ-
νεργάτη και να δημιουργήσετε μαζί κά-
ποια διαρκή ασφάλεια.  Ίσως  επίσης  να 
διαπιστώσετε ότι κάτι… αόρατο σας τρα-
βάει  για  να  πλησιάσετε  κάποιον/α  για 
τον οποίο χτυπάει τρελά η καρδιά σας.

Το  σύμπαν  σας  βοηθά  να  προ-
σεγγίσετε  κάποιους  συγγενείς  σας,  ακόμα 
και ένα παλιό, οικείο προς εσάς πρόσωπο, ή 
λαμβάνετε συναισθηματική υποστήριξη από 
την οικογένειά σας ή κάποιο συγγενή. Αφή-
στε ελεύθερο τον εαυτό σας να βυθιστεί στο 
συναίσθημα  και  εκδηλώστε  τις  κρυμμένες 
ευαισθησίες σας στους οικείους σας. 

Το  σύμπαν  σας  βάζει  τώρα  να 
αξιολογήσετε  κατά  πόσο  κάποια  άτομα 
γύρω  σας  είναι  αξιόπιστα  και  σοβαρά. 
Ίσως επίσης κάποιες πληροφορίες και συμ-
βουλές που λαμβάνετε τώρα δεν είναι σα-
φείς και έγκυρες, έτσι καθίσταται αναγκαίο 
να ελέγξετε  την αξιοπιστία  τους.  Σύντομα 
θα είστε έτοιμοι να χτίσετε μια νέα ζωή.

Στην καλύτερη περίπτωση, η σχέ-
ση  σας  ή/και  οι  συνεργασίες  σας  εδραι-
ώνονται,  καθώς  παρέχετε  υποστήριξη  ο 
ένας προς  τον άλλον,  σεβασμό  και  αφο-
σίωση,  διπλωματία  και  συμβιβασμό.  Στη 
χειρότερη  περίπτωση,  διαπιστώνετε  ότι 
λείπουν η ωριμότητα και η σωστή συνερ-
γασία και αποφασίζετε να δώσετε τέλος. 
Ετοιμαστείτε να βρείτε το άλλο σας μισό!

Διατυπώνετε όλα όσα θέλετε να 
πείτε κατά γράμμα, έτσι οι άλλοι σας θε-
ωρούν φερέγγυους. Με το διερευνητικό 
μυαλό σας ελέγχετε σε βάθος τις πληρο-
φορίες και τις συμβουλές που λαμβάνετε, 
κατά πόσο  είναι  αξιόπιστες  ή  παραπλα-
νητικές. Περιστοιχίζεστε τώρα από άτομα 
ώριμα  και  αληθινά  και  προσφέρετε  τις 
καλά τεκμηριωμένες συμβουλές σας. 

Τώρα δεν είναι ώρα να χαράξε-
τε τη δική σας πορεία μόνοι σας αλλά να 
λειτουργήσετε συλλογικά και με συγκε-
κριμένους όρους.  Συγκεντρώστε  τα  κα-
τάλληλα πρόσωπα στην ομάδα σας, ορ-
γανωθείτε και θα έχετε τα αποτελέσμα-
τα  που  επιθυμείτε.  Μπορεί  ακόμη  και 
να  κάνετε μια  νέα φιλία  ή  συνεργασία 
με κάποιον που φαίνεται αξιόπιστος. 
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OI ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Τρεις συνάδελφοι, ένας Κρητικός, ένας Αθηναίος κι ένας Πόντιος, 

εργάζονται κάθε μέρα ως αργά σε ένα εργοστάσιο. Συνειδητο-
ποίησαν όμως ότι το τελευταίο διάστημα έφευγε το αφεντικό τους 
νωρίτερα κι εκείνοι έμεναν μόνοι  τους να συνεχίσουν τη δουλειά. 
Μια μέρα λοιπόν, αποφάσισαν να φύγουν κι αυτοί νωρίτερα, αφού 
το αφεντικό έλειπε και δε θα τους έβλεπε. Έτσι, πήγε ο Κρητικός στο 
σπίτι του να κάνει έκπληξη στην οικογένειά του και να κάνουν μια 
βόλτα όλοι μαζί. Ο Αθηναίος άραξε στο κρεβάτι του για να κοιμηθεί 
και να ξεκουραστεί. Ο Πόντιος πήγε στο σπίτι του και κατευθύνθη-
κε προς την κρεβατοκάμαρα για να κάνει έκπληξη στη σύζυγό του. 
Άνοιξε την πόρτα σιγά-σιγά και είδε τη γυναίκα του στο κρεβάτι μαζί 
με το… αφεντικό του! Την έκλεισε ξανά κι έφυγε χωρίς να τον κα-
ταλάβουν… Την επόμενη μέρα, οι άλλοι δύο κανόνιζαν να ξαναφύ-
γουν, αν το αφεντικό ξαναέφευγε νωρίτερα. Ρώτησαν τον Πόντιο αν 
είναι μέσα, κι εκείνος τους απάντησε: «Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση! 
Εχθές που έφυγα, παραλίγο να με κάνει τσακωτό το αφεντικό!».

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε
OI ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΕΣ

Δύο γειτόνισσες, η Φρόσω και η Ασπασία, δεν 
είχαν καθόλου καλές σχέσεις και καθημερινά 

ακούγονταν οι τσακωμοί τους σε όλη τη γειτονιά. 
Μια μέρα, μετά από πολλούς καβγάδες, τους 
έβαλαν οι άλλοι γείτονες να κάνουν ανακωχή για 
να ηρεμήσουν λίγο από τις φωνές τους. Εκείνες 
δέχτηκαν και αποφάσισαν να το παίξουν φίλες, 
οπότε την επόμενη μέρα λέει η Φρόσω στην 
Ασπασία: «Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, να μου 
πεις το αγαπημένο σου χρώμα να σου πάρω δώρο 
κουρτίνες». 
«Και γιατί κουρτίνες;» τη ρωτάει η Ασπασία. «Να 
τις κρεμάσεις, γιατί δεν μπορώ να βλέπω συνέχεια 
τον κώλo του άντρα σου από το παράθυρο». 
«Ε, τότε να σου κάνω κι εγώ δώρο… γυαλιά!». 
«Γιατί γυαλιά;». «Γιατί ο κώλoς που βλέπεις δεν 
είναι του άντρα μου αλλά του δικού σου!!!».

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

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

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

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.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

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

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

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 7:00pm
Saturday - 9am to noon

Sunday - Closed

- For over 38 years -

aacchhaattoorrllaavvaall..ccaa

450-681-1363
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Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

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

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ζητείστε τον ΓιάννηΖητείστε τον Γιάννη
514-299-8839514-299-8839

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.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1385, Boul. des Laurentides local 103, Vimont, Laval     

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

• Insurance Work Accepted • All Work Guaranteed • Expert Color Matching 
• Factory Genuine Parts • Import Car Specialists • Major & Minor Repairs

PART-TIME EMPLOYMENT OPPORTUNITY

Looking for an administrative assistant for a Greek non-profit 
organization to work on a permanent part-time basis – 3 days 

per week (flexible days and hours)

Computer literacy is a must;
Written & oral English, French & Greek required 

Please email your C.V. to: info@hlbs.ca.

For more information       514-344-1666

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζητείτε γραμματέας για να εργαστεί σε Ελληνικό μη-κερδοσκοπικό 
οργανισμό.  Μόνιμη θέση μερικής απασχόλησης, 3 ημέρες την 

εβδομάδα [ημέρες και ώρες που η υποψήφια δύναται να καθορίσει 
ελεύθερα].

Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλές γνώσεις χειρισμού υπολογιστή, 
ως και γραπτή και προφορική πολύ καλή γνώση Αγγλικής, Γαλλικής 

και Ελληνικής γλώσσης.

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@hlbs.ca.

Για περισσότερες πληροφορίες       514 344-1666

Bistro Grec Philinos is an upscale 
restaurant in Laval. We are the 2nd of 

two restaurants, family owned.

Please email your resume to the above address 
or in person Wednesday-Sunday between 4-8pm.

We are hiring
- waiters/waitresses
- busboys/busgirls

- barista.
All positions are permanent,

full and part-time.

Our restaurant is very busy, so
experience is necessary for all positions.

1670, boul. St-Martin Ouest, Laval, Québec H7S 1M9
T: 579.640.9099 • laval@philinos.ca • www.philinos.ca

Το ζαχαροπλαστείο 
SERANO ζητά προσωπικό.

- Πωλήτριες να ομιλούν 
την Αγγλική και Γαλλική 

γλώσσα. 

- Άτομα να εργαστούν 
στο εργαστήριο 

παραγωγής.

Pâtisserie SERANO is 
looking for staff. 

- Salespersons who speak 
English and French.

- Individuals to work in 
production departments.

ΖΗΤΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

NOW 
HIRING

Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το 

απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call 
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098 

auvieuxduluth.com |  info@auvieuxduluth.com

AU VIEUX DULUTH
LAVAL RESTAURANT

MANAGER
FULL TIME

1755 INDUSTRIAL BLVD.
LAVAL QC

CALL VICKY
450 663 1165

ALIMENTS GOURMETS
MEDOR WAREHOUSE

CENTRAL KITCHEN HELPER
FULL TIME

815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QC

CALL JOHN
450 663 1165

J O B  O P P O R T U N I T Y

D O U B L E  A  T I L E  i nc
Your flooring specialist with Your flooring specialist with 
over 15 years of experience over 15 years of experience 

in tile installation.in tile installation.
We deliver exceptional service 
and high-quality craftsmanship 

at competitive prices

O U R  P R O M I S E
Your project will be done 

within 22  wweeeekkss*
*From the moment we have all the 

materials for your project

551144  551133  00335555

Call now and get Call now and get 
your free estimate!your free estimate!

We speak We speak EnglishEnglish, , GreekGreek, , ItalianItalian, , 
PortuguesePortuguese and  and SpanishSpanish
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DON’T MISS OUT

           

$

0DOWN

on approved credit, 0% interest,  
with select phones and plans

1

HAPPY 
HOLIDEALS

Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

436, Jean-Talon St West
du Parc Metro
514 272-2355

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

MONTREAL

Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. West
Place-des-Arts Metro
514 669-1880

Place du Quartier  
(Chinatown)
1111, St-Urbain St
Place-des-Arts Metro
514 667-0077

Place Alexis Nihon
1500, Atwater Av.
Atwater Metro
514 939-5552

4190, St-Laurent Blvd.
Mont-Royal Metro
514 439-9934

Place Viau
7600, Viau Blvd.
514 887-7784

SOUTH SHORE

Valleyfield Centre
50 Dufferin, Unit 1200
Valleyfield
450 373-2335

Châteauguay Regional Centre
200 d’Anjou Blvd.,
Châteauguay
450 692-7769

NORTH SHORE

Galeries Terrebonne
1185, Moody Blvd.
Terrebonne
450 471-8972

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

Les Galeries de Hull
320, St-Joseph Blvd.
Hull
819 205-1390

Visit mobifone.ca  
to see all current offers


