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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

 “Καλύτερα να 

πεθάνω από 

πάθος παρά 

από βαρεμάρα” 

Vincent van 

Gogh

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Εύχομαι να σας βρίσκω καλά 

με την μοναδική ευχή που 

δίνω προσωπικά εγώ σε 

όσους συναναστρέφομαι: υγειά, υγεία, υγεία. 

Βλέποντας, κι ειδικά εμείς λόγω της δουλειάς 

μας, τι γίνεται στον κόσμο και τι περνάει 

παγκοσμίως η ανθρωπότητα πραγματικά 

συγκλονίζεσαι.

Γυναίκες σώνουν τα μωρά τους με καισαρική 

και χάνουν οι ίδιες τις ζωές τους γιατί τους 

απαγόρευσε ο «άνδρας» τους να εμβολιαστούν! 

Τώρα σε λίγο καιρό ο «μάγκας» θα βρει 

καινούρια γκόμενα και θα περνάει καλά… 

ΑΙΣΧΟΣ!!!! Που θα την πάμε δηλαδή την δουλειά; 

Κάνε εσύ ό,τι θέλεις, μην επιβάλεις την άποψη 

σου στο τι πρέπει να κάνουν οι άλλοι.

Ευγενικοί μου φίλοι, όλοι μας έχουμε κάποιο 

γιατρό, άλλος για 2-3 χρόνια κι άλλος για 

40-50 χρόνια. Ό,τι ιατρικό είχατε πηγαίνατε 

στον γιατρό σας, το συζητάγατε και σας έδινε 

την κατάλληλη θεραπεία. Συνεχίστε να 

κάνετε το ίδιο κι αν δεν συμφωνείτε πάρτε 

και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη άποψη. Εάν 

όλες οι γνώμες των ιατρών είναι ίδιες, γιατί 

εσείς πρέπει να διαβάζετε και να ακούτε κάθε 

παπαριά του κάθε ηλίθιου ΜΑΚΑΚΑ, που μεταξύ 

μας οι περισσότεροι από αυτούς τα έχουν κάνει 

και τα δυο εμβόλια τους και λένε σε εσάς να μην 

το κάνετε κι έρχονται μετά να φάνε… τσάμπα 

κόλλυβα.

Έλεος! ΕΛΕΟΣ! Ποτέ δεν θα πω σε κανέναν τι να 

κάνει, αλλά δεν θα αφήσω και κανένα να μου 

περάσει τα δικά του πιστεύω, την παπαροσύνη 

που προσπαθεί να επιβάλει γιατί μόνον για 

αυτό που δημοσιοποιεί δημόσια τις αντιλήψεις 

του γίνεται δημόσιος κίνδυνος. Αν είναι έτσι ας 

ανοίξει το δικό του «ιατρείο» να εξετάσει κόσμο. 

Στο τέλος απομένει να το δούμε κι αυτό!

Εύχομαι ευγενικοί μου αναγνώστες πως θα 

περάσουμε αυτήν την λαίλαπα που μας χτύπησε 

κατακούτελα και να μην ακούτε κανενός 

τις παπαριές, εκτός από τους προσωπικούς 

σας ιατρούς. Δηλαδή τόσα χρόνια σας έχουν 

ζωντανούς τώρα θέλουν να σας πεθάνουν; 

ΕΛΕΟΣ! ΕΛΕΟΣ! ΕΛΕΟΣ!

Και τώρα πάμε στην προεορταστική 

ατμόσφαιρα που ο ελληνισμός γιορτάζει κι 

ετοιμάζεται παραδοσιακά για τις άγιες ημέρες 

των Χριστουγέννων. Λοιπόν, υποστηρίξτε 

τις τοπικές επιχειρήσεις και τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχουν!

Σας παρακαλώ όπως όλες οι κατηγορίες 

επαγγελμάτων έχουν σπέσιαλ περιόδους, έτσι 

οι περισσότερες έχουν τα Χριστούγεννα και 

την Πρωτοχρονιά. Υποστηρίξτε σας παρακαλώ 

ελληνικές επιχειρήσεις κι εάν ακόμη θέλετε 

να χαλάσετε $10. Ας δείξουμε το ελληνικό 

φιλότιμο. Σας παρακαλώ βοηθήστε να 

διαιωνιστούμε. 

Πάντα με αγάπη και σεβασμό… μέχρι την 

επόμενη εβδομάδα. 

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Η Amazon έρχεται στην Ελλάδα - Στρατηγικής σημασίας επένδυση 

Σ
τους δρόμους “ψηφιακής ταχείας κυκλοφορίας” βά-
ζει πλέον την Ελλάδα η Amazon Web Services, συμπε-
ριλαμβάνοντάς την στις χώρες όπου θα “χτίσει” από 
την επόμενη χρονιά 30 νέες τοπικές υποδομές, που θα 

συνδεθούν στο παγκόσμιο δίκτυο της AWS.
Την ανακοίνωση για τις 30 νέες “τοπικές ζώνες” -“local 
zones”, όπως αποκαλούνται- έκανε πριν από λίγο από το 
βήμα του παγκόσμιου συνεδρίου της Amazon Web Services, 
reInvent, όπου το protothema.gr έχει παρουσία, o αντιπρόε-
δρος και Chief Technology Officer της amazon.com, Werner 
Vogels.
Όπως υπογράμμισε ο κ. Vogels, με αυτό τον τρόπο η AWS 
δίνει λύση στις τεράστιες ανάγκες και τη ζήτηση που υπάρ-
χει για τη μετάβαση στο cloud, αλλά και ακόμα πιο γρήγο-
ρες αποκρίσεις (latency). Όπως υπογράμμισε, μάλιστα, στις 
συγκεκριμένες local zones η απόκριση θα πέσει σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα.
“Είμαι πολύ ενθουσιασμένος να ανακοινώσω ότι θα διευρύ-
νουμε διεθνώς τις ‘τοπικές ζώνες’ μας σε όλο τον κόσμο, στην 
Ευρώπη, τη Ν. Αφρική, την Ασία και την Αυστραλία”, είπε ο κ. 
Vogels κατά τη διάρκεια του event.
Όπως έγινε γνωστό, οι τοπικές ζώνες της AWS είναι ένας είδος 
υποδομής που συμπεριλαμβάνουν αποθήκευση, υπολογι-
στική, αλλά και μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών προς τους πελά-
τες της εταιρείας, δίνοντάς τους την ικανότητα να “τρέχουν” 
εφαρμογές της AWS, που απαιτούν αποκρίσεις ακόμα και 
κάτω από 10 milliseconds!
Οι 30 νέες τοπικές ζώνες θα αναπτυχθούν σε 21 χώρες ανά 
τον κόσμο. Στην Ευρώπη, πέραν της Ελλάδας, θα γίνουν επεν-
δύσεις στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Τσεχία, τη Γερμανία, την 
Ολλανδία, την Πολωνία και την Πορτογαλία.
Σήμερα λειτουργούν 16 τοπικές ζώνες μόνο στις ΗΠΑ. Σημει-
ωτέον, θα υπάρξει και επέκτασή τους εκεί.
Μετά τις σημερινές ανακοινώσεις, ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης θα έχει, στις 9:30 αύριο το πρωί, συνάντηση 
με στελέχη της Amazon Web Services, με αντικείμενο τη 
μεγάλη επένδυση της εταιρείας στη χώρα μας.
Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Επικρατείας 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και οι 
υπουργοί Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και Άκης Σκέρτσος.
Στη διάρκεια της σύσκεψης θα γίνει και τηλεδιάσκεψη με 
κορυφαία στελέχη της Amazon, που βρίσκονται στο Λας 
Βέγκας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η επένδυση της Amazon στην 
Ελλάδα θα είναι ύψους 150-200 εκατ. ευρώ.

Κάμερον Μπρουκς – Amazon Web Services: 
Πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί σε περιφερεια-
κό hub η Ελλάδα
Σύμφωνα με τον Κάμερον Μπρουκς, τον επικεφαλής Ευρώ-
πης Δημόσιου Τομέα της AWS, ο οποίος είναι ο άνθρωπος 

που τα τελευταία δύο χρόνια ηγείται των συζητήσεων με την 
κυβέρνηση, το προφίλ της Ελλάδας την κατατάσσει μεταξύ 
των υποψήφιων χωρών όπου η πολυεθνική θα μπορούσε 
να στήσει ένα περιφερειακό hub. Κάτι που, όπως εξηγεί στην 
πρώτη του συνέντευξη σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης, θα 
κριθεί με βάση μια σειρά προϋποθέσεις, κάποιες εκ των 
οποίων ήδη φαίνεται ότι πληρούνται.
«Με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών μας, εξετάζουμε διά-
φορες τοποθεσίες για τη δημιουργία της επόμενης “περι-
φέρειας” AWS (σ.σ.: τοποθεσίας κέντρων δεδομένων), οι 
οποίες αξιολογούνται διαρκώς», λέει. Προσθέτει μάλιστα 
ότι «για εμάς κάθε “περιφέρεια” σημαίνει και μία σημαντική 
επένδυση. Περιλαμβάνει πολλαπλά data centers που δημι-
ουργούν ένα σημαντικό αποτύπωμα στην παροχή υψηλών 
υπηρεσιών. Σήμερα έχουμε 25 τέτοια περιφερειακά σημεία 
σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων τα πέντε στην Ευρώπη, 
ενώ ετοιμάζεται το έκτο στην Ισπανία. Επομένως, εξετάζουμε 
διαρκώς ποιο είναι το επόμενο περιφερειακό σημείο στο 
οποίο χρειάζεται να επενδύσουμε καθώς και υπό ποιες συν-
θήκες μπορούμε να το κάνουμε».
Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που κρίνουν μία τέτοια 
επένδυση; «Πρώτα απ’ όλα αυτό που κοιτάμε είναι πόσο 
μεγάλη είναι η γεωγραφική περιοχή που μπορούμε να καλύ-
ψουμε. Επειτα είναι οι απαιτήσεις των πελατών αναφορικά με 
τον χρόνο καθυστέρησης δεδομένων (σ.σ.: latency). Για παρά-
δειγμα, οι πελάτες μας στην Ελλάδα λαμβάνουν τις υπηρεσίες 
τους με αρκετά γρήγορη ανταπόκριση από τους περιφερει-
ακούς κόμβους της Φρανκφούρτης ή του Μιλάνου ή χρειά-

ζονται κάτι τοπικά; Μετά εξετάζουμε εάν υπάρχει διαθέσιμη 
ενέργεια από ΑΠΕ για να χτιστεί μια τέτοια υποδομή που 
έχει τόσο μεγάλες ενεργειακές ανάγκες. Κι αυτό καθώς από 
πέρυσι έχουμε επικεντρωθεί στη βιωσιμότητα του κλίματος, 
επομένως είναι ένας σημαντικός παράγοντας.
Τέλος, και σε αυτό πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα τα πηγαίνει 
πολύ καλά, είναι τα θετικά μηνύματα που στέλνει η κυβέρ-
νηση με το μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύει για επενδύ-
σεις στην τεχνολογία και την ψηφιακή μετάβαση της χώρας. 
Για το τελευταίο, μάλιστα, έχουμε δει πολλά εξαιρετικά πράγ-
ματα. Σαφώς η Ελλάδα είναι μέσα στη λίστα των χωρών που 
μας ενδιαφέρουν για τη δημιουργία υποδομών. Ηδη έχουμε 
κάνει μία επένδυση στη χώρα, το CloudFront Edge, που 
βασικά δίνει τη δυνατότητα για περισσότερες, πιο γρήγορες 
και ασφαλέστερες υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο. Αυτό συνή-
θως είναι και το πρώτο βήμα που κάνει η AWS πριν προχωρή-
σει στο επόμενο επίπεδο επενδύσεων στον τομέα των υποδο-
μών. Επομένως θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε τις ευκαιρίες 
και τις συνθήκες που προανέφερα. Να είστε σίγουρος ότι τα 
επόμενα χρόνια η AWS θα έχει δημιουργήσει περισσότερα 
“περιφερειακά” σημεία ανά τον κόσμο, οπότε μένει να δούμε 
πότε θα έρθει η σειρά της Ελλάδας».
Ηδη πάντως η εταιρεία κινείται με πολύ δυναμικό τρόπο τόσο 
στην ενίσχυση της νεοσύστατης ελληνικής θυγατρικής, αφού 
γίνονται διαρκώς προσλήψεις και ανοίγουν νέα πρότζεκτ είτε 
αυτά αφορούν τον ιδιωτικό είτε τον δημόσιο τομέα.
«Προχωρήσαμε τον περασμένο Ιανουάριο στο άνοιγμα του 
πρώτου γραφείου της Amazon Web Services στην Αθήνα, 
ανταποκρινόμενοι στην ολοένα αυξανόμενη πελατειακή μας 
βάση και στην ταχεία υιοθέτηση της χρήσης του cloud της 
AWS στην Ελλάδα», σημειώνει ο κ. Μπρουκς. «Μέσω του 
ελληνικού γραφείου θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε ακόμη 
καλύτερη υποστήριξη στους πελάτες μας και να συνεχίσουμε 
να βοηθούμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να προωθούν την και-
νοτομία, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας 
και ασφάλειας. Θέλουμε επίσης να είμαστε μέρος της σημα-
ντικής προσπάθειας που είναι σε εξέλιξη, παρέχοντας εργα-
λεία και λύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, 
των πόλεων και των επιχειρήσεων -μικρών και μεγάλων- τα 
επόμενα χρόνια», τονίζει. Με βάση μάλιστα τη δυναμική που 
υπάρχει στην ελληνική αγορά αυτή τη στιγμή, όπως λέει, δεν 
υπάρχει προς το παρόν ταβάνι στο πλάνο για το προσωπικό 
που θα απασχολεί το ελληνικό γραφείο.
«Κάνουμε συνεχώς προσλήψεις σε όλο το φάσμα της δρα-
στηριότητάς μας, σε συνάρτηση των αναγκών και της συνε-
χούς ανάπτυξής μας στη χώρα», σημειώνει, προσθέτοντας 
ότι χάρη στη δυναμική που εμφανίζει η ελληνική αγορά σε 
συνδυασμό με τα πρόσφατα φορολογικά κίνητρα που υιο-
θέτησε η κυβέρνηση για τους επαναπατρισθέντες υπάρχει 
έντονο ενδιαφέρον Ελλήνων εργαζομένων της πολυεθνικής 
στο εξωτερικό που θέλουν να ενταχθούν στην τοπική ομάδα 
και να επιστρέψουν στη χώρα.

Ο «κολοσσός» της τεχνολογίας 
και του online εμπορίου θα 
δημιουργήσει τοπικές υποδομές, 
αναβαθμίζοντας την Ελλάδα 
σε μία από τις 30 «τοπικές 
ζώνες» που θα φτιάξει την 
επόμενη χρονιά ανά τον κόσμο, 
φέρνοντας αποκρίσεις κάτω από 
10 milliseconds
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Τ
ην ώρα που οι ειδήσεις κατακλύζο-
νται από υποθέσεις κακοποίησης 
γυναικών και γυναικοκτονίες, ένας 
42χρονος άντρας από το Ηράκλειο 

της Κρήτης δείχνοντας τεράστια αυτοσυ-
γκράτηση για να μην χειροδικήσει στη σύ-
ζυγό του και μητέρα των τριών παιδιών του, 
που τον χτυπούσε και τον ταπείνωνε συστη-
ματικά, ακόμα και μπροστά στα παιδιά τους, 
προσέφυγε στη δικαιοσύνη για να βρει το 
δίκιο του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος 
άντρας όλα αυτά τα χρόνια του έγγαμου 
βίου του, φρόντιζε να παρέχει τα πάντα στη 
γυναίκα του και στα παιδιά του σε καθη-
μερινή βάση, όταν ξαφνικά η σύζυγός του 
άρχισε να παρουσιάζει ένα βίαιο πρόσωπο 
απέναντί του, μη μπορώντας ο ίδιος να κατα-

νοήσει τους λόγους που την οδηγούσαν να 
χρησιμοποιεί λεκτική, σωματική και ψυχο-
λογική βία προς τον πατέρα των παιδιών της.
«‘Εχει περάσει τα πάνδεινα στα χέρια της 
συγκεκριμένης γυναίκας» λένε άτομα από 
το περιβάλλον του πρώην ζευγαριού. «Αν 
άφηνα ελεύθερο το θυμό μου, θα είχε γίνει 
μεγάλο κακό.Έχοντας πάντα στο μυαλό μου 
τα παιδιά μου, δεν ύψωσα ποτέ το χέρι μου 
πάνω της κι αντέδρασα προσφεύγοντας στη 
Δικαιοσύνη» υποστήριξε στο δικαστήριο ο 
42χρονος άντρας και οπλισμένος με μεγάλη 
υπομονή, περίμενε μέχρι την εκδίκαση της 
υπόθεσης.
Το Πρώτο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρα-
κλείου έκρινε ένοχη την κατηγορούμενη, η 
οποία δεν εμφανίστηκε και επέβαλε συνο-
λική ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή.

Ηράκλειο: Ένας 42χρονος πατέρας τριών 
παιδιών κατέφυγε στη δικαιοσύνη επειδή 
τον ξυλοκοπούσε η γυναίκα του 

Σε καραντίνα στο σπίτι του με τους 
δικούς του βρίσκεται ο Κρητικός - 
Πόσος χρόνος χρειάστηκε για να βγουν 
τα αποτελέσματα - Τι δήλωσε για την 
ανάλυση του δείγματος ο καθηγητής 
κλινικής Ιολογίας, Γιώργος Σουρβίνος

Σ
υναγερμός έχει σημάνει στο Κολυ-
μπάρι Χανίων μετά τον εντοπισμό του 
πρώτου κρούσματος της μετάλλαξης 
Omicron, στη χώρα μας.

Ο 40χρονος Κρητικός που μοιράζει τη ζωή 
του ανάμεσα σε Χανιά και Γιοχάνεσμπουργκ, 
καθώς ταξιδεύει συχνά λόγω των επαγγελμα-
τικών του υποχρεώσεων, βρίσκεται σε καρα-
ντίνα στο σπίτι του μαζί με τους δικούς του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.
gr, το γεγονός ότι είναι ο «ασθενής μηδέν» της 
μετάλλαξης Omicron στην 
Ελλάδα, το έχει μάθει από 
τα μέσα ενημέρωσης καθώς 
μέχρι στιγμής κανένας αρμό-
διος δεν έχει επικοινωνήσει 
μαζί του, για περισσότερες 
οδηγίες.
Ο ασθενής κατά την είσοδο 
του στη χώρα ακολούθησε 
όλα όσα προβλέπουν τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα, 
με αποτέλεσμα να κάνει κανονικά rapid test 
και PCR. Το δείγμα ελήφθη σε εργαστήριο 
στα Χανιά, το οποίο μόλις πληροφορήθηκε το 
ταξιδιωτικό ιστορικό του 40χρονου το έστειλε 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο εργαστή-
ριο Ιολογίας.
Ο ίδιος, μιλώντας στο Star, υπογράμμισε: «Με 
βοήθησε το εμβόλιο. Έχω κάνει και τις δύο 
δόσεις, δεν έχω συμπτώματα και παρενέρ-
γειες και όπως βλέπετε, είμαι έξω στο μπαλ-
κόνι. Είμαι σε ένα δωμάτιο, δεν έχουν επαφή 
οι δικοί μου. Μου βάζουν φαγητό και τρώω 
ή βγαίνω μόνος μου. Το Σάββατο το βράδυ, 
όταν ξάπλωσα, αισθάνθηκα περίεργο πόνο 
στο στήθος. Μέχρι την επόμενη μέρα είχε εξα-
φανιστεί ο πόνος».
«Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να γραφτούν 
σε κάτι, εγώ είμαι τυχερός και γράφομαι στα 
δεδομένα τα ιατρικά ως No1» σχολίασε με 
χιούμορ. Όπως περιέγραψε, την περασμένη 
Δευτέρα (29.11.2021) ήθελε να κάνει κάποιες 
δουλειές στα Χανιά. Πήγε σε ένα φαρμακείο, 
του έκαναν rapid και βγήκε θετικό. Ζήτησε 

να του κάνουν ακόμη ένα, με δείγμα από το 
σάλιο, το οποίο και βγήκε αρνητικό.
«Προβληματίστηκε ο φαρμακοποιός και 
μου είπε να κάνω μοριακό. Δευτέρα και 
Τρίτη είχαν απεργία οι μικροβιολόγοι. Πήρα 
τηλέφωνο σε ιδιωτική κλινική κι έτσι έγινε. 
Τους ενημέρωσα όταν μου πήραν δείγμα ότι 
έρχομαι από νότια Αφρική. Σχεδόν 45 λεπτά 
αργότερα με ενημέρωσαν ότι είναι θετικό το 
δείγμα» σημείωσε.
«Δεν με ενημέρωσε κανείς, από τα ΜΜΕ 
ενημερώθηκα. Με πήραν το μεσημέρι από 
την Αθήνα και μου επιβεβαίωσαν ότι είμαι 
θετικός στην Όμικρον. Τι να κάνω; Θα φάω 
τις μισές μου μέρες εδώ αναγκαστικά. Έχουν 
ακυρωθεί πάρα πολλές πτήσεις, δεν ξέρω 
πώς θα καταφέρω να γυρίσω πίσω» κατέληξε.
Όπως εξήγησε νωρίτερα στο protothema.gr 
ο καθηγητής κλινικής Ιολογίας του πανεπι-

στημίου Κρήτης και μέλος 
του ΔΣ του ΕΟΔΥ, Γιώρ-
γος Σουρβίνος, το δείγμα 
παραλήφθηκε από το 
εργαστήριο τη Δευτέρα 
και σήμερα τα ξημερώ-
ματα βγήκαν τα αποτελέ-
σματα του:
«Η ανάλυση του δείγμα-
τος έγινε στο εργαστήριο 
Ιολογίας του Πανεπιστη-

μίου Κρήτης. Εμείς το αναλύσαμε. Το δείγμα 
το παραλάβαμε την Δευτέρα και σήμερα τα 
ξημερώματα είχαμε το αποτέλεσμα. Το ιστο-
ρικό του ταξιδιώτη ήταν αυτό που μας έβαλε 
όλους σε υποψίες. Ο πρώτος έλεγχος, ο προ-
καταρκτικός είχε ενδείξεις με αποτέλεσμα 
να προχωρήσουμε σε πλήρη γονιδιακή ανά-
λυση».
Σύμφωνα με το ιστορικό, ο ασθενής έφτασε 
στη χώρα στις 26 Νοεμβρίου, ωστόσο 
παρουσίασε κάποια συμπτώματα με αποτέ-
λεσμα να ανησυχήσει τόσο ο ίδιος όσο και οι 
δικοί του.
«Ο ασθενής είχε κάνει έκανε rapid test, μετά 
PCR και το εργαστήριο των Χανίων που είχε 
επισκεφτεί μας έστειλε το δείγμα εξαιτίας του 
ιστορικού του ταξιδιού. Είχε κάποιες υποψίες 
και με δική του πρωτοβουλία μας έστειλε το 
εργαστήριο το δείγμα. Κάναμε την ανάλυση 
κι έτσι έχουμε πλέον στην Κρήτη το πρώτο 
κρούσμα της μετάλλαξης Omicron. Ήταν θέμα 
χρόνου να βρεθεί το ξέραμε και το υποστηρί-
ζαμε αυτό».

Από τα μέσα ενημέρωσης έμαθε ο 
«ασθενής 0» ότι έφερε τη μετάλλαξη 
Omicron στην Ελλάδα
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Σχεδόν ο… μισός Ποινικός Κώδικας βαρύνει τους 20 συλληφθέντες για συμμετοχή στο κύκλωμα των 
παράνομων ελληνοποιήσεων. Από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ασκήθηκε ποινική δίωξη 
για σωρεία κακουργημάτων εις βάρος τους

Σ
χεδόν ο… μισός Ποινικός Κώ-
δικας βαρύνει τους 20 συλλη-
φθέντες για συμμετοχή στο 
κύκλωμα των παράνομων ελ-

ληνοποιήσεων. Από την Εισαγγελία 
Πρωτοδικών της Αθήνας ασκήθηκε 
ποινική δίωξη για σωρεία κακουργη-
μάτων εις βάρος τους, αφού μελετή-
θηκε η ογκώδης δικογραφία που είχε 
σχηματιστεί από την ΕΛ.ΑΣ.
Συγκεκριμένα, η ποινική δίωξη αφορά 
σειρά αδικημάτων, κυρίως κακουρ-
γηματικού χαρακτήρα, και στρέφε-
ται ανά περίπτωση εις βάρος των 20 
συλληφθέντων, ανάμεσά τους αστυ-
νομικοί, υπάλληλοι ΟΤΑ, ένας δικη-
γόρος, κ.ά. Συνολικά, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Αστυνομίας, στην 
υπόθεση εμπλέκονται πολλές δεκά-
δες άτομα, μεταξύ των οποίων και 34 
αστυνομικοί, ενώ η συνολική λεία του 
κυκλώματος υπολογίζεται σε περίπου 
5 εκατομμύρια ευρώ. 
Οι κατηγορίες είναι: εγκληματική 
οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής 
οργάνωσης, δωροδοκία υπαλλήλου 
για ενέργεια που αντίκειται στα καθή-
κοντά του κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξα-
κολούθηση, δωροδοκία υπαλλήλου 
για ενέργεια που αντίκειται στα καθή-
κοντά του από κοινού κατ’ εξακολού-
θηση και κατά μόνας, ψευδής βεβαί-
ωση, διευκόλυνση εξόδου από το 
ελληνικό έδαφος πολίτη από κοινού 
και κατά συρροή από υπαίτιους που 
ενήργησαν με σκοπό τη κερδοσκο-
πία και κατ’ επάγγελμα, διευκόλυνση 
παράνομης διαμονής πολιτών τρίτης 
χώρας με δυσχέρανση των ερευνών 
των αστυνομικών αρχών για σύλληψη 
και απέλασή τους, διακίνηση ναρκωτι-
κών (αγορά και κατοχή), συνέργεια σε 
ψευδή βεβαίωση, συνέργεια στη διευ-
κόλυνση εξόδου από το ελληνικό έδα-
φος πολίτη τρίτης χώρας και συνέρ-
γεια στη διευκόλυνση παράνομης δια-
μονής πολιτών τρίτης χώρας με δυσχέ-
ρανση των ερευνών. 
Ακόμη, ποινική δίωξη κατά περί-

πτωση ασκήθηκε για ψευδή υπεύ-
θυνη δήλωση, παραβίαση υπηρεσι-
ακού απορρήτου κατ’ εξακολούθηση, 
πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση 
και μη, προμήθεια και κατοχή ποσό-
τητας ναρκωτικών, παράνομη κατοχή 
όπλου και πυρομαχικών και ψευδή 
βεβαίωση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογρα-
φίας που διαβιβάστηκε σε ανακριτή, 
οι συλληφθέντες εμπλέκονται στο 
κύκλωμα με τα πλαστά διαβατήρια και 
τις πλαστές ταυτότητες προς πολίτες 
τρίτων χωρών με σκοπό τη νομιμοποί-
ηση της παραμονής τους στη χώρα. 
Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται 
να είχαν «ταρίφα» μεταξύ 30.000 και 

50.000 ευρώ κατά περίπτωση, ενώ, 
σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνά-
ται ακόμη και το ενδεχόμενο να έφτια-
χναν νέες ταυτότητες σε κακοποιούς 
για να χαθούν τα ίχνη τους. 
Όλα αυτά προέκυψαν μετά από πολύ-
μηνη έρευνα του τμήματος Εσωτερι-
κών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, που τους οδήγησε κατ’ αρχήν 
στο γραφείο του διοικητή του Τμήμα-
τος Ασφαλείας. Μέσα στο χρηματο-
κιβώτιο, τον συνδυασμό του οποίου 
είχε… ξεχάσει ο διοικητής, βρή-
καν 320.000 ευρώ, ποσό το οποίο 
υπό κανονικές συνθήκες δεν υπάρ-
χει κανένας λόγος να φυλάσσεται σε 
αστυνομικό τμήμα. Αυτά τα 320.000 
ευρώ ήταν ένα μέρος των συνολικά 
600.000 ευρώ που κατασχέθηκαν 
από την Αστυνομία.
Το κύκλωμα διευκόλυνε βαρυποινίτες 

αλλάζοντας τις ταυτότητές τους. Όπως 
ανακοίνωσε η Αστυνομία, τα μέλη του 
κυκλώματος «διευκόλυναν την παρά-
νομη παραμονή στη χώρα των αλλο-
δαπών υπηκόων, που απολάμβαναν 
όλα τα δικαιώματα των Ελλήνων πολι-
τών, όπως έκδοσης Αριθμού Φορολο-
γικού Μητρώου, Αριθμού Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης, παραπλανώ-
ντας τις αρμόδιες δημόσιες Αρχές και 
Υπηρεσίες, δυσχεραίνοντας ταυτό-
χρονα τυχόν έρευνες των αστυνομικών 
αρχών που θα αποσκοπούσαν στον 
εντοπισμό και στη σύλληψη ορισμέ-
νων εξ αυτών (με βεβαρημένο ποινικό 
παρελθόν) και, επιπλέον, διευκολύνο-
ντας την έξοδό τους από την Ελλάδα 
προς άλλες χώρες, ιδιαίτερα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και ζώνης Σένγκεν, 
όπου και ορισμένοι κάτοχοι των πλα-
στών εγγράφων συνελήφθησαν.
Ο τρόπος δράσης της εγκληματικής 
οργάνωσης, η οποία ήταν ιεραρχικώς 
δομημένη, πολυμελής, πολύπλοκη 
και καθόλου τυχαία, με διακριτούς και 
αλληλένδετους των μελών της ρόλους, 
με το κάθε μέλος να υποτάσσεται στη 
βούληση της ολότητας (διευθύνοντα 
- εγκέφαλο της οργάνωσης), μη δυνά-
μενο να εφαρμόσει μόνο του το σχέ-
διό του, καθιστώντας κοινωνούς και 
τα λοιπά μέλη και επιδιώκοντας τον 
κοινό εγκληματικό σκοπό σχετικά με 
την έκδοση δελτίων ταυτότητας και 
διαβατηρίων Έλληνα πολίτη, κυρίως 
σε αλλοδαπούς αλλά και σε ημεδα-
πούς είτε με τη χρήση ψευδών στοι-
χείων μη υπαρκτών ατόμων, είτε με τη 
χρήση στοιχείων ομογενών οι οποίοι 
διέμεναν μόνιμα στο εξωτερικό και 
είχαν πλήρη άγνοια των ενεργειών 
της οργάνωσης, είτε με τη χρήση στοι-
χείων υπαρκτών ημεδαπών, κατό-
πιν προηγηθείσας ψευδούς δήλωσης 
απώλειας προηγούμενου νομίμως 
εκδοθέντος δελτίου ταυτότητας, είτε 
με τη χρήση των πραγματικών τους 
στοιχείων ταυτότητας, μέσω παράνο-
μης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Βαριές κατηγορίες για τους 
εμπλεκομένους στο κύκλωμα 
ελληνοποιήσεων

Ξανακτύπησε ο οξύθυμος 
κρεοπώλης του 
Ηρακλείου: Επιτέθηκε 
με μαχαίρι σε πρώην 
υπάλληλό του

 Βγήκε με ένα μαχαίρι 50 εκατοστών και 
επιτέθηκε στον πρώην υπάλληλό του που 
φέρεται να του χρωστάει λεφτά, χωρίς ωστόσο 
να τον πλήξει, αλλά του έσκισε τα καθίσματα.

Σ
το προσκήνιο ήρθε ξανά ο περιβόητος πλέον κρε-
οπώλης του Ηρακλείου Κρήτης, αλλά και πάλι για 
τους λάθος λόγους. Ο οξύθυμος κρεοπώλης, ο ο-
ποίος πριν λίγες μέρες είχε κτυπήσει έναν πελάτη 

του καταστήματός του επειδή είχε παραπονεθεί για την 
αλλαγή τιμής από την ταμπέλα στην ταμειακή μηχανή, 
τώρα επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν πρώην υπάλληλό του, 
σύμφωνα με το creta24.gr. Ευτυχώς δεν τον τραυμάτισε 
και από την επίθεσή του έσκισε τα καθίσματα του αυτο-
κινήτου του.
Το απόγευμα της Τετάρτης (1/12) λοιπόν, ο 34χρονος 
πρώην υπάλληλος του κρεοπώλη, αλβανικής καταγω-
γής, φέρεται να πήγε και να ζήτησε από τον 40χρονο 
περίπου κρεοπώλη τα λεφτά που του χρωστάει. Οι δύο 
πλευρές λογομάχησαν και ο κρεοπώλης βγήκε με ένα 
μαχαίρι 50 εκατοστών, άνοιξε την πόρτα του οχήματος 
του πρώην υπαλλήλου του (ένα τζιπ) και του επιτέθηκε, 
χωρίς ωστόσο να τον πλήξει, αλλά του έσκισε τα καθί-
σματα.
Ο φερόμενος ως δράστης εξαφανίστηκε και αναζητείται 
από την αστυνομία.

Είχε επιτεθεί σε πελάτη πριν λίγο καιρό
Ο ίδιος κρεοπώλης είχε απασχολήσει την αστυνομία της 
Κρήτης με παρόμιο περιστατικό το Σάββατο (16/10) σε 
κρεοπωλείο του Ηρακλείου στην Κρήτη με «πρωταγωνι-
στή» τον ίδιο και έναν πελάτη.
Σύμφωνα με το cretapost, όλα συνέβησαν όταν ένας 
46χρονος άνδρας πήγε σε γνωστό κρεοπωλείο της πόλης 
προκειμένου να αγοράσει κρέας.
Αφού επέλεξε το κομμάτι που ήθελε πήγε στο ταμείο 
όπου, σύμφωνα με την καταγγελία, διαπίστωσε ότι η 
τιμή ήταν αρκετά αυξημένη από αυτήν που ανέγραφε το 
ταμπελάκι στην βιτρίνα.
Ο ίδιος έκανε τα παράπονά του στον 39χρονο ιδιοκτήτη 
λέγοντας πως τελικά δεν θα το αγοράσει κι έφυγε από το 
κατάστημα πηγαίνοντας προς το αυτοκίνητό του.
Ο 39χρονος εμφανώς οργισμένος ακολούθησε τον 
46χρονο και του επιτέθηκε την ώρα που πήγε να μπει στο 
αυτοκίνητό του.
Μάλιστα, του έριξε γροθιές στο κεφάλι ενώ έσπρωξε με 
βία την πόρτα του αυτοκινήτου και του «έπιασε» το πόδι 
με αποτέλεσμα ο 46χρονος να υποστεί κάταγμα.
Παράλληλα, προκάλεσε και αρκετές υλικές ζημιές στο 
αυτοκίνητο. Ο 46χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 
ενώ ειδοποίησε την αστυνομία καταθέτοντας μήνυση 
εναντίον του κρεοπώλη.



10 3 Δεκεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο Ερντογάν προσπαθεί να στηρίξει 
την οικονομία με φθηνό χρήμα στο 
εσωτερικό για να καλύψει τα κενά που 
αφήνουν τα ξένα κεφάλαια τα οποία 
αποχωρούν, αλλά η κατάρρευση της 
τουρκικής λίρας προκαλεί ασφυξία 
στην οικονομία και μεγάλες κοινωνικές 
αντιδράσεις

Η 
νέα κατάρρευση της τουρκικής λίρας 
την περασμένη εβδομάδα έφερε και 
πάλι τη γειτονική χώρα στα διεθνή 
πρωτοσέλιδα, καθώς ο πληθωρισμός 

οδηγεί τις τιμές στα ύψη, καταγράφονται πλέον 
ελλείψεις βασικών αγαθών στην αγορά, ο κό-
σμος άρχισε να βγαίνει στους δρόμους, ενώ η 
φυγή κεφαλαίων εντείνεται. Οι διεθνείς αναλυ-
τές προσπαθούν να καταλάβουν ποιο θα είναι 
το επόμενο επεισόδιο στην οικονομική αυτή 
περιπέτεια στην οποία έχει οδηγήσει τη χώρα 
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τις προσωπικές του 
επιλογές για την οικονομική πολιτική, τις οποίες 
επιβάλλει με «σιδερένιο χέρι».
Θα μείνουν όρθιες οι τουρκικές τράπεζες; Θα 
ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα που έχει εξαγ-
γείλει; Θα τον στηρίξει η 
Δύση; Θα καταφέρει να δια-
σωθεί με τη στήριξη χωρών 
όπως τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, τα οποία την τελευ-
ταία στιγμή έκλεισαν συμ-
φωνίες 10 δισ. δολαρίων, 
προσφέροντας -προσωρινή, 
έστω- σανίδα σωτηρίας; Το 
βασικό ερώτημα, όμως, που 
απασχολεί τους πάντες είναι 
για πόσο χρόνο μπορεί ο Τούρκος πρόεδρος 
να διαχειριστεί πολιτικά τα οικονομικά προ-
βλήματα, τις πιέσεις από το εξωτερικό, αλλά και 
τις εσωτερικές αντιδράσεις και τον αναβρασμό 
που ολοένα δυναμώνουν.
Με άλλα λόγια, θα αντέξει μέχρι τις επόμενες 
εκλογές, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για 
τον Ιούνιο του 2023; Στο οικονομικό πεδίο το 
κλειδί του ζητήματος είναι η πολιτική χαμηλών 
επιτοκίων την οποία εφαρμόζει με «σιδερένιο 
χέρι» κόντρα στις συστάσεις των διεθνών επεν-
δυτών, αλλά και πολλών δικών του συμβούλων 
και συνεργατών. Ο Ερντογάν δηλώνει ανοιχτά 
ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τακτική και δεν 
θα προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων για να 
σταματήσει τον πληθωρισμό και να συγκρα-
τήσει τη λίρα που καταρρέει, όπως υποδεικνύ-
ουν όλες οι ξένες τράπεζες και επενδυτικές εται-

ρείες, αλλά και οι περισσότεροι «συστημικοί» 
Τούρκοι οικονομολόγοι.
Ο Τούρκος πρόεδρος δεν διστάζει μάλιστα να 
διώξει κακήν κακώς όσους θεωρούν την πολι-
τική αυτή αδιέξοδη.

Και η λίρα πέφτει, πέφτει
Το γεγονός είναι ότι η αξία της τουρκικής λίρας 
υποχωρεί συνεχώς από το 2018 κι ενώ τότε ένα 
δολάριο κόστιζε 4 τουρκικές λίρες, σήμερα 
κοστίζει τρεις φορές περισσότερo, ήτοι 12,3 
δολάρια. Την περασμένη Πέμπτη, η ισοτιμία 
βούτηξε 15% σε μία μέρα, για να ανακάμψει 
μερικώς τις επόμενες ημέρες, μετά την υπο-
γραφή επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ Τουρ-
κίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η 
φυγή κεφαλαίων ανάγκασε τον Ερντογάν να 
στρέψει την αναπτυξιακή προσπάθεια στο εσω-
τερικό της χώρας, με τις λεγόμενες επεκτατικές 
πολιτικές, ήτοι χαμηλά επιτόκια, δημόσια έργα, 
δημόσιες δαπάνες, κίνητρα για τον κατασκευ-
αστικό τομέα και άλλα μέτρα έτσι ώστε η εσω-
τερική αγορά να κινήσει την οικονομία παίρνο-
ντας τη σκυτάλη από τις ξένες επενδύσεις.
Ωστόσο, η μετάβαση αυτή προκαλεί συνεχώς 
αναταράξεις και προβλήματα τα τελευταία χρό-

νια, τα οποία εκδηλώνο-
νται στην τουρκική λίρα, η 
οποία διαρκώς υποχωρεί 
και μπορεί να αποδειχθεί ο 
αδύναμος κρίκος στα μεγα-
λειώδη σχέδια του «Σουλ-
τάνου» να κάνει την Τουρ-
κία παγκόσμια υπερδύ-
ναμη.
Την περασμένη εβδο-
μάδα ο κεντρικός τραπε-

ζίτης κατέβασε το βασικό επιτόκιο στο 15%, 
τη στιγμή που ο πληθωρισμός είναι στο 20% 
και οδεύει προς το 30% τους επόμενους μήνες, 
σύμφωνα με όλους τους αναλυτές.
Με πληθωρισμό 20% και επιτόκιο 15%, υπάρ-
χει πραγματική απώλεια αγοραστικής δύνα-
μης σε σχέση με το δολάριο 5%. Αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο τα ξένα κεφάλαια εγκα-
ταλείπουν τη λίρα, ενώ και οι Τούρκοι σπεύ-
δουν να κάνουν δολάρια και ευρώ τα χρήματά 
τους (το 60% των καταθέσεων είναι σε δολά-
ριο). Τα χαμηλά επιτόκια, βέβαια, βοηθούν σε 
κάποιο βαθμό την οικονομία να αναπτυχθεί, 
ευνοεί όσους έχουν δάνεια σε εγχώριο νόμι-
σμα, καθώς και τις εταιρείες που κάνουν εξαγω-
γές χωρίς να εξαρτώνται από εισαγόμενα ενδι-
άμεσα αγαθά που ανατιμώνται λόγω της υπο-
τίμησης.

επικαιρότητα

Ηθελε να γίνει πλανητάρχης, 
αλλά... ξεμένει από συνάλλαγμα 
ο Ερντογάν 

Κάθειρξη 21 ετών και 7 μηνών 
στην 34χρονη για την αρπαγή 
και κακοποίηση της Μαρκέλας

Έ
νοχη κρίθηκε από το Μικτό Ορκω-
τό δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη η 
34χρονη για την απαγωγή και σεξου-
αλική κακοποίηση του 10χρονου κο-

ριτσιού.  
Ακόμη έκρινε ένοχο τον 41χρονο συγκατηγο-
ρούμενο της για τη συνεργεία στην αρπαγή 
της ανήλικης και αθώο για τη συνεργεία στην 
έκθεση. Να σημειωθεί ότι δεν τους αναγνω-
ριστηκε κανένα ελαφρυντικό.
Καταδικάστηκαν η μεν 34χρονη με ποινή 
κάθειρξης 21 ετών και 7 μηνών και ο δε 
42χρονος με ποινή φυλάκισης 4 ετών.
Νωρίτερα, η εισαγγελέας είχε ζητήσει την 
ενοχή της 34χρονης κατηγορουμένης, για το 
σύνολο των πράξεων που της αποδίδονται, 
για την υπόθεση απαγωγής και σεξουαλικής 
κακοποίησης της 10χρονης Μαρκέλλας, στη 
Θεσσαλονίκη, υπόθεση που συγκλόνισε τον 
Ιούνιο του 2020 την κοινή γνώμη.
«Δεν ισχύει ο ισχυρισμός της ότι πήγε στο 
σχολείο αλλά δεν είχε αποφασίσει τι θα κάνει 
κι ότι ενήργησε επειδή λυπόταν την ανήλικη. 
Το είχε προετοιμάσει. Προκύπτει από τις επι-
σκέψεις της στον ιστότοπο αναζητήσεως παι-
διών και τις επισκέψεις στο σχολείο. Επιθυ-
μούσε αρπαγή κι όχι απλή φιλοξενία της ανή-
λικης. Χρησιμοποίησε ψέμα για να την παρα-
πλανήσει και εκείνη την ακολούθησε στην 
οικία της», σημείωσε η εισαγγελέας, απευ-
θυνόμενη προς τους ενόρκους και τακτικούς 
δικαστές του Κακουργιοδικείο Θεσσαλονί-
κης, ενώ πρόσθεσε: «Είμαστε απόλυτα πεπει-
σμένοι ότι ανάμιξε στον χυμό της ουσίες που 

εμπίπτουν στα ναρκωτικά για να κάμψει την 
αντίσταση και την πνευματική της διαύγεια, 
ώστε να μην μπορέσει η ανήλικη να αντιστα-
θεί στις ανήθικες προθέσεις της».
Με την ίδια πρόταση, η εισαγγελική λειτουρ-
γός ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος και ο 41 ετών 
συγκατηγορούμενός της για την πράξη της 
συνέργειας στην αρπαγή, αλλά να απαλλα-
γεί λόγω αμφιβολιών για τη συνέργεια στην 
έκθεση ανηλίκου.
Η κατηγορούμενη είχε σοκάρει με την απο-
λογία της το Δικαστήριο καθώς ανέφερε ότι 
με την πράξη της «ήθελε να προσφέρει τα 
μητρικά της αισθήματα»!
Η 34χρονη, επιχείρησε να να αιτιολογήσει 
τις πράξεις της ενώπιον του Μικτού Ορκω-
τού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης και παραδέ-
χτηκε, ακόμη, ότι χορήγησε ναρκωτικά στην 
ανήλικη, αλλά αρνήθηκε ότι την κακοποίησε 
σεξουαλικά.
«Πρώτα από όλα θέλω να ζητήσω συγγνώμη 
από όλους για το κακό που έκανα. Έχω μετα-
νιώσει πίκρα για ότι έχω κάνει και θα το πλη-
ρώνω για όλη μου τη ζωή. Όταν ήμουν σε 
άσχημη οικονομική κατάσταση ο σύζυγός 
μου με εξωθούσε στην πορνεία παράλληλα 
με την άλλη δουλειά μου. Όταν εκδιδόμουν, 
γνώρισα και τα ναρκωτικά. Αποφάσισα εγώ 
να δώσω το παιδί μου στον πρώην σύζυγό 
μου με τον οποίο είχαμε αψιμαχίες και δεν 
μπορούσα να το πάρω. Άρχισα να νιώθω 
τύψεις και αναζητούσα κάπου να προσφέρω 
τα μητρικά μου αισθήματα», ανέφερε η κατη-
γορούμενη κατά την απολογία της.
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επικαιρότητα

Τ
ο μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του 
συνόλου των νέων δανείων προς 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυ-
ξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης 

και διαμορφώθηκε στο 3,94%. Έτσι, το 
περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων 
καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 
3,89  εκατοστιαίες μονάδες, σύμφωνα 
με την Τράπεζα της Ελλάδος
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των κατα-
ναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη 
διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει 
τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα 
ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις 
από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξή-
θηκε κατά 20 μονάδες βάσης και δια-
μορφώθηκε στο 14,48%.
Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών 
δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και 
κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 
10 μονάδες βάσης στο 
11,39%. Το μέσο επιτόκιο 
των στεγαστικών δανείων 
με κυμαινόμενο επιτόκιο 
επίσης αυξήθηκε κατά 
10 μονάδες βάσης στο 
2,43%.
Tο μέσο επιτόκιο των επι-
χειρηματικών δανείων 
χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε 
κατά 12 μονάδες βάσης στο 4,13%, ενώ 
το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματι-
κών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 
6,49%.
Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρημα-
τικών δανείων με συγκεκριμένη διάρ-
κεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε 
κατά 34 μονάδες βάσης, τον Οκτώβριο 
του 2021, και διαμορφώθηκε στο 2,85% 
έναντι 2,51% τον προηγούμενο μήνα.
Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής 
λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μει-
ώθηκε στο 3,16% από 3,24% τον προη-
γούμενο μήνα.
Όσον αφορά τη διάρθρωση των επι-
τοκίων ως προς το ύψος του δανείου 
σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για 
δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ παρέ-
μεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,36%, 
για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. 
ευρώ αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης 
στο 3,36%, ενώ για δάνεια άνω του 1 
εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 32 μονάδες 
βάσης στο 2,73%.

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπό-
λοιπα καταθέσεων
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνό-
λου των υφιστάμενων καταθέσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων 
μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 
0,04%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστά-
μενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμ-
φωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικο-
κυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 
0,10%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των 
καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε 
αμετάβλητο στο 0,07%.
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφι-
στάμενων δανείων μειώθηκε κατά 6 
μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 
3,51%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστά-
μενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων 

με διάρκεια άνω των 5 ετών 
μειώθηκε κατά 10 μονάδες 
βάσης στο 1,92%. Το μέσο 
επιτόκιο στα υφιστάμενα 
υπόλοιπα των καταναλω-
τικών και λοιπών δανείων 
προς ιδιώτες και ιδιωτικά 
μη κερδοσκοπικά ιδρύ-
ματα με διάρκεια άνω των 

5 ετών μειώθηκε κατά 21 μονάδες βάσης 
στο 6,40%. Τα αντίστοιχα επιτόκια των 
επιχειρηματικών και επαγγελματικών 
δανείων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα 
στο 3,10% και 4,29% αντίστοιχα.

Καμία αλλαγή στα επιτόκια των 
καταθέσεων
Αμετάβλητο στο 0,05% παρέμεινε το μέσο 
σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέ-
σεων, τον Οκτώβριο του 2021, ενώ το 
μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων 
δανείων αυξήθηκε στο 3,94%.
Ως εκ τούτου, το περιθώριο επιτοκίου 
μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων 
αυξήθηκε στις 3,89  εκατοστιαίες μονά-
δες, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλά-
δος.
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνό-
λου των υφιστάμενων καταθέσεων παρέ-
μεινε αμετάβλητο στο 0,04%, ενώ το μέσο 
σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων 
δανείων μειώθηκε στο 3,51%.
Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφι-
στάμενων καταθέσεων και δανείων μειώ-
θηκε στις 3,47 εκατοστιαίες μονάδες.

«Τσουχτερά» πλέον τα νέα δάνεια - 
Ανησυχητική αύξηση επιτοκίων

Παρθένα Κουτμερίδου: «Τη 
συμβούλευα να εμβολιαστεί, αλλά 
φοβόταν» λέει ο γυναικολόγος της 

O 
φόβος μήπως συμβεί κάτι ε-
ξαιτίας του εμβολίου έκανε 
την 38χρονη δικηγόρο Παρ-
θένα Κουτμερίδου να αναβά-

λει τον εμβολιασμό της για μετά τη γέν-
νηση του παιδιού της. Όπως αποκαλύ-
πτεται, η άτυχη γυναίκα προσπαθούσε 
επί χρόνια να αποκτήσει ένα παιδί. Η πο-
λυπόθητη εγκυμοσύνη ήρθε στην παν-
δημία και εκείνη, παρά τη συμβουλή του 
γυναικολόγου της και με την προτροπή 
όπως φαίνεται του συζύγου της, δεν εμ-
βολιάσθηκε, σε μια επιπλέον προσπά-
θεια να «προστατεύσει» το έμβρυο, το 
μωρό της, που γεννήθηκε με καισαρική 
τομή, λίγο πριν χαθεί η μητέρα του.
Ο διακεκριμένος χειρουργός-γυναικο-
λόγος, Χρήστος Καρύδας, που παρακο-
λουθούσε την άτυχη 38χρονη Παρθένα 
Κουτμερίδου, ξεκαθάρισε σε επικοι-
νωνία με το protothema.gr, ότι ο ίδιος, 
όχι μόνο είναι υπέρμαχος του εμβολίου 
αλλά προσπάθησε με κάθε τρόπο να πεί-
σει την 38χρονη να κάνει το εμβόλιο.
Ωστόσο, εκείνος που αντιδρούσε, όπως 
υποστηρίζει ο γυναικολόγος, ήταν ο 
σύζυγός της.
Συγκεκριμένα, ο κ. Καρύδας, συναι-
σθηματικά φορτισμένος, δηλώνει στο 
protothema: «Ο άντρας της είναι φανα-
τικός αντιεμβολιαστής, όπως κι όλη η 
οικογένειά του εξαιτίας ενός πνευματι-
κού απ’ ό,τι γνωρίζω. Φτάσαμε σε ένα 

σημείο να είμαι τόσο φορτικός με το 
εμβόλιο, που κάθε φορά τους το επισή-
μαινα. Τους έλεγα, “βγαίνετε έξω, πάτε 
από δω και από κει, κάντε σας παρα-
καλώ το εμβόλιο και οι δυο», που φτά-
σαμε στο να μην έρχεται ο σύζυγός της 
στο ιατρείο. Αυτά έχω να σας δηλώσω 
και λυπάμαι πάρα πολύ για την λάσπη 
που βγαίνει. Θέλω να σας εκφράσω 
την απογοήτευσή μου, διότι αυτή την 
κοπέλα, εγώ την υπεραγαπούσα, περισ-
σότερο από οποιαδήποτε πελάτισσά 
μου, διότι ήταν και φίλη μου. Και λυπά-
μαι πάρα μα πάρα πολύ για όσα ακού-
γονται για το όνομά μου. Εγώ πρέπει 
να βγω κάποια στιγμή και να αποκατα-
στήσω το όνομά μου. Είμαι υπέρμαχος 
του εμβολιασμού αλλά ο σύζυγός της 
ήταν και είναι φανατικός αντιεμβολια-
στής, όπως και η οικογένειά του λόγω 
κάποιου πνευματικού, επαναλαμβάνω. 
Έχω περάσει άπειρες ώρες μαζί τους, να 
τους συμβουλεύω για τα οφέλη και τους 
κινδύνους. Ξέρω ότι έπρεπε να είχε κάνει 
το εμβόλιο, ωστόσο εγώ δεν μπορώ να 
βάλω κάποιον να κάνει το εμβόλιο με το 
ζόρι ειδικά όταν ο σύζυγος την επηρέαζε 
να μην το κάνει. Ειλικρινά, θα φτάσουμε 
σε ένα σημείο να βάζουμε τις γυναίκες 
να υπογράφουν, ότι εγώ τις συμβούλεψα 
να κάνουν το εμβόλιο. Για το όνομα του 
Θεού. Συνειδητοποιημένος γυναικολό-
γος είμαι».



12 3 Δεκεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Mία οκτάχρονη είναι νεκρή και άλλα 
εννέα άτομα μεταφέρθηκαν στο 
νοσοκομείο καθώς τις παρέσυρε μια 
76χρονη οδηγός στο Λονδίνο, Οντάριο

Έ
να οκτάχρονο κορίτσι πέθανε και 
άλλα έξι παραμένουν στο νοσο-
κομείο όταν όχημα που οδη-
γούσε μια 76χρονη χτύπησε ένα 

όχημα, ανέβηκε σε κράσπεδο και στη 
συνέχεια χτύπησε μια ομάδα πεζών –
οι περισσότερες παιδιά– στο Λονδίνο. , 
Οντ. Τρίτη βράδυ.
Η αστυνομία και το παραϊατρικό προ-
σωπικό κλήθηκαν σε μια σύγκρουση με 
πολλά οχήματα και πεζούς στο Riverside 
Drive, δυτικά της Wonderland Road, γύρω 
στις 6:45 μ.μ.
Πολλοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο 
νοσοκομείο με διάφορα τραύματα, αλλά 
λίγες λεπτομέρειες ήταν διαθέσιμες αργά 
την Τρίτη.
Η αστυνομία επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι 
10 άνθρωποι χτυπήθηκαν και ότι ένα από 

αυτά -ένα οκτάχρονο κορίτσι- υπέκυψε  
στα τραύματά του.
Σύμφωνα με την ασ τυνομία, μια 
76χρονη οδηγούσε το όχημά της δυτικά 
στο Riverside Drive, πλησιάζοντας την 
Wonderland Road, όταν χτύπησε ένα 
όχημα που περίμενε στο κόκκινο φανάρι. 
Στη συνέχεια συνέχισε μέσα από τη δια-
σταύρωση όπου ανέβηκε στο κράσπεδο 
ακριβώς δυτικά της διασταύρωσης. Χτύ-
πησε ένα ελαφρύ στάνταρ ή ένα ελαφρύ 
στύλο, χτύπησε ένα μικρό δέντρο και μετά 
μια ομάδα πεζών που περπατούσαν ανα-
τολικά στη βόρεια πλευρά του Riverside 
Drive προς την Wonderland Road.
Αυτοί που χτυπήθηκαν κυμαίνονται σε ηλι-
κία από έξι έως 40 ετών.
Δεν έχουν γίνει συλλήψεις και δεν έχουν 
απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι στιγμής.

Το Οντάριο προσφέρει εγγυήσεις 
δανείων για μη κερδοσκοπική 
ανάπτυξη μακροχρόνιας φροντίδας

Τ
ο Οντάριο προσφέρει εγγυήσεις δα-
νείων για να βοηθήσει τα μη κερδο-
σκοπικά σπίτια μακροχρόνιας φροντί-
δας να αποκτήσουν  δάνεια.

Η κυβέρνηση λέει ότι διαθέτει 388 εκα-
τομμύρια δολάρια σε δανεισμό από την 
Infrastructure Ontario, την υπηρεσία που 
διαχειρίζεται δάνεια υποδομής για το πρό-
γραμμα.
Ο υπουργός Μακροχρόνιας Φροντίδας Ροντ 
Φίλιπς λέει ότι το πρόγραμμα είναι μέρος του 
σχεδίου της κυβέρνησης να επιταχύνει την 
ανάπτυξη της μακροχρόνιας φροντίδας στην 

επαρχία.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ontario Long-
Term Care Association Donna Duncan λέει ότι 
η δέσμευση δανείου θα βοηθήσει τα μη κερ-
δοσκοπικά μέλη να ξεπεράσουν τις προκλή-
σεις όσον αφορά την πρόσβαση στη χρημα-
τοδότηση και θα βοηθήσει στην παροχή πιο 
ασφαλών και σύγχρονων κατοικιών στην 
επαρχία. Η Lisa Levin, Διευθύνουσα Σύμβου-
λος της AdvantAge Ontario, η οποία αντιπρο-
σωπεύει μη κερδοσκοπικές και δημοτικές 
κατοικίες, λέει ότι η ανακοίνωση «αλλάζει το 
παιχνίδι» για μη κερδοσκοπικούς φορείς.

`
Υποχρεωτικός εμβολιασμός για ταξίδια 
με τρένο και αεροπλάνο

Το Οντάριο μειώνει την 
καταλληλότητα για τρίτη δόση 
εμβολίου στην ηλικία των 50+

Τ
ο Οντάριο θα μειώσει την 
καταλληλότητα για τρίτο εμβο-
λιασμό για τον COVID-19 
σε οποιονδήποτε ηλικίας 50 

ετών αργότερα αυτόν τον μήνα και θα 
συμπεριλάβει μια ευρύτερη ομάδα 
ανοσοκατεσταλμένων ατόμων, καθώς 
νέα κρούσματα της παραλλαγής του 
κοροναϊού Omicron συνεχίζουν να 
εμφανίζονται στην επαρχία.
Ο Chief Medical Officer of Health Dr. 
Kieran Moore λέει ότι από τις 13 Δεκεμ-
βρίου, οποιοσδήποτε ηλικίας 50 ετών και 

άνω που έλαβε τη δεύτερη δόση του εμβο-
λίου COVID-19 πριν από έξι μήνες ή περισ-
σότερο, θα μπορεί να κλείσει ένα τρίτο 
ραντεβού.
Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκά-
θαρση, οι λήπτες μοσχευμάτων αιμοποιη-
τικών βλαστοκυττάρων καθώς και οι μετα-
μοσχεύσεις αιμοποιητικών βλαστοκυττά-
ρων (HSCT), μεταμοσχεύσεις αιμοποιητι-
κών κυττάρων (HCT) (αυτόλογες ή αλλο-
γενείς) και οι λήπτες θεραπείας με CAR-T-
cell» θα μπορούν να προγραμματίσουν μια 
τρίτη δόση εμβολίου.

Ο
ι ταξιδιώτες ηλικίας 12 ετών 
και άνω που δεν έχουν εμ-
βολιαστεί πλήρως κατά του 
COVID-19 δεν επιτρέπεται πλέ-

ον να επιβιβάζονται σε τρένα ή αεροπλά-
να μεγάλων αποστάσεων στον Καναδά α-
πό την Τρίτη, εκτός εάν πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις για μία από τις λίγες εξαιρέσεις. 
Οι προαστιακές αμαξοστοιχίες δεν καλύ-
πτονται από αυτή την ομοσπονδιακή πο-
λιτική.
Για τους περισσότερους ανθρώπους, ένα 
αρνητικό τεστ για τον κορονοϊό δεν θα 
είναι πλέον αρκετό για να τους επιτραπεί 
να ταξιδέψουν με αυτούς τους τρόπους.
Η ομοσπονδιακή πολιτική τέθηκε σε ισχύ 
πριν από ένα μήνα, στις 30 Οκτωβρίου, 
αλλά η κυβέρνηση επέτρεψε μια σύντομη 
μεταβατική περίοδο για τους ανεμβολία-
στους ταξιδιώτες, οι οποίοι μπορούσαν 
να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο εφόσον 
παρείχαν αρνητικό μοριακό τεστ εντός 72 
ωρών.
Όλοι όσοι φθάνουν στον Καναδά ή επιβι-

βάζονται σε αεροπλάνο ή τρένο μεγάλων 
αποστάσεων πρέπει να εμβολιαστούν, 
δεν υπάρχουν επί του παρόντος μέτρα 
καραντίνας, εκτός από τους ταξιδιώτες 
που έχουν πρόσφατα διασχίσει τη νότια 
Αφρική.
Ενώ πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν 
πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα δειγμα-
τοληπτικούς ελέγχους για να διασφαλί-
σουν ότι οι ταξιδιώτες είναι εμβολιασμέ-
νοι, η Air Canada και η West Jet επιβεβαί-
ωσαν ότι θα απαιτούν πλέον πιστοποιη-
τικό εμβολιασμού από όλους τους ταξι-
διώτες που επιβιβάζονται σε αεροπλάνο 
στον Καναδά. 
Άλλα υγειονομικά μέτρα, όπως οι μάσκες 
και οι εξετάσεις, θα εξακολουθήσουν να 
είναι υποχρεωτικά.
Η κυβέρνηση εξέδωσε επίσης προειδο-
ποιήσεις ότι ακόμη και οι Καναδοί και 
οι μόνιμοι κάτοικοι που βρίσκονται στο 
εξωτερικό δεν θα μπορούν να επιστρέ-
ψουν στην πατρίδα τους χωρίς πλήρη 
κατάλογο εγκεκριμένων εμβολίων.

καναδάς
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Τ
ουλάχιστον 226 εκατομμύρια 
δολάρια σε επαρχιακά χρήμα-
τα για την ανακούφιση επιχει-
ρήσεων λόγω της πανδημίας του 

COVID-19 πήγαν σε επιχειρήσεις που 
δεν ήταν επιλέξιμες να λάβουν, και σχε-
δόν κανένα από αυτά δεν έχει επιστρα-
φεί ή δεν θα επιστραφεί ποτέ, διαπί-
στωσε ο γενικός ελεγκτής του Οντάριο.
Οι πληρωμές από δύο επαρχιακά προ-
γράμματα – 210 εκατομμύρια δολάρια 
από το Small Business Grant και 16 εκα-
τομμύρια δολάρια από το πρόγραμμα 
Property Tax and Energy Cost Rebate, 
πήγαν σε σχεδόν 17.500 αιτούντες επι-
χειρήσεις που στην πραγματικότητα δεν 
ήταν επιλέξιμοι να λάβουν καμία πληρωμή.
Στο πλαίσιο της Επιχορήγησης Υποστήριξης Μικρών Επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις που παρου-
σίασαν σημαντικές απώλειες εσόδων λόγω του lockdown για τον COVID-19 μεταξύ τέλους 
2020 και αρχών 2021 θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν έως και 40.000 $ σε 
μη επιστρεπτέα βοήθεια σε δύο γύρους πληρωμών.
Περισσότερες από 111.000 επιχειρήσεις έλαβαν πληρωμές στο πλαίσιο του προγράμματος, 
κοστίζοντας τελικά στην επαρχία 2,96 δισεκατομμύρια δολάρια.
Από αυτούς, 14.500 παραλήπτες δεν ήταν πραγματικά επιλέξιμοι, λαμβάνοντας κατά μέσο όρο 
14.483 $ ο καθένας.
Άλλοι παραλήπτες έχουν τεχνικά προσόντα επειδή υπέστησαν ζημία, αλλά έλαβαν πολύ περισ-
σότερα χρήματα από όσα έχασαν.
Περίπου 714 εκατομμύρια δολάρια καταβλήθηκαν σε επιχειρήσεις που έλαβαν περισσότερη 
βοήθεια από τις ζημίες που ανέφεραν στην πραγματικότητα.
Ο Πρωθυπουργός του Οντάριο, Doug Ford, λέει ότι κάποιο ποσό χρηματοδότησης που θα 
πήγαινε εκεί που δεν θα έπρεπε ήταν αναπόφευκτο, δεδομένων των συνθηκών του COVID-19.
Οι λόγοι μη επιλεξιμότητας θα μπορούσαν να κυμαίνονται από την ύπαρξη επιχείρησης ή ταχυ-
δρομικής διεύθυνσης εκτός του Οντάριο, τη δημιουργία αριθμού Οργανισμού Εσόδων του 
Καναδά μόλις το 2021, έως την ύπαρξη της ίδιας διεύθυνσης ή τραπεζικών πληροφοριών με 
μια άλλη επιχείρηση που έχει ήδη υποβάλει αίτηση για επιχορήγηση. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν 
επίσης ότι τα επαρχιακά υπουργεία βασίζονταν σχεδόν εξ ολοκλήρου σε αυτοαναφερόμενα 
δεδομένα από επιχειρήσεις για να αξιολογήσουν εάν ήταν επιλέξιμες για τις επιχορηγήσεις.

Πάνω από $220εκατ. από επιδόματα 
του Οντάριο για τον COVID-19 
πήγαν σε μη επιλέξιμες επιχειρήσεις

Η κυβέρνηση του Οντάριο θέλει να 
αυξήσει τους ελέγχους στα σύνορα

Ο πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ 
λέει ότι σχεδιάζει να έχει 
περισσότερες συνομιλίες με την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση για 
να συζητήσει τρόπους για να 
«αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι 
στα σύνορά μας», αλλά δεν 
επιβεβαίωσε ότι θα πιέσει για την 
κατάργηση της εξαίρεσης δοκιμών 
PCR για ταξιδιώτες που έρχονται 
στη χώρα από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες.

Μ
ιλώντας σε συνέντευξη Τύ-
που την Τετάρτη, ο Ford ευ-
χαρίστησε την ομοσπονδι-
ακή κυβέρνηση για την τα-

χεία δράση της να εφαρμόσει περισσό-
τερους ταξιδιωτικούς περιορισμούς με-
τά την παραλλαγή Omicron (B.1.1.529), 
η οποία θεωρήθηκε επίσημα ως παραλ-
λαγή ανησυχίας από τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας την προηγούμενη εβδο-
μάδα.
Την Παρασκευή, η Οτάβα ανακοίνωσε 
ότι ο Καναδάς θα 
κλείσει τα σύνορά 
του σε ξένους υπη-
κόους με πρόσφατα 
ταξίδια στη Νότια 
Αφρική, τη Μοζαμ-
βίκη, τη Μποτσου-
ά να ,  τ η  Ζ ιμπ ά -
μπουε, το Λεσότο, 
τη Ναμίμπια και το 
Εσβατίνι. Η Αίγυ-
πτος, το Μαλάουι 
και η Νιγηρία προ-
στέθηκαν στη λίστα 
την Τρίτη. Επιπλέον, 
η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση είπε ότι όλοι οι αεροπορι-
κοί ταξιδιώτες που εισέρχονται στον 
Καναδά, εκτός από αυτούς που προέρ-
χονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέ-
πει να υποβληθούν σε τεστ για COVID-
19 και θα πρέπει να απομονωθούν 
μέχρι να λάβουν αρνητικό αποτέλεσμα. 
Οι ομοσπονδίες υποσχέθηκαν να δια-
βουλεύονται με τις επαρχίες πριν εφαρ-
μόσουν παρόμοιους περιορισμούς 
στους ταξιδιώτες από τις Η.Π.Α.
«Όσον αφορά τις ΗΠΑ, θα έχουμε 
περαιτέρω συζητήσεις με την ομοσπον-
διακή κυβέρνηση και τους άλλους πρω-
θυπουργούς και περιοχές επίσης για να 
λάβουμε τη συμβολή τους γιατί δεν συμ-

βαίνει μόνο στο Οντάριο, είναι ακρι-
βώς πέρα από τα σύνορα», είπε ο Φορντ 
στους δημοσιογράφους. σε συνέντευξη 
Τύπου στη Μισισάγκα την Τετάρτη.
«Χαίρομαι που βελτιώσαμε τις δοκιμές 
στα αεροδρόμια και προσθέσαμε τρεις 
επιπλέον χώρες στη λίστα ταξιδιών».
Όταν πιέστηκε για επιβεβαίωση σχε-
τικά με το εάν θέλει να δει τους ταξιδιώ-
τες των ΗΠΑ να δοκιμάζονται επίσης, ο 
πρωθυπουργός είπε: 
«Υποστηρίζω πάντα οτιδήποτε μπορεί 
να είναι προσεκτικό για να αποτρέψει 
την είσοδο αυτής της παραλλαγής στη 
χώρα μας».
«Και πάλι, θα έχουμε μια συζήτηση με 
την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Αυτή 
είναι η δικαιοδοσία τους, όχι η δική μας. 
Λειτουργούν σε συνεργασία με όλες τις 
επαρχίες και τις περιοχές. Είμαι πάντα 
υπέρ της προσεκτικής διαδρομής», είπε.
«Είμαι πάντα με το μέρος του να είμαι 
πιο προσεκτικός. Δεν χρειάζονται πολλά 
για να κάνεις τεστ στο αεροδρόμιο».
Ως έχει, οι Καναδοί που επιστρέφουν 

στην πατρίδα τους από 
τ ις  Ηνωμένε ς Πολι -
τείες δεν απαιτείται να 
παρουσιάσουν αρνη-
τικό τεστ PCR κατά την 
επιστροφή τους. Πλή-
ρως εμβολιασμέ νοι 
εισερχόμενοι αεροπο-
ρικοί και χερσαίοι ταξι-
διώτες των ΗΠΑ πρέπει 
να παρουσιάσουν αρνη-
τικό τεστ PCR εντός 72 
ωρών από την άφιξη και 
ένα επιλεγμένο δείγμα 
τους να ελέγχεται ξανά 
τυχαία εάν φτάσουν σε 

αεροδρόμιο. Ο Δρ Isaac Bogoch, ειδι-
κός μολυσματικών ασθενειών στο Γενικό 
Νοσοκομείο του Τορόντο, είπε ότι ενώ 
η αύξηση των δοκιμών στα σύνορα θα 
βοηθήσει στην επιβράδυνση της εξά-
πλωσης της παραλλαγής Omicron στο 
Οντάριο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
άφησε μια «τρύπα» στο σχέδιο απο-
κλείοντας τις ΗΠΑ από τον νέο κανόνα.  
Ο Bogoch σημείωσε ότι η απαγόρευση 
ξένων υπηκόων από επιλεγμένες χώρες 
«δεν κάνει πολλά» για να αποτρέψει τη 
διάδοση της παραλλαγής στον Καναδά. 
Μέχρι σ τ ιγμής, επτά περιπτώσεις 
COVID-19 που αφορούν την παραλλαγή 
Omicron έχουν εντοπιστεί στον Καναδά.

Ναι στην απαγόρευση των 
«θεραπειών μετατροπής» για 
ΛΟΑΤΚΙ άτομα

Ο
μόφωνα υπέρ της απαγόρευσης των επονομαζόμενων «θεραπειών μετατρο-
πής» για άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας τάχθηκε η Βουλή των Κοινοτήτων του 
Καναδά. Πρόκειται για ψυχιατρική θεραπεία με σκοπό να αλλάζει υποτίθεται 
τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου.

Οι Φιλελεύθεροι του Τζάστιν Τριντό πρότειναν το νομοσχέδιο, αλλά η ψήφισή του έφερε χει-
ροκροτήματα και στις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Οι βουλευτές διέσχισαν το διάδρομο για να 
σφίξουν τα χέρια, ακόμη και να αγκαλιάσουν τους ομολόγους τους από την αξιωματική αντιπο-
λίτευση, αναφέρει το CBC News. 
Τώρα το σχέδιο νόμου θα πρέπει να εγκριθεί από το άλλο σώμα του κοινοβουλίου της 
χώρας, τη Γερουσία. Η Βουλή είχε εγκρίνει προηγούμενη έκδοση του νομοσχεδίου τον Ιού-
νιο, αλλά η Γερουσία δεν πρόλαβε να το εξετάσει λόγω των εκλογών που κήρυξε ο Τριντό 
για τον περασμένο Σεπτέμβριο.
«Κανείς δεν μπορεί να συναινέσει στα βασανιστήρια. Είναι μια υπέροχη μέρα για τους 
επιζώντες» τόνισε ο Ράντι Μπουασονότ,  υπουργός Τουρισμού και σύμβουλος του πρω-
θυπουργού για θέματα της κοινότητας, εξηγώντας ότι πλέον «ξέρουν ότι κανείς άλλος δεν 
πρόκειται να περάσει αυτό που πέρασαν».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος, Έριν Ο’τουλ, επέτρεψε στα 
μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να ψηφίσουν ελεύθερα, αφήνοντάς τους δηλαδή να 
υπερψηφίσουν δηλαδή το κυβερνητικό νομοσχέδιο. Η ομόφωνη στήριξη αιφνιδίασε την 
άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον βουλευτή των Φιλελευθέρων, Σέιμους Ο’ρεγκάν. Αρκετοί 
συντηρητικοί βουλευτές είχαν εκφράσει ανησυχίες υποστηρίζοντας ότι η διατύπωση του 
νομοσχεδίου θα μπορούσε να «ποινικοποιήσει» ιδιωτικές συνομιλίες για τη σεξουαλικό-
τητα ή την ταυτότητα φύλου μεταξύ παιδιών και δασκάλων, θρησκευτικών ηγετών ή επαγ-
γελματιών ψυχικής υγείας. Ωστόσο, ο ομοσπονδιακός υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ 
Λαμέτι, έκρινε πως αυτές οι αντιρρήσεις ήταν αβάσιμες.

καναδάς
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Ι
σχυρότατα μηνύματα για ενότητα, αδελφοσύνη, 
υπομονή, καρτερικότητα και ευσπλαχνία έστει-
λε ο Πάπας Φραγκίσκος στην αντιφώνησή του 
στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Χαρίτων, 

σε εκδήλωση το απόγευμα που περιλάμβανε ψαλμω-
δίες στα ελληνικά και τα αραβικά.
 Ο Πάπας είπε ότι είναι ιδιαίτερα ευτυχής και ευγνώ-
μων για τη φιλοξενία και τα λόγια που είπαν οι 
εκπρόσωποι των διαφόρων εκκλησιών και εξέ-
φρασε τις ευχαριστίες του προς τις αδελφές που με 
το έργο τους στα σχολεία ρίχνουν γέφυρες και είναι 
κοντά στους μετανάστες. 
Αναφέρθηκε στα βήματα των Αποστόλων Βαρνάβα 
και Παύλου στο νησί και για το γεγονός ότι ο Βαρ-
νάβας κήρυξε το Ευαγγέλιο και πέρασε από όλες τις 
κοινότητες, μίλησε για τη χάρη του Ιησού και τους 
ζήτησε να παραμείνουν πιστοί στον Κύριο.
 «Έρχομαι με αυτή την επιθυμία να δω τη χάρη του 
Κυρίου στη γη σας, Σας καλώ ακάματοι να συνεχί-
σετε την προσπάθεια σας και να μην αποθαρρύνε-
στε», είπε ο Ποντίφικας. 
Αναφέρθηκε στην κατάσταση στο Λίβανο και ευχή-
θηκε η κρίση και τα δεινά να τερματιστούν και είπε 
ότι ο ίδιος προσεύχεται για ειρήνη.
 Σε άλλο σημείο της ομιλίας του μίλησε για την 
ευσπλαχνία του Κυρίου, τονίζοντας ότι ο προση-
λυτισμός είναι στείρος. Οι ρίζες μας είπε, είναι στην 

ευσπλαχνία, ο Κύριος δεν μας απογοητεύει. Ανέφερε 
επίσης ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τείχη στην Εκκλη-
σία αλλά συνύπαρξη των διαφόρων απόψεων.
 Τόνισε ότι στη διαφορετικότητα υπάρχει το πνεύμα 
της ενότητας και αρμονίας. 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προσωπικότητα του 
Αποστόλου Βαρνάβα, στην αρετή της υπομονής και 
το γεγονός ότι πήρε μαζί του και προστάτευσε τον 
Απόστολο Παύλο τον οποίο φοβόντουσαν όλοι για 
τον πρότερό του βίο.
 Ο Ποντίφικας είπε ότι χρειαζόμαστε μια Εκκλησία με 
υπομονή που να δέχεται με ηρεμία τις αλλαγές.
 Επίσης είπε ότι πρέπει να διαβάζουμε τα σημεία των 
καιρών και της κρίσης και να κοιτάμε το Ευαγγέλιο.
Ο Πάπας αναφέρθηκε επίσης και στην παραβολή του 
Ασώτου Υιού και τον ρόλο της ευσπλαχνίας.
 Η Εκκλησία είπε, δεν θέλει να ισοπεδώσει αλλά να 
ενσωματώσει και αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικό 
είναι να συζητάμε χωρίς να επιβάλλουμε. Κάποιος 
είπε, πρέπει να είναι καχύποπτος με όσους δεν συζη-
τάνε γιατί έχουν κρυφές ατζέντες.
Ο Πάπας σε άλλο σημείο αναφέρθηκε και στις διά-
φορες ευαισθησίες στην Κύπρο και τόνισε ότι δεν 
πρέπει να νοιώθουμε την διαφορετικότητα ως 
απειλή στην ταυτότητά μας γιατί έτσι αυξάνεται ο 
φόβος και οδηγεί σε καχυποψία και η καχυποψία σε 
πόλεμο.

Πάπας: Ισχυρά μηνύματα για 
αδελφοσύνη και ενότητα

Εντός Δεκεμβρίου ενώπιον της Ολομέλειας τα 
νομοσχέδια για Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η 
Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής 
θα είναι έτοιμη να θέσει τα νομοσχέ-
δια για την μεταρρύθμιση της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης ενώπιον της Ολο-

μέλειας της Βουλής εντός Δεκεμβρίου, είπε ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής, Άριστος Δαμιανού.
 Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας 
της Επιτροπής, ο κ. Δαμιανού είπε ότι κατά την 
διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Επι-
τροπής Εσωτερικών της Βουλής συζήτησαν μια 
σειρά από θέματα που αποτελούν τις τελευ-
ταίες εκκρεμότητες προτού οδηγηθούν τα 
νομοσχέδια ενώπιον της Ολομέλειας της Βου-
λής.  
«Συνεχίστηκε η θετική διάθεση όλων να συν-
δράμουν την προσπάθεια για να υπάρξουν 
συγκλίσεις, αλλά την ίδια ώρα αποτυπώθηκε 
η διαφωνία σε μια σειρά από ζητήματα. Υπάρ-
χουν διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά 
με τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, το κατά 
πόσο θα είναι εθνικό δημοψήφισμα σε παγκύ-

πρια κλίμακα ή τοπικό δημοψήφισμα. Ασφα-
λώς, στα κείμενα αυτή την στιγμή αποτυπώνε-
ται η πλειοψηφική θέση για διεξαγωγή τοπι-
κών δημοψηφισμάτων, όμως έχω ενημερωθεί 
ότι θα υπάρξουν προτάσεις για τροπολογίες 
την ερχόμενη Δευτέρα», πρόσθεσε. 
Συζήτησαν, συνέχισε ο κ. Δαμιανού, ζητήματα 
που αφορούν τον τρόπο εκλογής των Αντιδη-
μάρχων και την διαδικασία κατανομής εδρών. 
«Πλειοψηφικά εδώ παραμένουν ως έχουν τα 
κείμενα με την απευθείας εκλογή Αντιδημάρ-
χων και τη διαδικασία της απλής αναλογικής 
κατά το πρότυπο της εκλογής μελών της Βου-
λής των Αντιπροσώπων και συνάμα, διευκρινί-
σαμε κάποια άλλα δευτερεύοντα ζητήματα, τα 
οποία, όμως, έπρεπε να διευκρινιστούν για να 
κλείσουν και αυτά στην προσπάθεια ολοκλή-
ρωσης της συζήτησης των νομοσχεδίων δευ-
τερεύουσας σημασίας, όχι κατ’ ανάγκη νομο-
τεχνικά, αλλά σημαντικές εκκρεμότητες που 
έπρεπε να εξεταστούν», συμπλήρωσε. 

Έ
να Πολιτικό Γραφείο με έντονες τοποθετήσεις έφτασε στο τέλος 
του, με τους συνέδρους να δείχνουν την στήριξή τους προς τον 
πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, αφού η εισήγησή του 
για τις Προεδρικές εκλογές πέρασε ομόφωνα.

Στην πρότασή του για τις προεδρικές εκλογές που παρουσίασε ενώπιον 
του Πολιτικού Γραφείου του  ΔΗΣΥ, ο πρόεδρος του κόμματος  εισηγή-
θηκε όπως να υποβληθούν οι υποψηφιότητες μέχρι 10 Ιανουαρίου και 
σε περίπτωση που είναι περισσότεροι από έναν το Ανώτατο Συμβούλιο 
να ψηφίσει για ανάδειξη του υποψηφίου των προεδρικών του 2023, στις 
12 Μαρτίου.

Η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ
Το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού, με τη συμμετοχή 
της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του, της ηγεσίας του κόμματος, 
υπουργών, βουλευτών, δημάρχων και άλλων κομματικών αξιωματού-
χων, αποφάσισε σήμερα να συγκαλέσει σύνοδο του Ανωτάτου Συμβου-
λίου στις 12 Μαρτίου 2022, για επιλογή του προσώπου που θα στηρίξει 
ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις επόμενες προεδρικές εκλογές.
Καθορίστηκε επίσης η 10η Ιανουαρίου 2022 ως η ημερομηνία υποβο-
λής υποψηφιοτήτων από τους ενδιαφερόμενους. Παρέχεται έτσι πολύς 
χρόνος τόσο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, όσο και για την επικοι-
νωνία με τους 1800 και πλέον σύνεδρους, που περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων εκπροσώπους από όλες τις επαρχίες, τη νεολαία, την τοπική αυτο-
διοίκηση και το σύνολο των νυν και πρώην πολιτειακών αξιωματούχων 
που προέρχονται από την παράταξη.
Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με μυστική ψηφοφορία, όπως ακριβώς 
προβλέπει το Καταστατικό.
Πρόκειται για μια ανοικτή, διαφανή και δημοκρατική διαδικασία που 
διαφυλάσσει την ενότητα και τη σύμπνοια της παράταξης και μας επι-
τρέπει να παρουσιάσουμε στους συμπολίτες μας μια αξιόπιστη πολιτική 
πρόταση για την Κύπρο του αύριο.
Παράλληλα, επιτρέπει στη κυβέρνηση του πρόεδρου Αναστασιάδη να 
συνεχίσει να προωθεί το μεταρρυθμιστικό της έργο, με δεδομένη την 
πλήρη στήριξη του Δημοκρατικού Συναγερμού.
Απευθύνουμε κάλεσμα σε κάθε ενδιαφερόμενο που ανήκει στον χώρο 
του Δημοκρατικού Συναγερμού να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του μέσα 
από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Το πολιτικό γραφείο, ακόμη, αποκλείει την στήριξη προσώπου που θα 
επιλέξει να λειτουργήσει εκτός των δημοκρατικών του διαδικασιών.

Τι προηγήθηκε
Την πρότασή του παρουσίασε και ο πρώην αντιπρόεδρος και πρώην 
βουλευτής του κόμματος, Παναγιώτης Δημητρίου.
Ο κος Δημητρίου πρότεινε τη δημιουργία Μικτής Επιτροπής παρακο-
λούθησης για αποφυγή εντάσεων όπως έγινε το 2002.
Σκοπός σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου να υπάρξει ένα αποτέλεσμα και 
όλα να κυλήσουν ομαλά.
Στην τοποθέτησή του ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και πρώην υπο-
ψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ιωάννης Κασουλίδης είπε πως, «η 
διχόνοια δημιουργήθηκε όχι λόγω  ιδεολογικών και πολιτικών διαφω-
νιών αλλά είναι καθαρά υπόθεση προσωπικών φιλοδοξιών, για να μην 
πω υπόθεση πασαρέλας».
«Θα συνέλθουμε τον Μάρτιο. Μέχρι τότε να αφήσουμε τη διχόνοια γιατί 
αν συνεχιστεί οι πληγές θα είναι τέτοιες που δεν θα μπορούν να επου-
λωθούν».
Από πλευράς της η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, είπε πως, 
«ήδη ακούγονται καμπανάκια διχόνοιας και είμαι η πρώτη που λέω ότι 
αυτό το κόμμα δίνει ευκαιρίες . Αυτό το κόμμα έχει διαδικασίες και πρέ-
πει να τηρηθούν όπως επιβάλλει η δημοκρατία»

Πολιτικό Γραφείο/ΔΗΣΥ: Οι 
σύνεδροι στήριξαν Αβέρωφ
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 Μετά από 10 χρόνια 
συζητήσεων, υπεγράφη 
την Πέμπτη το Πλαίσιο 
Συμφωνίας για την εισαγωγή 
επαγγελματικού σχεδίου 
συνταξιοδοτικών ωφελημάτων 
στην κρατική υπηρεσία και 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
που αποτελεί και μέρος της 
τριετίας Συμφωνίας Πλαίσιο 
για τα έτη 2019, 2020 και 2021, 
ο Υπουργός Οικονομικών 
Κωνσταντίνος Πετρίδης και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις 
ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΟΗΟ – ΣΕΚ και 
ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ.
 

Μ
έλη του Σχεδίου είναι 
μεταξύ άλλων, νεοει-
σερχόμενοι μόνιμοι υ-
πάλληλοι στην κρατική 

υπηρεσία και στον ευρύτερο δημό-
σιο τομέα που έχουν προσληφθεί κα-
τά ή μετά την 1η Οκτωβρίου του 2011 
και δεν καλύπτονται από οποιοδή-
ποτε σχέδιο παροχής ωφελημάτων 
αφυπηρέτησης, εργοδοτουμένοι με 
σύμβαση αορίστου χρόνου στη δη-
μόσια υπηρεσία και εργοδοτουμέ-
νοι αορίστου χρόνου στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα που δεν καλύπτονται 
από οποιοδήποτε σχέδιο παροχής ω-
φελημάτων αφυπηρέτησης και νεο-
εισερχόμενοι υπηρετούντες μόνιμοι 
υπάλληλοι στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα που έχουν προσληφθεί κατά 
ή μετά την 1η Οκτωβρίου του 2011 
και εργοδοτουμένοι αορίστου χρό-
νου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
που είναι ενταγμένοι σε σχέδιο πα-
ροχής ωφελημάτων αφυπηρέτησης 
στον οργανισμό που υπηρετούν οι ο-
ποίο θα επιλέξουν να ενταχθούν στο 
νέο σχέδιο.
 Σε δηλώσεις μετά την υπογραφή, 
ο Υπουργός Οικονομικών χαρα-
κτήρισε τη συμφωνία «ουσιαστι-
κής σημασίας μεταρρύθμιση», που 
ολοκληρώνεται μετά από 10 χρόνια 
συζητήσεων και αποτελεί μεταρ-

ρύθμιση «προς όφελος των εργαζο-
μένων και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα και, παράλληλα, προς όφελος 
και του φορολογούμενου», τονίζο-
ντας παράλληλα ότι «το σημαντικό 
στοιχείο είναι ότι με το νέο Σχέδιο δεν 
επιβαρύνονται οι μελλοντικές γενιές, 
όπως συνέβαινε παλιά».
 «Με τη Συμφωνία τίθεται το όλο 
ζήτημα σε μια ορθολογική βάση, 
υιοθετώντας ένα υβριδικό μοντέλο το 
οποίο βασίζεται σε εισφορές εκατέ-
ρωθεν, εργαζόμενου και εργοδότη», 
ανέφερε και πρόσθεσε πως «είναι 
ένα αυτοχρηματοδοτούμενο Σχέδιο 
το οποίο χρηματοδοτείται από τους 
δικαιούχους». 
 Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ακόμη 
ότι είναι ένα Σχέδιο, που προβλέπει τη 
δημιουργία Ειδικού 
Ταμείου για τη συσ-
σώρευση των εισφο-
ρών και την κατα-
βολή των παρεχόμε-
νων συνταξιοδοτικών 
ωφελημάτων.
 «Ένα Ταμείο το οποίο 
θα είναι νομικά δια-
σφαλισμένο και δεν 
θα μπορεί να διαβρωθεί από κανέ-
ναν, διασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμό-
τητά του», πρόσθεσε.
 Ανέφερε επίσης ότι «είναι με αυτό 
τον τρόπο που διασφαλίζεται και μια 
βιώσιμη, ευπρεπής σύνταξη για τους 
εργαζομένους αλλά παράλληλα, δια-
σφαλίζεται και η βιωσιμότητα των 
δημοσίων οικονομικών». 
Ο κ. Πετρίδης ευχαρίστησε τις οργα-
νώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ γι’ αυτή την εποι-
κοδομητική και δημιουργική συνερ-
γασία που είχαν αυτό το διάστημα.
 «Δεν ήταν εύκολο, υπήρχαν και δια-
φορετικές προσεγγίσεις, αλλά πάντα 
στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλό-
γου, της δημιουργικής συζήτησης 
καταλήξαμε σήμερα σε αυτή την πολύ 
ουσιαστική για το δημόσιο και για 
τους εργαζόμενους μεταρρύθμιση», 
υπογράμμισε. 

Τέλος, ο Υπουργός Οικονομικών ανέ-
φερε ότι οι μεταρρυθμίσεις που προ-
ωθούνται είναι προς όφελος των 
εργαζομένων αλλά και του κοινωνικού 
συνόλου και είναι γι’ αυτό που πρέπει 
να συνεχιστεί, όπως σημείωσε, αυτή η 
αγαστή συνεργασία μεταξύ των οργα-
νώσεων που εκπροσωπούν τους εργα-
ζόμενους και την Κυβέρνηση.
 Ο ΓΓ της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης χαι-
ρέτισε την συμφωνία για λειτουργία 
σχεδίου συνταξιοδοτικών ωφελημά-
των για όσους δεν καλύπτονται, ανα-
φέροντας ότι η διαπραγμάτευση για 
το θέμα έχει διαρκέσει πάρα πολλά 
χρόνια.
 «Είναι μια κατάκτηση, την οποία 
μπορεί να αργήσαμε, αλλά την πετύ-
χαμε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό», 

είπε ο κ. Κυρίτσης, 
ο οποίος χαιρέτισε 
τη συνεργασία του 
ΥΠΟΙΚ στο ζήτημα.
 Πρόσθεσε ότι «για 
μια ακόμη φορά επι-
βεβαιώνεται το απο-
τέλεσμα και ο ρόλος 
της συλλογικής δια-
πραγμάτευσης ως ο 

βασικός τρόπος που πρέπει να δια-
μορφώνονται οι όροι και οι συνθή-
κες εργοδότησης».
 «Αυτό είναι ένα σωστό μήνυμα που 
πρέπει να πάει και στον ιδιωτικό 
τομέα όπου όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει 
μια σοβαρή απορρύθμιση των εργα-
σιακών σχέσεων που έχει φθάσει σε 
ένα επικίνδυνο σημείο», ανέφερε, 
ενώ πρόσθεσε ότι «δεν είναι σε όλους 
τους τομείς που η Κυβέρνηση στέλνει 
αυτό το μήνυμα της συλλογικής δια-
πραγμάτευσης και της σωστής διαχεί-
ρισης των εργασιακών ζητημάτων». 
Ο κ. Κυρίτσης αναφέρθηκε στο ότι 
«και στον δημόσιο τομέα συνεχί-
ζουν να παραμένουν εργαζόμενοι 
πολλών ταχυτήτων» και ιδιαίτερα 
ενοχλητικό για την ΠΕΟ, όπως είπε, 
«είναι το γεγονός ότι πολλοί εργαζό-
μενοι παραμένουν με καθεστώς αγο-

ράς υπηρεσιών ενώ όλοι γνωρίζουν 
ότι είναι εργαζόμενοι που εργάζονται 
όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι 
τους με τους ίδιους όρους και τις ίδιες 
συνθήκες». 
Επίσης, ανέφερε ότι θα αξιοποιηθεί 
το σημείο της συμφωνίας που υπε-
γράφη σήμερα και το οποίο αναφέ-
ρεται στο ότι μόνιμες ανάγκες καλύ-
πτονται από μόνιμους εργαζόμενους 
και πρόσθεσε ότι «θα παλέψουμε 
αυτό το φαινόμενο των εργαζομέ-
νων πολλών ταχυτήτων και ιδιαίτερα 
αυτής της ντροπιαστικής κατάστασης 
με τους εργαζόμενους με αγορά υπη-
ρεσιών να στο σταματήσουμε».
 Ο ΓΓ της ΠΕΟ διαβεβαίωσε τους 
εργαζόμενους του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα ότι «θα συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε για να αντιμετωπι-
στούν όλα τα προβλήματα τα οποία 
υπάρχουν» και πρόσθεσε ότι «η επό-
μενη συμφωνία να είναι μια συμ-
φωνία όχι απλώς για την προστασία 
και τη διατήρηση των υφισταμένων, 
αλλά για να διεκδικήσουμε βελτιώ-
σεις εκεί και όπου κατά την άποψη 
μας είναι δικαιολογημένες και χρει-
άζονται».
 Ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας είπε 
ότι «με την υπογραφή της συμφωνίας 
ολοκληρώνεται μια προσπάθεια για 
την ρύθμιση των συνταξιοδοτικών 
ωφελημάτων των εργαζομένων στον 
δημόσιο και στον ευρύτερο δημό-
σιο τομέα», ενώ ευχαρίστησε τον 
ΥΠΟΙΚ και τους συνεργάτες του, ενώ 
έδωσε τα εύσημα στους πρωταγωνι-
στές, όπως είπε, αυτής της προσπά-
θειας, την ΟΗΟ – ΣΕΚ και την ΣΗΔΗ-
ΚΕΚ – ΠΕΟ, «για την προσήλωση που 
έχουν δείξει όλο αυτό το διάστημα 
και τη στόχευση που έχουν θέσει 
έτσι ώστε να κλείσει με επιτυχία μια 
σοβαρή εκκρεμότητα που λειτουρ-
γούσε αρνητικά και ανασταλτικά σε 
ό,τι αφορά την ομοιόμορφη ρύθμιση 
των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων 
των εργαζομένων στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα».

 Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία 
Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης 
αναφέρει ότι με έκπληξη, θλίψη 
και αποτροπιασμό πληροφορή-
θηκαν για την έκρηξη βομβιστι-
κού μηχανισμού στο Δημοτικό 
Σχολείο Ζακακίου Πολύκαρ-
που Βλάχου στη Λεμεσό και τον 
εμπρησμό αίθουσας στο Δημο-
τικό Δευτεράς στη Λευκωσία. 
Για εμάς, προσθέτει σε ανακοί-
νωσή της, δεν είναι εγκληματι-
κές πράξεις εναντίον των δύο 
σχολείων, είναι πράξεις ενα-
ντίον των δικών μας παιδιών. 
«Οι υλικές ζημιές που προκάλε-
σαν οι απαράδεκτες αυτές πρά-
ξεις είναι πολύ μεγάλες, αλλά 
είναι απείρως μεγαλύτερη η 
ζημιά που οι ένοχοι προκάλε-
σαν στις τρυφερές ψυχές των 
ίδιων των παιδιών. Έσπειραν τον 
τρόμο σε αθώες ψυχές, χωρίς 
κανέναν ενδοιασμό και χωρίς 
τύψεις. Και στέρησαν στα παιδιά 
το σχολείο τους μέχρι να αποκα-
τασταθούν οι ζημιές που προ-
κάλεσαν οι ανεγκέφαλοι», ανα-
φέρεται.
 Προσθέτουν ότι το σχολείο στο 
Ζακάκι είναι αφιερωμένο στη 
μνήμη ενός ανθρώπου, ενός 
γονιού, του Πολύκαρπου Βλά-
χου, που αφιέρωσε τη ζωή του 
στον εθελοντισμό και στην υπη-
ρεσία των γονιών, των μαθη-
τών και της Παιδείας μέσα από 
τους Συνδέσμους Γονέων και 
αυτοί που επέλεξαν το συγκε-
κριμένο σχολείο αμαύρωσαν 
και τη μνήμη ενός ήρωα εθελο-
ντή γονιού.
 «Βλέπουμε τις εικόνες με τις 
καταστροφές στα σχολεία και 
μαυρίζει η ψυχή μας. Τρομά-
ζουμε για τις συνέπειες που θα 
είχαμε, αν εκρηγνυόταν  και ο 
δεύτερος εκρηκτικός μηχανι-
σμός, σε χρόνο που θα υπήρχαν 
παιδιά και προσωπικό στο σχο-
λείο», αναφέρουν.
 Την ίδια ώρα εκφράζουν τη 
στήριξή στους εκπαιδευτικούς, 
μαθητές/μαθήτριες και στους 
γονείς των δύο σχολείων και 
καταδικάζουν απερίφραστα τις 
αποτρόπαιες αυτές πράξεις. 

Θλίψη για τις 
επιθέσεις σε 
σχολεία εκφράζει 
η Συνομοσπονδία 
Γονέων Μέσης

Υπεγράφη η εισαγωγή συνταξιοδοτικού σχεδίου 
στον δημόσιο τομέα
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διεθνή νέα

Η κατάσταση «είναι πολύ σοβαρή» 
και χρειάζεται «δράση εθνικής 
αλληλεγγύης» - «Δεν έχουμε αρκετούς 
εμβολιασμένους και αυτό έχει 
συνέπειες» είπε ο Όλαφ Σολτς

Π
ρος υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά 
του κορωνοϊού από τον Φεβρουά-
ριο, οδεύει η Γερμανία, όπως πρό-
τεινε η απερχόμενη καγκελάριος 

Άνγκελα Μέρκελ, επισημαίνοντας ότι η κα-
τάσταση είναι πολύ σοβαρή και χρειάζεται 
δράση εθνικής αλληλεγγύης. 
Η Bundestag θα κληθεί να ψηφίσει τον υπο-
χρεωτικό εμβολιασμό, ενώ το Συμβούλιο 
Δεοντολογίας θα αποφανθεί επί του ζητήμα-
τος μέχρι το τέλος του χρόνου. Το μέτρο, εάν 
ψηφιστεί, θα τεθεί σε ισχύ από τον Φεβρου-
άριο, είπε η Μέρκελ. 
Επίσης, η Γερμανία θα επιβάλλει επιπλέον 
περιορισμούς σε εθνικό επίπεδο στις κοι-
νωνικές επαφές για τους μη εμβολιασμέ-
νους, που μπαίνουν σε ιδιότυπο καθεστώς 
lockdown.
Οι ανεμβολίαστοι και μη νοσήσαντες, δεν θα 
μπορούν να εισέρχονται σε μπαρ, εστιατό-
ρια, θέατρα, κινηματογράφους και άλλους 
χώρους διασκέδασης. Σε περιοχές όπου 
εντοπίζονται 350 κρού-
σματα ανά 100.000 πολί-
τες, οι ντίσκο και τα νυχτε-
ρινά κλαμπ θα κλείνουν και 
οι ιδιωτικές συγκεντρώ-
σεις θα περιορίζονται σε 
50 άτομα σε εσωτερικούς 
χώρους και 200 σε εξωτε-
ρικούς, υπό την προϋπθεση 
ότι όλοι είναι είτε εμβολια-
σμένοι ήταν αναρρώσαντες.
Εάν σε συγκεντρώσεις υπάρχουν ανεμβολί-
αστοι, τα νοικοκυριά θα μπορούν να προ-
σκαλούν έως δύο άτομα, χωρίς να συμπερι-
λαμβάνονται παιδιά κάτω των 14 ετών. Οιθ 
μάσκες θα γίνουν υποχρεωτικές στα σχολεία.
Οι ανακοινώσεις έγιναν μετά τη συνάντηση 
της Άνγκελα Μέρκελ και του νέου καγκελά-
ριου Όλαφ Σολτς με τους περιφερειακούς 
ηγέτες, με στόχο να υπάρξει οδικός χάρτης 
για τη χώρα. «Ναι» στον καθολικό υποχρε-
ωτικό εμβολιασμό έχει ήδη πει ο εν αναμονή 
καγκελάριος Όλαφ Σολτς, με Αριστερά και 
Φιλελεύθερους να συμφωνούν με την πρό-
τασή του. Επίσης, έχει ταχθεί υπέρ των απα-
γορεύσεων για τους ανεμβολίαστους, καθώς 
είπε ότι η είσοδος στο λιανεμπόριο πρέπει 

να επιτρέπεται μόνο στους εμβολιασμένους 
και τους νοσήσαντες. Ξένα ειδησεογραφικά 
μέσα σχολιάζουν ότι η Γερμανία ακολουθεί 
το παράδειγμα της γειτονικής της Αυστρίας, 
που σχεδιάζει επίσης υποχρεωτικούς εμβο-
λιασμούς από τον Φεβρουάριο και της Ελλά-
δας, που έχει ανακοινώσει υποχρεωτικό 
εμβολιασμό για τους άνω των 60 και πρό-
στιμο για όσους δεν συμμορφωθούν.
Η Γερμανία βλέπει καθημερινά κρούσματα 
ρεκόρ. Το τελευταίο 24ωρο ανακοινώθηκαν 
73.209 νέες μολύνσεις. Οι ειδικοί επισημαί-
νουν ότι για το τέταρτο κύμα ευθύνεται το 
χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού, που κυμαί-
νεται στο 68%.
Κατά την προηγούμενη περίοδο, η κυβέρ-
νηση της Μέρκελ είχε αποκλείσει τον υπο-
χρεωτικό εμβολιασμό, ωστόσο το μέτρο 
γνωρίζει ευρεία πολιτική στήριξη.

«Ναι» στον υποχρεωτικό εμβολια-
σμό για όλους λένε 6 στους 10 Βέλ-
γους
Yπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού για 
όλους τάσσονται σχεδόν 6 στους 10 Βέλγους, 
σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύει 
σήμερα η γαλλόφωνη εφημερίδα «Le Soir».
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, 
το 59% των Βέλγων τάσσεταιι υπέρ του υπο-

χρεωτικού εμβολιασμού 
για όλους τους ενήλικες. Το 
ποσοστό μειώνεται σε 46% 
όταν το ερώτημα αφορά 
ανηλίκους 12-17 ετών και 
στο 37% για παιδιά κάτω 
των 12 ετών. Ωστόσο, το 
45% των ερωτηθέντων που 
είναι γονείς παιδιών κάτω 
των 12 ετών δηλώνουν έτοι-
μοι να εμβολιάσουν το παιδί 

τους εάν εγκριθεί το εμβόλιο γι΄ αυτήν την 
ηλικιακή ομάδα.
Επιπλέον, το 66% των Βέλγων τάσσεται υπέρ 
του υποχρεωτικού εμβολιασμού για το υγει-
ονομικό προσωπικό, με τους ολλανδόφω-
νους (70%) να είναι περισσότερο υπέρ της 
συγκεκριμένης υποχρέωσης από τους γαλ-
λόφωνους (61%).
Η δημοσκόπηση καταγράφει και στοιχεία 
για τη χρήση του υγειονομικού πάσου Covid 
Safe Ticket: μόνο το 43% των ερωτηθέντων 
τάσσεται υπέρ των περιορισμών για άτομα 
που δεν το διαθέτουν και το 36% το θεωρεί 
χρήσιμο για την καταπολέμηση της εξάπλω-
σης του ιού, αν και το 49% εκτιμά ότι ενθάρ-
ρυνε τον εμβολιασμό.

Η Μέρκελ έγινε η πρώτη 
γυναίκα καγκελάριος της 
Γερμανίας από την ίδρυση του 
Ομοσπονδιακού Κράτους το 1871 
- Η αποχαιρετιστήρια εκδήλωση 
προς τιμήν της δεν θα γίνει 
όπως αναμενόταν, καθώς είναι 
προσαρμοσμένη στην εποχή του 
κορωνοϊού

Η 
Μέρκελ αφήνει το δικό της λιθα-
ράκι στην ατμομηχανή της Ευ-
ρωζώνης. Την ίδια ώρα όμως, α-
φήνει και το κόμμα των Χριστια-

νοδημοκρατών (CDU) εμφανώς αποδυνα-
μωμένο.
Σε ειδική τελετή, συνάδελφοι και φίλοι της 
Άνγκελα Μέρκελ θα διαβούν το κατώφλι 
του υπουργείου Άμυνας στο Βερολίνο για 
να την αποχαιρετήσουν.
Η απερχόμενη Καγκελάριος της Γερμανίας 
θα ακούσει την στρατιωτική μπάντα να 
παιανίζει, τον ύμνο της χώρας της αλλά και 
τα ιδιαίτερα μουσικά τραγούδια που η ίδια 
έχει επιλέξει.
Ο αντισυνταγματάρχης Σβεν Χόμαν θα 
δώσει το έναυσμα για την έναρξη της 
μεγάλης στρατιωτικής εκδήλωσης με 
στρατιώτες σε ειδικούς σχηματισμούς 
και αναμμένους πυρσούς. Ένα τελετουρ-
γικό που έχει τις καταβολές της στον 16ο 
αιώνα.
Η αποχαιρετιστήρια εκδήλωση προς τιμήν 
της δεν θα γίνει όπως αναμενόταν, καθώς 
είναι προσαρμοσμένη στην εποχή του 
κορωνοϊού. Πενήντα είναι οι προσκεκλη-
μένοι που θα παραστούν στη μεγάλη βρα-
διά και όλοι τους πλήρως εμβολιασμένοι 
κατά της Covid.

Θα συγκινηθεί άραγε η Μέρκελ όπως οι 
προκάτοχοί της; Όταν η μουσική χορωδία 
της Bundeswehr στο Ανόβερο το Νοέμ-
βριο του 2005, είχε παίξει το «My way» 
του Φρανκ Σινάτρια, δάκρυα κύλαγαν στα 
μάγουλα του Σοσιαλδημοκράτη απερχό-
μενου Καγκελάριου, Γκέρχαρντ Σρέντερ.
Η Μέρκελ θα εκφωνήσει μία σύντομη ομι-
λία διάρκειας επτά λεπτών. Στην τελετή 
αποχαιρετισμού της θα προσέλθουν μόνο 
πλήρως εμβολιασμένοι κατά του κορω-
νοϊού.
Η παράδοση θέλει τον ή την πολιτικό, στην 
οποία αποδίδεται αυτή η ύψιστη τιμή, να 
επιλέγει τρία τραγούδια της αρεσκείας της. 
Και εδώ κρύβεται η μεγάλη έκπληξη. Γιατί 
κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί 
ποια θα επέλεγε η Μέρκελ, έτσι όπως την 
γνωρίσαμε επί 16 χρόνια με το συντηρη-
τικό παρουσιαστικό της.
Το πρώτο τραγούδι είναι ο χορωδιακός 
εκκλησιαστικός ύμνος «Ύψιστε Θεέ, σε 
υμνούμε» του Γιόχεν Ρίγκερ. Το επόμενο 
είναι η μπαλάντα της Βερολινέζας Χίλντε-
γκαρντ Κνεφ, υπό τον τίτλο: «Για μένα θέλω 
να βρέχει κόκκινα τριαντάφυλλα» .Ο μεγα-
λύτερος, όμως, αιφνιδιασμός προέρχεται 
από την επιλογή του τρίτου τραγουδιού: 
το «Ξέχασες το έγχρωμο φιλμ», (Du hast 
den Farbfilm vergessen) της νονάς της πανκ 
μουσικής , Νίνα Χάγκεν.
Το τραγούδι έκανε τεράστια επιτυχία 
στην Ανατολική Γερμανία και όχι μόνο. Το 
ερμήνευσε η Νίνα Χάγκεν το 1974 με το 
συγκρότημα «Automobil».
Με την επιλογή αυτή, η Μέρκελ θέλει να 
υπενθυμίσει την εποχή της νιότης της και 
τη χώρα, στην οποία έζησε και δεν υπάρ-
χει πια ...

Η Γερμανία αποχαιρετά τη Μέρκελ 
ύστερα από 16 χρόνια στην καγκελαρία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Η Γερμανία επιβάλλει lockdown 
σε ανεμβολίαστους - Υποχρεωτικό 
εμβολιασμό ζητά η Μέρκελ
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Α
πίστευτης ωμότητας και αγριότητας 
έγκλημα διαπράχθηκε και πάλι από 
αστυνομικούς στις ΗΠΑ, που εκτέ-
λεσαν εν ψυχρώ έναν ανάπηρο, κα-

θήμενο σε καροτσάκι και έχοντας γυρισμένη 
την πλάτη, με 9 σφαίρες.
Το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και είναι 
καταγεγραμμένο από την body cam του 
αστυνομικού έχει προκαλέσει σάλο, όχι μόνο 
στις ΗΠΑ, αλλά και στον κόσμο όλον με την 
εν ψυχρώ εκτέλεση.
Ο 61χρονος άνδρας στο αναπηρικό καρο-
τσάκι, ήταν ύποπτο για κλοπή. Υπάλληλος 
σούπερ μάρκετ είχε κάνει καταγγελία, ότι 
όταν ζήτησε από τον 61χρονο στο αναπηρικό 
αμαξίδιο να δείξει την απόδειξη για το κουτί 

με τα εργαλεία που κρατούσε, έβγαλε ένα 
μαχαίρι και κατευθύνθηκε προς την έξοδο.
Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, ο 61χρονος 
αρνήθηκε να σταματήσει στο κάλεσμα του 
αστυνομικού και ο Ράιαν Ρέμινγκτον τον 
πυροβόλησε 9 φορές, στην πλάτη και στα 
πλευρά.
Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από 
τις αστυνομικές Αρχές στο Τούσον της Αρι-
ζόνα, έχει προκαλέσει σάλο και είναι ιδιαί-
τερα σκληρό.
Για την υπόθεση διενεργείται έρευνα από τις 
εισαγγελικές Αρχές, ενώ σύμφωνα με τον 
αρχηγό της αστυνομίας του Τούσον έχει ήδη 
ξεκινήσει η διαδικασία απόλυσης του αστυ-
νομικού.

διεθνή νέα

Η δούκισσα του Σάσεξ είχε 
προσφύγει σε βάρος της βρετανικής 
εφημερίδας για παραβίαση της 
ιδιωτικής της ζωής

A
πέρριψε την έφεση που είχε κα-
ταθέσει η βρετανική εφημερίδα 
«Mail on Sunday», στο πλαίσιο 
της δικαστικής διαμάχης της με 

την «αντάρτισσα των βρετανικών Ανακτό-
ρων», Μέγκαν Μαρκλ, η οποία προσέφυ-
γε σε βάρος της για παραβίαση της ιδιωτι-
κής ζωής της.
Ό π ω ς  σ χ ο λ ι ά ζ ε ι  η  ε φ η μ ε ρ ί δ α 
«Independent», τρεις δικαστές απέρρι-
ψαν το αίτημα του εκδότη της εφημερίδας 
να ανατρέψει απόφαση που δικαίωνε την 
σύζυγο του πρίγκιπα Χάρι.
Η 40χρονη σύζυγος του κοκκινομάλλη 
πρίγκιπα και πρώην ηθοποιός δικαιώθηκε 
τον Φεβρουάριο στην προσφυγή της στη 
βρετανική δικαιοσύνη για παραβίαση της 

ιδιωτικής ζωής της.
Η Μέγκαν κατηγορούσε τη «Mail on 
Sunday» για τη δημοσίευση μιας επιστο-
λής που έγραψε τον Αύγουστο του 2018, 
στην οποία ζητούσε από τον πατέρα της, 
Τόμας Μαρκλ, να σταματήσει να λέει 
ψέματα στα ΜΜΕ σχετικά με τη σχέση 
τους.
Η βρετανική εφημερίδα αμφισβήτησε 
αυτήν την απόφαση, υποστηρίζοντας 
σε έφεση ότι η δούκισσα του Σάσεξ είχε 
συντάξει την επιστολή γνωρίζοντας πως 
θα μπορούσε να διαρρεύσει στον Τύπο.
Σήμερα, το Εφετείο ανακοίνωσε την από-
φασή του δικαιώνοντας τη Μέγκαν.
Αξίζει αν σημειωθεί ότι, προκειμένου να 
στηρίξει τους ισχυρισμούς της, η εφημε-
ρίδα «Mail on Sunday» είχε παρουσιά-
σει τη μαρτυρία του πρώην γραμματέα 
του ζευγαριού, Τζέισον Νάουφ, ο οποίος 
δήλωσε ότι η επιστολή είχε συνταχθεί 
με την επισήμανση ότι «θα μπορούσε να 
διαρρεύσει».

Βρετανία: Το Εφετείο απέρριψε την 
προσφυγή της «Mail on Sunday» 
και δικαίωσε τη Μέγκαν Μαρκλ 

Κτηνώδη δολοφονία στις ΗΠΑ: 
Αστυνομικός σκοτώνει εν ψυχρώ με 9 
σφαίρες άντρα σε αναπηρικό αμαξίδιο

Ο Μέσι πιάστηκε κορόιδο αγοράζοντας με 
30 εκατ. ξενοδοχείο που θα κατεδαφιστεί!

Ο 
Λιονέλ Μέσι μπορεί να είναι 
ένας «μάγος» του ποδοσφαί-
ρου, ο οποίος στη πλούσια πο-
δοσφαιρική του καριέρα έχει 

κερδίσει επτά Χρυσές Μπάλες, όμως στο 
επιχειρησιακό σκέλος και στη διαχείριση 
των χρημάτων του δεν είναι το ίδιο καλός.
Αποκλε ισ τ ικό ρεπορτάζ της «El 
Confidencial» αποκάλυψε πως ο Αργε-
ντινός σταρ πλήρωσε το 2017 το «ιλιγγι-
ώδες» ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ 
για να αγοράσει το ξενοδοχείο «MiM 
Sitges», όμως δεν ήξερε πως το κτίριο 
βρισκόταν σε διαδικασία κατεδάφισης!
Το 2009 ο επιχειρηματίας Φρανθίσκο 
Σάντσεθ Ροντρίγκεθ αιτήθηκε άδεια από 
τη δημοτικό συμβούλιο της πόλης για να 
χτίσει το ξενοδοχείο, ωστόσο δεν τηρή-
θηκαν οι κανονισμοί δόμησης της περι-
οχής.
Το 2011 ο Ισπανός προσπάθησε να νομι-
μοποιήσει το κτίριο, όμως το δημοτικό 
συμβούλιο αρνήθηκε και κατέληξε στην 

απόφαση να γκρεμιστεί το κτίριο.
Το πρόβλημα με το πολυτελές ξεχοδο-
χείο, τεσσάρων αστέρων ήταν τα μπαλ-
κόνια των δωματίων στη μία πλευρά του 
κτιρίου, τα οποία εξέχουν δύο μέτρα από 
την πρόσοψη, κάτι που δεν επιτρέπεται 
με βάση τους κανονισμούς της περιοχής.
Σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό σχέδιο, 
υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης αν γκρε-
μιστούν μόνο τα μπαλκόνια, αφού είναι 
ενιαία με την υπόλοιπη οικοδομή.
Ο Σάντσεθ Ροντρίγκεθ προχώρησε σε 
μηνύσεις εις βάρος του δημοτικού συμ-
βουλίου, όμως τις έχασε όλες στα δικα-
στήρια. Παρόλα αυτά συνέχισε να λει-
τουργεί το ξενοδοχείο του, αλλά έκλεισε 
τα παράθυρα των μπαλκονιών για να μην 
βγαίνουν οι ένοικοι και τα γέμισε με λου-
λούδια.
Με αυτή την απόφαση έκανε ακόμα πιο 
δύσκολη τη θέση του, καθώς παρεμπό-
διζε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περί-
πτωση πυρκαγιά.
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την Ελληνική οικογένεια 
με πρακτικές συμβουλές για το γάμο, τις οικογενειακές 

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η 
οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό δρόμο, στο 
δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο γάμο και σε 

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Γιατί δυσκολεύεται το παιδί μου 
στο σχολείο;

Η 
δυσλεξία είναι μια μορφή μα-
θησιακής δυσκολίας, κατά την 
οποία το παιδί παρουσιάζει δυ-
σκολίες στην ανάλυση των λέξε-

ων και στον συλλαβισμό τους, με αποτέλε-
σμα να δυσκολεύεται να μάθει ανάγνωση. 
Ωστόσο, στη δυσλεξία συνδυάζονται και 
δυσκολίες στην ορθογραφία, εξού και η ο-
νομασία «δυσλεξία – δυσορθογραφία». Η 
δυσλεξία αφορά το 5%-15% των παιδιών 
και δεν έχει σχέση με νοητική υστέρηση. Η 
διάγνωση της δυσλεξίας δεν μπορεί να γί-
νει προτού το παιδί είναι 7-7½ ετών, αφού 
πριν από αυτή την ηλικία παρόμοια λάθη 
στην ανάγνωση και τη γραφή είναι συνη-
θισμένα.
Οι ενδείξεις που θα μας βάλουν σε σκέψεις
Στα περισσότερα δυσλεκτικά παιδιά παρα-
τηρείται:

Δυσλεξία
Σύγχυση στα γραφήματα των οποίων η 
προφορά είναι παρόμοια (τσ – τζ, γκ – κγ)

Σύγχυση στα γραφήματα των οποίων το 
σχήμα είναι παρόμοιο (φ – ψ)
Αναστροφές (εδώ – ωδέ, το – οτ)
Παραλείψεις (μάνα – μαν, στροφή – 
σροφή) ή ακόμα και προσθέσεις ή αντικα-
ταστάσεις γραμμάτων
Ελλιπής κατανόηση κειμένου. Συνήθως 
το παιδί κατανοεί περισσότερα από όσα 
νομίζουμε από ένα κείμενο που διαβάζει, 
ωστόσο σπάνια αντιλαμβάνεται όλες τις 
πληροφορίες του κειμένου.
Δυσκολία στην ανάγνωση. Οι σχολικές 
δυσκολίες στην αρχή είναι επικεντρω-
μένες στην ανάγνωση, αργότερα όμως, 
καθώς αυξάνονται οι σχολικές απαιτήσεις, 
γενικεύονται σε όλα τα μαθήματα, εκτός 
εάν δοθεί έγκαιρα στο παιδί η κατάλληλη 
θεραπεία.

Δυσορθογραφία
Τα ορθογραφικά λάθη, τα οποία είναι επί-
σης συνηθισμένα στην αρχή του σχολείου, 
είναι παρόμοια με αυτά της ανάγνωσης: 
συγχύσεις, αναστροφές, παραλείψεις, 
λάθη στο γένος της λέξης, στον αριθμό, 
καθώς και σοβαρά λάθη σύνταξης.

Αλλα σημάδια
Μαζί με τη δυσλεξία υπάρχουν και 

κάποιοι άλλοι παράγοντες που συντελούν 
στο πρόβλημα, χωρίς ωστόσο να το αιτι-
ολογούν:
Καθυστέρηση στον λόγο. Συχνά στο ιστο-
ρικό των δυσλεκτικών παιδιών υπάρχει το 
γεγονός ότι άργησαν να μιλήσουν.
Πρόβλημα πλευρίωσης. Πλευρίωση ονο-
μάζεται η κυριαρχία της μιας πλευράς 
του σώματος (μάτι, χέρι, πόδι και αφτί). Η 
χρήση του αριστερού χεριού κυρίως και η 
κακή πλευρίωση αναφέρθηκαν ως η προ-
έλευση της δυσλεξίας, χωρίς όμως να έχει 
επαληθευτεί αυτή η υπόθεση.
Μειωμένη ικανότητα χρονοτοπικής οργά-
νωσης. Η σύγχυση μεταξύ των γραμμάτων 
που έχουν παρόμοιο σχήμα ή η δυσκο-
λία κατανόησης του χρόνου της πρότασης 
έκαναν τους ερευνητές να υποθέσουν ότι 
τα δυσλεκτικά παιδιά έχουν προβλήματα 
στην οργάνωση του τόπου και του χρό-
νου.

Τι να κάνω αν υποψιάζομαι ότι το 

παιδί έχει δυσλεξία;
Η δυσκολία του παιδιού να μάθει να δια-
βάζει και να γράφει μπορεί να εντοπιστεί 
από τους γονείς ή από τον εκπαιδευτικό, 
ο οποίος θα παραπέμψει τους γονείς σε 
ειδικό.
Σε πρώτη φάση, το παιδί θα εξεταστεί από 
ειδικό παιδαγωγό, ο οποίος θα ασχοληθεί 
με τις μαθησιακές δυσκολίες του. Επειτα, 
το παιδί θα εξεταστεί από ψυχολόγο, ο 
οποίος θα μετρήσει με ειδικό τεστ τον δεί-
κτη νοημοσύνης του.
Αν ο ψυχολόγος αξιολογήσει ότι το παιδί 
έχει φυσιολογική νοημοσύνη και παρου-
σιάζει δυσλεξία, τότε δίνει στους γονείς 
μια γνωμάτευση, η οποία πιστοποιεί το 
γεγονός ότι το παιδί έχει δυσλεξία. Οταν 
το παιδί πρόκειται να πάει Γυμνάσιο ή 
Λύκειο, ο ψυχολόγος σημειώνει στους 
εκπαιδευτικούς ότι πρέπει να εξετάζεται 
προφορικά.
Η γνωμάτευση αυτή μπορεί να δοθεί από 
το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή 
από το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διά-
γνωσης και Υποστήριξης των μαθητών με 
εκπαιδευτικές ανάγκες (ΚΕΔΔΥ).
Παράλληλα, ο ψυχολόγος ενημερώνει 
τους γονείς για την ειδική διαπαιδαγώ-
γηση που πρέπει να ακολουθήσουν.

Π
ώς είναι η ζωή κοντά σου; Είσαι ένα 
άτομο που ελκύεις το ενδιαφέρον του 
άλλου ή  μήπως είσαι μια προεξοχή 
σε έναν κορμό δέντρου που πονάει 

κανείς αν την ακουμπήσει; Εντάξει, δεν εννοώ 
ότι πρέπει να είσαι κάθε στιγμή από το πρωί μέ-
χρι το βράδυ ελκυστικός/ή. Καταλαβαίνω ότι το 
άγχος μπορεί να επηρεάσει την ενεργητικότητά 
σου, και οι ευθύνες μπορεί να σου φάνε τον ε-
λεύθερό σου χρόνο. Προσπάθησε όμως να ε-
ξακολουθείς να αναπτύσσεσαι σαν άτομο... να 
ανακαλύπτεις καινούργια ενδιαφέροντα... να 
βρίσκεις κάποιο χόμπυ... να μάθεις κάτι που πά-
ντα σε ενδιέφερε.

Μήπως το δωμάτιο του παιδιού σας 
είναι άνω κάτω;
Μήπως το δωμάτιο του παιδιού σας μοιάζει 
σα να πέρασε κάποιος ανεμοστρόβιλος; Τη μια 
στιγμή είναι καθαρό και περιποιημένο, και την 
άλλη βλέπεις μια ακαταστασία από τη μια άκρη 
ως την άλλη. Μην απογοητεύεσαι’ δοκίμασε το 
εξής. Ξόδεψε μια μέρα για να οργανώσεις και να 
βρεις ένα συγκεκριμένο μέρος για το καθετί. Αν 
δεν το κάνεις αυτό, θα ξαναγίνει ένα χάος χωρίς 
να το καταλάβεις. Για τα μεγαλύτερα παιδιά, 
χρησιμοποίησε κουτιά από παπούτσια, καλά-
θια ή πλαστικά κουτιά για παιχνίδια, και βάλτα 
κάτω από το κρεβάτι. Για τα μικρότερα παιδιά, 
να τα αφήνεις να παίζουν με ένα παιχνίδι κάθε 
φορά. Μετά να τους ζητάς να τα μαζεύουν πριν 
ξεκινήσουν να κάνουν κάτι άλλο. 

Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί έφηβοι 
που επιλέγουν να μην κάνουν σεξ;
Ένα εξώφυλλο του περιοδικού Newsweek είχε 
τον τίτλο, «Η Καινούργια Αγνότητα.» Βασικά, 
οι περισσότεροι έφηβοι αφήνουν το σεξ για το 
γάμο. Κατ’ αρχήν τα παιδιά σήμερα ενημερώ-
νονται περισσότερο για τους κινδύνους που 
υπάρχουν. Επίσης έχουν περισσότερες επιλο-
γές. Οι γονείς από την άλλη, αντί να δεχτούν οι 
έφηβοί τους να είναι σεξουαλικά δραστήριοι,  
τους συστήνουν προγράμματα που ενθαρρύ-
νουν την εγκράτεια.   

Διδάσκεις στα παιδιά σου τις «τέσσερις 
βασικές αρχές»;
Ξέρουν τα παιδιά σου ποιες είναι οι τέσσερις 
βασικές αρχές; Αυτές αποτελούν το στερεό 
θεμέλιο για τη ζωή τους. Η πρώτη αρχή είναι: 

η υπευθυνότητα. Πρέπει να μάθουν ότι είναι 
υπεύθυνα για τις πράξεις τους και τις συνέπειές 
των πράξεών τους. Το υπεύθυνο άτομο είναι 
αξιόπιστο και μπορεί να κανείς να το εμπιστεύ-
εται. Η δεύτερη αρχή είναι: η ειλικρίνεια. Το 
ψέμα δεν είναι επιλογή. Θα πρέπει να μάθουν 
να λένε την αλήθεια και να είναι ειλικρινή τόσο 
στα λόγια τους όσο και στις πράξεις τους. Η 
τρίτη αρχή είναι: η λεπτότητα και  η ευγένεια. 
Να φέρεσαι στους άλλους όπως θάθελες να 
σου φέρονται κι εκείνοι, με σύνεση κι όχι απε-
ρίσκεπτα. Και η τέταρτη αρχή είναι: η πίστη. 
Μία στενή σχέση με τον Ιησού Χριστό θα τους 
βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές 
δυσκολίες. Αυτές οι τέσσερις αρχές είναι απα-
ραίτητες για μια πετυχημένη ζωή.

Μήπως το σκυλάκι σου έγινε γάτα;
Ο συγγραφέας Adair Lara λέει ότι τα μικρά παι-
διά συμπεριφέρονται σαν τα σκυλιά – δείχνουν 
την αγάπη τους και θέλουν να είναι πάντα κοντά 
σου. Όταν όμως πλησιάζουν την εφηβεία αρχί-
ζουν να συμπεριφέρονται σαν τις γάτες --  τους 
αρέσει η απομόνωση και δε σε πλησιάζουν 
όπως άλλοτε. Σε κάνουν να νιώθεις ότι δεν είσαι 
απαραίτητος/η. Αλλά να ξέρεις ότι το παιδί σου 
σ’ αυτήν την ηλικία εξακολουθεί να σε χρειά-
ζεται και εσένα και την αγάπη σου. Απλά πρέ-
πει να αλλάξεις τον τρόπο προσέγγισης. Να 
είσαι πάντα διαθέσιμος/η και να του δίνεις την 
ευκαιρία να έρχεται κοντά σου. Κι όταν έρχεται, 
μην το σφίγγεις και το φιλάς για να του δείξεις 
την αγάπη σου. Άφησέ το να έχει τη δική του 
συμπεριφορά και διάθεση και δείξτου αγάπη 
άνευ όρων και προπαντός κατανόηση.

Κάνεις κάθε χρόνο ένα check up; 
Αναφέρομαι στο check up του γάμου σου. Κι ο 
γάμος μας , όπως ακριβώς το σώμα μας, χρειά-
ζεται μια γενική  εξέταση τουλάχιστο μια φορά 
το χρόνο. Με πόσο θα τον αξιολογούσες με κλί-
μακα από το ένα ως το δέκα; 
Ποιο είναι το αδύνατο σημείο του γάμου σου; 
Η επικοινωνία, η φυσική σας σχέση, τα οικονο-
μικά ή κάτι άλλο; Ποιος είναι ο πιο δυναμικός 
τομέας στο γάμο σου; Τι κάνεις για να βαστάξει 
ο γάμος σου και να γίνει πιο σταθερός; Ζήτησε 
από τον άντρα σου ή από τη γυναίκα σου να 
απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις καθώς κάθεστε 
κάτω οι δυο μαζί για να κάνετε το check up του 
γάμου σας. 

Είσαι ευχάριστος τύπος για να ζει 
κανείς μαζί σου;

Έ
να θύμα ενδοοικογενει-
ακής βίας εξομολογείται 
τα όσα πέρασε στα χέρια 
του συζύγου της, πριν πά-

ρει την απόφαση να δραπετεύσει 
με τον γιο της. Ειδικότερα, η προ-
σωπική εξομολόγηση μιας νεα-
ρής μητέρας που ήταν για χρόνια 
θύμα κακοποίησης από τον σύ-
ζυγό της συγκλονίζει.
«Ευφορία»: Ορίζεται ως το 
αίσθημα έντονου ενθουσιασμού 
και ευτυχίας. Αυτή ήταν η λέξη 
που εκείνος χρησιμοποίησε για 
να περιγράψει τις συζητήσεις μας 
αργά το βράδυ, το πρώτο μας 
φιλί, τα ραντεβού μας, το δεύ-
τερο φιλί μας.
Αυτή είναι η λέξη που εκείνος 
χρησιμοποίησε για να περιγρά-
ψει τα συναισθήματά του όταν 
μου έκανε πρόταση γάμου. Αυτή είναι η 
λέξη που εκείνος χρησιμοποίησε για να 
περιγράψει την ημέρα του γάμου μας. Έτσι 
είπε ότι αισθάνθηκε όταν μάθαμε ότι ήμουν 
τελικά έγκυος, μετά από δύο χρόνια προ-
σπαθειών. Έτσι είπε πως ένιωσε την ημέρα 
που γεννήθηκε ο γιος μας.
Η αγάπη και ο ενθουσιασμός στα μάτια του 
συζύγου μου ήταν αληθινά. Ή μάλλον έτσι 
έδειχναν.
Θυμάμαι τη μέρα που ήρθε στον κόσμο 
ο γιος μας και πλέον αξιολογώ αλλιώς τα 
πράγματα. Θυμήθηκα τη μέρα που έμεινα 
έγκυος. Δεν σηκώθηκε καν από το κρεβάτι 
όταν του έδειξα το θετικό τεστ εγκυμοσύνης. 
Με κράτησε σφιχτά, ενώ έκλαιγα με δάκρυα 
χαράς. Αυτός καν δεν χαμογέλασε, καν δεν 
κραύγασε. Είχε μόνο άδεια… μάτια. Σαφώς, 
ήταν χαρούμενος για μένα και μου επέτρεψε 
να απολαύσω την… ευφορία μου. Αλλά για 
αυτόν, δεν υπήρχε τίποτα.
Καθ ‘όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου, 
ήταν κακοποιητικός. Οι δαίμονες του όσο 
περνούσε ο καιρός τον είχαν κατακτήσει. 
Αλλά όταν πήρε τον γιο μας στα χέρια του, 
αρχίσαμε και οι δύο να κλαίμε. Οι ελπίδες 
μου αναπτερώθηκαν. Η πατρότητα θα τον 
έκανε ένα καλύτερο άτομο. Ωστόσο, όταν 
επιστρέψαμε στο σπίτι, οι τρεις μας πλέον, 
έγινε ο παλιός του εαυτός. Η ευφορία εξα-
φανίστηκε ξανά.
Η «ευφορία» είναι η λέξη που έχω κάνει 
τατουάζ στα γόνατά μου γι ‘αυτόν, μία λέξη- 
υπενθύμιση για κάθε βήμα του κοινού ταξι-
διού μας. Αλλά γι΄αυτόν, το πραγματικό 
αίσθημα ευφορίας ήταν όταν με έπνιγε με τα 
χέρια του γύρω από το λαιμό μου, όταν μου 
έριχνε γροθιές στο πρόσωπο.
Γιατί με την ίδια ευκολία μπορούσε να μου 

κάνει τις πιο ωραίες εκπλήξεις, να μου 
σπέρνει ροδοπέταλα για να οδηγήσει σ΄ένα 
ωραίο αφρόλουτρο μέχρι να μου γράφει 
ωραία στιχάκια και αμέσως μετά γέμιζε 
μίσος και κακία. Όλος αυτός ο ρομαντισμός 
του αποσπούσε την προσοχή μου από αυτό 
που πραγματικά ίσχυε. Δεν ξέρω πού ακρι-
βώς έχασα τον εαυτό μου. Δεν ήμουν τίποτα 
περισσότερο από έναν ανίδεο βάτραχο που 
απολάμβανε το τριαντάφυλλό του.
Είναι εκπληκτικό που του συγχωρούσα τα 
πάντα, που θεωρούσα φυσιολογικές κακο-
ποιητικές συμπεριφορές. Πίστευα πως 
εγώ φταίω για όλα, πώς εγώ ήμουν το πρό-
βλημα, πώς εγώ τον μετέτρεψα σε τέρας. 
Ωστόσο, αυτός ήταν πάντα το τέρας. Τα 
περισσότερα θύματα κακοποίησης σταδι-
ακά χάνουν την αυτοεκτίμησή τους και το 
ένστικτό τους. Είχα πιστέψει πως ήμουν 
άχρηστη και πως εξαρτιόμουν από εκείνον. 
Και τον υπηρετούσα.
Οι καλές γυναίκες μαγειρεύουν δείπνο για 
τους συζύγους τους, σωστά; Αυτό πίστευα. 
Με είχε πείσει πως αν τον ικανοποιούσα, δε 
θα ήταν τόσο σκληρός… Αλλά το φαγητό 
που έφτιαξα δεν ήταν ποτέ αρκετά καλό. 
Αυτός ήταν «ο σεφ της οικογένειας» και ό, τι 
έκανα, θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερα. 
Τελικά δεν ήμουν σε τίποτα καλή…Όχι μόνο 
στο φαγητό, αλλά και το πώς ντυνόμουν, 
στο τι χόμπι είχα, στο πώς μιλούσα, σε όλα. 
Γίαυτό δεν μπορούσα να κερδίσω τον σεβα-
σμό του. Γι΄ αυτό ήμουν θύμα κακοποίησης.
«Δεν είσαι πραγματικά ερωτευμένη μαζί 
μου. Είσαι απλά ερωτευμένη με την ιδέα 
μου», θα έλεγε. Και είχε δίκιο. Ήταν μία από 
τις ελάχιστες φορές που ήταν απέναντί μου 
ειλικρινής.

Πήρα τον γιο μου κι εξαφανίστηκα. 
Ο άντρας μου ήθελε να του 
ικανοποιώ κάθε επιθυμία

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

οικογένεια
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Η 
παχυσαρκία είναι μια 
σύγχρονη πανδημία που 
συχνά δεν γίνεται αντιλη-
πτή ως νόσος, αλλά ως 

πρόβλημα αισθητικής. Οποιοσδή-
ποτε έχει πλεονάζον βάρος γίνεται 
αντικείμενο χλευασμού με συνέ-
πεια εκατομμύρια άνθρωποι ετη-
σίως να προσπαθούν να χάσουν 
βάρους για να γίνουν αποδεκτοί, ε-
νώ αυτό που θα έπρεπε να προτάσ-
σουν είναι η υγεία τους.
Σύμφωνα με πρόσφατη επιδη-
μιολογική μελέτη, στην Ελλάδα η 
παχυσαρκία επηρεάζει το 32,1% 
του ενήλικου πληθυσμού, δηλαδή 
περίπου 2,8 εκατομμύρια ενήλι-
κες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμ-
φωνα με δεδομένα του 2016 από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(ΠΟΥ), πάνω από 650 εκατομ-
μύρια ενήλικες πάσχουν από 
παχυσαρκία, παγκοσμίως, 
ενώ η παιδική και εφηβική 
παχυσαρκία αφορά 
πάνω από 124 εκατομ-
μύρια παιδιά και εφή-
βους 5-19 ετών.

Πολυπαραγοντική 
νόσος
Η παχυσαρκία είναι μία 
πολυπαραγοντική νόσος, 
λοιπόν, που απαιτεί ολιστική 
προσέγγιση.
Η θεραπευτική προσέγ-
γιση μέσω αλλαγών στον 
τρόπο ζωής θα πρέπει να 
περιλαμβάνει εξατομικευμένο 
πλάνο διατροφής και άσκησης 
καθώς και αλλαγή συμπεριφοράς 
του ιδίου του ατόμου, αλλά και του 
περιβάλλοντός του. Αυτές, οι πρώ-
της γραμμής παρεμβάσεις, βέβαια, 
δεν αρκούν πάντοτε για την επί-
τευξη και κυρίως τη διατήρηση της 
απώλειας βάρους. Κατά κανόνα, 
τα μακροχρόνια αποτελέσματα 
των υγιεινοδιαιτητικών παρεμβά-
σεων είναι πενιχρά, ενώ, η απώλεια 
βάρους, αλλά ακόμα περισσότερο 
η διατήρηση του απολεσθέντος 
βάρους μακροχρόνια αποτελούν 
πρόκληση. 
Σύμφωνα με πλήθος διεθνών 
κατευθυντήριων οδηγιών, σε 
άτομα με ΔΜΣ ≥27 kg/m2 και συν-
νοσηρότητες ή με ΔΜΣ ≥30 kg/m2, 
με ή χωρίς συννοσηρότητες, και επί 

αποτυχίας επίτευξης του στόχου 
απώλειας βάρους με διατροφή, 
άσκηση και συμπεριφορική θερα-
πεία, θα πρέπει να δοθεί φαρμα-
κευτική αγωγή, συμπληρωματικά 
της διατροφής και της άσκησης.
Η βαριατρική χειρουργική συστή-
νεται από τις διεθνείς κατευθυντή-
ριες οδηγίες για ασθενείς με ΔΜΣ 
≥40 kg/m2 ή με ΔΜΣ ≥35 kg/m2 
και τουλάχιστον μία ή περισσότε-
ρες συννοσηρότητες σχετιζόμε-
νες με παχυσαρκία (π.χ. σακχαρώ-
δης διαβήτης τύπου 2, υπέρταση, 
υπνική άπνοια και άλλες αναπνευ-
στικές διαταραχές, μη αλκοολική 
λιπώδη νόσο του ήπατος, οστεο-
αρθρίτιδα, διαταραχές λιπιδίων, 
γαστρεντερικές διαταραχές ή καρ-
διοπάθεια).

Η αναγνώριση του προ-
βλήματος

Για την επιλογή της κατάλ-
ληλης θεραπείας η κυρία 
Καραδαγλή επισημαίνει 
ότι «δεδομένου ότι η παχυ-
σαρκία είναι νόσος, η επί-
σκεψη σε ιατρό κρίνεται 
απαραίτητη.

Ελάχιστα άτομα με παχυ-
σαρκία επισκέπτονται ιατρό 
για να συζητήσουν για το 
πλεονάζον βάρος τους, γιατί 
πολύ απλά δεν το θεωρούν 

νόσο. 
Στο ιατρείο θα καταλήξουν 
εφόσον εντοπίσουν κάποιο 

σύμπτωμα, το οποίο, συνή-
θως, θα είναι αποτέλεσμα 

κάποιας άλλης νόσου, σχετιζόμε-
νης ή όχι με την παχυσαρκία.

Ολιστική αντιμετώπιση
Έχοντας εκτιμήσει ο ιατρός το ιστο-
ρικό και την κλινική εικόνα του 
ασθενούς, προτείνει την κατάλληλη 
θεραπεία: διατροφή και άσκηση ή 
φαρμακοθεραπεία μαζί με δια-
τροφή και άσκηση, ή βαριατρικό 
χειρουργείο, κατά περίπτωση.
Στην ολιστική και πολύπλευρη δια-
χείριση ενός ατόμου με παχυσαρ-
κία πρέπει να εμπλέκονται όλοι οι 
ειδικοί και επιστήμονες που μπο-
ρούν να προσφέρουν τις κατάλ-
ληλες θεραπευτικές λύσεις και να 
θέτουν μικρούς, εξατομικευμένους 
και ρεαλιστικούς στόχους.

Παχυσαρκία : Η αντιμετώπιση 
που αδυνατίζει

Ν
ιώθετε φαγούρα ή κάψιμο στα μάτια; Τα μάτια σας τσούζουν 
και έχετε ερυθρότητα; Έχετε δακρύρροια ή θολή όραση; Ί-
σως έχετε ξηροφθαλμία. Μάθετε τις συχνότερες αιτίες, τους 
τρόπους αντιμετώπισης και κάντε το τεστ για να διαπιστώσε-

τε αν όντως υποφέρετε από ξηροφθαλμία.

Οι συχνότερες αιτίες

Ο υπολογιστής
Αν εργάζεστε πολλές ώρες μπροστά από τον υπολογιστή, θα πρέπει 
να γνωρίζετε ότι οι ώρες που ξοδεύονται μπροστά σε μια οθόνη, προ-
καλούν ξηροφθαλμία και ερεθισμό στα μάτια. Όταν κοιτάτε το κινητό, 
το tablet ή την τηλεόραση, ανοιγοκλείνετε λιγότερο τα μάτια σας, με 
αποτέλεσμα να ξηραίνονται. Η πολύωρη χρήση υπολογιστή μπορεί να 
αλλοιώσει την σύσταση των δακρύων σας, όπως η μειωμένη παραγωγή βλέννας ή λιπιδίων.

Η ηλικία
Ο βαθμός σοβαρότητας της ξηροφθαλμίας αυξάνεται με την ηλικία. Αυτό οφείλεται εν μέρει και στο γεγονός ότι οι ηλικιωμέ-
νοι συχνά πάσχουν από ορισμένες ασθένειες που επιτείνουν το πρόβλημα ξηροφθαλμίας. Σε αυτές περιλαμβάνεται ο σακ-
χαρώδης διαβήτης, οι ρευματισμοί κ.α.

Οι αλλεργίες
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που προκαλούν την ξηροφθαλμία. Η αλλεργία, μπορεί να είναι ένας από αυτούς. Αναλόγως σε 
τι έχετε αλλεργία, μπορείτε να ακολουθήσετε μια ποικιλία θεραπειών που να ανακουφίζουν και τα συμπτώματα της αλλερ-
γίας αλλά και της ξηροφθαλμίας.

Η εμμηνόπαυση
Κατά τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση, αλλά και κατά τη διάρκεια της, το σώμα σας θα υποστεί πολλές ορμονικές αλλαγές. Ένα 
από τα λιγότερο γνωστά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης είναι η ξηροφθαλμία. Στην περίπτωση που έχετε συμπτώματα όπως 
τσούζουν τα μάτια σας, κοκκινίζουν και τα νιώθετε κουρασμένα, ενώ είστε στην εμμηνόπαυση συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Χρήσιμες συμβουλές
Πίνετε πολλά υγρά (νερό, χυμούς ή τσάι). Με αυτόν τον τρόπο, τα μάτια σας θα παραμείνουν ενυδατωμένα εκ των έσω. Εξα-
σφαλίστε ότι η υγρασία του χώρου σας είναι επαρκής τοποθετώντας δοχεία νερού στο σπίτι ή με τη χρήση υγραντήρα. Προ-
σπαθήστε να περιορίσετε την εργασία στον υπολογιστή ή κάνετε συχνά διαλείμματα. Διαβάζετε και παρακολουθείτε τηλεό-
ραση με σχετικά χαμηλό φωτισμό. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα τεχνητά δάκρυα. Πολλά τεχνητά δάκρυα που κυκλοφο-
ρούν στο εμπόριο μπορεί να ανακουφίζουν προσωρινά από τα συμπτώματα της ξηροφθαλμίας, αλλά το ενοχλητικό πρό-
βλημα επανέρχεται. Στα φαρμακεία, ωστόσο, υπάρχουν τεχνητά δάκρυα που παρέχουν οσμωπροστασία, χρησιμοποιούν, 
δηλαδή, συμβατές διαλυμένες ουσίες που διεισδύουν βαθιά κάτω από τη δακρυϊκή στοιβάδα στα οφθαλμικά επιθηλιακά 
κύτταρα για να τα προστατεύσουν.Αν εργάζεστε σε υπολογιστή για να περιορίσετε το πρόβλημα κάνετε ένα διάλειμμα 20 
δευτερολέπτων από την οθόνη κάθε 20 λεπτά, εστιάζοντας σε κάτι που βρίσκεται 20 και παραπάνω μέτρα μακριά. Βάλτε μια 
ειδοποίηση στο κινητό σας για να μην το ξεχνάτε. 

Ξηροφθαλμία: Το τεστ που αποκαλύπτει το 
πρόβλημα

Όσο ο καιρός κρυώνει και οι ημέρες γίνονται μικρότερες μπαίνοντας στον χειμώνα, αρκετοί 
άνθρωποι παρατηρούν ότι έχουν μειωμένη ενέργεια και αισθάνονται λιγότερο ευδιάθετοι από 
ό,τι συνήθως. Και ενώ τα συναισθήματα αυτά μπορεί να είναι προσωρινά για κάποιους, περί-

που ένας στους τρεις ανθρώπους παλεύουν τακτικά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες με ένα 
είδος κατάθλιψης που λέγεται εποχιακή συναισθηματική διαταραχή (SAD).
Τα συμπτώματα μπορεί να ποικίλλουν από ήπια έως σοβαρά και συνήθως περιλαμβάνουν:
Πεσμένη διάθεση
Απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης από πράγματα που πριν απολάμβαναν
Αλλαγή στην όρεξη για φαγητό (συνήθως τρώνε περισσότερο)
Αλλαγές στον ύπνο (συνήθως περισσότερος ύπνος)
Αίσθημα αναξιότητας
Οι ερευνητές δεν είναι σαφείς όσον αφορά στις αιτίες της SAD, αλλά κάποιες έρευνες υποδεικνύουν 
ότι μπορεί να οφείλεται σε υπολειτουργικό υποθάλαμο (την περιοχή του εγκεφάλου που ρυθμίζει 

βιολογικές διαδικασίες όπως η διάθεση, ο ύπνος και η όρεξη) ή στην παραγωγή υπερβολικής 
μελατονίνης (ορμόνη που ελέγχει τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης, η οποία παράγεται από 

την επίφυση του εγκεφάλου). 
Ορισμένοι ερευνητές έχουν, επίσης, διατυπώσει τη θεωρία ότι μπορεί να 

οφείλεται στον διαταραγμένο κιρκαδιανό ρυθμό -τη φυσική, εσωτερική 
διαδικασία που ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης.

Βέβαια, είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν 
ρόλο. 
Για παράδειγμα, έρευνες έχουν υποδείξει ότι οι γυναίκες είναι πιθα-
νότερο να βιώσουν την εν λόγω διαταραχή -αν και, λόγω έλλειψης 
συγκεκριμένων στοιχείων, δεν είναι βέβαιο αν πράγματι υφίστα-
νται αυτές οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων και γιατί.

Γιατί χαλάει η διάθεσή μας όσο 
χειμωνιάζει;

υγεία
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 Τα παιχνίδια που παίζαμε μικροί στις γειτονιές!
Από την «μπουκάλα» και την «Πυθία» στην «Αμπάριζα», τα «Μήλα» και το «Κρυφτό»

Το G-Weekend Journal θυμίζει τα παιχνίδια που παίζαμε στη 
γειτονιά και χάθηκαν στο χρόνο!

Κ
λείσε τα μάτια σου και θυμήσου το διάλειμμα στο 
σχολείο όταν έπαιζες αμπάριζα. Το κρυφτό και το κυ-
νηγητό στη γειτονιά. Άκου ξανά τους ακατανόητους 
στίχους με τους οποίους ξεκινούσες τα παιχνίδια για 

να αποφασιστεί ποιος θα κάνει την αρχή.
«Άκατα μάκατα σούκουτου μπε, άμπε φάμπε ντόμινέ, άκατα 
μάκατα σούκουτου μπε άμπε φάμπε βγε» ήταν η μια εκδοχή
Ένα σημαντικό ποσοστό των παρακάτω παιχνιδιών έκαναν 
θραύση στη δεκαετία του ‘80. Πλέον πολλά εξ αυτών μοιά-
ζουν με άγνωστες λέξεις για τη σημερινή γενιά.

Αμπάριζα
Τα παιδιά που συμμετέχουν στο παιχνίδι, χωρίζονται σε δύο 
ισάριθμες ομάδες. Tο παιχνίδι παίζεται τουλάχιστον με τέσ-
σερις παίκτες (2+2), αλλά είναι πιο διασκεδαστικό με μεγάλη 
παρέα.
Κάθε ομάδα ετοιμάζει την αμπάριζά της η οποία σχεδιάζεται 
με ένα κύκλο που έχει 3-4 μέτρα διάμετρο. Δίπλα σε αυτήν, με 
ένα μικρότερο τετράγωνο 2-3 μέτρων, σχεδιάζεται η φυλακή, 
δηλαδή ο χώρος όπου κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όποτε 
πιαστούν, φυλακίζονται οι παίκτες της αντίπαλης ομάδας.
Οι δύο αμπάριζες απέχουν μεταξύ τους 20-40 μέτρα.
Oι ομάδες ρίχνουν ένα κέρμα για να δουν ποια από τις δύο 
θα ξεκινήσει πρώτη. Αυτή που προκύπτει, στέλνει έναν παί-
κτη της να βγει από τη θέση του. Αυτός, φωνάζοντας «παίρνω 
αμπάριζα και βγαίνω», βγαίνει τρέχοντας προς το χώρο ανά-
μεσα στις δύο αμπάριζες.
Κάποιος παίκτης της αντίπαλης ομάδας βγαίνει και αυτός και 
τρέχει να τον πιάσει για να τον φυλακίσει. Ο πρώτος υποχωρεί, 
επειδή φοβάται μήπως σκλαβωθεί αν πιαστεί από τον παίκτη 
που έφυγε μετά από αυτόν.
Τότε, ένας ακόμη παίκτης της πρώτης ομάδας βγαίνει να καλύ-
ψει τον συμπαίκτη του, προσπαθώντας παράλληλα να φοβίσει 
αυτός τον αντίπαλο ή, ακόμη καλύτερα, να τον πιάσει πρώτος.
Έτσι, ο ένας μετά τον άλλον, βγαίνουν από την αμπάριζά τους 
και προσπαθούν να πιάσουν όσους έχουν απομείνει, ενώ 
κάποιοι ξαναγυρίζουν για να πάρουν δυο ανάσες και να σκε-
φτούν την επόμενη στρατηγική τους.
Όποιος πιαστεί σκλαβώνεται και πηγαίνει στην αντίπαλη 
φυλακή, δηλαδή στον αντίστοιχο χώρο που έχει φτιαχτεί για 
τους σκλάβους.
Εκεί περιμένει κάποιον από την ομάδα του, να τον ξεσκλα-
βώσει. Για να γίνει αυτό αρκεί να τον ακουμπήσει κάποιος 
συμπαίκτης του. Συνήθως η ομάδα που έχει μερικούς φυλα-
κισμένους βάζει έναν από τους παίκτες της να τους προσέχει.
Tο παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να μείνει ένας παίκτης, σε 
κάποια από τις δύο ομάδες. Aν αυτός ο τελευταίος καταφέ-
ρει, χωρίς να τον ακουμπήσουν, να φτάσει στην αμπάριζα της 
αντίπαλης ομάδας, τότε ελευθερώνει και παίρνει πίσω όλη 
την ομάδα του και το παιχνίδι αρχίζει από την αρχή. Aν δεν τα 
καταφέρει, το παιχνίδι σταματάει με νικήτρια την ομάδα που 
φυλάκισε όλους τους αντίπαλους παίκτες της».
Αγαλματάκια
Παιχνίδι με απλοϊκό concept που απαιτεί τη συμμετοχή μίνι-

μουμ τριών ατόμων. Ένα παιδί κλείνει τα μάτια και λέει «Αγαλ-
ματάκια ακούνητα, μέρα ή νύχτα;». Όσο το λέει, τα άλλα παιδιά 
κινούνται. Αν όμως ανοίξει τα μάτια του και κάποιο παιδί κου-
νιέται ακόμα, τότε παίρνει την θέση του και «φυλάει» εκείνο.
Μακριά γαϊδούρα
Η μακριά γαϊδούρα είναι παιδικό παιχνίδι που παίζονταν από 
αγόρια με διάφορες παραλλαγές. Το παιχνίδι παίζονταν από 
δύο ομάδες. Τα μέλη της μίας σχημάτιζαν μια σειρά σκυμμένα, 
με το ένα να έχει γυρισμένη την πλάτη του στο άλλο. Τα παιδιά 
της άλλης ομάδας έπαιρναν φορά και πηδούσαν πάνω από 
τα παιδιά της πρώτης ώσπου να ανέβουν όλα στην πλάτη της 
«γαιδούρας». Εάν τα κατάφερναν χωρίς να τους ρίξουν τα παι-
διά της άλλης ομάδας, κέρδιζαν.
Κουτσό

Από τα πρώτα παιχνίδια που παίζει ένα παιδί ακόμη και σε 
προσχολική ηλικία. Για να παίξεις «κουτσό» χρειάζεσαι μια 
πέτρα. Ρίχνεις την πέτρα μέσα σε ένα από τα τετραγωνάκια. 
Εάν η πέτρα πέσει σε τετραγωνάκι που δεν έχει άλλο δίπλα 
του, τότε πατάς πάνω του με το ένα σου πόδι. Εάν πέσει σε 
τετραγωνάκι που έχει κι άλλο από δίπλα του, τότε πατάς με το 
ένα πόδι στο ένα τετραγωνάκι και με το άλλο πόδι στο άλλο 
τετραγωνάκι.
Το κουτσό μπορεί να παιχτεί με πολλούς παίκτες. Στο κουτσό 
χάνεις μόνο εάν κατά την επιστροφή σου από το τετραγωνάκι 
με την πέτρα, πατήσεις κάτω. Νικητής του παιχνιδιού είναι 
όποιος καταφέρει πρώτος να φτάσει στο τέρμα.
Τυφλόμυγα
Παιχνίδι αφής, όπου ένας από ένας παίκτης δένει τα μάτια του 
με πανί, συνηθέστερα ένα μαντήλι ή φουλάρι, για να μη βλέ-
πει. Τα υπόλοιπα παιδιά γυρίζουν γύρω - γύρω από το παιδί 
που κάνει την τυφλόμυγα και το πειράζουν. Εκείνο προσπαθεί 
να πιάσει κάποιο από τα παιδιά και κερδίζει μόνο, αν μαντέ-
ψει σωστά ποιο είναι το παιδί που έπιασε. Για να το αναγνωρί-
σει ψηλαφεί τα χαρακτηριστικά του προσώπου, τα ρούχα, τα 
μαλλιά κτλ. Το παιδί που πιάστηκε και αναγνωρίστηκε γίνεται 
η επόμενη τυφλόμυγα. Αν δεν γίνει σωστά η ταύτιση, τότε το 
ίδιο παιδί παραμένει ως «τυφλόμυγα».
Η μικρή Ελένη
Πρόκειται για μια εκδοχή της «Τυφλόμυγας».Τα παιδιά σχη-
ματίζουν ένα κύκλο και στο κέντρο του κύκλου κάθεται ένα 
παιδί που παίρνει εκείνη τη στιγμή το όνομα της μικρής Ελέ-
νης που προσποιείται ότι κλαίει. Τα υπόλοιπα παιδιά γυρνούν 
γύρω γύρω τραγουδώντας: «Η μικρή Ελένη κάθεται και κλαίει 
γιατί δεν την παίζουν οι φιλενάδες της. Σήκω επάνω, κλείσε τα 
ματάκια σου και πιάσε όποιον θες».
Μόλις τελειώσει το τραγούδι, η μικρή Ελένη σηκώνεται όρθια 
με κλειστά μάτια, υψώνει το κεφάλι κατά τον ήλιο κι έπειτα, 
ψηλαφιστά, πλησιάζει ένα από τα παιδιά του κύκλου και δια-
λέγει ένα στην τύχη. Το παιδί που διάλεξε η μικρή Ελένη παίρ-
νει τη θέση της στο κέντρο του κύκλου και το παιχνίδι ξαναρ-
χίζει.
Γύρω-γύρω όλοι
Υπήρχε και εκπομπή με παρουσιαστή τον Γιάννη Ζουγανέλη 
με αυτό τον τίτλο. Παιχνίδι που μαθαίνει κανείς από το νηπια-
γωγείο. Τα παιδιά σχηματίζουν έναν κύκλο και βάζουν το πιο 
μικρό στη μέση. Ύστερα πιάνονται από τα χέρια και γυρίζουν 
τραγουδώντας: «Γύρω-γύρω όλοι-Στη μέση ο Μανόλης-Χέ-

ρια, πόδια στη γραμμή-Όλοι κάθονται στη γη!». Με το που 
ακούγεται η φράση: «όλοι κάθονται στη γη», όλοι κάθονται 
και τεντώνουν τα πόδια τους προς το κέντρο. Το ίδιο πρέπει να 
κάνει και ο «Μανώλης».
Κρυφτό
Το κρυφτό είναι διαχρονικά ένα από τα πιο δημοφιλή παιδικά 
παιχνίδια, στο οποίο ο ένας παίκτης της ομάδας προσπαθεί 
να βρει τους υπόλοιπους οι οποίοι έχουν κρυφτεί. Στο κρυφτό 
ένα παιδί μετράει με κλειστά τα μάτια και τα άλλα κρύβονται. 
Μόλις το παιδί τελειώσει το μέτρημα ανοίγει τα μάτια του και 
αρχίζει να ψάχνει πού έχουν κρυφτεί τα άλλα παιδιά.
Το παιδί που «φυλάει» πρέπει μόλις δει ένα από τα παιδιά που 
κρύβονται να τρέξει στο μέρος όπου μετρούσε και να πει μια 
συγκεκριμένη φράση πριν προλάβει να έρθει ο παίκτης που 
κρύβεται. Εάν δεν τα καταφέρει τότε είναι αναγκασμένος να 
ψάχνει μέχρι να εντοπίσει και τον τελευταίο παίκτη. Εάν δεν τα 
καταφέρει τότε θα συνεχίσει να «φυλάει».
Στο κρυφτό χρησιμοποιούνται και πολλές ειδικές φράσεις. 
Όταν το παιδί που φυλάει λέει «φτου και βγαίνω» σημαίνει ότι 
έχει τελειώσει το μέτρημα και αρχίζει την αναζήτηση.
Τα μήλα
Ένα ακόμη συναρπαστικό παιχνίδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα 
και απαιτεί την χρήση μπάλας. Οι παίκτες χωρίζονται σε δύο 
ομάδες και προσπαθεί η μια ομάδα να πετύχει έναν παίκτη 
της άλλης. Αν ένας παίκτης καταφέρει να «αιχμαλωτίσει »την 
μπάλα που του έρχεται στα χέρια του, ένας παίκτης που βγήκε 
από την ομάδα του ξαναμπαίνει.
Κυνηγητό
Τι πιο εύκολο από το κυνηγητό; Ένας κυνηγά κι οι υπόλοιποι 
τρέχουν να κρυφτούν.
Πατητό
Τα παιδιά ενώνουν τα πόδια τους και έχουν ως στόχο να πατή-
σουν το πόδι κάποιου φωνάζοντας κατά σειρά «πρώτος», 
«δεύτερος» κτλ. Εάν φορούσες λευκά παπούτσια είναι βέβαιο 
πως οι κατσάδες της μάνας σου θα ηχούν ακόμη στα αυτιά 
σου.
Χαλασμένο Τηλέφωνο
Ένα ακόμη παιχνίδι με μακρά ιστορία. Παιζόταν με τέσσερις 
και πάνω παίκτες. Τα παιδιά κάθονταν το ένα δίπλα στο άλλο 
και έλεγαν μια λέξη στο αυτί του διπλανού τους χωρίς τα άλλα 
παιδιά να ακούσουν την λέξη. Ο τελευταίος παίκτης φωνάζει 
την λέξη που άκουσε από τον διπλανό του και την συγκρίνουν 
με αυτήν που είπε ο πρώτος παίχτης.
Δεν περνάς κυρά Μαρία
Τα παιδιά έχουν πιαστεί χέρι-χέρι σχηματίζοντας έναν κύκλο, 
ενώ η «κυρά Μαρία» στέκεται στο κέντρο.
Τα παιδιά γυρίζουν γύρω γύρω και τραγουδούν, ενώ η 
κυρα-Μαρία προσπαθεί να περάσει ανάμεσά τους. Μόλις 
ακούσει τ’ όνομά του το κορίτσι που ανέφερε η «κυρα-Μα-
ρία», φεύγει απ’ τον κύκλο και μπαίνει στη μέση και τότε είτε 
γίνεται αυτή «κυρα-Μαρία» και το παιχνίδι συνεχίζεται έτσι, 
είτε στέκεται στο πλάι της «κυρα-Μαρίας», που συνεχίζει ν’ 
αναφέρει σε κάθε επανάληψη του τραγουδιού κι από μια φιλε-
νάδα της, ώσπου δε μένουν πια αρκετά κορίτσια, για να σχη-
ματίσουν κύκλο κι έτσι το παιχνίδι τελειώνει.
Πυθία
Εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν. Πρόκειται για παιχνίδι που το 
τιμούσαν κυρίως τα παιδιά στα πάρτι με τις πιο συντηρητικές 
μαθήτριες να απέχουν! Απαιτούσε δύο διαφορετικά δωμά-
τια ή ένα παραβάν για να χωρίζονται οι δύο ομάδες. Η Πυθία 
διάλεγε τυχαία δύο άτομα και τους έλεγε τι πρέπει να κάνουν. 
Όπως αντιλαμβάνεστε το περιεχόμενων των εντολών ήταν 
ερωτικό!
Μπουκάλα
Ένα ακόμη παιχνίδι που είχε την τιμητική του στα πάρτι. Όλοι 
οι συμμετέχοντες έπρεπε να κάθονται σε κύκλο. Κάθε φορά 
ένας παίκτης στριφογυρίζει στο πάτωμα κάποιο μπουκάλι 
και υποχρεώνει όποιον δείχνει το στόμιο, όταν σταματήσει 
να γυρίζει, να κάνει κάτι (είτε προσυμφωνημένο είτε κάτι που 
αποφασίζεται εκείνη τη στιγμή). 
Τα φιλιά στο στόμα έδιναν και έπαιρναν δημιουργώντας παρε-
ξηγήσεις, αλλά και φλερτ!

ιστορίες
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OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Δεκεμβριανά 1944
Η μάχη της Αθήνας…

Κ
άθε μήνας έχει την δική 
του ιστορική επέτειο.
Τα Δεκεμβριανά αναφέ-
ρονται σε μία σειρά ενό-
πλων συγκρούσεων που 
έλαβαν χώρα στην Αθήνα 

το Δεκέμβριο 1944 - Ιανουάριο1945, ανά-
μεσα στις δυνάμεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και τις 
Βρετανικές και κυβερνητικές δυνάμεις 
που ανήκαν σε ένα ευρύ πολιτικό φάσμα, 
από την σοσιαλδημοκρατία έως την φιλο-
μοναρχική δεξιά.
Η έναρξή τους στις 3 Δεκεμβρίου του 
1944, σηματοδοτείται από τους πυρο-
βολισμούς των αστυνομικών δυνάμεων 
μπροστά στο μνημείο του άγνωστου 
στρατιώτη ενάντια στη διαδήλωση του 
ΕΑΜ, που είχε οργανωθεί ως απάντηση 
στο τελεσίγραφο της κυβέρνησης εθνι-
κής ενότητας για τον αφοπλισμό όλων των 
αντάρτικων ομάδων, με αποτέλεσμα το 
θάνατο δεκάδων διαδηλωτών. 
Τα επεισόδια κράτησαν 33 μέρες και τερ-
ματίστηκαν στις 5 Ιανουαρίου 1945. Οι 
μάχες του Δεκεμβρίου 1944 ήταν η μονα-
δική περίπτωση κατά την οποία σημει-
ώθηκαν πολεμικές συγκρούσεις τέτοιας 
έντασης στην ελληνική πρωτεύουσα από 
δημιουργίας του ελληνικού κράτους.
Αμέσως μετά την απελευθέρωση της 
Ελλάδας από τους Γερμανούς κατακτητές, 
η κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Γεωρ-
γίου Παπανδρέου ανέλαβε το δύσκολο 
έργο της ανόρθωσης της χώρας. Τα προ-
βλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν 

άμεσα ήταν το πολιτειακό ζήτημα, η παρα-
πομπή σε δίκη και τιμωρία των δοσίλο-
γων και η συγκρότηση του εθνικού στρα-
τού και αστυνομίας. 
Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο εξόριστος μονάρ-
χης είχε πιεσθεί ώστε να δεσμευτεί να μην 
επιστρέψει στη χώρα πριν ο λαός αποφα-
σίσει ρητά για τη μορφή του πολιτεύματος 
που επιθυμούσε. Έντονη ήταν η διαφωνία 
των κομμάτων στο ελληνικό κοινοβούλιο 
για την τελική μορφή του πολιτεύματος. 
Η κατάσταση οδηγήθηκε σε σύρραξη. Οι 
υπουργοί που ανήκαν στο ΕΑΜ παραιτή-
θηκαν στις 2 Δεκεμβρίου του 1944, ενώ 
το ΕΑΜ ζήτησε και έλαβε άδεια για συγκέ-
ντρωση διαμαρτυρίας την επόμενη ημέρα 
κηρύττοντας ταυτόχρονα γενική απεργία.
Η κυβέρνηση απαγόρευσε το συλλαλητή-
ριο, όμως τα μέλη του ΕΑΜ αψηφώντας 
την κυβερνητική απαγόρευση κατέκλυσαν 
ειρηνικά την πλατεία Συντάγματος. Η δια-
δήλωση που είχε μεγάλη συμμετοχή πνί-
γηκε στο αίμα όταν αστυνομικοί άρχισαν 
να πυροβολούν προς το πλήθος. Ο απο-
λογισμός της επίθεσης ήταν 33 νεκροί και 
περισσότεροι από 140 τραυματίες.
Το ίδιο εκείνο βράδυ (3 Δεκεμβρίου 1944) 
ο Γεώργιος Παπανδρέου, προσπαθώ-
ντας να βρει διέξοδο στην τεταμένη κατά-
σταση, κατέθεσε πρόταση περί σχηματι-
σμού οικουμενικής κυβέρνησης με πρω-
θυπουργό τον αρχηγό των Φιλελευθέ-
ρων Θεμιστοκλή Σοφούλη με παραίτηση 
του ίδιου και όλων των υπουργών. Όλες 
οι αντιμαχόμενες πλευρές αποδέχτηκαν 
την πρόταση. Η νέα κυβέρνηση όμως δεν 
κατάφερε να επιβάλλει την τάξη και οι 
συγκρούσεις συνεχίστηκαν και γενικεύτη-
καν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
Τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 1944 θεω-
ρούνται από τους ιστορικούς ως η δεύ-
τερη φάση του Ελληνικού Εμφυλίου και 
οδήγησαν στην Τρίτη φάση που τερμα-
τίστηκε το 1949 με την στρατιωτική ήττα 
του ΚΚΕ.
Μελετώντας προσεκτικά την ιστορία, 
δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι διδαχτή-
καμε από την τραγωδία των Δεκεμβρια-
νών και του Εμφυλίου Πολέμου. Κάποιοι 
μου δίνουν την αίσθηση ότι επιθυμούν 
την αναβίωση του διχασμού... 

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Α
σφαλώς θα  έχετε πληροφορηθεί, 
αγαπητοί μου φίλοι, ότι ο Πάπας 
Φραγκίσκος επισκέπτεται επίσημα 
την πατρίδα μας κατόπιν πρόσκλη-

σης της προέδρου της δημοκρατίας μας.
Και όλοι εμείς μένουμε με ανοικτό το στόμα, 
αποσβολωμένοι και εμβρόντητοι. 
Εθνική καταισχύνη και εντροπή μεγίστη, 
η επίσημη πρόσκληση από τον αρχηγού 
του κράτους μας προς τον προκαθήμενο 
της παπικής εκκλησίας, τον Πάπα Φραγκί-
σκο να επισκεφτεί την Ελλάδα στα πλαίσια 
του εορτασμού των διακοσίων χρόνων από 
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 
1821.
Είναι  ασυγχώρητο και ανεπίτρεπτο να 
λησμονούμε, εμείς οι απλοϊκοί και ασήμα-
ντοι πολίτες μέρος της ιστορίας μας. Αλλά 
όταν οι ταγοί μας δεν σέβονται και δεν υπη-
ρετούν τις αρχές και αξίες και την πολιτι-
στική μας κληρονομιά  και με ενέργειες, 
όπως αυτή υποθάλπουν και παραποιούν 
την ιστορία μας, είναι εθνικό ατόπημα, και 
καχύποπτο και κατακριτέο από ολόκληρο 
τον Ελληνισμό. Και φυσικά καταδικαστέο.
Λίγη τσίπα δεν έχει μείνει σε αυτούς που 

θέλουν να εκπροσωπούν τον Ελληνισμό. 
Όλα στον βωμό της νεωτερικότητας, της 
παγκοσμιοποίησης και της σκόπιμης παρα-
ποίησης της ιστορίας μας;
Να προσκαλείς στο σπίτι σου τον ίδιο τον 
εγκληματία, είναι χοντράδα μεγατόνων και 
ανεπίτρεπτο και ασυγχώρητο λάθος.
Λαοί που λησμονούν την ιστορία τους είναι 
καταδικασμένοι σε αφανισμό, και εκεί μας 
οδηγούν δυστυχώς αυτοί που τα τελευταία 
σαράντα χρόνια επιλέγουμε λανθασμένα να 
μας διοικούν.
Να προσκαλείται ένας από τους κύριους 
υποκινητές και καθοριστικούς αίτιους της 
υποδούλωσης του Ελληνισμού από τους 
αλλόθρησκους και απολίτιστους Μωαμε-
θανούς. 
Ο αρχηγός του Ελληνισμού. Η πρόεδρος της 
Δημοκρατίας μας, τόλμησε να καλέσει τον 
θύτη να συνεορτάσει τα επινίκια των διακο-
σίων χρόνων από την έναρξη του απελευθε-
ρωτικού μας αγώνα  από τους Μογγόλους 
της ανατολίας.
Τέτοια ξετσιπωσιά. τέτοια κατρακύλα. Έλεος. 
Ήμαρτον.   
Ζούμε, αγαπητοί μου Συνέλληνες στον αστε-

ρισμό της επίχρυσης και επίχριστης επιδερ-
μικής αληθοφάνειας.
Τα πάντα για τα κατάμαυρα αμυγδαλωτά 
μάτια μιας φτιασιδωμένης και κακοποιημέ-
νης και ατιμασμένης Ειρηνούλας.
Εσώκλειστη  σε μια παραφουσκωμένη  τσι-
χλόφουσκα. Αυτή η τεράστια φούσκα της 
Ειρήνης που όλοι αυτοί οι μικροπωλη-
τές ειρηνοποιοί διαπομπεύουν, διατυμπα-
νίζουν και διαλαλούν, κρέμεται σε μια και 
μόνο εκπνοή ή σε μια πιο βαθιά παρατετα-
μένη εισπνοή κάποιου και η τεράστια αυτή 
φυσαλίδα εκρήγνυται και η δέσμια Ειρη-
νούλα θα γίνει χίλια κομμάτια. .
Ζούμε σε μια πρωτοφανή και επιλεκτικά 
σκόπιμη και επικίνδυνη  παραχάραξη της 
Ιστορίας μας.
Για τα καταγάλανα μάτια μιας προσωρινής εκε-
χειρίας σβήνουμε, αλλοιώνουμε και αλόγιστα 
παραποιούμε τις σελίδες της ιστορίας μας.
Παραμερίζουμε και αθέλητα κλείνουμε τα 
μάτια στον κατακερματισμό των πανανθρώ-
πινων Ελληνικών αξιών και αρετών πάνω 
στις οποίες στηρίχθηκε και ανοικοδομήθηκε 
όλος ο πολιτισμένος κόσμος.
Ο κόσμος δεν άλλαξε φίλοι μου. Οι πόλεμοι 
είναι το ίδιο καταστροφικοί και ανελέητοι 
όπως παλιά. Από ανέκαθεν η απληστία και 
η λαιμαργία κατευθύνει και καθορίζει τις 
κινήσεις των ισχυρών της γης.
Η υποκρισία και τα προσωπικά συμφέροντα 
καθορίζουν τις ανθρώπινες και διακρατικές 
σχέσεις.
Θα συν προσευχηθεί ο πεινασμένος Πάπας 
της Ασίζης με την πολιτική και την θρη-
σκευτική ηγεσία της χώρας μας και ως διά 
μαγείας θα εξαλειφθούν και θα λησμονη-
θούν όλες οι καταστροφικές και κατακτητι-
κές εγκληματικές σταυροφορίες που διεξή-
γαγαν οι προκάτοχοι του προκαθήμενου της 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, και  θα ξεχα-
στούν και θα παραγραφούν όλες οι αμαρ-
τίες; Αυτό πιστεύουν και ευελπιστούν οι 
εμπνευστές αυτής της πρόσκλησης;
Τα εγκλήματα εναντίον του Ελληνισμού, 
κύριοι της Κυβέρνησης, δεν έχουν ούτε ημε-
ρομηνία λήξης και ούτε παραγράφονται και 
δεν λησμονούνται.
Χάλασε ο κόσμος. Η υποκρισία έφτασε σε 
δυσθεώρητα ύψη και άγγιξε το ταβάνι  του 
ουρανού. Ακόμη και η θεία και ευλογημένη 
βροχή δεν  είναι πια καθαρμός και ευλογία , 
αφού τα σύννεφα στις ουράνιες διαδρομές 
τους, έρχονται σε επαφή με τα μιαρά υπο-
κριτικά απόβλητα και μολύνονται.  Και όταν 
πλέον πέφτει η βροχή για να μας δροσίσει 
και να ποτίσει και καρπίσει την γη, φέρνει 
μαζί της και το παλιρροϊκό κύμα της υπο-
κρισίας και γι’ αυτό μας έχει πλημυρίσει και 

μας έχει καταπνίξει αυτός ο επιτηδευμένος 
τυφώνας. 
Τα έχουμε ρίξει όλα τα δεινά στην κλιματική 
αλλαγή. Είναι όμως έτσι;
Μας συμφέρει αυτή η εξήγηση, γιατί απλού-
στατα μας προστατεύει το επίχριστο προσω-
πείο που φορέσαμε και καμαρώνουμε σαν 
γύφτικο σκεπάρνι.
Όπου και να στρίψεις, όπου και να γυρίσεις 
νιώθεις την γάγγραινα αυτή της εποχής μας 
να σε περικλείει και να σε σφίγγει σαν την 
μέγγενη. Ο μόνος τρόπος να ξεφύγεις και 
να αποδράσεις από τον αποπνικτικό αυτό 
κλοιό να μεταλλαχθείς και να γίνεις ένα με 
αυτό.
Έτσι εξηγείται φίλοι μου που η πλειονό-
τητα των ανθρώπων που συναναστρεφό-
μαστε φορούν αυτό το  επίπλαστο προσω-
πείο της υποκρισίας και της ανευθυνότη-
τας. “Έλα μωρέ πως κάνεις έτσι; Γύρισε και 
το άλλο μάγουλο. Μάθε να συγχωράς. Να 
ζητάς συγνώμη. Τί λέει όμως ο θυμόσοφος 
λαός μας. Από τότε που βγήκε η προσποιητή 
συγνώμη, χάλασε ο κόσμος.
Οι καταστροφικές σταυροφορίες που οι 
φράγγικες γαλέρες στα άρμενα τους, είχαν 
αντικαταστήσει τις πειρατικές νεκροκεφα-
λές, με τους παραπλανητικούς σταυρούς της 
ειρήνης,  διαγούμισαν, λεηλάτησαν, κυρί-
ευσαν και άρπαξαν εδάφη και λάφυρα στο 
όνομα της ειρήνης και του σταυρού που 
υποτίθεται ευαγγελίζονταν.
Και ασφαλώς όλοι γνωρίζουμε τον κύριο 
υπεύθυνο και υποκινητή των σταυροφο-
ριών.  Αυτήν την προσποιητή συγνώμη θα 
μεταφέρει και ο πρώτος διδάξας Πάπας, στα 
εδάφη που όπως δήλωσε ο ίδιος περπάτη-
σαν και δίδαξαν τον λόγο του θεού “οι πρώ-
ταπόστολοι του χριστιανισμού”.
Ακόμη όμως δεν ακούσαμε από τα χείλη του 
μια βαθιά και ειλικρινή συγνώμη.
Δεν επέστρεψαν στην Ελλάδα τα λάφυρα 
που διαγούμισαν οι στρατιές των σταυρο-
φόρων της καθολικής εκκλησίας. Σαν συνέ-
χεια και απόρροια της συγνώμης και συγ-
χώρεσης.
Εκατοντάδες χιλιάδες τόμοι και σπάνια 
βιβλία εκλάπησαν από τις βιβλιοθήκες του 
Ελληνισμού. Και σήμερα είναι καταχωνια-
σμένα στα υπόγεια του Βατικανού.
Έργα τέχνης και αγάλματα που κοσμούν 
τις προθήκες των μουσείων της φράγγικης 
Ευρώπης.
Μήπως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να 
απαιτήσουμε και από την Δυτική εκκλησία 
να επιστρέψει τους κλεμμένους θησαυρούς 
του Ελληνισμού; 
Ο Ελληνισμός Περιμένει Δικαίωση.

Σίμος Λεπτοκαρίδης

Σταυροφόρος της Ειρήνης;

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
της υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του 
υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις 

της Hellas News

Avavέωσι η Αναπαλαίωσι 

Τ
Ο ΚΑΛΟ πρέπει να γίνεται και καλώς. 
Δια φορετικά μπορεί να φέρη τα εντε-
λώς αντίθετα αποτελέσματα. Είχε πολύ 
δίκηο εκείνος, που είπε: Προσοχή να 

μην πετάξουμε και το μωρό μαζί μέ το νερό του 
μπάνιου.
Γιατί τα λέμε αυτά; Παρουσιάζονται κατά και-
ρους μερικοί που ενδιαφέρονται για το μέλλον 
της Εκκλησίας. Μιλάνε ακόμα για την επιβίωση 
της. Συχνά το ενδιαφέρον τους είναι συγκινη 
Τικό.
Το πρόβλημά τους είναι: Πώς ή Παραδοσιακή 
πίστι θα προσφερθη στην εποχή μας και θα 
βιωθη από το σύγχρονο κόσμο, ωστε νά Παρα-
μείνη άνόθευτη, άλλα ταυτόχρονα να ανανε-
ωθή και έκσυγχρονισθή;
Δύο τάσεις παρατηρούνται στην αντιμετώπιση 
του προβλήματος αυτού. Η «συντηρητική» και 
η «προοδευτική». Τί υποστηρίζουν οι εκπρό-
σωποι της πρώτης, οι λεγόμενοι συντηρητι-
κοί; Κατ’ άρχήν φοβούνται, ότι η παραδοσιακή 
πίστι σήμερα υπονομεύεται, παραχαράσσεται 
και κιβδηλοποιείται από τις μοντέρνες θεωρίες 
και διδασκαλίες. Το κύρος περιφρονείται και 
χλευάζεται. Είσάγονται άκαιρα και άκριτα καινά 
δαιμόνια. Γίνονται άνοίγματα και επικίνδυνες 
προσαρμογές, που άλλοιώνουν το χριστιανικό 
μήνυμα . Το εκκοσμικεύ ουν και το εκτρέπουν. 
«Ετσι του άφαιροϋν όλο τον πνευματικό του 
δυναμισμό και το μεταβάλλουν σ’ ένα ανενέρ-
γητο ανθρώπινο κατασκεύασμα.
Αυτά περίπου ισχυρίζονται οι συντηρητικοί. 
Και οι λεγόμενοι προοδευτικοί; Αυτοί με τη 
σειρά τους φρονούν, ότι η Εκκλησία και ειδικώ-
τερα ή ύπεύθυνη εκπροσώπησί της δεν είναι 
σε θέσι και δεν τολμά να κάνη τις απαραίτη-
τες Προσαρμογές και τους αναγκαίους συγ-
χρονισμούς. Μόνο μιά επανάστασι θά έσωζε 
την Εκκλησία, θά την έβγαζε από την απομό-
νωση και τα στενά πλαίσια της. Η κοινωνική 
αποστολή της πρέπει να μπή σέ πρώτο πλάνο. 
Να προσέξουμε τα κοινωνικά προβλήματα και 
όχι τα πνευματικά.
Το φοβερό στην υπόθεση αυτή είναι, ότι και οι 
μέν και οι δε πιστεύουν, πώς η Εκκλησία και ο 
Χριστιανισμός βρίσκονται σε κίνδυνο από τους 
άλλους Οι συντηρητικοί από τους προοδευτι-
κούς και οι προοδευτικοί από τους συντηρητι-
κούς. Και ή μόνη σωτηρία είναι αυτοί οι ίδιοι, 
που μονοπωλούν τον τίτλο του σωστού οδη-
γητού
Δέν πρόκειται να ύπογραμμίσουμε εδώ πόσο 
δύσκολο είναι να αποφύγη κανείς τις ακρότη-
τες και να βρή τή χρυσή μεσότητα. Η μέση και 
βασιλική οδός είναι πάντα από τα πιο δύσκολα 
προβλήματα. Η αποκάλυψη της αλήθειας γίνε-
ται μονάχα σ’ εκείνους, που την αναζητούν με 
πνεύμα ταπεινοφροσύνης, ευθύτητος, ειλικρι-
νείας, χωρίς φανατισμούς και προκαταλήψεις. 

Πρέπει το Πνευμα της αληθείας να βρή επιδε-
κτικές και αναγεννημένες καρδιές, για να τις 
«οδηγήση εις Πάσαν τήν άλήθειαν». Τότε θα 
δούν καθαρά , ότι ή παραδοσιακή πίστι δεν 
είναι στατική και άποστεωμένη. Είναι ζωντανή 
και διαρκώς επίκαιρη, χωρίς να προσφέρεται 
για επιπόλαιους και έντυπωσιακούς πειραμα-
τισμούς. Ο λόγος του Θεού και το κήρυγμα του 
Ευαγγελίου είναι πάντα νέο και ικανό να άνα-
νενη όσους το δέχονται ταπεινά και απλά, σαν 
τα Παιδιά.
Το χριστιανικό, λοιπόν , μήνυμα, αν θέλουμε 
να το δούμε τίμια και απροκατάληπτα, δεν έχει 
ανάγκη από ανανέωσι. Είναι από τη φύση του 
αγέραστο, ακριβώς γιατί δεν υπόκειται στη 
φθορά του χρόνου. Οι άνθρωποι χρειάζο-
νται ανανέ ωσι. «Οχι ο Χριστιανισμός και το 
μήνυμά του. «Αν θέλουμε μάλιστα να χρησι-
μοποιήσουμε μια σύγχρονη ορολογία θα μπο-
ρούσαμε να πούμε, πώς χρειάζεται «αναπα-
λαίωση». Τί θα Πει αυτό, «Οπως Προκειμέ-
νου να επισκευάσουμε μνημειώδη έργα, δεν 
πρέπει τίποτα να προσθέσουμε, για νά μήν 
χάσουν τον αρχαϊκό και αυθεντικό τους χαρα-
κτηρα. Πολύ περισσότερο προκειμένου για το 
χριστιανικό μήνυμα δεν χρειάζται να άνακαλύ-
ψουμε μερικούς εντυπωσιακούς νεωτερισμούς 
αλλά να ανακαλύψουμε τον ίδιο το Χριστιανι-
σμό, αψιμυθίωτο, καθαρό και ανόθευτο άπό 
ανθρώπινες προσθήκες και ίδιασμούς. Η αξία 
του δέν βρίσκεται στις προσθήκες. Βρίσκεται 
στην πρώτη του ομορφιά. Επομένως ή καλύ-
τερη ανανέωσι είναι η επιστροφή στις πηγές 
ή μάλλον στήν Πηγή. Με τον τρόπο αυτό δεν 
κα τασκευάζουμε εμείς ένα «νεοχριστιανισμό» 
της δικής μας άρεσκείας και εμπνεύσεως, , άλλα 
ζουμε τον αληθινό Χριστιανισμό της παρθενι-
κής Εκκλησίας. Το Χριστιανισμό των Αποστό-
λων και - των μαρτύρων της πίστεως, των απο-
λογητών και των μεγάλων Πατέρων της Ορθο-
δοξίας. Το Χριστιανισμό όπως μας τον παρέ-
δωσε με τη ζωή και τη διδασκαλία Του ο Αρχη-
γός της πίστεώς μας.
«Οσοι , λοιπόν, κόπτονται για εκσυγχρονι-
σμούς, άς διερωτηθούν: Πρόκειται γιά ανα-
νέωσι ή για. προσαρμογή μέ το πνεύμα του 
κόσμου ; Μήπως τους ενοχλεί η παραδο-
σιακή πίστι, γιατί αυτοί ήδη παρέδωσαν τον 
πνευματικό τους οπλισμό, για να αποφύγουν 
τα σκώμματα του κόσμού; Μήπως τους πειρά-
ζει «ο λόγος και του σταυρου και το κήρυγμα 
του Εσταυρωμένου , γιατί είναι «Ιουδαίοις 
μέν σκάνδαλον, «Ελλησι δε μωρία», ενώ αυτοί 
θέλουν να στηρίζονται στη «σοφία των σοφών 
και την σύνεσιν των συνετών»; Μήπως άκόμα 
τους ενοχλεί ή ήθική διδασκαλία , γιατι ελέγχε-
ται η ζωή τους και γι’ αυτό μιλάνε περιφρονη-
τικά γι’ αυτή, για τους «ήθικολόγους» και Τους 
«ευσεβιστές»;

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
1ος Όροφος, ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, 
2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΣΑΛΟΝΙ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ, ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑ ΣΤΗΝ 

ΘΑΛΑΣΣΑ, 70 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

TΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
416-895-9372 (ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ κ. ΜΑΪΚ)

Ή ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΗΝ κα ΑΝΝΑ

01130 6947300677
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Φέτα Ελληνική 
Μοναδική!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΙΤΙ

ΣΤΗΝ ΣΥΚΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

60 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
1 ΜΕΓΑΛΟ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΛΟΝΙ

ΚΟΥΖΙΝΑ
ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟ

ΜΕ ΙΔΙΩΚΤΗΤΟ 
ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΣΤΟ ΠΕΛΩΡΙΟ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
416-895-9372

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ κ. ΜΑΪΚ
Ή ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ κα ΑΝΝΑ

01130 6947300677

Ο 
Κικέρων, σ το έργο του De 
Legibus (περί νόμων), έγραψε το 
περίφημο: Salus populi suprema 
lex esto (ας είναι ο υπέρτατος νό-

μος, η σωτηρία του λαού). Οι κυβερνητικές 
αβελτηρίες και τα λάθη στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας που οδήγησαν σε τραγικό υ-
γειονομικό αδιέξοδο, ανάγκασαν τον κ. Μη-
τσοτάκη,  να επιβάλλει την εφαρμογή διοι-
κητικών μέτρων στους ανεμβολίαστους. Έ-
τσι, στους πολίτες, άνω των 60 ετών, επιβάλ-
λεται πρόστιμο 100 ευρώ μηνιαίως για όσο 

διάστημα θα παραμένουν ανεμβολίαστοι, 
ως  μία ύστατη προσπάθεια πειθαναγκα-
σμού τους να εμβολιαστούν. Θα μπορού-
σα να δεχτώ αδιαμαρτύρητα την απόφαση 
του Πρωθυπουργού, με το σκεπτικό του υ-
πέρτατου νόμου ο οποίος επιβάλλεται για 
την σωτηρία του λαού, παρ’ όλο ότι ανακύ-
πτουν πολλά προβλήματα ηθικής και νομι-
κής φύσεως αλλά και ουσίας. Θα μπορούσα 
λοιπόν να συμφωνήσω με την απόφαση αν 
είχα πεισθεί ότι η Πολιτεία από την πλευρά 
της είχε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για 
την απρόσκοπτη λειτουργεία του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, των Συγκοινωνιών κλπ,  
όμως δεν το έπραξε. Θα μπορούσα να συμ-
φωνήσω με την απόφαση, αν στα κανάλια, 
οι δημοσιογραφούντες υπάλληλοι, υπηρε-
τούσαν την ενημέρωση των πολιτών και όχι 
τα αφεντικά τους.  
Από εδώ και εμπρός το μέλλον διαγράφε-
ται ζοφερό. Η κυβέρνηση αδυνατεί να λει-
τουργήσει με σωστά κριτήρια. Η κυβέρ-
νηση τείνει να μεταβληθεί σε άφρονα εσω-
τερική κατοχή. Χρέος μας είναι να γίνουμε 
η σώφρων εσωτερική αντίσταση αλλά για 
να το επιτύχουμε πρέπει να παραμείνουμε 
υγιείς, έστω και αν ο εμβολιασμός παραμέ-
νει, προς το παρόν, μια αναπόφευκτη δοκι-
μασία. 

Salus populi suprema 
lex esto

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος και δεν 
αντιπροσωπεύει  τις θέσεις της Hellas News
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e-tron GT

©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

 
 

Lou Tanos invites you.
Manager, Audi Brand Ambassador
Volume Sales Leader for Audi
P: 905-513-3893 direct
E: ltanos@dfcauto.com

Division of DFC Auto Group

Offers end January 4th!

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

Rule Winter with Audi Uptown

Lock in up to 1% Loyalty-rate reduction on select models.

Plus Get a 5-year/80,000km scheduled maintenance 
plan included

© 2021 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2022 Q3/ A4/Q5/Q7 models. *Lease a 2022 Audi A4 Sedan TFSI quattro komfort/2022 Q3 TFSI quattro/2022 Q5 TFSI quattro Komfort/2022 Q7 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$73,200/Q5=$50,700/A4=$46,500/Q3=$41,350 (including $2,700 freight and 
PDI) at Q7=3.98%/Q5=4.48%/Q3=4.48%/A4=4.48% for 48 months (Q7=2.98%/A4,Q3,Q5=3.48% with Loyalty Offer), with monthly payments of Q7=$789/Q5=$549/month/A4=$518/mo./Q3=$198 Bi-weekly (W/Loyalty=$749,$528,$492/mo & $189BWeekly, models respectively. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), 
Q7=$7,088/Q5=$4,888/A4=$4,988/Q3=$4,288 down payment or equivalent trade-in, security deposit of approximately one-month’s payment, and first monthly or bi-weekly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is Q7=$52,622/Q5=$37,119/Q3=$30,001/A4=$35,131 {Loyalty=$50,311/$35,505/$28,672/$33,684/}(excluding 
taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on approved credit only. ** 1% loyalty-rate reduction is available to eligible current Audi Finance customers. Loyalty offer available on approved credit only to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the current calendar year. The 
interest rate will not be below 0.0% per annum. Valid identification and proof of valid lease of current Audi are required. Rate reduction cannot be applied to Audi vehicles currently being financed or leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Co-lessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable 
and not redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Contact your Audi dealer for complete details. ‡Audi Care Service and Maintenance Package isavailable on select 2022 Audi Q7 models and is not a limited-time offer. Dealer participation is required. Audi Care is a comprehensive service and maintenance plan covering scheduled maintenance at 25,000 km, 40,000 km, 55,000 km, and 70,000km, 
available on all new and unregistered 2022 Audi Q7 models.Offer expires on January 4th, 2022 and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details.

2022 Audi Q7 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$7,088 down payment

Lease from

per month

Lease from

$789 3.98%†

With Audi Uptown’s
Loyalty Bonus

$749/mo

Lease at 2.98% from

2022 Audi Q3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$4,288 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$198† 4.48%†

With Audi Uptown’s
Loyalty Bonus

$189          

Lease at 3.48% from 

2022 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$4,888 down payment

Lease from

per month

Lease from

$549† 4.48%†

With Audi Uptown’s
Loyalty Bonus

$528/mo

Lease at 3.48% from
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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος 
(B.Sc.Phm) και είμαι ο φαρμακοποιός 
στο φαρμακείο “Apollon” (698 
Danforth Avenue). Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω όλους εσάς που 
έχετε στείλει e-mail ή με έχετε 
τηλεφώνησει.  
Πολλοί από τους ανθρώπους που 
με καλούν για συμβουλές δεν είναι 
ασθενείς του Apollon και θα ήθελα 
να με στηρίξετε. Είναι πολύ εύκολο 
να αλλάξετε φαρμακείο. Το μόνο που 
πρέπει να κάνετε εσείς είναι να με 
καλέσετε στο 416.463.1195 και εγω θα  
κανονίσω τα υπόλοιπα.

Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για τις τροφές 
που επηρεάζουν το ζάχαρο.
Σε συνδυασμό με τη φαρμακευ-
τική αγωγή, τη σωματική άσκηση 

και γενικότερα την υιοθέτηση ενός υγιει-
νού τρόπου ζωής, οι παρακάτω τροφές βοη-
θούν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση 
του σακχάρου και την προστασία από σοβα-
ρές επιπλοκές.

• Μούρα
Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2010 στην 
επιθεώρηση Journal of Nutrition υπέδειξε 
ότι η καθημερινή κατανάλωση μούρων 
(και συγκεκριμένα η ποικιλία μπλε μού-
ρων) αυξάνει την ευαισθησία του οργα-
νισμού στην ινσουλίνη. Η επίδραση αυτή 
είναι σημαντική, δεδομένου ότι η αυξημένη 
παραγωγή ινσουλίνης οδηγεί στην αντί-
σταση του οργανισμού στην ινσουλίνη και 
την εκδήλωση του διαβήτη τύπου.
• Αβοκάντο
Αν και το αβοκάντο είναι πλούσιο σε 
λιπαρά, πρόκειται για μονοακόρεστα 
λιπαρά, τα οποία είναι υγιεινά και εξαιρε-
τικά ωφέλιμα. Τα μονοακόρεστα λιπαρά επι-
βραδύνουν το ρυθμό απελευθέρωσης των 
σακχάρων στο αίμα κι έτσι παράγεται λιγό-
τερη ινσουλίνη.
• Σπόροι Chia
Ο πολύτιμος σπόρος συμβάλλει στη σταθε-
ροποίηση των επιπέδων του σακχάρου στο 
αίμα, βελτιώνει την ευαισθησία του οργα-
νισμού στην ινσουλίνη και καταπολεμά τις 
φλεγμονές.
• Μάνγκο

Μπορεί το μάνγκο να έχει γλυκιά γεύση, 
έχει αποδειχθεί όμως ότι βοηθά στη μεί-
ωση του σακχάρου. Μελέτη που δημο-
σιεύεται στην επιθεώρηση Nutrition and 
Metabolic Insights δείχνει ότι η καθημε-
ρινή κατανάλωση περίπου 100 γραμμαρίων 
φρέσκου μάνγκο είχε θετική επίδραση στα 
επίπεδα σακχάρου σε μια ομάδα παχύσαρ-
κων ασθενών.
• Αβγό
Το αβγό αποτρέπει τις απότομες αυξομειώ-
σεις του σακχάρου μετά από ένα γεύμα και 
συμβάλλει στον καλύτερο έλεγχο της πεί-
νας.Κεράσια
• Τα κεράσια
Περιέχουν μια κατηγορία συστατικών που 
ονομάζονται ανθοκυανίνες, τα οποία μει-
ώνουν την παραγωγή ινσουλίνης έως και 
κατά 50%.
• Πράσινο τσάι
Κλινικές μελέτες έδειξαν πως το πράσινο 
τσάι συμβάλλει στην πρόληψη του διαβήτη 
και ρυθμίζει τα επίπεδα γλυκόζης αίματος 
λόγω της υψηλής του περιεκτικότητας σε 
επιγαλλοκατεχίνη (EGC), ενεργή μορφή των 
κατεχινών με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. 
Πίνετε 1-2 ποτήρια πράσινου τσαγιού πλού-
σιου σε κατεχίνες σε καθημερινή βάση.
• Κανέλα
Η κανέλα μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με 
αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα να τα 
ρυθμίζουν καλύτερα. Επιστήμονες από το 
Πανεπιστήμιο Επιστημών Υγείας Western, 
στην Πομόνα της Καλιφόρνια, ανακάλυ-
ψαν ότι οι πάσχοντες από διαβήτη τύπου 
2 που παίρνουν συμπληρώματα κανέλας 
έχουν χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου το 
πρωί που ξυπνάνε (σάκχαρο νηστείας) σε 
σύγκριση με όσους δεν τα παίρνουν.
Τα οφέλη της κανέλας ενδέχεται να οφείλο-
νται σε μία από τις ουσίες που περιέχει, την 
κινναμαλδεΰδη. Οι ερευνητές εικάζουν ότι 
η κινναμαλδεΰδη διεγείρει την παραγωγή 
και την δράση της ινσουλίνης – της ορμόνης 
που διασπά το σάκχαρο.
• Ξύδι
Όταν ρίχνετε ξύδι σε φαγητά που περι-
έχουν πολλούς υδατάνθρακες (όπως το 
ρύζι, τα ζυμαρικά, οι πίτες κ.λπ.) φαίνεται 
ότι καθυστερεί η απορρόφηση των σακχά-
ρων που περιέχονται από τον οργανισμό, 
με αποτέλεσμα να μην αυξάνεται απότομα 
το ζάχαρο. Αυτό μάλλον συμβαίνει επειδή 
το ξύδι δεσμεύει ορισμένα πεπτικά ένζυμα 
τα οποία μετατρέπουν τους υδατάνθρακες 
σε γλυκόζη.
Μελέτη που έγινε στην Ιταλία, έδειξε πως 
όταν υγιείς εθελοντές κατανάλωναν 4 κου-
ταλάκια του γλυκού άσπρο ξύδι, το οποίο 
πρόσθεταν σε σαλάτες μαζί με δύο λεπτές 
φέτες άσπρο ψωμί, μειωνόταν κατά 30% η 
γλυκαιμική αντίδρασή τους.
• Πιπέρι καγιέν
Λίγη ποσότητα στα φαγητά εμποδίζει 
την απότομη άνοδο στο σάκχαρο μετά το 

γεύμα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστη-
μίου της Ταζμανίας. Σε αυτήν παρατηρή-
θηκε ότι το σάκχαρο ενηλίκων που έτρω-
γαν βιαστικά μπιφτέκι με καυτερές κόκκι-
νες πιπεριές πάνω σε ψωμάκι μαζί με ζαχα-
ρούχο αναψυκτικό ήταν πολύ χαμηλότερο 
απ’ ό,τι όταν οι ίδιοι προτιμούσαν μόνο το 
μπιφτέκι και το αναψυκτικό χωρίς τα καρυ-
κεύματα.
• Καρότα
Σε μελέτη του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ 
τονίζεται ότι η κατανάλωση μισού φλιτζα-
νιού σκούρων κίτρινων λαχανικών καθημε-
ρινά, όπως το καρότο, μειώνει τον κίνδυνο 
διαβήτη στις γυναίκες κατά 27%. Οι μελετη-
τές δεν είναι σίγουροι γιατί συμβαίνει αυτό, 
αλλά θεωρούν πως μπορεί να οφείλεται 
στα υψηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών που 
εντοπίζονται σε αυτά τα λαχανικά.
• Βρώμη
Η κατανάλωση βρώμης οδηγεί σε μικρό-
τερη αύξηση των επιπέδων σακχάρου και 
καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο. Παράλληλα, η 
ιδιότητά της να αυξάνει το ιξώδες του περιε-
χομένου του στομάχου, καθυστερεί τη δια-
δικασία της πέψης, γεγονός που αυξάνει το 
αίσθημα κορεσμού και μπορεί να συμβάλ-
λει στην καλύτερη διαχείριση του σωματι-
κού βάρους.
• Φασόλια
Έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και υψηλή 
περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, γεγονός που 
οδηγεί σε μείωση του ρυθμού απορρόφη-
σης της γλυκόζης και συνεπώς μικρότερη 
άνοδο των επιπέδων σακχάρου μεταγευ-
ματικά. Επιπλέον, μελέτες έχουν δείξει ότι 
η συστηματική κατανάλωση οσπρίων, και 
ειδικότερα φασολιών, σχετίζεται με χαμη-
λότερες τιμές γλυκοζυλιωμένης αιμοαφαι-
ρίνης, γεγονός που υποδηλώνει καλύτερο 
γλυκαιμικό έλεγχο.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από 
τους ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια 
αυτής της δύσκολης περιόδου, να 
μας τηλεφωνήσετε στο 416.463.1195 
για να παραγγείλετε τις συνταγές 
σας λίγες μέρες νωρίτερα, ώστε να 
είναι έτοιμές για παραλαβή ή να τις 
κάνουμε delivery σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας 
ασφάλειά, σας ζητάμε να μην έρχεστε 
στο φαρμακείο, εκτός εάν είναι για να 
παραλαβετε τις συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή 
σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε 
να προτείνετε κάποιο θέμα, θα 
παρακαλούσα να επικοινωνήσετε 
μαζί μου στο φαρμακείο 
(416.463.1195) ή να μου στείλετε e-
mail στο ApollonPharmacy@yahoo.
com
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ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑ & ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΑ 14α ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
«HERITAGE BEYOND BORDERS»

DISCOVERING THE EMERGING CANADIAN IDENTITY
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ 65 ΕΤΩΝ
ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ

ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΣΧΕΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΜΑΚΗ
416-710-5768

Γνωστό Ζαχαροπλαστείο 
της παροικίας μας ζητά
ΠΟΛΥ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
Σίγουρη δουλειά με πολύ καλή αμοιβή 
για τον κατάλληλο. Άμεση πρόσληψη

Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739

ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ
ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ

ΤΗΛ. 647.768.3799
ΕΧΕΙ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ

FULL-TIME MANAGER
ΓΙΑ ΤΟ BANQUET

ΝΑ ΜΙΛΑ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΠΙΣΗΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Line/Grill Cook, Servers

Host/Hostess, Take-Out Cashiers
ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ ΣΤΟ:

careers@flogatoronto.com

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΖΗΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟ

Για λίγες ώρες, 2-3 φορές την εβδομάδα
και τις ώρες που θα μπορεί

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΕΠΑΦΗ ΜΟΝΟΝ ΜΕ E-MAIL

dimitripap2009@hotmail.com
ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ

Ενδιαφέρομαι για γραμματόσημα
 Ελληνικά σφραγισμένα ή ασφράγιστα. 

Πληρώνω τις καλύτερες τιμές. 
Τheodoros Zoumis 1.347.681.1200 
email tedolympiakos@gmail.com

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ/Η

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ

ΜΕ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
1 ΑΝΔΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1 ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ:

416-265-2273
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Σ
το club των συνταξιούχων πέρασε ο συ-
μπάροικός μας Κώστας Τσιλφίδης. Το 
περασμένο Σάββατο γιόρτασε τα εξηκο-
στά πέμπτα γενέθλιά του στην αγαπημέ-

νη του γωνιά, στο "Ηunters on the Danforth", με 
την οικογένειά του και αγαπημένους του φίλους 
και συγγενείς. 
Ο αγαπητός μας Κώστας Τσιλφίδης γεννήθηκε 
στο Κοκκινόχωμα Καβάλας στις 24 Νοεμβρίου 
1956. Ποντιακής καταγωγής από την πλευρά 
του αείμνηστου πατέρα του Γεώργιου, με κατα-
γωγή από τη Δανείαχα Ματσούκας Τραπεζού-

ντας. Έχει και Καραμανλίδικη καταγωγή από 
την πλευρά της 86χρονης μητέρας του Μαρίας, 
(από το Μυστί Καππαδοκίας), η οποία ήταν 
παρούσα στη σημαντική αυτή στιγμή. Μιλά 
απταίστως Αγγλικά Ελληνικά Ποντιακά αλλά και 
Καραμανλίδικα. Μετανάστευσε στον Καναδά 
στις 7 Απριλίου του 1967, όμως επέστρεψε στην 
Ελλάδα. Αποφοιτώντας από το εξατάξιο  Γυμνά-
σιο Ελευθερούπολης, ήρθε στον Καναδά και 
σπούδασε Γεωλογία. Ασχολήθηκε ερασιτεχνικά 
με την αθλητική δημοσιογραφία ως πρώην 
αθλητής.  Όμως επαγγελματικά ασχολήθηκε με 
τη μεγάλη του αγάπη, το τραγούδι. Ξεκίνησε με 
ποντιακό ρεπερτόριο και συνέχισε για πολλά 
χρόνια με λαϊκό ρεπερτόριο. Στη συνέχεια 
ασχολήθηκε παράλληλα με την πώληση αυτο-
κινήτων όπου καταξιώθηκε ως ένας από τους 
κορυφαίους της GM στον Καναδά. 
Από τους γάμους του απέκτησε 2 γιους. Είναι 
λάτρης των σπόρ, του ποδοσφαίρου και του 
χόκεϋ. Ένα από τα μεγάλα του όνειρα το οποίο 
ήδη πραγματοποίησε το 2019 ήταν η επίσκεψη 
στον Πόντο.  Το μεγάλο του όνειρο ήταν και θα 
παραμείνει η μόνιμη επιστροφή στην αγαπη-
μένη του Καβάλα, όνειρο αρκετά ρεαλιστικό το 
οποίο του ευχόμαστε να το πραγματοποιήσει 
με τη σύζυγό του Παναγιώτα η οποία ήδη προ-
ετοιμάζει την ομαλή μετοίκηση στην Ελλάδα, 
όπου ο Κώστας θα μοιράζει τη ζωή του μεταξύ 
Θεσσαλονίκης και Καβάλας.

Πάρτι για τα 65α γενέθλια του 
αγαπητού Κώστα Τσιλφίδη

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΕΝΝΥ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ

Αγαπητές  φίλες και φίλοι,

Την Κυριακή, στις 5 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 9:00πμ με 
2:00μμ θα πραγματοποιηθούν  εκλογές για την ανάδειξη 
νέου Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Στην περίπτωση 
που χρειαστεί δεύτερη ψηφοφορία για να αναδειχτεί Πρόε-
δρος του ΚΙΝΑΛ θα επαναληφθούν εκλογές την Κυριακή, 12 
Δεκεμβρίου και ώρες 10:00πμ με 4:00μμ. 

Η διεύθυνση του εκλογικού κέντρου και για τις δύο ημερο-
μηνίες θα γίνουν στην αίθουσα της Παμμακεδονικής Ένωσης, 
406 Danforth Avenue Τορόντο Οντάριο. 

Η  συμμετοχή φίλων και μελών του Κινήματος δίνει ελπίδα 
για το μέλλον της δημοκρατικής παράταξης, που οραματίζε-
ται μια καινούργια εποχή. Μια εποχή με προοπτική προόδου 
και ανάπτυξης της πατρίδας μας και που θα αντιμετωπίζει τις 
ανάγκες του λάου και θα δίνει λύσεις στα τρέχοντα πολιτικά, 
περιβαλλοντολογικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα 
της χώρας. 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στις εκλογές.  Προϋπόθεση συμ-
μετοχής στην ψηφοφορία είναι το όνομα του μέλους η φίλου 
να εμφανίζεται στους εκλογικούς καταλόγους της Ελλάδας 
και επίσης να μην ανήκει σε άλλο πολιτικό κόμμα η χώρο. Θα 
πρέπει να φέρετε μαζί σας κάποιο αποδεικτικό ταυτότητας 
(Ελληνική η Καναδική) με φωτογραφία. Η συνδρομή είναι $5.  

Στο εκλογικό μας κέντρο θα εφαρμοστούν τα μέτρα προστα-
σίας του Οντάριο για τον COVID-19.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ ΤΟΡΟΝΤΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΙΝΑΛ 
ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ
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Ο
ι επαρχιακοί υγειονομικοί υπάλλη-
λοι κατέγραψαν 959 νέα κρούσμα-
τα, από 780 την Τετάρτη και από 748 
πριν από μια εβδομάδα.

Από τα τελευταία κρούσματα, 446 από τα 
άτομα είναι ανεμβολίαστοι, 23 έχουν λάβει μία 
δόση εμβολίου, 429 είναι πλήρως εμβολια-
σμένα και 61 έχουν άγνωστη κατάσταση εμβο-
λιασμού. Τα μη εμβολιασμένα άτομα αντιπρο-
σωπεύουν το 23,5 τοις εκατό του συνολικού 
πληθυσμού του Οντάριο και το 47 τοις εκατό 
των κρουσμάτων που καταγράφονται σήμερα.

Οι μονάδες δημόσιας υγείας που κατέγρα-
ψαν τα περισσότερα νέα κρούσματα σήμερα 
περιλαμβάνουν το Τορόντο (118), το Windsor-
Essex (91), την περιοχή Peel (75) και το Simcoe 
Muskoka (75). Επί του παρόντος, τρίτες δόσεις 
είναι διαθέσιμες σε άτομα ηλικίας 70 ετών και 
άνω, εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομι-
κής περίθαλψης, άτομα που έλαβαν δύο δόσεις 
του εμβολίου AstraZeneca COVID-19 ή άλλα 
εμβόλια ιικών φορέων, σε επιλεγμένα ανοσο-
κατεσταλμένα άτομα και σε όλους τους αυτό-
χθονες πληθυσμούς της επαρχίας.

959 κρούσματα και 8 νέοι θάνατοι στο 
Οντάριο την Πέμπτη

Η 
πόλη του Τορόντο κυκλοφόρη-
σε μια νέα ιστοσελίδα που θα 
αποκαλύπτει την έκθεση στον 
COVID-19 σε σήμεια  όπου εν-

δέχεται να μην είναι διαθέσιμα στοιχεία 
επικοινωνίας.
Η ιστοσελίδα, η οποία ξεκίνησε την 
Πέμπτη, θα ειδοποιεί τα μέλη της κοινό-
τητας όταν ένα ή περισσότερα κρούσματα 
COVID-19 έχουν εντοπιστεί σε μια ρύθ-
μιση εντός καθορισμένου χρονικού πλαι-
σίου. Οι ρυθμίσεις θα είναι σε δημόσιους 

χώρους όπου ήταν παρόντα 20 ή περισσό-
τερα άτομα. Οι διευθύνσεις των ιδιωτικών 
κατοικιών δεν θα αναρτηθούν.
Οι πληροφορίες θα ενημερώνονται στην 
ιστοσελίδα στις 3 μ.μ. κάθε Δευτέρα, 
Τετάρτη και Παρασκευή.
«Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς 
συνεχίζουμε να προχωράμε επιστρέφο-
ντας σε πολλές από τις δραστηριότητες 
που μας έλειψαν», δήλωσε η ιατρός του 
Τορόντο για θέματα υγείας Δρ. Eileen de 
Villa.

Το Τορόντο λανσάρει νέα ιστοσελίδα 
για να αποκαλύψει την έκθεση στον 
COVID-19 σε σημεία της πόλης

Τ
ο αδιέξοδο στο κέντρο της πόλης 
πρόκειται να «επιδεινωθεί σημαντι-
κά» για το μεγαλύτερο μέρος της ε-
πόμενης δεκαετίας, καθώς η κατα-

σκευή των σταθμών Ontario Line συμπίπτει 
με μια σειρά από μεγάλα έργα υποδομής υ-
πό την ευθύνη της πόλης, όπως προειδοποι-
εί μια νέα έκθεση του προσωπικού.
Η έκθεση, η οποία θα υποβληθεί ενώπιον 
της εκτελεστικής επιτροπής του δημάρχου 
John Tory την επόμενη εβδομάδα, εκτιμά ότι 
οι χρόνοι μετακίνησης κατά μήκος αρκετών 
δρόμων στο κέντρο της πόλης θα μπορού-
σαν να αυξηθούν έως και 29 λεπτά μεταξύ 
2022 και 2029, ενώ θα πραγματοποιηθεί η 
κατασκευή έξι νέων σταθμών Ontario Line.
Οι οδηγοί κατά μήκος της οδού Richmond 
θα αντιμετώπιζαν τις μεγαλύτερες καθυστε-
ρήσεις, καθώς ο μέσος χρόνος ταξιδιού από 
το Κοινοβούλιο στους δρόμους Bathurst 
κυμαίνεται από 22 έως 51 λεπτά κατά την 
απογευματινή ώρα αιχμής.
Οι οδηγοί, ωστόσο, θα αντιμετωπίσουν επί-
σης σημαντικές καθυστερή-
σεις σε πολλές άλλες μεγά-
λες διαδρομές από την Ανα-
τολή προς τη Δύση κατά 
τις απογευματινές ώρες, 
συμπεριλαμβανομένων 
των οδών Adelaide (συν 24 
λεπτά), Wellington Street 
(συν 23 λεπτά), Dundas Street (συν 
14 λεπτά ανατολικά, συν 11 λεπτά δυτικά) 
και Front Street (συν πέντε λεπτά).
Οι πρωινές ώρες μετακίνησης θα επηρεα-
στούν επίσης, αλλά σε μικρότερο βαθμό με 
αναμενόμενες καθυστερήσεις από ένα έως 
έξι λεπτά.

Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος από την κατα-
σκευή του νότιου τμήματος της γραμμής 
Ontario μήκους 15,6 χιλιομέτρων θα έχει 
στο Queen Station, όπου θα χρειαστεί να 
κλείσει πλήρως η Queen Street μεταξύ των 
οδών Victoria και Bay για την κυκλοφορία 

οχημάτων από τον Μάιο του 2023 έως τον 
Νοέμβριο του 2027.
Αλλά θα υπάρξει επίσης μια σειρά από 
άλλες λωρίδες και πεζοδρόμια που θα 
κλείσουν κοντά στους άλλους σταθμούς 
στο κέντρο της πόλης - King-Bathurst, 
Queen-Spadina, Osgoode, Moss Park και 
Corktown - που θα μπορούσαν να περι-
ορίσουν την κυκλοφορία και να κάνουν 
την περιήγηση στην πόλη λίγο περισσό-
τερο κουραστική.

Η λίστα περιλαμβάνει μείωση της λεωφό-
ρου University σε μία λωρίδα προς κάθε 
κατεύθυνση μεταξύ της Queen Street 
West και της Armory Street, ξεκινώντας 
από τον Μάιο, προκειμένου να διευθε-
τηθεί η εργασία σε μια νέα πλατφόρμα 
κάτω από το σταθμό Osgoode.
Ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο, η 

λωρίδα πεζοδρομίου με κατεύ-
θυνση προς τα ανατολικά στην 
King Street θα είναι κλειστή 
μεταξύ της οδού Berkley και 
της οδού Κοινοβουλίου και 

η λωρίδα πεζοδρομίου με 
κατεύθυνση προς τα νότια 

της οδού Parliament Street θα είναι κλει-
στή μεταξύ των οδών King και Front για 
να εξυπηρετήσει τις εργασίες στο σταθμό 
Corktown. Αυτά τα κλεισίματα έχουν προ-
γραμματιστεί να ισχύουν μέχρι τον Νοέμ-
βριο του 2029.

Κίνηση και καθυστερήσεις έως και 29 
λεπτών είναι πιθανές στο κέντρο της 
πόλης για τα επόμενα επτά χρόνια



45ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ3 Δεκεμβρίου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ46 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

3 Δεκεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com



47ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ3 Δεκεμβρίου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ48 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

3 Δεκεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com



LIFE 49ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

3 Δεκεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

LIFE

Corrie Yee:
Ένα από τα πιο σέξι μοντέλα στο 
Instagram αυτή την στιγμή!

Η μελαχροινή καλλονή, η 
οποία πλέον μένει μόνιμα 
στο Λος Άντζελες, διαθέτει 
απίστευτες καμπύλες και 
ένα πληθωρικό μπούστο 
που δεν αφήνει κανέναν 
ασυγκίνητο. Είναι ένα 
από τα πιο καυτά κορίτσια 
στο Instagram, κάτι που 
αποδεικνύουν και οι 1,2 
εκατομμύριο ακόλουθοι 
της, οι οποίοι μένουν με το 
στόμα ανοιχτό κάθε φορά 
που κάνει μια ανάρτηση.

Η Corrie είναι μια γυναίκα 
που διαθέτει εντυπωσιακές 
αναλογίες, τις οποίες 
επιδεικνύει φορώντας 
μικροσκοπικά μπικίνι και 
σέξι εσώρουχα, κάνοντας 
τον αντρικό πληθυσμό να 
παραληρεί.

Δεν γνωρίζουμε πολλά 
προσωπικά πράγματα 
για την Corrie, κάτι που 
σίγουρα δεν σας ενοχλεί, 
καθώς οι περισσότεροι δεν 
διαβάσατε σχεδόν τίποτα 
απ’ όσα αναφέρουμε 
παραπάνω .
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Γ
ια το πρόβλημα υγεί-
ας που πέρασε και 
την επέμβαση, στην 
οποία υποβλήθηκε 

μίλησε ο Θοδωρής Μαρα-
ντίνης και αναφέρθηκε επί-
σης, στην πρώην σύζυγό 
του, Σίσσυ Χρηστίδου, που 
αυτή την περίοδο περνάει 
δύσκολα λόγω της υγείας 
της μητέρας της. Ο τραγου-
διστής των Onirama μίλησε 
στην κάμερα της εκπομπής 
Mega Καλημέρα και εξήγη-
σε πως όλο αυτό το διάστη-
μα στέκεται δίπλα στην πα-
ρουσιάστρια, καθώς περ-
νάει πολύ δύσκολες στιγ-
μές με τη μητέρα της. «Τα 
παιδιά είναι πάνω από ό-
λα, αυτό το είχαμε χτίσει 
με τη Σίσσυ από όταν ήμα-
σταν μαζί. Προτιμούμε να 
έχουμε μια καλή σχέση σε 
οποιαδήποτε μορφή για να 
μην επηρεαστούν τα παι-
διά. Φυσικά και είμαι δίπλα 
της, όσο να ‘ναι λογικό δεν 
είναι; Εδώ ο κόσμος καίγε-
ται και θα ασχολούμαστε 
με τα unfollow;», δήλωσε 
χαρακτηριστικά.

Γυμνή, μόνο με τη 
ρόμπα της η Χριστίνα 
Παπαδέλλη

Μια άκρως αποκαλυπτ ική 
εμφάνιση έκανε η Χριστίνα 
Παπαδέλλη και τρέλανε τον 
ανδρικό πληθυσμό. Η πρώην 
σ ύν τ ροφος  του Χ ρήσ του 
Μάστορα ποζάρει φορώντας 
μόνο ένα μπλε ρομπάκι και 
μπλε πασουμάκι και μας έβγαλε 
το μάτι, με το ντεκολτέ και το 
μπούτι που πέταξε έξω. Το κορί-
τσι είναι πλέον ελεύθερο καθώς 
έχει χωρίσει με τον τραγουδιστή 
λίγο πριν φτάσουν μάλιστα στα 
σκαλιά της εκκλησίας.

«Νιώθω αφελής που 
συνεργάστηκα με τον 
Λιγνάδη»

O Ρένος Ρώτας βρέθηκε καλεσμένος 
στην εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιά-
τικα» και μίλησε τόσο για την καριέρα 
του, την θεατρική παράσταση «Ο κου-
ρέας της Σεβίλλης», στην οποία και 
πρωταγωνιστεί, αλλά και το κίνημα 
#MeToo και την συνεργασία του με τον 
Δημήτρη Λιγνάδη.
Ο νεαρός ηθοποιός εξήγησε ότι το 
κίνημα του #MeToo έπαιξε πολύ σημα-
ντικό ρόλο στο να ξεκαθαρίσει επιτέ-
λους ο χώρος του θεάματος, όμως ο 
ίδιος «έπεσε από τα σύννεφα» με τις 
καταγγελίες που βγήκαν στο φως της 
δημοσιότητας.

Για την Ιωάννα Τούνη και το 
πρόσφατο συμβάν που έλαβε 
χώρα στο αεροδρόμιο και προ-
κάλεσε τις αντιδράσεις του κοι-
νού, η Δήμητρα Αλεξανδράκη 
δήλωσε: «Ό,τι κι αν κάνει πλέον η 
Ιωάννα, λιθοβολείται. Εργάζεται 
σκληρά κι έχει σοβαρά προβλή-
ματα που ο κόσμος δεν τα γνωρί-
ζει. Σε πολλούς έχει συμβεί στο 
αεροδρόμιο να γίνονται τέτοιες 
παρεξηγήσεις και ο περισσότε-
ρος κόσμος έτσι θα αντιδρούσε. 
Εμένα μου έχουν χάσει βαλίτσα, 
χρειάζεται υπομονή».

Θοδωρής Μαραντίνης: 
«Εννοείται ότι είμαι δίπλα στη 
Σίσσυ Χρηστίδου»

Η Ιωάννα Μπέλλα είναι… bella ... 
διαθέτει ένα καλλίγραμμο κορμί

Η Δ. Αλεξανδράκη 
υποστηρίζει την 
Τούνη

Η 
Ευρυδίκη Παπαδοπούλου που 
γνωρίσαμε μέσα από το «Μy style 
Rocks» είναι στο Ντουμπάι με τον 
σύντροφό της που τον έχει κάνει 

προσωπικό φωτογράφο της. Λογικό. Τυχε-
ρός είναι.

Το κορίτσ ι λίγο πρίν επισ τρέψε ι σ την 
Ελλάδα και απο εκεί πετάξει για τον Άγιο 
Δομίνικο και το φετινό «Survivor» είπε να 
«δώσει» δουλίτσα στα λιγούρια. Απίθανα 
προσόντα της χωρίς φίλτρα και ρετούς.

Τα πέταξε όλα πριν μπει στο Survivor η 
Ευρυδίκη Παπαδοπούλου

Μ
άς συστήθη-
κε αρχικά μέ-
σα από τη σύ-
ντομη συμμε-

τοχή της στο Greece’s Next 
Top Model, όπου η κριτική 
επιτροπή την «κόψει» α-
πό την επόμενη φάση του 
ριάλιτι μόδας. Ωστόσο, τα 
σχόλια που είχε δεχτεί για 
τις αισθητικές παρεμβάσεις 
που έχει κάνει στο πρόσω-
πο και το στήθος της, ήταν 
αρκετά και ικανά για να της 
χαρίσουν απλόχερα δημο-
σιότητα, αφού πολλοί ήταν 
εκείνοι που πήραν το μέ-
ρος της όμορφης Ιωάννας 
Μπέλλα. Υπήρξαν, βέβαια 
και οι γνώμες εκείνες, που 
συμφώνησαν με την επι-
τροπή.  Κατόπιν, το μοντέ-
λο πήρε μέρος στα Καλλι-
στεία, όπου κατέκτησε τον 
τίτλο της Σταρ Ελλάς και έ-
κτοτε δεν έχει σταματήσει 
να εργάζεται ως μοντέλο. 
Μάλιστα, στο λογαριασμό 
της στο Instagram συχνά α-
νεβάζει φωτογραφίες από 
επαγγελματικές συνεργα-
σίες. 
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H
μ ε λ α χ ρ ο ι ν η 
καλλονή, η ο-
ποία κατάγεται 
από την Νέα Υ-

όρκη, είναι μοντέλο εσω-
ρούχων και ambassador 
της fashionnova. Όπως θα 
δείτε και στις φωτογραφίες 
παρακάτω, τα οπίσθια είναι 
το δυνατό της σημείο και τα 
προβάλλει με τον καλύτε-
ρο τρόπο στέλνοντας τους 
σχεδόν ένα εκατομμύριο ο-
παδούς της για κρύο ντους. 
Πρόσφατα η Tiana ανέβασε 
μια σειρά από φωτογραφί-
ες, οι οποίες αποδεικνύουν 
ότι είναι μια από τις πιο σέξι 
γυναίκες στο Instagram αυτή 
την στιγμή.

Ο 
Travis Fimmel 
ε ίνα ι  έ νας  α -
π ό  τ ο υ ς  π ι ο 
γοητ ευ τ ικούς 

άν τρε ς που έ χουμε δε ι 
σ ε  τ η λ ε ο π τ ι κ ή  σ ε ι ρ ά 
τα τ ε λευταία χρόν ια. Ο 
τρόπος που υποδύθηκε 
τον Ράγκναρ Λόθμπροκ 
σ το Vikings έ χε ι με ίνε ι 
σε πολ λούς αξέ χασ τος, 
γ ιατ ί απέδειξε ότ ι εκτός 
από όμορφος ε ίναι και 
πολύ ταλαν τούχος. Πα-
ρά τ ις χάρε ς του όμως, 
δε ν  τον  έ χουμε δε ι  να 
κυκλοφορε ί  με κάποια 
γ υνα ίκα,  α ν τ ίθ ε τα  τ η -
ρεί σ ιγή ιχθύος σχετ ικά 
με την προσωπική του 
ζωή. Κάποια φορά που 
έδ ιν ε  σ υν έ ν τ ευξη  σ τ η 
Sydney Morning Herald 
και ερωτήθηκε αν υπάρ-
χε ι κάποια γυναίκα σ το 
πλευρό του, εξήγησε ό-
τ ι του φαίνεται παράλο-
γο αυτό το ε νδιαφέρον 
«σαν κάποιος να θέ λε ι 
να παίρνε ι  μάτ ι».  Πρό -
σθεσε πάν τως πως βρί-
σκε ι  τ ις  γυναίκε ς πολύ 
«περίπλοκα πλάσματα».

Γιατί δεν έχουμε δει ποτέ τον Travis 
Fimmel με σύντροφο;

Ν
έος έρωτας 
για τον Νεϊ-
μάρ. Ο σού-
περ σταρ της 

Παρί φέρεται να έχει 
σχέση με την Μπρούνα 
Μπιανκάρντι. Πρόκειται 
για μια Βραζιλιάνα καλ-
λονή, που είναι μοντέ-
λο. Η εντυπωσιακή κο-
πέλα βρίσκεται τις τελευ-
ταίες ημέρες στο Παρίσι 
και έχει «εντοπιστεί» σε 
διάφορα post στα social 
media μαζί με τον Νεϊμάρ, 
αλλά και συγγενικά ή φιλι-
κά του πρόσωπα. Το νέο α-
μόρε του Νεϊμάρ έχει το ί-
διο όνομα με την πιο γνω-
στή από τις συντρόφους 
που είχε δίπλα του, την 
Μπρούνα Μαρκεζίν.

Οι καμπύλες της Tiana 
ρίχνουν το Instagram!

Τσίνα Σουάρες: Η πέτρα του Τσίνα Σουάρες: Η πέτρα του 
σκανδάλου για Ικάρντι-Νάρα σκανδάλου για Ικάρντι-Νάρα 

έσπασε τη σιωπή τηςέσπασε τη σιωπή της

Η 
Τσίνα Σουάρες, πέτρα του σκανδά-
λου στον προσωρινό (όπως απο-
δείχτηκε και… μέχρι νεωτέρας) χω-
ρισμό του Μάουρo Ικάρντι από τη 

Γουάντα Νάρα, έσπασε τη σιωπή της. Το μο-
ντέλο από την Αργεντινή, που φέρεται να… ώ-
θησε σε εξωσυζυγική σχέση τον επιθετικό της 
Παρί, αναφέρθηκε «πλαγίως» στην υπόθεση. 
Αφού υποστήριξε πως «… δεν θεωρώ τη μο-
νογαμία φυσιολογική», αναφέρθηκε στην όλη 
υπόθεση που την έφερε στο επίκεντρο.
«Πέρασα άσχημα, αλλά ποτέ δεν ένιωσα πως 
πρέπει να δώσω εξηγήσεις σε κάποιον. Αν 
κάποια στιγμή τα παιδιά μου με ρωτήσουν, 

στα μόνα που θα οφείλω εξηγήσεις θα είναι 
αυτά. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ζητάνε 
εξηγήσεις μόνο από τη γυναίκα, ενώ ο άντρας 
δεν κατακρίνεται ποτέ. Ο κόσμος πάντα θα 
λέει πράγματα. Αυτό είναι το τίμημα της ελευ-
θερίας, αλλά δεν με νοιάζει τι θα πουν. Υπάρ-
χει για μένα μια εικόνα στα media για μένα, 
αλλά δεν είμαι έτσι. Το θέμα λύθηκε ιδιω-
τικά, συζήτησα ό,τι ήταν να συζητήσω κι έχω 
καθαρή συνείδηση», τόνισε. Παράλληλα 
αποκάλυψε πως είναι ελεύθερη. «Η οικογέ-
νειά μου είναι τα τρία μου παιδιά. Δεν χρει-
άζομαι άντρα δίπλα μου. Είμαι χαρούμενη», 
κατέληξε.

Η εντυπωσιακή νέα σύντροφος του 
Νεϊμάρ
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Μπαίνει ένας τύπος φουριόζος στο σπίτι του 
και αναφωνεί όλο χαρά…
- Γυναίκα! γυναίκα! Κερδίσαμε! Κερδίσαμε 
2 εκατομμύρια ευρώ στο λαχείο!
Το ακούει η γυναίκα του έτσι ξαφνικά, 
παθαίνει καρδιακή προσβολή και πεθαί-
νει… Τη βλέπει ο σύζυγός της και λέει:
- Αν σε θέλει η πουτ@ν@ η τύχη!

Ακούγονται πυροβολισμοί στην είσοδο των 
Χανίων από Ηράκλειο και κάποιος με το 
όνομα Σήφης λέει στο γιο του:
-Αμε, μωρέ Μανωλιό, εκειά που ακούγονται 
οι πυροβολισμοί να δεις ίντα συμβαίνει και 
έλα να μου πεις, μα γερά-γερά, για να έχω τ’ 
αμέντε μου (το νου μου).
Πάει ο Μανωλιός εκεί που του είπε ο πατέ-
ρας του και γυρνώντας του λέει:
-Πατέρα, οι πυροβολισμοί είναι μαθές γιατί 
ήρθε ο Υπουργός.
Αφού παύουν για λίγο οι πυροβολισμοί 
σε μια στιγμή ακούγονται και πάλι από την 
κεντρική πλατεία του χωριού και ο Σήφης 
λέει πάλι στο γιο του:
-Αμε, μωρέ Μανωλιό, στην πλατεία να δεις 
ίντα συμβαίνει εκεί και έλα να μου πεις.
Πάει ο Μανωλιός στην πλατεία και γυρνώ-
ντας λέει του πατέρα του:
-Πατέρα, οι πυροβολισμοί είναι γιατί, όπως 
σου είπα και πιο πριν, ήρθε ο Υπουργός.
Και ο Σήφης νευριασμένα:

-Ε και ίντα κάνουν αυτοί οι άχρηστοι; Ακόμη 
να τον πετύχουν;

Τα αδέρφια Αντώνης και Γιώργος πάνε στην 
παραλία για μπάνιο. Αρχίζουν και παίζουν 
με την μπάλα. Ξαφνικά ξεφεύγει η μπάλα 
και πέφτει στο κεφάλι μιας Αγγλίδας. Πάει ο 
Αντώνης να την πιάσει...
Αγγλίδα: - Oh! Is it yours;
Αντώνης: - Ποιος Γιωρς μωρέ, ο Αντώνς 
είμαι!!

Ένας άντρας γυρνάει από τη δουλειά κουρα-
σμένος, κάθεται στην πολυθρόνα, ανοίγει 
την τηλεόραση παίρνει το τηλεκοντρόλ στα 
χέρια του, και λέει στη γυναίκα του: αγάπη 
μου πιάσε μια μπύρα πριν αρχίσει.
Εκείνη του φέρνει μια μπύρα και δέκα λεπτά 
αργότερα, αυτός λέει πάλι: μωρό μου πιάσε 
μια μπύρα πριν αρχίσει.
Η γυναίκα του φέρνει άλλη μια μπύρα. 
Μερικά λεπτά αργότερα, ο άντρας της λέει 
να φέρει άλλη μια μπύρα. Η γυναίκα, τότε 
του λέει: Δεν νομίζεις ότι πίνεις πολύ μπύρα; 
Δεν είναι ούτε μισή ώρα που γύρισες και 
ήπιες δύο μπύρες και δεν έβγαλες τα σκου-
πίδια, δεν άλλαξες τη λάμπα στη κουζίνα, το 
γκαράζ είναι άνω κάτω. Ποτέ θα τα κάνεις 
όλα αυτά; Ο άντρας τότε μουρμουρίζει: 
Τώρα αρχίζει…

ΚΡΙΟΣ
Δεν είναι η ιδανική στιγμή για παρορμητι-
κές αποφάσεις αλλά ούτε και για καβγάδες, 
θυμήσου ότι δεν έχεις πάντα σε όλα δίκιο.
Στα επαγγελματικά είσαι σε αναμονή εξε-
λίξεων και λαμβάνεις νέα τα οποία σε ικα-
νοποιούν και σου δίνουν ανακούφιση! Στα 
οικονομικά αναμένεται βελτίωση. 

ΤΑΥΡΟΣ
Το πέρασμα που θα κάνει ο Ερμής στον 
Τοξότη θα σας κάνει λίγο περισσότερο κτη-
τικούς και καχύποπτους σε ότι έχει να κάνει 
με τα οικονομικά σας και κυρίως αυτά που 
προέρχονται από πηγές που δεν έχουν 
σχέση με το κύριο επάγγελμα σας. Ίσως 
κάποιοι να κάνετε τώρα κινήσεις για να 
διεκδικήσετε δυναμικά είτε χρωστούμενα , 
είτε δικαιώματα κληρονομικά κλπ.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Καθώς ξεκινά η εβδομάδα, πάρτε πρωτο-
βουλίες. Έχετε μεγάλη ενέργεια τη Δευτέρα 
και την Τρίτη —  είστε σε θέση να επικοι-
νωνείτε γρήγορα και να δημιουργείτε και-
νούρια σχέδια με ευκολία (φυσικά, με λίγη 
βοήθεια από τους φίλους σας). Την Τετάρτη 
και την Πέμπτη θα χρειαστεί να μειώ-
σετε την ταχύτητά σας, σε κάτι 
πιο χαλαρό. Απροσδόκητα 
εμπόδια θα μπορούσαν 
να μπλοκάρουν το δρόμο 
σας, αλλά με υπομονή 
και κάποιους διανοη-
τικούς ελιγμούς θα τα 
καταφέρετε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στο ξεκίνημα της εβδο-
μάδας αποφύγετε τις υπερ-
βολικές αντιδράσεις. Τη Δευ-
τέρα και την Τρίτη θα μπορούσαν 
να προκύψουν συναισθηματικές προκλή-
σεις,  χάρη στην προσωρινή υπερευαι-
σθησία σας. Εάν μείνετε ήρεμοι, ψύχραι-
μοι και συγκεντρωμένοι, ωστόσο, θα τα 
καταφέρετε μια χαρά. Την Τετάρτη και την 
Πέμπτη αφιερώστε χρόνο στην επαφή με 
τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σας 
– ακόμα και μέσω του διαδικτύου.

ΛΕΩΝ
Έτοιμοι να μάθετε κάτι καινούριο; Η αρχή 
της εβδομάδας σας δίνει αρκετές ευκαι-
ρίες για να ανακαλύψετε ενδιαφέροντες 
ανθρώπους κι εντελώς εκπληκτικές ιδέες 
– και, επιπλέον, θα διασκεδάσετε στη διάρ-
κεια αυτής της διαδικασίας. Την Τετάρτη και 
την Πέμπτη, η εστίασή σας θα στραφεί σε 
σοβαρές σκέψεις σχετικά με την καριέρα και 
τη φήμη σας. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
 Μια αλλαγή στην προοπτική, έστω και κάτι 
μικρό, θα μπορούσε να έχει πολύ θετικά 
αποτελέσματα στη διάθεσή σας. Την Παρα-
σκευή και για όλο το σαββατοκύριακο το 
μυαλό σας είναι γρήγορο κι ο λόγος σας αιχ-
μηρός – στοιχεία που θα ήταν πολύ βοη-
θητικά για να φροντίσετε κάποιες μικρές 
λεπτομέρειες.

ΖΥΓΟΣ
Θα κληθείτε να κάνετε ένα συμβιβασμό 
σε μια διαπροσωπική συνεργασία, καθώς 
ξεκινά η εβδομάδα – αλλά, ευτυχώς, έχετε 
ταλέντο να βρίσκετε τις ισορροπίες.  Τη Δευ-
τέρα και την Τρίτη βρείτε μια λύση όπου 
όλοι θα βγουν κερδισμένοι.  Την Τετάρτη 
και την Πέμπτη θα συνεχίσετε να εστιάζετε 
στις συνεργασίες και τις συμμαχίες, αλλά 
κάποιοι θα σας ζητήσουν να παρέμβετε στις 
υποθέσεις τους. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Έχετε το νου σας για προβλήματα, καθώς 
ξεκινά η εβδομάδα. Είστε γεμάτοι πρωτο-
βουλίες και ενέργεια τη Δευτέρα και την 
Τρίτη – και είναι η κατάλληλη στιγμή για να 
ξεκινήσετε πράγματα – αλλά αυτή η απο-
φασιστικότητα θα μπορούσε να προκαλέ-
σει σύγκρουση, εάν δεν είστε προσεκτικοί. 
Την Τετάρτη και την Πέμπτη δώστε ιδιαίτερη 
σημασία στο να είστε ευέλικτοι. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μπορείτε να πετύχετε σχεδόν οτιδήποτε 
θελήσετε, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Τη 
Δευτέρα και την Τρίτη είστε γεμάτοι ενθου-

σιασμό και μια σχεδόν παιδική δημι-
ουργικότητα, οπότε βάλτε όλη 

αυτή την ενέργεια σε κάτι 
καλό. Την Τετάρτη και την 

Πέμπτη, εστιάστε στην 
ευρύτερη εικόνα. Έχετε 
καταλάβει καλά τι πρέ-
πει να γίνει – και ποια 
στοιχεία πρέπει να 
συγκεντρώσετε για να 

προχωρήσετε. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Την Παρασκευή και το σαββα-

τοκύριακο θα δεχτείτε ανεπιθύ-
μητη προσοχή από επιπόλαια άτομα. Ανα-

γκάστε τους να κόψουν την πολυλογία και να 
μπουν κατευθείαν στο θέμα. Την Κυριακή το 
απόγευμα, ό, τι κι αν συμβεί μην το πάρετε 
προσωπικά. Η διάθεσή σας είναι θετική και 
αισιόδοξη και γοητεύετε τα άτομα που βρί-
σκονται γύρω σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η εβδομάδα ξεκινά με μια αλτρουιστική 
νότα: τη Δευτέρα και την Τρίτη θα βρείτε πολ-
λές ευκαιρίες να βοηθήσετε ανθρώπους που 
το χρειάζονται – κι ό, τι δίνετε, είναι σίγουρο 
ότι θα σας επιστραφεί. Την Τετάρτη και την 
Πέμπτη κυριαρχεί η πλήξη και θα πρέπει να 
προσέξετε. Βρείτε δημιουργικούς τρόπους 
να ταράξετε τα νερά και να σπάσετε αυτή 
τη μονοτονία – ακόμα κι αν το μόνο που θα 
κάνετε είναι να ανταλλάξετε παράξενες ιστο-
ρίες με τους φίλους σας (ευτυχώς που υπάρ-
χει και το διαδίκτυο). 

ΙΧΘΕΙΣ
 Οι επικοινωνιακές σας ικανότητες είναι ασυ-
νήθιστα συντονισμένες και οι άλλοι γοητεύ-
ονται από τα γλυκά σας λόγια. Από την Παρα-
σκευή και για όλο το σαββατοκύριακο θα 
πιεστείτε τόσο από τα πράγματα που έχετε να 
κάνετε, που θα σκεφτείτε να τα παρατήσετε. 
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα 
 θα ταξιδεύουμε τον χρόνο πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα 
  που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη και χιούμορ...ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Πλατεία Αργοστολίου, ‘’ 
θέρος ‘’ 1928

Θεσσαλονίκη,1916. Αξιωματικός και πολίτες μπροστά στην 
είσοδο του καφενείου-εστιατορίου ΒΕΡΝΤΕΝ 

σημαιοστολισμένου για την υποδοχή του Ελευθερίου 
Βενιζέλου στη συμπρωτεύουσα

Αεροφωτογραφία από το Λαγονήσι,,
6 Οκτωβρίου 1944. Μάλλον των 

συμμάχων

Ο Ανδρέας Παπανδρέου με τον 
μικρό τότε γιο του Γιώργο, στην 

Αίγινα!

Ιούλιος 1905, κάτοικοι 
Καλπακίου Ιωαννίνων

Μέτσοβο 1950 . Ηλικιωμένη 
γυναίκα μεταφέρει

ξύλα για να μαγειρέψει στη 
φωτιά

Σπιναλόγκα το 1915 περίπου

17 Μαΐου 1963, Αθήνα, 
κατάθεση στεφάνου στο 
Μνημείο του Αγνώστου 

Στρατιώτου από τον 
Γάλλο Πρόεδρο Σαρλ 

Ντε Γκωλ.

Μαραθώνας 1930

Το ξενοδοχείο Ράδιο, στα Καμένα Βούρλα
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ην τελευταία σχεδόν δεκαετία, όταν 
μπαίνει ο Δεκέμβρης κάθε χρόνο 
και σκέφτομαι τις γιορτές των 
Χριστουγέννων, με πιάνει μια γλυκιά 
ανυπομονησία. Μια λαχτάρα για το 
άρωμα των γιορτών σε έναν τόπο που 
τον έχω συνδέσει με τις γιορτές κι έχει 
καθιερωθεί ως παράδοση πλέον, η 
ημερήσια εκδρομή μέχρι την πόλη της 
Δράμας.

Α
ς ξεκινήσουμε όμως με τις γενικές πλη-
ροφορίες του νομού. Η Δράμα είναι 
η πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού 
βρίσκεται στην ανατολική Μακεδονία 

και συνορεύει με τη Βουλγαρία. Είναι μια πόλη με 
μακραίωνη ιστορία και χωρίς καμία αμφιβολία 
υπέφερε πολλά κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα 
όταν μετατράπηκε σε πεδίο πολεμικών συγκρού-
σεων και διεκδικήσεων. Η πόλη περιβάλλεται α-
πό μια σειρά ορεινών όγκων μεταξύ των οποίων 
το Μενοίκιο, το Παγγαίο, ο Όρβηλος, η Λεκάνη 
και βεβαίως η οροσειρά της Ροδόπης. Το βου-
νό σύμβολο όμως που δεσπόζει στον ορίζοντα 
και αποτελεί το σήμα κατατεθέν της ευρύτερης 
περιοχής είναι το Φαλακρό. Η Δράμα διοικητικά 
υπάγεται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδο-
νίας-Θράκης και προσεγγίζεται εύκολα μέσω του 
εθνικού οδικού δικτύου.
Σήμερα η Δράμα φιλοξενεί περίπου 40.000 χιλιά-
δες κατοίκους και διαθέτει συγκεντρωμένες τις 
βασικές υπηρεσίες διοίκησης, εκπαίδευσης, περί-
θαλψης και αθλητισμού. Η πόλη είναι ιδιαίτερα 
ζωντανή και μέσω των κατοίκων της προσφέρει 
φιλοξενία και ποιοτική εξυπηρέτηση σε όλους 
τους επισκέπτες της. Η πολιτιστική αύρα είναι διά-
χυτη μεταξύ των δραστήριων πολιτιστικών συλ-
λόγων που βοηθούν στη διατήρηση των τοπικών 
παραδόσεων, των εκθεσιακών χώρων και των 
βιβλιοθηκών που υπάρχουν στην πόλη. Βέβαια 
θα ήταν παράληψη να μην αναφερθεί ότι η Δράμα 
θεωρείται η πρωτεύουσα της διασκέδασης στην 
ευρύτερη περιοχή και για την άμεση εξακρίβωση 
αυτής της άποψης θα σας προτείναμε μια νυχτε-
ρινή περιπλάνηση στους δρόμους της πόλης.
Πάρκο Αγίας Βαρβάρας: Σήμα κατατεθέν της 
πόλης της Δράμας αποτελεί το Πάρκο της Αγίας 
Βαρβάρας, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στα 60 
ομορφότερα πάρκα της Ευρώπης, στα πλαίσια 
του προγράμματος Culture 2000. Καταλαμβά-
νει μία έκταση 60 στρεμμάτων στην καρδιά της 
πόλης ενώ πήρε το όνομά της από την ομώνυμη 
εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, που βρίσκεται 
εκεί. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν οι Τούρ-
κοι κατακτητές επιχείρησαν να την γκρεμίσουν 
για να φτιάξουν στη θέση της τζαμί, η εκκλησία 
σκεπάστηκε από νερό και έτσι διασώθηκε. Οι 
κάτοικοι πίστεψαν ότι είναι θαύμα και για αυτό 
το λόγο μέχρι και σήμερα τιμούν τη μνήμη της Αγ. 
Βαρβάρας στις 4 Δεκεμβρίου ανάβοντας κεριά 
πάνω σε αυτοσχέδια καραβάκια που επιπλέουν 
στη λίμνη, δημιουργώντας ένα εκπληκτικό σκη-
νικό. Σήμερα εκατοντάδες περιηγητές επισκέ-
πτονται καθημερινά το πάρκο για να απολαύ-
σουν την ηρεμία που προσφέρει το πανέμορφο 
σκηνικό που αποτελείται από αιωνόβια δέντρα, 
ποτάμια, λίμνες και ξύλινα γεφυράκια, καθώς και 
τη θέα από πάπιες, χήνες και κύκνους που ζουν 
στο πάρκο αυτό. Τέλος, η περιοχή προσφέρει 
πολλά αξιόλογα καφέ και εστιατόρια, που μπο-

ρείτε να επισκεφθείτε.
Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας: Τα εκθέματα 
που φιλοξενούνται στο αρχαιολογικό μουσείο 
της Δράμας πιστοποιούν την μακραίωνη ιστο-
ρία της πόλης. Καλύπτει την χρονικά μια περίοδο 
που ξεπερνά τις 50.000 χρόνια αφού αρχίζει από 
τη μέση παλαιολιθική εποχή και φτάνει έως τους 
νεότερους χρόνους και το 1913. Ο εκθεσιακός 
χώρος αποτελείται από 3 διαφορετικές αίθουσες 
όπου η πρώτη περιλαμβάνει ευρήματα και ίχνη 
κυνηγών που βρέθηκαν στο σπήλαιο των πηγών 
του Αγγίτη. Στην δεύτερη θα μπορέσετε να παρα-
τηρήσετε τον τρόπο οργάνωσης των πρώτων 
μόνιμων γεωργοκτηνοτροφικών οικισμών της 
νεολιθικής εποχής και τέλος στην τρίτη αίθουσα 
παρουσιάζεται η μετάβαση στην εποχή του χαλ-
κού. Σε γενικές γραμμές το μουσείο ακολουθεί 
μια ευχάριστη προσέγγιση στον τρόπο παρουσί-
ασης των εκθεμάτων και σε καμία περίπτωση δεν 
είναι κουραστικό για τους επισκέπτες ανεξάρ-
τητα από την ηλικία τους. Στην περίπτωση μάλι-
στα που θα ενδιαφερόσασταν για την απόκτηση 
γνώσεων σχετικών με την καθημερινή ζωή των 
μακρινών μας προγόνων μία επίσκεψη εδώ κρί-
νεται επιβεβλημένη.
Παρθένο Δάσος Φρακτού: Σε απόσταση 92 
χιλιομέτρων της Δράμας, στο βορειανατολικό 
άκρο του Νομού, βρίσκεται το Παρθένο δάσος 
του Φρακτού, το οποίο έχει ανακηρυχτεί σε 
Παγκόσμιο Μνημείο της Φύσης. Η έκτασή του 
είναι 12.000 στρέμματα και αποτελείται από 
Πεύκη (Μαύρη και Δασική), Οξιά, Ερυθρελάτη, 
Δρυ κ.ά. Παράλληλα, φιλοξενεί περισσότερα από 
100 είδη πουλιών και 32 είδη θηλαστικών, ανά-
μεσά τους όλα τα σπάνια είδη της Ελλάδας αλλά 
και της Ευρώπης, τα οποία ενδέχεται να συναντή-
σετε στην επίσκεψή σας, καθώς είναι πολύ εξοι-
κειωμένα με την ανθρώπινη παρουσία. Παρόλο 
το δύσβατο της περιοχής, μία εκδρομή στο Δάσος 
του Φρακτού είναι επιβεβλημένη, καθώς εκτός 
από τον προορισμό θα αποζημιωθείτε και από τη 
διαδρομή, που προσφέρει απίστευτες εικόνες της 
φύσης της οροσειράς της Ροδόπης.
Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού: Το χιονο-
δρομικό κέντρο του Φαλακρού βρίσκεται σε 
απόσταση 46 χιλιομέτρων από την πόλη της 
Δράμας και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και 
αρτιότερα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας. 
Καλύπτει μια έκταση 600 τετραγωνικών χιλιο-

μέτρων με τις κεντρικές εγκαταστάσεις του να 
βρίσκονται στο οροπέδιο του Αγίου Πνεύματος 
σε υψόμετρο 1720 μέτρων και το τελευταίο σαλέ 
του να προσφέρει μια μοναδική θέα από υψόμε-
τρο 2110 μέτρων. 
Σπήλαιο Αγγίτη: Το μεγαλύτερο ποτάμιο σπή-
λαιο του κόσμου, βρίσκεται σε απόσταση περί-
που 25 χμ βορειοδυτικά της Δράμας, στο δήμο 
Προσοτσάνης, δίπλα στο χωριό Πηγές. Η μονα-
δικότητά του οφείλεται στο ότι στο δάπεδό του 
κυλάει ο ποταμός Αγγίτης. Το σπήλαιο είναι επι-
σκέψιμο σε μήκος 500 μέτρων, ενώ συνολικά 
εκτείνεται σε μήκος άνω των 21 χιλιομέτρων. Η 
ανακάλυψη του έγινε το 1978 από μία ομάδα 
Γάλλων σπηλαιολόγων, σε συνεργασία με την 
Ελληνική Σπηλαιολογική εταιρία. Εντυπωσιακή 
είναι η έξοδος του ποταμού μέσα από το βουνό, 
από ένα μικρό τοξοειδές άνοιγμα στη βάση ενός 
μικρού θολωτού σπηλαίου (αίθουσα του τρο-
χού). Η αίθουσα αυτή έχει διάμετρο 40 μέτρα 
και μέγιστο ύψος 15 μέτρα, ενώ ήταν γνωστή 
λόγω του φυσικού ανοίγματος και αποτέλεσε 
το σημείο εκκίνησης για τους σπηλαιολόγους. 
Η άλλη ονομασία του σπηλαίου είναι «Μααρά», 
ονομασία που πιθανώς ετυμολογείται στα αρα-
βικά ως «μικρό σπήλαιο», είτε στα εβραϊκά που 
σημαίνει «νερό από το βουνό». Στην περιοχή 
επίσης έχουν βρεθεί πολλά αρχαιολογικά ευρή-
ματα, που φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο Δράμας. Τέλος, εκτός από το σπήλαιο, η 
περιοχή προσφέρει ταβερνάκια και χώρους για 
καφέ, αλλά και πικ-νικ, δίπλα στο ποτάμι.
Φίλιπποι: Μόλις 19 χιλιόμετρα από την πόλη 
της Δράμας θα συναντήσετε τον αρχαιολογικό 
χώρο των Φιλίππων. Πρόκειται για την αρχαία 
πόλη Κρινήδες που μετονομάστηκαν σε Φιλίπ-
πους από τον πατέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Θεωρείται το σημαντικότερο αρχαιολογικό μνη-
μείο της ανατολικής Μακεδονίας και κατατάσσε-
ται μεταξύ των σημαντικότερων σε πανελλήνιο 
επίπεδο. Αφορά την ελληνιστική, τη ρωμαϊκή 
και την παλαιοχριστιανική περίοδο και είναι η 
πρώτη ευρωπαϊκή πόλη στην οποία κηρύχθηκε 
ο χριστιανισμός μέσω του Αποστόλου Παύλου 
το 50 μ.Χ.. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με 
την ίδρυση χριστιανικής εκκλησίας αναγάγει την 
πόλη σε μητρόπολη του χριστιανισμού και λει-
τουργεί ως καταλύτης για την έναρξη μιας περι-
όδου ακμής όπου ταυτίζεται με την κατασκευή 

μεγαλύτερων τειχών, ανέγερση δημοσίων κτι-
ρίων και κατασκευή ναών. 
Ώρα για διασκέδαση!!! Πού αλλού; Στην 
Ονειρούπολη!!!
Τα τελευταία χρόνια η Δράμα τείνει να ταυτιστεί 
με το μοναδικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό που 
στήνεται στο κέντρο της πόλης στα πλαίσια της 
«Ονειρούπολης». Η Ονειρούπολη αφορά ένα 
πρόγραμμα εκδηλώσεων και happenings που 
μεταφέρουν την κατανυκτική ατμόσφαιρα σε 
μικρούς και μεγάλους ταξιδεύοντας τους πραγ-
ματικά σε παραμυθένιους κόσμους. Οι εκδηλώ-
σεις ξεκινούν στις αρχές του Δεκέμβρη και έχο-
ντας διάρκεια περίπου ένα μήνα τελειώνουν λίγο 
μετά την πρωτοχρονιά. Ως κεντρικό σημείο ορί-
ζεται η Πλατεία Ελευθερίας και κάθε χρόνο μια 
ανοιχτή ομάδα δημοτικών υπαλλήλων και πολ-
λών εθελοντών στήνουν τα ξύλινα σπιτάκια του 
χωριού του παραμυθιού. Το σπίτι του Αι-Βασίλη, 
το παραμυθόσπιτο, το ατελιέ των ξωτικών, και 
το σπίτι της οικοπεριπέτειας είναι μόνο μερικά 
από τα σημεία που συγκεντρώνουν τα χαμόγελα 
των χιλιάδων επισκεπτών. Αν θέλετε και εσείς να 
γίνετε κομμάτι αυτού του χριστουγεννιάτικου 
σκηνικού θα σας προτείναμε χωρίς κανένα ενδοι-
ασμό να πάρετε τη «μικρή» ή «μεγάλη» παρέα 
σας και να ανηφορίσετε με όλη σας την καλή διά-
θεση προς την πόλη της Δράμας. Μην ξεχάσετε 
την φωτογραφική σας μηχανή, τα γάντια, τους 
σκούφους και τα υπόλοιπα χειμωνιάτικα αξε-
σουάρ. Οι ώρες λειτουργίας της Ονειρούπολης 
είναι καθημερινά από τις 10.00 το πρωί έως τις 
14.00 μετά το μεσημέρι και από τις 17.30 έως τις 
21.00 το βράδυ.
Πολύχρωμα λαμπιόνια, ζαχαρωτά, χαρούμενα 
τραγούδια, στολισμένα δέντρα και πολλά πολλά 
πολλά χαρούμενα πρόσωπα. Κι εδώ είναι η 
μαγεία της Ονειρούπολης. Τα χαρούμενα πρό-
σωπα δεν είναι μόνο παιδικά. Η Ονειρούπολη 
ανοίγει τις πόρτες της σε όλες τις ηλικίες και αγκα-
λιάζει όλους τους ανθρώπους που θέλουν να μεί-
νουν για πάντα παιδιά!!!
Κι όταν τα μάγουλα κοκκινίσουν και οι καρδιές 
πεταρίσουν και τα χνώτα θολώσουν τα τζάμια 
και σχηματιστούν χαμογελαστές φατσούλες, 
τότε ήρθε η ώρα για ένα ζεστό ρόφημα. Περι-
μετρικά της πλατείας, θα βρείτε πολλά καφέ που 
σας περιμένουν να γευτείτε διάφορα είδη καφέ 
και σοκολάτας αλλά και παραδοσιακών γλυκών.

Δράμα: η πόλη των Χριστουγέννων!!!
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Σαράντα ένα χρόνια 
συμπληρώθηκαν σήμερα 
από τον θάνατο της Ρόζας 
Εσκενάζυ, μιας από τις 
σπουδαιότερες ερμηνεύτριες 
του ρεμπέτικου και του 
σμυρναίικου τραγουδιού.

Η 
χαρισματική ερμηνεύ-
τρια, η οποία υπήρξε η 
πρώτη γυναίκα στην Ελ-
λάδα που τραγούδησε 

σε πάλκο πέθανε στις 2 Δεκεμβρί-
ου του 1980.
Η Ρόζα Εσκενάζυ γεννήθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη μεταξύ των 
ετών 1883 - 1890 από γονείς 
Εβραίους, σεφαρδίτικης καταγω-
γής (Ισπανοεβραία). Το πραγμα-
τικό όνομά της ήταν Σάρα Σκενάζι.
Γύρω στο 1900 η οικογένειά της 
εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. 
Δέκα χρόνια αργότερα και παρά 
τις αντιρρήσεις των γονιών της, η 
Ρόζα ξεκίνησε την καλλιτεχνική 
της πορεία ως χορεύτρια σε θέα-
τρα και κέντρα διασκέδασης, ενώ 
σύντομα άρχισε και να τραγουδά, 
ελληνικά, τούρκικα και αρμένικα 
τραγούδια.
Στα μέσα της δεκαετίας του ‘20 
κατέβηκε στην Αθήνα κι έπιασε 
δουλειά ως τραγουδίστρια στα 
στέκια των μουσικών της προ-
σφυγιάς. Ο Παναγιώτης Τούντας 

δεν άργησε να την ανακαλύψει κι 
έτσι το 1928-29 έκανε τις πρώτες 
της ηχογραφήσεις. Γρήγορα έγινε 
αρκετά γνωστή και κατά τη δεκα-
ετία του 1930 ηχογράφησε πάνω 
από 500 ρεμπέτικα, σμυρναί-
ικα και δημοτικά τραγούδια, ενώ 
συνεργάστηκε με μεγάλους συν-
θέτες της Σμύρνης και της Πόλης, 
όπως ο Κώστας Σκαρβέλης, ο 
Ιάκωβος Μοντανάρης, ο Ιωάν-
νης Δραγάτσης (ή Ογδοντάκης), ο 
Κώστας Τζόβενος, ο Σπύρος Περι-
στέρης, ο Κώστας Καρίπης, ο Γρη-
γόρης Ασίκης, ο Σωτήρης Γαβαλάς, 

ο Μανώλης Χρυσαφάκης, ο Βαγγέ-
λης Παπάζογλου και άλλοι.
Τα δημοφιλέστερα τραγούδια της: 
Δημητρούλα, Τα κεριά τα σπαρ-
ματσέτα, Ναυτάκι, Χαρικλάκι, 
Κάτω στα λεμονάδικα, Μπα-
μπέσα, Καναρίνι μου γλυκό, Αμα-
νές, Μπαμ και μπουμ, Μη βιάζεσαι 
μικρή μου θα σ’ αρραβωνιαστώ, 
Γύφτισσα, Λιλή η σκανταλιάρα, 
Σέρβικος πολίτικος, Έλα φως μου, 
Μού ‘χεις πάρει το μυαλό, Αερό-
πλανο θα πάρω, Πατρινιά, Μαρι-
κάκι μου, κ.ά.
Η Ρόζα Εσκενάζυ υπήρξε η πρώτη 

γυναίκα στην Ελλάδα που τραγού-
δησε σε πάλκο. Άψογη ερμηνεύ-
τρια, με ύφος, τεχνική και πάθος, 
αποτέλεσε σημείο αναφοράς και 
πρότυπο όλων των μετέπειτα τρα-
γουδιστριών. Τραγική σύμπτωση, 
το ρεμπέτικο του τεκέ, που τόσο 
ιδανικά υπηρέτησε, έμελλε να 
σβήσει με αφορμή ένα δικό της 
τραγούδι: Το Πρέζα όταν Πιεις στά-
θηκε η αφορμή για την επιβολή 
της Μεταξικής λογοκρισίας, που 
άνοιξε το δρόμο στη σχολή Τσι-
τσάνη, θέτοντας στο περιθώριο 
τους ρεμπέτες του μεσοπολέμου.

Η 
επιστροφή ενός θραύσματος της ζω-
φόρου του Παρθενώνα στην Ελλά-
δα και στο Μουσείο της Ακρόπολης, 
δρομολογείται με την εισαγωγή, για 

την κατά νόμον γνωμοδότηση από το Κεντρι-
κό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στην προσεχή 
συνεδρίαση του, σύμφωνα με το υπουργείο 
Πολιτισμού.
Πρόκειται για το θραύσμα του λίθου VI 
της ανατολικής ζωφόρου του Παρθενώνα 
(Ν.Ι. 1546), το οποίο βρίσκεται στο Museo 
Archeologico Antonino Salinas στο Παλέρμο 
της Ιταλίας. Η συγκεκριμένη είδηση έγινε γνω-
στή ύστερα από ερώτηση δημοσιογράφων,  
για το περιεχόμενο του θέματος υπ΄ αριθμ. 
27 της Ημερήσιας Διάταξης της υπ΄ αριθμ. 48 
συνεδρίασης του ΚΑΣ, την Τρίτη 30 Νοεμ-
βρίου 2021.
Το Museo Archeologico Antonino Salinas 
προτίθεται να δανείσει για 4 συν 4 χρόνια το 
παραπάνω θραύσμα στο Μουσείο Ακρόπο-
λης. Η διάρκεια του δανεισμού απορρέει από 
την ιταλική νομοθεσία.
Με προϋπόθεση τη θετική γνωμοδότηση του 
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, το 
θραύσμα προγραμματίζεται να φθάσει στο 

Μουσείο της Ακρόπολης εντός του 2021, με 
τη διαδικασία του μακροχρόνιου δανεισμού. 
Ως αντιδάνειο, η Ελλάδα θα διαθέσει στο 
Museo Archeologico Antonino Salinas, ακέ-
φαλο αγαλμάτιο Αθηνάς, το οποίο στη συνέ-
χεια θα αντικατασταθεί από ένα πρωτογεωμε-
τρικό αγγείο. Τα δύο αρχαία έργα που δανεί-
ζονται από το Μουσείο της Ακρόπολης δεν 
θα εκτίθενται ταυτόχρονα στο Μουσείο του 

Παλέρμο, αλλά θα εναλλάσσονται. Σύμφωνα 
με τον ιταλικό νόμο, η διάρκεια του αντιδα-
νείου είναι τέσσερα συν τέσσερα χρόνια.
Η επικοινωνία μεταξύ της Περιφερειακής 
Κυβέρνησης της Σικελίας και της Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη, 
καθώς και μεταξύ των δύο Μουσείων, για τον 
μακροχρόνιο δανεισμό του θραύσματος ξεκί-
νησε τον Ιανουάριο του 2021.

Έφυγε στα 
68 της από 
την ζωή η 
τραγουδίστρια 
Χριστιάνα 

Μια ερμηνεύτρια που άφησε 
το στίγμα της στο ελληνικό τρα-
γούδι και την μουσική ψυχαγω-
γία και ξεχώρισε για την υπέ-
ροχη φωνή της, το ιδιαίτερο 
στυλ της αλλά και τις πρωτοπο-
ριακές καλλιτεχνικές επιλογές 
της, η Χριστιάνα, έφυγε από τη 
ζωή σε ηλικία 68 ετών. Τα τελευ-
ταία χρόνια υπήρξαν εξαιρετικά 
δύσκολα για εκείνη καθώς έδινε 
σκληρή αλλά αξιοπρεπή μάχη 
με το Αλτσχάιμερ και τον καρ-
κίνο, έχοντας στο πλευρό της τα 
δυο της παιδιά και τον πρώην 
σύζυγό της και πρώην βουλευτή 
και νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας 
Δημήτρη Σταμάτη.
Προερχόμενη από μουσική 
οικογένεια, καθώς αδελφή της 
είναι η ερμηνεύτρια και σύζυ-
γος του Γιάννη Μαρκόπουλου 
Βασιλική Λαβίνα και ξαδέλφη 
της η Ελένη Βιτάλη, η Χριστιάνα 
Λαβίδα, όπως ήταν το όνομά 
της, διέγραψε μια εντελώς δια-
κριτή μουσική διαδρομή που 
συνδύαζε αριστοτεχνικά την 
πρωτοπορία με την αξιοπρέ-
πεια.
Συνεργάστηκε με σημαντικούς 
συνθέτες όπως ο Απόστολος 
Καλδάρας, ο Γιώργος Κατσα-
ρός, ο Θανάσης Πολυκανδριώ-
της, ο Σταμάτης Κραουνάκης κ.α. 
ενώ η υπέροχη φωνή της συν-
δυάστηκε με αγαπημένα δια-
χρονικά τραγούδια μεταξύ των 
οποίων και τα «Τελειώσαμε λοι-
πόν», σε στίχους Γιάννη Πάριου, 
«Τα Κύθηρα ποτέ δεν θα τα 
βρούμε», «Τα μάτια σου», «Τι να 
μας κάνει η νύχτα», «Σαριμπι-
ντάμ», «Η νύχτα θέλει», «Έβγα, 
τελάλη μου», «Χόρεψε με ένα 
ταγκό», το ερωτικό ντουέτο με 
τον Δάκη «Μίλα μου» κ.α.
Αν και προικισμένη με φυσική 
ομορφιά, που ήταν αδύνατο να 
περάσει απαρατήρητη, και με 
εκείνα τα γκριζοπράσινα μάτια 
που μάγευαν από το πρώτο 
βλέμμα, η Χριστιάνα χρησιμο-
ποίησε την εικόνα όχι ως διαβα-
τήριο στην καριέρα της αλλά ως 
μέσο υποστήριξης της δουλειάς 
της.

Ρόζα Εσκενάζυ, μια σπουδαία ερμηνεύτρια του 
ρεμπέτικου και του σμυρναίικου τραγουδιού

Επαναπατρίζεται θραύσμα της ζωφόρου του 
Παρθενώνα από την Ιταλία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ



57ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ3 Δεκεμβρίου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ58 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

3 Δεκεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com



59ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ3 Δεκεμβρίου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ60 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

3 Δεκεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com



613 Δεκεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά
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ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Έ
κπληξη είχε η πρώτη μάχη για τη φάση των 
16 του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στο Λε-
βαδειακό και τον Ολυμπιακό στη Λιβαδειά. 
Οι Βοιωτοί επικράτησαν 3-2 των ερυθρόλευ-

κων και έχουν τον προβάδισμα, αν και τους περιμένει 
δύσκολη ρεβάνς στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, με τα ε-
κτός έδρας γκολ να βρίσκονται σε ισχύ.
Ο Λεβαδειακός δυσκόλευσε τον Ολυμπιακό, ο 
οποίος παρατάχθηκε στον αγωνιστικό χώρο με 
αρκετές αλλαγές. Ο Πολέτο (3’) άνοιξε το σκορ, ενώ 
ο Παναγιώτου στο 6’ έκανε το 2-0. Ο Σεμέδο μείωσε 
στο 26’ για να κάνει ο Δούμτσιος στο 61’ το 3-1. Το 
τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Λόπες στο 63’.
Το τριήμερο 21-22-23 Δεκεμβρίου θα γίνει ο δεύτε-
ρος αγώνας στο Φάληρο. Να σημειωθεί πως αυτή 
ήταν η πρώτη ήττα του Ολυμπιακού σε εγχώριες 
διοργανώσεις.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά θέλοντας να 
αιφνιδιάσουν τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, στο 3ο λεπτό 
άνοιξαν το σκορ. Ο Πολέτο έκανε μία πολύ ωραία 
ενέργεια, από τα αριστερά πάτησε περιοχή, απέφυγε 
τον Κούντε και πλάσαρε τον Κρίστινσον για το 1-0.
Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να συνέλθει και δεν 
άργησε η στιγμή που ο Λεβαδειακός θέλησε να το 
εκμεταλλευτεί για δεύτερη φορά. Ο Παναγιώτου 
εκτέλεσε απευθείας ένα κόρνερ από τα δεξιά, αιφ-
νιδίασε τον Κρίστινσον με την μπάλα να καταλήγει 
στα δίχτυα.

Μείωσε ο Σεμέδο που επέστρεψε στο 
σκοράρισμα
Μετά το 10ο λεπτό ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την αντε-
πίθεσή του. Στο 16΄ο Τικίνιο έπιασε κεφαλιά μετά από 
κόρνερ του Κούντε με την μπάλα να φεύγει άουτ. Στο 
17’ ο Βραζιλιάνος επιθετικός αστόχησε από κοντά, 
ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Βρουσάι πάτησε περιοχή, 
αλλά κόπηκε από τον Παναγιώτου πριν να γίνει επι-
κίνδυνος.
Οι ερυθρόλευκοι ανέβηκαν και κατάφεραν να μειώ-
σουν στο 26ο λεπτό. Μάλιστα, ο Σεμέδο ήταν εκείνος 
που κατάφερε να βρει δίχτυα. Ο Βρουσάι εκτέλεσε 
φάουλ, ο Πορτογάλος αμυντικός πήρε την κεφαλιά 
στην περιοχή και νίκησε τον Σαμασά κάνοντας το 2-1.
Ο ρυθμός του παιχνιδιού μέχρι και το τέλος του πρώ-

του μέρους ήταν αρκετά γρήγορος. Οι φιλοξενού-
μενοι επιχείρησαν να βρουν δρόμο για την ισοφά-
ριση, ενώ ο Λεβαδειακός προσπαθούσε να παίξει 
στην κόντρα. Έτσι, στο 36ο λεπτό έχασε ευκαιρία με 
τον Νίλι. Ο ίδιος είχε νέα καλή στιγμή στο 41’, όταν 
το σουτ χτύπησε στο δοκάρι και έφυγε άουτ. Το 2-1 
παρέμεινε έως το τέλος του πρώτου μέρους.

Ο Δούμτσιος έβαλε ξανά δύσκολα στον 
Ολυμπιακό
Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με αλλα-
γές. Ο Πέδρο Μαρτίνς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο 
τους Ρόνι Λόπες, Μπουχαλάκη και Κίτσο. Ο Ολυμπι-
ακός είχε την κατοχή και προσπαθούσε να δημιουρ-
γήσει κάποιες προϋποθέσεις, με τον Λεβαδειακό να 
αμύνεται κυρίως.
Στο 49ο λεπτό ο Ρόνι Λόπες σούταρε από πλάγια αρι-
στερή θέση στην περιοχή, με την μπάλα να φεύγει 
άουτ, ενώ στο 50’ ο Σαμάσα απέκρουσε ένα σουτ του 
Ονιεκούρου. Στο 54’ ο Βρουσάι απείλησε εκ νέου, με 
τον Λεβαδειακό να προσπαθεί να απορροφήσει την 
όποια πίεση.
Ο Λεβαδειακός εκμεταλλεύτηκε ακόμη μία αδρά-
νεια στην άμυνα του Ολυμπιακού και έκανε τρία τα 
τέρματά του. Ο Χάμοντ έκανε τη σέντρα από τα αρι-
στερά, αφού πρόλαβε την μπάλα πριν βγει, ο Δού-
μτσιος πήρε την κεφαλιά και σκόραρε για το 3-1 στο 
61’.

Ο Ρόνι Λόπες μείωσε για τον Ολυμπιακό
Η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν άμεση και δεν 
άφησε τον Λεβαδειακό να ξεφύγει στο σκορ. Ο Ονι-
εκούρου έβγαλε την παράλληλη μπαλιά από τα αρι-
στερά, η μπάλα αφού πέρασε από τον Τικίνιο, έφτασε 
στον Ρόνι Λόπες, ο οποίος νίκησε τον Σαμασά στέλ-
νοντας την μπάλα στα δίχτυα στο 63ο λεπτό.
O Ολυμπιακός μετά από αυτό το γκολ του έδειχνε να 
δυσκολεύεται να φτιάξει ευκαιρίες. Από την άλλη, ο 
Λεβαδειακός προσπαθούσε να ελέγξει τον ρυθμό, 
ώστε να κρατήσει τους ερυθρόλευκους μακριά από 
την περιοχή του. Οι ερυθρόλευκοι επιχείρησαν να 
φτάσουν στην ισοφάριση με τελικές από τον Τικίνιο 
και τον νεοεισελθόντα Μαρίνο, όμως τελικά το 3-2 
υπέρ του Λεβαδειακού δεν άλλαξε έως το φινάλε.

Ο Λεβαδειακός έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό, επικράτησε 3-2 στο πρώτο παιχνίδι της φάσης 
των 16 του Κυπέλλου Ελλάδας και η πρόκριση στα προημιτελικά πλέον θα κριθεί στη ρεβάνς 
στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πολέτο (3’), Παναγιώτου (6’) και Δούμτσιος (61’) τα γκολ για τους 
γηπεδούχους, Σεμέδο (26’) και Λόπες (63’) για τους ερυθρόλευκους.

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 3-2: Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 3-2: 
Οι Βοιωτοί έβαλαν δύσκολα στους Οι Βοιωτοί έβαλαν δύσκολα στους 
ερυθρόλευκουςερυθρόλευκους

ΑΕΛ - ΠΑΟΚ 1-1
Ο Κούρτιτς με buzzer-beater 
γλίτωσε τον Δικέφαλο 

Από τα πρώτα λεπτά, ο ΠΑΟΚ θέλησε να πάρει τον έλεγχο της μπά-
λας και να κυκλοφορήσει. Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους πίε-
ζαν στη μεσαία γραμμή προσπαθώντας να κλέψουν και να φύγουν 
στην κόντρα. Ο Δικέφαλος απείλησε στο 20’ με ένα σουτ του Σβι-
ντέρσκι.Η ομάδα του Λουτσέσκου συνέχιζε να έχει την κατοχή, η 
οποία έφτασε στο 75% στο πρώτο μέρος, όμως δυσκολευόταν να 

γίνει απειλητική. Μια κεφαλιά του Μιχάι στο 31’ και ένα σουτ του Μουργκ 
με εκτέλεση φάουλ στο 33’ δεν ήταν αρκετά για να βάλουν σε μεγάλο κίν-
δυνο στον Σουλούκο. Ωστόσο, ο Δικέφαλος ανέβασε την πίεση του και στο 
37ο λεπτό είχε την καλύτερή του στιγμή. Ο Μιχάι έκανε τη βαθιά μπαλιά, ο 
Άκπομ έτρεξε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΛ, βρέθηκε απέναντι από τον 
Σουλούκο, όμως ήταν άστοχος. Οι βυσσινί παρέμεναν μαχητικοί, προσπα-
θούσαν να παίξουν στην αντεπίθεση, χωρίς όμως κάτι ουσιαστικό, πέρα 
από προϋποθέσεις επίθεσης. Έτσι, το 0-0 παρέμενε μέχρι το τελευταίο 
σφύριγμα στο πρώτο 45ο λεπτό.

Ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε το γκολ ούτε στο ξεκίνημα του β΄μέ-
ρους
Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο β’ ημίχρονο με τη διάθεση να βρει τον δρόμο προς τα 
δίχτυα. Η ΑΕΛ αμυνόταν σε 4-1-4-1 και δεν άφηνε τον Δικέφαλο να πλη-
σιάσει στην περιοχή της. Η καλύτερη στιγμή του ΠΑΟΚ καταγράφηκε στο 
55ο λεπτό. Ο Σβιντέρσκι με ωραίο τσίμπημα της μπάλας, τροφοδότησε τον 
Άκπομ στην περιοχή. Εκείνος ντρίμπλαρε και από κοντά αστόχησε.
Ο Δικέφαλος στο επόμενο διάστημα αύξησε την πίεσή του. Κυκλοφορούσε 
και επιχειρούσε να πλησιάσει στην περιοχή της ΑΕΛ και να διασπάσει την 
άμυνά της. Ο Λουτσέσκου προς αυτή την κατεύθυνση πέρασε στον αγωνι-
στικό χώρο τους Άντριγια Ζίβκοβιτς, Κούρτιτς και Σίντκλεϊ.

Ο Ταχάρ έβαλε μπροστά την ΑΕΛ, ο Κούρτιτς έσωσε τον 
ΠΑΟΚ
Αμέσως μετά τις αλλαγές στο 64ο λεπτό η ΑΕΛ τιμώρησε τον ΠΑΟΚ. Ωραία 
ενέργεια του Γλυνού από τα δεξιά, έκανε τη σέντρα, ο Παπαγεωργίου πήρε 
την πρώτη κεφαλιά και ο Ταχάρ με κίνησή του στο δεύτερο δοκάρι πλάσαρε 
για το 1-0. Ο ΠΑΟΚ μετά το γκολ της ΑΕΛ κράτησε την κατοχή και κυκλοφό-
ρησε. Όπως ακριβώς πριν από το 1-0 έψαχνε τον τρόπο να διασπάσει την 
άμυνα της ΑΕΛ. Οι βυσσινί από την πλευρά τους αμύνονταν, με τον προπο-
νητή των γηπεδούχων να περνάει και τον Ηλιάδη για να μαρκάρει τον Σβι-
ντέρσκι. Ο Λουτσέσκου στο 75’ πέρασε και τον Μπίσεσβαρ αντί του Σβαμπ 
για περισσότερη πίεση στους γηπεδούχους. Στο 78ο λεπτό ο Τέιλορ έβγαλε 
τη σέντρα από τα αριστερά της περιοχής. Ο Σβιντέρσκι έπιασε την κεφαλιά. 
όμως ο Σουλούκος μπλόκαρε χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Στο 83’ ο Μπίσε-
σβαρ εντόπισε στο δεύτερο δοκάρι τον Ζίβκοβιτς, εκείνος γύρισε, όμως 
ο Ηλιάδης απομάκρυνε. Εκεί, που όλα έδειχναν ότι η ΑΕΛ θα καταφέρει 
να φύγει από το παιχνίδι με το προβάδισμα, ο Κούρτιτς ήταν σωτήριος. Ο 
ΠΑΟΚ είχε κερδίσει φάουλ λίγο έξω από την περιοχή. Ο Σλοβένος ανέλαβε 
την εκτέλεση και με ένα τρομερό τρόπο νίκησε τον Σουλούκο και έγραψε το 
τελικό 1-1 στο 90+5’.
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αθλητικά

Η 
ΑΕΚ υποδέχθηκε την Κηφισιά 
στο ΟΑΚΑ για την πρώτη μεταξύ 
τους αναμέτρηση για τη φάση των 
«16» του Κυπέλλου Ελλάδας, με 

την Ένωση να επικρατεί με 4-0, πετυχαίνο-
ντας και τα τέσσερα γκολ στο δεύτερο ημί-
χρονο με σκόρερ τους Ανσαριφάρντ, Σβάρ-
να, Τάνκοβιτς και Χατζισαφί.
Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη καθ’ όλη τη διάρκεια 
του αγώνα, ωστόσο η Κηφισιά αντιστά-
θηκε σθεναρά για 45 λεπτά, ωστόσο η ΑΕΚ 
ήταν καταιγιστική στο δεύτερο μέρος. Η ΑΕΚ 
κατάφερε να βρει δίχτυα στο 52ο λεπτό. Ο 
Γέβτιτς εκτέλεσε το φάουλ, ο Ανσαριφάρντ 
πήδηξε πιο ψηλά απ’ όλους και με ωραία 
κεφαλιά νίκησε τον Μιχελή.
Πέντε λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Στρά-
του Σβάρνα να βρεί δίχτυα. Ο Έλληνας στό-
περ πάσαρε με τον στήθος λίγο πιο μπροστά 
από τη μεσαία γραμμή στον Γέβτιτς, αυτός 
μοίρασε με μια στον Ανσαριφάρντ και αυτός 
την επανέφερε στον Σβάρνα στο ημικύκλιο 
της περιοχής.
Ο Σβάρνας έψαξε τον Λιβάι, ωστόσο 
επωφελήθηκε από τις κόντρες, 
τσίμπησε την μπάλα προ του 
Μιχελή και την έστειλε στα 
δίχτυα.
Οι παίκτες του Αργύρη 
Γιαννίκη πέτυχαν και 
τρίτο γκολ. Στο 70ο λεπτό 
οι παίκτες της Ένωσης 
έπιασαν στον ύπνο της 
άμυνα της Κηφισιάς, ο 
Γέβτιτς έδωσε πάσα στον 
Τάνκοβιτς μέσα στην περι-
οχή και αυτός έκανε το δυνατό 
σουτ, με τον Μιχελή να μην μπορεί 
να αντιδράσει.
Τέσσερα λεπτά μετά ήταν η σειρά του Χατζι-
σαφί να χριστεί σκόρερ, με τον Γέβτιτς να μοι-
ράζει μια ακόμα ασίστ. Ο Ελβετός μεσοε-
πιθετικός είδε την κίνηση του Ιρανού μέσα 
στην περιοχή, αυτός έκανε το συρτό σουτ, με 
την μπάλα να καταλήγει στο βάθος της εστίας 
του Μιχελή.

Το ματς
Η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, είχε 
την κατοχή της μπάλας και η Κηφισιά περί-
μενε στο δικό της μισό, ψάχνοντας την απειλή 
στις αντεπιθέσεις. Στο 7’ η Ένωση απείλησε 
για πρώτη φορά. Ο Ανσαριφάρντ τροφοδο-
τήθηκε στην περιοχή με περιπετείωδη τρόπο 
και έκανε το συρτό σουτ, με τον Μιχελή να 
απομακρύνει με τα πόδια.

Στο 14’ η Ένωση πολύ κοντά στο να κάνει το 
1-0. Ο Ρότα επιχείρησε μια σέντρα σουτ, η 
μπάλα βρήκε σε αμυνόμενο, πήρε περίεργη 
τροχιά και κατέληξε στο δοκάρι του Μιχελή.
Ο Ανσαριφάρντ εξακολουθούσε να είναι σε 
θέση βολής, ωστόσο οι δύο τελικές προ-
σπάθειες που είχε μέσα από την περιοχή 
στο 18’ και το 19’, κατέληξαν στην πλάτη 
του Αρτυματά η πρώτη και λίγο έξω η δεύ-
τερη.
Στο 26’ ήταν η σειρά του Σάκχοβ να απειλή-
σει. Οι παίκτες του Αργύρη Γιαννίκη αντάλ-
λαξαν όμορφα την μπάλα, ωστόσο το σουτ 
που επιχείρησε ο Ουκρανός χαφ εξουδε-
τερώθηκε από τον Μιχελή με ωραία επέμ-
βαση.
Τρία λεπτά μετά ήταν η σειρά της Κηφισιάς 
να απειλήσει. Ο Καλλέργης έκανε τη σέντρα 
και ο Τεττέι αφύλαχτος έπιασε την κεφαλιά 
με τον Τσιντώτα να πέφτει στη γωνιά του και 
να απομακρύνει.
Μετά το 30’ η ΑΕΚ ήταν πολύ δυνατά και 

έφτασε κοντά σε πολλές περιπτώσεις. Η 
Ένωση απείλησε σε αρκετές περι-

πτώσεις, ωστόσο δεν κατά-
φερε να παραβιάσει την 

εσ τ ία του Καλλέργη. 
Κύριοι εκφραστές των 
επιθέσεων της ΑΕΚ σε 
αυτό το καλό διάστημα 
ήταν οι Τάνκοβιτ ς, 
Γέβτιτς και Λιβάι.

Η ίδια εικόνα στο 
δεύτερο μέρος

Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ 
εξακολουθούσε να έχει τα 

ηνία του αγώνα, καθώς μπήκε 
πιο δυνατά, προσπαθώντας να απει-

λήσει την εστία του Μιχελή, με τη μόνη δια-
φορά ότι η Ένωση κατάφερε να βρει δίχτυα.
Η Ένωση ήταν καταιγιστική και στις περι-
πτώσεις εκ των ευκαιρίων που δημιούρ-
γησε κατέληξαν στην εστία. Στον αντίποδα 
η Κηφισιά δεν μπόρεσε να απειλήσει την 
εστία, με εξαίρεση ένα σουτ του Γιανιτσάνη 
στο 67ο λεπτό.
Μετά το 4-0 ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, 
ωστόσο οι παίκτες του Αργύρη Γιαννίκη 
εξακολουθούσαν να έχουν στην κατοχή 
τους την μπάλα, δίχως όμως να δημιουρ-
γούν κάποια αξιόλογη ευκαιρία προς την 
εστία του Μιχελή. Το τελευταίο σφύριγμα 
της λήξης βρήκε την ΑΕΚ να παίρνει τη νίκη 
και ουσιαστικά να καθαρίζει την πρόκριση 
στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο 
Παναθηναϊκός κέρδισε το Βόλο 
με 2-1 την Τετάρτη το βράδυ στη 
Λεωφόρο στο πρώτο παιχνίδι 
των δύο ομάδων για το Κύπελλο 

Ελλάδας και πήρε προβάδισμα, έστω και 
μικρό ενόψει του δεύτερου αγώνα που θα 
γίνει στα τέλη Δεκεμβρίου.
Το τριφύλλι πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη 
νίκη του, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, 
είχε και πάλι πρωταγωνιστές τους Μακέ-
ντα και Αλεξανδρόπουλο και έφτασε σε ένα 
εύκολο 2-0.
Ο Βόλος όμως κατάφερε να μειώσει σχε-
τικά γρήγορα σε 2-1 με τον Φερνάντες 
με αποτέλεσμα το γκολ αυτό να κόψει τα 
«φτερά» των πράσινων οι οποίοι εν συνε-
χεία πρόσεξαν πως θα διατηρήουν το υπέρ 
τους σκορ και όχι πως να βάλουν και τρίτο 
τέρμα.
Βέβαια το τελικό σκορ μπορεί και να αδικεί 
τον Παναθηναϊκό που είχε περισσότερες 
ευκαιρίες για να πετύχει και άλλα τέρματα 
κόντρα στο Βόλο που σκόραρε στην πρώτη 
του τελική προς την εστία του Διούδη.
Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με δύο 
αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με την 
αναμέτρηση με το Βόλο καθώς παρά το 
γεγονός ότι ακολουθεί ντέρμπι με την ΑΕΚ 
ο Γιοβάνοβιτς δεν θέλησε να κάνει πολλές 
αλλαγές καθώς τον ενδιέφερε αρχικά να 
πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
κόντρα στο Βόλο.
Ο 60χρονος τεχνικός επανέφερε στο 
αρχικό σχήμα τον Διούδη ο οποίος είχε να 
παίξει από το ματς των δύο ομάδων στο 
πρωτάθλημα στο τέλος Σεπτεμβρίου ενώ 
επανέφερε στην ενδεκάδα και τον Παλά-
σιος αντί του Βιτάλ. Οι υπόλοιποι εννιά 
ήταν οι ίδιοι με τον Ρούμπεν Πέρεθ για δεύ-
τερο σερί ματς να μένει στον πάγκο.
Το παιχνίδι ξεκίνησε χωρίς φάσεις για τις 
δύο ομάδες στο πρώτο 20λεπτο με τον 
Παναθηναϊκό να ανεβάζει την απόδοση 
του μετά το 20’ και να αρχίζει να απειλεί 
την εστία του Κότνικ. Στο 25’ μάλιστα οι 
πράσινοι πήραν το προβάδισμα. Ο Παλά-
σιος έκανε ωραία ενέργεια από τα δεξιά 
και γύρισμα προς τον Μακέντα ο οποίος 
υποδέχτηκε όμορφα τη μπάλα, έκανε το 
γύρισμα και πλάσαρε για το 1-0. Αυτό ήταν 

μάλιστα το τέταρτο γκολ του Ιταλού στράι-
κερ σε τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι.
Προς το τέλος του πρώτου μέρους το τρι-
φύλλι, αρχικά με τον Αϊτόρ στο 42’ και εν 
συνεχεία με τον Βέλεθ στο 44’ βρέθηκε 
κοντά στο 2-0 αλλά το σουτ του πρώτου 
και η κεφαλιά του δεύτερου έφυγαν έξω 
με αποτέλεσμα να μείνει το 1-0 μέχρι την 
ανάπαυλα.
Με την έναρξη του δεύτερου 45λεπτου ο 
Αμπασκάλ προχώρησε σε δύο αλλαγές 
καθώς έριξε στο ματς τους Ρόμερο και Φερ-
νάντες αντί των Πουρίτα και Μπαρτόλο.

Πίεση και γρήγορο γκολ ο Πανα-
θηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός μπήκε με στόχο να βάλει 
ένα γρήγορο γκολ στο δεύτερο μέρος και 
τα κατάφερε. Οι πράσινοι ανέβηκαν και 
πίεσαν όλοι μαζί με αποτέλεσμα ο Αλεξαν-
δρόπουλος να πάρει μέτρα προς την περι-
οχή του Βόλου, πίεσε τον Τσοκάνη, του 
έκλεψε τη μπάλα και κατάφερε να πετύχει 
ένα πανέμορφο γκολ στο 51’ της αναμέτρη-
σης.
Το τριφύλλι είχε το μομέντουμ και όλα έδει-
χναν με βάση την εικόνα των δύο ομάδων 
σε εκείνο το σημείο πως ο Παναθηναϊκός 
θα μπορούσε να πετύχει ένα ακόμη τέρμα.
Ωραία συνεργασία και μείωση του σκορ
Ο Βόλος όμως βλέποντας ότι με το 2-0 εις 
βάρος του δεν θα είχε ελπίδες στη ρεβάνς, 
άρχισε να ανεβαίνει και να προσπαθήσει 
να απειλήσει και αυτός. Κατάφερε μάλιστα 
να μειώσει το σκορ αρκετά νωρίς. Στο 56’ ο 
Φαν Βέρτ γύρισε όμορφα με τακουνάκι τη 
μπάλα προς τον Φερνάντες ο οποίος νίκησε 
τον Διούδη και έγραψε το 2-1.
Εν συνεχεία οι πράσινοι και με το μυαλό 
τους στο ντέρμπι της Κυριακής που έρχεται 
με την ΑΕΚ δεν μπόρεσαν να γίνουν απει-
λητικοί. Ο Γιοβάνοβιτς έκανε και κάποιες 
αλλαγές που είχε στο μυαλό του με αποτέ-
λεσμα ο Παναθηναϊκός να χάσει τη συνοχή 
του.
Ουσιαστικά μόλις μια φάση έκανε στο 86’ 
όταν ο Βιτάλ εκτέλεσε όμορφα ένα φάουλ 
λίγο έξω από την περιοχή αλλά είδε τον 
Κότνικ με σωτήρια επέμβαση να διώχνει 
σε κόρνερ.

ΑΕΚ - Κηφισιά 4-0

Καθάρισε την πρόκριση στο 
δεύτερο μέρος

Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1

Ανοιχτή η πρόκριση παρά την 
πράσινη επικράτηση
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Επόμενοι Αγώνες
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Διαβάστε όσα συμβαίνουν στη Super League 2, Football League και Γ’ !

Στο παρακάτω άρθρο θα διαβάζετε 
κάθε εβδομάδα τι συμβαίνει στις 
μικρές κατηγορίες του ποδοσφαίρου 
στην Ελλάδα για όλο το καλοκαίρι 
μέχρι την έναρξη της νέας σεζόν. 
Πάρτε καφέ κι απολαύστε τα 
ποδοσφαιρικά νέα! 

Ι
σόπαλος 2-2 κόντρα στην ΑΕ Καραϊ-
σκάκης αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός 
Β’ με τους «πράσινους» να μην μπο-
ρούν να πανηγυρίσουν την 2η νίκη 

τους στο φετινό πρωτάθλημα.
Σε ένα παιχνίδι με πολλές διακυμάνσεις στο 
σκορ, ο Παναθηναϊκός Β’ και η ΑΕ Καρα-
ϊσκάκης αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2 
στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super 
League 2.
Με τον βαθμό αυτό και οι δύο έφτασαν τους 
4 βαθμούς, οι «πράσινοι» σε 4 αναμετρή-
σεις και οι Αρτινοί σε 5 και βρίσκονται στην 
13η και 12η θέση αντίστοιχα.
Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι κατάφε-
ραν να προηγηθούν μόλις στο 5’ με σουτ 
του Ντοναλντόνι, με τους γηπεδούχους 
να ισοφαρίζουν με εκτέλεση πέναλτι του 
Θεοχάρη στο 32’. Αυτό ήταν και το σκορ 
του πρώτου ημιχρόνου, καθώς στο πρώτο 
λεπτό των καθυστερήσεων ο Ρούνεϊ έστειλε 
τη μπάλα στο δοκάρι του Χριστογεώργου. 
Στο δεύτερο τα πράγματα άλλαξαν, καθώς 
οι «πράσινοι» προηγήθηκαν και οι Αρτινοί 
ισοφάρισαν.
Συγεκριμένα στο 65’ ο Σέχου με νέα εκτέ-
λεση πέναλτι έφερε μπροστά τον Παναθη-
ναϊκό με 2-1, ωστόσο πριν καν προλάβουν 
οι γηπεδούχοι να πανηγυρίσουν, ο Ρούνεϊ 
με όμορφο γκολ διαμόρφωσε στο 68’ το 
τελικό 2-2.

Απόλλων Πόντου – ΠΑΟΚ Β’ 0-3 
One man show από Κούτσια, πρώτη νίκη 
του «Δικεφάλου»
Ενισχυμένος από την παρουσία των Χάρη 
Τσιγγάρα και Γιώργου Κούτσια (αμφότεροι 
ξεκίνησαν στο αρχικό σχήμα) κι απέναντι σε 
μόλις 15 διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, που 
είχε σήμερα ο Απόλλων Πόντου, η τυπικά 
φιλοξενούμενη ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία 
μπήκε στο ματς με σαφέστατη διάθεση να 
ψάξει από νωρίς το γκολ.
Ο Γιώργος Κούτσιας ήταν ο μεγάλος πρωτα-
γωνιστής της αναμέτρησης στο γήπεδο του 

Μακεδονικού. Το έδειξε με το καλησπέρα 
(11’-12’) όταν και έγινε απειλητικός για την 
εστία των «κοκκινόμαυρων», με τον Πολίτη 
να σταματά εντυπωσιακά στην πρώτη προ-
σπάθεια του νεαρού στράικερ να χριστεί 
σκόρερ. Όμως, ο 17χρονος φορ του «Δικε-
φάλου» είχε πολλά κέφια στο ματς και μέχρι 
το τέλος του πρώτου μέρους βρήκε δύο 
φορές προς τα δίχτυα. Η πρώτη με ωραίο 
τελείωμα από την ασίστ του Χατζηστρα-
βού στο 33ο λεπτό για το 0-1 και η δεύτερη 
με καρφωτή κεφαλιά για το 0-2 στις καθυ-
στερήσεις του πρώτου μέρους (45’+2’) από 
την σέντρα του Τσαούση. Με τον Απόλ-
λωνα Πόντου να μένει με δέκα παίκτες από 
το 37ο λεπτό, μετά την κόκκινη που αντί-
κρισε ο Μπαργκάν για επικίνδυνο χτύπημα 
στον Κουλιεράκη, τα πράγματα έγιναν πολύ 
ευκολότερα για τους «ασπρόμαυρους». 
Ο Κούτσιας ήταν πρωταγωνιστής και στη 
φάση του αυτογκόλ στο 59’ από τον Καλο-
γέρη με το οποίο γράφτηκε το 0-3, ενώ 
στο 66’ ο επιθετικός του ΠΑΟΚ Β’ είδε την 
μπάλα από το δυνατό σουτ του να σταματά 
στο δοκάρι της εστίας των γηπεδούχων. Στο 
84’ ήταν η σειρά του Γρόσδη να σημα-
δέψει το δοκάρι του Απόλλωνα.

Ηρόδοτος - Καλλι-
θέα 0-2
«Τρένο» συνεχίζει η 
Καλλιθέα στον Νότιο 
όμιλο της Super League 
2. Με σκόρερ τους 
Μουνιέ και Ποζατζίδη 
πέρασε με 0-2 από την 
Κρήτη επί του Ηρόδο-
του και έκανε το 4Χ4, περ-
νώντας στην κορυφή καθώς 
η ΑΕΚ Β’ δεν αγωνίστηκε μιας 
και αναβλήθηκε το παιχνίδι της με 
τον Αστέρα Βλαχιώτη. Ο Ηρόδοτος απεί-
λησε στο 15’ και στο 35’ με τον Χατζη-
σάββα, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το 
προβάδισμα, με την Καλλιθέα στο πρώτο 
μέρος να έχει τεράστια τριπλή ευκαιρία 
λίγο πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυ-
τήρια με τον Τσιντώνη να μην μπορεί να 
νικήσει τον Δήμιζα σε τρεις περιπτώσεις 
στην ίδια φάση! Ο,τι δεν έγινε σε αυτή τη 
μεγάλη ευκαιρία συνέβη στο 53’ με τους 
φιλοξενούμενους να ανοίγουν το σκορ. 
«Δράστης» ο Μουνιέ, ο οποίος με κεφαλιά 

έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Δήμιζα 
κάνοντας το 0-1. Η Καλλιθέα αύξησε την 
πίεση και για ένα δεύτερο γκολ και τα κατά-
φερε με τον Ποζατζίδη στο 85’ που έγραψε 
το τελικό 0-2.

Λεβαδειακός - ΟΦ Ιεράπετρας 3-1
Στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, 
ισοβαθμώντας με τη Ρόδο, σκαρφάλωσε 
ο Λεβαδειακός, ο οποίος σημείωσε τη δεύ-
τερη σερί νίκη του επικρατώντας στη Λει-
βαδιά με 3-1 του ΟΦ Ιεράπετρας. Το πρώτο 
μέρος δεν είχε γκολ, με τους φιλοξενού-
μενους μάλιστα να έχουν δοκάρι στο 19’ 
όταν ο Ψάνης με σέντρα σουτ πήγε να βρει 
δίχτυα, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο πάνω 
μέρος του οριζοντίου του Στογιάνοβιτς. Με 
την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Λεβα-
δειακός μπήκε αποφασισμένος, βάζοντας 
και τις βάσεις της νίκης. Αρχικά ο Νίλι στο 
47’ και στη συνέχεια ο Δούμτσιος στο 54’ 
έκαναν μέσα σε λίγα λεπτά το 2-0, με τον 
Πολέτο στο 83’ να διαμορφώνει το 3-0. 
Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο ΟΦ 
Ιεράπετρας μείωσε απλά στο τελικό 3-1 με 
τον Χιμένεθ.

Επισκοπή - Χανιά 1-1
Τον πρώτο της βαθμό στο φετινό πρωτά-
θλημα του Νοτίου ομίλου της Super League 
2 πήρε η Επισκοπή, η οποία αναδείχθηκε 
ισόπαλη με 1-1 κόντρα στα Χανιά στο κρη-
τικό ντερμπάκι της αγωνιστικής. Από την 
άλλη οι φιλοξενούμενοι αγνοούν ακόμα 
τη νίκη, μετρώντας μόνο ισοπαλίες στις 
πέντε πρώτες αγωνιστικές! Μετά από ένα 
πρώτο μέρος χωρίς σκορ, τα Χανιά πήγαν 
να πάρουν το προβάδισμα στο 48’ με 
απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Κογιέτε. 
Η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά, ανα-
γκάζοντας τον Καλογεράκη να αποκρού-
σει σε κόρνερ με τη βοήθεια του δοκαριού. 
Όλα στο ματς έγιναν μέσα σε δύο λεπτά. Στο 
69’ τα Χανιά πήραν το προβάδισμα με τον 
Βασιλόγιαννη, ωστόσο ένα λεπτό αργότερα 
η Επισκοπή απάντησε με τον Νοικοκυράκη 

να ισοφαρίζει σε 1-1, που ήταν και το 
τελικό σκορ.

Ρόδος - Ζάκυνθος 4-0
Ένα εύκολο απόγευμα είχε 
η Ρόδος απέναντι στην 
ουραγό Ζάκυνθο, επι-
κρατώντας με 4-0, απο-
τέλεσμα που τη βοή-
θησε να αναρριχηθεί 

στη 2η θέση της βαθμο-
λογίας. Οι γηπεδούχοι 

καθάρισαν από το πρώτο 
μέρος. Ο δρόμος της νίκης 

άνοιξε νωρίς με τον Σταματελό-
πουλο με σουτ στο 4’ να γράφει το 1-0. 

Στο 23’ ο Μαρκόφσκι ανέβασε τον δείκτη 
του σκορ στο 2-0 για τη Ρόδο, η οποία στο 
δεύτερο μέρος βρήκε και ένα τρίτο γκολ 
χάρη στο δεύτερο προσωπικό γκολ του Στα-
ματελόπουλου από το σημείο του πέναλτι 
στο 73’. Στο 84’ ο Αδαμάκης ολοκλήρωσε 
τον... περίπατο της Ρόδου για το τελικό 4-0 
με το οποίο επέστρεψε στα «τρίποντα». 
Αυτή ήταν η πέμπτη ήττα σε πέντε ματς για 
τη Ζάκυνθο, που παραμένει στην ουρά του 
βαθμολογικού πίνακα.

Ηρακλής - ΑΕΛ 1-1
Σε ένα παιχνίδι με ένταση, δύο γκολ, απο-
βολή και αγωνία ως το τέλος, οι Ηρακλής 
και ΑΕΛ έμειναν στο 1-1, παίρνοντας από 
1 βαθμό. Με τον βαθμό αυτό οι Θεσσαλο-
νικείς έφτασαν τους 5 και βρίσκονται στην 
10η θέση, έχοντας σε 5 παιχνίδια ισάριθ-
μες ισοπαλίες, ενώ οι Λαρισαίοι στους 7 και 
είναι στην 6η.
Στα του αγώνα το πρώτο ημίχρονο ολο-
κληρώθηκε χωρίς γκολ, με το δεύτερο ημί-
χρονο να ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο 
για τους φιλοξενούμενους. Συγκεκριμένα οι 
Θεσσαλοί με τον Κολομπίνο από κοντά έκα-
ναν το 0-1. Τρία λεπτά αργότερα η ομάδα 
του Ηλία Φυντάνη έμεινε με 10 παίκτες 
λόγω αποβολής του Όγκμποε και στο 70’ 
ο Χρουσιέλ κατάφερε να διαμορφώσει το 
τελικό 1-1.

Θεσπρωτός-Καβάλα 7-0
Ο Θεσπρωτός δεν έδειξε τον παραμικρό 
οίκτο στη Καβάλα των πολλών προβλημά-
των και των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών 
και τη συνέτριψε με το ευρύ 7-0. Η ομάδα 
του Χουάν Ραμόν Ρότσα έδειξε από νωρίς 
τις προθέσεις της και προηγήθηκε στο 3’ 
με τον Σαραντίδη. Οι Ηπειρώτες σκόραραν 
τρεις φορές μέχρι την ανάπαυλα του πρώ-
του μέρους με τους Πούφλη (14’), Πατσέκο 
(17’) και Κωνσταντίνου (31’). Ο Θεσπρωτός 
δεν «έκοψε» στο δεύτερο μέρος και σκό-
ραρε ακόμα τρεις φορές. Στο 66’ ο Ντ’ Αλέ-
σιο βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, ενώ 
δύο λεπτά αργότερα (68′) ήταν σειρά του 
Γώγου να βάλει το όνομα του στον πίνακα 
των σκόρερ. Το τελικό 7-0 διαμόρφωσε 
στο 79’ ο Βαταμίδης με εύστοχη εκτέλεση 
πέναλτι.

Βέροια-ΑΟ Τρίκαλα 1-0
Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα 
του Βορείου Ομίλου παρέμεινε η Βέροια. Η 
ομάδα της Ημαθίας επικράτησε με 1-0 των 
Τρικάλων και έφτασε έτσι τους 13 βαθμούς, 
παραμένοντας 3 μπροστά από την Ξάνθη 
που επίσης νίκησε. Όσον αφορά τα Τρί-
καλα έμειναν στους 3 και βρίσκονται στην 
15η θέση. Το μοναδικό γκολ της συνάντη-
σης πέτυχε ο Μούργος με σουτ στο 65’. Ένα 
γκολ το οποίο οι γηπεδούχοι κράτησαν ως 
το τέλος παίρνοντας όπως αναφέραμε το 
σημαντικό τρίποντο.

Αναγέννηση Καρδίτσας-Ολυμπια-
κός Βόλου 3-0
Την τρίτη της νίκη σε τέσσερις αγώνες 
πέτυχε η Αναγέννηση Καρδίτσας συνεχίζο-
ντας το πολύ καλό της ξεκίνημα. Οι «κιτρι-
νόμαυροι» επικράτησαν με 3-0 του Ολυμπι-
ακού Βόλου και ανέβηκαν στην 4η θέση του 
βαθμολογικού πίνακα με 9 βαθμούς, ενώ οι 
Βολιώτες έμειναν στους 5 και την 12η θέση.
Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι αφού αρχικά 
δεν μπόρεσαν να κοράρουν στο 8’ με 
πέναλτι του Πλέγα (απέκρουσε ο Ξενοδό-
χοβ) κατάφεραν να προηγηθούν με τον 
Μπενγκόα στο 38’, σκορ με το οποίο ολο-
κληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύ-
τερο η Αναγέννηση έπαιξε ακόμα καλύ-
τερα και μπόρεσαν στο 56’ με τον Γκίνη να 
κάνουν το 2-0. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο 
Κοτσώνης στο 67’ δίνοντας διαστάσεις στη 
νίκη της ομάδας του.
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Στην κορυφή της βαθμολογίας έστειλε την ΑΕΚ το φαλτσαριστό 
σουτ-γκολ του Γκιούρσκο στο 13’ και το γκολ του Φαράζ στην 
εκπνοή του ματς. Οι κιτρινοπράσινοι επικράτησαν με 2-0 της 
ΑΕΛ στο Τσίρειο για την ενδέκατη αγωνιστική του πρωταθλή-
ματος και προσπέρασαν τον Απόλλωνα, που φιλοξενείται αύριο 
(29/11) από την Ανόρθωση.

Με καθυστέρηση 40 λεπτών άρχισε εν τέλει το ντέρμπι. Η αναμέ-
τρηση ήταν προγραμματισμένη να αρχίσει στις 19:00, όμως εξαιτίας 
προβλήματος στο VAR οι διαιτητές σε συνεννόηση με τις ομάδες και 
την ΚΟΠ αποφάσισαν την καθυστέρηση της έναρξης για μισή ώρα, 
ώστε να έρθει στο Τσίρειο το δεύτερο βαν που είναι εξοπλισμένο με 
το σύστημα.
Έβδομη νίκη για τους Λαρνακείς στο φετινό πρωτάθλημα και τρίτη 
εκτός έδρας (δεύτερη στο Τσίρειο). Ανέβηκαν στους 24 και ισοβαθ-
μώντας με τον Απόλλωνα τον έριξαν από την κορυφή, λόγω του 
μεταξύ τους αποτελέσματος. Επόμενος αντίπαλος η Ομόνοια, την 
Κυριακή 5 Δεκεμβρίου στο Τσίρειο.
Τέταρτη φετινή ήττα για την ΑΕΛ και τρίτη στα τέσσερα τελευταία 
ματς. Παραμένει στην όγδοη θέση με 12 βαθμούς, στο -12 από την 
κορυφή και μόλις στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Επόμενος 
αντίπαλος η Δόξα, το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου στο Μακάρειο.

Το ματς
Με περισσότερη ενέργεια και διάθεση μπήκε στο παιχνίδι η ΑΕΛ. 
Ήταν πιο απαιτητική, είχε την κατοχή της μπάλας και ήταν αυτή που 
«πατούσε» πιο εύκολα στην αντίπαλη περιοχή. Η ομάδα που κατά-
φερε όμως να πάρει κεφάλι στο σκορ ήταν η ΑΕΚ, στην πρώτη της 
ουσιαστική απειλή. Στο 13ο λεπτό ο Γκιούρσκο με ένα πολύ όμορφο 
φαλτσαριστό πλασέ από πλάγια θέση στην περιοχή, έστειλε την 
μπάλα στα δίκτυα, με τον Βοζίνια να μην μπορεί να βγάλει αντίδραση.
Τρία λεπτά αργότερα (16’) ο διαιτητής Νικολάου υπέδειξε πέναλτι για 
την ΑΕΛ, σε μαρκάρισμα του Τόμοβιτς στον Τόρες. Ο ακραίος επι-
θετικός των γηπεδούχων προσπάθησε να κλέψει την μπάλα από τον 
Σέρβο, και βρέθηκε στο έδαφος μετά από επαφή που είχαν οι δύο 
τους. Αρχικά ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα. Μετά από υπό-
δειξη του VAR, όμως, πήγε στο on field review να δει ξανά τη φάση, 
αλλάζοντας τελικά την απόφαση του. Κάτι που ξεσήκωσε «θύελλα» 
αντιδράσεων από πλευράς της λεμεσιανής ομάδας.
Οι γαλαζοκίτρινοι συνέχισαν να έχουν την πρωτοβουλία των κινή-
σεων και να ψάχνουν την «απάντηση» στο γκολ των φιλοξενουμέ-
νων. Παρά το ότι είχαν στην κατοχή τους όμως την μπάλα στη μεγα-
λύτερη διάρκεια του πρώτου μέρους αντιμετώπισαν δημιουργικό 
πρόβλημα, και δεν μπόρεσαν να βρουν λύσεις στην πολυπρόσωπη 
άμυνα της ΑΕΚ.
Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ ρίσκαρε, προσπάθησε να φτάσει στο 
γκολ της ισοφάρισης και μοιραία άφησε χώρους στα μετόπισθεν. 
Χώρους που προσπάθησε να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ βγαίνοντας σε 
γρήγορες αντεπιθέσεις και χάνοντας αρχικά δύο τεράστιες ευκαιρίες 
να διπλασιάσει τα τέρματα της με Γκιούρσκο (54’) και Τρισκόφσκι 
(63’). Σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που δεν μπορούσαν να δημι-
ουργήσουν επικίνδυνες προϋποθέσεις.
Τελικά το γκολ που «τελείωσε» το ματς ήρθε στο 90+4’, όταν ο Φαράζ 
έφυγε στην κόντρα και σε κενή εστία, αφού ο Βοζίνια είχε προωθηθεί 
στην αντίπαλη περιοχή, από μακρινή απόσταση έστειλε την μπάλα 
στα δίκτυα των λεμεσιανών για δεύτερη φορά και διαμόρφωσε το 
τελικό 2-0.

Ισόπαλο με 1-1 τελείωσε το ντέρμπι ανάμεσα 
σε Ανόρθωση και Απόλλωνα, για την 
ενδέκατη αγωνιστική, με… νικητές τους 
φιλοξενουμένους. 

Ο
ι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο, με 
τους λεμεσιανούς να μένουν ικανοποιη-
μένοι με το τελικό αποτέλεσμα, μετά την 
κόκκινη του Ρομπέρζ (73′) και την πίεση 

που δέχθηκαν στο δεύτερο ημόχρονο, σε μια δύ-
σκολη και «καυτή» έδρα.
Αντίθετα, οι γηπεδούχοι δεν μένουν ευχαριστημέ-
νοι. Έψαξαν διακαώς το γκολ της ανατροπής, που δεν 
ήρθε και είναι οι… χαμένοι με το τελικό αποτέλεσμα, 
αφού παραμένουν στο -12 από τον σημερινό αντί-
παλο τους και την κορυφή.
Με την πρώτη της ισοπαλίας στο φετινό πρωτά-
θλημα, η Ανόρθωση έφτασε τους 13 βαθμούς και 
προσπέρασε την ΑΕΛ στη βαθμολογία. Επόμενος 
αντίπαλος η ΠΑΕΕΚ το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 
στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».
Παραμένει στην κορυφή του βαθμο-
λογικού πίνακα η λεμεσιανή ομάδα, 
η οποία επίσης με την πρώτη της 
φετινή ισοπαλία, ανέβηκε στους 
25 βαθμούς. Τέταρτο γκολ στα τέσ-
σερα τελευταία ματς για τον Νταμπό, 
που όμως δεν ήταν αρκετό. Επόμε-
νος αντίπαλος ο Εθνικός τη Δευτέρα 6 
Δεκεμβρίου στο Δασάκι.

Το ματς
Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ο Απόλλων κυριάρ-
χησε, είχε στον έλεγχο του την μπάλα, στη μεγαλύ-
τερη διάρκεια, και ήταν αυτός που απείλησε περισ-
σότερο, έχοντας ευκαιρίες για να πετύχει περισσό-
τερα γκολ. Μόλις στο 9ο λεπτό ο Νταμπό με κεφα-
λιά έβαλε τους φιλοξενούμενους σε θέση οδηγού. 
Ο Ζράντι σε τρεις περιπτώσεις έφτασε κοντά στην 
επίτευξη του γκολ (30’, 40’, 41’), ήταν όμως άστοχος.
Από την πλευρά της η Ανόρθωση δεν μπορούσε να 
κρατήσει μπάλα. Αντιμετώπισε προβλήματα στη 
δημιουργία φάσεων και προσπαθούσε κυρίως με 
σέντρες να απειλήσει τον Γιοβάνοβιτς, ανεπιτυχώς. 
Μοναδική πολύ καλή στιγμή για τους φιλοξενού-
μενους, με τον Ρισβάνη στο 45’ να αστοχεί με κεφα-
λιά από κοντά, μετά από καλή εκτέλεση φάουλ του 
Καλτσά.
Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε μια… άλλη «Κυρία». 
Από το ξεκίνημα, μπήκε πιο δυνατά ψάχνοντας το 
γκολ της ισοφάρισης. Κάτι που κατάφερε να πετύ-
χει στην πρώτη της τελική προσπάθεια στην επανά-
ληψη. Μετά από ωραία διαγώνια πάσα του Χριστο-
δουλόπουλου, από δεξιά ο Αμπαρτζουμιάν γύρισε 

την μπάλα, εκεί που ήταν ο Ουάρντα και με κοντινή 
καρφωτή κεφαλιά την έστειλε στα δίκτυα.
Στη συνέχεια σταδιακά ανέβαζε όλο και περισσό-
τερο την πίεση της. Οι φιλοξενούμενοι προσπά-
θησαν να βγάλουν αντίδραση και είχαν ένα καλό 
πεντάλεπτο (65’-70’), στο οποίο απείλησαν δις 
με τον Νταμπό. Έκτοτε, και μετά την αποβολή του 
Ρομπέρζ (73’) οι γηπεδούχοι επιβλήθηκαν του αντι-
πάλου τους.
Η Ανόρθωση έκλεισε στα καρέ του τον Απόλλωνα, 
τον πίεσε ασφυκτικά και είχε δύο τεράστιες ευκαι-
ρίες με τον Ντέλετιτς για να φέρει «τούμπα» το ντέρ-
μπι. Αρχικά στο 82’, την κεφαλιά του απομάκρυνε 
ο Χαμάς λίγο πριν περάσει τη γραμμή, ενώ στο 87’ 
βρέθηκε σε θέση βολής, έστειλε όμως την μπάλα στο 
δοκάρι. Το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους…
Την άποψη ότι η Ανόρθωση άξιζε κάτι παραπάνω 
από το ματς εξέφρασε ο προπονητής της Τιμούρ 
Κετσπάγια μετά το τέλος της αναμέτρησης κόντρα 

στον Απόλλωνα και την ισοπαλία (1-1). 
Όπως ανέφερε αρχκά, και πάλι η ομάδα 

του δεν ξεκίνησε καλά και δέχθηκε ένα 
εύκολο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο 
όμως, είπε, πως άλλαξαν τα πράγ-
ματα, και ιδιαίτερα από τη στιγμή 
που έμεινε με δέκα ο αντίπαλος έχα-
σαν δύο καλές ευκαιρίες και γι’ αυτό 

νιώθουν απογοητευμένοι.
Όσα δήλωσε ο Τιμούρ Κετσπάγια:

«Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι με ένταση. 
Σε κάθε αγωνιστική όλες οι ομάδες θέλουν 

το βαθμολογικό κέρδος. Πάλι δεν ξεκινήσαμε καλά 
και δεχθήκαμε γκολ πολύ εύκολα. Προσπαθήσαμε 
να αλλάξουμε κάποια πράγματα στο πρώτο ημί-
χρονο, δεν μπορέσαμε.
Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε κάποιες αλλαγές, 
αλλάξαμε κάποια πρόσωπα. Ξεκινήσαμε καλά, ισο-
φαρίσαμε σε ένα πολύ καλό σημείο. Βρήκαμε άλλες 
δύο καλές ευκαιρίες, αλλά δεν καταφέραμε να σκο-
ράρουμε. Από τα μισά του δευτέρου ημιχρόνου ο 
αντίπαλος έπαιξε με δέκα παίκτες και πιστεύω πως 
αν δούμε τα πράγματα όπως εξελίχθηκαν σήμερα, 
ένδεκα εναντίον ένδεκα, μπορεί να ήταν το δίκαιο 
αποτέλεσμα.
Αλλά όταν ο αντίπαλος έπαιξε με λιγότερους παίκτες 
βρήκαμε κάποιες ευκαιρίες και για αυτό μπορεί να 
νιώθουμε κάπως απογοητευμένοι. Αλλά πάλι σε ένα 
τέτοιο παιχνίδι, όλα τα αποτελέσματα είναι πιθανά. 
Βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. 
Ήξερα ότι θα ήταν δύσκολο μετά το ευρωπαϊκό παι-
χνίδι, αφού δώσαμε πολλές δυνάμεις, αλλά πάλι 
έτσι όπως τελείωσε το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, 
πιστεύω όπως είπα και πριν, ότι αξίζαμε κάτι παρα-
πάνω».

Ανόρθωση – Απόλλων 1-1: Ισοπαλία με 
«Χ»αμένη την «Κυρία»

ΑΕΛ – ΑΕΚ 0-2: Τα φάλτσα του 
Γκιούρσκο (και ο Φαράζ) την 
έστειλαν στην κορυφή
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αθλητικά

ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Παναθηναϊκός 97-
77: Ήταν θέμα ποιότητας

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ δεν κατάφερε να προβάλλει ιδιαίτερη αντίσταση στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, 
με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα στη MegaSport Arena (97-77).

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ήξερε εκ προοιμίου πως θα 
πρέπει να κάνει διαδοχικές υπερβάσεις για να προβλη-
ματίσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας -πόσω μάλλον να πάρει τη 
νίκη στη MegaSport Arena. Αυτές δεν έγιναν, με αποτέ-
λεσμα οι πράσινοι να γνωρίσουν βαριά ήττα επί ρωσι-
κού εδάφους (97-77), σε έναν αγώνα που η διαφορά 
άνοιξε από νωρίς και έφτασε σε... επικίνδυνα επίπεδα 
στα μισά της τρίτης περιόδου.
Η αμυντική αδυναμία του τριφυλλιού αποτυπώθηκε 
ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο (31 πόντοι παθητικό), 
με την κατάσταση να μην αλλάζει επί της ουσίας μέχρι 
το φινάλε για το τριφύλλι.

Ο MVP
Ο Αλέξι Σβεντ δείχνει να έχει μπει σε καλούπι στο 
διάστημα που συνεργάζεται με τον Δημήτρη Ιτούδη. 
Αποφεύγει τις υπερβολές, διαβάζει καλύτερα το παι-
χνίδι και επιχειρεί να βοηθήσει την ομάδα του όσο 
περισσότερο μπορεί. Αυτό έκανε κι απένα-
ντι στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ στα 28’48’’ 
που βρέθηκε στο παρκέ, δεδομένου 
ότι έκλεισε τον αγώνα με νταμπλ 
νταμπλ. Συγκεκριμένα, είχε 17 
πόντους (με 1/4 δίποντα και 
5/8 τρίποντα) και 13 ασίστ, 
μετρώντας επίσης 2 ριμπά-
ουντ και 3 λάθη.

Ο αδύναμος κρίκος
Δεν φταίει αυτό(ς) για το -20 
της MegaSport Arena, αλλά 
όπως και να το κάνουμε ο 
Κέντρικ Πέρι δεν κατάφερε να 
βοηθήσει ιδιαίτερα το τριφύλλι 
στην επίθεση. Ο εκρηκτικός γκαρντ 
έβαλε ένα καλάθι όλο κι όλο (σε αιφνιδια-
σμό), κλείνοντας την αναμέτρηση με 1/8 σουτ 
σε 23’36’’ συμμετοχής.

Το στατιστικό που ξεχώρισε
Από τη μία υπάρχει το 50% της ΤΣΣΚΑ Μόσχας κι από 
την άλλη το 28% του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ. Στα τρί-
ποντα. Οι πράσινοι ήταν άστοχοι από τα πρώτα κιό-
λας λεπτά του αγώνα, εν αντιθέσει με τους αντιπάλους 
τους που βρήκαν γρήγορα ρυθμό και τιμώρησαν την 
άμυνα ζώνης του Δημήτρη Πρίφτη, όποτε στρεφόταν 
σε αυτή ο προπονητής του τριφυλλιού.

Ο αγώνας
Το παιχνίδι είχε πολύ γρήγορο ρυθμό στην πρώτη 
περίοδο, κάτι που ήταν εμφανές πως δεν βοηθούσε 
τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ. Ο Δημήτρης Πρίφτης άλλαζε 
διαρκώς την άμυνά του (από man to man σε ζώνη με 

προσαρμογές, κι αντιστρόφως), στην πράξη όμως 
δεν πήρε κάτι επί της ουσίας. Ο Αλέξι Σβεντ έβαλε 
όσα περιφερειακά σουτ πήρε (4/5 τρίποντα στο 
ημίχρονο), έδιωχνε την μπάλα από τα χέρια του την 
κατάλληλη στιγμή (6 ασίστ στο ημίχρονο) και κάπως 
έτσι αποτέλεσε τη βασική αιτία της διαφοράς ασφα-
λείας που πήραν οι γηπεδούχοι από νωρίς.
Με τα χέρια του δεμένα λόγω της απουσίας του 
Ιωάννη Παπαπέτρου, ο προπονητής του Παναθηνα-
ϊκού ΟΠΑΠ δεν μπορούσε να κάνει πολλά. Η εναλ-
λακτική του χαμηλού σχήματος δεν βοήθησε στην 
αλλαγή του ρυθμού, δεδομένου ότι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας 
συνέχισε να είναι εντυπωσιακή από τα 6μ75 (9/14 τρί-
ποντα στο ημίχρονο).
Κάπως έτσι, το ρωσικό προβάδισμα άνοιξε ακόμη 
περισσότερο με το +15 (53-38) της ανάπαυλας να 
αποτυπώνει ανάγλυφα όσα γίνονταν στο παρκέ της 

MegaSport Arena, την ίδια ώρα που ο Νεμά-
νια Νέντοβιτς με τον Οκάρο Γουάιτ 

ήταν οι μοναδικοί παίκτες του 
τριφυλλιού που απειλού-

σαν με συνέπεια το αντί-
παλο καλάθι (σ.σ.: είχαν 
21 πόντους με 5/8 δίπο-
ντα, 2/5 τρίποντα και 5/5 
βολές).
Η έναρξη της τρί-
της περιόδου ήταν το 
κατάλληλο σημείο για 
τους πράσινους, προ-
κειμένου να διεκδική-

σουν κάτι από το παι-
χνίδι. Στην πράξη βέβαια 

δεν έκαναν τίποτα γι αυτό. 
Αντίθετα, έμειναν δίχως πόντο 

για τέσσερα λεπτά, με αποτέλεσμα 
η ΤΣΣΚΑ Μόσχας να φτάσει μέχρι το +24 

(62-38), πριν ο Τζέρεμι Έβανς σκοράρει για τρεις από 
την κορυφή και βάλει τέλος στο ρωσικό σερί.
Τα πολύ δύσκολα είχαν περάσει για τον Παναθηναϊκό 
ΟΠΑΠ. Σε ένα σημείο που η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έδειχνε 
ικανή και έτοιμη να πατήσει ακόμη περισσότερο το 
γκάζι και να οδηγήσει τη διαφορά πάνω από το +30, 
οι πράσινοι έβαλαν τέλος (sic) στην κατηφόρα τους.
Ο Οκάρο Γουάιτ συνέχισε να είναι αποτελεσματικός, 
ο Γιώργος Παπαγιάννης κέρδισε αρκετές μάχες (έχασε 
άλλες) και κάπως έτσι οι πράσινοι μπόρεσαν να μαζέ-
ψουν τη διαφορά μέχρι το -14 (79-65 στο 35’), που 
έφερε το τάιμ άουτ του Δημήτρη Ιτούδη.
Ήταν σαφές βέβαια πως τίποτα ουσιαστικό δεν μπο-
ρούσε να αλλάξει, με τον χρόνο να κυλά δίχως απο-
τέλεσμα για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, ο οποίος έφυγε 
ηττημένος από τη MegaSport Arena.

Ελλάδα - Λευκορωσία 
77-67: Το πρώτο βήμα 
πρόκρισης στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο με την αύρα του 

Τρεις ημέρες μετά από την ήττα 
στο Νιούκαστλ από τη Μεγάλη 
Βρετανία, η Ελλάδα στάθηκε ξανά 
στα πόδια της. Νίκησε με 77-67 
την Λευκορωσία στο «ζεστό» 
και φιλόξενο Αλεξάνδρειο, για 
να κάνει το 1-1 στον Β’ όμιλο της 
προκριματικής φάσης του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου 2023, πριν από 
τους αγώνες του Φεβρουαρίου με 
την Τουρκία.
Υπό το βλέμμα του τεράστιου 
Νίκου Γκάλη, υπό το βλέμμα του 
σπουδαίου Ντέιβιντ Ίνγκραμ και 
σε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα 
από τους Θεσσαλονικείς φίλους 
του μπάσκετ, το αντιπροσωπευ-
τικό μας συγκρότημα δυσκολεύ-
θηκε να ματσάρει την ένταση και το 
πάθος των Λευκορώσων, που έκα-
ναν θραύση στο επιθετικό ριμπά-
ουντ, στο τέλος όμως τα κατάφερε 
χάρη στον καταπληκτικό Λεωνίδα 
Κασελάκη και τους Λούντζη, Αγρα-
βάνη, Γόντικα που τον ακολούθη-
σαν. Με 6/23 τρίποντα έκλεισε τον 
αγώνα η Ελλάδα, που είχε πάντως 
και 16 άστοχες βολές (29/45), την 
ώρα που η Λευκορωσία μετρούσε 
20 επιθετικά ριμπάουντ, αλλά 17 
λάθη για 17 ασίστ και 9/17 βολές.

Ο αγώνας
Σκληρό ματς έγινε από νωρίς 
στο Αλεξάνδρειο, με την Ελλάδα 
να σκοράρει με πολλή δυσκο-
λία, αλλά να φθείρει τους αντι-
πάλους της και να παίρνει εύκο-
λους πόντους από την γραμμή 
των βολών. Οι Λευκορώσοι 
πήγαν στο μακρινό σουτ και έβα-
λαν τρία τρίποντα για το 11-11 στο 
7’, με το φινάλε της περιόδου να 
βρίσκει τους γηπεδούχους στα 
4/11 σουτ και τους φιλοξενούμε-
νους στα 7/23 (!) καθώς τα εννέα 
επιθετικά ριμπάουντ τους έδω-
σαν πολλές δεύτερες ευκαιρίες 
που πάντως δεν εκμεταλλεύθη-
καν. Ένα τρίποντο του Γιαννόπου-
λου, ένα γκολ-φάουλ του Γόντικα 
και ένα ακόμη καλάθι από τον 
Έλληνα ψηλό έκαναν το 38-28 στο 
17’, ο κόσμος ενθουσιάστηκε και 
η Ελλάδα έκανε το ξέσπασμα που 
αναζητούσε από την αρχή του 

αγώνα, με το 38-30 του ημιχρό-
νου να προσφέρει κάποια πολύ 
ιδιαίτερα νούμερα όπως τις επτά 
άστοχες βολές της Ελλάδας, τα 7/24 
δίποντα της Λευκορωσίας, τα 12 
επιθετικά της ριμπάουντ, αλλά και 
τις μόλις έξι ασίστ την ώρα που οι 
παίκτες του Μανωλόπουλου είχαν 
τέσσερα λάθη άλλα τόσα μπλοκ.
Οι Λευκορώσοι αποδείχθηκαν 
σκληρά καρύδια και στο ξεκί-
νημα του β’ μέρους. Όση ποιότητα 
τους έλειπε, τόσο πείσμα είχαν, 
με αποτέλεσμα να μείνουν κοντά 
στο σκορ με την προπονητή τους 
να έχει περισσότερη ένταση απ’ 
όσους βρίσκονταν στο παρκέ, με 
τον Καλαϊτζάκη και τον Κασελάκη 
να γράφουν το 58-48 της τρίτης. 
Και πάλι οι φιλοξενούμενοι βρή-
καν απαντήσεις. Και πάλι ζόρισαν 
την Ελλάδα. Μείωσαν στο καλάθι 
(62-60 στο 33’), με τον Παραχού-
σκι να πιέζει τους αντίπαλους 
ψηλούς, με τον Λούντζη να βάζει 
3/3 βολές για το 69-62 στα 3:51 και 
τον Καλαϊτζάκη να έχει 2/2 για το 
71-62 στο 37’ που έκρινε την ανα-
μέτρηση.

Τα ομαδικά στατιστικά της 
Ελλάδας: 
15/34 δίποντα, 6/23 τρίποντα, 
29/45 βολές, 42 ριμπάουντ (26 
αμυντικά - 16 επιθετικά), 12 ασίστ, 
8 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 8 λάθη

Οι επόμενοι αγώνες των δύο 
ομάδων: 
Στην 3η αγωνιστική η Ελλάδα θα 
υποδεχθεί την Τουρκία (25/2), 
ενώ η Λευκορωσία θα παίξει στο 
Μινσκ με την Μεγάλη Βρετανία.
ΕΛΛΑΔΑ (Μανωλόπουλος): Γκί-
κας 7 (2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 
4 ασίστ), Γόντικας 13 (4/8 δίποντα, 
5/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), 
Καλαϊτζάκης 5 (5/6 βολές, 4 ριμπά-
ουντ, 3 κλεψίματα), Κασελάκης 
14 (4/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/3 
βολές, 4 ριμπάουντ), Λούντζης 12 
(1/8 σουτ, 9/13 βολές), Αγραβάνης 
14 (5/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/2 
βολές, 7 ριμπάουντ), Γιαννόπουλος 
3 (1), Κακλαμανάκης, Κατσίβελης 4, 
Καββαδάς, Μουράτος 5
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