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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

 Οι περιορισμοί 

ζουν στο μυαλό 

μας.

 Εάν δοκιμάσουμε 

τη φαντασία,

 οι πιθανότητες 

δεν έχουν όρια

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΡΧΗ (ΚΑΙ ΠΑΛΙ)
ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

15 ημέρες πριν τη μεγάλη γιορτή των 

Χριστουγέννων και όλοι προσπαθούμε 

σ’ αυτές τις δύσκολες εποχές όπως και όσο 

μπορούμε να τις περάσουμε εορταστικά με τ’ 

αγαπημένα μας πρόσωπα.

Σ’ αυτό το εβδομαδιαίο γραμματάκι που γράφω 

με αγάπη κι εκτίμηση σε εσάς και που την 

εισπράττω από τα όμορφα λόγια που μας λέτε 

όπου και να βρεθούμε, θέλω πάντα να γράφω για 

ότι απασχολεί ή ενδιαφέρει την Ελληνική μας 

παροικία και όχι μόνο.

Οπωσδήποτε, αυτές τις ημέρες έκλεισε ένας 

δεκαετής κύκλος του συμβουλίου της Ελληνικής 

Κοινότητας του Τορόντο. Δεν μπορώ να κάνω 

κάποιο απολογισμό γιατί θα ήθελα ένα βιβλίο 

εγκυκλοπαίδεια και, επίσης, θέλω να κάνω ήσυχα 

Χριστούγεννα με τους συμπάροικούς μου.

Γι’ αυτό θα πω δυο λέξεις για τους 15 καινούριους 

συμβούλους που εκτός από 3-4, όλοι οι άλλοι 

είναι στην κυριολεξία «ολοκαίνουριοι» και 

μπαίνουν στην «βαρκούλα» που λέγετε Ελληνική 

Κοινότητα. Τους εύχομαι να αρμενίσουν σε ήρεμα 

γαλήνια νερά και να οραματιστούν καινούρια 

πράγματα και καταστάσεις και, το κυριότερο, 

την ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. Πλούσιοι και φτωχοί, δεν 

περισσεύει κανένας. ΟΛΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ.

Όχι στην ατομική εκτίμηση του κάθε σύμβουλου 

αλλά στην καθολική παρουσία όλων, είτε αρέσουν 

σε μερικούς είτε όχι.

Η Κοινότητα, από εποχή Πολυμενάκου μέχρι 

σήμερα, έχει μια ξεχωριστή ιστορία, με πολλά 

σκαμπανεβάσματα που τελικά έχουν κάνει 

περισσότερο κακό από καλό για την ομαλή 

λειτουργία της και το έργο που παρουσιάζει.

Λοιπόν, την Κυριακή ορκίζεται το καινούριο 

Συμβούλιο. Η εφημερίδα αυτή που διαβάζετε από 

το σύνολο του Ελληνισμού, μετά από καιρό θα 

προσπαθήσει να συνεισφέρει στην λειτουργία της 

καινούριας Διοίκησης ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ.

Έχω μάθει 50 χρόνια ότι έχει σχέση με τα κοινά 

είναι μόνο προσφορά χωρίς ανταλλάγματα γιατί 

αλλιώς πάμε σε «συναλλαγή» κι αυτό εμείς θα 

το κυνηγήσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι τα άτομα 

που δήλωσαν συμμετοχή και εκλέγονται χωρίς 

εκλογές θα φανούν αντάξιοι του πολύ δύσκολου 

έργου που αναλαμβάνου και οι πόρτες της 

Κοινότητας και των Εκκλησιών θα είναι ανοικτές 

σε όλους.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ σ’ αυτές τις πολύ δύσκολες, και ειδικά 

δύσκολες οικονομικά, εποχές ας προσπαθήσουμε 

να είμαστε ενωμένοι. ΣΑΣ ΔΙΝΩ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΜΟΥ 

ότι θέλουμε να βοηθάμε ότι εκπέμπει ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΟΔΟ και η Hellas News φαίνεται από την 

παρουσία της.

ΝΑΣΤΑΙ ΚΑΛΑ.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Μετάλλαξη «Όμικρον»: Γιατί η επικράτησή της μπορεί να είναι η 
αρχή του τέλους της πανδημίας 

Σ
ε στάση αναμονής βρίσκονται οι επιστήμονες, προ-
κειμένου να συλλέξουν περισσότερα κλινικά δεδομέ-
να για την μετάλλαξη «Όμικρον» και να βγάλουν πιο 
ασφαλή συμπεράσματα.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα ωστόσο, αρκετοί είναι αυτοί 
που εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι μπορεί η μετάλλαξη 
«Όμικρον», να μας φέρει πιο κοντά στο τέλος της πανδημίας 
του κορωνοϊού.
Εξετάζοντας τα δεδομένα, και βλέποντας, μέχρι στιγμής, ότι 
η μετάλλαξη «Όμικρον», προκαλεί πιο ήπια νόσηση και ταυ-
τόχρονα είναι πιο μεταδοτική, εκτιμούν ότι αν κυριαρχήσει 
-και πάντα όπως τονίζουν σε συνδυασμό με την επέκταση 
του εμβολιαστικού προγράμματος- μπορεί αυτό να σημαίνει 
το τέλος της πανδημίας.

Μόσιαλος: Αν επικρατήσει η «Όμικρον» θα πά-
ρουμε μεγάλη ανάσα
«Αν η παραλλαγή Όμικρον επικρατήσει σε όλο τον πλανήτη, 
θα μπορούμε να πάρουμε μια πολύ μεγάλη ανάσα και ίσως 
να φτάσουμε πιο κοντά στο τέλος της πανδημίας», είπε ο 
καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στο LSE Ηλίας Μόσιαλος, 
σημειώνοντας ωστόσο, ότι αυτό θα ισχύει μόνο εάν επιβε-
βαιωθούν τα δεδομένα από τις κλινικές μελέτες και για τη 
συμπεριφορά της «Όμικρον», αλλά και για την αποτελεσμα-
τικότητα των εμβολίων απέναντι στη μετάλλαξη.
Ο Ηλίας Μόσιαλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε ότι «δεν 
ξέρουμε πώς θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ο ιός. Γι’ αυτό 
χρειάζονται περισσότερα δεδομένα. Καλό είναι να περι-
μένουμε ακόμα, να μην ενθουσιαστούμε πλήρως μέχρι 
να έχουμε τα κλινικά δεδομένα σχετικά με την ηπιότερη 
νόσηση». 
Ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στο LSE, εξήγησε πως για 
να επιβεβαιωθούν οι πρώτες ενδείξεις για την Όμικρον χρει-
άζεται μεγαλύτερος αριθμός νοσούντων από όλες τις κατη-
γορίες. «Έχουμε όμως καλές ενδείξεις. Σε 10-15 ημέρες θα 
έχουμε ασφαλή κλινικά δεδομένα», είπε.
«Από την ανάλυση των λυμάτων της Νότιας Αφρικής, φάνηκε 
πως η νόσος είναι πιο εκτεταμένη από ό,τι δείχνουν τα στοι-
χεία, που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν πολύ περισσό-
τεροι ασυμπτωματικοί. Αν επιβεβαιωθεί αυτό με περαιτέρω 
αναλύσεις, θα συντείνουν οι πληροφορίες», ανέφερε.
Επεσήμανε, επίσης, ότι ο ιός είναι απρόβλεπτος. «Ο ιός δεν 
στριμώχνεται, μεταδίδεται από τους ασυμπτωματικούς, τους 
προσυμπτωματικούς. Ο μισός πλανήτης δεν είναι εμβολια-
σμένος. Δεν ξέρουμε, επομένως, ποια θα είναι η επόμενη 
κίνηση του ιού. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι, αν όντως 
είναι πιο εξασθενημένος, θα πάρουμε μια ανάσα. Ξέρουμε, 
επίσης, ότι ακόμα και αυτή τη μορφή μάλλον θα την πιάνουν 
τα εμβόλια. Όταν στριμωχτεί περισσότερο ο ιός, θεωρητικά, 
θα αποφασίσει να εξασθενήσει, αλλά μπορεί να πάει και 

προς πιο σοβαρή κατεύθυνση. Ας ελπίσουμε ότι θα δούμε 
πιο ήπιες εξελίξεις».

Βασιλακόπουλος: Αν επιβεβαιωθούν τα στοι-
χεία βαδίζουμε σε έναν καλό δρόμο
Σχετικά με την παραλλαγή Όμικρον, ο καθηγητής Πνευμονο-
λογίας και εντατικής Θεραπείας, Θεόδωρος Βασιλακόπου-
λος, εξήγησε ότι τα δεδομένα δείχνουν πως μάλλον θα είναι 
πιο μεταδοτική, ενώ από την άλλη τα προκαταρκτικά δεδο-
μένα επιδημιολογικού χαρακτήρα δείχνουν ότι μάλλον δεν 
οδηγεί σε πιο σοβαρή νόσηση,  με υπαρκτή πιθανότητα να 
οδηγεί ακόμα και σε πιο ήπια.
«Αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο σε 2-3-4 εβδομάδες, 
βαδίζουμε σε έναν καλό δρόμο. Ο ιός καθώς περνάει η παν-
δημία και αλλάζει θα γίνεται πιο μεταδοτικός , αλλά θα έχει 
ως εμπόδιο τα εμβόλια και θα μας πειράζει πολύ λιγότερο 
αν προκαλεί ήπια νόσηση. Αν αποδειχθεί αυτό και εξελι-
χθεί έτσι σιγά σιγά θα μας αφήσει γιατί θα εμβολιαστούμε», 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο καθηγητής ωστόσο πρόσθεσε ότι 
είναι επικίνδυνο να κάνουμε προβλέψεις.

Ο ρόλος της τρίτης δόσης των εμβολίων
Με βάση τις ανακοινώσεις της Pfizer, με τρεις δόσεις φαίνεται 
να εξουδετερώνεται η «Όμικρον».
Οι ενισχυτικές δόσεις των εμβολίων Pfizer/BioNTech μει-
ώνουν κατά 90% τον κίνδυνο θανάτου από Covid-19 προ-

καλούμενη από την παραλλαγή Δέλτα του κορωνοϊού, σε 
σχέση με όσους έχουν κάνει δύο δόσεις, σύμφωνα με μια 
νέα μεγάλη ισραηλινή επιστημονική έρευνα. Υπενθυμίζεται 
ότι, παρά τον θόρυβο σχετικά με την παραλλαγή Όμικρον, η 
Δέλτα παραμένει ακόμη κυρίαρχη και είναι αυτή που σκοτώ-
νει πολλούς ανθρώπους (και στην Ελλάδα).
Οι επιστήμονες θεωρούν ζωτική την αυξημένη προστασία 
της τρίτης δόσης τους επόμενους ένα έως δύο μήνες, όταν 
αναμένεται πως η Δέλτα θα συνεχίσει να κυριαρχεί. Μερικοί 
επιστήμονες εκτιμούν ότι η Όμικρον τελικά θα επικρατήσει 
έναντι της Δέλτα, όπως είχε κάνει η τελευταία με τις προηγού-
μενες παραλλαγές του ιού, όμως αυτό μένει να επιβεβαιωθεί 
και έως τότε τα περισσότερα βαριά περιστατικά και οι θάνα-
τοι θα προκαλούνται από τη Δέλτα.
Η νέα μελέτη από ερευνητές του ιατρικού φορέα Clalit 
Health Services, η οποία δημοσιεύθηκε στο αμερικανικό 
ιατρικό περιοδικό «New England Journal of Medicine», 
βρήκε ότι όσοι έκαναν αναμνηστική δόση τουλάχιστον πέντε 
μήνες μετά τη δεύτερη δόση Pfizer, είχαν 90% μικρότερη 
πιθανότητα να πεθάνουν σε σχέση με εκείνους που δεν έκα-
ναν τρίτη δόση. Η μελέτη έγινε σε 843.208 Ισραηλινούς άνω 
των 50 ετών, εκ των οποίων οι 758.118 (το 90%) είχαν κάνει 
τρίτη δόση. Μεταξύ όσων είχαν κάνει τρεις δόσεις, σε βάθος 
περίπου δύο μηνών πέθαναν 65 άτομα ή 0,16 θάνατοι ανά 
100.000 άτομα τη μέρα, έναντι 137 μεταξύ όσων δεν είχαν 
κάνει τρίτη δόση ή σχεδόν 3 θάνατοι ανά 100.000 άτομα τη 
μέρα. Αν και όσοι είχαν κάνει δύο δόσεις, ήσαν αριθμητικά 
το ένα δέκατο της πρώτης ομάδας των τριών δόσεων, αλλά 
είχαν υπερδιπλάσιους θανάτους.
Μια δεύτερη ισραηλινή μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο ίδιο 
ιατρικό περιοδικό και ανέλυσε στοιχεία για σχεδόν 4,7 εκα-
τομμύρια ανθρώπους, διαπίστωσε ότι μεταξύ όσων είχαν 
κάνει τρίτη δόση, οι επιβεβαιωμένες μολύνσεις από κορω-
νοϊό ήσαν το δέκα φορές λιγότερες σε σχέση με όσους είχαν 
κάνει δύο δόσεις. Όσο περισσότερο χρόνο είχε μείνει η ενι-
σχυτική δόση στο σώμα ενός ανθρώπου, τόσο μικρότερη 
ήταν η πιθανότητα να διαγνωστεί θετικός στον κορωνοϊό. 
Ακόμη, η τρίτη δόση Pfizer διαπιστώθηκε ότι μείωνε κατά 
18 φορές την πιθανότητα βαριάς νόσου Covid-19 στους άνω 
των 60 ετών και κατά σχεδόν 22 φορές στα άτομα 40-59 
ετών.
«Αν ο οποιοσδήποτε ήταν ακόμη σκεπτικιστής για την ανά-
γκη ενισχυτικής δόσης σε οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα, 
οι δύο νέες ισραηλινές μελέτες ασφαλώς εξαλείφουν αυτό 
τον σκεπτικισμό», δήλωσε ο δρ Ουίλιαμ Σάφνερ, ιατρικός 
διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Λοιμωδών Νόσων των 
ΗΠΑ. Οι δύο νέες μελέτες πάντως δεν μπορούν να προβλέ-
ψουν πώς τα εμβόλια θα «σταθούν» απέναντι στην Όμικρον, 
καθώς πραγματοποιήθηκαν όταν ακόμη η νέα παραλλαγή 
δεν είχε διαγνωστεί στο Ισραήλ.

Τα πρώτα δεδομένα δείχνουν ότι 
η παραλλαγή «Ο» προκαλεί πιο 
ήπια νόσηση - Σε 10-15 ημέρες 
τα ασφαλή κλινικά δεδομένα - 
Μόσιαλος: «Στη Νότια Αφρική 
φάνηκε πως η νόσος είναι πιο 
εκτεταμένη από ό,τι δείχνουν τα 
στοιχεία»
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Διερωτάται με ποιο σκεπτικό 
το κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης καταψήφισε τη 
συγκεκριμένη ρύθμιση 

Κ
ριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για την στάση 
που κράτησε στο θέμα των ποινών 
για τους αρνητές γονείς που δεν 
στέλνουν τα παιδιά τους στο σχο-

λείο ασκεί η Έλενα Ακρίτα με ανάρτησή της 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όπως είναι γνωστό τα υπουργεία Παιδείας 
και Δικαιοσύνης κατέθεσαν τροπολογία που 
προβλέπει ποινή φυλάκισης έως και δύο έτη 
για τους αρνητές γονείς, που δεν πηγαίνουν 
τα παιδιά τους στο σχολείο.
Η Έλενα Ακρίτα στην ανάρτησή της διερωτά-
ται με ποιο σκεπτικό το κόμμα της αξιωματι-

κής αντιπολίτευσης καταψήφισε τη ρύθμιση 
σημειώνοντας μάλιστα ότι ότι οι αρνητές 
γονείς στρέφονται και κατά των εκαπιδευτι-
κών που τηρούν τα μέτρα.
Σημειώνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τις 
ποινές οι οποίες πέρασαν από τη Βουλή με 
τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημο-
κρατίας και του ΚΙΝΑΛ.
Αναλυτικά γράφει:
«Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίσατε στη Βουλή 
κατά των ποινών για τους ανεμβολιαστους 
αρνητές γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά 
τους σχολείο. Ποιο το σκεπτικό σας ακρι-
βώς να το καταλάβουμε κι εμείς; Το γεγονός 
ότι αυτοί οι τύποι τραβολογάνε με μηνύσεις 
και αγωγές τους εκπαιδευτικούς μας που 
απλώς τηρούν τα μέτρα, καθόλου δεν σας 
ενόχλησε;»

Και η Ακρίτα κατά ΣΥΡΙΖΑ επειδή 
δεν ψήφισε τις ποινές στους αρνητές 
γονείς 

 Το ζήτημα της διευθέτησης, 
οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών 
στο Αιγαίο και στην Ανατολική 
Μεσόγειο μπορεί να λυθεί μόνο στο 
πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, του 
Δικαίου της θάλασσας, επισήμανε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης στον Βλάντιμιρ 
Πούτιν.

Ο
ι διαφορές στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις θα λυθούν μεταξύ Ελλά-
δος και Τουρκίας, τόνισε ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-

κης απαντώντας σε ερώτηση για το ποιες εκ-
φάνσεις της τουρκικής επιθετικότητας έθεσε 
στον κ. Πούτιν και «αν κάπου συμφωνήσα-
τε».
Επισήμανε ότ ι το πλαί-
σιο που έχει προσδιορί-
σει η Ελλάδα «είναι πολύ 
σαφές και οι διαφορές μας, 
η σημαντικότερη διαφορά, 
το ζήτημα της διευθέτησης, 
οριοθέτησης των θαλασ-
σίων ζωνών στο Αιγαίο και 
στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να λυθεί 
μόνο στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, του 
Δικαίου της θάλασσας». Προσέθεσε πως «η 
Ελλάδα έχει αποδείξει ότι έχει τη δυνατό-
τητα να συνάπτει συμφωνίες οριοθέτησης» 
αναφέροντας τις συμφωνίες με την Ιταλία και 
την Αίγυπτο και προσέθεσε: «Η πρόσκλησή 
μας προς την Τουρκία παραμένει απολύτως 
ενεργή. Ταυτόχρονα η Ελλάδα με κάθε τρόπο 
θα υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυρι-
αρχικά της δικαιώματα».
Περεταίρω, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι 
«εκτιμώ ιδιαίτερα την πολύ καθαρή θέση της 
Ρωσίας στο ζήτημα του Κυπριακού, η οποία 
νομίζω ότι πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά 
υπόψη και από την Τουρκία και η Ρωσία ως 
μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας 
είναι εγγυητής της σταθερότητας, της εφαρ-
μογής του Διεθνούς Δικαίου και πρώτα και 
πάνω απ’ όλα της εφαρμογής των ίδιων των 

αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας οι 
οποίες στην περίπτωση της Κύπρου είναι 
απολύτως σαφείς και δεν επιδέχονται παρερ-
μηνειών».
Σε ερώτηση αν το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι 
μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ μπορεί να επηρε-
άσει τις σχέσεις των δύο χωρών, ο κ. Μητσο-
τάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα «προφανώς 
δεσμεύεται από τις συλλογικές αποφάσεις 
που λαμβάνονται στα δύο αυτά υπερεθνικά 
όργανα» ωστόσο επισήμανε ότι «αυτό δεν 
σημαίνει, ότι η Ελλάδα δεν έχει και δεν επι-
διώκει να έχει καλές διμερείς σχέσεις με τη 
Ρωσία». «Είχαμε την ευκαιρία, νομίζω, να 
συζητήσουμε και να παρουσιάσουμε ένα 
εύρος θεμάτων στα οποία μπορούμε να ενι-

σχύσουμε τη συνεργασία 
μας τα οποία δεν άπτονται 
άμεσα των ευρύτερων 
ζητημάτων που αφορούν 
τις σχέσεις της Ρωσίας με 
το ΝΑΤΟ ή τις σχέσεις της 
Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση».
Ο κ. Μητσοτάκης χαρα-

κτήρισε θετικό το γεγονός ότι η χθεσινή συζή-
τηση Πούτιν –Μπάιντεν «είχε αρκετή διάρ-
κεια». Είπε πως εύχεται «να υπάρχει ένας οδι-
κός χάρτης, ένας ορίζοντας αμοιβαίας αποκλι-
μάκωσης, διότι διαφορετικά θα οδηγηθούμε, 
πιστεύω, σε καταστάσεις που θα μας πάνε 
πολλές δεκαετίες πίσω» και προσέθεσε: «Και 
νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το επι-
διώκει και δεν το επιθυμεί κανείς, ειδικά σε 
κρίσιμες περιόδους, ειδικά σε εποχές όπου 
υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες, διαφορετι-
κές απόψεις, διαφορετικές θεωρήσεις, είναι 
ακόμα πιο επιβεβλημένο τα κανάλια επικοι-
νωνίας να παραμένουν ανοιχτά και να συζη-
τάμε με ειλικρίνεια. Όπου διαφωνούμε να 
διαφωνούμε και εκεί με ειλικρίνεια. Αλλά, 
κυρίως, να φροντίζουμε και να σπεύδουμε 
να ακούμε και να καταλαβαίνουμε ο ένας τις 
ανησυχίες και τους προβληματισμούς του 
άλλου».

Μητσοτάκης σε Πούτιν: «Η Ελλάδα 
με κάθε τρόπο θα υπερασπίζεται τα 
κυριαρχικά της δικαιώματα» 
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Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε θέση με αφορμή την ερώτηση του Γιώργου Καπουτζίδη, γιατί εκείνος είναι ο 
άνθρωπος με τα λιγότερα δικαιώματα

Θ
έση για όσα είπε ο Γιώρ-
γος Καπουτζίδης πήρε 
ο Αλέξης Τσίπρας, με α-
νάρτησή του στο Twitter, 

τονίζοντας πως ο γνωστός ηθοποι-
ός και σκηνοθέτης «έχει δίκιο».
Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Καπουτζί-
δης κατά την ομιλία του στην εκδή-
λωση «Κοινωνία χωρίς Ρατσισμό, 
Κοινωνία με Μέλλον» για την κατα-
πολέμηση των διακρίσεων λόγω 
σεξουαλικού προσανατολισμού 
- ταυτότητας και έκφρασης φύλου 
του υπουργείου Δικαιοσύνης έθεσε 
μια σειρά από σημαντικά ερωτή-
ματα.
Ο Γιώργος Καπουτζ ίδης αφού 
μίλησε για τα παιδικά του χρόνια 
ανέφερε, μεταξύ άλλων:
«Ποιος τους είπε ότι είναι ok να 
χλευάζεις ένα 9χρονο παιδί; Ποιος 
τους είπε ότι είναι ok να το κοροϊ-
δεύεις, να το χτυπάς; Ποιος τους 
είπε ότι είναι ok να φτάνουν να 
δολοφονούν ανθρώπους στη μέση 
του δρόμου στην Αθήνα και μετά να 
προσπαθούν να τους βγάζουν κλέ-
φτες, ή να βαφτίζουν αυτοκτονίες, 
δολοφονίες; Κάποιους τους είπε ότι 
είναι ok, ή κάποιος τους είπε ότι δεν 
πειράζει. Πρέπει λοιπόν να δούμε 
ποιος το είπε αυτό το πράγμα, για 
να καταλάβουμε πώς γεννήθηκε ο 
ρατσισμός.
Ρατσισμός είναι οι δυσκολίες που 
πέρασα, οι δυσκολίες που θα περά-
σουν τα παιδιά που μεγαλώνουν 
τώρα σε κάποιο σχόλιο και ίσως 
τραβάνε τα ίδια που τραβούσα. 
Ρατσισμός είναι και δεν μιλάει 
κανείς για αυτό, οι άνθρωποι που 
φύγανε μόνοι τους σε μεγάλη ηλι-
κία, σε ένα δωμάτιο, γιατί η πολι-
τεία και η κοινωνία, δεν τους έδωσε 
ποτέ το δικαίωμα να φύγουνε κρα-
τώντας το χέρι του συντρόφου τους. 
Δεν τους έδωσε ποτέ το δικαίωμα 
να ζήσουν μαζί αγαπημένοι σε ένα 
σπίτι. Τους ανακαλύψαμε μετά από 

μέρες, από την μυρωδιά τους. Και 
η γειτονιά βγήκε και έλεγε ότι ήταν 
ένας ήσυχος άνθρωπος που δεν 
έδωσε ποτέ δικαιώματα. Ναι δεν 
είχε δικαιώματα, πώς να δώσει;
Αυτά είναι ρατσισμός και πρέπει 
να μάθουμε, να καταλάβουμε, από 
πού ξεκίνησε.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας 
άνθρωπος ο οποίος μπορεί αυτή τη 
στιγμή να βρίσκεται στο σπίτι του 
και να δέρνει τη γυναίκα του και 
να δέρνει τα παιδιά του και να μην 
έχει δουλέψει ποτέ και να ζει από 
τη σύνταξη της μάνας του και του 
μπαμπά του γιατί πολύ απλά βαριό-
ταν, να θεωρείται για την Ελληνική 

Πολιτεία καλύτερος σύντροφος από 
εμένα και καλύτερος πατέρας από 
μένα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. 
Νόμιζα ότι η καρδιά, ο χαρακτήρας, 
το μυαλό, είναι πράγματα που αξί-
ζει να αποτελούν κριτήρια αξιολό-
γησης των πολιτών. Και όχι μόνο 
των πολιτών, των φίλων μας, των 
ανθρώπων με τους οποίους συνα-
ναστρεφόμαστε. Και τελικά καταλή-
γουμε στο ότι το μοναδικό κριτήριο, 
ή τουλάχιστον αυτό που έχει περισ-
σότερη σημασία, είναι με το με τι 
διεγείρεται σεξουαλικά ο καθένας. 
Μου φαίνεται ανόητο σαν κριτήριο.
Ανόητο να το χρησιμοποιεί η ελλη-
νική πολιτεία. Ρατσισμός είναι αυτό 
λοιπόν. Και ειλικρινά δεν θέλω 
πια, ούτε να μου απαντήσετε γιατί 
είναι κακό η φωνή μου να είναι πιο 
λεπτή, ή γιατί είναι κακό να παίζω 

με κούκλες, ή γιατί είναι κακό το 
να είμαι ο εαυτός μου. Μην μου το 
απαντήσετε, σας συγχωρώ, δεν πει-
ράζει, καλά τα πήγα και έτσι.
Θέλω όμως πραγματικά να κάνω 
μία ερώτηση στον πρωθυπουργό 
αυτής της χώρας και δεν έχει να 
κάνει και πάλι θα το πω με παρα-
τάξεις. Έχει να κάνει, με το τι είναι 
ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει 
μία τεράστια ευθύνη ,ένα τερά-
στιο βάρος, οδηγεί μία χώρα και 
τον σέβομαι πάρα πολύ γιατί έχει 
αυτή την ευθύνη που είναι εξαιρε-
τικά δύσκολη και δεν θα ήθελα να 
είμαι καθόλου στη θέση του. Δεν 
έχει να κάνει με παράταξη. Για ποιο 
λόγο, αυτό μόνο απαντήστε μου. Για 
ποιο λόγο είμαι ο άνθρωπος με τα 
λιγότερα δικαιώματα σε αυτή την 
αίθουσα; Γιατί είναι ο άνθρωπος με 
τα λιγότερα δικαιώματα στη γειτο-
νιά μου, στην πόλη μου; Αυτό δεν 
το έχω καταλάβει. Αν μπορεί να μου 
το απαντήσει, έχει καλώς, θα τη 
δεχτώ την απάντηση. Αλλά αν δεν 
έχει απάντηση σε αυτό, πάει να πει 
ότι κάτι έχει κάνει λάθος και αυτός, 
και ο προκάτοχός του, και οι προκά-
τοχοι των προκατόχων, και η κοινω-
νία μας και η πολιτεία μας. Και αυτό 
το λάθος, οφείλουμε να το αλλά-
ξουμε τώρα, σήμερα. Σας ευχαρι-
στώ πάρα πολύ».

Τσίπρας: «Έχει δίκιο»
«Ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει δίκιο. 
Κανένας πολίτης δεν πρέπει να έχει 
λιγότερα δικαιώματα. Τα πρώτα 
σημαντικά βήματα έγιναν με το 
σύμφωνο συμβίωσης και ταυτό-
τητα φύλου. Είναι πια ώριμο να ολο-
κληρωθούν. Στην επόμενη κυβέρ-
νηση ο πολιτικός γάμος για όλους 
θα γίνει νόμος του κράτους», ανέ-
φερε στην ανάρτησή του ο πρόε-
δρος του ΣΥΡΙΖΑ κοινοποιώντας 
βίντεο με ένα απόσπασμα της ομι-
λίας του Γιώργου Καπουτζίδη.

Τσίπρας για Καπουτζίδη: «Έχει δίκιο, στην 
επόμενη κυβέρνηση ο πολιτικός γάμος για 
όλους θα γίνει νόμος του κράτους» 

Στάθης Κουτμερίδης: Ας 
γίνει η θυσία της κόρης 
μου παράδειγμα για να 
εμβολιασθούν οι έγκυες 

«Θυσιάστηκε μέσα στο μεγάλο της όνειρο 
να γίνει μανούλα, είχε αγωνία μήπως και 
κάτι δεν πάει καλά με το εμβόλιο», είπε ο 
πρώην βουλευτής Στάθης Κουτμερίδης που 
ευχαρίστησε για το κύμα της συμπαράστασης 
που δέχθηκε - Όλη η οικογένεια είμαστε κοντά 
στο παιδάκι- Η τραγωδία μας ας βοηθήσει έστω 
κι έναν άνθρωπο

Κ
ατάθεση ψυχής έκανε ο πρώην βουλευτής Σερ-
ρών του ΠΑΣΟΚ, Στάθης Κουτμερίδης. Εννέα 
μέρες μετά τον θάνατο της κόρης του Πάττυς, 
ο κ.Κουτμερίδης περιέγραψε αρχικά το κύμα 

της συμπαράστασης που δέχθηκε η οικογένειά του, ό-
ταν έγινε γνωστό ότι η Πάττυ, έδινε μάχη για να κρατη-
θεί στη ζωή.
Η 38χρονη δικηγόρος προσεβλήθη από κορωνοϊό ενώ 
ήταν στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της και γέννησε 
πρόωρα με καισαρική το μωρό της, που έμελε όμως να 
μην κρατήσει ποτέ στην αγκαλιά της. Ο φόβος της μήπως 
και  το εμβόλιο έκανε κακό στο μωρό, την έκανε να μην 
εμβολιαστεί.
«Ας γίνει η κόρη μου και η θυσία της παράδειγμα για 
να εμβολιασθούν όλες οι έγκυες», είπε ο κ.Κουτμερί-
δης μιλώντας στο Mega και την εκπομπή LiveNews. 
«Οταν έγινε γνωστή η ανάγκη για αίμα η ανταπόκριση 
ήταν τεράστια. Χρειαζόμασταν είκοσι φιάλες αίμα και 
πιστεύω ότι αν η Πάττυ χρειαζόταν τόσες για το υπό-
λοιπο της ζωής της, εφόσον όλα πήγαιναν καλά, θα το 
έβρισκε», είπε και πρόσθεσε: «Θυσιάστηκε μέσα στο 
μεγάλο της όνειρο να γίνει μανούλα. Προσπαθούσε χρό-
νια, φοβήθηκε για το παιδί. Δεν ήταν εξ αρχής ξεκά-
θαρο από τους επιστήμονες, τώρα ξέρουμε ότι οι έγκυες 
πρέπει να εμβολιάζονται». Ο κ.Κουτμερίδης πρόσθεσε 
ότι πλέον όλη η οικογένεια είναι κοντά στο μωρό της 
Πάττυς. «Η τραγωδία μας ας βοηθήσει έστω κι έναν 
άνθρωπο».

Σλοβακία: Έως και 300 ευρώ δίνει η χώρα 
στους άνω των 60 για να εμβολιαστούν
Η Σλοβακία θα διανείμει μετρητά στους πολίτες άνω των 
60 ετών, που εμβολιάζονται κατά του νέου κορωνοϊού 
ή λαμβάνουν την αναμνηστική δόση τους, με στόχο να 
δώσει ώθηση στα ποσοστά ανοσοποίησης, που υπο-
λείπονται έναντι άλλων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το κοινοβούλιο ενέκρινε την καταβολή των χρημάτων 
σήμερα, δίνοντας το «πράσινο φως» σε μια πρόταση της 
κυβέρνησης, η οποία είχε αρχικά σκεφθεί να διανείμει 
voucher για ξενοδοχεία ή εστιατόρια, ωστόσο επέλεξε 
τελικά να προσφέρει μετρητά.
Όσοι κάνουν τις ενισχυτικές δόσεις τους έως τα μέσα 
Ιανουαρίου θα λάβουν 300 ευρώ, ενώ οι άνω των 60 
που θα έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα εμβολιασμού 
έως τότε θα δικαιούνται το ποσό των 200 ευρώ.
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Tι ισχυρίστηκε ο 51χρονος γιος της 
ιδιοκτήτριας του χρωματοπωλείου 
που έστησε από τα ξημερώματα 
καρτέρι στον σύντροφο της 
γυναίκας - Είχε μαζί του ένα μαχαίρι 
στρατιωτικού τύπου, το κάρφωσε με 
λύσσα στο σώμα του άτυχου άνδρα 
κι όπως λένε οι αστυνομικοί «τον 
ξεκοίλιασε» με οκτώ μαχαιριές

Τ
ους τελευταίους δύο μήνες έφυγε 
από τη Δανία όπου ζούσε και ήρθε 
στην Ελλάδα για να «κλείσει», όπως 
παραδέχθηκε στους αστυνομικούς, 

τους ανοικτούς λογαριασμούς.
Η χρόνια σχέση της μητέρας του με τον 
66χρονο Ιωάννη, δεν είχε πάρει ποτέ την 
έγκριση του. Την έβρισκε λανθασμένη και 
χρησιμοθηρική καθώς θεωρούσε ότι το 
θύμα «έτρωγε τα λεφτά» της μητέρας του, 
ιδιοκτήτριας του χρωματοπωλείου επί της 
οδού Ηπείρου στην Άνω Γλυφάδα.
Έτσι, σήμερα τα ξημερώ-
ματα ο 51χρονος δρά-
στης πήρε την απόφαση 
να στήσει καρτέρι και να 
τελειώσει μια για πάντα 
μια εκκρεμότητα που στο 
θολωμένο του μυαλό, δεν 
μπορούσε με τίποτα να 
διευθετηθεί.
Οπλισμένος με ένα τερά-
στιο στρατιωτικό μαχαίρι 
επιβίωσης, περίμενε άγρια χαράματα έξω 
από το χρωματοπωλείο και όταν ο 66χρο-
νος εμφανίστηκε άρχισαν να τσακώνονται.
Στη συνέχεια έβγαλε το μαχαίρι και άρχισε 
να το καρφώνει με λύσσα στο σώμα του 
άτυχου άνδρα. Ήταν, δε, τέτοιο το μίσος 
που έτρεφε για αυτόν που όπως χαρακτηρι-
στικά λένε οι αστυνομικοί «τον ξεκοίλιασε» 
με οκτώ μαχαιριές. Ούτε τα ουρλιαχτά και 
οι εκκλήσεις του θύματος του, τον εμπόδι-
σαν να ολοκληρώσει το φρικαλέο έργο του. 
Φαίνεται πώς όλα ήταν προσχεδιασμένα.
Γι’ αυτό και οι κινήσεις ήταν μηχανικές. 
Όταν «πήρε» τη ζωή του 66χρονου συντρό-
φου της μητέρας του, μπήκε στο αυτοκί-
νητο, ανηφόρισε στην οδό Βορείου Ηπεί-
ρου και στάθμευσε έξω από την Υποδιεύ-
θυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής. 

Άφησε το μαχαίρι στο κάθισμα, ανέβηκε 
στα γραφεία και παραδόθηκε.
«Τον καθάρισα» είπε στους αστυνομικούς. 
«Είχα αποφασίσει εδω και καιρό να το 
κάνω. Τον σκότωσα και ήρθα να παραδοθώ. 
Εκμεταλλευόταν τη μητέρα μου. Της έτρωγε 
τα λεφτά από την επιχείρηση της. Δεν μπο-
ρούσε να συνεχιστεί αυτό» υποστήριξε ο 
στυγνός δολοφόνος του 66χρονου.

Η μητέρα δεν ξέρει ότι ο γιος της 
σκότωσε τον σύντροφό της
Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι στην οδό Βορείου 
Ηπείρου στη Γλυφάδα με την άγρια δολο-
φονία του 66χρονου άνδρα από τον γιο της 
συντρόφου του έξω από την οικογενειακή 
τους επιχείρηση.
Όπως αναφέρει, κάτοικος της περιοχής στο 
protothema.gr ο 51χρονος δράστης ζούσε 
για χρόνια στο εξωτερικό και συγκεκριμένα 
στη Δανία, χωρίς να γνωρίζει κανένας για 
την τύχη του:
«Στην αρχή νομίζαμε ότι έγινε ληστεία, 

μετά μαθεύτηκε η αλή-
θεια και πραγματικά 
πέσαμε από τα σύννεφα. 
Δεν το περιμέναμε. Φαί-
νεται πως είχαν περιου-
σιακά θέματα. Ο Θανά-
σης έλειπε πολλά χρό-
νια στο εξωτερικό, πάνω 
από 20. Ρωτούσα κατά 
καιρούς τη μάνα του τι 
κάνει, αλλά απέφευγε να 

μου απαντήσει. Πότε γύρισε από το εξω-
τερικό δεν γνωρίζω ακριβώς, πάντως μαζί 
τους δεν ζούσε γιατί δεν τον βλέπαμε εδώ 
στην περιοχή. Την οικογένεια την γνωρί-
ζουμε από μικρά παιδιά, καθώς εδώ έμεναν 
πάντα. Επάνω είναι το σπίτι τους και κάτω 
η επιχείρηση. Ο πατέρας τους είχε ανοί-
ξει το μαγαζί, μόνο που μετά από χρόνια 
πέθανε. Υπάρχει και μια κόρη μικρότερη 
σε ηλικία. Το μαγαζί λίγους μήνες μετά τον 
θάνατο του πατέρα το ανέλαβε η μάνα με 
την κόρη. Εκεί δούλευε και ο Γιάννης, που 
λίγο μετά μάθαμε πως είχε σχέση με την 
μητέρα τους».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα ακόμα 
δεν γνωρίζει πως ο γιος της είναι ο δράστης 
του φονικού, καθώς νομίζει ότι βρίσκεται 
στη Δανία.

επικαιρότητα

Δολοφονία στη Γλυφάδα: 
«Τον καθάρισα, της έτρωγε τα 
λεφτά» είπε αφού σκότωσε τον 
σύντροφο της μητέρας του 

Γεωργιάδης: Τεράστιας εθνικής 
σημασίας η λειτουργία 
εργοστασίου παραγωγής 
υδρογόνου στη Δ. Μακεδονία

Έ
ργο τεράστιας εθνικής στρατη-
γικής σημασίας χαρακτήρισε ο 
yπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Άδωνης Γεωργιάδης, τη 

δημιουργία εργοστασίου παραγωγής 
υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία.
«Η υλοποίηση του σχεδίου θα γίνει με 
τη συμμετοχή των μεγαλύτερων ενερ-
γειακών ομίλων της χώρας, του ελλη-
νικού Δημοσίου και με τη χρηματοδό-
τηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου», επε-
σήμανε ο κ. Γεωργιάδης, κατά την συζή-
τηση στην ολομέλεια της βουλής, του 
νομοσχεδίου για την απολιγνιτοποίηση 
και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση.
Απαντώντας στις κατηγορίες της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης ότι «η χώρα μας 
έσπευσε πρώτη, χωρίς κανένα ολοκλη-
ρωμένο σχέδιο, να προχωρήσει στην 
απολιγνιτοποίηση οδηγώντας τη περι-
οχή σε πλήρη ερημοποίηση και φτώ-
χεια», ο κ. Γεωργιάδης της καταλόγισε 
υποκρισία και τυχοδιωκτισμό.
«Υποκρίνεστε τους οικολόγους, τους 
προστάτες του περιβάλλοντος όταν 
είστε εσείς οι ίδιοι και η κυβέρνηση 
σας, με απόφαση του αναπληρωτή 
υπουργού Περιβάλλοντος, Γ. Σταθάκη, 
δυο φορές είχατε δώσει παράταση στη 
λειτουργία του ΑΗΣ Καρυάς», αντέτεινε 

ο κ. Γεωργιάδης.
Έντονη ήταν και η αντίδρασή του στις 
αιτιάσεις ότι η αύξηση της τιμής του 
ηλεκτρικού ρεύματος οφείλεται στην 
ενεργειακή μετάβαση, χαρακτηρίζο-
ντας την συγκεκριμένη αιτίαση, «ουρα-
νομήκη ανοησία των δυνάμεων του λαϊ-
κισμού στο διαδίκτυο», και πρόσθεσε 
λέγοντας ότι «δουλεύουν στο φουλ όλες 
οι λιγνιτικές μονάδες, και όσο λιγνίτη 
είναι να δώσουν, τον δίνουν, καλύπτο-
ντας όλες τις ενεργειακές ανάγκες της 
χώρας».
Στόχος του υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών είναι η αγορά περίπου 10 
τρένων υδρογόνου με χρηματοδότηση 
από το Ταμείο Ανάκαμψης από την ΓΑΙ-
ΑΟΣΕ.
Το πλάνο αγοράς τρένων υδρογόνου 
του υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών ξεδιπλώνεται από εχθές καθώς 
ως κεραυνός εν αιθρία ανακοινώθηκε 
από τον υπουργό Υποδομών και Μετα-
φορών, Κώστα Καραμανλή.
Από το βήμα του πρώτου συνεδρίου της 
Καθημερινής, ο επικεφαλής του υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών απο-
κάλυψε ότι υπάρχει σχέδιο για την προ-
μήθεια τρένων με την τεχνολογία υδρο-
γόνου.
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επικαιρότητα

Τ
α γυρίζει» η πλευρά Παπανδρέου 
μετά από την κατακραυγή που ξε-
σήκωσαν οι προσωπικές καταγ-
γελίες του πρώην πρωθυπουρ-

γού περί αλλοίωσης του αποτελέσμα-
τος στην κάλπη του πρώτου γύρου των 
εκλογών στο ΚΙΝΑΛ: στελέχη που πρό-
σκεινται στον υποψήφιο πρόεδρο του ΚΙ-
ΝΑΛ, έλεγαν μετά από τις αντιδράσεις ότι 
ο κ. Παπανδρέου δεν έκανε λόγο για «νο-
θεία», αλλά παρενέβη για να μην κατα-
γραφούν ανάλογα προβλήματα στον β’ 
γύρο.
Μάλιστα, αμέσως μετά την διαρροή από 
συνεργάτες του Παπανδρέου, βγήκε και 
επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο 
Τύπου του, η οποία τονίζει πως ο Γιώργος 
Παπανδρέου ουδέποτε μίλησε για νοθεία 
ή αμφισβήτησε το αποτέλεσμα του α’ 
γύρου. Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως 
εξής: «Με αφορμή δημο-
σιεύματα που δεν αντα-
ποκρίνονται σ την πραγ-
ματικότητα σχετικά με την 
επιστολή του Γιώργου Α. 
Παπανδρέου προς την ΕΔΕ-
ΚΑΠ, διευκρινίζεται ότι, ο 
Γιώργος Α. Παπανδρέου, 
δεν προέβη σε οποιαδή-
ποτε καταγγελία, αντιθέτως, ζήτησε από 
την ΕΔΕΚΑΠ, να διερευνηθούν καταγγε-
λίες που έχουν κατατεθεί στο αρμόδιο 
όργανο.
Ουδείς μίλησε για νοθεία, ουδείς έθεσε 
θέμα για το αποτέλεσμα της πρώτης 
Κυριακής.
Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, όπως όφειλε, 
έπραξε το αυτονόητο για την Παράταξη 
και το σεβασμό των κανόνων της εκλο-
γικής διαδικασίας και με σκοπό τη δια-
σφάλιση της διαδικασίας της ερχόμενης 
Κυριακής».

Η ανακοίνωση της ΕΔΕΚΑΠ
Από την πλευρά της, η Επιτροπή Δεο-
ντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και 
Πιστοποίησης του ΚΙΝΑΛ, που συνεδρί-
ασε εν όψει του β’ γύρου, στη «σκιά» τω  
καταγγελιών Παπανδρέου, ανέφερε αργά 
το βράδυ της Πέμπτης σε ανακοίνωσή 
της: 
«Η ΕΔΕΚΑΠ εξετάζει ήδη από το βράδυ 
της Κυριακής της 5ης Δεκεμβρίου όλα τα 
ζητήματα που τέθηκαν υπ’ όψιν της και 
που αφορούν στην εκλογική διαδικασία 

και ειδικότερα τη μη τήρηση, σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις, των κατευθυντήριων 
οδηγιών της, τα οποία όμως δεν επηρεά-
ζουν το τελικό αποτέλεσμα.
Η ΕΔΕΚΑΠ, ως αρμόδιο όργανο ενόψει 
της ψηφοφορίας της 12ης Δεκεμβρίου 
θα εκδώσει νέα εγκύκλιο για την πιστή 
τήρηση των κανόνων από όλους.
Ως αρμόδιο όργανο διεξαγωγής των 
εκλογών χαιρετίζει τη μαζική προσέ-
λευση των 271.000 μελών και φίλων 
του Κινήματος Αλλαγής και τους καλεί 
να προσέλθουν ξανά στις κάλπες την 
Κυριακή 12 Δεκεμβρίου».

Ανοικτές διαδικασίες με διάφα-
νο τρόπο
Ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός, μιλώντας 
μετά την καταγγελία του στον ΑΝΤ1, είπε 
ότι  «το βασικό είναι οι εκλογές στο β΄γύρο 

να γίνουν με ανοιχτές δια-
δικασίες, δημοκρατικό και 
διάφανο τρόπο», δηλώνο-
ντας μάλιστα  σίγουρος πως 
το ίδιο θα ζητήσουν και οι 
υπόλοιποι συνυποψήφιοι. 
«Είμαστε ένα κόμμα ανοι-
χτό, που έχει συμμετοχικές 
διαδικασίες και είναι πολύ 

βασικό να τηρήσουμε τις δημοκρατικές 
διαδικασίες» συμπλήρωσε.
Νωρίτερα, σε γραπτή παρέμβασή του ο 
Γιώργος Παπανδρέου είχε προχωρήσει 
στην καταγγελία ότι η οργανωτική του 
ομάδα διαπίστωσε μετά από δειγματο-
ληπτικό έλεγχο διαφορές ανάμεσα στους 
δηλωθέντες ως ψηφίσαντες και στον 
αριθμό των ψηφοδελτίων: εν ολίγοις, ο 
πρώην πρωθυπουργός κατήγγειλε ότι σε 
έναν μεγάλο αριθμό εκλογικών τμημά-
των, που έφταναν το 20% του συνόλου, 
βρέθηκαν περισσότερα ψηφοδέλτια από 
τους ψηφίσαντες – κάτι που παραπέμπει 
ευθέως σε νοθεία.
Χαρακτηριστικό της καχυποψίας που δια-
κατέχει το «στρατόπεδο Παπανδρέου» 
είναι το γεγονός ότι δεν απευθύνθηκαν 
για εξηγήσεις στην ΕΔΕΚΑΠ, στην οποία 
έχουν πλειοψηφία 7-4 , χωρίς να συνυπο-
λογιστούν οι εκπρόσωποι των 6 υποψη-
φίων, αλλά προτίμησαν να προχωρήσουν 
σε ευθεία καταγγελία για την αξιοπιστία 
της διαδικασίας – και μάλιστα με προ-
σωπική δήλωση του ίδιου του κ. Παπαν-
δρέου.

Αναδίπλωση Παπανδρέου για τη 
«νοθεία» μετά την κατακραυγή 
στο ΚΙΝΑΛ 

Πούτιν: Οι ελληνορωσικές σχέσεις 
ενισχύονται σημαντικά

Ε
ίναι χαρά να υποδεχόμαστε 
στη Ρωσία τον Έλληνα πρω-
θυπουργό. Είναι συμβολικό 
πως η επίσκεψη συμπίπτει με 

την 200η επέτειο τς Ελληνικής Επα-
νάστασης. Θα θυμίσω πως η Ρωσία 
υποστήριξε εξ αρχής την ελληνική 
επανάσταση και πρώτη αναγνώρισε 
το ελληνικό κράτος» τόνισε ο Πρό-
εδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πού-
τιν, στις κοινές δηλώσεις μετά την 
κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυ-
πουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο 
Σότσι της Ρωσίας.
Ο Βλάντιμιρ Πούτιν χαρακτήρτισε 
τις συζητήσεις με τον Έλληνα πρω-
θυπουργό περιεκτικές και αποτελε-
σματικές και σημείωσε ότι υιοθέτη-
σαν το πολυσύνθετο σχέδιο δράσης 
Ελλάδος-Ρωσίας για το 2022 -2024 
και αυτό αντικατοπτρίζει τον χαρα-
κτήρα των διμερών σχέσεων, όπως 
υπογράμμισε.
Περαιτέρω, ο Ρώσος Πρόεδρος ανέ-
φερε πως οι ελληνορωσικές σχέσεις 
ενισχύονται σημαντικά. «Το πρώτο 
9μηνο του τρέχοντος έτους το διμε-
ρές εμπόριο αυξήθηκε κατά 56%» 
ανέφερε ενδεικτικά. Οι ρωσικές εται-
ρείες έχουν ζωηρό ενδιαφέρον για 
επενδύσεις στην Ελλάδα και αναμέ-
νουμε την ίδια ανταπόκριση και από 
τις αντίστοιχες ελληνικές, επισήμανε.

Επίσης, εξέφρασε την ελπίδα να στη-
ρίξει η Ελλάδα την υποψηφιότητα της 
Ρωσίας για τη Διεθνή Έκθεση ΕΧPO 
2030.
Εν συνεχεία, υποστήριξε ότι η Ρωσία 
εξασφαλίζει πάνω από το 40% των 
ενεργειακών αναγκών της Ελλάδος. 
«Η Ρωσία εκπληρώνει τις υποχρεώ-
σεις της προς την Ελλάδα και την ΕΕ 
και θα συνεχίσει την αδιάκοπη προ-
μήθεια φυσικού αερίου» προσέθεσε.
Υπενθύμισε ότι η Ρωσία συνέλαβε 
το καλοκαίρι με την αποστολή πυρο-
σβεστικών μέσων στην Ελλάδα για 
την κατάσβεση των μεγάλων πυρκα-
γιών.
Επιπροσθέτως, ο Βλάντιμιρ Πού-
τ ιν ενημέρωσε γ ια την απόφαση 
της Ρωσίας «να παραδώσουμε στην 
Ελληνική Δημοκρατία τα αρχεία των 
εβραϊκών κοινοτήτων των Ναζί που 
είχαν βρεθεί στη Μόσχα».
Ακόμα, ανακοίνωσε ότι παρατείνεται 
έως τα μέσα του 2022 το έτος Ιστο-
ρίας Ελλάδος και Ρωσίας.
Σημείωσε πως με τον κ. Μητσοτάκη 
αναφέρθηκαν σε ζητήματα σχέσεων 
Ρωσίας - ΕΕ, στα Βαλκάνια, και στην 
Ανατολική Mεσόγειο.
Για το κυπριακό, ο Ρώσος Πρόεδρος 
διαμήνυσε πως «υποσ τηρίζουμε 
τη λύση διζωνικής και δικοινοτικής 
ομοσπονδίας».
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Οι υψηλές τιμές των τροφίμων 
ήταν μία από τις πολλές αρνητικές 
επιπτώσεις που ένιωσαν οι 
Καναδοί κατά τη διάρκεια του 
έτους που σημαδεύτηκε από την 
πανδημία. Τώρα, μια νέα έκθεση 
δείχνει ότι το πρόβλημα θα 
επιδεινωθεί το επόμενο έτος.

Τ
ο Canada’s Food Price Report, 
που κυκλοφόρησε σήμερα, εί-
ναι μια ετήσια έκθεση που δη-
μοσιεύεται από το Πανεπιστή-

μιο Dalhousie και το Πανεπιστήμιο του 
Guelph και είναι το πιο ολοκληρωμένο 
σύνολο δεδομένων που είναι διαθέσι-
μα αυτή τη στιγμή σχετικά με ένα θέμα 
από το οποίο επηρεάζονται όλοι οι Κα-
ναδοί: τα τρόφιμα.
Όπως και με οτιδήποτε άλλο, τα προ-
βλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας 
που προκλήθηκαν από 
την πανδημία COVID-19 
προκάλεσαν όλεθρο στις 
τιμές και τη διαθεσιμό-
τητα των τροφίμων. Και-
ρικά φαινόμενα, όπως 
οι καύσωνες, επίσης δεν 
βοήθησαν να βάλουμε 
φαγητό στο τραπέζι.
«Ο πάγκος του κρέατος ήταν μεγάλη 
υπόθεση φέ τος», ε ίπε ο Sylvain 
Charlebois, ο επικεφαλής ερευνητής 
στην έκθεση και καθηγητής που μελετά 
τη διανομή και την ασφάλεια τροφίμων 
στο Πανεπιστήμιο Dalhousie στο Χάλι-
φαξ.
«Πραγματικά ώθησε τον πληθωρισμό 
των τροφίμων πολύ υψηλότερα».
Αυτή την εποχή πέρυσι, η έκθεση προ-
έβλεπε αύξηση μεταξύ τριών και πέντε 
τοις εκατό για τις τιμές των τροφίμων, 
με μια θεωρητική τετραμελή οικογέ-
νεια που αποτελείται από έναν άνδρα, 
μια γυναίκα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, 
σε καλό δρόμο να πληρώσει περίπου 
13.907 δολάρια σε τρόφιμα το 2021.
Όπως αποδεικνύεται, έπεσαν έξω μόνο 
κατά 106 $. Η έκθεση καταγράφει ότι 
η θεωρητική αυτή οικογένεια κατέ-
ληξε να ξοδεύει 13.801 $ για να τρα-
φεί φέτος.
Το επόμενο έτος, ο Charlebois λέει ότι 

ο πληθωρισμός στις τιμές των τροφί-
μων θα είναι ακόμα υψηλότερος με μια 
πιθανή αύξηση μεταξύ πέντε και επτά 
τοις εκατό - ή επιπλέον 966 $ ετησίως 
για τον τυπικό οικογενειακό λογαριασμό.
«Είναι η υψηλότερη αύξηση που προ-
βλέπουμε τα τελευταία 12 χρόνια, τόσο 
σε δολάρια όσο και σε ποσοστό», είπε 
ο Charlebois. «Δεν θα είναι εύκολο».
Ως συνήθως, διαφορετικά είδη τρο-
φίμων αναμένεται να ακριβαίνουν με 
διαφορετικούς ρυθμούς, με τα γαλα-
κτοκομικά και τα αρτοσκευάσματα να 
αναμένεται να είναι συγκριτικά πολύ 
πιο ακριβά, ενώ οι προηγούμενοι ένο-
χοι όπως το κρέας και τα θαλασσινά θα 
φαίνονται συγκριτικά ισότιμοι.
Η έκθεση αναφέρει ότι τα γαλακτοκο-
μικά προϊόντα πρόκειται να γίνουν πιο 
ακριβά λόγω του υψηλότερου κόστους 
αγοράς για πρώτες ύλες, όπως οι ζωο-

τροφές, η ενέργεια και 
τα λιπάσματα, μαζί με το 
υψηλότερο κόστος μετα-
φοράς και εργασίας. Η 
Καναδική Επιτροπή Γαλα-
κτοκομικών προειδοποί-
ησε το ίδιο σε έκθεσή 
της τον περασμένο μήνα, 
λέγοντας ότι οι λιανικές 

τ ιμές γάλακτος πρόκειται να αυξη-
θούν κατά 8,4 τοις εκατό το επόμενο 
έτος γ ια να λάβουν υπόψη αυτό το 
πρόσθετο κόστος από την πλευρά της 
παραγωγής.
Τα αρτοσκευάσματα, εν τω μεταξύ, 
αντιμετωπίζουν απότομες αυξήσεις 
τιμών, κυρίως επειδή το ζεστό καλο-
καίρι στα λιβάδια ήταν καταστροφικό 
για το σιτάρι και άλλες καλλιέργειες, 
αναφέρει η έκθεση.
Οι άλλοι λόγοι για την άνοδο είναι ποι-
κίλοι, αλλά ένας ολοένα και πιο σημα-
ντικός παράγοντας είναι το αυξανό-
μενο κόστος της σπατάλης τροφίμων. 
Περισσότερο από το ήμισυ του συνό-
λου των τροφίμων που παράγονται 
στον Καναδά πετιέται έξω, υποστη-
ρίζει η έρευνα, και αυτή η αναποτε-
λεσματικότητα αρχίζει επιτέλους να 
εμφανίζεται στο ταμείο τη στιγμή που 
οι Καναδοί μετρούν τις δεκάρες τους 
περισσότερο από ποτέ.

Το 2022 αναμένεται να σημειωθεί 
η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις 
τιμές τροφίμων που έχει καταγραφεί, 
σύμφωνα με νέα έκθεση

Και ο Καναδάς στο πολιτικό 
μποϋκοτάζ των Χειμερινών Αγώνων 
του Πεκίνου

Ο πατέρας Καναδού που φυλακίστηκε 
στη Συρία μετά την ένταξή του στο ISIS 
προτρέπει την Οττάβα να τον φέρει 
πίσω για να δικαστεί

Ο 
πατέρας ενός Καναδού που 
φυλακίστηκε στη Συρία για 
περισσότερα από τέσσερα 
χρόνια αφότου φέρεται ότι ε-

ντάχθηκε στο ISIS, κάνει μια τελευταία 
ώθηση στην ομοσπονδιακή κυβέρνη-
ση να επαναπατρίσει τον γιο του, με την 
προσδοκία ότι θα αντιμετωπίσει ποινι-
κή δίκη μετά την επιστροφή του.
Ο Τζακ Λετς, με το παρατσούκλι «Τζιχά-
ντι Τζακ» από τα βρετανικά μέσα ενη-
μέρωσης, κρατείται από τις κουρδικές 
αρχές σε μια φυλακή στη βόρεια Συρία 
κατά μήκος των τουρκικών συνόρων 
από το 2017. Είπε στα βρετανικά μέσα 
ενημέρωσης το 2019 ότι εντάχθηκε στο 
ISIS αφού ταξίδεψε στη Συρία το 2014, 
αλλά η οικογένειά του ισχυρίζεται ότι 

έκανε την παραδοχή υπό πίεση.
«Πιστεύω ότι η καναδική κυβέρνηση 
έχει καθήκον να φροντίσει τους Κανα-
δούς εάν έρθουν σε προβλήματα στο 
εξωτερικό», είπε ο Τζον Λετς, ο πατέρας 
του Τζακ. «Θέλω να έχει την ευκαιρία να 
αποδείξει ότι είναι αθώος».
Ο Λετς - πρώην βρετανο-καναδός 
διπλός υπήκοος που γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην Οξφόρδη του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου - του αφαιρέθηκε η βρε-
τανική υπηκοότητα πριν από δύο χρό-
νια, αφήνοντας την καναδική κυβέρνηση 
ως το μόνο βιώσιμο μέσο για να διαφύ-
γει από τον καταυλισμό, όπου η οικογέ-
νειά του λέει ότι έχει υποβληθεί βασα-
νιστήρια και μεγάλες περιόδους απο-
μόνωσης.

Κ
αι ο Καναδάς εντάχθηκε στις 
χώρες που θα μποϋκοτάρουν 
πολιτικά τους Χειμερινούς Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, 

τον  Φεβρουάριο του 2022. 
Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό ανα-
κοίνωσε σήμερα την απόφαση να ακολου-
θήσει τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Μεγάλη 
Βρετανία και άλλες χώρες σε αυτό που 
ονομάζουν «πολιτικό μποϋκοτάζ», ως 
μέσο διαμαρτυρίας για την καταπάτηση 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Κίνα. 
Τι σημαίνει αυτό; Ότι ενώ οι αθλητές θα 
αγωνιστούν κανονικά, οι επίσημοι δεν 
θα παρακολουθήσουν, ούτε θα λάβουν 
μέρος με οποιονδήποτε τρόπο (επί παρα-
δείγματι στις απονομές μεταλλίων) στη 
διοργάνωση. 
«Πολλοί ετέροι μας στον πλανήτη ανησυ-
χούν έντονα για τις επαναλαμβανόμενες 
παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμά-
των από την κινεζική κυβέρνηση. Γι΄αυτό 
και ανακοινώνουμε σήμερα ότι δεν θα 
στείλουμε διπλωματική αποστολή στους 

Αγώνες του Πεκίνου» είπε ο Τρουντό, ο 
οποίος πρόσθεσε ότι «... οι αθλητές μας 
ανυπομονύν να αγωνιστούν και έχουν την 
πλήρη υποστήριξή μας». 
Ο Καναδάς είναι υπερδύναμη στα χει-
μερινά σπορ και στους προηγούμενους 
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (Νότια 
Κορέα 2018) πήρε την τρίτη θέση με 29 
μετάλλια. Τρίτος ήταν και στο Σότσι το 
2014, ενώ κατέκτησε την πρώτη θέση 
στους «δικούς του» Αγώνες, το 2010.

καναδάς
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Ρεκόρ ζέστης κατέγραψε την 
προηγούμενη εβδομάδα ο Καναδάς με 
τη θερμοκρασία να φτάνει τους 22,5 
βαθμούς Κελσίου στην Πέντικτον, 
στο κεντρικό τμήμα της Βρετανικής 
Κολομβίας.

Η 
δυτικότερη επαρχία του Καναδά, 
που δοκιμάζεται εδώ και μήνες από 
αλλεπάλληλα ακραία φαινόμενα, ή-
ταν αυτή που κατέγραψε προχθές 

Τετάρτη τη συγκεκριμένη θερμοκρασία. 
«Πρόκειται για ρεκόρ, ή για να είμαστε πιο 
ακριβείς για ισοφάριση (προηγούμενου) 
ρεκόρ», διευκρίνισε ο Αρμέν Κάστελαν, μετε-
ωρολόγος της Environment Canada.
Η θερμοκρασία αυτή είχε καταγραφεί ακόμη 
μια φορά στο παρελθόν, την 3η Δεκεμβρίου 
1982, στη Χάμιλτον, στο Οντάριο, σύμφωνα 
με τον ίδιο ειδικό.
Η Πέντικτον, πόλη με περίπου 33.000 κατοί-
κους, απέχει μερικές εκατοντάδες χιλιόμε-
τρα από το Λίτον, δήμο σε απόσταση 250 
χλμ. βορειοανατολικά του Βανκούβερ, που 
κατέγραψε στα τέλη του Ιουνίου το ιστορικό 
υψηλό θερμοκρασίας στον Καναδά –49,6° 
Κελσίου–, ενώ καταστράφηκε κατά το 90% 
εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς.

Στην Πέντικτον, το προηγούμενο ρεκόρ 
«ήταν 11,2 βαθμοί το 2012, αλλά χθες η μέγι-
στη θερμοκρασία έφθασε τους 22,5°, είναι 
σίγουρο πως πρόκειται για ρεκόρ», εξήγησε 
ο Γκρέγκορι Γιανγκ, άλλος μετεωρολόγος της 
Environment Canada.
Αυτή η περιοχή στην ενδοχώρα της Βρετανι-
κής Κολομβίας υπέστη τις χειρότερες συνέ-
πειες του «ιστορικού» θόλου ζέστης: έχασαν 
τη ζωή τους πάνω από 500 άνθρωποι, ενώ 
ξέσπασαν τεράστιες πυρκαγιές.
Από τον Σεπτέμβριο είχαμε «πολλή ζέστη» 
που «μας ήρθε από υποτροπικές» περιοχές, 
εξήγησε ο Αρμέν Κάστελαν, χαρακτηρίζο-
ντας τη θερμοκρασία «πολύ εντυπωσιακή για 
οποιαδήποτε ημέρα οποιουδήποτε Δεκεμ-
βρίου σε οποιαδήποτε τοποθεσία της χώρας».
Στην ίδια επαρχία, σφοδρές βροχοπτώσεις 
προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες από 
τα μέσα Νοεμβρίου. Οι αρχές συνδέουν τα 
φαινόμενα αυτά με τις επιπτώσεις της Κλιμα-
τικής Αλλαγής.
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι στην Κλι-
ματική Αλλαγή οφείλονται τα κύματα ζέστης 
ή καύσωνα. Ο ακραίος καύσωνας του Ιου-
νίου, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 
50 βαθμούς Κελσίου, θα ήταν «πρακτικά αδύ-
νατον» να καταγραφεί αν δεν υπήρχε η υπερ-
θέρμανση του πλανήτη.

Καναδάς: Ρεκόρ ζέστης με 22,5 
βαθμούς

Η απώλεια μυστικών δεδομένων 
θέτει υπό διερεύνηση – πάλι 
- τον χειρισμό των συσκευών 
αποθήκευσης από το ναυτικό

Δ
ύο από τις φρεγάτες πρώτης 
γραμμής του Καναδά έχασαν η-
λεκτρονικές συσκευές αποθή-
κευσης που περιείχαν απόρρητα 

και άκρως απόρρητα δεδομένα - συμπερι-
λαμβανομένου υλικού ηλεκτρονικού πο-
λέμου - σύμφωνα με απογραφές ασφαλεί-
ας που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 
δύο χρόνια, σύμφωνα με το CBC News.
Οι συσκευές - USB, DVD και ένας εφε-
δρικός σκληρός δίσκος - εξαφανίστηκαν 
παρά την προφανή ενίσχυση της ασφά-
λειας μετά από ένα σκάνδαλο κατασκο-
πείας πριν από σχεδόν μια δεκαετία και 
ένα ξεχωριστό εσωτερικό εξεταστικό 
συμβούλιο του 2013 το οποίο συνέστησε 
μέτρα για τον καθαρισμό 
του χειρισμού του ναυτι-
κού διαβαθμισμένα δεδο-
μένα.
Τον Αύγουστο του 2020, 
απογραφή του ασφαλούς 
λογαριασμού δεδομένων 
στο HMCS Fredericton 
ανακάλυψε πολλά απόρ-
ρητα και μη ταξινομημένα στοιχεία ηλε-
κτρονικού πολέμου έλειπαν.
Η επακόλουθη έλεγχος επικεντρώθηκε 
σε δύο ελλείποντα DVD που περιείχαν 
εξαιρετικά «ευαίσθητες» πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
συστήματα εντοπισμού και αντιμετώπι-
σης εισερχόμενων πυραύλων που χρησι-
μοποιούνται από τα διάφορα συστήματα 
του πλοίου.
Μια επόμενη εσωτερική έρευνα κατέ-
ληξε στο συμπέρασμα ότι η απώλεια των 
μυστικών δεδομένων είχε τη δυνατότητα 
να επηρεάσει σοβαρά το εθνικό συμφέ-
ρον.
«Η πιθανότητα ανεξέλεγκτης αποκάλυ-
ψης δεν μπορεί να αποκλειστεί, ωστόσο 
δεν φαίνεται ότι έγινε ακατάλληλη απο-
κάλυψη», ανέφερε μια αξιολόγηση ασφα-
λείας που ετοιμάστηκε για τον γενικό 
διευθυντή ασφαλείας του στρατού.
Η στρατιωτική αστυνομία κλήθηκε για 
έρευνα, αλλά τα DVD εξακολουθούν 
να λείπουν. Η φρεγάτα αναπτύσσεται 
τώρα για να υποστηρίξει την Operation 
Reassurance, μια αποστολή του ΝΑΤΟ για 

την αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας 
στην Ανατολική Ευρώπη.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που τα εξαι-
ρετικά ευαίσθητα ηλεκτρονικά και οι πλη-
ροφορίες υφίστανται λάθος χειρισμό από 
το ναυτικό.
Στα μέσα Οκτωβρίου, ένας σκληρός 
δίσκος χειρισμού διαβαθμισμένων μηνυ-
μάτων αναφέρθηκε ότι είχε εξαφανιστεί 
μετά από έλεγχο ρουτίνας ασφαλείας του 
HMCS Montreal.
Το CBC News έμαθε ότι ανώτεροι αξιωμα-
τικοί της φρεγάτας ειδοποίησαν αξιωμα-
τούχους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
(DND) για την απώλεια του μηχανισμού 
κίνησης — που συνήθως χρησιμοποιείται 

για την αποθήκευση της 
κυκλοφορίας μηνυμάτων 
υψηλής συχνότητας ή υπε-
ρυψηλής συχνότητας κατά 
τη διάρκεια επιχειρήσεων 
του ΝΑΤΟ.
Τα νέα για τον έλεγχο 
ασφαλείας του HMCS 
Montreal προήλθαν από 

δύο εμπιστευτικές πηγές. Το CBC News 
συμφώνησε να μην τους ταυτοποιήσει 
επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλή-
σουν δημόσια.
Ο σκληρός δίσκος ανακαλύφθηκε ότι λεί-
πει κατά τη διάρκεια της απογραφής του 
χρηματοκιβωτίου ασφαλείας όπου είναι 
αποθηκευμένο και άλλο διαβαθμισμένο 
υλικό, όπως τεχνικά εγχειρίδια, ανέφεραν 
οι δύο πηγές.
Η DND στη συνέχεια επιβεβαίωσε την 
παραβίαση στο CBC News.
Οι ναυτικοί έψαχναν για τη συσκευή απο-
θήκευσης για περισσότερες από έξι εβδο-
μάδες.
Επίσης, έλειπαν από το HMCS Montreal 
δύο USB sticks — το ένα από τα οποία 
περιείχε τεχνικά εγχειρίδια σχετικά με ένα 
οπλικό σύστημα. Σε μια δήλωση μέσων 
ενημέρωσης, η DND επέμεινε ότι τα εγχει-
ρίδια ήταν παλιά και είχαν αντικατασταθεί 
από άλλες δημοσιεύσεις, ενώ τα USB που 
έλειπαν ανακτήθηκαν γρήγορα.
Το σφάλμα οφείλεται σε κακές λογιστικές 
μεθόδους από τον προηγούμενο έλεγχο 
πριν από δύο χρόνια.

Έφτιαξαν αλυσίδα με 2.190 χάρτινες 
χιονονιφάδες, ύψους 404 μέτρων και 
μπήκαν στο βιβλίο Γκίνες

Ο
ργάνωση προστασίας του 
περιβάλλοντος συνέλεξε 
2.190 χάρτινες χιονονιφάδες 
κατασκευασμένες από παι-

διά σε όλο τον Καναδά για να συνθέσει 
τη μεγαλύτερη αλυσίδα νιφάδων χιο-
νιού από χαρτί στον κόσμο.
H Guinness World Records, υπεύθυνη 
για το βιβλίο καταγραφής παγκόσμιων 
ρεκόρ Γκίνες επιβεβαίωσε ότι η οργά-
νωση προστασίας του περιβάλλοντος 
για παιδιά κατέρριψε το παγκόσμιο 
ρεκόρ, όταν η αλυσίδα συναρμολογή-
θηκε στον ζωολογικό κήπο του Τορό-
ντο και το ύψος της ήταν περίπου 404 
μέτρα.
Η Earth Rangers συγκέντρωσε τις νιφά-
δες χιονιού φτιαγμένες από παιδιά σε 

όλο τον Καναδά από τον Ιούνιο. Από τα 
παιδιά ζητήθηκε να γράψουν στις χάρτι-
νες δημιουργίες τους τις ανησυχίες τους 
για θέματα κλιματικής αλλαγής και τις 
ελπίδες τους για το μέλλον.
«Οι χιονονιφάδες αντιπροσωπεύουν 
ένα μέρος του πληθυσμού που αξίζει 
να ακουστεί η φωνή του: τα παιδιά μας. 
Ενώ πολλοί ενήλικες μπορεί να βλέπουν 
την κλιματική κρίση ως ανυπέρβλητη, τα 
παιδιά γνωρίζουν ότι αυτό δεν αποτελεί 
επιλογή» είπε ο Τόβα Μπαρόκας, πρόε-
δρος της Earth Rangers.
«Έχει ζωτική σημασία να αισθάνονται 
αισιόδοξα ότι μπορούμε να αντιμετωπί-
σουμε οποιαδήποτε πρόκληση, ακόμη 
και μια τόσο μεγάλη όσο η κλιματική 
αλλαγή, αν συνεργαστούμε».

καναδάς
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Θ
έλουμε μια Τοπική Αυτοδιοίκηση, η ο-
ποία να μπορεί να σταθεί στα πόδια της 
αυτόνομα, όπως ακριβώς είναι η προ-
σπάθεια μας και όχι να είναι μια προβλη-

ματική μεταρρυθμιστική προσπάθεια και μάλιστα 
από την πρώτη μέρα, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουρ-
γός Εσωτερικών Νίκος Νουρής. Ανέφερε ακόμη πως 
δεν είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να αποσύ-
ρει νομοσχέδια ή να προβεί σε ακύρωση αυτής της 
τεράστιας προσπάθειας.
 Σε δηλώσεις του στο περιθώριο περιφερειακής 
σύσκεψης, στη Δρούσεια, ο κ. Νουρής ανέφερε πως 
η Κυβέρνηση μαζί με τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα 
από τον περασμένο Σεπτέμβρη ζήτησαν από τους 
πολίτες κατανόηση. Πήραν, συνέχισε, μια δύσκολη 
απόφαση αναφορικά με την μετάθεση των εκλο-
γών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με κύριο κριτήριο 
και στόχο να μπορέσουν αφενός να ολοκληρώ-
σουν την συζήτηση, να ψηφιστούν τα νομοσχέδια 
και να δοθεί ένας διετές χρονοδιάγραμμα το οποίο 
θα εφαρμοστεί το νέο μοντέλο της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης.
 Επεσήμανε επίσης πως διανύθηκε πάρα πολύς δρό-
μος, αφού όπως εξήγησε, από τις 77 περίπου εκκρε-
μότητες που υπήρχαν τον περασμένο Σεπτέμβριο, 

τώρα πλέον είναι 2.
 Θεωρώ πραγματικά, συνέχισε, “ότι έχουμε καταφέ-
ρει αυτό το οποίο ήταν ο αρχικός μας στόχος”, προ-
σθέτοντας πως «αυτή την στιγμή, η απόφαση ενα-
πόκειται στην Βουλή των Αντιπροσώπων».
 Πρόσθεσε ακόμη πως η Κυβέρνηση ξεκαθάρισε 
όσον αφορά τα θέματα των συνενώσεων, ότι «εμείς 
δεν είμαστε δογματικοί στους αριθμούς και το απο-
δείξαμε περίτρανα». 
Έγιναν μελέτες στη βάση τεχνοκρατικών κριτηρίων 
και η μελέτη κατέδειξε ότι ένα σενάριο 14 νέων 
οντοτήτων θα μπορούσε να αποτελέσει μια πάρα 
πολύ καλή επιλογή. Μέσα από συζητήσεις που έγι-
ναν σε επίπεδο Κυβέρνησης και κομμάτων, συνέ-
χισε ο κ. Νουρής, κατέληξαν σε ένα τελικό σενάριο 
το οποίο υποβάλαμε στην Βουλή το 2020 και αφορά 
την δημιουργία 17 νέων οντοτήτων.
 Έχουμε, είπε, επεξηγήσει και προφορικά - εξα-
ντλητικά θα τολμήσω να πω - και γραπτά ότι για την 
Κυβέρνηση κατά μέγιστο αυτός είναι ο αριθμός που 
θα μπορούσε να αποδεχτεί «γιατί πολύ απλά θεω-
ρούμε ότι από εκεί και έπειτα τίθεται σε κίνδυνο η 
βιωσιμότητα συγκεκριμένων οντοτήτων και ενδεχό-
μενα βεβαίως και της ίδιας της μεταρρύθμισης στην 
ολότητα της».

ΥΠΕΣ για μεταρρύθμιση ΤΑ: «Εμείς δεν 
είμαστε δογματικοί στους αριθμούς»

Τριπλάσιο απόθεμα στο κοίτασμα Μιτσερού: 3 
νέες ζώνες χρυσού και χαλκού

Π
ερίπου τρεις φορές περισσότερα σε σχέση 
με τους μέχρι τώρα υπολογισμούς εκτιμά 
πως είναι τα αποθέματα της Κοκκινόγιας η 
Venus Minerals, σύμφωνα με την επικαι-

ροποιημένη αποτίμηση του κοιτάσματος.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της εται-
ρείας, η αναθεωρημένη Εκτίμηση Αποθεμάτων που 
ανακοίνωσε πρόσφατα η Εταιρεία, φανερώνει πως 
τα αποθέματα του κοιτάσματος είναι κατά 240% 
περισσότερα σε σύγκριση με τα γνωστά ιστορικά 
στοιχεία των αναλύσεων της περιοχής. Παράλληλα, 
συγκεκριμένες ζώνες του αποθέματος έχουν πλέον 
αναβαθμιστεί από τερμακτές (inferred) σε ενδεικτι-
κές (indicated), βάσει του διεθνούς κώδικα αναφο-
ράς JORC.
Συγκεκριμένα, μεταλλοφορία χρυσού εμφανίζεται 
σε αρκετές ζώνες του κοιτάσματος, μαζί με ψευδάρ-
γυρο και άργυρο. Το πρόσφατο γεωτρητικό πρό-
γραμμα της Εταιρείας επιβεβαίωσε την ύπαρξη 12,3 
εκατομμυρίων τόνων μεταλλεύματος. Η περιεκτι-
κότητα του χαλκού στο απόθεμα κυμαίνεται από 
0,31% μέχρι 2,25%, ενώ η αντίστοιχη περιεκτικό-

τητα σε χρυσό κυμαίνεται από 0,27 μέχρι 0,57 γραμ-
μάρια ανά τόνο.
Αξίζει να σημειωθεί ακόμη, ότι η Εταιρεία εντόπισε, 
εκτός από τρεις νέες ζώνες με χαλκό και χρυσό, ένα 
νέο ερευνητικό στόχο συγκέντρωσης χρυσού, με 
πιθανό μεταλλοφόρο απόθεμα της τάξης των 3-4 
εκατομμυρίων τόνων, με μέση περιεκτικότητα χρυ-
σού 0,3-0,4 γραμμάρια ανά τόνο, το οποίο έχει τη 
δυνατότητα να παράγει επιπλέον 30,000-70,000 
ουγκιές του πολύτιμου μετάλλου.
Σε δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Venus 
Minerals, Peter van der Borgh ανέφερε ότι η αναθε-
ωρημένη Εκτίμηση Αποθεμάτων ενισχύει τις προσ-
δοκίες μας για το κοίτασμα καθώς και τις προοπτι-
κές της μελλοντικής έρευνας και των γεωτρήσεων.
Ανέφερε πως η αρχική πρόβλεψη για ύπαρξη σημα-
ντικής ποσότητας χρυσού, μαζί με χαλκό και ψευ-
δάργυρο, στο απόθεμα της Κοκκινόγιας, έχει επιβε-
βαιωθεί και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η βιώσιμη 
εκμετάλλευση του προηγουμένως αναξιοποίητου 
ορυκτού πλούτου της Κύπρου μπορεί να φέρει πολ-
λαπλά οφέλη στην εγχώρια οικονομία.

Τ
ην παράταση των προσωρινών μέτρων στήριξης της Κομισιόν στις 
αερομεταφορές πέραν του πρώτου εξαμήνου του 2022 και σε πιο 
συστηματική βάση με τριετή χρονικό ορίζοντα ζητά ομάδα κρατών 
- μελών, με πρωτοβουλία της Κύπρου, σύμφωνα με πρόταση την 

οποία παρουσιάζει την Πέμπτη, στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Μεταφορών, 
την οποία στηρίζουν ακόμα 11 κράτη μέλη όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.
Στην πρόταση, την οποία έχει δει το ΚΥΠΕ, υπογραμμίζεται ακόμα η ανά-
γκη οι αλλαγές που προωθεί η Κομισιόν για την περιβαλλοντική βιωσιμό-
τητα των αερομεταφορών να λάβουν υπόψη τη συνδεσιμότητα των χωρών 
στην περιφέρεια της ΕΕ και ιδιαίτερα χωρών όπως η Κύπρος που έχουν 
περιορισμένες επιλογές διασύνδεσης με άλλα κράτη μέλη.
Η πρωτοβουλία της Κύπρου εστιάζει στα προβλήματα συνδεσιμότητας 
που αντιμετωπίζουν οι χώρες στην περιφέρεια της ΕΕ λόγω της έλλειψης 
συνδέσεων, κάτι που δημιουργεί αύξηση των τιμών και περιορισμένες 
επιλογές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, την πρωτοβουλία μέχρι στιγμής 
έχουν στηρίξει άλλα έντεκα κράτη μέλη και συγκεκριμένα η Ελλάδα, η 
Εσθονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Μάλτα, η 
Σλοβενία, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία και η Σλοβακία.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι δημιουργία πιο συστηματικών εργαλείων, 
με σχεδιασμό σε βάθος τριετίας, για στήριξη της συνδεσιμότητας μεταξύ 
όλων των χωρών της ΕΕ, ιδιαίτερα των πιο απομακρυσμένων, στο πλαίσιο 
της προσπάθειας για μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία.
Τις συγκεκριμένες προτάσεις θα τις αναπτύξει ομάδα εμπειρογνωμόνων 
από τα κράτη μέλη που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία. Εφόσον οι προ-
τάσεις εγκριθούν από τους Υπουργούς Μεταφορών, θα διαβιβαστούν στην 
Κομισιόν για επεξεργασία.
Ειδικότερα, στην παρέμβαση της Κύπρου εκ μέρους των κρατών που υπο-
γράφουν την διακήρυξη, σημειώνεται πως η αεροπορική συνδεσιμότητα 
στην ΕΕ παραμένει χαμηλή παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις των ειδικών 
για την περίοδο μετά την πανδημία, αλλά και άνιση μεταξύ των κρατών 
μελών, με κάποια κράτη να έχουν ανακάμψει και κάποια να αντιμετωπί-
ζουν μειωμένη κίνηση μέχρι και κατά 40% σε σχέση με την περίοδο πριν 
την πανδημία.
Ο συγκεκριμένος τομέας αντιμετωπίζει επίσης προκλήσεις όσον αφορά 
την βιωσιμότητά του, γεγονός που καθιστά επείγουσα την μετάβαση στην 
περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
εκπομπές αερίων.
Οι χώρες που προσυπογράφουν την διακήρυξη υπογραμμίζουν πως 
δεδομένης και της σημερινής κατάστασης, οι νομοθετικές προτάσεις που 
έχει καταθέσει η Κομισιόν πρέπει:
- να διασφαλίζουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην αγορά αερομετα-
φορών της ΕΕ χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του 
τομέα,
- να μην οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών για τους καταναλωτές και
- να μην φέρουν σε μειονεκτική θέση και να μην επηρεάσουν δυσανάλογα 
κράτη μέλη της περιφέρειας της ΕΕ και νησιωτικά κράτη που εξαρτώνται 
αποκλειστικά από τις αερομεταφορές.
Η πρόταση έρχεται σε συνέχεια της διακήρυξης που είχε παρουσιαστεί στο 
Συμβούλιο Μεταφορών τον Ιούνιο του 2021 από την Κύπρο, την Ελλάδα, 
την Εσθονία, την Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Ρουμανία και 
τη Σλοβακία.
Ο Υπουργός Μεταφορών πραγματοποιεί επίσης σειρά επαφών αναφο-
ρικά με την πρόταση. Κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες την Τετάρτη συνα-
ντήθηκε με τον ανώτερο αντιπρόεδρο και αναπληρωτή γενικό διευθυ-
ντή της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (International Air Transport 
Association - ΙΑΤΑ) Κόνραντ Κλίφορντ, και τον διευθυντή εξωτερικών υπο-
θέσεων και Ευρώπης του οργανισμού Χόρχε Ντιέγκεζ.

Αυτή είναι η πρόταση Κύπρου 
για στήριξη συνδεσιμότητας 
στην ΕΕ
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Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
χαιρετίζει την πολιτική 
συμφωνία στην οποία 
κατέληξαν το Ευρωπαϊ-

κό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη 
της ΕΕ σχετικά με τον νέο κανονι-
σμό για την περιαγωγή.
Ο νέος κανονισμός θα παρατεί-
νει έως το 2032 το υφιστάμενο 
σύστημα σύμφωνα με το οποίο 
οι πολίτες δεν μπορούν να επιβα-
ρύνονται με πρόσθετα τέλη για 
κλήσεις που πραγματοποιούνται 
ή δεδομένα που χρησιμοποιού-
νται ενώ ταξιδεύουν εντός της ΕΕ 
και θα επιφέρει επίσης νέα πλεο-
νεκτήματα.
Οι πολίτες θα μπορούν να πραγ-
ματοποιούν κλήσεις, να στέλνουν 
μηνύματα και να χρησιμοποιούν 
κινητά δεδομένα ενώ ταξιδεύ-
ουν εντός της ΕΕ χωρίς επιπλέον 
κόστος και με την ίδια ποιότητα 
που βιώνουν στη χώρα προέλευ-
σής τους θα έχουν βελτιωμένη 
πρόσβαση σε επικοινωνίες έκτα-
κτης ανάγκης ανεξάρτητα από το 
πού βρίσκονται στην Ευρώπη θα 
δικαιούνται, δε, να λάβουν σαφή 
πληροφόρηση όταν μια υπηρε-
σία που χρησιμοποιούν κατά 
την περιαγωγή μπορεί να έχει ως 
συνέπεια ακούσια πρόσθετη χρέ-
ωση. Ο κανονισμός θα τεθεί σε 
ισχύ την 1η Ιουλίου 2022.
Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτε-
λεστική αντιπρόεδρος για μια 
Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή 
Εποχή, δήλωσε: «Από το 2017 
επωφελούμαστε από την κατάρ-
γηση των τελών περιαγωγής. Και 
σήμερα διασφαλίσαμε ότι μπο-
ρούμε να διατηρήσουμε αυτά τα 
οφέλη για 10 ακόμη έτη, ώστε να 
παραμένουμε συνδεδεμένοι και 
να πραγματοποιούμε κλήσεις, να 
στέλνουμε μηνύματα και να περι-
ηγούμαστε στο διαδίκτυο χωρίς 
επιπλέον κόστος όταν ταξιδεύ-
ουμε στην ΕΕ. Ταυτόχρονα, με 

τον νέο αυτόν κανονισμό βελτιώ-
νουμε και την ποιότητα της εμπει-
ρίας στον τομέα της περιαγωγής.»
Ο κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος 
Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε σχε-
τικά: «Ενώ περνάμε τις διακοπές 
μας στην Ελλάδα, την Αυστρία ή 
τη Βουλγαρία. Ενώ επισκεπτόμα-
στε πελάτες ή προμηθευτές μας 
στην Ιταλία ή την Εσθονία… Το να 
ταξιδεύουμε στο εξωτερικό χωρίς 
να χρειάζεται να ανησυχούμε για 
λογαριασμούς τηλεφώνου αποτε-
λεί απτή συνιστώσα της εμπειρίας 
όλων των Ευρωπαίων από την 
ενιαία αγορά της ΕΕ. Σήμερα, όχι 
μόνο διασφαλίζουμε ότι η εμπει-
ρία αυτή θα συνεχιστεί, αλλά την 
αναβαθμίζουμε: καλύτερη ποι-
ότητα, καλύτερες 
υπηρεσίες, ακόμη 
μεγαλύτερη διαφά-
νεια.»
Σε συνέχεια της 
πρότασης της Επι-
τ ροπής σ χε τ ικά 
με τον νέο κανονι-
σμό για την περια-
γωγή τον Φεβρου-
άριο του 2021, οι νέοι κανόνες θα 
παρατείνουν τα οφέλη της «περια-
γωγής με χρέωση εσωτερικού» 
για τους/τις ταξιδιώτες/-ισσες έως 
το 2032 και θα εισαγάγουν επι-
πλέον πλεονεκτήματα και προστα-
σία για τους καταναλωτές:

Υψηλότερη ποιότητα για 
τους καταναλωτές
Οι καταναλωτές θα επωφελού-
νται κατά τη διάρκεια των ταξι-
διών τους από την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες περιαγωγής με την ίδια 
ποιότητα όπως όταν χρησιμο-
ποιούνται στη χώρα προέλευσής 
τους. Οι καταναλωτές που συνή-
θως διαθέτουν υπηρεσίες 5G στο 
εσωτερικό θα μπορούν να απο-
λαμβάνουν υπηρεσίες 5G και κατά 
την περιαγωγή, όπου αυτές είναι 

διαθέσιμες. Οι φορείς εκμετάλ-
λευσης, δε, θα υποχρεούνται να 
ενημερώνουν αμέσως τους πελά-
τες τους για το ενδεχόμενο να επη-
ρεαστεί η ποιότητα της εμπειρίας 
περιαγωγής από συγκεκριμένους 
παράγοντες.

Πρόληψη απροσδόκητα υ-
ψηλών χρεώσεων
Ενώ ταξιδεύουν στο εξωτερικό, 
οι πολίτες μπορεί να χρειαστεί να 
καλέσουν αριθμούς εξυπηρέτη-
σης πελατών, γραφεία υποστήρι-
ξης ή ασφαλιστικές εταιρείες. Ενώ 
οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται, 
γενικά, δωρεάν ή με περιορισμέ-
νες χρεώσεις κατά την κλήση από 
τη χώρα προέλευσης, οι κατανα-

λωτές επιβαρύνο-
νται συχνά με πρό-
σθετο κόστος και 
υπέρογκους λογα-
ρ ιασ μούς  ό τ α ν 
καλούν από το εξω-
τερικό. Στο εξής, οι 
φορείς εκμετάλλευ-
σης υποχρεούνται 
να ενημερώνουν 

δεόντως τους πελάτες τους σχε-
τικά με τις εν λόγω πρόσθετες χρε-
ώσεις όταν βρίσκονται στο εξωτε-
ρικό, ώστε να μπορούν να κάνουν 
συνειδητές επιλογές σχετικά με τη 
χρήση των εν λόγω υπηρεσιών.
Οι ταξιδιώτες ενδέχεται να αντι-
μετωπίσουν απροσδόκητα υψη-
λούς λογαριασμούς όταν το τηλέ-
φωνό τους συνδέεται με μη επί-
γεια δίκτυα, για παράδειγμα εάν 
βρίσκονται σε αεροπλάνο ή σε 
πλοίο. Ο νέος κανονισμός εγγυά-
ται καλύτερη πληροφόρηση και 
αυτόματη διακοπή των εν λόγω 
υπηρεσιών όταν το κόστος του 
λογαριασμού ανέλθει στα 50 EUR 
ή σε άλλο προκαθορισμένο όριο. 
Οι φορείς εκμετάλλευσης θα μπο-
ρούν να προσφέρουν πρόσθετες 
υπηρεσίες, όπως η δυνατότητα 

εξαίρεσης από την περιαγωγή σε 
αεροπλάνα και πλοία.
Η επικοινωνία έκτακτης ανά-
γκης είναι ζωτικής σημασίας για 
τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. 
Ο νέος κανονισμός διασφαλί-
ζει ότι οι πολίτες θα έχουν αυξη-
μένη δωρεάν πρόσβαση σε επι-
κοινωνίες έκτακτης ανάγκης που 
θα παρέχουν, επιπλέον, τη δυνα-
τότητα εντοπισμού του καλού-
ντος. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
διασφαλίζουν ότι οι πολίτες είναι 
ενήμεροι της δυνατότητας πρό-
σβασης σε υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης μέσω του «112», του ενι-
αίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτα-
κτης ανάγκης, καθώς και άλλων 
εναλλακτικών μέσων πρόσβασης, 
όπως μέσω κειμένου σε πραγμα-
τικό χρόνο ή διαθέσιμων εφαρμο-
γών, για άτομα με αναπηρία. Έως 
τον Ιούνιο του 2023, οι φορείς 
εκμετάλλευσης θα ενημερώνουν 
αυτομάτως τους/τις πελάτες/-ισ-
σες μέσω μηνύματος κειμένου 
σχετικά με τα διαθέσιμα εναλλα-
κτικά μέσα πρόσβασης σε υπηρε-
σίες έκτακτης ανάγκης.
Ο νέος κανονισμός για την περια-
γωγή καθορίζει χαμηλότερα τέλη 
χονδρικής. Πρόκειται για δαπάνες 
που χρεώνουν οι φορείς εκμετάλ-
λευσης κινητών επικοινωνιών στη 
χώρα φιλοξενίας, με αντάλλαγμα 
την πρόσβαση στα αντίστοιχα 
δίκτυά τους, διασφαλίζοντας ότι 
οι φιλοξενούμενοι φορείς εκμε-
τάλλευσης κινητών επικοινωνιών 
και οι πελάτες τους επωφελούνται 
από τις υπηρεσίες περιαγωγής στο 
εξωτερικό.
Τα ανώτατα όρια χονδρικής καθο-
ρίζονται σε επίπεδα που διασφα-
λίζουν ότι οι φορείς εκμετάλλευ-
σης μπορούν να αντέξουν και να 
ανακτήσουν το κόστος παροχής 
υπηρεσιών περιαγωγής στους 
καταναλωτές σε τιμές εσωτερι-
κού.

Ο 
Κύπριος πλοιοκτή-
της Φίλιππος Φιλής 
αναλαμβάνει τα ηνία 
της Ένωσης Ευρω-

παίων Πλοιοκτητών τον Ιανου-
άριο 2022.
Σε δελτίο Τύπου από το Κυπρι-
ακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο 
αναφέρεται ότι ο κ. Φιλής και 
ο Γενικός του Διευθυντής του 
ΚΝΕ Θωμάς Καζάκος, συμμε-
τείχαν, ως μέρος της Κυπρια-
κής αντιπροσωπείας, σε συνά-
ντηση του Διοικητικού Συμβου-
λίου και στη Γενική Συνέλευση 
της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιο-
κτητών (European Community 
Shipowners’ Associations – 
“ECSA”), η οποία διεξήχθη την 
Πέμπτη στις Βρυξέλλες.
Ανάμεσα στα κύρια θέματα που 
συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, ήταν η στρα-
τηγική της Ένωσης προς αντι-
μετώπιση των περιβαλλοντι-
κών προκλήσεων όπως με την 
ενσωμάτωση της Ναυτιλίας στο 
πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για το κλίμα και την ενέρ-
γεια έως το 2030 (“FIT for 55”), 
η συνεχιζόμενη κρίση αλλαγής 
πληρωμάτων λόγω της πανδη-
μίας καθώς επίσης και θέματα 
που αφορούν την ανακύκλωση 
των πλοίων.
Σημαντικό γεγονός κατά τη 
Γενική Συνέλευση, ήταν ο επίση-
μος διορισμός του κ. Φιλή ως ο 
νέος Πρόεδρος της Ένωσης, από 
το Διοικητικό της Συμβούλιο, με 
ισχύ 1 Ιανουαρίου του 2022.
Ο κ. Φιλής ο οποίος εκλέγηκε 
τον Οκτώβριο του 2019 ως Αντι-
πρόεδρος, αναμένεται να ανα-
λάβει πλέον καθήκοντα Προέ-
δρου της Ένωσης με το νέο έτος, 
για περίοδο δύο ετών. «Το γεγο-
νός αποτελεί σημαντική επι-
τυχία και αναγνώριση για την 
Κυπριακή Ναυτιλία αλλά και 
σημαντική ευκαιρία να συμμε-
τέχει ακόμα πιο δυναμικά στη 
χάραξη Ευρωπαϊκής πλοιοκτη-
τικής πολιτικής», αναφέρει το 
δελτίο Τύπου.

O Φίλιππος Φιλής 
νέος Πρόεδρος 
της Ένωσης 
Ευρωπαίων 
Πλοιοκτητών

Ταξίδια και περιαγωγή κλήσεων: Τι αλλάζει και τι 
πρέπει να γνωρίζουμε
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Ο 71χρονος Αμερικανός ερασιτέχνης 
ερευνητής Μπίλι Μπαρ συλλέγει 
πολύτιμα δεδομένα για τους 
επιστήμονες, βάζοντας το δικό του 
λιθαράκι στη διαμόρφωση της 
έρευνας για το κλίμα στα Βραχώδη 
Όρη  - Η μοναξιά τον έχει κουράσει, 
ωστόσο είναι αποφασισμένος να 
συνεχίσει το έργο του

E
πί σχεδόν 50 χρόνια ήταν ολομόνα-
χος σε υψόμετρο 3.048 μέτρων. Το 
χόμπι του ήταν να καταγράφει το ύ-
ψος του χιονιού, όλες τις εποχές, χει-

μώνα - καλοκαίρι...
Ο Αμερικανός ερασιτέχνης ερευνητής Μπίλι 
Μπαρ έβαλε το δικό του λιθαράκι στη δια-
μόρφωση της έρευνας για το κλίμα στα Βρα-
χώδη Όρη.
Όλα αυτά τα χρόνια έχει εστιάσει τη μελέτη 
του σε μία απομακρυσμένη περιοχή στην 
αμερικανική Δύση, όπως γράφει η εφημε-
ρίδα «Washington Post».
Σε ηλικία 71 ετών, ο Μπίλι Μπαρ συνεχίζει 
απτόητος να κάνει αυτό που έκανε όταν είχε 
μαύρα μαλλιά και το αίμα του έβραζε... Να 
ανεβοκατεβαίνει χιονισμένες πλαγιές βυθί-
ζοντας ένα χάρακα στο έδαφος...
Το εργαλείο του είναι απλό. 
Το ίδιο χρησιμοποιούσε 
και τη δεκαετία του 1970. 
Ένας ξύλινος χάρακας, σαν 
κι αυτό που έχουν οι μαθη-
τές στο σχολείο.
Φορών τας  μ ία  βρώ -
μικη μάσκα πάνω από τα 
λευκά γένια του, ο Μπαρ 
εξηγεί σ την εφημερίδα 
«Washington Post» ότι, τα 
δεδομένα που έχει συλλέξει τις τελευταίες 
πέντε δεκαετίες, τα έχει καταγράψει σε διά-
φορα σημειωματάρια.
Το μοναχικό ταξίδι του τολμηρού Αμερικα-
νού ξεκίνησε όταν αποφάσισε να εγκατα-
λείψει το Νιου Τζέρσεϊ και να γίνει ο μοναδι-
κός κάτοικος μιας εγκαταλελειμμένης πόλης 
εξόρυξης μετάλλων. Η πόλη «Gothic» που 
έχει γίνει το σπίτι του τον τελευταίο μισό 
αιώνα, βρίσκεται σε ύψος 3.048 μέτρων στα 
Βραχώδη Όρη.
«Συννεφιασμένο όλο το πρωινό», έγραψε 
στις 4 Νοεμβρίου του 1973. «7¾» χιόνι. Στην 
πορεία, ο Μπαρ έγινε άθελά του «μάρτυ-
ρας» της κλιματικής αλλαγής, συλλέγοντας 
σημαντικά δεδομένα που θα διαφώτιζαν 

τους επιστήμονες σχετικά με τη μετανά-
στευση των κολιμπρί και τη χειμερία νάρκη 
της μαρμότας.
Η έρευνά του επικεντρώθηκε σε μία τοπο-
θεσία στην κορυφή ενός βουνού. Η συγκε-
κριμένη περιοχή είναι τα τελευταία χρόνια 
στο επίκεντρο της προσοχής των επιστημό-
νων, καθώς οι Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες 
βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρό πρό-
βλημα ξηρασίας.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπίλι Μπαρ κατα-
γράφει δεδομένα στο λόφο όπου βρίσκεται 
το Βιολογικό Εργαστήριο «Βραχώδη Όρη», 
ένα τοπικό ερευνητικό κέντρο που ζωντα-
νεύει κάθε καλοκαίρι με τους ερευνητές να 
μελετούν αλπικά αγριολούλουδα και ζώα, 
το οποίο όμως μένει ερμητικά κλειστό όταν 
ξεκινάει να χιονίζει.
Στο κατάλυμά του, ο Αμερικανός γενειοφό-
ρος φροντίζει καθημερινά να προμηθεύε-
ται καυσόξυλα, ετοιμάζει τα σημειωματάριά 
του και κερώνει τα σκι με τα οποία κινείται 
στις χιονισμένες πλαγιές.
Ωστόσο, καθώς ετοιμάζεται να περάσει τον 
50ο χειμώνα στην κορυφή του λευκού βου-
νού, αισθάνεται έντονους πόνους στα πόδια 
και τα ισχία του. νησυχεί, όπως λέει, ότι 
αυτός μπορεί να είναι ο τελευταίος χειμώ-
νας του στην παγωμένη απομόνωση.

Αν και πλέον δεν απολαμ-
βάνει τη μοναξιά, είναι 
αποφασισμένος να συνεχί-
σει να συλλέγει δεδομένα 
για το ύψος του χιονιού. 
Λέει ότι αισθάνεται μια 
ηθική υποχρέωση να συνε-
χίσει το έργο του.
Ο Μπαρ έφθασε σ το 
εγκαταλελειμμένο χωριό 
«Gothic» το 1972. Τότε 

ήταν προπτυχιακός φοιτητής και συμμε-
τείχε σε μία έρευνα για τη χημεία του νερού. 
Έμεινε μέχρι το τέλος της χρονιάς και το επό-
μενο καλοκαίρι, εγκαταστάθηκε μόνιμα. Στα 
βουνά ένιωσε ήρεμος. Το σπίτι του ήταν μία 
καλύβα με μια λάμπα κηροζίνης και έναν 
υπνόσακο.
«Δεν είχα κάνει σκι ποτέ στη ζωή μου.Τότε 
δεν είχα ιδέα τι έκανα», λέει. Για να προμη-
θευτεί τα αναγκαία, πηγαίνει στη Crested 
Butte, μια κοντινή πόλη. Τη δεκαετία του 
1980, έχτισε μόνος του ένα πιο άνετο κατά-
λυμα. Το γεγονός ότι μένει δίπλα στο εργα-
στήριο «Βραχώδη Όρη», του επιτρέπει να 
συνεισφέρει με τον τρόπο του στο έργο των 
επιστημόνων.

Δ
εν είναι αποδεκτή από τη Ρωσία η 
προοπτική επέκτασης του ΝΑΤΟ 
στα εδάφη της Ουκρανίας, ξεκα-
θάρισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε δη-

λώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη στο Σότσι.
Χωρίς να αφήσει να περάσει ούτε ένα εικο-
σιτετράωρο από τη χθεσινή εικονική συνά-
ντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο 
Μπάιντεν, η οποία ολοκληρώθηκε με νέες 
απειλές από την πλευρά της Ουάσιγκτον 
για οικονομικές και άλλες κυρώσεις στη 
Μόσχα σε περίπτωση που αυτή κλιμακώ-
σει την ένταση στην Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ 
Πούτιν χρησιμοποίησε ως όχημα τη συνά-
ντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό για 
να απαντήσει στη Δύση και να εκφράσει 
την «ανησυχία» του σχετικά με την πιθανή 
επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς.
Μολονότι χαρακτήρισε «εποικοδομητική» 
τη συζήτηση με τον Μπάιντεν, ο Ρώσος 
Πρόεδρος απάντησε πολύ κοφτά όταν 
ρωτήθηκε για το ζήτημα της Ουκρανίας 
στις κοινές δηλώσεις που ακολούθησαν 
της συνάντησης των δύο ηγετών.
«Είναι μια προκλητική ερώτηση. Η Ρωσία 
ακολουθεί μια φιλειρηνική πολιτική, αλλά 
δικαιούται να εξασφαλίσει την ασφάλειά 
της. Δεν μπορεί να μη μας απασχολεί η 
προοπτική προσχώρησης της Ουκρανίας 
στο ΝΑΤΟ. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε 
ότι η Ουκρανία θα αναπτύξει βάσεις εκεί 
εάν εισέλθει στο ΝΑΤΟ. Βασιζόμαστε ότι 
οι ανησυχίες μας θα εισακουστούν αυτή τη 
φορά» προειδοποίησε ο Πούτιν και χαρα-
κτήρισε «μη αποδεκτή» την προοπτική 
επέκτασης του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Σημεί-
ωσε, ωστόσο, ότι ο διάλογος για το θέμα 
θα συνεχιστεί.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Ρώσος 
Πρόεδρος είπε ότι η χώρα του υποστηρίζει 
«τη λύση διζωνικής και δικοινοτικής ομο-
σπονδίας», με τον Έλληνα πρωθυπουργό 
να απαντά ότι οποιαδήποτε λύση δύο κρα-
τών πρέπει να απορρίπτεται επί της αρχής. 
«Αν η Τουρκία προχωρήσει σε εποικισμό, 
θα κλείσει τα περιθώρια προόδου στο 
συγκεκριμένο ζήτημα» είπε ο κ. Μητσοτά-
κης μιλώντας για τα Βαρώσια.
Στις κοινές τους δηλώσεις, οι δύο ηγέτες 
αναφέρθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα θεμά-
των. Ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε το καυτό 
ζήτημα της ενέργειας, για το οποίο ο κ. 
Πούτιν υπενθύμισε ότι η Ρωσία εξασφα-
λίζει πάνω από το 40% των ενεργειακών 
αναγκών της Ελλάδος. «Η Ρωσία εκπληρώ-
νει τις υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα 
και την ΕΕ και θα συνεχίσει την αδιάκοπη 
προμήθεια φυσικού αερίου» προσέθεσε. 
Από την πλευρά του, ο κ. Μητσοτάκης 
είπε ότι η Ρωσία έχει αποδειχθεί αξιόπι-
στος προμηθευτής φυσικού αερίου στην 
Ελλάδα, όπως και η Ελλάδα είναι αξιόπι-
στος εταίρος. Εξέφρασε δε την ελπίδα ότι 
«οι όποιες προσαρμογές να μην αποκλί-
νουν σημαντικά από την υφιστάμενη συμ-
φωνία».
Συζητήθηκαν, επίσης, τα θέματα των σχέ-
σεων της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. 
«Η Τουρκία υιοθετεί όχι μόνο εμπρηστική 
ρητορική, αλλά και επιθετικές ενέργειες 
που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και 
απειλούν τη σταθερότητα στην περιοχή. 
Η Ελλάδα παραμένει ανοιχτή στον διάλογο 
αλλά στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και 
του Δικαίου της Θάλασσας» είπε ο Έλληνας 
πρωθυπουργός. 

Πούτιν: Απαράδεκτη η όποια επέκταση 
του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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ΗΠΑ: Μισός αιώνας μοναξιάς 
σε υψόμετρο 3.048 μέτρων στα 
Βραχώδη Όρη 
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Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην 
πρόεδρος μπορεί να προσφύγει 
στο Ανώτατο Δικαστήριο για να 
ανατρέψει την απόφαση

Ο
μοσπονδιακό Εφετείο έκρινε 
σήμερα ότι ο πρώην πρόεδρος 
Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί 
να μπλοκάρει την παράδοση 

στο Κογκρέσο αρχείων του Λευκού Οί-
κου που θα μπορούσαν να τον εμπλέ-
κουν στην επίθεση που σημειώθηκε στις 

6 Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο από υπο-
στηρικτές του.
Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για 
την παράδοση των αρχείων αυτών στην 
κοινοβουλευτική επιτροπή που ερευνά 
την υπόθεση και τον ρόλο του πρώην 
προέδρου σε αυτήν.
Το Εφετείο έκρινε ότ ι το αίτημα του 
Τραμπ δεν ήταν «βάσιμο».
Είναι πιθανόν ο Ρεπουμπλικάνος πρώην 
πρόεδρος να προσφύγει στο Ανώτατο 
Δικαστήριο για να ανατρέψει την από-
φαση.

διεθνή νέα

 Νόμο που θα απαγορεύει στους 14 
και κάτω την αγορά τσιγάρων και 
σταδιακά θα αυξάνει τα ηλικιακά 
όρια, περνάει η Νέα Ζηλανδία που 
ευελπιστεί το 2025 να έχει απαλλαγεί 
από το κάπνισμα.

Ν
έο νόμο εισάγει η Νέα Ζηλανδία, 
με σκοπό να εμποδίσει τους νέ-
ους να αγοράσουν τσιγάρα και 
κατ’ επέκταση να καπνίσουν. Σκο-

πός της Κυβέρνησης είναι η χώρα να απαλ-
λαχθεί από το κάπνισμα μέχρι το 2025, με 
την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ayesha 
Verrall να αποκαλύπτει: «Τα άτομα ηλικίας 
14 ετών, όταν τεθεί σε ισχύ ο νόμος, δεν θα 
μπορούν ποτέ να αγοράσουν νόμιμα κα-
πνό», ενώ πρόσθεσε: «Θέλουμε να μειώ-
σουμε έτσι την ελκυστικότητα, τον εθισμό 
και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων κα-
πνού».
Όσοι είναι ηλικίας 14 ετών και κάτω, καθώς 
και οποιοσδήποτε γεννηθεί μετά από αυτή 
τη γενιά, δεν θα μπορεί να αγοράσει τσι-
γάρα για το υπόλοιπο της ζωής του. Αυτή τη 
στιγμή, η νόμιμη ηλικία καπνίσματος είναι 
τα 18 έτη.
Σύμφωνα με την Daily Mail, κάθε χρόνο θα 
προστίθενται επιπλέον ηλικιακές ομάδες 

στην απαγόρευση μέχρι να είναι παράνομο 
το κάπνισμα για όλη τη χώρα.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τσιγάρα με ελά-
χιστες μόνο ποσότητες νικοτίνης θα είναι 
διαθέσιμα για αγορά, ωστόσο θα υπάρ-
χουν μόνο 500 καταστήματα σε όλη τη Νέα 
Ζηλανδία που θα επιτρέπεται να τα πουλή-
σουν.
Η Ayesha Verrall είπε ότι αυτά τα μέτρα θα 
διασφαλίσουν την τήρηση του στόχου για 
σταδιακή κατάργηση των τσιγάρων και του 
καπνού έως το 2025: «Θέλουμε να διασφα-
λίσουμε ότι οι νέοι δεν θα αρχίσουν ποτέ 
το κάπνισμα, επομένως θα καταστήσουμε 
παραβατική την πώληση ή την παροχή 
προϊόντων καπνού σε νέους ανθρώπους». 
Συμπλήρωσε δε: «Τα ποσοστά καπνίσματος 
κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά 
πρέπει να κάνουμε περισσότερα και γρηγο-
ρότερα για να πετύχουμε τον στόχο μας».
Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας αυξάνει 
αργά το κόστος των τσιγάρων την τελευταία 
δεκαετία, με τις τιμές να εκτινάσσονται κατά 
10%από έτος σε έτος. Ένα πακέτο 20 τσιγά-
ρων Marlboro στη χώρα κοστίζει τώρα 33 
δολάρια, ωστόσο δεν είναι στα σχέδια της 
Κυβέρνησης να συνεχίσει τις αυξήσεις.
Η απαγόρευση για άτομα 14 ετών και κάτω 
αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του επό-
μενου έτους.

Νέα Ζηλανδία: Κάπνισμα… τέλος 
από το 2025!

ΗΠΑ: Ο Τραμπ δεν μπορεί να 
μπλοκάρει την παράδοση αρχείων του 
Λευκού Οίκου στο Κογκρέσο, έκρινε 
το Εφετείο

Έπεσε ξύλο στην τουρκική 
Εθνοσυνέλευση ανάμεσα σε βουλευτές

Χ
αμός επικράτησε στην τουρκική 
Εθνοσυνέλευση όταν βουλευτής 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
επετέθη φραστικά κατά του υ-

πουργού Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, 
επειδή χρησιμοποίησε το αεροσκάφος 
του φυγόδικου Τούρκου επιχειρηματία 
Κορκμάζ.
Οι βουλευτές σχεδόν ήλθαν στα χέρια 
με τον υπουργό Εσωτερικών να φωνάζει 
«απατεώνα» τον βουλευτή με αποτέλε-
σμα να διακοπεί η συνεδρίαση.
Νωρίτερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώ-
ντας στους δημοσιογράφους κατά την 
επιστροφή του από το Κατάρ επέμενε 
στην ανορθόδοξη πολιτική των χαμηλών 
επιτοκίων και πρόσθεσε πως τα συναλ-
λαγματικά διαθέσιμα της Τουρκίας δεν 

δημιουργούν ζήτημα παρά τις παρεμβά-
σεις που έκανε την περασμένη εβδομάδα 
στην αγορά η κεντρική τράπεζα.
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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

Τα σημάδια ότι το μωρό δεν 
κοιμάται αρκετά

Ω
ς νέοι γονείς, γνωρίζετε πολύ κα-
λά ότι δεν κοιμάστε αρκετά, αλλά 
το αν το μωρό σας κοιμάται επαρ-
κώς ή όχι μπορεί να είναι πιο δύ-

σκολο να προσδιοριστεί. Ο επαρκής ύπνος 
είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και την 
ευημερία του μωρού σας. Γνωρίζοντας πόσο 
πρέπει να κοιμάται το μωρό σας και τα ση-
μάδια της στέρησης ύπνου θα είστε σε θέση 
να εξασφαλίσετε ότι το μικρό σας ξεκουρά-
ζεται όσο χρειάζεται.

Τα σημάδια ότι το μωρό δεν κοιμά-
ται αρκετά
Εάν υποψιάζεστε ότι το μωρό σας δεν κοιμά-
ται αρκετά, υπάρχουν μερικά σημάδια που 
πρέπει να προσέξετε.

Ανήσυχο μωρό
Η φασαρία είναι ένας τρόπος με τον οποίο 
τα μωρά επικοινωνούν τις ανάγκες τους. 

Ωστόσο, εάν το μωρό σας τείνει να είναι πιο 
ανήσυχο από το συνηθισμένο, μπορεί να 
είναι ένα σημάδι ότι δεν κοιμάται αρκετά.

Δυσκολία ύπνου τη νύχτα
Ακριβώς όπως οι ενήλικες, έτσι και τα μωρά 
όταν κουράζονται υπερβολικά, συχνά υπερ-
διεγείρονται και δυσκολεύονται να πέσουν 
και να κοιμηθούν.

Υπνάκος για πολύ λίγη ώρα
Εάν το μωρό σας δεν κοιμάται για αρκετό 
χρονικό διάστημα, θα μπορούσε να οδη-
γηθεί σε στέρηση ύπνου. Τα νεογέννητα 
μπορεί να κοιμούνται μόνο για 10-15 λεπτά 
τη φορά, αλλά στους τρεις μήνες, τα 30-45 
λεπτά ανά μεσημεριανό ύπνο είναι πιο 
συχνά. Μόλις το μωρό σας γίνει επτά μηνών, 
μπορείτε να περιμένετε να κοιμάται για μία 
ώρα ή περισσότερο τη φορά.

Σήματα… υπνηλίας
Με τον καιρό, θα μάθετε να αναγνωρίζετε 
τα σήματα του μωρού σας ότι είναι κουρα-
σμένο. Μερικές συνηθισμένες χειρονομίες 
που μπορεί να υποδηλώνουν ότι είναι ώρα 
για ύπνο περιλαμβάνουν το χασμουρητό, το 
τρίψιμο των ματιών του και το τράβηγμα των 
αυτιών του.

Έλλειψη ενδιαφέροντος για τους 
ανθρώπους ή το περιβάλλον του
Το πόσο αλληλεπιδρά το μωρό σας με τον 

κόσμο του εξαρτάται από την ηλικία και το 
στάδιο ανάπτυξής του, αλλά εάν το μωρό 
σας φαίνεται ληθαργικό ή έχει ασυνήθιστη 
έλλειψη ενδιαφέροντος, θα μπορούσε να 
είναι ένα σημάδι στέρησης ύπνου.

Πόσο κοιμάται το μωρό;
Από την μία, μπορεί να σκέφτεστε ότι θα 
ξεκουραστείτε. Από την άλλη όμως, μπο-
ρεί να ανησυχήσετε αν κοιμάται παραπάνω 
χρόνο από το συνηθισμένο. Γίνεται όμως 
το μωρό να κοιμάται υπερβολικά; Ανάλογα 
με την ηλικία τους, τα μωρά χρειάζονται τις 
ακόλουθες ώρες ύπνου:
Νεογέννητα 0 έως 3 μηνών: Τα νεογέννητα 
θα κοιμούνται από 14-17 ώρες, με τα πρό-
ωρα να αυξάνουν τις ώρες έως και τις 22 την 
ημέρα. Είναι σύνηθες για τα μωρά να κοι-
μούνται ανά διαστήματα τόσο κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της 
νύχτας, με τα διαστήματα να διαρκούν περί-

που για μία ή δύο ώρες συνεχόμενα.
4- 12 μήνες: Είναι σύνηθες για τα βρέφη να 
κοιμούνται 12-16 ώρες την ημέρα. Οι υπνά-
κοι κατά τη διάρκεια της ημέρας πρέπει να 
περιλαμβάνουν 2 έως 3 ώρες συνεχόμενα. 
Τα μωρά θα αρχίσουν σταδιακά να κοιμού-
νται περισσότερο τη νύχτα. Ένα μωρό 5 
μηνών μπορεί να κοιμηθεί για περίπου έξι 
με οκτώ ώρες την νύχτα ενώ ένα 7 μηνών 
μπορεί να κοιμηθεί και για έντεκα. Καθώς 
πλησιάζουν τα πρώτα τους γενέθλια, θα κοι-
μούνται μεταξύ 10-12 ωρών το βράδυ.

Γίνεται να κοιμηθούν υπερβολικά;
Ένα μωρό μπορεί να κοιμηθεί υπερβο-
λικά, είτε είναι νεογέννητο ή μεγαλύτερο. 
Ωστόσο, ένα νεογέννητο που κοιμάται όλη 
την ημέρα ίσως να πρέπει να σας ανησυχή-
σει περισσότερο από ένα μεγαλύτερο μωρό 
που κοιμάται υπερβολικά, το οποίο μπορεί 
να κάνουν όταν είναι άρρωστα.
Επειδή τα νεογέννητα έχουν ιδιαίτερα μικρή 
κοιλιά, πρέπει να τρώνε συνεχώς για να 
λάβουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. 
Όσο δελεαστικό και αν είναι, μην αφήνετε το 
μωρό σας να συνεχίσει να κοιμάται αν έχει 
ξεπεράσει τις ώρες που πρέπει και έχει φτά-
σει η ώρα της ημέρας που πρέπει να φάει.
Θα πρέπει να το ξυπνήσετε για να το ταΐ-
σετε. Ειδικά τον πρώτο μήνα, θα πρέπει να 
παρακολουθείτε προσεκτικά την ώρα και να 
ξυπνήσετε το νεογέννητό σας όταν είναι ώρα 
να το ταΐσετε.

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;

Ο
ι άνθρωποι είμαστε περίεργοι 
- και κοιτάμε τη ζωή των άλ-
λων μερικές φορές περισσό-
τερο και από ό,τι τη δική μας. 

Καταναλώνουμε ώρες για να δούμε που 
κάνουν διακοπές τα διάσημα πρόσωπα, 
μπαίνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης και «κατασκοπεύουμε» τους δια-
δικτυακούς μας φίλου. Μερικοί από ε-
μάς κοιτάμε έξω για να δούμε τι κάνουν 
οι γείτονες μας. 
Ξοδεύουμε επίσης ατελείωτες ώρες 
στο διαδίκτυο: Ο βρετανός παρατηρη-
τής Ofcom διαπίστωσε τον περασμένο 
Ιούνιο ότι οι ενήλικες περνούσαν κατά 
μέσο όρο το ένα τέταρτο της ημέρας 
τους που ήταν ξύπνιοι χρησιμοποιώ-
ντας το διαδίκτυο, ενώ μια παγκόσμια 
έρευνα στις αρχές της πανδημίας δια-
πίσ τωσε ότι το 40% των ανθρώπων 
ξόδευαν περισσότερο χρόνο στα κοινω-
νικά μέσα .   
Δεν είναι περίεργο που θέλουμε να συλ-
λέγουμε πληροφορίες και ειδήσεις. 
Πάντα ήμασταν  περίεργοι ως είδος. 
Οι δικές μας ιστορίες διαμορφώνονται 
από τις ανταλλαγές που έχουμε με τη 
ζωή και τις ιστορίες άλλων ανθρώπων. 
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας, το ενδιαφέρον μας για τη ζωή των 
άλλων φαίνεται να έχει αυξηθεί κατά 
πολύ. 
Αλλά παρόλο που αυτή η περιέργεια 
μπορεί να φαίνεται λάθος, δεν είναι 
πάντα κακή. Σε τέτοιες εποχές, που οι 
συμπεριφορές και τα πρότυπα εξελίσ-
σονται συνεχώς, η παρατήρηση άλλων 
ανθρώπων μπορεί να μας βοηθήσει να 
επεξεργαζόμαστε κάθε αλλαγή και να 
μάθουμε πώς να προσαρμοζόμαστε. 
Φυσικά η περιέργεια για την ζωή των 
άλλων δεν είναι κάτι καινούριο, απλά 
σήμερα έχουμε πολύ περισσότερους 
τρόπους να το πετύχουμε, σε σχέση 
με πριν από μια δεκαετία. Οι ειδήσεις 
έχουν πολλαπλασιαστεί, προσφέροντας 
σκέψεις και φωτογραφικά υλικά που 
προσθέτουν μια νέα διάσταση. Στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, δεν έχουμε 
μόνο το Facebook, αλλά το Instagram, 
το Snapchat, το TikTok και τώρα το 
Clubhouse - μια πληθώρα διαφορο-
ποιημένων πλατφορμών που παρέχουν 
διαφορετικούς τρόπους παρατήρησης. 
Αυτή η επιθυμία να κοιτάμε τις ζωές των 
άλλων μπορεί επίσης να είναι μια προ-
σπάθεια να κατανοήσουμε τον κόσμο 

γύρω μας. Η επιθυμία μας να παρατη-
ρήσουμε, λοιπόν, φαίνεται να γεννιέ-
ται από την επιθυμία ανταλλαγής πλη-
ροφοριών σχετικά με το ποιοι είμαστε 
μέσα από τις ιστορίες που λέμε για τον 
εαυτό μας. Όλες οι ιστορίες που συζη-
τάμε απευθείας με άλλους ανθρώπους 
- και αυτές που διαβάζουμε και τις βλέ-
πουμε και τις ακούμε - έχουν κάποιου 
είδους αντίκτυπο στη διαμόρφωση των 
αντιλήψεων μας  για την κοινωνία.
Και από τότε που εμφανίστηκε η παν-
δημία ενδιαφερόμαστε ακόμη περισσό-
τερο για αυτές τις ιστορίες. Η αυξημένη 
μας επιθυμία να μαθαίνουμε όλα τα 
είδη πληροφοριών εν μέρει αντανακλά 
την περιορισμένη καθημερινότητά μας. 
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι 
ένα μέσο διαφυγής που μας επιτρέπει 
να κοιτάξουμε τη ζωή των άλλων σε ένα 
εικονικό επίπεδο. Μας παρέχουν ένα 
εικονικό φάρμακο για ευκαιρίες σύνδε-
σης με τον πραγματικό κόσμο που έχουν 
αφαιρεθεί.
Αν και αυτές οι αλληλεπιδράσεις μπο-
ρεί να μην ε ίναι τόσο ικανοποιητ ι-
κές όσο οι συναντήσεις στην πραγμα-
τική ζωή, οι πλατφόρμες κοινωνικών 
μέσων ενημέρωσης είναι ένας από τους 
λίγους τρόπους που μας έχουν απομεί-
νει για να συνδεθούμε αυθόρμητα με 
άλλους ανθρώπους. Πλατφόρμες όπως 
το TikTok, το Instagram και το Snapchat 
μας βοηθούν να διασχίσουμε εικονι-
κούς δρόμους, που διαφορετικά δεν θα 
συναντούσαμε ποτέ κατά τη διάρκεια 
του lockdown. 
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δια-
δραματίζουν επίσης ρόλο στην ταχεία 
καθιέρωση νέων κανόνων. Παρακολου-
θούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
συνειδητά και ασυνείδητα, για να κατα-
νοήσουμε τους νέους» κανόνες « της 
εποχής. Τι είναι αποδεκτό να κάνουμε, 
πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, με 
ποιον είναι εντάξει να είμαστε και τι 
είναι ασφαλές να μοιραστούμε; ...
Επίσης το να βλέπεις τους φόβους των 
άλλων να ξεσκεπάζονται σε μια ανάρ-
τηση ή να επικυρώνονται από άλλους, 
μπορεί να έχει μια ηρεμισ τ ική επί-
δραση.  Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν 
αυτά τα δεδομένα για να εκτιμήσουν τη 
δική τους ζωή. Είμαστε κοινωνικά πλά-
σματα και παρατηρούμε τους γύρω μας 
για να δούμε πώς να συμπεριφερόμα-
στε και εμείς.

Γιατί δεν μπορούμε
να σταματήσουμε

να κρυφοκοιτάζουμε
τις ζωές των άλλων
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Α
ν και μια κήλη δεν μπορεί 
να θέσει την υγεία και τη 
ζωή των ασθενών σε άμε-
σο κίνδυνο, η αντιμετώπι-

σή της δεν θα πρέπει να αναβάλλεται 
για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς 
η εμφάνιση της πάθησης συνοδεύ-
εται από την πιθανότητα ανάπτυξης 
επιπλοκών, δυνητικά επικίνδυνων. 
Η, όχι και τόσο σπάνια και εξαιρετι-
κά επικίνδυνη, επιπλοκή των κηλών 
του κοιλιακού τοιχώματος ονομάζε-
ται περίσφιξη

Τι συμβαίνει κατά την περί-
σφιξη μίας κήλης;
Μια κήλη του κοιλιακού τοιχώματος, 
δημιουργείται όταν κάποιο τμήμα 
ενός ενδοκοιλιακού οργάνου δια-
περάσει το κοιλιακό τοίχωμα και 
προβάλλει κάτω από το δέρμα 
της περιοχής. Το περιεχόμενο 
της κήλης έχει συνήθως τη 
δυνατότητα να επιστρέφει 
εντός της κοιλιάς (να ανατάσ-
σεται), όταν ο ασθενής βρεθεί 
σε ύπτια θέση.
Περίσφιξη κήλης, ονομάζε-
ται η κλινική κατάσταση, κατά 
την οποία συμβαίνει μόνι-
μος εγκλωβισμός του οργάνου 
εκτός του κοιλιακού τοιχώμα-
τος, χωρίς τη δυνατότητα ανά-
ταξής του στο εσωτερικό της 
κοιλιάς.
Το εγκλωβισμένο σπλάχνο, 
ξεκινά να πιέζεται από το κοιλι-
ακό τοίχωμα, με αποτέλεσμα να δια-
κόπτεται αρχικά η φλεβική απορροή 
του και να παρουσιάζεται οίδημα. Το 
οίδημα επιδεινώνει την απόφραξη, 
με αποτέλεσμα τελικά την διακοπή 
της αρτηριακής παροχής (αιμάτωση), 
με επακόλουθο την ισχαιμία και τη 
νέκρωση του οργάνου.
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, 
που το εγκλωβισμένο σπλάχνο είναι 
κάποιο τμήμα του εντέρου, η περί-
σφιξή του προκαλεί διακοπή της 
κυκλοφορίας του περιεχομένου του 
(ειλεός) και σε επόμενο στάδιο ισχαι-
μία και διάτρηση του οργάνου, με 
τοπική ή γενικευμένη περιτονίτιδα, 
κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη, 
ακόμα και για τη ζωή των ασθενών.

Ποια είναι τα συμπτώματα της 
περίσφιξης κήλης;

Οι κήλες του κοιλιακού τοιχώ-
ματος, δεν παρουσιάζουν ιδιαί-
τερα συμπτώματα, τουλάχιστον 
στο αρχικό τους στάδιο. Ασθενείς 
με κήλη, οι οποίοι βιώνουν έντονα 
συμπτώματα και δυσφορία, θα πρέ-
πει άμεσα να αναζητήσουν ιατρική 
βοήθεια.
Τα συμπτώματα, τα οποία θα πρέπει 
να θορυβήσουν και να κινητοποιή-
σουν άμεσα τους ασθενείς είναι:
Οξύς και συνεχής κοιλιακός πόνος
Ναυτία
Εμετός
Ερυθρότητα και τοπική θερμότητα 
στην περιοχή της κήλης
Δεκατική πυρετική κίνηση ή πυρετός
Αυξημένος καρδιακός σφυγμός
Αδυναμία αποβολής αερίων ή 

κοπράνων
Τοπικό άλγος στην περιοχή της 
κήλης

Πώς θα προληφθεί η 
περίσφιξη κήλης;
Η πιθανότητα περίσφιξης 
είναι ο βασικότερος λόγος, 
για τον οποίο οι χειρουργοί 

προτείνουν να μην αναβάλλεται 
για μεγάλο χρονικό διάστημα 
η χειρουργική αντιμετώπιση 
οποιασδήποτε μορφής κήλης 

του κοιλιακού τοιχώματος, ανε-
ξαρτήτως μεγέθους ή χρονικής 
διάρκειας από τη στιγμή που 
εμφανίστηκε.

Η αντιμετώπιση μιας περισφιγμέ-
νης κήλης είναι η άμεση χειρουρ-
γική επέμβαση, συνεπώς ασθενείς 
με κήλη που αντιμετωπίζουν κάποιο 
από τα παραπάνω συμπτώματα, θα 
πρέπει να επικοινωνήσουν αμέσως 
με κάποιον εξειδικευμένο Γενικό Χει-
ρουργό για να λάβουν οδηγίες για τις 
επόμενες κινήσεις τους.
Το Νοσοκομείο Metropolitan 
General, έχει πιστοποιηθεί ως 
Κέντρο Αριστείας στη Χειρουρ-
γική Κηλών από τον Διεθνή Φορέα 
Χειρουργικών Πιστοποιήσεων 
Surgical Review Corporation (SRC). 
Το Κέντρο Αριστείας στη χειρουρ-
γική κηλών τελεί υπό τη διεύθυνση 
του πιστοποιημένου, από τον ίδιο 
φορέα, Master Surgeon & Surgeon 
of Excellence δρ Χαράλαμπου Σπυ-
ρόπουλου.

Κήλη: Τα ανησυχητικά 
συμπτώματα της περίσφιξης – 
Το χειρουργείο που σώζειΟ 

Δρ. Evan Parks, Psy.D., κλινικός ψυχολόγος στο 
Νοσοκομείο Αποκατάστασης Mary Free Bed και 
επίκουρος καθηγητής στο Ιατρικό Κολέγιο του 
Πανεπιστημίου του Michigan αναλύει τα έξι ση-

μάδια που δείχνουν ότι είστε αγχωμένοι και δεν το αντιλαμ-
βάνεστε και ότι το άγχος αυτό σχετίζεται με χρόνιο πόνο ή 
άλλα προβλήματα υγείας που ενδεχομένως να βιώνετε.
1. Δυσκολεύεστε να ονοματίσετε τα συναισθήματά σας.
Αν περνάτε την ημέρα σας χωρίς να σκέφτεστε ιδιαίτερα 
πώς νιώθετε, αν έχετε δυσκολία να εξηγήσετε στους άλλους 
τι αισθάνεστε ή ρωτάτε σπάνια για το πώς αισθάνονται 
εκείνοι και δεν είστε σίγουροι τι σας κάνει να νιώθετε καλά 
ή άσχημα, μπορεί να αντιμετωπίζετε αλεξιθυμία (κατά-
σταση στην οποία το άτομο δεν μπορεί να κατανοήσει και 
να εκφράσει τα συναισθήματά του).
2. Ο χρόνιος πόνος ή άλλα προβλήματα υγείας άρχισαν σε 
μια περίοδο στρες ή αλλαγών.
Αν πάτε πίσω στον χρόνο, τότε που άρχισε να πονάει ο αυχένας ή η μέση σας ή εμφανίστηκε μια έντονη κόπωση, 
μπορείτε να διαπιστώσετε ότι ήταν μια ιδιαίτερα μεταβατική ή στρεσογόνος περίοδος. Ίσως το πρώτο σας παιδί να 
ξεκίνησε το σχολείο, το μεγαλύτερο να έφυγε από το σπίτι, ο σύζυγός σας να πήρε σύνταξη, ένας γονιός να πέθανε, 
να πήρατε προαγωγή στη δουλειά, να αποφοιτήσατε από το πανεπιστήμιο ή να ξεκινήσατε μια καινούργια δου-
λειά. Οι αλλαγές και το στρες είναι ιδιαίτερα επώδυνα, καθώς η έλλειψη ελέγχου σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί 
να οδηγήσει σε άγχος.
3. Δε μοιράζεστε τις συναισθηματικές σας μεταπτώσεις με άλλους.
Οι άνθρωποι που είναι ανοιχτοί στο να μοιραστούν τη ζωή τους με άλλους μιλούν για τα συναισθήματά τους. Οι 
άνθρωποι που συνδέονται με τους άλλους κυρίως μέσω δραστηριοτήτων όπως η δουλειά, ο αθλητισμός ή οι συζη-
τήσεις για την πολιτική, ίσως να μην μπαίνουν στην ουσία των πραγμάτων ώστε να μιλήσουν για αυτό που θέλουν 
ή αισθάνονται.
4. Δεν ξέρετε τι θέλετε.
Όταν οι βασικές μας ανάγκες για σύνδεση με τους άλλους, επάρκεια και αυτονομία δεν καλύπτονται, θα βιώσουμε 
αρνητικά συναισθήματα. Αν, όμως, δεν γνωρίζουμε τις ανάγκες μας μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε και τι αισθα-
νόμαστε όταν αυτές δεν ικανοποιούνται.
5. Οι στρατηγικές αντιμετώπισης δεν είναι υγιεινές.
Παρόλο που μπορεί να πείθετε τον εαυτό σας ότι είστε καλά, πίνετε περισσότερο αλκοόλ, ξεκινήσατε ξανά το τσι-
γάρο, ξοδεύετε περισσότερα χρήματα και χρόνο σε περιττά προϊόντα για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα ύπνου, 
βλέπετε περισσότερη τηλεόραση και αντιδράτε με θυμό σε μικρές ή και καθόλου ενοχλήσεις.
6. Υποφέρετε από ανεξήγητο πόνο.
Αν έχετε απαιτητική ζωή και ανεκπλήρωτες ανάγκες αλλά χωρίς σαφώς ορισμένα συναισθήματα, ο χρόνιος πόνος 
θα μπορούσε να είναι αυτό που αισθάνεστε στο τέλος. Το στρες που αισθάνεστε στη δουλειά, η δυστυχία στο σπίτι, 
οι πιέσεις της ζωής γεννούν συναισθήματα που μας βοηθούν να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά και χρειάζεται 
προσοχή. Σκεφτείτε τον πόνο ως έναν εναλλακτικό τρόπο που έχει ο εγκέφαλος να σας τραβήξει την προσοχή σε 
κάτι που δεν είναι σωστό, αν το συναισθηματικό σύστημα προειδοποίησης είναι «απενεργοποιημένο».

Έξι κρυφά σημάδια που αποκαλύπτουν ότι σας 
έχει κυριεύσει το άγχος

Όσοι ηλικιωμένοι αναζητούν έναν τρόπο να παραμείνουν δυνατοί στο μυαλό και το σώμα τους, ενδεχομένως να 
βρουν την απάντηση στην πιο απλή εργασία, υποστηρίζουν σε νέα τους μελέτη ερευνητές από τη Σιγκαπούρη που 
δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο BMJ Open. Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι οι δουλειές του σπι-

τιού μπορεί να είναι το κλειδί ώστε να διατηρήσουμε το μυαλό μας «κοφτερό» καθώς μεγαλώνουμε. Βρήκαν, λοιπόν, ότι για 
τους γηραιότερους ενήλικες, το καθάρισμα του σπιτιού συνδέεται με καλύτερη μνήμη και εύρος προσοχής, καθώς και με πιο 
δυνατά πόδια. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η μελέτη τους δεν αποδεικνύει ότι οι δουλειές του σπιτιού είναι υπεύθυνες για 
την πιο δυνατή σκέψη ή την καλύτερη ισορροπία, αλλά ότι φαίνεται να υπάρχει κάποια σύνδεση. Για τη μελέτη, οι επιστήμονες 
εξέτασαν σχεδόν 500 υγιείς πολίτες 21-90 ετών. Χρησιμοποίησαν το περπάτημα και την ικανότητα κάποιου να σηκωθεί από 
την καρέκλα ως ένδειξη σωματικής ικανότητας, αλλά και τεστ της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης μνήμης, της γλώσ-
σας, του εύρους προσοχής και της οπτικοχωρικής δεξιότητας για να μετρήσουν την πνευματική ικανότητα. Επίσης, ρώτησαν 
τους συμμετέχοντες ποιες δουλειές του σπιτιού και τι άλλου είδους φυσική δραστηριότητα έκαναν. Στις ελαφρές δουλειές 
περιλαμβάνονταν το πλύσιμο των πιάτων, το ξεσκόνισμα, το στρώσιμο του κρεβατιού, το άπλωμα των ρούχων, το σιδέρωμα, 
το καθάρισμα και το μαγείρεμα. Στις βαριές δουλειές περιλαμβάνονταν το πλύσιμο των παραθύρων, το άλλαγμα των σεντο-
νιών, το σκούπισμα με ηλεκτρική, το σφουγγάρισμα και δουλειές όπως το πριόνισμα, το βάψιμο και οι επισκευές.
Από τους νεότερους συμμετέχοντες, το 36% απάντησε ότι έκαναν αρκετή φυσική δραστηριότητα ώστε να πληρούν τους στό-

χους που οι ερευνητές έθεσαν ως ωφέλιμους, ενώ από τους γηραιότερους το ποσοστό ανήλθε στο 48%. Όμως, 
το 61% των νέων και το 66% των γηραιότερων πληρούσε αυτά τα κριτήρια αποκλειστικά μέσω των 

δουλειών του σπιτιού. Λαμβάνοντας υπόψη και άλλους τύπους τακτικής σωματικής άσκησης, οι 
ερευνητές βρήκαν ότι οι δουλειές του σπιτιού συνδέονται με πιο ισχυρές γνωστικές ικανότη-

τες και καλύτερες σωματικές δεξιότητες, αλλά μόνο στους ηλικιωμένους συμμετέχοντες. Η 
βαθμολογία στα τεστ γνωστικής ικανότητας ήταν έως και 8% υψηλότερη σε όσους έκα-

ναν πολλές δουλειές του σπιτιού, οι οποίες συνδέθηκαν, επιπλέον, με υψηλότερη βαθ-
μολογία στην προσοχή. Ακόμη, για τους γηραιότερους συμμετέχοντες, η ισορροπία 
και ο χρόνος που χρειάζονταν για να σηκωθούν από την καρέκλα ήταν καλύτερα σε 
όσους έκαναν πολλές δουλειές.

Πιο κοφτερό μυαλό με αυτές τις 
δραστηριότητες – Κερδισμένοι οι 65ρηδες

υγεία
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Ιστορία Τζένιφερ και Φώτη Ντούλος
Γίνεται ταινία, διαβάστε τα τραγικά γεγονότα που ενέπνευσαν το Χόλιγουντ

Η υπόθεση που συντάραξε την Αμερική με πρωταγωνιστές 
τον ομογενή επιχειρηματία και τη σύζυγό του -  Με τίτλο 
«Gone mom» θα προβληθεί στις 5 Ιουνίου από το συνδρο-
μητικό κανάλι της Disney με τους 100 εκατομμύρια συνδρο-
μητές -  Η εξαφάνιση της Τζένιφερ, που δεν βρέθηκε ποτέ, οι 
υποψίες σε βάρος του, η δικαστική περιπέτεια και η αυτοκτο-
νία μέσα στο αυτοκίνητό του

Η 
ζωή φάνηκε ιδιαίτερα καλή και απλόχερη με τον 
Φώτη Ντούλο: ήταν ευκατάστατος οικονομικά, εί-
χε παντρευτεί την Τζένιφερ Φάρμπερ -κόρη ενός 
από τους πιο ισχυρούς τραπεζίτες, που διετέλεσε 

και αντιπρόεδρος στην Chase Manhattan Bank-, με την ο-
ποία ζούσαν σε ένα ακριβό προάστιο του Κονέ-
κτικατ μαζί με τα πέντε παιδιά τους. Η Τζέ-
νιφερ Φάρμπερ-Ντούλος εξαφανίστη-
κε στις 20 Μαΐου του 2019, ανοίγο-
ντας την αυλαία σε ένα καταιγι-
στικό δράμα που έληξε στα τέλη 
του περασμένου Ιανουαρίου 
με την αυτοκτονία του Ελλη-
να επιχειρηματία. Αν και το 
πτώμα της δεν βρέθηκε πο-
τέ, η ίδια θεωρήθηκε νεκρή 
κι έτσι στις 5 Ιουνίου η πο-
λύκροτη υπόθεση γύρω α-
πό την εξαφάνισή της θα α-
ναβιώσει μέσα από την ταινία 
«Gone mom», σε παραγωγή 
της Lifetime Television που ανή-
κει στην Disney, και θα προβληθεί 
από το συνδρομητικό καλωδιακό κα-
νάλι DISNEY+ με τους 100 εκατομμύρια 
συνδρομητές, το οποίο ειδικεύεται σε παρα-
γωγές που παρακολουθούν κυρίως γυναίκες.
Το θέμα της ταινίας είναι η εξαφάνιση της Τζένιφερ Φάρ-
μπερ-Ντούλος και οι έρευνες των Αρχών γύρω από αυτήν, 
οι οποίες επικεντρώθηκαν στον πρώην σύζυγό της, Φώτη 
Ντούλο. Τους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους θα έχουν η Ανα-
μπεθ Γκις και ο Γουόρεν Κρίστι.
Μέχρι στιγμής τόσο η οικογένεια της Τζένιφερ όσο και αυτή 
του Ελληνα επιχειρηματία, που έδωσε τραγικό τέλος στη ζωή 
του, δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο για την επερχόμενη ταινία, 
η οποία θα ξύσει πληγές, φέρνοντας στο φως της δημοσιότη-
τας μια ιστορία που όταν δημοσιοποιήθηκε προκάλεσε τερά-
στιο ενδιαφέρον για οχτώ μήνες, αφού είχε όλα τα στοιχεία 
ενός κινηματογραφικού θρίλερ, από αυτά που σου κόβουν 
την ανάσα.

Το κορίτσι που χάθηκε
Οι αναθυμιάσεις από τη βενζίνη που έμπαιναν στην καμπίνα 
του αυτοκινήτου δημιουργούσαν κάτι σαν σύννεφο αιθαλομί-
χλης, το οποίο τύλιγε τον Φώτη Ντούλο και τον έριχνε σταδιακά 
σε ύπνωση. Οταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο γκαράζ και τον 
βρήκαν αναίσθητο, ειδοποίησαν άμεσα ασθενοφόρο, όμως 
ήταν πολύ αργά πλέον για τον άνθρωπο που βρέθηκε στη δίνη 
του κυκλώνα κατηγορούμενος για τη δολοφονία της γυναί-
κας του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και, παρά τις προσπά-
θειες των γιατρών, δεν ξύπνησε ποτέ από το βαθύ κώμα που 
είχε πέσει, με τους γιατρούς να ενημερώνουν την αδελφή του 
ότι κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε ποτέ. Λίγο προτού διακοπεί η 
μηχανική υποστήριξη στον Φώτη Ντούλο, τα παιδιά του μπή-
καν στην Εντατική για να τον δουν και φυσικά να τον χαιρετή-
σουν για τελευταία φορά.
Ακολούθησε η αποσύνδεση από τα μηχανήματα που κρα-
τούσαν στη ζωή έναν από τους δύο πρωταγωνιστές του 
οικογενειακού δράματος που συγκλόνισε τόσο την Αμε-
ρική όσο και την Ελλάδα. Ο άλλος είναι η Τζένιφερ Φάρ-
μπερ-Ντούλος, την οποία οι Αρχές θεωρούν πλέον νεκρή, 
παρότι το πτώμα της δεν βρέθηκε ποτέ, παρά τις επισταμέ-
νες έρευνες που πραγματοποίησαν για αρκετό χρονικό διά-
στημα. Για την αδελφή του Ρένα και τους δικούς του ανθρώ-
πους ο Φώτης Ντούλος δεν σκότωσε την πρώην σύζυγό του, 

ήταν αθώος από την αρχή αυτού του αστυνομικού θρίλερ 
και η αυτοκτονία του μαζί με το σημείωμα που άφησε το 
αποδεικνύουν περίτρανα.
Ολοι οι υπόλοιποι είναι πεπεισμένοι ότι ο χαρισματικός 
σκιέρ, που αναστάτωνε κάποτε τον «Αστέρα» Βουλιαγμένης 
με την παρουσία του, ήταν σίγουρα μπλεγμένος στη δολο-
φονία της. Γεγονός είναι ότι όποια και αν είναι η αλήθεια 
για τη συγκλονιστική υπόθεση, η οποία μπορεί και να μη 
μαθευτεί ποτέ, η αυτοκτονία του Φώτη Ντούλου επισκίασε 
τα πάντα. Μια υπόθεση που στάθηκε η αιτία για μια ολική 
ανατροπή στη ζωή του Ελληνα επιχειρηματία, τον οποίο οι 
Αρχές θεώρησαν από την αρχή κύριο ύποπτο, πιέζοντάς τον 
αφόρητα με ανακρίσεις και συλλήψεις, ευελπιστώντας ότι 

κάποια στιγμή θα σπάσει.
Η τρίτη κατά σειρά σύλληψή του μπορεί 

να διήρκησε λίγα 24ωρα, αλλά ήταν 
αρκετή για να τον οδηγήσει στο 

απονενοημένο διάβημα.
Η μοιραία γνωριμία

Πολλοί αναρωτήθηκαν πώς 
είναι δυνατόν αυτός ο γόνος 
μιας τόσο εύπορης οικογέ-
νειας και ιδιαίτερα γοητευ-
τικός άνδρας να μπλέχτηκε 
σε ένα θρίλερ που παραπέ-
μπει σε ταινία. Γυρίζοντας 

τον χρόνο αρκετά χρόνια 
πίσω, στα μέσα της δεκαετίας 

του ’80, ο Φώτης Ντούλος που 
λάτρευε το θαλάσσιο σκι, έφευγε 

από τη Χατζηγιάννη Μέξη στην 
περιοχή του «Χίλτον» για να κατέβει 

στον «Αστέρα» Βουλιαγμένης προκειμέ-
νου να επιδοθεί στο αγαπημένο του σπορ.

Η ζωή του ήταν κυριολεκτικά ιδανική, όταν έφυγε στην 
Αμερική για σπουδές, πρώτα στο Columbia και μετά στο 
Brown. Κατόπιν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη.Προσλήφθηκε 
στην Ernst & Young, μία από τις πλέον γνωστές εταιρείες 
ορκωτών λογιστών στον κόσμο, έβγαζε πολύ καλά λεφτά 
και είχε τη δυνατότητα το καλοκαίρι να κάνει θαλάσσιο σκι 
στα Χάμπτονς και τον χειμώνα να κατεβαίνει τις χιονισμένες 
βουνοπλαγιές του Ασπεν στο Κολοράντο.
Ενα τέτοιο βράδυ στο βουνό έπεσε πάνω στην παλιά του 
συμφοιτήτρια Τζένιφερ Φάρμπερ, μια όμορφη γυναίκα με 
την οποία έμελλε να πορευτούν μαζί στη ζωή για δώδεκα 
χρόνια. Ομως όπως συμβαίνει συνήθως, κάποια στιγμή 
όλα τα ωραία τελειώνουν, ακόμη και ένας γάμος στον οποίο 
υπάρχουν πέντε παιδιά. Το διαζύγιο του Φώτη με την Τζέ-
νιφερ δεν ήταν εύκολο. Το πρώην ζευγάρι είχε αποκτήσει 
δύο φορές δίδυμα (τη μία δύο αγόρια και την άλλη αγό-
ρι-κορίτσι) και στο τέλος άλλη μια κόρη, τα οποία βρέθηκαν, 
άθελά τους, στη δίνη αυτού του τόσο σκληρού χωρισμού 
των γονιών τους.
Τα πάντα άλλαξαν στις 24 Μαΐου του 2019, όταν η πρώην 
σύζυγος του Ντούλου, η οποία διέμενε μαζί με τα παιδιά 
τους στη Νέα Χαναάν, σε μια εντυπωσιακή κατοικία που 
είχε νοικιάσει, εθεάθη ζωντανή για τελευταία φορά. Από 
εκείνη την ημέρα ξεκίνησε και ο εφιάλτης του Ελληνα επι-
χειρηματία, τον οποίο οι Αρχές που ερευνούσαν την υπό-
θεση θεώρησαν άμεσα εμπλεκόμενο και Νο 1 ύποπτο για 
τον φόνο της. Το ένταλμα σύλληψής του που δόθηκε στη 
δημοσιότητα περιείχε αμφίβολα στοιχεία αλλά και ερμη-
νείες που βρήκαν κάθετα αντίθετους τον Φώτη Ντούλο και 
τον δικηγόρο του.
Ο δεινός σκιέρ, αφού κατέβαλε εγγύηση 500.000 δολα-
ρίων, επέστρεψε την πρώτη φορά στην έπαυλη που έμενε 
μαζί με την πρώην σύζυγό του και τα παιδιά τους στο Κονέ-
κτικατ, όταν όλα στη ζωή τους φάνταζαν σαν ένα ωραίο 
παραμύθι. Δεν ήταν, όμως, γραφτό να δει ξανά τα παιδιά 
του από τις 24 Μαΐου μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής 
του, όταν αυτά τον επισκέφθηκαν για να τον αποχαιρετή-
σουν στο δωμάτιο όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος. 
Και τα πέντε παιδιά του μένουν μαζί με τη γιαγιά τους, Γκλό-

ρια -ο σύζυγός της, Χίλιαρντ Φάρμπερ, απεβίωσε πριν από 
τρία χρόνια-, η οποία δεν επέτρεψε ποτέ στη θεία τους και 
αδελφή του Φώτη Ντούλου να δει τα ανίψια της.
Η Τζένιφερ Φάρμπερ θεωρείται νεκρή από τους οικείους 
της, με τις έρευνες των Αρχών για την ανεύρεσή της να μην 
έχουν αποδώσει καρπούς σε αυτό το θρίλερ που εκτυλισ-
σόταν για οχτώ μήνες. Οι αστυνομικοί ήταν πεπεισμένοι ότι 
ο Ελληνας επιχειρηματίας παραποίησε ή κατέστρεψε απο-
δεικτικό υλικό και στοιχεία, κάτι όμως που εκείνος δεν απο-
δέχτηκε ποτέ. Αντίθετα, τόσο αυτός όσο και ο δικηγόρος 
του βρήκαν ότι μέσα στις σελίδες του εντάλματος υπάρχουν 
πολλά στοιχεία που δημιουργούν τουλάχιστον αντιφάσεις, 
όπως για παράδειγμα η φράση «possible blood stains», 
δηλαδή «πιθανόν κάτι που μοιάζει με αίμα», το οποίο βρέ-
θηκε στο κάθισμα ενός pick up Τοyota που φέρεται να χρη-
σιμοποίησε τότε ο Ντούλος.
ις ίδιες ενστάσεις έχουν και για τις κηλίδες αίματος που βρέ-
θηκαν στο γκαράζ, αφού δεν διευκρινίζεται στο ένταλμα αν 
εξετάστηκαν και σε ποιον ανήκουν.
Από την άλλη, κανείς δεν ξέρει τι έχει να πει ο Ντούλος για 
το δρομολόγιο με το κόκκινο Τοyota και τις σακούλες που 
πέταγε καθ’ οδόν, καθώς και για τις πινακίδες που βρέθη-
καν πεταμένες σε έναν υπόνομο.Αυτό που δεν αναφερόταν 
στο ένταλμα είναι ότι στις 21 Μαΐου του 2019, όταν ο γιος 
του, Κωνσταντίνος, είχε την ονομαστική του εορτή, η Τζένι-
φερ κάλεσε τον Ντούλο στο σπίτι της για να ευχηθεί κι αυτός 
στο παιδί του. Ο τελευταίος αγόρασε μια τούρτα και πέρασε 
κάποιες ώρες με τα παιδιά του προτού επιστρέψει στην 
κατοικία του, ενώ έφαγαν όλοι μαζί. Αργότερα οι Αρχές έκα-
ναν λόγο για δικό του DNA στο σπίτι της Τζένιφερ, κάτι από-
λυτα λογικό για τον ίδιο, αφού έφαγε τούρτα, ήπιε νερό και 
χρησιμοποίησε σκεύη και μαχαιροπίρουνα.

Η τελευταία σύντροφος
Οταν η Μισέλ Τροκόνις εμφανίστηκε στο δικαστήριο για 
δεύτερη φορά, δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια της όταν 
άκουσε την πιο πρόσφατη κατηγορία που την αφορούσε.
Η γυναίκα με την οποία διατηρούσε δεσμό ο Φώτης Ντού-
λος φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές την τρίτη φορά που 
κλήθηκε ότι είχε πει ψέματα για την εμπλοκή του αγαπημέ-
νου της. Σε αντίθεση με αυτήν και τις αντιφάσεις της, ο Ελλη-
νας επιχειρηματίας εξακολουθούσε να δηλώνει αθώος για 
την εξαφάνιση της πρώην συζύγου του. Η υπερασπιστική 
γραμμή του δεν άλλαξε ποτέ, μέχρι την ημέρα που κλεί-
στηκε στο γκαράζ της κατοικίας του για να δώσει ο ίδιος 
τέλος στη ζωή του. Οι άνθρωποι που τον έζησαν για χρό-
νια μίλησαν για ένα πολύ καλό παιδί και θαυμάσιο πατέρα, 
έναν άνθρωπο που κυνήγησε τα όνειρά του και κατάφερε 
πολλά. Ενα από αυτά ήταν να στήσει τη δική του κατασκευ-
αστική εταιρεία μαζί με την αδελφή του, η οποία είναι αρχι-
τέκτονας, ξεκινώντας με δανεισμό από τις τράπεζες. Ο πεθε-
ρός του τον βοήθησε με μια κατάθεση 1 εκατ. δολαρίων, 
χρήματα τα οποία ο Ντούλος τού επέστρεψε, αφού τα σπί-
τια που έχτιζε πωλούνταν αμέσως. Η ζωή του με την Τζέ-
νιφερ ήταν ειδυλλιακή μέχρι και τη γέννηση του πέμπτου 
τους παιδιού, το 2011. Από εκεί κι έπειτα άρχισαν σταδιακά 
να απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον. Ποιος έφταιξε; Η 
απάντηση είναι δύσκολη και την αλήθεια γνωρίζουν μόνο 
οι άμεσα εμπλεκόμενοι, αν και, όπως είθισται να λέγεται, σε 
έναν χωρισμό φταίνε πάντα και οι δύο. Στην περίπτωση του 
Φώτη και της Τζένιφερ, ο χωρισμός τους το 2016 εξελίχθηκε 
σε μια έντονη διαμάχη, με ουκ ολίγους καβγάδες, μικρής ή 
μεγάλης έντασης. Μόνο που η μυστηριώδης εξαφάνισή της 
εκείνο τον Μάιο του 2019 άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για 
τον πρωταθλητή του θαλάσσιου σκι που επέμεινε μέχρι την 
αυτοκτονία του στην αθωότητά του.
Από την άλλη, οι Αρχές τον θεωρούσαν κύριο ύποπτο της 
εξαφάνισης-δολοφονίας της και ήταν έτοιμες να του περά-
σουν χειροπέδες και να τον οδηγήσουν και στη φυλακή. 
Μόνο που ο Φώτης Ντούλος είχε αποφασίσει ότι δεν θα 
φόραγε ποτέ τη φόρμα του κατάδικου, γνωστοποιώντας το 
με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο: αφαιρώντας ο ίδιος τη 
ζωή του μέσα στο γκαράζ της κατοικίας του στο Κονέκτικατ.
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OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Κρυφό σχολειό 
Μύθος ή πραγματικότητα

Με αφορμή την ραδιοφωνική 
τοποθέτηση του ελληνιστή 
καθηγητή του Université de 

Montréal Jacques Bouchard στο αμφιλεγό-
μενο θέμα των κρυφών σχολειών   και τις 
έντονες αντιδράσεις ορισμένων συμπα-
ροίκων, η σημερινή στήλη θα προσπαθή-
σει να θίξει το θέμα με όσο το δυνατόν πιο 
αντικειμενικά κριτήρια.
Γεγονός είναι ότι η αμφισβήτηση των κρυ-
φών σχολειών τα χρόνια της τουρκοκρα-
τίας εξακολουθεί να απασχολεί πολλούς 
σύγχρονους ιστορικούς. «Ψάχνοντας» το 
θέμα μέσα από έγκυρα ιστορικά βιβλία 
και σοβαρές αναφορές σας μεταφέρω - 
περιληπτικά - και τις δύο απόψεις. 
Σύμφωνα με μία παραδοσιακή αντίληψη, 
οι ποικίλες εντάσεις, οι διακρίσεις και οι 
κατατρεγμοί που υφίσταντο οι υπόδου-
λοι έλληνες από τους Τούρκους, τους ανά-
γκαζαν συχνά να καταφεύγουν σε κρυφά 
σχολειά προκειμένου να διδαχθούν τα 
παιδιά τους γραφή, ανάγνωση, αριθ-
μητική και στοιχεία της ελληνικής Ιστο-
ρίας. Η επίσημη πολιτική των σουλτά-
νων κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας 
επέτρεπε την ελεύθερη ίδρυση και λει-
τουργία ελληνικών σχολείων κάθε βαθ-
μίδας. Οι κατά τόπους πασάδες όμως, οι 
οποίοι διέθεταν μεγάλη αυτονομία στην 
άσκηση πολιτικής, ήταν συχνά απρόθυ-
μοι να επιτρέψουν τη λειτουργία σχολείων 
σε μεγάλη κλίμακα. Επίσημη απαγόρευση 
δεν υπήρξε ποτέ, αλλά τα σχολικά κτίρια 
μπορούσαν να δημευτούν και οι μαθητές 

ως άτομα να υποβληθούν σε ανείπωτες 
ταλαιπωρίες, έτσι ώστε στο τέλος να μην 
αξίζει τον κόπο να διατηρούνται τα σχο-
λεία ανοιχτά.  
Η προφορική παράδοση για τα κρυφά 
σχολειά αναφέρει πως λειτουργούσαν 
κυρίως σε εκκλησίες και μοναστήρια, 
με δασκάλους ιερείς, φιλάνθρωπους 
ή εκπαιδευτικούς χωρίς επαγγελματική 
κατάρτιση, χρησιμοποιώντας ως αναγνω-
στικό βοήθημα τα Ιερά βιβλία της εκκλη-
σίας.
Υπάρχουν μαρτυρίες για τις δυσκολίες 
που αντιμετώπιζαν οι Ρωμιοί κατά την 
εκπαίδευσή τους, οι οποίες ανάγονται 
στους μεταπελευθερωτικούς χρόνους.
Επίσης, ως μαρτυρία για το κρυφό σχο-
λειό θεωρείται και το παιδικό τραγούδι: 
«Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να 
περπατώ, να πηγαίνω στο σκολειό, να 
μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάγ-
ματα, του Θεού τα πράγματα…»
Την άποψη, εξ άλλου, υποστηρίζει ο 
σπουδαίος έλληνας ζωγράφος του 19ου 
αιώνα, Νικόλαος Γύζης, με τον επικό 
πίνακα «Κρυφό Σχολειό» το 1885. 
Γεγονός ωστόσο είναι πως η ύπαρξη κρυ-
φών σχολειών έχει αμφισβητηθεί από   
αρκετούς σύγχρονους ιστορικούς, καθώς 
πολλές αναφορές γι ‘αυτά προέρχονται 
από τα ελεύθερα χρόνια, από περιόδους 
όπου οι εθνικές κυβερνήσεις ήθελαν να 
τονώσουν το εθνικό αίσθημα. Κύριο επι-
χείρημα είναι η έλλειψη πηγών σύγχρο-
νων με τα κρυφά σχολειά. Φαίνεται ότι 
η πρώτη αναφορά σε κρυφό σχολειό 
γίνεται το 1825, μετά την Επανάσταση 
του 1821. Επίσης ως επιχείρημα κατά της 
ύπαρξής τους προβάλλεται και η φιλελεύ-
θερη πολιτική των σουλτάνων στην εκπαί-
δευση των Ρωμιών, αφού αφθονούν οι 
πηγές για τη λειτουργία ελληνικών σχο-
λείων σε πολλές περιοχές της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. 
Όσον αφορά το τραγουδάκι «Φεγγαράκι 
μου λαμπρό» και το συσχετισμό του με 
την ιδέα του κρυφού σχολειού, υποστηρί-
ζεται ότι αποτελεί έναν «μικρό μύθο» που 
ήρθε να ενισχύσει ένα μεγάλο μύθο, «τα 
400 χρόνια σκλαβιάς και φυλακής»
Τα συμπεράσματα δικά σας… 

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου, 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εφορευτικής Επιτροπής

Αγαπητά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο,

Σας ενημερώνουμε ότι λάβαμε δεκαέξι (16) αιτήσεις υποψηφίων για 
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, εκ 
των οποίων οι δεκαπέντε (15) είναι έγκυρες και μια (1) άκυρη.

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο, οι 15 υποψήφιοι εκλέγονται αυτόματα ως τα νέα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τα ονόματα, 
κατ’αλφαβητική σειρά, του νέου Διοικητικού Συμβολίου της Ελληνι-
κής Κοινότητας Τορόντο:

 ª Χρήστος Γεωργακόπουλος

 ª Αθηνά Μελίντα Γκονζάλες

 ª Μαρία Κόλλια

 ª Παναγιώτα (Πέππη) Κονδύλη – Μίνου

 ª Αθηνά Κρανιά

 ª Σπύρος Κωνσταντάτος

 ª Νικηφόρος Λαμπίρης

 ª Γεώργιος Μανίκης

 ª Δημήτριος Νικολακάκος

 ª Παρασκευή (Μπέτυ) Σκουτάκη

 ª Μιχάλης Στελλάτος

 ª Ευγενία (Τζίνα) Τασσόπουλος

 ª Αναστάσιος (Τάσος) Τζούρας

 ª Αποστόλης Τόλιος

 ª Κωνσταντίνος Φλέγκας

Αντι εκλογών, η παράδοση-παραλαβή από το απερχόμενο στο νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Δεκεμ-
βρίου, 2021 στις 2:00μ.μ. στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο.
Ευχαριστούμε θερμά.

Ειρήνη Κερογλίδου
Πρόεδρος Εφορευτικής Επιτροπής

Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής:
Σου Κεραμιδοπούλου, Θεοδώρα Κουτσουμπού, Ελένη Σωτηράκου, 
Γιάννης Φαναράς
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Α
κούοντας την διαφημιστική εκ-
στρατεία του υπουργείου Εσω-
τερικών της Ελλάδας για τον ε-
κλογικό νόμο, που αφορά ό-

λους εμάς που ζούμε μακριά από την πα-
τρίδα, σε κυριεύουν αισθήματα απογοή-
τευσης και αποκαρδίωσης, απορίας και 
απόγνωσης. Γεννούν δεκάδες ερωτημα-
τικά και αμέτρητες διαπιστώσεις που σε 
διχάζουν και σε πληγώνουν. Τα γιατί είναι 
τόσα πολλά που ακόμη και αυτή η ακα-
τανίκητη μητρική αγάπη  ασθμαίνει και 
αγκομαχεί.
Γιατί άραγε αυτή η απέχθεια προς τα ξενι-
τεμένα παιδιά της;
Γιατί, αντί να προσπαθεί με όλες τις δυνά-
μεις της να μας φέρνει κοντά της να μας 
απομακρύνει με τις πράξεις της, αλλά 
κάθε φορά που έχει την ανάγκη μας να 
μας θυμάται και να αποζητά την βοήθεια 
μας;
“Είστε η Δύναμις μας. Είστε μια δεύτερη 
Ελλάδα που υπερασπίζεται τα εθνικά μας 

θέματα στο εξωτερικό”. Κάτι τέτοια κού-
φια δεν μας απευθύνουν, ξενιτεμένοι μου 
φίλοι,  κάθε τόσο οι πολιτικάντηδες από 
την πατρίδα.
Όταν μας χρειάζονται δεν μας ρωτούν 
εάν έχουμε “συμπληρώσει τα τελευταία 
δύο χρόνια φορολογική δήλωση” και εάν 
ζήσαμε παρεμπιπτόντως “δύο συνεχό-
μενα χρόνια στην Ελλάδα”.
Είναι ρεζίλι των σκυλιών αυτή η εκλο-
γική διαφημιστική  εκστρατεία που αρχί-
σατε και θα πρέπει να την σταματήσετε 
πάραυτα. Με δανεικά να ξοδεύετε αχρεί-
αστα χρήματα που δεν έχετε για να ξευ-
τιλίζεστε είναι μωρία και αίσχος μέγα και 
ντροπή. 
Με το να συμπληρώνει κάποιος μια 
φορολογική δήλωση, αγαπητοί εχθροί 
του Ελληνισμού δεν σε κάνει αυτόματα 
περισσότερο ή λιγότερο Έλληνα. 
Το δικαίωμα του Έλληνα είναι γενετήσιο 
και όχι χρηματικό.
Το δικαίωμα της ψήφου δεν έχει να κάνει 

με χρήματα και είναι ανοησία να το ανα-
γάγετε σε οικονομικό δικαίωμα. 
Ο φόρος είναι ένα τεχνητό εφεύρημα των 
οικονομολόγων και όχι Γενετήσιο Κριτή-
ριο.
Πρέπει να ν τρέπεστε που χωρίς αιδώ 
βγήκατε στα ΜΜΕ να διαφημίσετε την 
εξευτελιστική σας πραμάτεια. Και χρη-
σιμοποιείτε και βαρύγδουπες και ωραίες 
εκφράσεις που δυστυχώς τα λέτε, αλλά 
δεν τα εννοείτε. Είναι τόσο ψεύτικα και 
τόσο νοηματικά άδεια που δείχνει και 
τις υποχθόνιες προθέσεις σας. Ο ίδιος ο 
εκλογικός νόμος που ψηφίσατε πριν λίγο 
καιρό και με τα παζαρέματα που διενερ-
γήσατε για να το περάσετε από την βουλή 
δείχνει ξεκάθαρα τους σκοπούς σας. 
Αυτοί είστε. Όσο και με όμορφα λόγια να 
προσπαθείτε να το ωραιοποιήσετε δεν 
πρόκειται να το πετύχετε.
Οι οικονομικοί σας φωστήρες και οι 
εκλογικοί σας σύμβουλοι, έχουν άραγε 
αναρωτηθεί και έχουν διερευνήσει να 
μάθουν, πόσοι ε ίναι οι Έλληνες που 
επισκέπτονται κάθε χρόνο την πατρίδα 
μας και πόσο συνάλλαγμα φέρνουν και 
ξοδεύουν στον ελάχιστο χρόνο των δια-
κοπών τους;
Τους οικονομικούς λαθρομετανάστες με 
συνοπτικές διαδικασίες και αμφίβολο 
εάν όλοι συμπληρώνουν φορολογική 
δήλωση και εάν προσφέρουν οικονομικά 
στον δημόσιο κορβανά, τους επιτρέπετε 
να καθορίζουν με την ψήφο τους το εκλο-
γικό αποτέλεσμα. Αλλά εμείς που εσείς 
με τις πολιτικές σας μας διώξατε δεν πλη-
ρούμε τους φορολογικούς σας όρους.        
Όταν αντιληφθείτε την διαφορά. Τότε 
είμαι σίγουρος θα τρομοκρατηθείτε και 
με μιας θα αλλάξετε τον νόμο και επιτέ-
λους θα επιτρέψετε όλους τους Έλληνες 
όπου κι’ αν ζουν, εάν αυτοί το θέλουν,  να 
έχουν και λόγο  και δικαίωμα ψήφου. 
Αυτή η αχαρακτήριστη και  αδιανόητη η 
συμπεριφορά των πολιτικών κομμάτων 
σε βάρος μιας Ελλάδας που ζει και ανα-
πνέει μακριά από την μητρόπολη είναι 
ανεξήγητη.
Γιατί αυτή η αλόγιστη συμπεριφορά εκ 
μέρους των πολιτικών της πατρίδας μας 
εις βάρους μας και η  συνεχής προσπά-
θεια τους να μας κρατούν  εσκεμμένα  
μακριά από τα δρώμενα της Ελλάδας; 
Λέτε να είναι αλήθεια αυτό που σιγοψι-
θυρίζετε, ότι δηλαδή μας βλέπουν μόνο 
σαν δολάριο και όχι ως αδιαχώριστο 
οργανικό μέλος ενός Ελληνισμού που 
δεν έχει σύνορα, και δεν πρέπει να τον 

εγκλωβίζετε στα στενά του όρια.   
Χαίρε βάθος αμέτρητο.
Πως το έλεγε ένας σοφός; Η ανοησία και 
η βλακεία δεν μετριούνται.
Την πατρίδα μας την έχουν μετατρέψει, 
αγαπητοί μου φίλοι, αυτοί που μας επι-
στατούν τα τελευταία σαράντα και βάλε 
χρόνια σε μια υποτελή επαρχία των αγο-
ρών της Wall Street και των εντεταλμένων 
της που διευθύνουν τα διάφορα κρατίδια 
που υποτίθεται οι λαοί τους εκλέγουν.
Είναι αδήριτη ανάγκη αυτό να το κατανο-
ήσουμε πλήρως. Είναι θέμα επιβίωσης 
του  Ελληνισμού, να το κάνουμε κτήμα 
μας και οδηγό για τις επόμενες κινήσεις 
μας. Αυτή η δραματική εικόνα του πρώ-
θυ-πούργου με φόντο το Καστελόριζο 
και πιο βαθιά τα παράλια του υπόδου-
λου και παραμελημένου και ξεχασμένου 
Ελληνισμού δεν πρέπει κανένας μα κανέ-
νας μας να λησμονήσει. Το ότι αυτός ο 
πιγκουΐνος τόλμησε δέκα χρόνια μετά να 
ξαναδιεκδικήσει τα ηνία του πτωχευμέ-
νου ΠΑΣΟΚ οικονομικά, και διαγραμμέ-
νου πολιτικά στην συνείδηση όλων μας, 
δείχνει ξεκάθαρα τις σκοτεινές τους προ-
θέσεις. Είναι αμείλικτοι φίλοι μου και 
φαίνεται ξεκάθαρα ότι γνωρίζουν πολύ 
καλά και τον ψυχισμό μας και την πολύ 
κοντή μνήμη μας.
Αλλά, αυτό που ξεχνούν ή σκόπιμα απο-
φεύγουν να το μελετούν και να το απο-
δέχονται, είναι  πως  ο Ελληνισμός δεν 
σβήνει. Οι Ελληνικές  ιδέες και αξίες δεν 
είναι γραμμένες με κιμωλία σε έναν  μαυ-
ροπίνακα μιας κάποιας ανθρωπότητος, 
αλλά ο Ελληνισμός είναι η ίδια η γενεσι-
ουργός ουσία που έπλασε και δημιούρ-
γησε τον όμορφο κόσμο που ζούμε και 
αναπνέουμε.
Ως Έλληνες έχουμε ιερή υποχρέωση και 
στους προγόνους μας και στους απογό-
νους μας να διατηρήσουμε τις αξίες και 
τις ολυμπιακές ιδέες του Ολυμπισμού και 
να τις μεταλαμπαδεύσουμε αυτούσιες 
και καθάριες μακριά από τις φορολογι-
κές αλχημείες.
Η ψήφος του Απόδημου Ελληνισμού 
είναι γενετήσιο δικαίωμα και όχι φορο-
λογικό τέχνασμα.
Επιτέλους δεν είναι θέμα επιφοίτησης.
 Είναι αναφαίρετο δημοκρατ ικό μας 
δικαίωμα. 
 Επιτέλους σ ταματήστε τ ις εκλογικές 
παρατυπίες και τα πολιτικά σας παιχνί-
δια.
Ο Ελληνισμός αναμένει.  

Σίμος Λεπτοκαρίδης

Διαφημιστική Εκστρατεία

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

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ
ΑΠΟ ΑΠΕΙΡΗ αγάπη κινούμενος ο Θεός δημιούρ-
γησε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα Του και τον τοπο-
θέτησε «εν τω παραδείσω της τρυφής». Ήθελε να 
τον κάνη κοινωνό της δόξης Του, αυτής της θεότη-
τός Του. Αυτό που κατά φύση έχει ο Θεός, ήθελε 
να το μεταδώση κατά χάρη και στον άνθρωπο. Για 
να φθάση όμως ο άνθρωπος σ’ αυτή την κατά-
σταση έπρεπε να περάση από τον δρόμο της υπα-
κοής στην θεία εντολή. «Αν λοιπόν από αγάπη 
κινούμενος, ήθελε να παραδοθή ολοκληρωτικά 
στον Θεό, για να υπακούη σ’ Αυτόν μόνον, ώς 
υιός πρός πατέρα και συγχρόνως απέφευγε και 
απηρνείτο κάθε τι που ήτο εκτός του Θεού, ο τελι-
κός του προορισμός, να γίνη θεός κατά χάρη, θα 
ήταν μία πραγματικότης.
«Ομως αυτή την εντολή της υπακοής προς τον 
Θεό την απέρριψε και δέχθηκε ελεύθερα την 
εντολή του εχθρού. Δεν το πήρε απόφαση να ζη 
εξ ολοκλήρου για τον Πατέρα, αφού «έβαλε αυτί» 
και σ’ έναν άλλον. Και ζήτησε «δι’ άλλης οδού» 
να φθάση στον προορισμό του. Το «γενήσεσθαι 
ώς θεοί» του πονηρού τον έθελξε. Θέλησε να 
γίνη Θεός, αλλά «άνευ Θεού», όπως λέγει ο άγιος 
Μακάριος. 
Το αποτέλεσμα ήταν να διαψευσθή ή ελπίδα του 
και να αποξενωθή από την πηγή της ζωής, από 
τον Θεό. Ενώ προηγουμένως «έζούσε τω Θεώ» 
τώρα «αποθνήσκει από του Θεού» και ζή μόνον 
«τη ιδία φύσει». Έχασε την προσωπική κοινω-
νία με τον Θεό Πατέρα. Και αυτό ακριβώς ήταν 
θάνατος, το «θανάτω αποθανείσθε» που του είχε 
προείπει ο Θεός. Συγχρόνως έγινε αιχμάλωτος 
του Σατανά, «πεπραμένος υπό την αμαρτίαν» 
(Ρωμ. ζ’ 14). Και ενώ πλάσθηκε για την αφθαρ-
σία, παραδόθηκε στην φθορά. Και παραδόθηκε 
όλόκληρη ή προσωπικότης του, «ού μόνον η 
ψυχή έρρυπώθη (λερώθηκε), αλλά και το σώμα 
τη φθορά υπέπεσε», διακηρύττουν οι Πατέρες. 
Γι’ αυτό «πονηρώς όρα, πονηρώς ακούει, πόδας 
έχει σπεύδοντας επί κακοποιΐαν και χείρας έργα-
ζομένας ανομίαν και καρδίαν πονηρά διαλογιζο-
μένην» («Αγ. Μακάριος).
«Αντί της «θεοϋφάντου στολής» της δόξης του 
Θεού, ενεδύθη τούς «δερματίνους χιτώνας». 
«Στολήν θεούφαντον άπεξεδύθην ό τάλας, ψάλλει 
ο ύμνωδός του Τριωδίου. Ο άνθρωπος του Θεού 
έγινε άνθρωπος της αμαρτίας, ό «παλαιός άνθρω-
πος», κατά τον απόστολο Παύλο. Η πραγματοποί-
ηση του υψηλού του προορισμού φαινόταν αδύ-
νατη. Η εξασθένηση των πνευματικών δυνάμεων 
ήταν τόσο μεγάλη και η αιχμαλωσία ολοκληρω-
τική, ώστε αδυνατούσε να κάνη το καλό, Ο Σατα-
νάς οδηγεί την ψυχή «όπου ου θέλει», «Ού γαρ 
και θέλω τούτο πράσσω, αλλ’ ο μισώ τούτο ποιώ» 
(Ρωμ. ζ’ 15).
Και έτσι, λοιπόν, θα ματαιωθή το σχέδιο του 
Θεού, που είχε για τον άνθρωπο, επειδή το 
θέλησε ο εχθρό Διάβολος, Θα μείνουν τα εμπό-
δια για πάντα στον δρόμο του ανθρώπου να 

ξαναβρή την κοινωνία με τον Θεό; Όχι! Αυτός 
που από αγάπη έπλασε τον άνθρωπο και πάλι 
από αγάπη κινούμενος θα τον αναπλάση. «Ούτως 
ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον υιόν 
αυτού τον μονογενή έδωκεν...» (Ιωάν. γ’ 16). Και 
με την ενέργειά του αυτή θα δείξη «εν τοίς αιωσι 
τοις επερχομένους τον υπερβάλλοντα πλούτον 
της χάριτος αυτού εφ’ ημάς» (Εβρ. 8’ 7).
«Ό,τι έπρεπε να πετύχη ο άνθρωπος διά μιάς 
ανόδου προς τον Θεό, και δεν το πέτυχε, θα το 
πραγματοποιήση ο Θεός κατερχόμενος προς 
τον άνθρωπο. Θα έλθη ό Δυνατός, θα πολεμήση 
τον «αιχμαλωτεύσαντα ημάς», θα τον νικήση για 
λογαριασμό μας και θα
οδοποιήση «πάση σαρκί» την «είς ουρανούς 
άνοδον». Οι λόγοι των Πατέρων συναγωνίζο-
νται, θα έλεγε κανείς, σε ευστοχία, προκειμέ-
νου να εκφράσουν το αποκαλυφθέν μυστήριο, 
«Ανθρωπος γίνεται Θεός, ίνα θεόν τον Αδάμ 
απεργάσηται» μας λέει ο άγιος Ειρηναίος και ο 
Μ. Αθανάσιος. «Ενανθρώπησεν, ένα γενωμαι 
τοσούτον θεός, όσον εκείνος άνθρωπος», δια-
κηρύττει ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Κατά τον 
άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό το μυστήριο αυτό 
είναι «τό πάντων καινών καινότατον, το μόνον 
καινόν υπό τον ήλιον, δι’ ου η άπειρος του Θεού 
εμφανίζεται δύναμις. Τί γάρ μείζον του γενέσθαι 
τον Θεόν άνθρωπον;». Παρά τα τόσα λεγόμενα 
όμως «τό μέγα της ενανθρωπήσεως μυστήριον, 
άεί μένει μυστήριον» (Μάξιμος).
Ο ενανθρωπήσας Κύριος αναπλάσσει τον 
άνθραπο για να γίνη ο «καινός», ο «κατά Χριστόν 
κτισθείς». Αυτήν τη νέα δημιουργία, την «καινήν 
κτίσιν» δεν την απεργάζεται με πηλό, όπως κατά 
την πρώτη δημιουργία, αλλά με δύο νέα στοιχεία 
από τον εαυτό του. Με αίμα και το ύδωρ, τα οποία 
απέρρευσαν εκ της αγίας του πλευράς κατά την 
σταύρωση, ετοιμάζει τα μέλη του Σώματός Του, 
της εκκλησίας Του. Με το ύδωρ του Βαπτίσματος 
μας καθαρίζει από την αμαρτία και μας καθιστά 
μέλη στο «Μυστικόν του Σώμα». Με την κοινωνία 
του Σώματος και του Αίματος της Θ. Ευχαριστίας 
έχουμε τον Χριστό «κατοικούντα εν ταις καρδίαις 
ημών» και μετέχουμε της θείας του ζωής.
«Έτσι ο νέος άνθρωπος, ο εν Χριστώ, γίνε-
ται «υιός Αδάμ του επουρανίου, γέννημα και-
νόν, τέκνον Πνεύματος ‘Αγίου, αδελφός Χρι-
στού φωτεινός, όμοιος τω Πατρί αυτού, Αδάμ 
τω πνευματικό και φωτεινών («Αγιος Μακάριος). 
Ο άνθρωπος αυτός «ακολουθεί το ‘Αρνίον όπου 
αν υπάγη», είναι τετρωμένος από την αγάπη Του. 
Για αυτό και είναι πάντοτε έτοιμος να υπακούη εξ 
ολοκλήρου στον Θεό, νεκρώνοντας κάθε άλλο 
θέλημα. Αυτή η ψυχή προγεύεται από τώρα τη 
Βασιλεία των ουρανών.
Η εορτή των Χριστουγέννων ας γίνη αφορμή να 
εμβαθύνουμε στο μέγα μυστήριο της σωτηρίας 
μας και ένας πόθος να μας διακατέχη: Η ζωή μας 
να είναι μια μαρτυρία του Χριστού στον κόσμο.

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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Taso Jouras 
Real Estate Broker

d: 416 837 2700
o: 416 443 0300
toll-free: 1-888-954-4100
e: tasois@rogers.com
w: www.idealrealestate.ca Not intended to solicit those under contract with another brokerage

Thinking of leasing? Give us a call we can help.
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18 ERSKINE AVE #3406

70 MONTCLAIR AVE #403

18 ERSKINE AVE #1008

36 GEMINI RD

310 MERTON ST

96 DUPLEX AVE

155 ST CLAIR AVE W #302

311 CHAPLIN CRES

 2 Bedrooms + 2 Baths 
	Parking Extra
 $2,950

 2 Bedrooms + 2 Baths 
	Parking Extra
 $3,025

 4 Bedrooms + 3 Baths 
	Parking
 $3,850

 3 Bedrooms + 3 Baths 
	Parking 
 $4,200

 3 Bedrooms + 3 Baths 
	Parking 
 $3,900

 2 Bedrooms + 2 Baths 
	Parking 
 $4,200

 2 Bedrooms + 2 Baths 
	Parking 
 $4,399

 3 Bedrooms + 4 Baths 
	Parking 
 $4,400

LEASED

LEASED
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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.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

• Λιπαρά ψάρια
Αποτελούν καλές πηγές ω-3 λιπαρών 
οξέων, τα οποία συμβάλλουν στη βελτί-
ωση του λιπιδαιμικού προφίλ και τη μεί-
ωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Τα 
άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη δια-
βήτη έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
καρδιαγγειακών νοσημάτων, συνεπώς 
η κατανάλωση λιπαρών ψαριών όπως ο 
σολωμός, ο γαύρος, η σαρδέλα, η γόπα, 
το σκουμπρί, η πέστροφα και ο τόνος, 1-2 
φορές την εβδομάδα, μπορεί να συμβάλει 
στη μείωση του κινδύνου. Από την άλλη, 
αποτελούν μια καλή εναλλακτική πηγή 
πρωτεΐνης έναντι του κόκκινου κρέατος 
που έχει υψηλή περιεκτικότητα σε κορε-
σμένα λιπαρά.
• Αμύγδαλα
Περιέχουν «καλά» λιπαρά, φυτικές ίνες, 
βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά 
συστατικά, ενώ παράλληλα έχουν χαμηλό 
γλυκαιμικό δείκτη. Μελέτες έχουν δείξει 
ότι η προσθήκη αμυγδάλων στο γεύμα 
οδηγεί σε χαμηλότερα μεταγευματικά επί-
πεδα γλυκόζης, ενώ η τακτική κατανάλωση 
αμυγδάλων και άλλων ξηρών καρπών έχει 
συσχετισθεί με βελτίωση των τιμών γλυκό-
ζης νηστείας και γλυκοζυλιωμένης αιμο-
σφαιρίνης.

Ποιες είναι οι χειρότερες τροφές 
για το σάκχαρο;
Οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και τα 
λιπαρά οξέα είναι μακροθρεπτικά συστα-
τικά που έχουν ως κύριο ρόλο την παρα-
γωγή ενέργειας στο σώμα μας. Από αυτές 
τις τρεις πολύτιμες για τον οργανισμό ενώ-
σεις, οι υδατάνθρακες είναι αυτοί που δια-
μορφώνουν τα επίπεδα σακχάρου στο 
αίμα.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μεταβολί-
ζονται άμεσα σε απλά σάκχαρα (γλυκόζη) 
και φτάνουν μέσω του αίματος στο ήπαρ 
και τους μύες δημιουργώντας το καύσιμο 
(γλυκογόνο) που χρειάζεται το σώμα μας 
προκειμένου να αντεπεξέλθει στις απαιτή-
σεις της καθημερινότητας.

Απλοί υδατάνθρακες είναι το άμυλο, η 
ζάχαρη και οι φυτικές ίνες. Οι δύο πρώτοι 
υδατάνθρακες, όταν καταναλώνονται σε 
μεγάλες ποσότητες μπορούν να φτάσουν 
το σάκχαρο σε υψηλά επίπεδα, επικίνδυνα 
για την υγεία. Αντίθετα οι φυτικές ίνες δεν 
αφομοιώνονται από τον οργανισμό αλλά 
περνούν ακέραιες από το πεπτικό σύστημα 
και δεν επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό.
Η αύξηση των τιμών του σακχάρου δεν 
αποτελεί άμεση απειλή για την υγεία 
μας. Ωστόσο, αν δεν προσέξουμε, με την 
πάροδο του χρόνου τα υψηλά επίπεδα 
ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα 
νεύρα και τα αιμοφόρα αγγεία του σώμα-
τός, οδηγώντας αναπόφευκτα σε διαταρα-
χές όπως διαβήτη τύπου 2 ή άλλα σοβαρά 
προβλήματα που συνδέονται με νεφροπά-
θεια ή καρδιοπάθεια.
Το να περιορίσουμε τους υδατάνθρακες 
από το καθημερινό διαιτολόγιο μας, αναμ-
φίβολα συνιστά έναν καλό τρόπο να δια-
τηρήσουμε το σάκχαρο σε φυσιολογικά 
επίπεδα. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέ-
πει να γνωρίζουμε ποιες τροφές πρέπει να 
αποφεύγουμε ή να καταναλώνουμε λιγό-
τερο, ώστε να διατηρήσουμε τις τιμές σε 
φυσιολογικά επίπεδα.

 ª Ζαχαρούχα ποτά
Στην κορυφή της λίστα, είναι τα ζαχαρούχα 
ποτά (τυποποιημένοι χυμοί φρούτων) και 
τα αναψυκτικά. Εκτός από την υψηλή περιε-
κτικότητα σε υδατάνθρακες, περιέχουν και 
μεγάλο αριθμό φρουκτόζης, η οποία συν-
δέεται στενά με την αντίσταση στην ινσου-
λίνη και τον διαβήτη.
Σύμφωνα με μελέτες, η κατανάλωση ζαχα-
ρούχων ποτών και αναψυκτικών μπορεί 
να επιβραδύνει τον καρδιακό ρυθμό, να 
αυξήσει τη χοληστερόλη καθώς και τον 
κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη και λιπώδους 
νόσου του ήπατος.

 ª Λιπαρά βιομηχανικής υδρογόνωσης
Τα trans λιπαρά είναι εξαιρετικά ανθυγι-
εινά, καθώς δημιουργούνται με την προ-
σθήκη υδρογόνου σε ακόρεστα λιπαρά 
οξέα. Βρίσκονται σε μαργαρίνες, βούτυρο 
φυστικοβούτυρο και κρέμες γάλακτος. Επι-
πλέον, χρησιμοποιούνται σε πολλά τυπο-
ποιημένα τρόφιμα όπως muffins, σοκολά-
τες, μπισκότα κ.α. για να παρατείνουν τη 
διάρκεια ζωής τους.
Τα τρανς λιπαρά δεν αυξάνουν άμεσα τα 
επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Ωστόσο, η 
συχνή και υπερβολική κατανάλωση τους 
έχει συνδεθεί με το σχηματισμό φλεγμο-
νής, αντίσταση στην ινσουλίνη και λίπος 
στην περιοχή της κοιλιάς, ενώ μειώνουν 
και τις τιμές της καλής HDL χοληστερόλης.

 ª Λευκό ψωμί, ρύζι και ζυμαρικά
Το λευκό ψωμί, το ρύζι και τα ζυμαρικά 
-ακόμη και αυτά που δεν περιέχουν γλου-
τένη- είναι επίσης τροφές με υψηλή περιε-
κτικότητα σε υδατάνθρακες και έχει απο-
δειχθεί ότι αυξάνουν σημαντικά τα επί-

πεδα σακχάρου στο αίμα (ειδικά σε άτομα 
με διαβήτη τύπου 1 και 2). Υπάρχουν επί-
σης αναφορές ότι μπορεί να επηρεάσουν 
αρνητικά τη λειτουργία του εγκεφάλου.

 ª Γιαούρτι με γεύσεις
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το ελληνικό 
γιαούρτι είναι μία από τις πιο υγιεινές τρο-
φές. Αυτό βέβαια δεν ισχύει για το για-
ούρτι που είναι εμπλουτισμένο με διά-
φορες γεύσης (π.χ. γιαούρτι με φράουλα 
κ.τ.λ.)
Οι συγκεκριμένες ποικιλίες γιαουρτιού 
ενώ παρασκευάζονται με γάλα χαμηλό 
λιπαρά, εμπλουτίζονται με επιπλέον υδα-
τάνθρακες και ζάχαρη. Ενδεικτικά να ανα-
φέρουμε, πως μια μερίδα γιαούρτι (περί-
που 250 γραμμάρια) με γεύση φράουλα 
περιέχει 47 γραμμάρια ζάχαρης.

 ª Δημητριακά πρωινού
Μέχρι τώρα γνωρίζαμε πως τα δημητριακά 
συνιστούν μέρος μιας υγιεινής διατροφής. 
Όμως, αν λάβουμε υπόψιν μας την περιε-
κτικότητα τους σε υδατάνθρακες θα αντι-
ληφθούμε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει από-
λυτα.
Για παράδειγμα, μισή κούπα (55 γραμμά-
ρια) δημητριακά granola περιέχει 30 γραμ-
μάρια υδατανθράκων και μόλις 7 γραμμά-
ρια πρωτεΐνης.
Για να διατηρήσουμε τον έλεγχο του σακ-
χάρου στο αίμα, καλό είναι να παραλεί-
ψουμε τα δημητριακά από το πρωινό μας ή 
να επιλέξουμε δημητριακά ολικής άλεσης, 
τα οποία είναι πλούσια σε φυτικές ίνες. Και 
αυτά βεβαίως, θα πρέπει να καταναλώνο-
νται με μέτρο, καθώς ο γλυκαιμικός τους 
δείκτης είναι εξίσου υψηλός.

 ª Αρωματικός καφές με γεύσεις
Ο καφές έχει συνδεθεί με πολλά οφέλη για 
την υγεία, συμπεριλαμβανομένου του μει-
ωμένου κινδύνου για διαβήτη. Ωστόσο, 
μελέτες έχουν δείξει πως ο αρωματι-
κός καφές είναι φορτωμένος με υδατάν-
θρακες και μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα 
σακχάρου στο αίμα. Για παράδειγμα, ο 
frappuccino με καραμέλα (164 γραμμάρια) 
περιέχει 67 γραμμάρια υδατάνθρακες.
Για να αποφύγουμε την αύξηση τιμών του 
σακχάρου μπορούμε να επιλέξουμε ελλη-
νικό καφέ ή εσπρέσο.

 ª Μέλι και σιρόπι σφενδάμου
Τα άτομα με διαβήτη συχνά προσπαθούν 
να ελαχιστοποιήσουν την πρόσληψη λευ-
κής ζάχαρης. Για τον λόγο αυτό καταφεύ-
γουν στην κατανάλωση διαφορετικών γλυ-
καντικών, μεταξύ των οποίων το μέλι ή το 
σιρόπι σφενδάμου.
Παρόλο που αυτά τα γλυκαντικά δεν είναι 
ιδιαίτερα επεξεργασμένα, περιέχουν περί-
που τον ίδιο ή και μεγαλύτερο αριθμό υδα-
τανθράκων με αυτόν της λευκής ζάχαρης.
Παρακάτω είναι οι ποσότητες υδατανθρά-
κων που υπάρχουν σε κάθε γλυκαντικό.
 Λευκή ζάχαρη: 12,6 γραμμάρια
 Μέλι: 17 γραμμάρια

 Σιρόπι σφενδάμου: 13 γραμμάρια
 ª Αποξηραμένα φρούτα

Τα φρούτα συνιστούν πολύ καλή πηγή 
σημαντικών βιταμινών και μετάλλων, όπως 
η βιταμίνη C και το κάλιο, ενώ η περιεκτι-
κότητα σε ζάχαρη είναι ελάχιστη.
Τι γίνεται όμως με τα αποξηραμένα 
φρούτα; Είναι το ίδιο ωφέλιμα;
Η αλήθεια είναι πως τα φρούτα όταν απο-
ξηραίνονται χάνουν μεγάλο μέρος της 
υγρασίας τους. Αυτό από μόνο του δεν 
απόλυτα κακό, αφού με αυτή την διαδικα-
σία η συγκέντρωση των θρεπτικών συστα-
τικών αυξάνεται.
Δυστυχώς όμως το ίδιο συμβαίνει και με τη 
ζάχαρη. Όταν αποξηραίνονται τα φρούτα, 
η ποσότητα της ζάχαρης που υπάρχει στη 
σύνθεση τους μεγαλώνει.
Ένα φλιτζάνι σταφύλια περιέχει 27 γραμ-
μάρια υδατάνθρακες εκ των οποίων, το 1 
είναι φυτικές ίνες. Αντίθετα, ένα φλιτζάνι 
σταφίδας περιέχει 11ο γραμμάρια υδαταν-
θράκων και 5 γραμμάρια φυτικές ίνες.
Όπως αντιλαμβανόμαστε, οι σταφίδες 
περιέχουν 3 φορές περισσότερους υδα-
τάνθρακες από ότι τα σταφύλια. Το ίδιο 
ισχύει και με άλλα είδη αποξηραμένων 
φρούτων.

 ª Συσκευασμένα τρόφιμα
Κουλούρια, κράκερς και άλλα συσκευα-
σμένα τρόφιμα που παρασκευάζονται από 
ραφιναρισμένο αλεύρι, περιέχουν στη 
σύνθεση τους μεγάλες ποσότητες υδαταν-
θράκων.
Στην πραγματικότητα, πολλές από αυτές τις 
τροφές ενδέχεται να περιέχουν περισσότε-
ρους υδατάνθρακες από ό, τι αναφέρεται 
στη διατροφική τους ετικέτα. Σύμφωνα με 
μελέτες, τα τυποποιημένα σνακ παρέχουν 
κατά μέσο όρο 7,7% περισσότερους υδα-
τάνθρακες από αυτούς που αναγράφονται 
στην ετικέτα.

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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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
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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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ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5 ΔΙΠΛΟΙ

ΧΩΡΟΙ ΤΑΦΗΣ

ΣΤΟ Elgin Mills Cemetery

Section 10 - plots 2257 - 2261
(Το τμήμα 10 είναιαυτό στο 

οποίο αγόρασαν πολλοί 
Έλληνες χώρο ταφής σε 

αυτό το κοιμητήριο)

Πωλούνται σε τιμή 
ευκαιρίας

Για πληροφορίες

κ.Βασίλης 
416-817-5952

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ CAFÉ

Γωνιακή τοποθεσία στην πολυ-
σύχναστη διασταύρωση Yonge 
Street & Yonge Boulevard. Θαυ-
μάσια γειτονιά με μεγάλη κίνηση 
πεζών και οχημάτων. Ακριβώς 
απέναντι από Loblaws, και κοντά 
σε σημαντικές επιχειρήσεις της 
περιοχής (McDonald’s, Popeyes, 
Rexall, Shoppers Drug Mart, LCBO, 
Scotiabank, M&M Meat Shops, 
etc.).
Το κατάστημα είναι έτοιμο με ολο-
καίνουριο εξοπλισμό για άμεση λει-
τουργία. Μπορεί να λειτουργεί ως 
ice cream/gelato/soft serve shop, 
espresso bar, bakery, bistro,  sandwich/salad shop, or retail (cakes, 
chocolates, cookies, cupcakes, pies, desserts, coffee, etc.).
Δυνατότητα τεράστιου πάτιο στην πρόσοψη και πλευρό του κτι-
ρίου.

Τιμή προσφοράς: $79,000.
Δίνεται και με long-term leasing.

Για πληροφορίες
Gregory 416-220-0166
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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

Μια εταιρεία τεχνολογίας λέει ότι θα απομακρύνει προσωρινά τα ρομπότ παράδοσης τρο-
φίμων από τους δρόμους του Τορόντο, καθώς η πόλη εξετάζει εάν θα απαγορεύσει τέτοιες 
συσκευές από τα πεζοδρόμια. 
Η Tiny Mile, η εταιρεία πίσω από μια σειρά από ροζ ρομπότ με τα μάτια της καρδιάς με το 
όνομα Geoffrey, λέει ότι κάνει την προσωρινή κίνηση επειδή θέλει να συνεργαστεί με τις 
αρχές και την κοινότητα προσβασιμότητας. 
Το δημοτικό συμβούλιο του Τορόντο θα ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα εάν θα απαγορεύ-
σει τις συσκευές που λειτουργούν με οτιδήποτε άλλο εκτός από μυϊκή δύναμη από ποδηλα-
τόδρομους, πεζοδρόμια και πεζόδρομους. Η απαγόρευση προτάθηκε από τη Συμβουλευτική 
Επιτροπή Προσβασιμότητας του Τορόντο, η οποία θεώρησε ότι τα ρομπότ αποτελούν κίνδυνο 
για άτομα με χαμηλή κινητικότητα ή όραση, καθώς και για ηλικιωμένους και παιδιά. 
Η απαγόρευση ξεπέρασε το πρώτο της εμπόδιο την περασμένη εβδομάδα, όταν εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή Υποδομών και Περιβάλλοντος της πόλης, αλλά η Tiny Mile υποσχέθηκε να 
καταπολεμήσει την κίνηση και κυκλοφόρησε μια αναφορά στις σελίδες της στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης. 
Η εταιρεία λέει τώρα στο Instagram ότι θα αναζητήσει σχόλια από το κοινό και τα άτομα με 
αναπηρία, ενώ θα σταματήσει τη δημόσια χρήση των ρομπότ της. 

Η εταιρεία των ροζ ρομπότ delivery 
θα τα αποσύρει προσωρινά από τα 
πεζοδρόμια του Τορόντο

Τ
ο Peel Public Health 
διερευνά μια επι-
δημία COVID-19 
σε ένα δημοτικό 

σχολείο της Μισισάουγκα 
αφού εντοπίστηκαν του-
λάχιστον 21 κρούσματα 
COVID-19 μεταξύ μαθη-
τών, λέει η σχολική επιτρο-
πή.
Σύμφωνα με το Σχολικό 
Συμβούλιο της Καθολικής 
Περιφέρειας Dufferin-Peel, 
επιδημία κηρύχθηκε στο 
St. James Catholic Global 
Learning Center στην Wanita Road στις 30 Νοεμβρίου.
Τουλάχιστον 21 κρούσματα φοιτητών έχουν επιβεβαιωθεί από τότε μαζί με δύο πιθανά 
κρούσματα, ανέφερε το συμβούλιο.
Το Καθολικό Παγκόσμιο Κέντρο Εκμάθησης St. James στη Μισισάουγκα παραμένει ανοι-
χτό αφού εντοπίστηκαν 21 κρούσματα COVID-19 μεταξύ των μαθητών του σχολείου.
Τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά, αλλά σε ένα σημείο, πέντε αίθουσες διδασκαλίας ήταν 
απομονωμένες λόγω επιδημιών. Η σχολική επιτροπή λέει ότι μόνο δύο από αυτές τις 
πέντε τάξεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε απομόνωση.
«Εάν δεν έχετε επικοινωνήσει μαζί σας από την Peel Public Health, αυτό σημαίνει ότι η 
ρουτίνα σας δεν χρειάζεται να αλλάξει. Τα άτομα που έχουν ειδοποιηθεί από την Peel 
Public Health συνιστάται να υποβληθούν σε εξετάσεις. Η Peel Public Health μας ενημέ-
ρωσε ότι ο κίνδυνος για το υπόλοιπο το σχολείο μας παραμένει χαμηλό», έγραφε μια επι-
στολή της διευθύντριας του σχολείου προς τους γονείς της 3ης Δεκεμβρίου.
«Το σχολείο μας είναι ανοιχτό για παιδιά και προσωπικό. Πραγματοποιήθηκε πρόσθετος 
καθαρισμός. Οι κανόνες σωματικής απόστασης, πλυσίματος/ απολύμανσης χεριών και 
μάσκας συμβάλλουν στην πρόληψη της εξάπλωσης και στη μείωση του κινδύνου, καθώς 
και στον καθημερινό αυτοέλεγχο και επαλήθευση του COVID-19.»
Ένας εκπρόσωπος της σχολικής επιτροπής επιβεβαίωσε ότι έχει προσφερθεί σε όλους 
τους μαθητές η ευκαιρία να στραφούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέχρι τις χειμε-
ρινές διακοπές, που ξεκινούν στις 17 Δεκεμβρίου.

Επιβεβαιώθηκαν 21 κρούσματα 
COVID σε σχολείο της Μississauga

Η 
καυτή αγορά ακινήτων της ευ-
ρύτερης περιοχής του Τορόντο 
εντάθηκε περαιτέρω τον περα-
σμένο μήνα, καθώς οι πωλήσεις 

κατοικιών ξεπέρασαν το ρεκόρ του Νοεμ-
βρίου και οι μέσες τιμές πώλησης έφτασαν 
σε νέο υψηλό όλων των εποχών.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ακινήτων του 
Τορόντο ανέφερε την Παρασκευή ότι 9.017 
σπίτια άλλαξαν χέρια τον περασμένο μήνα, 
αύξηση κατά 3% από 8.728 τον προηγού-
μενο Νοέμβριο.
Η μέση τιμή κατοικίας στην περιοχή 
έφτασε στα 1.163.323 δολάρια, σχεδόν 22 
τοις εκατό άλμα από 955.889 δολάρια τον 
Νοέμβριο του 2020.
Το διοικητικό συμβούλιο και οι μεσίτες 
δήλωσαν ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η 
ζήτηση για όλους τους τύπους κατοικιών 
στην περιοχή συνεχίζει να υπερβαίνει την 
προσφορά, αλλά η αγορά διαμερισμάτων, 
ειδικότερα, σφίγγεται και οι τιμές επιτα-
χύνονται πιο γρήγορα στις προαστιακές 
περιοχές.
Οι μεσίτες και οι κτηματομεσιτικοί οργανι-
σμοί αποδίδουν εδώ και καιρό τη μετέωρη 
άνοδο των τιμών και τη σταθερή άνοδο σε 
συνθήκες θερμότητας στην έλλειψη απο-
θεμάτων κατοικιών.
Στην αρχή της πανδημίας COVID-19, παρα-
τήρησαν επίσης ότι ο συνδυασμός των 
χαμηλών επιτοκίων, των ευνοϊκών όρων 
στεγαστικών δανείων και της δυνατότητας 
εργασίας από το σπίτι ώθησαν τους αγο-
ραστές.
Αλλά τώρα πολλοί απλώς μπαίνουν στην 
αγορά επειδή δεν βλέπουν καμία ανά-
παυλα στον ορίζοντα.
«Νιώθουν ότι... αν δεν δαγκώσουμε τώρα, 
δεν πρόκειται να μπούμε ποτέ μέσα, σαν 
να είναι κάτι να κάνεις ή να πεθάνεις», είπε 
ο Πάρκινσον.

Αυτοί οι αγοραστές είναι ανήσυχοι επειδή 
σε όλες τις κατηγορίες κατοικιών υπήρχαν 
λιγότερα σπίτια στην αγορά από τον περα-
σμένο Νοέμβριο, όταν το τέλος του έτους 
έφερε lockdown και έφερε μια απροσδό-
κητη άνοδο στις πωλήσεις κατοικιών.
Οι νέες καταχωρήσεις μειώθηκαν κατά 13 
τοις εκατό σε 10.036 τον περασμένο μήνα 
από 11.556 τον Νοέμβριο του 2020.
Οι τιμές αυξάνονταν ταυτόχρονα.
Τον περασμένο μήνα, η TREB ανέφερε ότι 
η μέση τιμή του διαμερίσματος στην περι-
οχή έφτασε τα 715.104 δολάρια, ενώ οι 
μονοκατοικίες κυμαίνονταν σε περισσό-
τερα από 1,5 εκατομμύρια δολάρια και τα 
αρχοντικά κοστίζουν περίπου 962.044 
δολάρια.
Οι μέσες τιμές στο 416 - ένα παρατσού-
κλι για την πόλη του Τορόντο που εξαιρεί 
τα προάστια της - ξεπέρασαν όλους τους 
περιφερειακούς μέσους όρους με τις μονο-
κατοικίες να ξεπερνούν τα 1,8 εκατομμύ-
ρια δολάρια, τα αρχοντικά να ξεπερνούν τα 
981.759 δολάρια και τα 745.951 δολάρια 
για τα διαμερίσματα.
Στις προαστιακές περιοχές του GTA, γνω-
στές ως 905, η μέση τιμή ήταν πάνω από 
1,4 εκατομμύρια δολάρια για μια μονοκα-
τοικία, 955.010 δολάρια για ένα αρχοντικό 
και 646.211 δολάρια για ένα διαμέρισμα.
Ο Robert Kavcic, ανώτερος οικονομολό-
γος της BMO Capital Markets, δεν αναμέ-
νει ότι αυτοί οι αριθμοί θα μειωθούν έως 
ότου η κεντρική τράπεζα της χώρας αναλά-
βει δράση.
«Αυτή η αγορά θα κρυώσει μόνο όταν η 
Τράπεζα του Καναδά αποφασίσει να αυξή-
σει τα επιτόκια, και αρκετά έτσι ώστε τα 
μεταβλητά επιτόκια να ευθυγραμμιστούν 
περισσότερο με αυτά που παρατηρούνται 
τώρα στη σταθερή αγορά», είπε, σε ένα 
email στο The Canadian Press.

Ρεκόρ πωλήσεων και 
τιμώνκατοικιών στην περιοχή 
του Τορόντο τον Νοέμβριο
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 Carolina Rosini  :
H  πιο “καυτή” influencer 

Είναι και λάτρης της 
υγιεινής διατροφής 
και γυμναστικής.

Η Carolina Rosini 
είναι μοντέλο, 
inf luencer και 
κολλημένη με την 
υγιεινή διατροφή και 
τη γυμναστική.

Η Ιταλίδα με το 
καλλίγραμμο κορμί 
είναι και λάτρης της 
υγιεινής διατροφής 
και γυμναστικής. 
Και τα θαυμαστά 
αποτελέσματα 
μπορεί κανείς να τα 
θαυμάσει, μέσα από 
τις σέξι αναρτήσεις 
της στο Instagram.
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Κ
ι όμως αυτός ο 
τύπος που μόλις 
«έσκασε» μπρο-
στά σου είναι έ-

νας από τους πρωταγωνι-
στές της σειράς.  Είναι ο η-
θοποιός που άνετα θα ή-
θελες να σου ρίξει μια μα-
τιά, όπως έκανε στη Λε-
νιώ και τον ερωτεύτηκε. 
Στη σειρά υποδύεται ένας 
από τους Σεβαστούς. Τους 
καλόκαρδους όμως… εί-
ναι αδερφός του Γιάννου 
και ναι, όσο κι αν σου φαί-
νεται απίθανο, είναι ο Λά-
μπρος Σεβαστός, ο δά-
σκαλος του χωριού. Κι ε-
πειδή σε αυτή τη σειρά 
δεν πρόκειται να τον δεις 
χωρίς κοστούμι, τουλάχι-
στον αυτή την εντύπωση 
έχουμε, κάναμε μια βόλ-
τα στο Instagram του Δη-
μήτρη Γκοτσόπουλου, του 
Λάμπρου από τις «Άγριες 
μέλισσες»και δες τι ωραία 
πράγματα έχουμε για τα 
μάτια σου μόνο!

Ο Λάμπρος από τις Άγριες Μέλισσες 
παρά είναι fit...

Ελένη Φουρέιρα: Η 
σέξι εμφάνιση στην 
πίστα χωρίς εσώρουχο

Η Ελένη Φουρέιρα διαθέτει ένα 
από τα πιο καυτά κορμιά της 
ελληνικής μουσικής σκηνής. Οι 
εμφανίσεις της στα νυχτερινά 
μαγαζιά της Αθήνας κόβουν 
την ανάσα κάθε φορά των 
θαυμαστών της. Μια από αυτές 
ήταν και όταν βγήκε στη σκηνή 
με ένα ολόχρυσο κορμάκι που 
αποκάλυπτε το αψεγάδιαστο 
κορμί της.
Μάλιστα το κορμάκι ήταν 
τόσο αποκαλυπτικό που 
δεν μπορούσε να φορέσει 
εσώρουχο, έτσι βγήκε στην 
πίστα χωρίς αυτό.

H Ελευθερία 
Ελευθερίου στα πιο 
καυτά της

Η Ελευθερία Ελευθερίου 
είναι μια από τις 
εντυπωσιακές παρουσίες 
στο ελληνικό τραγούδι και 
κλέβει πάντα τις εντυπώσεις 
και με την εμφάνισή της.
Στο Instagram είναι 
ιδιαίτερα ενεργή και συχνά 
μοιράζεται φωτογραφίες 
με τους διαδικτυακούς της 
φίλους.
Το κορίτσι το απολαύσαμε 
και στο Survivor.

Ρεσιτάλ ερμηνείας από 
τον Πασχαλάκη - Το έριξε 
στο τραγούδι

Προπόνηση στην παραλία έκαναν, 
καφέ στο αμάξι έξω από το σπίτι 
τους ήπιαν, τώρα ήρθε η στιγμή 
να πιάσουν και τα μικρόφωνα 
παρέα. Η Ειρήνη Παπαδοπούλου 
είναι καλή δασκάλα φωνητικής 
και αυτές τις μέρες του εγκλεισμού 
έχει κάνει... μαθήματα στον 
αγαπημένο της, Αλέξανδρο 
Πασχαλάκη, ο οποίος θέλησε 
να δείξει στους διαδικτυακούς 
φίλους του τι έχει... διδαχθεί 
από τη σύντροφό του. Έτσι, 
ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ 
διοργάνωσε ένα φοβερό live 
καραόκε στο lnstagram, δίνοντας 
άλλη νότα στο «μένουμε σπίτι».

Η καυτή Ανθή θα σε κάνει να 
παραληρήσεις με τα προσόντα της

Τ
ο όνομα της είναι 
Ανθή Πασχαλινο-
πούλου και είναι 
από τις πιο «καυ-

τές» παρουσίες στον 
χώρο του Instagram. Η 
fashion stylist με τους 
133 χιλιάδες followers 
καταφέρνει με κάθε φω-
τογραφία που «ανε-
βάζει» στον προσωπι-
κό της λογαριασμό στο 
Instagram να κάνει τους 
διαδικτυακούς της φί-
λους να παραληρούν και 
όχι άδικα. Με τις αναλο-
γίες της, η Ανθή κάνει τα 
μοντέλα να σκάνε από τη 
ζήλια τους.

Η 
Ιωάννα Τούνη δεν χρειάζεται πλέ-
ον ιδιαίτερες συστάσεις. Η πρώην 
παίκτρια του «My Style Rocks» α-
πό τη μέρα που τελείωσε το παι-

χν ίδι μόδας του ΣΚΑΪ, έ χε ι καταφέρε ι να 
τραβάει πάνω της το ενδιαφέρον και να κά-
νει αισθητή την παρουσία της. Κάθε ανάρ-
τησή της γ ίνε ται αν τ ικε ίμενο σχολιασμού 
ενώ πολλές φορές προκαλεί μέχρι και αν τι-
παραθέσεις ανάμεσα σ τους followers της. 
Η Ιωάννα Τούνη όμως ξέρει τον τρόπο να 
εκτοξεύει τη θερμοκρασία. Μπορεί η Πρω-
τοχρον ιά να πέρασε, και οι περισσότεροι 

γ νωσ τοί Έλ ληνε ς να επέσ τρεψαν, όμως η 
πρώην διαγωνιζόμενη του My Style Rocks 
επιφύλασσε σ τον εαυτό της το πιο χλιδάτο 
δώρο γ ια τη γ ιορτή της.
Και βέβαια από τη σ τ ιγμή που πάτησε το 
πόδι  τ ης  σ τα  Ηνωμέ να Αραβικά Εμ ιρά -
τα,  δε ν  σ ταμά τ ησε  να πυροβολε ί  μέσω 
instagram.
Η Ιωάννα Τούνη ανέβασε stor ies από την 
περιήγησή της σ τα εμπορικά καταστήματα, 
σ τους δρόμους και βέβαια από τον 148ο ό-
ροφο του Bur j Khalifa, του ψηλότερου ου-
ρανοξύστη σ τον κόσμο.

Η Ιωάννα Τούνη εκτοξεύει τη θερμοκρασία 
για άλλη μια φορά
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Η 
θερμοκρασία έ-
χει ήδη ανέβει και 
πρέπει να παρα-
δεχτείς πως ήδη ο-

ραματίζεσαι τις καλοκαιρινές 
σου βουτιές. Τι κι αν η πανδη-
μία δεν έχει για τα καλά… φύ-
γει, δεν θα μας εμποδίσει από 
το να παραγγείλουμε τα μα-
γιό μας και τα καλοκαιρινά μας 
σύνολα, όπως κάνουν και οι 
celebs. Πολλές διάσημες stars 
έχουν ξεκινήσει να φορούν τα 
καλοκαιρινά τους και πράγματι 
τα social media έχουν πλημυρί-
σει με φωτογραφίες και videos, 
σε παραλίες. Συγκεκριμένα, η 
Vanessa Hudgens έχει ανεβάσει 
για τα καλά τη θερμοκρασία στο 
προφίλ της και οι φωτογραφίες 
της μας φέρνουν μια άκρως κα-
λοκαιρινή διάθεση. Η πανέμορ-
φη ηθοποιός έχει ήδη ξεκινήσει 
να ποζάρει σε θάλασσες με sexy 
μαγιό και όπως θα έχεις δει και 
μόνη σου οι θαυμαστές της λα-
τρεύουν αυτό της το look.

Vanessa Hudgens: Η φωτογραφία της 
με μαγιό και το 1 εκ. likes Η Kendall Jenner είναι πιο hot από Η Kendall Jenner είναι πιο hot από 

ποτέ στη νέα συλλογή  της Skimsποτέ στη νέα συλλογή  της Skims

H 
Kendall Jenner θεωρείται αυτή τη 
στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα και 
πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα 
της γενιάς της. Η 25χρονη αδερφή 

των Kardashians έχει συνεργαστεί με όλους 
τους κορυφαίους σχεδιαστές ενώ έχει περ-
πατήσει στις πασαρέλες των περισσότερων 
διάσημων οίκων και brands.
Ο λογαριασμός της στο Instagram 
μετρά σήμερα περισσότερους από 151 
εκατομμύρια ακόλουθους ενώ κάθε 
της post συγκεντρώνει άπειρα σχόλια 
και likes. Η εντυπωσιακή μελαχρινή 
φωτογραφήθηκε πριν λίγες ημέρες 

για την Valentine’s συλλογή της σειράς 
εσωρούχων SKIMS, που ανήκει στην 
αδερφή της, Kim.
Ένα εντυπωσιακό set με ροζ φόντο στή-
θηκε για την φωτογράφηση κι εκεί βρέ-
θηκε η Kim Kardashian, η Kendall Jenner και 
η Kylie. Εμείς είχαμε τη δυνατότητα για ένα 
μικρό sneak preview μέσα από τον επίσημο 
λογαριασμό της SKIMS. Η Kendall πόζαρε 
φορώντας εσώρουχα στα χρώματα του 
Βαλεντίνου και έδειχνε πιο sexy και λαμπερή 
από ποτέ. Η σειρά είναι διαθέσιμη στην επί-
σημη ιστοσελίδα του brand και σε μεγάλη 
ποικιλία μεγεθών (από XXS-4XL).

Α
νυπομονείς να δεις 
τη συνέχεια. Σκέ-
φτεσαι την επάνο-
δο του Lucifer και 

κάτι σε ενθουσιάζει. Λογικό 
και αναμενόμενο, αν με ρω-
τάς, αφού ο Tom Ellis μάς έ-
χει εθίσει στην παρουσία του 
Mr. Morningstar. Είναι ωραί-
ος, γοητευτικός, με ένα βλέμ-
μα που σε καθηλώνει και μία 
προφορά που εύκολα μπορεί 
κι εσύ να τη βλέπεις πολύ σέ-
ξι. Επιτέλους, μετά από ένα δι-
άλειμμα σχεδόν ενός χρόνου, 
το δεύτερο μισό της 5ης σεζόν 
επιστρέφει. Ο Lucifer με τον δί-
δυμο αδερφό του έχουν δημι-
ουργήσει σίγουρα πολύ μεγά-
λη αγωνία. Ο Michael μάλλον 
δεν πρόκειται ποτέ να τα βρει 
μαζί του και στο μεσοδιάστη-
μα την πληρώνουν και όλοι γύ-
ρω του. Ο Tom Ellis, που υπο-
δύεται τον διάσημο χαρακτή-
ρα, αποφάσισε να κάνει μία α-
νάρτηση για να γιορτάσει την 
επάνοδο της σειράς την Παρα-
σκευή που μας έρχεται -28/5-. 
Η φωτογραφία του Ellis είναι 
απλά εξαιρετική και το βλέμμα 
του, παρά το ότι δεν κοιτάει α-
πευθείας στον φακό, θα σε κά-
νει να τον ερωτευτείς λίγο πε-
ρισσότερο.

Lucifer Ο Ellis γιορτάζει την επιστροφή 
με μία καθηλωτική φωτογραφία

Ό
πως εχου-
με αναφέρει 
πολλές φο-
ρές, ένα από 

τα καλά του Instagram 
είναι ότι σου δίνει την 
δυνατότητα να ανακαλύ-
πτεις συνεχώς πανέμορ-
φες και σέξι γυναίκες, οι 
οποίες αναρτούν προκλη-
τικές φωτογραφίες που α-
φήνουν ελάχιστα στην φα-
ντασία του ανδρικού κοι-
νού. Μία από αυτές είναι η 
Samantha Gangewere, η ο-
ποία έχει καταφέρει μέσα α-
πό τις σέξι φωτογραφίες της 
να συγκεντρώσει πάνω από 
ένα εκατομμύριο ακόλου-
θους, οι οποίοι μένουν με 
το στόμα ανοιχτό κάθε φο-
ρά που κάνει μια ανάρτηση. 
Η 28χρονη καλλονή από την 
Πενσυλβάνια των Η.Π.Α., η ο-
ποία έγινε ευρέως γνωστή με-
τά από ένα βίντεο με προσω-
πικές στιγμές που “διέρρευ-
σε” στο διαδίκτυο το 2015, δι-
αθέτει χυμώδεις καμπύλες και 
απίστευτα οπίσθια, τα οποία εί-
ναι και το μεγάλο της προσόν.

Αν δείτε τις φωτογραφίες της Samantha 
Gangewere θα σας πέσει το στόμα στο πάτωμα!
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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ΚΡΙΟΣ
Καθώς οδεύουμε στην καρδιά του Δεκεμ-
βρίου εσύ παίρνεις φόρα αγαπητέ Κριέ και 
οι μέρες σου γεμίζουν με περισσότερο θάρ-
ρος, δυναμισμό, αποφασιστικότητα αλλά 
και με περισσότερη κίνηση. Σε αυτό θα 
συμβάλει το τρίγωνο που θα σχηματίσει 
ο Ήλιος με τον Άρη. Μπερδέματα σε επα-
φές, επικοινωνίες, ή μεγάλα λόγια που δεν 
θα γίνουν πραγματικότητα είναι μέσα στις 
τάσεις της περιόδου. 

ΤΑΥΡΟΣ
Αυτή την εβδομάδα φίλε μου Ταύρε παίρ-
νεις μία ανακούφιση στα οικονομικά σου 
ενώ ηρεμεί σημαντικά και η ψυχολογία 
σου! Αυτό που θα σε μπερδέψει και θα σε 
διχάσει αυτό το διάστημα είναι η πορεία 
μίας ερωτικής σχέσης ή κάποιες φιλικές 
επαφές που δεν θα σταθούν αντάξιες των 
προσδοκιών σου! Παρατηρείς ότι κάποιες 
ιστορίες στην προσωπική σου ζωή επανα-
λαμβάνονται και αναρωτιέσαι το γιατί.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αρκετά απατηλή μπορεί να χαρακτηριστεί 
η νέα εβδομάδα για το ζώδιο σου αγαπη-
μένε μου Δίδυμε αφού ο Ήλιος και ο Ερμής 
σχηματίζου τετράγωνο με τον Ποσει-
δώνα. Είσαι μπερδεμένος, διχα-
σμένος και κάποιες σχέσεις 
σου δεν εξελίσσονται έτσι 
όπως περίμενες. Μην 
δίνεις μεγάλες υποσχέ-
σεις που δεν θα μπορέ-
σεις να τηρήσεις, ενώ 
κράτα μικρό καλάθι σε 
ότι ακούς! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Ικανοποιείσαι από την 
έκβαση κάποιων σχέσεων ή 
συνεργασιών ενώ και στα αισθη-
ματικά λαμβάνεις ικανοποίηση! Η παγίδα 
της εποχής είναι η στασιμότητα και η καθυ-
στέρηση στα προγράμματά σου και στην 
εργασία σου γεγονός που σε φουντώνει με 
ανασφάλεια. 

ΛΕΩΝ
Μία εξαιρετική εβδομάδα ξεκινά για σένα 
φίλε μου Λέοντα! Έρχεσαι πιο κοντά στην 
οικογένεια, λύνονται κάποια προβλήματα, 
βελτιώνεται η ψυχολογία σου και ανακουφί-
ζεσαι από κάποιες εξελίξεις στα επαγγελμα-
τικά και στα οικονομικά σου! Στα αισθημα-
τικά σου υπάρχει μία ερωτική ιστορία που 
σε ενεργοποιεί και φουντώνει το πάθος σου 
δεν λείπουν ωστόσο οι ανασφάλειες. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η νέα εβδομάδα φίλε μου Παρθένε σε βρί-
σκει εξαιρετικά μπερδεμένο και συγχυ-
σμένο για ζητήματα που αφορούν τις προ-
σωπικές σου υποθέσεις, τις σχέσεις σου 
αλλά και την οικογενειακή σου ζωή! Προ-
σπαθείς να πάρεις κάποιες αποφάσεις αλλά 
μπερδεύεσαι σε σκέψεις και σε συζητή-
σεις που δεν σε οδηγούν πουθενά! Δείξε 
ψυχραιμία και θυμήσου ότι δεν είναι η 
κατάλληλη στιγμή για καθοριστικές απο-
φάσεις. 

ΖΥΓΟΣ
Αυτή την εβδομάδα φίλε μου Ζυγέ επιτέ-
λους κινητοποιείσαι και αναλαμβάνεις 
δράση, ενώ υπάρχουν και θετικές εξελίξεις 
μηνύματα, που αφορούν την πορεία σχέ-
σεων και συνεργασιών! Η καθημερινότητά 
σου δεν σε καλύπτει ωστόσο έτσι όπως θα 
θελες και είναι φανερό το αίσθημα της κού-
ρασης και της εξάντλησης από την κατά-
σταση που τώρα επικρατεί! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Εβδομάδα ικανοποίησης και απόλαυσης 
ξεκινά για σένα αγαπητέ μου Σκορπιέ, αφού 
το εξάγωνο της Αφροδίτης από το ζώδιο του 
με τον Πλούτωνα από τον Αιγόκερω, σου 
εγγυάται μία μεγάλη μορφή συναισθημα-
τικής ανταμοιβής και ικανοποίησης. Το ευά-
λωτο σημείο σου για τις ημέρες που ακολου-
θούν είναι το επαγγελματικό και το οικονο-
μικό σου, όπου θα υπάρχουν αστάθειες που 
θα γεννήσουν αμφιβολίες και ανασφάλειες. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Σημαντική είναι η νέα εβδομάδα για το ζώδιο 
σου αγαπητέ μου Τοξότη, στην πορεία της ο 
Ήλιο και ο Ερμής από το ζώδιο σου σχηματί-
ζουν δύσκολη όψη με τον Ποσειδώνα επο-

μένως οι μέρες έχουν απατηλό χαρα-
κτήρα. Αρκετές στιγμές δεν 

ξέρεις τι θέλεις, τα γεγονότα 
αργούν να εξελιχθούν και 

είσαι μπερδεμένος, ενώ 
δεν λείπουν και οι «γκά-
φες» αυτό το διάστημα 
στις επικοινωνίες οι 
οποίες και σε κάνουν 
να νιώθεις άσχημα, 

προσπαθώντας να συμ-
μαζέψεις τα ασυμμά-

ζευτα! 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Δυναμική είναι η εβδομάδα σου φίλε μου 

Αιγόκερε, με το εξάγωνο της Αφροδίτης από 
τον Πλούτωνα να σε βοηθά να εκπληρώσεις 
ένα μεγάλο σχέδιο , ή μία μεγάλη επιθυμία 
που είχες. Δέχεσαι στήριξη από πρόσωπα του 
κοινωνικού σου περιβάλλοντος και αυτό σου 
δίνει δύναμη και επιβράβευση! Συγκράτησε 
τις ανασφάλειες που εσύ ο ίδιος καλλιεργείς 
στον εαυτό σου! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η νέα εβδομάδα σε βρίσκει χωρίς μεγάλες 
και σπουδαίες εξελίξεις, όμως είσαι σε περί-
οδο που θέτεις στόχους, καταφέρνεις να βρί-
σκεις λύσεις σε προβλήματα που ήδη υπάρ-
χουν ενώ ανοίγεται και μία νέα προοπτική 
στα επαγγελματικά σου! Οι ανασφάλειες και 
τα διλήμματα για το μέλλον μίας σχέσης είναι 
έκδηλα αυτό το διάστημα. 

ΙΧΘΕΙΣ
Αυτή την εβδομάδα αγαπητέ μου Ιχθύ νιώ-
θεις ότι βρίσκεσαι σε ένα μεγάλο μπέρ-
δεμα και ότι κάποιες καταστάσεις στη ζωή 
σου εξελίσσονται πολύ αργά γεγονός που 
σου προκαλεί νευρικότητα. Ζητήματα που 
αφορούν την προοπτική της καριέρας σου 
σε διχάζουν και σε φέρνουν σε μία μεγάλη 
αμφιβολία.

Μπαίνει ένας κυνηγός σε ένα οπλοπωλείο 
και ζητάει ένα όπλο με διόπτρα. Ο υπάλ-
ληλος βγάζει αμέσως το καλύτερο και του 
λέει δείχνοντας έξω από το παράθυρο :
«’Αυτό το όπλο είναι τόσο καλό που μπο-
ρείς να δεις από εδώ μέσα στο σπίτι μου 
εκεί πάνω στον λόφο». Ο πελάτης ρίχνει 
μια ματιά προς το σπίτι με την διόπτρα και 
αρχίζει να γελάει.
«Που είναι το αστείο;» του λέει ο υπάλ-
ληλος.
«Βλέπω ένα γυμνό άνδρα να κυνηγάει μια 
γυμνή γυναίκα στο σπίτι σου» απαντά ο 
πελάτης.
Βάζει ο υπάλληλος από περιέργεια το μάτι 
του στη διόπτρα και βλέπει την γυναίκα 
του γυμνή να κυνηγιέται με ένα γυμνό 
άνδρα. Έξαλλος γυρίζει στον πελάτη και 
του λέει:
«Επειδή εγώ δεν ξέρω καλό σημάδι, θα 
σου δώσω 2 σφαίρες. Την μια θέλω να την 
φυτέψεις στο κεφάλι αυτής της γυναίκας 
και την άλλη στο πέoς αυτού του άνδρα . 
Αν το πετύχεις θα σου χαρίσω το όπλο».
«Έγινε» απαντά ο πελάτης.
Βάζει το μάτι του στη διόπτρα και στο-
χεύει. Πριν πυροβολήσει του επιστρέφει 
την μια σφαίρα και του λέει:
«Γίνεται και με μία....».

Ένας δικαστής που εκδίκαζε μια υπό-
θεση λίγο πριν από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων, βρισκόταν σε καλή διά-
θεση, λόγω εορτών.
 - “Γιατί βρίσκεσαι εδώ;” ρωτάει τον 
κατηγορούμενο. 
- “Επειδή ψώνισα πολύ νωρίς τα Χρι-
στουγεννιάτικα δώρα!
- ”Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα”, λέει 
έκπληκτος ο δικαστής, “πόσο πιο νωρίς 
ψωνίσατε κύριε;” 
- “Λίγο πριν ανοίξει το κατάστημα…”, 
απαντάει ο κατηγορούμενος.

Πολλοί άνθρωποι ρωτάνε πώς στο καλό 
είμαστε σίγουροι ότι ο Αϊ Βασίλης είναι 
άντρας; Είναι απλό, μια γυναίκα, ποτέ 
δεν θα φορούσε, γιορτινές μέρες, κάθε 
χρόνο τα ίδια ρούχα.

– Πες μου κάτι για να μπούμε στο κλίμα 
των Χριστουγέννων.. – Χω χω χω χωρί-
ζουμε!

– Πάτερα,τι τύπος είναι ο Αγιος Βασί-
λης ; – Καλά ο τύπος είναι απίστευτος γιε 
μου…δεν υπάρχει !!!
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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

θήνα, Απρίλιος 1907, o Δήμαρχος Αθηναίων, Σπυρίδων Μερκούρης, 
προσφωνεί τον βασιλιά της Ιταλίας Βιτόριο Εμανουέλε παρουσία του 

βασιλέως της Ελλάδος Γεωργίου

Μύκονος περίπου 1938

Το Ωδείο Ηρώδου του 
Αττικού, την δεκαετία 

του 1930

H KATINA ΠΑΞΙΝΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΑ 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΚΑΡΑΜΑΛΗ,ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ ΤΟ 1962

Στο Μοναστηράκι 
το 1976

Στους Δελφούς το 
1915 περίπου

Αθήνα, 1962, αναμνηστική φωτογραφία στα γυρίσματα του φιλμ 
του Andrew Marton: «Συνέβη στην Αθήνα» (It Happened in Athens).

Στο λιμάνι του 
Λεωνιδίου , το 1965 

Υποδηματοπωλείο στην 
Ρόδο του 1970. 

Ιδιωκτήτης είναι ο Χασάν 
Μεβλουτάκης

Κολωνάκι 1917. Είναι το τέλος της οδού Λυκαβηττού. Δεξιά φαίνεται 
στο βάθος και ο υπό κατασκευή ναός του Αγ. Διονυσίου. Στη θέση της 
μάντρας και των σπιτιών δεξιά θα αρχίσει να χτίζεται το Πειραματικό 

Σχολείο περίπου 10 χρόνια αργότερα.
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Το εντυπωσιακό ορεινό συγκρότημα 
γοητεύει τους μυημένους ορειβάτες, 
αποκαλύπτει φιλόξενα χωριά και δίνει 
μαθήματα ιστορίας και γυναικείας 
χειραφέτησης.

Ε
κεί στα βορειοδυτικά της Φωκίδας, 
που τεντώνεται να φτάσει τη Φθιώ-
τιδα και την Αιτωλοακαρνανία, μιλά-
ει ακόμη η άγρια ομορφιά. Υπάρχουν 

οι ξεχασμένες γεύσεις, που μας αρέσει να τις 
ονομάζουμε παραδοσιακές, οι προκλήσεις 
για αναζωογονητικές εμπειρίες αφθονούν, ό-
χι όμως και οι επισκέπτες. Στο οδοιπορικό μας 
γνωρίσαμε έξι χωριά των δυτικών Βαρδου-
σίων, που αριθμούν λιγότερους από 80 κα-
τοίκους συνολικά τον χειμώνα και βρίσκονται 
σκαρφαλωμένα στα δύσβατα αυτά βουνά, τα 
οποία δαφνοστεφανώθηκαν κατά την περίο-
δο της Επανάστασης του 1821, γενέτειρες του 
Μακρυγιάννη και του Διάκου.

Γραμμένη Οξυά
Προσκύνημα για κάθε ταξιδιώτη που σέβεται 
τον εαυτό του αποτελεί η περιήγηση στη Γραμ-
μένη Οξυά, το νοτιότερο δάσος της Ευρώπης 
όπου φύεται η οξιά. Iδανικό ορμητήριο του 
ταξιδιού δεν μπορεί να είναι άλλο από το ομώ-
νυμο χωριό. Ασυνήθιστη κίνηση επικρατούσε 
κατά την επίσκεψή μας εκείνο το ηλιόλουστο 
Σάββατο στην όμορφη πλατεία της Γραμμέ-
νης Οξυάς, καθώς μια παρέα μοτοσικλετιστών 
από την Πάτρα σκόρπιζε κέφι κάτω από τον 
πλάτανο. «Ξεκινήσαμε πριν από δύο ώρες και 
δεκαπέντε λεπτά από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρ-
ρίου και στη συνέχεια, μέσω Ναυπάκτου και 
φράγματος της λίμνης του Μόρνου, ανηφορί-
σαμε για εδώ. Απολαμβάνοντας τις εναλλαγές 
ανάμεσα στο βουνό και στη θάλασσα. Διασχί-
ζοντας τα Βαρδούσια μέσα από μια υπέροχη 
διαδρομή, που συνιστώ ανεπιφύλακτα», μας 
λέει ο Μπάμπης Δάνολος, που έλκει την κατα-
γωγή του από το χωριό. Χτισμένο στα 1.160 
μ., στις βορειοδυτικές πλαγιές των Βαρδου-
σίων, ανάμεσα σε οξιές, καστανιές, έλατα και 
βελανιδιές, αποτελούσε μια ζωντανή κοινωνία 
έως τα μέσα του 20ού αιώνα. Ακόμα όμως και 
όταν μετανάστευαν στο εξωτερικό, οι κάτοικοί 
της αποδείκνυαν έμπρακτα την αγάπη τους για 
τη μικρή τους πατρίδα.

Αρτοτίνα
Η Αρτοτίνα, χτισμένη στις απόκρημνες πλαγιές 
των Βαρδουσίων, σε υψόμετρο 1.200 μ., απο-
τέλεσε ένα από τα κύρια ορμητήρια της Ρούμε-
λης εναντίον των Τούρκων. Ως γενέτειρα των 
Αθανασίου Διάκου, Καπετάν Κόρακα, Ανδρί-
τσου Σαφάκα, Λουκά Καλιακούδα, Γεράντω-
νου, Ρούκη, Σκαλτσά και τόσων άλλων οπλαρ-
χηγών της Επανάστασης, αιτιολογεί και τον 
χαρακτηρισμό της «Καπετανοχώρι της Δωρί-
δος».
Στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αρτο-
τίνας (τηλ. 6984-979516), που στεγάζεται στο 
σπίτι του οπλαρχηγού Σαφάκα –χτισμένο το 
1810–, θα μάθετε λεπτομέρειες για την Eπα-
νάσταση του 1821 μέσα από χειρόγραφα, 
επιστολές, όπλα, στολές και αντικείμενα επο-
χής. Όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος του 
χωριού, Βασίλης Κάππας, «έχει γίνει μελέτη 

έτσι ώστε να αξιοποιηθεί ο περιβάλλων 
χώρος σε έναν κήπο με αγάλματα των ηρώων, 
αλλά και μια σειρά από παρεμβάσεις που θα 
το μετατρέψουν σε σύγχρονη κοιτίδα της πολι-
τιστικής μας κληρονομιάς».
Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η Ιερά Μονή 
Τιμίου Προδρόμου, στην οποία μπορεί κανείς 
να επισκεφτεί το κελί όπου μόνασε ο Αθανά-
σιος Διάκος πριν ξεχυθεί στο αρματολίκι. Στην 
πλατεία της Αρτοτίνας, σημείο αναφοράς του 
χωριού, με τα τρία μαγαζιά και τη θέα στα Βαρ-
δούσια, επικρατεί απόλυτη ησυχία.

Διχώρι
Η μεγάλη έκπληξη στο μικρό χωριό με τη μία 
κάτοικο είναι η ύπαρξη καφέ-εστιατορίου και 
ξενώνα, τα οποία λειτουργούν όλο τον χρόνο! 
Υπεύθυνη γι’ αυτό είναι η Μαρίνα Κουτσο-
πούλου, που αποφάσισε στα 25 της χρόνια 
να αφήσει τις σπουδές της στο Πανεπιστή-
μιο Πειραιά και να εγκατασταθεί μόνιμα στο 
χωριό απ’ όπου κατάγεται. Ρωτώντας την εάν 
είναι δύσκολη η ζωή εδώ, μας απάντησε πως 
όλα είναι τέλεια και βέβαια το αφοπλιστικό 
της χαμόγελο πιστοποίησε την ειλικρίνειά της. 
Να περάσετε οπωσδήποτε από «Το μαγαζί 
του χωριού: Κωστάρτσα», το οποίο στεγάζε-
ται στο παλιό δημοτικό σχολείο, σε μια υπέ-
ροχη κατάφυτη πλατεία, για να απολαύσετε 
τις ντόπιες λιχουδιές και τη θέα στα Βαρδού-
σια. Το Διχώρι, που έως το 1927 ονομαζόταν 
Κωστάρ(ι)τσα, είναι ένα καταπράσινο χωριό 
με άφθονες ρεματιές. Χτισμένο σε υψόμετρο 
1.110 μ., αποτελεί ιδανικό ησυχαστήριο με 
αναπάντεχες παροχές.

Δάφνος
Συνεχίζοντας από το Διχώρι με δυτική κατεύ-
θυνση, στον χωματόδρομο προς Δάφνο, οι 
στάσεις ήταν συνεχείς. Όταν είδαμε στο αρι-
στερό μας χέρι ένα πετρόχτιστο πλάτωμα με 
βρύσες, αφήσαμε το αυτοκίνητο και έπειτα 
από πέντε λεπτά ανηφορικής πορείας αντι-
κρίσαμε έναν μικρό καταρράκτη. Επιστροφή 
στο αυτοκίνητο και πάλι οδήγηση. Δεν πέρα-
σαν δέκα λεπτά και βλέπουμε πινακίδα με την 
ένδειξη «Προς ποτάμι». Ξανά στάση. Δεκά-
λεπτο περπάτημα, αυτή τη φορά, πέρασμα 
από το ξύλινο γεφυράκι και βρισκόμαστε 

στο ποτάμι, που δημιουργεί μια εντυπωσι-
ακή βάθρα, ιδανική για μπάνιο προχωρημέ-
νων χειμερινών κολυμβητών. Στο πλάτωμα, 
κάτω από τα όμορφα πλατάνια, ξαποστά-
σαμε ακούγοντας το κελάρυσμα του νερού και 
τίποτε άλλο.

 Πενταγιοί
Εδώ γεννήθηκε και μεγάλωσε η εκπάγλου 
καλλονής Μαρία Πενταγιώτισσα, για την καρ-
διά της οποίας αλληλοεξοντώνονταν παλι-
κάρια την εποχή του Όθωνα. Οι κάτοικοι του 
χωριού θα σας μυήσουν πρόθυμα στην εξι-
στόρηση της πολυτάραχης ζωής της, για την 
οποία βέβαια έχουν γραφτεί δημοτικά τρα-
γούδια, έχουν γυριστεί ταινίες, έως και ο 
Κωστής Παλαμάς τής αφιέρωσε πολύστιχο 
ποίημα το 1890, στη συλλογή του «Τα μάτια 
της ψυχής μου».
Ο τραγικός επίλογος γράφτηκε όταν ένας από 
τους εραστές της σκότωσε τον αδελφό της 
Μαρίας Πενταγιώτισσας κι αυτή, παίρνοντας 
πάνω της την ευθύνη ως συνεργός, φυλακί-
στηκε στη Λιβαδειά, απ’ όπου αφέθηκε ελεύ-
θερη λίγα χρόνια αργότερα. «Η Μαρία Πεντα-
γιώτισσα πρέπει να αποκατασταθεί στον 
κόσμο όχι για τη γνωστή ιστορία, αλλά για το 
γεγονός ότι όρθωνε ανάστημα στην καταπίεση 
των γυναικών, διαμαρτυρόταν για τον τρόπο 
που επέστρεφαν από τα χωράφια φορτωμέ-
νες δεμάτια με ξύλα, δεν δεχόταν να φοράει 
μαντίλα όταν πήγαινε στην εκκλησία, προσπα-
θώντας να πείσει και τις υπόλοιπες γι’ αυτό, 
και βέβαια υπερασπιζόταν συνειδητά τις επι-
λογές της στον έρωτα», μας λέει ο Σπύρος Βήτ-
τας κατά τη συζήτησή μας στο καφενείο «Η 
συνάντησις».
Η χειραφέτηση των γυναικών αποτελεί μείζον 
θέμα έως και σήμερα στη συντηρητική ελλη-
νική κοινωνία, φανταστείτε δύο αιώνες πριν 
στην απομακρυσμένη Πενταγιού, όπως ονο-
μάζουν ακόμα και σήμερα οι ντόπιοι το χωριό 
τους. Βγαίνοντας έξω στην πλακόστρωτη πλα-
τεία, ο ήλιος σκορπίζει γλυκά το πρωινό του 
φως ανάμεσα στις φυλλωσιές του πλάτανου 
και ολόγυρα τα δίπατα πετρόχτιστα σπίτια, 
θεατές και θέαμα συνάμα. Απέναντι η εντυπω-
σιακή εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. 
Περιδιαβαίνοντας το χωριό, αφουγκράζεσαι 

την αίγλη του παρελθόντος, «βλέπεις» πλήθος 
κόσμου συγκεντρωμένο στις πέντε βρύσες, 
τους φουστανελάδες να χορεύουν στα «Τσου-
ραίικα» πλατάνια στο πάνω χωριό. Πάρε τα 
βουνά σε ένα από τα σηματοδοτημένα μονο-
πάτια, ανάπνευσε την ελευθερία τους, κι ας 
είναι αυτό το φυλαχτό που θα πάρεις μαζί σου.

 Κροκύλειο
«Εγώ γεννήθηκα έξω εις ένα χωράφι μας, ονο-
μαζόμενο Κρύα Βρύση. Είχε πάει η μητέρα 
μου να μαζώξη καλαμποκιές για τα ζώα και 
με γέννησε εκεί, και με τύλιξε με τις καλαμπο-
κιές και με πήγε εις το σπίτι». Με απόσπα-
σμα από τα απομνημονεύματα του Μακρυ-
γιάννη μάς υποδέχεται το λιτό μνημείο, λίγο 
πριν εισέλθουμε στο χωριό του λόγιου στρα-
τηγού. Χαρακτηρισμένο παραδοσιακός οικι-
σμός, απλώνεται σε ένα ελατοσκέπαστο περι-
βάλλον σε υψόμετρο 840 μ., με άφθονα τρε-
χούμενα νερά και πανοραμική θέα στα Βαρ-
δούσια. Ο αεικίνητος πρόεδρος του χωριού, 
Κώστας Αυγερόπουλος, μας ξενάγησε αρχικά 
στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου (1857), 
όπου ξεχωρίζουν οι περίτεχνες αναπαραστά-
σεις του αγιογράφου Γιώργου Τουρναβίτη από 
τα «ΗΟΑΝΝΕΝΑ», όπως υπογράφει χαρακτη-
ριστικά, και στη συνέχεια περάσαμε από το 
κατάφυτο μονοπάτι των νερόμυλων, κάνο-
ντας μια στάση να ξεδιψάσουμε στη Μεγάλη 
Βρύση, όπως αποκαλούν τις πέντε πέτρινες 
κρήνες του χωριού.
Συνεχίσαμε προς το σπίτι όπου έζησε μετά 
την αποφυλάκισή της η Μαρία Πενταγιώ-
τισσα. Παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο Αρμάο, 
ο οποίος είχε ήδη τέσσερα παιδιά, ακολου-
θώντας έναν ήσυχο βίο έως τον θάνατό της. 
Τελευταία στάση το υπέροχο κτίσμα του 
Δημοτικού Σχολείου (τηλ. 6944-462037), 
στο εσωτερικό του οποίου φιλοξενείται 
λαογραφική αναπαράσταση παραδοσια-
κού σπιτιού με χρηστικά αντικείμενα, ενώ 
στη μεγάλη αίθουσα γίνονται διάφορα δρώ-
μενα υπό το βλέμμα του Μακρυγιάννη. Στον 
προαύλιο χώρο πραγματοποιούνται κάθε 
Αύγουστο πολιτιστικές εκδηλώσεις με την 
επωνυμία «Μακρυγιάννεια», που εορτάζο-
νται με μεγαλύτερη επισημότητα κάθε τέσ-
σερα χρόνια.

Δυτικά Βαρδούσια: Για απαιτητικούς
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Άγνωστες μικροϊστορίες 
από την καθημερινότητα 
της Επανάστασης του 1821 
μέσα από σπάνια έγγραφα 
και οι εικονογραφημένες 
περιπέτειες του στρατηγού 
Μακρυγιάννη συνθέτουν 
τον κορμό της έκθεσης 
«Εικαστική και Λόγια 
Αποτύπωση του ‘21», η οποία 
εγκαινιάζεται την Παρασκευή 
10 Δεκεμβρίου, στις 6 το 
απόγευμα, στο Μουσείο 
Μακεδονικού Αγώνα.

Σ
το πλαίσιο των εορτασμών 
για την επέτειο των 200 
χρόνων από την έναρξη 
της Ελληνικής Επανάστα-

σης, το Ίδρυμα Μουσείου Μακε-
δονικού Αγώνα (ΙΜΜΑ) και της 
Νεότερης Ιστορίας της Μακεδονί-
ας, σε συνεργασία με τους συλλέ-
κτες Γιώργο Γαϊτανάρη και Ιώ Ντό-
λκα, καθώς και τη Βιβλιοθήκη της 
Βουλής των Ελλήνων, εμπνεύστη-
κε και σχεδίασε την έκθεση, που 
θα εγκαινιάσει την Παρασκευή ο 
υφυπουργός Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Άγγελος Συρίγος.
Το εικαστικό μέρος της περι-
λαμβάνει 24 επιχρωματισμέ-
νες λιθογραφίες του Ζωγράφου 
του Μακρυγιάννη, το έργο του 
Μποστ «Ο Γενέος Ήρος Σκαλτσο-

δήμος», το έργο του Φώτη Κόντο-
γλου «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
ο γέρος του Μωριά και Ανδρέας 
Μιαούλης ο νέος Θεμιστοκλής» 
και την επετειακή έκδοση του 
2021 του γλυπτού έργου «Περικε-
φαλαία αυτοκτονίας» του γλύπτη 
Θόδωρου.
«Τα έργα, σε συνδυασμό με 
έγγραφα από τα Αρχεία της Ελλη-
νικής Παλιγγενεσίας, που αποδί-
δουν την αντίληψη του Μακρυ-
γιάννη για τον Αγώνα, το όραμα 
για τη δημιουργία κράτους, και 
τις επιρροές της μεταβυζαντι-

νής τέχνης στη ζωγραφική από-
δοση των μαχών, προβάλλουν με 
εύγλωττο και εντυπωσιακό τρόπο 
την αναζήτηση ταυτότητας στη 
νεοελληνική τέχνη και τον πολι-
τικό στοχασμό» επισήμανε στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, μιλώντας για τη σημα-
σία της έκθεσης, η διευθύντρια 
του Ιδρύματος Μουσείου Μακε-
δονικού Αγώνα και της Νεότερης 
Ιστορίας της Μακεδονίας, Ιστορι-
κός Τέχνης, Φανή Τσατσάια.
«Όταν ο Μακρυγιάννης αποφα-
σίζει να γράψει τα Απομνημο-
νεύματά του, γνωρίζοντας ότι οι 

περισσότεροι Έλληνες είναι αναλ-
φάβητοι, κατέφυγε στη ζωγρα-
φική για να κάνει γνωστούς τους 
αγώνες για την Απελευθέρωση», 
σημειώνει η Σταυρούλα Μαυρο-
γένη, αναπληρώτρια καθηγήτρια 
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και 
διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας 
Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμη-
ρίωσης του ΙΜΜΑ, η οποία εξηγεί 
ότι ο Μακρυγιάννης -όπως ανα-
φέρει στα Απομνημονεύματά του- 
συνεργάστηκε με τον Παναγιώτη 
Ζωγράφο και τα παιδιά του, από το 
1836 ως το 1839.

Ο 
θαυμασμός του παλαιοπώλη Άγ-
γελου Βλαστάρη για την τέχνη της 
κεραμικής, ελληνικής και ευρωπα-
ϊκής, είναι δεδομένος εδώ και χρό-

νια. Ο γνωστός αντικέρ και έμπορος έργων τέ-
χνης αποκαλύπτει τώρα το «πάθος του συλλέ-
κτη» που τον οδήγησε σταδιακά στη συγκρό-
τηση μίας μεγάλης συλλογής με χιώτικα πιθά-
ρια και τα σπάνια εγχάρακτα καπάκια τους, ό-
πως αποτυπώνονται στο λεύκωμα «Νίκος Λιά-
ρος, Κεραμικά της Χίου. 17ος-19ος αιώνας. 
Συλλογή Άγγελου Βλαστάρη».
Ο καλαίσθητος δίγλωσσος τόμος κυκλοφό-
ρησε πρόσφατα στα ελληνικά και στα αγγλικά 
από τις εκδόσεις Καπόν με την υποστήριξη του 
Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Φαφαλιού.
Πυρήνας του βιβλίου είναι η συλλογή χιώ-
τικων κεραμικών του Άγγελου Βλαστάρη, 
ωστόσο συμπεριλαμβάνονται σημαντικά 
κεραμικά από άλλες συλλογές, καθώς και 
αρχειακό υλικό, στο οποίο βασίζεται η πολυε-
πίπεδη έρευνα του συγγραφέα του λευκώμα-
τος, Νίκου Λιάρου, αρχαιολόγου και κεραμί-
στα. Ο συλλέκτης επεδίωξε τη συνέργεια προ-
κειμένου να αναδειχθεί όχι μόνο η κεραμική 
της Χίου αλλά και μία απτή όψη της μεγάλης 
πολιτιστικής και κοινωνικής ακμής της Χίου 
πριν από τη σφαγή του 1822.
«Πάντα θαύμαζα τα πιθάρια της Χίου. Απλά, 

δωρικά, πρωτόγονα, με ωραία σχέδια και 
σφραγίσματα.Τα θεωρώ τα ωραιότερα του 
ελληνικού χώρου», σημειώνει ο Άγγελος Βλα-
στάρης. Σε μία επίσκεψή του σε παλαιοπώλη 
της Χίου το 1990 -όταν πρωτοπήγε διακοπές 
στο νησί με τη γυναίκα του και έκτοτε διατη-
ρούν στα Φλάτσια το εξοχικό τους- είδε για 
πρώτη φορά δύο καπάκια πιθαριών με σταυ-
ρούς και σφραγίσματα. «Μου τράβηξαν την 
προσοχή γιατί δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο», 
αφηγείται ο ίδιος. «Από τότε άρχισα να ανα-
ζητώ καπάκια ρωτώντας άλλους παλαιοπώ-

λες, συλλέκτες και γυρολόγους στο νησί. Η 
έρευνα είχε αποτέλεσμα. Άρχισα να βρίσκω 
όλο και περισσότερα. Ανοιγόταν ένας δρό-
μος που δεν μπορούσα να φανταστώ. Μάζευα 
με μανία τα πάντα. Καπάκια ολόκληρα, μισά, 
σπασμένα, θραύσματα καπακιών. Παράλ-
ληλα αγόραζα και πιθάρια, κυψέλες, κανάλια, 
λεκάνες και λοιπά τέτοια αντικείμενα. Το 2004 
είχα περίπου 60 καπάκια. Κάποια ήταν εξαιρε-
τικά», σχολιάζει ο συλλέκτης, ο οποίος πρωτο-
παρουσίασε ένα μέρος της χιώτικης συλλογής 
του το 2004.

«Αιολική γη»: 
Μνήμες του 
Ηλία Βενέζη 
από την Μικρά 
Ασία στο 
Εθνικό Θέατρο 

Μνήμες μιας χαμένης πατρίδας 
που δεν ξεχάστηκε ποτέ. Γλυ-
κιές παιδικές αναμνήσεις που 
συντρόφευσαν μια ολόκληρη 
ζωή. Εικόνες, χρώματα κι αρώ-
ματα. Νοσταλγία...: Όλα αυτά 
συνυπάρχουν στην «Αιολική 
Γη», το έργο του Ηλία Βενέζη 
που ανεβάζει το Εθνικό Θέα-
τρο  στο REX – Σκηνή «Μαρίκα 
Κοτοπούλη» στις 11 Δεκεμ-
βρίου.
Το έργο παρουσιάζεται για 
πρώτη φορά στο Εθνικό Θέα-
τρο, με αφορμή τη συμπλή-
ρωση 100 χρόνων από την 
Μικρασιατική Καταστροφή, σε 
διασκευή Σάββα Κυριακίδη, με 
συνεργάτη στη διασκευή τον 
Δημήτρη Χαλιώτη, και σκηνο-
θεσία Τάκη Τζαμαργιά.
Στη Σκηνή θα ζωντανέψουν με 
την τεχνική της sand art (βιντε-
ο-ζωγραφική με άμμο) εντυπω-
σιακές εικόνες από τα πρώτα 
χρόνια της ζωής του συγγρα-
φέα στις Κυδωνίες της Μικράς 
Ασίας από τις αρχές του 20ού 
αιώνα μέχρι το 1914, όταν άρχι-
σαν οι πρώτοι διωγμοί.
Η Αιολική Γη ξεπηδάει από τις 
ρίζες των δέντρων της Ανατο-
λής, από τα βουνά της Μικρα-
σίας που τα λένε Κιμιντένια και 
ταξιδεύει από το κτήμα του 
παππού και της γιαγιάς στα 
κύματα του Αιγαίου. Έτσι όπως 
ταξιδεύει και η ψυχή του μικρού 
Πέτρου, που παρέα με την αγα-
πημένη αδελφή του, ακούει τις 
μυστικές φωνές της φύσης, τα 
καλέσματα των σπηλιών και 
των φαραγγιών και αφουγκρά-
ζεται τους ήχους της γης και του 
νερού. Κοντά στα τσακάλια, τα 
αγριογούρουνα, τις αρκούδες 
και τους αετούς ο Πέτρος θα 
γνωρίσει μαζί με τα παραμύ-
θια της γιαγιάς, τα πρώτα σκιρ-
τήματα του έρωτα. Θα γνωρί-
σει την τραχιά και άγρια φύση 
του τόπου και των ανθρώπων 
και θα μάθει για τους προγό-
νους του, που ξεχέρσωσαν την 
άγονη γη κάνοντάς τη ζωή και 
πεπρωμένο τους. 

Εικόνες και λέξεις για το 1821 στο Μουσείο 
Μακεδονικού Αγώνα

Τρεις αιώνες Κεραμικά της Χίου σε ένα λεύκωμα 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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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’.

Ο 
Ολυμπιακός δεν έδειξε το καλό του πρό-
σωπο στο Βέλγιο. Η ομάδα του Πέδρο 
Μαρτίνς ηττήθηκε 1-0 από την Αντβέρπ 
για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων 

του Europa League. Οι γηπεδούχοι πήραν... ρεβάνς 
για το ματς του Καραϊσκάκης από τους ερυθρόλευ-
κους χάρη στο γκολ του Μπαλικβίσα στο 6ο λεπτό.
Οι Πειραιώτες τερμάτισαν στην 2η θέση του ομίλου 
και πήραν την πρόκριση στους αγώνες μπαράζ για τη 
φάση των 16, όπου θα αντιμετωπίσουν έναν εκ των 
τρίτων του Champions League. Ο Ολυμπιακός ακόμη 
και με νίκη δεν θα ανέβαινε στην κορυφή, καθώς ισό-
παλο 1-1 έληξε το ματς μεταξύ της Φενέρμπαχτσε και 
της Άιντραχτ.
Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε στον αγωνι-
στικό χώρο της έδρας της Αντβέρπ με 
4-3-3. Στον άξονα ο Μαρτίνς τοποθέ-
τησε τους Μαντί Καμαρά, Μπουχα-
λάκη και Εμβιλά με τον Αγκιμπού να 
μένει στον πάγκο. Όπως και οι Αραμπί 
και Μασούρα, με τους Ρόνι Λόπες, Ονι-
εκούρου και Τικίνιο να αποτελούν την 
επιθετική τριάδα.
Η ομάδα του Μαρτίνς μπήκε με διάθεση να 
γίνει απειλητική απέναντι στους γηπεδούχους. Κρα-
τούσε μπάλα και επιχειρούσε να γεμίσει την αντίπαλη 
περιοχή. Ωστόσο, η Αντβέρπ ήταν εκείνη που κατά-
φερε να πάρει το προβάδισμα στο παιχνίδι μόλις στο 
6ο λεπτό.
Η Αντβέρπ χτύπησε στην κόντρα. Ο Μπαλικβίσα 
έπειτα από ασίστ του Μπένσον έκανε το πλασέ από 
τα αριστερά της μεγάλης περιοχής. Ο Σισέ έβαλε το 
κεφάλι του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ 
χρεώθηκε στον Μπαλικβίσα, καθώς η μπάλα είχε 
κατεύθυνση προς την εστία του Βατσλίκ.
Ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε μεγάλες δυσκολίες στο 
πρώτο μέρος. Στους ερυθρόλευκους παρατηρήθηκε 
έλλειμμα συνεργασίας και οι φάσεις έβγαιναν πολύ 
δύσκολα. Η πρώτη τελική προς την εστία καταγρά-
φηκε στο 19ο λεπτό με ένα σουτ του Εμβιλά, το οποίο 
μπλόκαρε εύκολα ο Βατσλίκ.
Στο 22ο λεπτό η Αντβέρπ έχασε μεγάλη ευκαιρία. 
Ο Μπένσον έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, ο 
Βατσλίκ απέκρουσε με το πόδι. Οι Βέλγοι κρατού-
σαν την μπάλα, οι ερυθρόλευκοι πρέσαραν, όμως δεν 

μπορούσαν να βγάλουν το παιχνίδι τους.
Στο 35ο λεπτό ο Μπατάιγ έχασε ευκαιρία με ένα σουτ 
του μέσα από την περιοχή, να περνάει πάνω από 
το οριζόντιο δοκάρι του Βατσλίκ. Οι ερυθρόλευκοι 
μέχρι και το τέλος του πρώτου μέρους αδυνατούσαν 
να γίνουν επικίνδυνοι και επιχειρούσαν κυρίως με 
σουτ μακριά από την περιοχή του Μπουτέ.

Αλλαγές από τον Μαρτίνς, αλλά μικρή η 
βελτίωση
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με αλλαγές στο δεύτερο 
μέρος. Ο Αραμπί πήρε στην κορυφή τη θέση του Τικί-
νιο, ο Μασούρας πήρε τη θέση του Λόπες, ενώ ο 

Αγκιμπού κινήθηκε πίσω από τον επιθετικό, 
με τον Μπουχαλάκη να αποχωρεί.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν λίγο περισ-
σότερη ενέργεια, ωστόσο δεν έβρι-
σκαν τον απαιτούμενο ρυθμό. Στο 54’ 
έπειτα από ένα κλέψιμο του Αγκιμπού 
ο Εμβιλά δοκίμασε ξανά εκτός περιο-
χής, με τον κίπερ της Αντβέρπ να μπλο-

κάρει.
Μάλιστα, οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που 

είχαν καλή στιγμή με τον σκόρερ Μπαλικβίσα, 
ο οποίος μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, έκανε 
το σουτ μέσα στην περιοχή και ο Βατσλίκ έδιωξε. Ο 
Μαρτίνς είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο και τον 
Βρουσάι αντί του Ονιεκούρου αλλάζοντας όλη την 
επιθετική του τριάδα. Εκείνος απείλησε με ένα σουτ 
στο 65’.
Ο Ολυμπιακός εξακολουθούσε να μην μπορεί να γίνει 
απειλητικός στο παιχνίδι. Αντ’ αυτού η Αντβέρπ είχε 
δύο τελικές με πρωταγωνιστή τον Μπένσον στο 69’ 
και στο 72’. Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις «καθά-
ρισε» για τους ερυθρόλευκος ο Βατσλίκ.
Οι ερυθρόλευκοι συνέχιζαν να δυσκολεύονται στο 
επιθετικό κομμάτι, ενώ η Αντβέρπ όταν της δινόταν 
η ευκαιρία προσπαθούσε να δημιουργήσει προϋπο-
θέσεις για ένα δεύτερο γκολ. Όπως στο 81ο λεπτό με 
μία κεφαλιά του Μπαλικβίσα που μπλόκαρε εύκολα ο 
κίπερ του Ολυμπιακού.
Στα τελευταία δέκα λεπτά ο Ολυμπιακός προσπάθησε 
κάπως να ανεβάσει ρυθμό. Αρκέστηκε όμως σε γεμί-
σματα και σουτ εκτός περιοχής με καλύτερη στιγμή 
την κεφαλιά του Αραμπί στο 86’.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 1-0 στην έδρα της Αντβέρπ με το γκολ του Μπαλικβίσα στο 6ο λεπτό. 
Οι ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη 2η θέση του ομίλου και πήραν πρόκριση στα μπαράζ για τη 
φάση των 16 του Europa League

Ήττα στο Βέλγιο και Ήττα στο Βέλγιο και 
δεύτερη θέση στον όμιλοδεύτερη θέση στον όμιλο

Μαρτίνς: «Δεν ξέρω αν με 
ενοχλεί περισσότερο η ήττα ή 
η κακή εμφάνιση»

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 1-0 από την Αντβέρπ πραγματο-
ποιώντας μια κακή εμφάνιση. Ο Πέδρο Μαρτίνς στη λήξη 
της αναμέτρησης δεν μπορούσε να πει τι τον ενοχλούσε 
περισσότερο. Η ήττα με 1-0 ή η κακή εμφάνιση. Ο Πορτο-
γάλος ευχήθηκε να ήταν απλά μια κακή μέρα για την ομάδα 

του και είπε.
Για το τι τον ενόχλησε περισσότερο η εμφάνιση ή το αποτέλε-
σμα:
«Και τα δύο για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω τι με ενοχλεί περισ-
σότερο. Η ήττα γιατί είμαστε μια ομάδα που δεν έχουμε μάθει 
να χάνει. Η εικόνα δεν μου άρεσε καθόλου, κάναμε κακή εμφά-
νιση, μακριά απ’ αυτό που μπορούσαμε και έχουμε συνηθί-
σει να βλέπουμε. Δεν μπορώ να πω τι με ενοχλεί περισσότερο. 
Μια κακή εμφάνιση από εμάς, χωρίς καθόλου ένταση από εμάς. 
Ευχαριστώ τους φιλάθλους που ήταν εδώ και μας στήριζαν παρά 
την κακή μας απόδοση».
Για το που το αποδίδει:
«Όλες οι ομάδες έχουν κακές μέρες, ελπίζω να είναι αυτό. Θα το 
μελετήσουμε και θα το αναλύσουμε με τους παίκτες. Παίξαμε με 
μια ομάδα που είχε ένταση, ταχύτητα, σε αντίθεση με εμάς, ποτέ 
δεν κερδίσαμε μια δεύτερη μπάλα. Θα το συζητήσουμε και θα 
το μελετήσουμε».
Για τον πιθανό αντίπαλο και την Πόρτο που είναι υποψήφια και 
αν έχει την αίσθηση πως θα είναι αυτή ο αντίπαλος;
«Δεν μπορούμε να πούμε, δεν έχουμε καμία πρόβλεψη, θα πρέ-
πει να δουλέψουμε σκληρά για να κάνουμε κάτι καλό».

Βατσλίκ: «Άξιζε τη νίκη η Αντβέρπ, έχω την αί-
σθηση ότι θα κληρωθούμε με τη Σεβίλλη»
Ο Τόμας Βατσλίκ στις δηλώσεις του μετά την ήττα του Ολυμπι-
ακού από την Αντβέρπ τόνισε πως οι Βέλγοι πήραν δίκαια στη 
νίκη ενώ εξέφρασε την άποψη του πως η Σεβίλλη, η προηγού-
μενη ομάδα του, θα είναι ο επόμενος αντίπαλος των «ερυθρό-
λευκων».
Ο Τόμας Βατσλίκ ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού στην ήττα 
από την Αντβέρπ με 1-0 με πολλές σωτήριες επεμβάσεις. Ο γκο-
λκίπερ των «ερυθρόλευκων» υποστήριξε στις δηλώσεις του 
στην COSMOTE TV πως οι Βέλγοι κέρδισαν δίκαια.
Όσο για τον επόμενο αντίπαλο ο Τσέχος τόνισε πως θα ήθελε να 
παίξει κόντρα στην πρώην ομάδα το, τη Σεβίλλη, και σημείωσε 
πως θα ήταν ωραίο να επιστρέψει στο Σάντσεθ Πιθχουάν.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βατσλίκ:
Για το ματς: «Από την αρχή το παιχνίδιου μπήκαν καλά. Είχαν 
καλή κατοχή και στο πρώτο μέρος αργούσαμε στις μονομαχίες. 
Σκόραραν νωρίς, έπαιξαν πολύ καλά και άξιζαν τη νίκη».
Για την επόμενη φάση και για τη πιθανότητα κλήρωσης με τη 
Σεβίλλη: «Θα ήθελα να παίξω μαζί τους, έχω την αίσθηση ότι θα 
κληρωθούμε με τη Σεβίλλη. Μίλησα με τη γυναίκα μου πριν λίγο 
μου είπε το ίδιο. Θα ήταν ωραίο να γυρίσω στο Σάντσεθ Πιθ-
χουάν, να αποχαιρετήσω κάποιος ανθρώπους».
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Μ
ετά από πρόταση του προ-
έδρου της ΚΟΕ, Κυριάκου 
Γιαννόπουλου, το ΔΣ της Ο-
μοσπονδίας αποφάσισε να 

διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Ανδρών – Γυναικών του 2026, στην Κο-
λύμβηση, την Καλλιτεχνική κολύμβηση, 
τις Καταδύσεις και το Open Water.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της 
ΚΟΕ έχει ως εξής: «Το Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα Ανδρών – Γυναικών του 2026, 
στην Κολύμβηση, την Καλλιτεχνική 
κολύμβηση, τις Καταδύσεις και το Open 
Water, θα διεκδικήσει η Κολυμβητική 
Ομοσπονδία Ελλάδας, με το Δ.Σ να απο-
δέχεται σήμερα (9/12) ομόφωνα την πρό-
ταση του Προέδρου της ΚΟΕ Κυριάκου 
Γιαννόπουλου.
Επικεφαλής της ομάδας που θα συντάξει 
τον σχετικό φάκελο, οποίος και θα συζη-
τηθεί στο επόμενο Διοικητικό Συμβού-
λιο της ΚΟΕ και στη συνέχεια θα κατα-
τεθεί στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, θα 
είναι Γενικός Διευθυντής της Ομοσπον-
δίας Γιάννης Γιαννουρής.
Σημειώνεται ότι το 2026 συμπληρώ-
νονται 100 χρόνια από το 1ο Ευρωπα-
ϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και …99 από τα 
100χρονα της Κολυμβητικής Ομοσπον-
δίας Ελλάδας που ιδρύθηκε (ως ΕΚΟΦ) 
το 1927.

Εκλογές τον Φεβρουάριο στη Len
Εκλογές για την ανάδειξη νέου Εκτελε-
στικού Συμβουλίου (Bureau) και των επί 
μέρους Οργάνων της, θα πραγματοποι-
ήσει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (Len) 
στις 5 Φεβρουαρίου 2022 στη Φραν-

κφούρτη.
Οι εκλογές, είναι απόρροια της πρότα-
σης μομφής που είχε κατατεθεί στις 24 
Σεπτεμβρίου φέτος στο Γενικό Κογκρέσο 
της Len και αποφασίστηκαν σήμερα 
(9/12) όπως ενημέρωσε ήδη η Ευρωπα-
ϊκή Ομοσποινδία.
Η ΚΟΕ, θα εκπροσωπηθεί από τον Πρό-
εδρο της Κυριάκο Γιαννόπουλο και τον 
Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ, Στέφανο 
Αυγουλέα.
Στην Ελλάδα η κλήρωση του Παγκο-
σμίου Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης 
Ανδρών-Γυναικών
Φαντασμαγορική και λαμπρή, με την 
παρουσία υψηλών προσκεκλημένων 
από τη Fina, την παγκόσμια κοινότητα της 
υδατοσφαίρισης, αλλά και την ελληνική 
Πολιτεία, αναμένεται να είναι η κλήρωση 
του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υδατο-
σφαίρισης Ανδρών – Γυναικών της Φου-
κουόκα τον ερχόμενο Μάιο (23-29/5), 
που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 
στις 15 Φεβρουαρίου!
Την είδηση, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της 
ΚΟΕ Κυριάκος Γιαννόπουλος, στο σημε-
ρινό (9/12) Δ.Σ, τονίζοντας τη σπουδαιό-
τητα και τη σημασία της.

Τον Ιανουάριο τα AQUAWARDS 2021
Με στόχο την καλύτερη δυνατή προε-
τοιμασία και την απρόσκοπτη παρου-
σία των βραβευόμενων αθλητών / 
τριών μας, η εκδήλωση της ΚΟΕ στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για τα φετινά 
AQUAWARDS 2021, μετατέθηκε για τις 5 
Ιανουαρίου, αντί 23 Δεκεμβρίου, όπως 
ήταν αρχικά».

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Κολύμβησης του 2026

 Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 τη Λίνκολν 
στην Τούμπα και σε συνδυασμό 
με τη νίκη της Κοπεγχάγης κόντρα 
στη Σλόβαν με το ίδιο σκορ (2-
0) εξασφάλισε την πρόκριση στα 
μπαράζ των «16» του Europa 
Conference League

Ο 
ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τη Λίνκολν 
στην Τούμπα για την τελευταία α-
γωνιστική της φάσης των ομίλων 
του Europa Conference League, 

με τους παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου να 
επικρατούν με 2-0, έχοντας ως μεγάλο πρω-
ταγωνιστή τον Άντριγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος 
πέτυχε ένα γκολ και μοίρασε μια ασίστ. Την 
ίδια ώρα, η Κοπεγχάγη νίκησε τη Σλόβαν με 
2-0 στο Πάρκεν και έκανε το «χατίρι» στον 
Δικέφαλο που πήρε τελικά την πρόκριση 
στα μπαράζ των «16» της διοργάνωσης.
Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του 90λεπτου, πίεσε την εστία του 
Κόλινγκ, δημιουργώντας ευκαιρίες, αν 
και η άμυνα των φιλοξενούμενων 
του έβαλε δύσκολα. Οι παίκτες 
του ΠΑΟΚ, κατέβασαν ταχύ-
τατα μετά το γκολ του Σβαμπ, 
ωστόσο έλεγχαν πλήρως τον 
ρυθμό του αγώνα, με τον 
Πασχαλάκη να έχει ένα από 
τα πιο ήσυχα βράδια στην 
καριέρα του στον Δικέφαλο.
Το παιχνίδι για τον Δικέφαλο ξεκί-
νησε με απρόοπτο, καθώς ο Ομάρ Ελ 
Καντουρί ένιωσε ενοχλήσεις στην προθέρ-
μανση και στη θέση του πέρασε ο Ντόου-
γκλας Αουγκούστο.
Ο Λουτσέσκου παρέταξε τον ΠΑΟΚ σε σχη-
ματισμό 4-2-3-1. Ο Πασχαλάκης κάθισε 
κάτω από τα δοκάρια, οι Σίντκλεϊ και Τέιλορ 
ήταν τα δύο ακραία μπακ, ενώ στο κέντρο 
της άμυνας τοποθετήθηκαν οι Μιχάι και 
Κρέσπο. Στη μεσαία γραμμή αγωνίζονται 
ο Κούρτιτς με τον Σβαμπ, ο Αουγκούστο 
στο «10», οι Ζίβκοβιτς και Μουργκ στα δύο 
άκρα της επίθεσης και ο Σβιντέρσκι στην 
περιοχή.
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ είχαν τα ηνία του παι-
χνιδιού, ωστόσο η καλά οχυρωμένη άμυνα 
της Λίνκολν, απέκρουε κάθε επίθεση του 
Δικεφάλου μέχρι το 170ο λεπτό. Μετά το 
γκολ του Ζίβκοβιτς, η Λίνκολν πήρε λίγα 

μέτρα, ωστόσο ο ΠΑΟΚ εξακολουθούσε να 
έχει τα ηνία του αγώνα.
Πριν το γκολ του Ζίβκοβιτς, ο ΠΑΟΚ έφτασε 
κοντά στο 1-0, ωστόσο το γύρισμα του 
Σίντκλεϊ στον Σβιντέρσκι, κόπηκε την τελευ-
ταία στιγμή από τον Λόπες.
Στο 21’ ο Γουόκερ εκτέλεσε απευθείας ένα 
φάουλ που κέρδισε ο Γκόμεζ, δίχως όμως 
αποτέλεσμα. Επτά λεπτά μετά ήταν η σειρά 
των παικτών του Ραζβάν Λουτσέσκου να 
απειλήσουν. Οι παίκτες του Δικεφάλου 
αντάλλαξαν όμορφα την μπάλα, με εξαιρε-
τική κάθετη του Κούρτιτς μέσα στην περι-
οχή και τακουνάκι του Σβιντέρσκι. Τελικός 
αποδέκτης ο Μουργκ που έκανε το σουτ, 
με τον Κόλινγκ να απομακρύνει σε κόρνερ.
Στο ημίωρο της αναμέτρησης, ήταν η σειρά 
του Αουγκούστο να απειλήσει μέσα στην 
περιοχή, ωστόσο ο Κόλινγκ έδειξε και πάλι 
τα αντανακλαστικά του και απομάκρυνε σε 
κόρνερ.
Με τη συμπλήρωση 35 λεπτών, ο Τέιλορ 
έκανε μια καλή επέλαση από τα αριστερά, 

γυρίζοντας την μπάλα στον Κούρτιτς, 
αυτός έκανε το σουτ από τη γωνία 

της μικρής περιοχής με την 
μπάλα να καταλήγει σε πόδι 
αμυνόμενου και στη συνέ-
χεια σε κόρνερ. Η τελευταία 
καλή φάση για τον Δικέφαλο 
έγινε στο 43ο λεπτό, ωστόσο 

ο Μουργκ έκανε κακό τελεί-
ωμα, αν και βρέθηκε σε θέση 

βολής.
Οι παίκτες του Δικεφάλου μπήκαν φουρι-
όζοι και βρήκαν το γκολ που ήθελαν στην 
πρώτη τους τελική στο παιχνίδι. Το γκολ του 
Σβαμπ σε συνδυασμό με το 2-0 της Κοπεγ-
χάγης έθεσε σε θέση ισχύος τους Θεσσα-
λονικείς για την πρόκριση στην επόμενη 
φάση.
Ενδεικτικό είναι ότι η πρώτη τελική του 
Δικεφάλου μετά το γκολ του Σβαμπ ήταν στο 
69ο λεπτό, με ένα μακρινό σουτ του Μπίσε-
σβαρ, το οποίο πέρασε άουτ.
Την ίδια στιγμή η Λίνκολν δεν κατάφερε να 
σταθεί απειλητική για την εστία του Πασχα-
λάκη, ούτε να δημιουργήσει κάποια τελική 
προσπάθεια.
Αντίθετα ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που έφτασε 
πολύ κοντά στο να πετύχει και τρίτο γκολ, 
χάρη σε δύο τελικές του Μπίσεσβαρ σε διά-
στημα δύο λεπτών (87’-88’).

ΠΑΟΚ - Λίνκολν 2-0

Καθάρισε την πρόκριση στα 
μπαράζ των «16»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague InterWetten

Αποτελέσματα
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Super League 2: Δείτε όσα συνέβησαν 
σε Βόρειο και Νότιο Όμιλο στην 6η 
αγωνιστική της διοργάνωσης

Σ
υγκλονιστικό φινάλε επιφύλαξε το 
σπουδαιότερο ματς της 6ης αγω-
νιστικής του Α΄ ομίλου της Super 
League 2, ανάμεσα στην ΑΕΛ και τη 

Βέροια. Η «βασίλισσα του βορρά» προηγή-
θηκε στο 90΄ με τον Φοφανά και φάνηκε να 
«αγκαλιάζει» τη νίκη, αλλά στις καθυστερή-
σεις της αναμέτρησης ο Ακούνια διέσωσε το 
βαθμό της ισοπαλίας για τη Λάρισα, που πα-
ραμένει πάντως σε απόσταση από τις πρώ-
τες θέσεις.
Χάρη σε κεφαλιά του Παπάζογλου στο 76 ,́ 
η Ξάνθη πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη 
1-0 επί της Νίκης Βόλου και πλησίασε σε 
απόσταση ενός βαθμού από την κορυφή. 
Ο Ολυμπιακός Β΄ επικράτησε στο «Γ. Καραϊ-
σκάκης» 2-1 του Πανσερραϊκού με τέρματα 
του Κωστή με πέναλτι και του Βοϊλη (ενδιά-
μεσα είχε ισοφαρίσει ο Μαρτσιόνι) και ανέ-
βηκε στην τρίτη θέση της κατάταξης, έχο-
ντας και δύο αγώνες λιγότερους, ενώ με το 
ίδιο σκορ νίκησε ο ΠΑΟΚ Β΄ την Αναγέν-
νηση Καρδίτσας στη Θεσσαλονίκη με γκολ 
του Παναγιώτου με ανάποδο ψαλίδι και του 
Κούτσια με πέναλτι (οι Θεσσαλοί είχαν ισο-
φαρίσει προσωρινά με τον Μπραμπίγια). 
Παράλληλα ο Αλμωπός Αριδαίας νίκησε 1-0 
τον Θεσπρωτό. Να θυμίσουμε ότι το Σάβ-
βατο (04/12) ο Ηρακλής επικράτησε 1-0 του 
Απόλλωνα Λάρισας και ο Πιερικός νίκησε 
1-0 τον Ολυμπιακό Βόλου.
«Φρένο» στην εξαιρετική ως τώρα πορεία 
της Ρόδου στον Β΄ όμιλο της Super League 2 
έβαλε ο -εκ των ουραγών- ΟΦ Ιεράπετρας, 
υποχρεώνοντάς την σε ισοπαλία 1-1 στην 
Κρήτη, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής. Τα 
Χανιά… προσγείωσαν απότομα την Κηφι-
σιά, την οποία νίκησαν εύκολα 3-0 (το σκορ 
διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο), με 
δύο γκολ του Μπαϊροβιτς, ενώ η Επισκοπή 
πανηγύρισε την πρώτη φετινή της νίκη με 
3-0 επί της αδύναμης Ζακύνθου, που παρα-
μένει χωρίς βαθμό στο πρωτάθλημα. Τέλος 
ο Λεβαδειακός επικράτησε 1-0 της Καλλι-
θέας εκτός έδρας. 
Το Σάββατο (04/12) η ΑΕΚ Β΄νίκησε τον Δια-
γόρα, το Αιγάλεω επικράτησε 2-0 του Ηρό-
δοτου, ενώ ο Εργοτέλης νίκησε 1-0 τον ΠΑΟ 
Β’. Να θυμίσουμε αναβλήθηκε το ματς ανά-

μεσα στον Αστέρα Βλαχιώτη και την Καλα-
μάτα.

Ζάκυνθος-Επισκοπή 0-3
Οι τρεις πρώτοι μαζεμένοι βαθμοί είναι 
γεγονός για την Επισκοπή που επικράτησε 
3-0 εκτός έδρας της Ζακύνθου. Η κρητική 
ομάδα που προετοιμάστηκε με πολλά προ-
βλήματα λόγω απουσιών 5 παικτών (Σου-
μπασάκης, Ανδρικόπουλος, Καλαντζής, 
Εμπόι, Καραγιάννης) τα κατάφερε παίζο-
ντας επιθετικά, πιεστικά και έφτασε στη νίκη. 
Στο 19′ ο Τσάβος βγήκε από τα αριστερά κι 
επιχείρησε μια καλοζυγισμένη σέντρα στο 
β΄ δοκάρι με τον Ντεμέτριους να πιάνει ένα 
καταπληκτικό γυριστό σουτ στέλνοντας τη 
μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Στο 65′ ο Τρι-
ντάντε εκτέλεσε ένα κόρνερ, ο Νταρζίσιο 
πήδηξε πιο ψηλά απ’ όλους κι έστειλε τη 
μπάλα στο δεξί “Γ” της αντίπαλης εστίας για 
το 2-0, ενω το 3-0 το έκανε και πάλι ο Ντεμέ-
τριου με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.
Ζάκυνθος (Νόλης): Πατσιογιώργος, Κ. 
Κολεύρης, Μαρίνος, Καλλιβωκάς, Κούνια, 
Ντάσης, Σούρμπης, Τελλέν (83′ Ζογκάι), 
Παναγιωτόπουλος (77′ Καψάκης), 
Κοναγκάγια, Εντουάρντο (81′ 
Μυλωνάς).
Επισκοπή (Βέλιτς): Καλογε-
ράκης, Μπαρμπόσα (83′ 
Θεοδώρου), Γκονζάλβες, 
Πολυχρόνης, Ντεμέτρι-
ους, Τασιουλής, Τρι-
ντάντε, Νοικοκυράκης 
(81′ Σκόνδρας), Τσάβος, 
Πέτρου (76′ Σταθόπου-
λος), Νταρζίσιο (87′ Γεωρ-
γούσης).

Τρίκαλα-Απόλλων Πόντου 
2-0
Η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα είναι γεγο-
νός. Οι κυανέρυθροι επικράτησαν με 2-0 του 
Απόλλων Πόντου.
Στο πρώτο μέρος ο ρυθμός του αγώνα δεν 
ήταν και ο καλύτερος με τον ΑΟΤ ωστόσο 
να έχει τον έλεγχο. Σρο 7′ ο Σανδραβέλης 
δοκίμασε το σουτ με τον Πίτκα να μπλοκάρει 
χωρίς πρόβλημα. Δύο λεπτά μετά ο Πέλκας 
σούταρε με καλές προοπτικές με την μπάλα 
να καταλήγει μόλις άουτ. Μοναδική καλή 
στιγμή για τους ποδοσφαιριστές του Καλα-
ϊτζίδη η κεφαλιά του Αμαραντίδη στο 13′ 

μετά από σέντρα του Καλογέρη.
Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με 
το σκορ στο 0-0. Στο δεύτερο ημίχρονο, 
oι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό και με τη 
συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού δημι-
ούργησαν τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο παι-
χνίδι. Ο Πέλκας σέντραρε, ο Ευθυμίου πήρε 
την κεφαλιά με την μπάλα να «σταματάει» 
στο δοκάρι. Δέκα λεπτά, ο Αουντίνο εκτέ-
λεσε το κόρνερ, ο Ευθυμίου έπιασε το μονο-
κόμματο σουτ μετον Πίτκα να μπλοκάρει.
Στο 81′ οι κυανέρυθροι έλυσαν το γόρδιο 
δεσμό και μετά από κόρνερ του Νιάρου, ο 
πολύπειρος Κουσκουνάς άνοιξε το σκορ. Στις 
καθυστερήσεις του αγώνα οι θεσσαλοί κλεί-
δωσαν την υπόθεση νίκη και πάλι με σκόρερ 
τον Κουσκουνά. Ο Νίζιτς ανατράπηκε εντός 
της περιοχής του Απόλλωνα, ο Κουσκουνάς 
εκτέλεσε, γράφοντας το τελικό 2-0.
Τρίκαλα (Αμπέντε): Σεντουριόν, Σανδραβέ-
λης, Παρέδες, Πέλκας (71′ Νίζιτς), Ριζογιάν-
νης, Μπαξεβάνος, Ρεκίν (82′ Ιωαννίδης), 
Ελευθεριάδης (46′ Αουντίνο), Νιάρος, Κου-
σκουνάς, Ευθυμίου (89′ Κεχαγιάς).
Απόλλων Πόντου (Καλαϊτζίδης): Πίτκας, 
Δαλιανόπουλος, Σουντουρά, Καλαϊτζίδης, 
Δεινόπαπας, Παπαϊωάννου, Καλογέρης, 
Ζαχαράκης, Αμαραντίδης, Φράγκος, Εσουμά 
(68′ Ξιφιλίνος).

Ρόδος: On fire ο Σταματελόπουλος 
-Πρώτος σκόρερ της SL2
Η Ρόδος συνεχίζει αήττητη την κούρσα της 
στη φετινή Super League 2. Αρνήθηκε να 
χάσει στο Ρέθυμνο και πήρε το βαθμό ισο-
παλίας κόντρα στον ΟΦΙ. Το τελικό 1-1 δια-
μόρφωσε ο Σταματελόπουλος που σημεί-
ωσε ακόμη ένα γκολ στο πρωτάθλημα. Ο 
φορ των «Ελαφιών» πέτυχε το 6ο του τέρμα 
και 4ο συνεχόμενο, δείχνοντας ξεκάθαρα 
πως είναι on fire.
Ο Σταματελόπουλος μάλιστα είναι αυτή τη 
στιγμή πρώτος σκόρερ και στους δύο ομί-
λους της SL2.

Παναχαϊκή: Στην Ελλάδα οι Αμερι-
κανοί επενδυτές

Η πολυπόθητη άφιξη των 6 Αμε-
ρικανών επιχειρηματιών που 

έχουν επενδύσει στη φετινή 
προσπάθεια της Παναχαϊ-
κής είναι γεγονός καθώς 
από το βράδυ της Τετάρ-
της (8/12) βρίσκονται 
στην Ελλάδα.
Με πτήση από τη Νέα 

Υόρκη προς το «Ελ. Βενι-
ζέλος» το βράδυ της Τετάρ-

της (8/12) θα καταφθάσουν 
οι 5 πρώτοι και την Παρασκευή 

(10/12) ακόμα ένας για να φτά-
σουμε συνολικά στους 6. Το ταξίδι στην 

Αχαϊκή πρωτεύουσα θα γίνει το πρωί της 
Πέμπτης (9/12) και θα παραμείνουν εδώ 
μέχρι και το απόγευμα της Κυριακής, θα 
παρακολουθήσουν το ματς με τον Παναι-
γιάλειο στην Αγυιά και στη συνέχεια θα επι-
στρέψουν στην Αθήνα.
Ακόμα δεν έχει κλειδώσει το ακριβές πρό-
γραμμα των Αμερικανών επιχειρημα-
τιών κατά την παραμονή τους στην Πάτρα 
ωστόσο πρόθεση της Παναχαϊκής είναι να 
γίνουν συναντήσεις με φορείς της πόλης 
αλλά και χορηγούς που στηρίζουν τους 

“κοκκινόμαυρους. Φυσικά θα συναντηθούν 
με το ποδοσφαιρικό τμήμα, θα μιλήσουν με 
τους ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτελείο 
για τη φετινή τους πορεία ενώ θα ενημερω-
θούν για όλα τα θέματα.
Παρότι ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές οι 
λεπτομέρειες, διέρρευσε πως το μεσημέρι 
της Κυριακής (12/12) οι Αμερικανοί επεν-
δυτές θα συναντηθούν πριν το ματς με τον 
Παναιγιάλειο με τους κατόχους των εισιτη-
ρίων διαρκείας έτσι ώστε να γνωρίσουν από 
κοντά τους φιλάθλους που στηρίζουν έμπρα-
κτα την ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 
κάτοχοι των διαρκείας έχουν καλεστεί πριν το 
ματς με τους Αιγιώτες στο καφέ του γηπέδου 
για να συνομιλήσουν και να γνωρίσουν τους 
ανθρώπους που επενδύουν στην ομάδα.

Διπλό του Τηλυκράτη στο Αίγιο
Ο Τηλυκράτης Λευκάδας πέρασε από το 
Αίγιο επικρατώντας 2-1 του Παναιγιαλείου 
σε εξ αναβολής αγώνα του 4ου ομίλου της Γ’ 
Εθνικής (5η αγωνιστική).
Η ομάδα του Ανδρέα Παντζιαρά άνοιξε το 
σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημι-
χρόνου με πέναλτι (προκάλεσε τα παράπονα 
των γηπεδούχων) που κέρδισε ο Γκέτσι και 
εκτέλεσε ο Τόσκα.
Στο 76΄ ο Θοδωρής Περιστέρης έκανε το 0-2 
για τον Τηλυκράτη Λευκάδας και στο 90΄ ο 
Λιάτος με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 1-2.
Παναιγιάλειος (Φάνης Γκέκας): Ιωαννίδης, 
Πλατυκώστας, Χατζηαντωνίου, Μπούζντρα, 
Σπίτζος, Α. Αφούσι, Μακρίδης, Ψωμαράς, 
Σκούτας, Βλαχόπουλος, Ροδόπουλος.
Τηλυκράτης Λευκάδας (Ανδρέας Παντζι-
αράς): Μπλατσιώτης, Πανταζής, Ντόσης, 
Παναγιωτόπουλος, Μπιμπισίδης, Τόσκα, Γκέ-
τσι,. Τσιόρας, Κολοβός, Νικλητσιώτης, Περι-
στέρης.

O Λιβέρης «εκτέλεσε» τον Ναυπα-
κτιακό
Με γκολ του Στέλιου Λιβέρη ο Εθνικός Σκου-
λικάδου επικράτησε 1-0 του Ναυπακτιακού 
Αστέρα. Ο Ναυπακτιακός μπήκε καλύτερα 
στον αγωνιστικό χώρο και είχε την πρωτο-
βουλία των κινήσεων χωρίς ωστόσο να φτά-
νει με αξιώσεις στην αντίπαλη περιοχή. Το 
Σκουλικάδο ισορρόπησε το παιχνίδι, πρέ-
σαρε ψηλά και χάρη στην πολύ καλή αμυ-
ντική λειτουργία του δεν απειλήθηκε από την 
ομάδα της Ναυπάκτου. Το γκολ ήρθε στο 37′ 
όταν σε φάση διαρκείας μετά από εκτέλεση 
φάουλ, ο Στέλιος Λιβέρης με σουτ μέσα από 
την περιοχή θα ανοίξει το σκορ.
Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε καλό ρυθμό 
μετά από συνεχείς διακοπές στον αγώνα. 
Το Σκουλικάδο κρατούσε εύκολα τον Ναυ-
πακτιακό μακριά από τα καρέ του ο οποίος 
δεν είχε το “καθαρό” μυαλό να δημιουργή-
σει “κινδύνους” στην αντίπαλη εστία. Έτσι, 
το 1-0 παρέμεινε ως το τέλος του αγώνα και 
έμελλε να είναι το τελικό αποτέλεσμα.
Εθνικός Σκουλικάδου: Χασιλάρι, Νικολακόπου-
λος, Ελέζι, Λιβέρης, Μούστα, Λυρτζής, Βαλά-
ντης, Μπλάντζιος (58′ Καρδάρης), Μαρούδας, 
Μεταξάς, Κακολύρης (83′ Αγαλιώτης)
Ναυπακτιακός Αστέρας: Μένιος, Μπατσής, 
Καλαμπόκας (65′ Λίτσος), Γιαννόπουλος (46′ 
Ναουμίδης), Αργυρόπουλος, Μαχαίρας (69′ 
Μακρής), Μενσά (46′ Κοντογιάννης), Παλαι-
οπάνος, Νιφορόπουλος, Καψάσκης, Πατρώ-
νης (46′ Γιαννιώτης).

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Ολυμπιακός Βόλου: Δεν έχει περιθώρια και «βλέπει» Ξάνθη
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αθλητικά

 Η Μπάγερν θριάμβευσε 
στο Μόναχο απέναντι στην 
Μπαρτσελόνα με 3-0 και καταδίκασε 
τους Καταλανούς σε αποκλεισμό 
στους ομίλους του Champions 
League για πρώτη φορά έπειτα από 
20 χρόνια.

Η 
Μπαρτσελόνα έψαχνε βαθμούς, 
η Μπάγερν έφτασε στην άνετη 
επικράτηση με 3-0 στο Μόναχο 
για την 6η αγωνιστική του 5ου 

ομίλου του Champions League. Το αποτέ-
λεσμα αυτό, σε συνδυασμό με τη νίκη της 
Μπενφίκα επί της Ντιναμό Κιέβου, ρίχνει 
τους Καταλανούς στην 3η θέση του ομί-
λου και τους στέλνει για πρώτη φορά στην 
ιστορία τους στο Europa League, ως μετε-
ξέλιξη του Κυπέλλου UEFA.
Οι Καταλανοί μπήκαν με διάθεση να επι-
τεθούν και ένα ξεκάθαρο σχέ-
διο, όμως απέναντί τους είχαν 
μία ομάδα που δεν αφή-
νει το πόδι από το γκάζι. 
Οι γηπεδούχοι πήραν τον 
έλεγχο σταδιακά και όταν 
αντιλήφθηκαν ότι ο Μαρκ 
Αν τρέ τερ Στέγκεν δεν 
βρισκόταν σε καλή κατά-
σταση, το εκμεταλλεύτη-
καν. Στο 34ο λεπτό ο Ρόμπερτ 
Λεβαντόβσκι έγινε δημιουργός 
και σήκωσε για τον Τόμας Μίλερ που με 
κεφαλιά έφτασε τα 50 γκολ στη διοργά-
νωση και τα οκτώ σε επτά αγώνες κόντρα 
στην Μπαρτσελόνα, με συνέπεια να γίνει 
ο νο1 δήμιος των «μπλαουγκράνα» στο 
θεσμό.
Λίγο αργότερα, ο Λιρόι Σανέ δοκίμασε 
το πόδι του από τα 30 μέτρα, ο Τερ Στέ-
γκεν είχε κακή αντίδραση και το 2-0 ήταν 
γεγονός. Οι απογοητευμένοι παίκτες του 
Τσάβι έμαθαν στην ανάπαυλα για το ίδιο 
σκορ που υπήρχε στη Λισαβόνα και συμ-
βιβάστηκαν με την ιδέα της 3ης θέσης στο 
2ο ημίχρονο.
Χωρίς ιδέες για να απειληθεί η άμυνα της 
Μπάγερν, έμοιαζαν πιο ευάλωτοι στον 
αγωνιστικό χώρο και ο Τζαμάλ Μουσι-
άλα τους «τιμώρησε» στο 62’ με το 3-0. 
Η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε για ακόμα μια 
φορά από την Μπάγερν με ένα διόλου 
κολακευτικό σκορ και αποτυγχάνει να 

προκριθεί από τη φάση των ομίλων για 
πρώτη φορά τα τελευταία 20 χρόνια.
ΜΠΑΓΕΡΝ: Νόιερ, Παβάρ, Ουπαμεκανό, 
Ζίλε (78’ Νιανζού), Ντέιβις (71’ Ρίτσαρντς), 
Τολισό (60’ Ρόκα), Μουσιάλα, Μίλερ, 
Κομάν (71’ Σαρ), Σανέ, Λεβαντόβσκι (77’ 
Τίλμαν)
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Τερ Στέγκεν, Πικέ, 
Λαγκλέ, Αραούχο, Άλμπα (31’ Μινγκέθα), 
Γκάβι, Μπούσκετς, Φρ. Ντε Γιονγκ (73’ 
Πουτζ), Ντεστ (46’ Γκονθάλεθ), Ντεμπελέ 
(73’ Κοουτίνιο), Ντεπάι

Βόλφσμπουργκ - Λιλ 0-3: Πέρα-
σαν ως πρώτοι οι Γάλλοι στους 
16 του Champions League, εκτός 
Ευρώπης οι Γερμανοί
Η Λιλ υπέταξε την Βόλφσμπουργκ με 3-0 
εκτός έδρας και τερμάτισε στην πρώτη 
θέση του 7ου ομίλου, κλείνοντας τη θέση 
της για τη φάση των «16» του Champions 

League, με τους Γιλμάζ, Ντέιβιντ 
και Γκόμεζ να σκοράρουν και 

να αφήνουν εκτός Ευρώπης 
τους Γερμανούς.
Μόλις στο 11ο λεπτό της 
αναμέτρησης οι Λιλουά 
πήραν το προβάδισμα 
έπειτα από τρομερή ενέρ-

γεια του Ικονέ. Ο Γάλλος 
έκανε την κούρσα, μοίρασε 

σ τον Γιλμάζ , ο οποίος από 
το ύψος του πέναλτι έστειλε την 

μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.
Στο δεύτερο μέρος μέσα σε έξι λεπτά οι 
φιλοξενούμενοι σφράγισαν την πρόκρισή 
τους επόμενη φάση της κορυφαίας διορ-
γάνωσης, χάρη στα γκολ των Ντέιβιντ και 
Γκόμεζ στο 72’ και 78’ αντίστοιχα, που 
διαμόρφωσαν το τελικό 0-3. Η Βόλφ-
σμπουργκ αποκλείστηκε από τις ευρωπα-
ϊκές διοργανώσεις, καθώς είναι τελευταία 
στον βαθμολογικό πίνακα του ομίλου με 
πέντε βαθμούς.
Βόλφσμπουργκ: Κάστελς, Λακρουά, Γκι-
λαβογκί (75’ Νμέτσα), Μπόρναου, Εμπα-
μπού (63’ Μπακού), Βρανξ, Άρνολντ, 
Οτάβιο (63’ Ρουσιγιόν), Γουαλντστσμίντ 
(75’ Στέφεν), Γκέρχαρτ (46’ Λουκεμπάκιο), 
Βέχορστ.
Λιλ: Γκρμπιτς, Τσελίκ (83’ Ντιαλό), Φόντε, 
Μπότμαν, Μαντάβα, Σάντσες, Αντρέ, 
Γκούντμπουντσον (68’ Γκόμεζ), Ικόνε (83’ 
Γιαζιτζί), Γιλμάζ (75’ Ονάνα), Ντέιβιντ.

Μπάγερν - Μπαρτσελόνα 3-0: Εκτός 
νοκ άουτ του Champions League οι 
Καταλανοί έπειτα από 20 χρόνια

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Γιουνγκ Μπόις 1-1
Οι κόκκινοι διάβολοι στέρησαν την 
ελπίδα από τους Ελβετούς

Ισόπαλο 1-1 το παιχνίδι ανάμεσα 
στην Μάντσεστερ Γιουνάτεντ και την 
Γιούνγκ Μπόις, με τους Ελβετούς να 
μένουν εκτός Ευρώπης, καθώς με 
την ήττα δεν έχουν ελπίδα για την 3η 
θέση. Ο Γκρίνγουντ στο 9’ άνοιξε το 
σκορ, ισοφάρισε ο Ρίντερ στο 42’.

Η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στέρησε 
από την Γιούνγκ Μπόις την όποια 
ελπίδα για την 3η θέση του έκτου 
ομίλου του Champions League 

που θα έδινε την πρόκριση στο Europa 
League. Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1 με 
τους πρωτοπόρους κόκκινους διαβόλους 
να φτάνουν στους 11 πόντους και τους Ελ-
βετούς να μένουν στην ουρά με πέντε βαθ-
μούς.
Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τη 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που άνοιξε το 
σκορ πριν ακόμη συμπληρωθεί το πρώτο 
δεκάλεπτο στην αναμέτρηση. Στο 9’ ο Σο 
έβγαλε τη σέντρα από τα αρισρτερά και 
ο Γκρίνγουντ με ωραίο σουτ έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα.
Το ματς ήταν ισορροπημένο με τη Γιουνάι-

τεντ να παραμένει επικίνδυνη ειδικά στην 
κόντρα και τη Γιούνγκ Μπόις με τη σειρά 
της να επιχειρεί να φτάσει στην ισοφάριση. 
Την οποία πέτυχε τελικά στο 42’. Έπειτα από 
κακή συνεργασία του Φαν Ντε Μπέεκ, ο 
Ρίντερ έκλεψε την μπάλα και με ένα εξαιρε-
τικό σουτ εκτός περιοχής έκανε το 1-1.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπήκε στο δεύ-
τερο μέρος με διάθεση να γίνει πιεστική αν 
και είχε πολλές αλλαγές, ωστόσο σύντομα 
η Γιούνγκ Μπόις έδειξε την παρουσία της.
Μάλιστα στο 66ο λεπτό έχασε μεγάλη 
ευκαιρία με σουτ του Μασέιρας που έφυγε 
άουτ. Οι Ελβετοί έμειναν μπροστά μέχρι το 
φινάλε, ωστόσο δεν κατάφεραν να βρουν 
το πολύτιμο γκολ που θα τους κρατούσε 
ζωντανούς.
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Χέντερσον (68’ 
Χίτον), Σο (61’ Μενγκί), Μπαϊγί, Μάτιτς, 
Γουάν-Μπιζάκα, Μάτα (89’ Σαβάζ), ντε 
Μπέεκ, Ντιαλό (68’ Σορετίρ), Λίνγκαρντ 
(89’ Ίγκμπαλ), Ελανγκά, Γκρίνγουντ
Γιούνγκ Μπόις: Φάιβρ, Μασέιρας, Καμαρά 
(77’ Λάουπερ), Λούστενμπεργκερ, Λεφόρτ, 
Περέιρα, Αμπίσερ (62΄Σιέρο), Ελία, Ρίντερ 
(62΄Χέφτι), Νγκαμαλέου, Σιμπετσό (62’ 
Κανγκά), Ελία (87’ Μάιερ)

Ζάλτσμπουργκ - Σεβίλλη 1-0: Στους «16» 
του Champions League οι Αυστριακοί, 
στο Europa League οι Ανδαλουσιάνοι

Η 
Σ ε βί λ λ η  γ νώ ρισ ε  τ ην 
ήττα με 1-0 από τη Ζάλ-
τσμπουργκ, με τον Νοά 
Οκαφόρ να σ τέ λνε ι με 

το γκολ του να στέλνει απευθείας 
τους γηπεδούχους για πρώτη φορά 
στους «16» του Champions League 
και να στερεί αυτόματα από τους 
Ανδαλουσιανούς τη συνέχεια στην 
κορυφαία διασυλλογική διοργά-
νωση.
Ο ισπανικός σύλλογος που από το 
64’ αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερα, 
μετά την αποβολή Χορδάν με δεύ-
τερη κίτρινη κάρτα, τερμάτισε στην 
τρίτη θέση με έξι βαθμούς και θα 
συνεχίσει στο Europa League.
Ο Οκαρόφ ήταν ο λυτρωτής των 

Αυστριακών, αφού στο 50ο λεπτό 
της  αναμέ τ ρησης,  έπε ι τα  από 
σέντρα του Αντεγέμι από τα αρι-
στερά, έκανε με τη μία το πλασέ από 
το ύψος του πέναλτι, στέλνοντας την 
μπάλα στα δίχτυα του Μπουνού για 
το 1-0 των γηπεδούχων, που έμεινε 
μέχρι το φινάλε του αγώνα.
Ζάλτσμπουργκ: Κεν, Κρίσ τενσεν, 
Ονγκουενέ, Σολέ, Ούλμερ, Σούτσιτς 
(75’ Καπάλντο), Καμαρά, Άαρονσον, 
Ζάιβαλντ, Οκαφόρ (84’ Αντάμου), 
Αντεγέμι (66’ Σέσκο).
Σεβίλλη: Μπουνού, Μοντιέλ (69’ 
Ρεκίκ), Κουντέ, Κάρλος, Αουγκού-
στινσον (53’΄Μιρ), Χορδάν, Φερνά-
ντο, Ράκιτιτς (68’ Τόρες), Οκάμπος, 
ελ Χανταντί, Γκόμες (68’ Όσκαρ).
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αθλητικά

Η Ανόρθωση είχε πάρα πολύ καλή παρουσία στο «Παρτιζάνα», την 
καλύτερη στους ομίλους του Κόνφερενς Λιγκ, αλλά δυστυχώς δεν 
κατάφερε να τη συνδυάσει με την ιστορική πρόκριση. Η ομάδα της 
Αμμοχώστου εξήλθε ισόπαλη 1-1 με την Παρτίζαν και αποκλείστηκε 
από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ 

στο 20’ με τον Μιλάνοβιτς, ισοφάρισε ο Λάζαρος στο 33’ με πέναλτι. Στην 
τρίτη θέση με έξι βαθμούς τερμάτισε η «Κυρία». 

Η εξέλιξη του αγώνα 
Ελαφρώς καλύτερη σε γενικές γραμμές ήταν η Παρτίζαν στο πρώτο ημί-
χρονο. Οι γηπεδούχοι πατούσαν πιο σταθερά στον αγωνιστικό χώρο, όμως, 
η Ανόρθωση κατάφερε να ισοφαρίσει το τέρμα που δέχθηκε στο 20’ και 
να πάει στα αποδυτήρια με το αποτέλεσμα που της επέτρεπε να ελπίζει σε 
νίκη-πρόκριση. 
Κόντρα στη ροή του αγώνα, η Ανόρθωση έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία. 
Μετά από ωραίο συνδυασμό των παικτών του Κετσπάγια, η μπάλα κατέληξε 
στον Ντέλετιτς, όμως, το τεχνικό πλασέ του αποκρούστηκε σε κόρνερ από 
τον Πόποβιτς στο 15’. 
Στην επόμενη καλή φάση ήρθε το γκολ, με τον Αντωνιάδη να χάνει τον Μιλο-
βάνοβιτς, ο οποίος με κοντινή κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Η Ανόρθωση δεν 
άλλαξε το πλάνο της, ωστόσο το τραγικό λάθος του τερματοφύλακα της Παρ-
τίζαν στο 32’ έδωσε την ευκαιρία στην κυπριακή ομάδα να ισοφαρίσει. Ο 
Πόποβιτς έκανε άστοχη έξοδο, ανέτρεψε τον Ντέλετιτς και ο διαιτητής έδειξε 
πέναλτι. Ο Λάζαρος εκτέλεσε εύστοχα στο κέντρο της εστίας και έγραψε το 
1-1. 
Μέχρι το τέλος της αναμέτρησης καταγράφηκε ακόμα μια σπουδαία ευκαι-
ρία. Οι γηπεδούχοι στο 45’ έφτασαν κοντά στο γκολ, αλλά ο Τζουρ απέ-
κρουσε δύσκολα το τετ α τετ του Γιόγιτς. 
Στην επανάληψη το παιχνίδι ήταν εντελώς διαφορετικό. Οι ομάδες εστίασαν 
την προσοχή τους στην άμυνα, αφού όποια δεχόταν τέρμα θα ήταν με την 
πλάτη στον τοίχο. Η Ανόρθωση βέβαια ήθελε το γκολ, η Παρτίζαν βολευό-
ταν με το ρυθμό και το σκορ. Οι φάσεις μπροστά στις εστίες ήταν μηδαμι-
νές, ωστόσο η μπάλα πηγαινοερχόταν, αλλά χωρίς κανένα ουσιαστικό απο-
τέλεσμα. 
Η μεγάλη φάση ήρθε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Χρι-
στοφή έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε στον Ουάρντα και κατέληξε έξω. 
Παρτίζαν (Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς): Πόποβιτς, Μιλίκοβιτς, Βούγιατσιτς, Σανι-
τσάνιν, Ουρόσεβιτς, Γιόγιτς, Ζντιέλαρ, Πάβλοβιτς (46¾ Σκέκιτς), Γιόβιτς (62¾ 
Λούτοβατς), Μένινγκ (62¾ Χόλεντερ), Μιλοβάνοβιτς.
Ανόρθωση (Τιμούρ Κετσπάγια): Τζουρ, Αμπαρτζουμιάν, Αραγιούρι, Αντω-
νιάδης (78¾ Κορρέα), Κορέια, Αρτυματάς, Ιωάννου (46¾ Πόποβιτς), Χού-
σμπαουερ, Ντέλετιτς (71¾ Χριστοφή), Ουάρντα, Χριστοδουλόπουλος (68¾ 
Κατσαράβα).

ΛΑΖΑΡΟΣ: «Αδικήσαμε τους εαυτούς μας»
Μετά την ισοπαλία της Ανόρθωσης με την Παρτιζάν και τον αποκλεισμό 
από την συνέχεια του Conference League, ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος 
δήλωσε τα ακόλουθα:
«Είναι καλό για την ομάδα να βρίσκεται σε αυτές τις διοργανώσεις, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να παλεύει για την πρόκριση. Για όλο τον 
οργανισμό αυτό το ταξίδι ήταν πολύ καλό και το απολαύσαμε μέχρι το τελευ-
ταίο λεπτό».
Για το αν οι ποδοσφαιριστές αδίκησαν τους εαυτούς σας στο πρωτάθλημα σε 
σχέση με την εμφάνιση στο Βελιγράδι: «Δεν είναι μόνο η σημερινή. Κερδί-
σαμε Μπερ Σεβά, Ραπίντ, Γάνδη, κερδίσαμε ντέρμπι. Φυσικά και αδικήσαμε 
τους εαυτούς μας στις εγχώριες διοργανώσεις, πρώτοι το ξέρουμε εμείς».

Η Ομόνοια αντιμετώπισε εντός έδρας την 
Καϊράτ για την τελευταία αγωνιστική των 
ομίλων του Κόνφερενς Λιγκ. Το παιχνίδι 
τελείωσε στην ισοπαλία χωρίς γκολ, με τους 
φιλοξενούμενους να χάνουν πέναλτι το οποίο 
απέκρουσε ο Ουζόχο στο πρώτο ημίχρονο

Ι
σόπαλο χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το παι-
χνίδι στο ΓΣΠ ανάμεσα στην Ομόνοια και την Και-
ράτ, για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων 
του UEFA Europa Conference League. Από ένα 

βαθμό και 166 χιλιάδες ευρώ οι δύο ομάδες. 
Στο πρώτο ημίχρονο η Ομόνοια ήταν η ομάδα που 
έλεγχε τον ρυθμό του αγώνα ενώ πίεζε και 
έβαζε περισσότερη πίεση στην αντίπαλη 
εστία. Απείλησε μάλιστα σε δύο περι-
πτώσεις, αρχικά με κεφαλιά του Κακ-
κουλή και με πλασέ εντός περιοχής του 
Μποτεάκ, όμως, δεν μπόρεσε να ανοί-
ξει το σκορ. 
Από την άλλη η Καιράτ, που δεν επι-
τέθηκε αρκετά στο πρώτο μέρος, είχε 
την μεγάλη ευκαιρία σε χρόνους καθυ-
στερήσεων να ανοίξει το σκορ από το σημείο 
του πέναλτι. Δεν τα κατάφερε όμως καθώς ο Ουζόχο 
βγήκε νικητής στην μάχη με τον Ζοάο Πάουλο, που 

ανέλαβε την εκτέλεση. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, το 0-0 να διατηρηθεί και να 
οδηγήσει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. 
Στην επανάληψη, και μέχρι το 60ο λεπτό οι δύο ομά-
δες απείλησαν από μία φορά. Αρχικά η Καιράτ με 
σουτ από τον Ζοάο Πάουλο και στην συνεχεία η Ομό-
νοια με τον Ζαχαρίου, με δυνατό σουτ εντός περιοχής.
Ακολούθως, η Ομόνοια πίεσε την εστία της Και-
ράτ ψάχνοντας το τέρμα, χωρίς όμως να φτιάξει την 
μεγάλη ευκαιρία. Αν και οι πράσινοι το κυνήγησαν 
μέχρι το τελευταίο λεπτό, το 0-0 δεν διαφοροποιή-
θηκε και οι δύο ομάδες αποχαιρέτησαν την Ευρώπη 
με ένα ακόμη βαθμό.
Ομόνοια: Ουζόχο, Λανγκ, Παναγιώτου, Ψάλτης, Λέζι-

ακς, Μπασιρού, Χαραλάμπους, Ζαχαρίου, 
Μποτεάκ, Κακουλλής, Ντούρις

 Καϊράτ: Pokatilov, Keiler, Alip, G¾ralski, 
Abiken, Bagnack, Shushenachev, 
Dugali¾, Kosovi¾, Mikanovi¾, Jo¾o Paulo.

Παναγιώτου: «Ένα ωραίο τα-
ξίδι έφτασε στο τέλος του»

Διαβάστε τις δηλώσεις του αμυντικού 
της Ομόνοιας, Νικόλα Παναγιώτου, μετά 

την ισοπαλία με την Καιράτ. 
«Ένα ωραίο ταξίδι έφτασε στο τέλος του, τώρα συγκε-
ντρωνόμαστε στο πρωτάθλημα. Μπορούσαμε στην 

Ευρώπη να το πολεμήσουμε περισ-
σότερο όμως δεν ήταν εφικτό καθώς 
χάσαμε κάποιους βαθμούς λόγο ατυ-
χίας. Στο σημερινό παιχνίδι δεν θα 
άλλαζε κάτι, στόχος μας όμως ήταν η 
νίκη. Πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ 
καλή δεύτερο όχι τόσο και δεν πετύ-
χαμε το τέρμα. Ακολουθούν δύσκολα 
παιχνίδια και είμαστε συγκεντρωμέ-
νοι εκεί»
Ψάλτης: «Μόνο περηφάνια νιώθω...»
Διαβάστε τι δήλωσε ο ποδοσφαιρι-
στής της Ομόνοιας, Πάρης Ψάλτης, 
μετά το 0-0 με την Καιράτ. 
«Θέλαμε να ολοκληρώσουμε με νίκη 
για καλύτερη συγκομιδή βαθμών. 
Δυστυχώς μείναμε στην ισοπαλία. 
Αμυντικά ήμασταν πολύ κάλοι αλλά 
και επιθετικά στο πρώτο μέρος φτιά-
ξαμε φάσεις. Δεν πετύχαμε όμως το 
τέρμα. Ήρθαμε όμως για τη νίκη. 
Είναι τιμή μου που αγωνίζομαι σε 
αυτή την τεράστια ομάδα και σε αυτές 
τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μόνο 
περηφάνια νιώθω.»

Ομόνοια - Καϊράτ 0-0

Είπε αντίο με ισοπαλία η Ομόνοια
ΠΑΡΤΙΖΑΝ 1-1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ: 
«Αντίο» με κατάθεση 
ψυχής!
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 Ο Προμηθέας κατέρρευσε στο τρίτο δεκάλεπτο και ηττήθηκε από 
την Μπούντουτσνοστ στο «Δημήτρης Τόφαλος» (89-60) με απο-
τέλεσμα να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από τις πρώτες 
θέσεις του Β’ Ομίλου στο EuroCup.
Η Μπούντουτσνοστ ήταν εκ προοιμίου το φαβορί στο παιχνίδι με 

τον Προμηθέα, κάτι που απέδειξε στην πράξη στο «Δημήτρης Τόφαλος». 
Οι φιλοξενούμενοι ήταν εξαιρετικοί σε πρώτη και τρίτη περίοδο, φτάνο-
ντας με άνεση στο διπλό (89-60), για να διατηρηθούν στις πρώτες θέσεις 
του Β’ Ομίλου, την ώρα που ο Προμηθέας έφτανε τις τέσσερις ήττες σε 
έξι αγώνες στη regular season του EuroCup.
Παρά το επιθετικό κρεσέντο και τις προσπάθειες του Κέντρικ Ρέι (22 
πόντοι με 6/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα και 1/1 βολή), η ομάδα του Ηλία 
Ζούρου ήταν πολύ άστοχη και δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον 
ξέφρενο ρυθμό των φιλοξενούμενων στο τρίτο δεκάλεπτο, με αποτέλε-
σμα τη βαριά εντός έδρας ήττα.
Ο Ντι Τζέι Σίλεϊ (29 πόντοι με 3/5 δίποντα, 5/8 τρίποντα και 8/8 βολές) 
και ο Ζόραν Νίκολιτς (20 πόντοι με 8/10 δίποντα, 4/6 βολές και 10 ριμπά-
ουντ) ήταν οι κορυφαίοι των νικητών.

Ο αγώνας
Ο Προμηθέας ξεκίνησε το παιχνίδι με τον χειρότερο δυνατό τρόπο τόσο 
σε άμυνα όσο και σε επίθεση. Οι παίκτες του Ηλία Ζούρου είχαν 1/5 
σουτ και 3 λάθη μέχρι το 5’ του αγώνα, για να ακολουθήσει η αδυνα-
μία προστασίας της ρακέτας, που αποτυπώθηκε στους 13 πόντους (5/5 
δίποντα και 3/4 βολές) του Ζόραν Νίκολιτς για το +14 (10-24) της πρώτης 
περιόδου για την Μπούντουτσνοστ.
Η αντεπίθεση των γηπεδούχων -χάρη στον Κέντρικ Ρέι- κράτησε μόλις 
για μία περίοδο, αφού το -6 (35-41) της ανάπαυλας, αποδείχθηκε η 
παρένθεση στη γενικότερη εικόνα της αναμέτρησης.
Με τον Τζάστιν Κομπς να παίρνει την σκυτάλη και τους παίκτες του Αλεκ-
σάνταρ Ντζίκιτς να σκοράρουν με εντυπωσιακή συνέπεια στα δίποντα, 
η Μπούντουτσνοστ κυριάρχησε στο τρίτο δεκάλεπτο, εκτοξεύοντας τη 
διαφορά στο +23 (43-66), που ουσιαστικά έβαζε τέλος σε κάθε υπόνοια 
επικράτησης του Προμηθέα.
Η τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία με το μοναδικό 
πραγματικά ενδιαφέρον του αγώνα να αφορά στα συνεχόμενα καλάθια 
που σημείωσε ο Ντι Τζέι Σίλεϊ, ο οποίος μετέτρεψε τη νίκη της Μπού-
ντουτσνοστ σε θρίαμβο.
ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λαμόνικα - Λεθκάνο - Χάτζιτς.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 10-24, 35-41, 43-66, 60-89.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ζούρος): Ρέι 22 (6/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολή), 
Σβαρτζ, Γκραντ 10 (5/12 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Γκάντι 5 (3 ασίστ), Χαντ 
3, Αγραβάνης 2 (1/9 σουτ), Γκίκας 5 (1 τρίποντο, 3 λάθη), Ρογκαβόπουλος 
7 (1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μάιλς 3 (1/5 τρίποντα), Γιαννό-
πουλος 3 (1/5 τρίποντα), Μπαζίνας (0/3 σουτ), Τανούλης.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (Ντζίκιτς): Κομπς 17 (6/8 δίποντα, 0/1 τρίποντα, 
5/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Άτιτς 6 (1/5 σουτ, 3/4 βολές, 10 ριμπά-
ουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 λάθος, 2 μπλοκ), Σέχοβιτς, Μίτσοβ 8 (1), 
Μπάροβιτς 2, Σίλεϊ 29 (3/5 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 8/8 βολές), Νίκολιτς 
20 (8/10 δίποντα, 4/6 βολές, 10 ριμπάουντ), Γιάγκοντιτς - Κουρίτζα 7 (1 
τρίποντο, 7 ασίστ).
Ομαδικά στατιστικά - Προμηθέας: 17/36 δίποντα, 7/29 τρίποντα, 5/7 
βολές, 29 ριμπάουντ (20 αμυντικά + 9 επιθετικά), 11 ασίστ, 3 κλεψίματα, 
14 λάθη.
Ομαδικά στατιστικά - Μπούντουτσνοστ: 22/33 δίποντα, 8/17 τρίποντα, 
21/28 βολές, 31 ριμπάουντ (28 αμυντικά + 3 επιθετικά), 19 ασίστ, 9 κλε-
ψίματα, 12 λάθη, 4 μπλοκ.

αθλητικά

Τ
ο ταξίδι στο Βελιγράδι δεν ήταν εύκολο. Ο Ε-
ρυθρός Αστέρας δεν είναι ποτέ εύκολος αντί-
παλος κι ο Ολυμπιακός το κατάλαβε για άλλη 
μία φορά το βράδυ της Πέμπτης (9/12), καθώς 

ηττήθηκε με 81-76., με αποτέλεσμα να πέσει στο 9-5 
μετά από την 14η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα ξεσπάσματα του Σλούκα και του Ντόρσεϊ, του 
Βεζένκοβ και του Μάρτιν, του Λαρεντζάκη και του 
ΜακΚίσικ δεν είχαν διάρκεια, στο τέλος έλειψε ένα 
πραγματικά μεγάλο σουτ, μια-δυο άμυνες, με τον 
Νίκολα Κάλινιτς να είναι ο πολυτιμότερος παίκτης της 
αναμέτρησης με μία πληθωρική, σπουδαία εμφά-
νιση απέναντι στους Πειραιώτες.
Στο 6-8 ανέβηκε ο Ερυθρός Αστέρας που είναι μια 
αληθινά καλή, μια σκληρή ομάδα που δεν έχει πολύ 
ταλέντο, τρυπάει όμως το ταβάνι της με αποφασιστι-
κότητα, μπασκετικό θράσος και πείσμα. 
Όλα αυτά, το βράδυ που ο Γιώργος Πρί-
ντεζης έγινε ρέκορντμαν στην ιστορία 
της EuroLeague, καθώς έχει πλέον τα 
περισσότερα καλάθια στην ιστορία της 
διοργάνωσης!
Παίκτης-κλειδί, πραγματικός ηγέτης σε 
αυτόν τον Ερυθρό Αστέρα, ο Νίκολα 
Κάλινιτς έκανε την διαφορά και με το 
παραπάνω για την ομάδα του Βελιγρα-
δίου. Σε 32 λεπτά σκόραρε 25 πόντους (8/13 δίπο-
ντα, 2/4 τρίποντα, 3/3 βολές), μάζεψε τέσσερα ριμπά-
ουντ, μοίρασε έξι ασίστ και συγκέντρωσε 27 μονά-
δες στο σύστημα αξιολόγησης, σχεδόν τις διπλάσιες 
από τον καλύτερο παίκτη του Ολυμπιακού. Έμπειρος 
και σκληροτράχηλος, ο Σέρβος περιφερειακός ήταν 
για ακόμα μία φορά ό,τι καλύτερο είχε η ομάδα του 
Βελιγραδίου.
Αυτή τη φορά ο Μουστάφα Φαλ δεν μπορούσε να 
βοηθήσει. Το διάστρεμμα που υπέστη στην Λάρισα 
το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας δεν του επέ-
τρεψε να είναι ο εαυτός του, ούτε στην άμυνα, ούτε 
στην επίθεση. Σε 15 λεπτά ο Γάλλος σέντερ είχε 3 
πόντους (1/3 δίποντα, 1/2 βολές) και μόλις ένα ριμπά-
ουντ, αμυντικό, με αποτέλεσμα να μην προσφέρει 
κάτι στην ομάδα του.

Ο αγώνας
Με την κλασική του πεντάδα άνοιξε ο Ολυμπια-
κός το ματς (Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, 
Βεζένκοβ, Φαλ), δεν είχε όμως καλό ρυθμό στην 
επίθεση. Βρέθηκε στο -9 (9-2) μετά από τέσσερα 
λεπτά, είχε 1/5 σουτ και τρία λάθη, στερήθηκε 
δημιουργίας, δεν την βρήκε ούτε όταν μπήκε στο 
ματς ο Σλούκας, είχε όμως καλύτερη άμυνα έως 
το 19-15 της περιόδου στην οποία οι δύο ομάδες 
είχαν 6/13 δίποντα, 6/13 τρίποντα και 10 ασίστ για 
9 λάθη.

Με τον Μίτροβιτς να σκοράρει με όμορφες κινή-
σεις, οι Σέρβοι κράτησαν το προβάδισμα στο ξεκί-
νημα του δεύτερου δεκαλέπτου, πήγαν στο +6 (26-
21) και είχαν καλύτερη εικόνα σε άμυνα κι επίθεση. 
Ο Ολυμπιακός προσπαθούσε να βρει απαντήσεις 
μέσα από την άμυνα, είχε κάποιες άσχημες επι-
στροφές που δεν του επέτρεψαν να κυνηγήσει το 
προσπέρασμα, μέχρι τα τέλη του πρώτου μέρους. 
Ένα τρίποντο του Λαρεντζάκη και δύο βολές του 
Βεζένκοβ έγραψαν το 34-35, με τους Πειραιώτες 
να πετυχαίνουν τον πρώτο μικρό στόχο στην ανά-
παυλα χάρη και στα 6/11 τρίποντά τους.
Με τον Νταβίντοβατς να βάζει διαδοχικά τρίποντα 
στο ξεκίνημα του β’ μέρους, ο Αστέρας ανέκτησε 
το προβάδισμα την ώρα που ο Ντόρσεϊ απαντούσε 
ξανά και ξανά σε καταστάσεις απομόνωσης. Ο 

ομογενής γκαρντ ήταν ασταμάτητος, ο 
Λαρεντζάκης εκτέλεσε άψογα το πικ-
εν-ρολ με τον Μάρτιν για το 49-53 
στο 27’, στη συνέχεια όμως χρεώ-
θηκε με τεχνική ποινή για φλόπινγκ 
και είχε ένα κακό διάστημα με άστοχα 
σουτ και λάθος (βήματα) που πάντως 
οι γηπεδούχοι δεν εκμεταλλεύθηκαν 
στον βαθμό που μπορούσαν.
Ένα τρίποντο του Σλούκα στο τέλος 

της τρίτης (56-56) ακυρώθηκε και τελικά δεν 
έσπασε ένα σερί 7-0 των γηπεδούχων, ο Γουό-
καπ έβαλε όμως γκολ-φάουλ για το 56-58 και ο 
Ολυμπιακός έδειχνε έτοιμος και αποφασισμένος 
να καθαρίσει το παιχνίδι. Λίγο αργότερα είχε δύο 
άσχημες άμυνες, με τους Σέρβους να σκοράρουν 
τρίποντα για το 69-66, τον Κάλινιτς να γράφει το 
75-70 και τους Πειραιώτες να βλέπουν τον Ντόρσεϊ 
να κάνει επιθετικό φάουλ που έκρινε το ματς.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ράντονιτς): Γουόλτερς 10 (2/3 
δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ασίστ), Νταβί-
ντοβατς 11 (3/5 τρίποντα), Μίτροβιτς 12 (4/5 δίπο-
ντα, 4/4 βολές, 8 ριμπάουντ), Λάζιτς 6 (1), Κάλι-
νιτς 25 (8/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 
ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ντόμπριτς, Χόλινς 3 (1), Σιμό-
νοβιτς, Ιβάνοβιτς 10 (0/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 
7/9 βολές, 4 ασίστ), Μάρκοβιρς (5 ασίστ), Κούζμιτς 
4 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (1/1 
δίποντο, 0/1 τρίποντο, 1/1 βολή, 2 ριμπάουντ, 2 
ασίστ, 2 λάθη), Ντόρσεϊ 18 (3/4 δίποντα, 4/7 τρί-
ποντα, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Λαρεντζάκης 3 
(1), Φαλ 3 (1/3 δίποντα, 1/2 βολές), Σλούκας 12 (2/4 
δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ασίστ), Μάρτιν 
8 (4/6 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Βεζένκοβ 
12 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Πρίντε-
ζης 4, Παπανικολάου 3 (1), Ζαν-Σαρλ 2, ΜακΚίσικ 
8 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/4 βολές)

Δεν ήταν λαμπερός ο Ολυμπιακός το βράδυ της Παρασκευής, ωστόσο δύο άμυνες του έλειψαν 
για να διεκδικήσει το διπλό στο Βελιγράδι. Στο τέλος ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε με 81-76 και 
έριξε τους Πειραιώτες στο 9-5.

Δύο άμυνες μακριά από Δύο άμυνες μακριά από 
τον στόχοτον στόχο

Προμηθέας - 
Μπούντουτσνοστ 60-89: 
Συντριβή στην Πάτρα
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