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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Πολλοί από 

εμάς δεν ζούμε 

τα όνειρά μας 

γιατί ζούμε 

μέσα στους 

φόβους”

 Les Brown

ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΛΑ

Ευγενικοί μου αναγνώστριες κι 

αναγνώστες, εύχομαι μια εβδομάδα 

πριν τα Χριστούγεννα να σας βρίσκω 

(όσο γίνετε) καλά, χαρούμενους, με την 

υγεία σας και αισιόδοξους.

Μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα δεν θα 

ήθελα να γράψω για προβλήματα ή για περίεργες 

καταστάσεις που υπάρχουν στην καθημερινότητα 

της παροικίας μας στο Τορόντο.

Φυσικά, βλέπουμε κι ακούμε κάθε μέρα το τι 

γίνεται παγκοσμίως με την λαχτάρα αυτή που 

βιώνει ο πλανήτης Γη και πρέπει όσοι έχουν 

μυαλό και ακούν την επίσημη επιστήμη που 

ζούμε μαζί της απ’ την ημέρα που γεννηθήκαμε 

να είμαστε καλά και να μην θρηνούμε θύματα 

του οικογενειακού ή του κοινωνικού μας 

περιβάλλοντος, επειδή ο καθένας έχει τις δικές 

του αντιλήψεις.

Φέτος, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά, 

ευγενικοί μου φίλοι παγκοσμίως όπου και να 

μας διαβάζετε θέλω να μείνουμε κοντά ο ένας 

στον άλλον και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Και 

υπάρχουν πολλοί τρόποι να αλληλοβοηθούμεθα, 

είτε υπάρχουν πλούσια ή φτωχά βαλάντια.

Όλο, λίγο πολύ, κάτι θα ψωνίσετε να κάνετε ένα 

δωράκι στην οικογένεια ή σε κάποιον σπέσιαλ 

φίλο. Αφήστε βρε αδέλφια την Amazon ή όλες 

αυτές τις τεράστιες εταιρείες του διαδικτύου που 

ισοπέδωσαν τα πάντα.

Κάθετε ο άλλος, η άλλη, στο κομπιούτερ και 

παραγγέλνει από μια φωτογραφία κάποιο δώρο.

Αδέλφια Έλληνες, φέτος υποστηρίχτε τον 

μικρό Έλληνα επιχειρηματία που μαζί μ’ αυτόν 

υποστηρίζεται και δεκάδες εργαζόμενους των 

επιχειρήσεών τους.

Δεν το γράφω για ευρεία κατανάλωση, το 

ζω κάθε μέρα λόγω της ιδιότητας μου. Σας 

παρακαλώ οτιδήποτε σε υλικό ή φαγώσιμο, 

υποστηρίξτε ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ειδικά εσείς που η ζωή και ο 

Θεός σας αξίωσε να δημιουργήσετε τη ζωή σας 

πετυχημένα. Όλοι από κάπου μικρά ξεκινήσαμε. 

Μην ξεχνάμε, δεν ξέρουμε αύριο εάν μια τέτοια 

μικρή επιχείρηση βοηθήσει και δώσει δουλειά σ’ 

εμάς ή τα παιδιά μας.

Συζητάω με πολύ κόσμο και θλίβομαι ν’ ακούω 

«… βρε Κουρτέση, οι Έλληνες δεν έρχονται …». 

Γιατί βρε αδέλφια, κοιτάξτε μειονότητες όπως 

Κινέζοι, Εβραίοι, Ινδοί, Πακιστανοί κλπ πως 

αλληλοϋποστηρίζονται. ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ να 

μικρύνουμε τους δύσκολους καιρούς που περνάμε.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ.

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΑΤΕ ΚΑΙ 

ΦΕΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟ GREEK 

BUSINESS DIRECTORY.

Μπορείτε να τον απολαύσετε και από το διαδίκτυο 

ή να παραλάβετε από όποια επιχείρηση παίρνετε 

την Hellas News. Είναι πολυτελέστατος, 

ενημερωτικός και απαραίτητος για κάθε Ελληνικό 

σπίτι.

Αυτά για σήμερα και η επόμενη έκδοσή μας την 

ερχόμενη εβδομάδα, όπως κάθε χρόνο, θα είναι 

με το ένθετο και τις ευχές των Ελλήνων για τα 

Χριστούγεννα.

Να περνάτε καλά. Καλές γιορτές με ΥΓΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ-

ΥΓΕΙΑ.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

ΗΠΑ: Υπερψηφίστηκε στη Γερουσία η αμυντική συμφωνία ΗΠΑ - 
Ελλάδας 

Υ
περψηφίστηκε από την ολομέλεια της Γερουσίας το 
νομοσχέδιο για τον νέο αμυντικό προϋπολογισμό 
των ΗΠΑ (NDAA). Στο συγκεκριμένο πακέτο του προ-
ϋπολογισμού είχε συμπεριληφθεί ως τροπολογία 

και το νομοσχέδιο για την αμυντική συνεργασία ΗΠΑ -Ελλά-
δας, που είχε κατατεθεί τον Ιούνιο από τον πρόεδρο της Επι-
τροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ. Η 
συγκεκριμένη εξέλιξη σημαίνει ότι το νομοσχέδιο Μενέντεζ 
γίνεται αυτόματα νόμος του κράτους μαζί με την υπογραφή 
του προϋπολογισμού από τον πρόεδρο Μπάιντεν. Πρόκει-
ται για το δεύτερο νομοσχέδιο ελληνικού ενδιαφέροντος που 
καταφέρνει να περάσει στο αμερικανικό Κογκρέσο μέσα στα 
δύο τελευταία χρόνια.
Με τίτλο «Αμυντική και Διακοινοβουλευτική Εταιρική Σχέση 
ΗΠΑ-Ελλάδας 2021», το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να οικοδομή-
σει πάνω στη δυναμική που δημιούργησε ο νόμος East Med 
Act και προβλέπει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ανα-
βάθμιση της αμυντικής συνεργασίας, αλλά και για την υπο-
στήριξη του εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ένοπλών Δυνά-
μεων. Μεταξύ άλλων, εκφράζεται στήριξη στο σχήμα 3+1, 
προβλέποντας συγκεκριμένες κινήσεις για την εμβάθυνση και 
τη θεσμοθέτηση της αμερικανικής συμμετοχής.
Επιπλέον, το νομοσχέδιο προσπαθεί να προετοιμάσει το έδα-
φος για την έγκριση της πώλησης και την επίσπευση της παρά-
δοσης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην περίπτωση που 
η Ελλάδα αποφασίσει να τα αγοράσει. Υπό αυτό το πρίσμα, 
προβλέπεται και η παροχή δανείων τα οποία θα σχετίζονται 
με εξοπλιστικά προγράμματα.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το αμερικανικό Κογκρέσο εκτιμά 
ότι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να βοηθήσει την Ελλάδα 
να απεξαρτηθεί από τις υφιστάμενες εξαρτήσεις σε ρωσικό 
αμυντικό εξοπλισμό. Ως εκ τούτου προβλέπεται η ένταξη της 
χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κίνητρων Ανακεφα-
λαιοποίησης. Μία από τις αλλαγές, όμως, που εντοπίζεται 
στην τροπολογία σε σχέση με το αρχικό κείμενο του νομο-
σχεδίου είναι ότι δεν προβλέπονται συγκεκριμένα κεφάλαια.
Αναλυτικά, τι προβλέπει η τροπολογία:
-Συστήνεται μια ομάδα, γνωστή ως «Διακοινοβουλευτική 
Ομάδα 3+1 Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολι-
τειών», που θα χρησιμεύσει ως νομοθετική συνιστώσα της 
διαδικασίας 3+1 που ξεκίνησε στην Ιερουσαλήμ τον Μάρτιο 
του 2019.
-Η Διακοινοβουλευτική Ομάδα 3+1 της Κύπρου, της Ελλάδας, 
του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει 
μια ομάδα όχι περισσότερων από 6 Γερουσιαστών των Ηνω-
μένων Πολιτειών, που θα είναι γνωστή ως «ομάδα των Ηνω-
μένων Πολιτειών», οι οποίοι θα διορίζονται ισάριθμα από τον 
αρχηγό της πλειοψηφίας και τον αρχηγό της μειοψηφίας της 
Γερουσίας. Ο ηγέτης της πλειοψηφίας και ο αρχηγός της μειο-
ψηφίας της Γερουσίας θα υπηρετούν επίσης ως αυτεπάγγελτα 

μέλη της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών.
-Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών θα συναντάται με μέλη 
της ομάδας 3+1 για να συζητήσει θέματα στην ημερήσια διά-
ταξη των κυβερνήσεων της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Κύπρου, 
και των Ηνωμένων Πολιτειών το λιγότερο μια φορά τον χρόνο. 
Σε αυτά τα θέματα θα συμπεριλαμβάνονται η θαλάσσια ασφά-
λεια, η αμυντική συνεργασία, οι ενεργειακές πρωτοβουλίες 
και οι προσπάθειες αντιμετώπισης κακοήθους επιρροής από 
τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και τη Ρωσική Ομοσπονδία.
-Το νομοσχέδιο εξουσιοδοτεί 100.000 δολάρια για κάθε 
οικονομικό έτος για την κάλυψη των δαπανών που θα κάνει η 
«ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών» στο πλαίσιο των διεργα-
σιών στου σχήματος 3+1.
Για κάθε οικονομικό έτος από το 2022 έως το 2026, επιτρέπε-
ται να διατεθούν 1.800.000 δολάρια για το Πρόγραμμα Διε-
θνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΙΜΕΤ) στην 
Ελλάδα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ακό-
λουθους σκοπούς:
-Εκπαίδευση μελλοντικών ηγετών.
-Προώθηση καλύτερης κατανόησης των Ηνωμένων Πολι-
τειών.
-Δημιουργία μιας σχέσης μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των 
Ηνωμένων Πολιτειών και του στρατού της Ελλάδας για την 
οικοδόμηση μελλοντικών συνεργασιών.
-Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και των δυνατοτήτων για 
κοινές επιχειρήσεις.

-Εστίαση στην επαγγελματική στρατιωτική εκπαίδευση, στον 
πολιτικό έλεγχο του στρατού και στην προστασία των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων.
Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα ποσά που παρέχονται μέσω του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κίνητρων Ανακεφαλαιοποίησης 
προκειμένου να βοηθήσουν τη χώρα να καλύψει τις αμυντι-
κές της ανάγκες και να απομακρυνθεί από τον στρατιωτικό 
εξοπλισμό ρωσικής παραγωγής. Επιπλέον, προβλέπεται ότι 
το αργότερο 180 ημέρες μετά την ημερομηνία θέσπισης του 
παρόντος νόμου, ο υπουργός Εξωτερικών θα υποβάλει στις 
αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου έκθεση που θα παρέχει 
πλήρη αποτίμηση για όλα τα κεφάλαια που διανέμονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κίνητρων Ανακεφα-
λαιοποίησης.
Στη συγκεκριμένη έκθεση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται:
-η ταυτοποίηση κάθε χώρας που αποδέχθηκε τα κεφάλαια.
-η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα 
κεφάλαια.
-μια αποτίμηση του υπολειπόμενου εξοπλισμού που παρείχε 
η τότε Σοβιετική Ένωση ή η Ρωσική Ομοσπονδία στις χώρες 
αποδέκτες.
H αίσθηση του Κογκρέσου:
-Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει 
να παραμείνουν προσηλωμένες στη στήριξη της ασφάλειας 
και της ευημερίας της.
-Το σχήμα συνεργασίας 3+1 μεταξύ της Κύπρου, της Ελλάδας, 
του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε ένα επιτυ-
χημένο φόρουμ συνεργασίας σε ενεργειακά ζητήματα και θα 
πρέπει να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει άλλους τομείς κοι-
νού ενδιαφέροντος για τα μέλη.
-Oι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αυξήσουν και να εμβα-
θύνουν τις προσπάθειες να συνεργαστούν και να υποστηρί-
ξουν τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού στρατού.
-Είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεχί-
σει η Ελλάδα να απομακρύνει τον στρατιωτικό εξοπλισμό της 
από πλατφόρμες και οπλικά συστήματα ρωσικής παραγωγής 
μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κίνητρων Ανακεφαλαι-
οποίησης (ERIP).
-Οι ναυτικές συνεργασίες με την Ελλάδα στον κόλπο της Σού-
δας και στην Αλεξανδρούπολη είναι αμοιβαία επωφελείς για 
την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλά-
δας.
-Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει, κατά περίπτωση, να υπο-
στηρίξουν την πώληση μαχητικών F-35 Joint Strike Fighters 
στην Ελλάδα.
-Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να συνε-
χίσει να επενδύει σε προγράμματα Διεθνούς Στρατιωτικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (IMET) στην Ελλάδα.

Πέρασε  ως τροπολογία 
στο πακέτο του αμυντικού 
προϋπολογισμού - Απομένει να  
υπογράφει από τον Πρόεδρο 
Μπάιντεν για να γίνει νόμος του 
αμερικανικού κράτους
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 Συναγερμός σήμανε στις Αρχές 
μετά τον εντοπισμό 3.500 σφαιρών 
στη Λεωφόρο Κηφισού.

M
προστά σε χιλιάδες σφαί-
ρες που είχαν πέσει στο ο-
δόστρωμα βρέθηκαν οδηγοί 
στη Λεωφόρο Κηφισού, στο 

ύψος του Κολωνού.
Σύμφωνα με το Mega, οι αστυνομικοί 
στην Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος του 
Κολωνού, βρήκαν 3.500 σφαίρες σ το 

δρόμο, 3.200 των 22 milimetre διαμε-
τρήματος αυτού, 300 περίπου των 9 
milimetre από κάποια πυροβόλα όπλα.
Οδηγοί ειδοποίησαν ότι είναι πεταμένες 
αυτές οι σφαίρες και δίπλα τους κάποια 
πεταμένα κουτιά, ενώ οι Αρχές εξετά-
ζουν το ενδεχόμενο για το εάν πρόκει-
ται για κάποια καταδίωξη από την οποία 
κάποιοι προσπάθησαν να απαλλαγούν 
από τις σφαίρες, για να μην αποτελέσει 
ενδεχομένως ενοχοποιητικό στοιχείο, 
ενώ παράλληλα ερευνώνται και άλλα 
ενδεχόμενα.

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ: Βρέθηκαν 
3.500 σφαίρες στη λεωφόρο 
Κηφισού 

Τι αναφέρει ο ιδιοκτήτης του 
γραφείου τελετών στον οποίο 
απευθύνθηκε ο μητροκτόνος - «Από 
την εμπειρία μου και μόνο κατάλαβα 
ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», είπε 
μεταξύ άλλων - «Την σκότωσα γιατί 
έκαψε το φαγητό» είπε

Σ
οκάρουν οι αποκαλύψεις της δολο-
φονίας της 85χρονης γυναίκας από 
το Κοσμάτι Γρεβενών από τα χέρια 
του 59χρονου γιου της, καθώς, ό-

πως αναφέρει στο protothema.gr, άτομο α-
πό το γραφείο τελετών στο οποίο απευθύν-
θηκε πρώτα ο μητροκτόνος αμέσως κατάλα-
βε πως κάτι δεν πήγαινε καλά μαζί του.
Όπως αναφέρει ο 59χρονος γυμναστής στο 
επάγγελμα το πρώτο που του είπε ήταν πως 
η μητέρα του είχε σκοτωθεί 
από πτώση μέσα στο σπίτι 
τους:
«Από την εμπειρία μου και 
μόνο κατάλαβα ότι κάτι δεν 
πήγαινε καλά. Τον συγκε-
κριμένο τυχαίνει να τον 
γνωρίζω. Ήρθε και μου 
είπε πως είχε σκοτωθεί η 
μητέρα του από πτώση και 
όχι από κάποια παθολογικά 
αίτια. Μου είπε πως είχε πάει να γυμναστεί 
κι όταν γύρισε στο σπίτι του είδε τη μητέρα 
του χτυπημένη» αναφέρει και προσθέτει:
«Του εξήγησα την όλη διαδικασία και πώς 
μπορεί να γίνει η τελετή. Του είπα ότι χωρίς 
χαρτί από γιατρό, με άλλα λόγια πιστοποιη-
τικό θανάτου, δεν μπορούσε να προχωρή-
σει η διαδικασία. Μου είπε πως την είχε ντύ-
σει, την είχε πλύνει, της είχε κλείσει με βαμ-
βάκι στόμα και μύτη, κοινώς είχε κάνει όλη 
τη διαδικασία. Κάποιος που χάνει τη μητέρα 
του δεν έχει την ψυχραιμία να κάνει όλα 
αυτά. Από την πείρα μου προσπάθησα να 
τον διώξω και να καλέσω την αστυνομία».
Σύμφωνα με τον ειδικό εκείνος ζήτησε να 
γίνει παραλαβή κολπικών και πρωκτικών 
υγρών ώστε να αποκαλυφθεί όλη η αλή-
θεια:
«Εμείς την τελετή την κάναμε την Τετάρτη 
κανονικά, όλα αφιλοκερδώς στο Κοσμάτι 
στο χωριό της. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη 
τη σορό για νεκροψία-νεκροτομή όλα τα 
κάναμε εμείς. Εγώ ζήτησα από την ιατρο-

δικαστική να γίνει παραλαβή κολπικών και 
πρωκτικών υγρών. Έπρεπε να βγει στην επι-
φάνεια όλη η αλήθεια. Αν είχε πάει σε άλλο 
γραφείο τελετών, ίσως να είχε πάρει κάποιο 
πιστοποιητικό θανάτου με πληρωμή φυσικά 
και να μην είχαμε μάθει ποτέ την αλήθεια. 
Κάθε φορά που ερχόταν στο μαγαζί γιατί 
δεν τον λες και φυσιολογικό, πάντα προσπα-
θούσαμε να είμαστε ψύχραιμοι και να του 
κάνουμε έτσι λίγο πλάκα. Δεν το λες νορμάλ 
και φαίνεται. Δεν μπορείς να κάνεις διάλογο 
μαζί του γιατί χάνει την ψυχραιμία του».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:
Εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία 83χρονης 
ημεδαπής, που διαπράχθηκε την 14-12-
2021 σε περιοχή των Γρεβενών.
Συνελήφθη ο 59χρονος γιος της σε βάρος 
του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, 
κακουργηματικού χαρακτήρα, για ανθρω-

ποκτονία με δόλο και 
βιασμό.
Εξιχν ιάσ τηκε ύσ τερα 
από συντονισμένες και 
συστηματικές ενέργειες 
του Τμήματος Ασφάλειας 
Γρεβενών, ανθρωποκτο-
νία 83χρονης ημεδαπής, 
που διαπράχθηκε την 
14-12-2021 σε περιοχή 
των Γρεβενών.

Για την υπόθεση συνελήφθη χθες (15-12-
2021) το μεσημέρι, σε περιοχή των Γρεβε-
νών, 59χρονος ημεδαπός, γιος του θύματος, 
σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική 
δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, 
για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με 
δόλο και του βιασμού.
Ειδικότερα, η εμπλοκή του 59χρονου προ-
έκυψε ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση 
και συνδυαστική αξιολόγηση στοιχείων, 
δεδομένων και ευρημάτων που ανέκυψαν 
κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς 
και από την ιατροδικαστική εξέταση.
Συγκεκριμένα, πρωινές ώρες προχθές (14-
12-2021) εντός της οικίας τους, ο 59χρονος 
προκάλεσε τον ασφυκτικό θάνατο της μητέ-
ρας του, ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν και 
πρόσφατα ευρήματα γενετήσιας πράξης.
Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα 
Ασφάλειας Γρεβενών και ο συλληφθείς, με 
τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος 
του, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμε-
λειοδικών Γρεβενών.

Ψυχώ στα Γρεβενά: Αφού βίασε και 
σκότωσε τη μητέρα του, την έπλυνε, την 
έντυσε και φώναξε το γραφείο τελετών 



917 Δεκεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Ο  Ηλίας Μόσιαλος παρουσίασε εργαστηριακά στοιχεία, προερχόμενα από Πανεπιστήμιο του Χονγκ 
Κονγκ, για τον  τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η μετάλλαξη Omicron

Ό
λα τα τελευταία δεδομένα 
για την εξέλιξη της μετάλλα-
ξης Omicron και τη σοβα-
ρότητάς της, όσον αφορά τα 

επίπεδα λοίμωξης που προκαλεί, πα-
ρουσίασε σε άρθρο του ο Ηλίας Μό-
σιαλος.
Ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας 
στο London School of Economics, 
παραδέχτηκε μεν πως δεν υπάρχουν 
ακόμα επαρκή δεδομένα για να αξι-
ολογηθεί η «βαρύτητα» της μετάλλα-
ξης Omicron, ωστόσο παρουσίασε 
κάποια «φρέσκα» εργαστηριακά στοι-
χεία, προερχόμενα από Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ. Σύμ-
φωνα με αυτά, η Omicron «πολλαπλα-
σιάζεται πολύ γρηγορότερα από την 
παραλλαγή Δέλτα που κυριαρχεί επί 
του παρόντος. Αυτό μπορεί να εξηγή-
σει γιατί η Omicron μπορεί να μεταδί-
δεται πολύ πιο εύκολα μεταξύ ανθρώ-
πων». Την ίδια στιγμή, ωστόσο «τα 
αποτελέσματα όμως, έδειξαν επίσης 
πως η λοίμωξη που προκαλεί η Όμι-
κρον στον πνεύμονα είναι σημαντικά 
χαμηλότερη από το αρχικό στέλεχος 
του κορωνοϊού. Αυτό, εάν ισχύει, θα 
μπορούσε να αποτελεί έναν δείκτη 
μικρότερης σοβαρότητας της νόσου».
Αξίζει να αναφερθεί πως, σύμφωνα με 
τα στοιχεία από το Πανεπιστήμιο του 
Χονγκ Κονγκ, η Omicron πολλαπλα-
σιάζεται μεν 70 φορές ταχύτερα στον 
ανθρώπινο βρόγχο (ίσως αυτό μπο-
ρεί να εξηγήσει και την γρηγορότερη 
μετάδοση μεταξύ των ανθρώπων), 
ωστόσο αναπαράγεται σε πολύ χαμη-
λότερο βαθμό στον πνευμονικό ιστό, 
πάνω από 10 φορές λιγότερο από το 
αρχικό στέλεχος του ιού, γεγονός που 
μπορεί να εξηγήσει την «χαμηλότερη 
σοβαρότητα της νόσου».
Αναλυτικά, ο κ. Μόσιαλος αναφέρει:
«Γνωρίζουμε πλέον ότι η Όμικρον 
μεταδίδεται πολύ πιο γρήγορα, αλλά 
δεν γνωρίζουμε ακόμη για τη σοβα-
ρότητα των λοιμώξεων που προκαλεί. 
Είναι πιθανό να προκαλεί περισσότε-

ρες λοιμώξεις με ήπια συμπτώματα σε 
σύγκριση με τη Δέλτα. Το σημαντικό 
όμως είναι, αν προκαλεί περισσότερες 
σοβαρές λοιμώξεις. 
 Για να το γνωρίζουμε αυτό χρειάζεται 
να συγκρίνουμε την επίπτωση της Όμι-
κρον σε ανεμβολιαστους σε σύγκριση 
με την Δέλτα σε ανεμβολίαστους. 
Και αυτά τα δεδομένα δεν τα έχουμε 
ακόμα. 
 Έχουμε, όμως, νέα εργαστηριακά 
στοιχεία για την Όμικρον. Μια σημε-
ρινή ανακοίνωση από την Ιατρική 
Σχολή LKS στο Πανεπιστήμιο του 
Χονγκ Κονγκ (HKUMed) δίνει τις πρώ-
τες πληροφορίες για το πώς η Όμικρον 
μολύνει την αναπνευστική οδό στον 

άνθρωπο.
Οι ερευνητές διερεύνησαν πώς μολύ-
νει η Όμικρον τα κύτταρα, χρησιμο-
ποιώντας ως πειραματικό μοντέλο 
για την καλλιέργεια του ιού, ιστό από 
ανθρώπινους πνεύμονες. Τα αποτελέ-
σματα έδειξαν πως 24 ώρες μετά τη 
μόλυνση, η Όμικρον πολλαπλασιάζε-
ται πολύ γρηγορότερα από την παραλ-
λαγή Δέλτα που κυριαρχεί επί του 
παρόντος. Αυτό μπορεί να εξηγήσει 
γιατί η Όμικρον μπορεί να μεταδίδεται 
πολύ πιο εύκολα μεταξύ ανθρώπων, 
σε σχέση με προηγούμενες παραλλα-
γές.   
Τα αποτελέσματα όμως, έδειξαν επί-
σης πως η λοίμωξη που προκαλεί η 
Όμικρον στον πνεύμονα είναι σημα-
ντικά χαμηλότερη από το αρχικό στέ-
λεχος του κορωνοϊού. Αυτό, εάν 
ισχύει, θα μπορούσε να αποτελεί έναν 

δείκτη μικρότερης σοβαρότητας της 
νόσου.  
 Που ελπίζουμε βέβαια να επιβεβαι-
ωθεί και κλινικά και επιδημιολογικά. 
Σε αυτή τη μελέτη να προσθέσω κάτι 
που μου είχε προκαλέσει ενδιαφέ-
ρον. Αφορά μια δήλωση ήδη από τις 
2 Δεκεμβρίου, από το εθνικό εργα-
στήριο ιολογίας, στο Ιατρικό Κέντρο 
Sheba στο Tel Hashomer του Ισραήλ. Η 
διευθύντρια του εργαστηρίου, καθη-
γήτρια Ella Mendelson, είχε αναφέ-
ρει πως προσπαθούσαν να καλλιερ-
γήσουν τον ιό που προέρχεται από τα 
κλινικά δείγματα, ώστε να αναπαρα-
χθεί σε κυτταροκαλλιέργειες και καθυ-
στερούσαν. «Προς το παρόν, ακόμα 
περιμένουμε… η Όμικρον δεν πολλα-
πλασιάζεται πολύ γρήγορα στις καλ-
λιέργειες, και θυμίζει την βρετανική 
[άλφα] παραλλαγή, η οποία επίσης 
πολλαπλασιαζόταν πιο αργά στα κύτ-
ταρα», είχε πει τότε.   
Όμως, πρέπει να καταλάβουμε τι 
σημαίνει αυτό. Η σοβαρότητα της 
νόσου σε κάποιον που θα κολλή-
σει τον ιό, δεν καθορίζεται μόνο από 
την αναπαραγωγή του ιού, αλλά και 
από την ανοσολογική απόκριση του 
ανθρώπου που κόλλησε. Όπως 
έχουμε δει, στα πολύ σοβαρά περι-
στατικά, μπορεί να οδηγήσει στη γνω-
στή υπεραντίδραση του ανοσοποιη-
τικού, την καταιγίδα κυτοκινών. Και 
όπως έχουμε πει πολλές φορές, μια 
παραλλαγή του ιού μπορεί να προ-
καλέσει και σοβαρή ασθένεια και 
θάνατο, παρόλο που η ίδια μπορεί να 
είναι λιγότερο μολυσματική ή παθο-
γόνα σε σχέση με μια αλλη παραλλαγή 
του ίδιου ιού.  
 Επομένως, σε συνδυασμό με τις πρό-
σφατες μελέτες που δείχνουν ότι η 
παραλλαγή Όμικρον μπορεί εν μέρει 
να ξεφύγει από την προστασία που 
παρέχουν τα εμβόλια ή οι παλαιότερες 
λοιμώξεις, η συνολική απειλή και ατο-
μικά και για το σύστημα υγείας, δεν 
έχει εξαλειφθεί.»

Μόσιαλος για την Omicron: 
Πολλαπλασιάζεται πιο γρήγορα, 
μικρότερη η λοίμωξη που προκαλεί 

Ισχυρό μήνυμα στήριξης 
στην Ελλάδα από τη 
Λαγκάρντ με ειδική αναφορά 
στις αποφάσεις της ΕΚΤ

Πώς μεταφράζεται οικονομικά η ειδική αναφορά 
της επικεφαλής της ΕΚΤ στην Ελλάδα - Η Ελλάδα 
έχει κάνει σαφώς πολύ μεγάλη πρόοδο στο 
πλαίσιο του προγράμματος μεταρρυθμίσεων 
σημείωσε στις δηλώσεις της - Τι είπε για 
πληθωρισμό και ανεργία 

Κ
ατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που α-
κολούθησε τη συνεδρίαση του ΔΣ της Ευρωπα-
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), για το πρόγραμ-
μα ποσοτικής χαλάρωσης, η πρόεδρος Κριστίν 

Λαγκάρντ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα, επα-
ναλαμβάνοντας ότι παρόλο που βάσει καταστατικού υ-
φίστανται ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθ-
μισης για τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδουν τα 
κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, (σ.σ. τα ελληνικά ομόλογα 
βρίσκονται ακόμα στην κατηγορία «junk») έγινε σαφής 
και ρητή αναφορά για την χώρα μας, κάτι που μεταφρά-
ζεται σε ένα πραγματικά ισχυρό μήνυμα. «Είναι κάτι που 
συμβαίνει σπάνια, να υπάρχει δηλαδή ρήτρα για ένα συ-
γκεκριμένο κράτος- μέλος. Και η συγκεκριμένη ρήτρα υ-
ποστηρίχθηκε πολύ έντονα στο Διοικητικό Συμβούλιο», 
υπογράμμισε η κυρία Λαγκάρντ.
Σύμφωνα με την ίδια, «παρόλο που η Ελλάδα έχει κάνει 
σαφώς πολύ μεγάλη πρόοδο στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος μεταρρυθμίσεων, όπως βλέπουμε ξεκάθαρα σε 
κάθε αποστολή επιτήρησης που διεξάγεται από κοινού 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει βελτιώσει την επεν-
δυτική της βαθμίδα, δεν βρίσκεται ακόμα στο επίπεδο 
που προβλέπει το APP».
Και αυτός είναι ο λόγος που το ΔΣ της ΕΚΤ έκανε ειδική 
αναφορά στη χώρα μας με σκοπό να διατηρηθεί η γενική 
αρχή της επανεπένδυσης (σ.σ. των ομολόγων που λήγουν 
μέχρι τον Μάρτιο του 2022), καθώς οι επανεπενδύσεις 
μπορούν να προσαρμοστούν με ευελιξία, σε βάθος χρό-
νου.
Μιλώντας για το ζήτημα του πληθωρισμού καθώς και της 
παραλλαγής «Όμικρον», (σ.σ. ζήτημα που βρίσκεται στην 
κορυφή της ατζέντας των 27 αρχηγών κρατών και κυβερ-
νήσεων της ΕΕ που συσκέπτονται αυτήν τη στιγμή στις 
Βρυξέλλες) η πρόεδρος της ΕΚΤ τόνισε ότι εξακολουθεί 
να υπάρχει αβεβαιότητα, καθώς άπαντες αναμένουν να 
μάθουν περισσότερα για αυτήν την νέα παραλλαγή από 
την επιστημονική κοινότητα.
«Βλέπουμε ότι η ανεργία μειώνεται διαρκώς, από το 
7,3% θα φτάσει στο 6,6% το 2024, ένα από τα χαμηλό-
τερα ποσοστά. Ο πληθωρισμός βρίσκεται εντός πλαι-
σίου, αλλά έχουμε την αβεβαιότητα της παραλλαγής 
“Όμικρον” και του πέμπτου κύματος που επηρεάζει 
περισσότερο κάποια κράτη-μέλη. Έχουμε ακόμα και την 
αβεβαιότητα που προκαλείται από την αύξηση στην τιμή 
της ενέργειας, λόγω της μεγάλης ζήτησης και της χαμη-
λής προσφοράς καθώς παρατηρούνται προβλήματα σε 
ορισμένους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας», δήλωσε 
χαρακτηριστικά η κυρία Λαγκάρντ.
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Έ
φυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών η 
δημοσιογράφος Ροζίτα Σώκου και την 
ανακοίνωση του θανάτου έκανε η κό-
ρη της, Ιρένε Μαραντέι.

Η Ροζίτα Σώκου υπήρξε μια από τις πρώτες 
Ελληνίδες γυναίκες δημοσιογράφους και στην 
τηλεόραση έγινε γνωστή με την εκπομπή ταλέ-
ντων «Να η ευκαιρία» όπου ξεχώριζε για την 
καλλιέργεια και την αμεσότητά της.
Λυπάμαι που δεν μπόρεσε να έχει έναν ήσυχο 
θάνατο στο σπίτι της, με τους δικούς της ολό-
γυρα, γράφει στην ανάρτησή της η κόρη της.
«Σήμερα Τρίτη 14 Δεκεμβρίου στις 8.35 π.μ. 
πέθανε η μητέρα μου Ροζίτα Σώκου, στο νοσο-
κομείο Αλεξάνδρα όπου νοσηλευόταν εδώ 
και λίγες ημέρες με κορονοϊό. Σύμφωνα με την 
επιθυμία της, θα γίνει αποτέφρωση σε κλει-
στό κύκλο χωρίς συμμετέχοντες και αργότερα 
που θα έχω γίνει και γω καλά, θα κάνουμε ένα 
πάρτυ με τους φίλους για το σκόρπισμα της 
τέφρας και το κατευώδιο.
Γεννημένη στις 9.9.1923, είχε πρόσφατα γιορ-
τάσει τα 98α της γενέθλια και είχε μόλις ολο-
κληρώσει τη 2η, επαυξημένη και βελτιω-
μένη έκδοση της μνημειώδους αυτοβιογρα-
φίας της με τίτλο «Ο αιώνας της Ροζίτας». Τον 
αιώνα βέβαια δεν τον έφτασε, αλλά καλύτερα 
για κείνη, γιατί ήταν ήδη πολύ κουρασμένη 
και ταλαιπωρημένη. Λυπά-
μαι που δεν μπόρεσε να έχει 
έναν ήσυχο θάνατο στο σπίτι 
της, με τους δικούς της ολό-
γυρα. Αλλά τα πράγματα 
δεν έρχονται πάντα όπως τα 
θέλουμε.
Δεν σας γράφω περισσό-
τερα γιατί κι εγώ είμαι σε 
δύσκολη κατάσταση στο 
νοσοκομείο. Μη γράψετε 
πολλές κακίες και ανακρίβειες αν μπορείτε. 
Αυτά πονάνε πολύ. Στο κανάλι Ροζίτα Σώκου 
στο youtube θα βρείτε ενδιαφέρον και χρή-
σιμο υλικό.
Ιρένε Μαραντέι
Σημείωση. Μη με παιρνετε τηλέφωνο και 
μη στέλνετε μηνύματα. Δεν μπορώ να απα-
ντήσω».

Ποια ήταν η Ροζίτα Σώκου
Γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 1923 στην 
Πλάκα της Αθήνας και μεγάλωσε στο Ψυχικό. 
Ήταν κόρη του δημοσιογράφου, θεατρικού 
συγγραφέα και εκδότη Γεωργίου Σώκου και 
της Τιτίκας Μιχαηλίδου, με καταγωγή από τη 
Σμύρνη. Το 1937 πέθανε ο πατέρας της ύστερα 
από μακρόχρονη ασθένεια και εκείνη ξεκί-
νησε να εργάζεται ως μεταφράστρια και καθη-

γήτρια ξένων γλωσσών. Το 1957 παντρεύτηκε 
τον Ιταλό δημοσιογράφο Μάνλιο Μαραντέι 
και αναχώρησε για την Ιταλία. Το 1958 απέ-
κτησε την κόρη της Ιρένε και το 1961 επέ-
στρεψε μαζί της στην Ελλάδα.
Τελείωσε το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θηλέων, τις 
τάξεις του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών και 
μόλις ολοκλήρωσε το σχολείο, έδωσε εξε-
τάσεις στη Σχολή Καλών Τεχνών. Άφησε τη 
σχολή μόλις γνώρισε τον Γιάννη Τσαρούχη 
και ίδρυσε μαζί του έναν ερασιτεχνικό όμιλο. 
Στα χρόνια της γερμανικής κατοχής παρακο-
λουθούσε μαθήματα στη θεατρική σχολή 
του Βασίλη Ρώτα. Μετά την απελευθέρωση 
πήγε στην Αγγλία, όπου παρακολούθησε έναν 
θερινό κύκλο μαθημάτων με θέμα τη λογο-
τεχνία του 20ού αιώνα στο κολλέγιο Lady 
Margaret Hall του Πανεπιστημίου της Οξφόρ-
δης.
Υπήρξε μια από τις πρώτες Ελληνίδες γυναί-
κες δημοσιογράφους. Άρχισε να ασχολείται 
επαγγελματικά με την κινηματογραφική κρι-
τική το 1946. Εργάστηκε στο περιοδικό Χόλ-
λυγουντ, στις εφημερίδες Οι καιροί (1948-
1950), Ανεξαρτησία (1949), Βραδυνή (1949-
1955) και συγχρόνως στην Athens News 
(1952-1980). Το 1953 η Ελένη Βλάχου, που ως 
τότε έγραφε η ίδια την κινηματογραφική κρι-

τική της Καθημερινής, της 
παρέδωσε τη στήλη, την 
οποία η Σώκου διατήρησε 
για αρκετά χρόνια, συνερ-
γαζόμενη και με τα περι-
οδικά Εκλογή και Εικόνες.
Όταν έναν χρόνο αργό-
τερα πήγε στην Ιταλία, δια-
τήρησε τη συνεργασία της 
με την Ελένη Βλάχου στο 
περιοδικό Εκλογή. Εκεί 

γνώρισε τον γελοιογράφο Γιάννη Κυριακό-
πουλο (κατά κόσμον ΚΥΡ), τον οποίο σύστησε 
στην Ελένη Βλάχο. Επιστρέφοντας το 1961 
στην Ελλάδα, στήριξε τη δημιουργία της 
Μεσημβρινής (1961-1965).
Συνεργάστηκε επί χρόνια με την Ταινιοθήκη 
της Ελλάδος, γράφοντας φυλλάδια και παρου-
σιάζοντας ταινίες πριν από τις Κυριακάτικες 
προβολές τους.
Από το 1969 έως το 2005 διήρκεσε η συνερ-
γασία της με την εφημερίδα Ακρόπολη. Από 
το 1970 προστέθηκε και η Απογευματινή. 
Έγραφε κριτική κινηματογράφου, θεάτρου, 
μπαλέτου. Διατηρούσε διάφορες προσωπι-
κές σελίδες με χρονογραφήματα, πορτρέτα 
καλλιτεχνών ή αναμνήσεις, καθώς και αντα-
ποκρίσεις από κινηματογραφικά και θεατρικά 
φεστιβάλ.

επικαιρότητα

Πέθανε σε ηλικία 98 ετών η 
Ροζίτα ΣώκουΣεξουαλική κακοποίηση 

τετράχρονου στην Πετρούπολη: 
Ελεύθερος με όρους ο 
νηπιαγωγός που κατηγορείται

Μ
ε την επιβολή δύο περιοριστι-
κών όρων αφέθηκε ελεύθερος 
μετά την απολογία του σήμερα 
στην ανακρίτρια, ο νηπιαγωγός 

ο οποίος κατηγορείται ότι παρενόχλησε ένα 
τετράχρονο αγόρι στην Πετρούπολη.
Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν οι όροι 
της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ 
του απαγορεύεται να προσεγγίζει το νηπι-
αγωγείο που φέρεται να τελέστηκε το περι-
στατικό.
Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος 
φέρεται να αρνήθηκε τα όσα του αποδίδο-
νται.
Ο μικρός, μετά την καταγγελία, εξετάστηκε 
ιατροδικαστικά στη μονάδα φροντίδας 
για την ασφάλεια των παιδιών στο Παίδων 
Αγλαΐα Κυριακού, έγινε και λήψη γενετικού 
υλικού από τις επίμαχες περιοχές, ενώ παρα-
δόθηκε και το εσώρουχο που φορούσε όταν 
ο νηπιαγωγός φέρεται να τον κακοποίησε 
σεξουαλικά.
«Αυτός είναι στη φύλαξη. Από την αρχή του 
χρόνου εκεί ήταν… Επειδή δυο μέρες τώρα 
η δασκάλα του (σ.σ. του 4χρονου) έλειπε, τα 
κράτησε αυτός… Εγώ πήγα κατευθείαν (σ.σ. 
στις Αρχές). Πήρα το ‘’Χαμόγελο του παι-
διού’’, τους λέω ‘’πώς να κινηθώ;’’, μου λέει 
‘’πήγαινε κατευθείαν, κάνε καταγγελία στο 
τμήμα κι αν μπορείς να κάνεις και καταγγελία 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση’’. Έκανα τις 
διαδικασίες, πήγαμε στο τμήμα… Πήγαν την 
Παρασκευή από το σχολείο και τον συνέλα-
βαν. Κι απ’ ό,τι έχω καταλάβει, τον έχουν… 
είναι μέσα… σε αυτόφωρη διαδικασία», είχε 
πει ο πατέρας του 4χρονου.
«Πήγε το παιδί ιατροδικαστή, το εξέτασε, 
χθες πήγαμε σε παιδοψυχολόγο, πάλι, να 
του μιλήσει… το παιδάκι το είπε σε όλους 
τους… όπου έχουμε πάει τα είπε όλα. Ευτυ-
χώς. Για την ηλικία του μας είπαν ότι είναι 
πολύ ώριμο… Πού να μη το έλεγε κιόλας… 
Μπορεί να του έκανε… Να το έκανε συνέχεια 
μετά αυτός», δήλωσε ο πατέρας του παιδιού.
Η δικηγόρος του κατηγορουμένου νηπιαγω-
γού, Έφη Γ. Λακμέτα, επισήμανε ότι πρόκει-
ται για έναν πόλεμο εντυπώσεων εκ μέρους 
της οικογένειας του ανήλικου που έχει πάρει 
ανθρωποφαγικές διαστάσεις τις τελευταίες 
ώρες.
Όσα κατατίθενται από τους γονείς του παι-
διού είναι ψευδή και έχουν καταρριφθεί 
από την πρώτη ημέρα με βάση την ιατρο-
δικαστική έκθεση που διενεργήθηκε προα-
νακριτικά υπό την εποπτεία του Εθνικου και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Με βάση το πόρισμα αυτό δεν προέκυψε 
καμία ένδειξη (πολλώ δε μάλλον απόδειξη) 
άσκησης σεξουαλικής βίας ή παρενόχλησης 
οποιασδήποτε μορφής στον ανήλικο.
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επικαιρότητα

O Γιώργος Τράγκας νοσηλευόταν 
τις τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ του 
«Σωτηρία»

Τ
ην τελευταία του πνοή από επιπλοκές 
του κορωνοϊού άφησε τα ξημερώμα-
τα της Τρίτης ο δημοσιογράφος, εκδό-
της και ιδρυτής του πολιτικού κινήμα-

τος «Ελεύθεροι Άνθρωποι» Γιώργος Τράγκας 
σε ηλικία 72 ετών. 
Ο γνωστός δημοσιογράφος νοσηλευόταν στη 
ΜΕΘ του νοσοκομείου «Σωτηρία», στο οποίο 
είχε εισαχθεί, όταν επιδεινώθηκε η κατάσταση 
της υγείας του.
Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Τράγκας δεν ήταν 
εμβολιασμένος κατά του κορωνοϊού και εισή-
χθη αρχικά στο «Σωτηρία» λόγω επιδείνωσης 
των συμπτωμάτων της Covid-19 εμφανίζοντας 
εικόνα πνευμονίας και την Τετάρτη ξεκίνησε 
η χορήγηση οξυγόνου, είτε 
μέσω της συσκευής high flow 
oxygen therapy είτε μέσω της 
συσκευής bipap. Οι συσκευές 
bipap είναι αυτές που χορη-
γουν οξυγόνο υπό μεγάλη 
πίεση.
Ωστόσο, το βράδυ της Πέμπτης 
– σύμφωνα με τον εκπρό-
σωπο του κόμματος «Ελεύθεροι Άνθρωποι - 
ο κ. Τράγκας υπέστη οξύ καρδιακό επεισόδιο 
(έμφραγμα) και κρίθηκε απαραίτητη η τοποθέ-
τηση stents. Μεταφέρθηκε στην Πανεπιστη-
μιακή Καρδιολογική Κλινική του «Σωτηρία», 
όπου στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο έγινε επι-
τυχής τοποθέτηση των stents για τη διάνοιξη 
των αποφραγμένων αρτηριών.
Από τα ξημερώματα της Παρασκευής νοση-
λευόταν και πάλι στην ΜΕΘ Covid του νοσοκο-
μείου καθώς παρέμενε αιμοδυναμικά ασταθής 
λόγω της σοβαρής στεφανιαίας νόσου, με την 
ιατρική ομάδα της Μονάδας να χαρακτηρίζει 
«πολύ σοβαρή» την κλινική του εικόνα.

Γιατί δεν είχε κάνει το εμβόλιο
Για την μάχη του Γιώργου Τράγκα με τον κορω-
νοϊό μίλησε ο στενός του συνεργάτης Πάρις 
Κουρτζίδης στον ΣΚΑΪ.
Ο Πάρις Κουρτζίδης δήλωσε ότι ο επικεφαλής 
του «Κινήματος Ελεύθεροι Άνθρωποι» δεν 
ήταν αντιεμβολιαστής και ότι είχε κάποιους 
προβληματισμούς και μια φοβία λόγω μιας 
αλλεργίας που είχε. Σημείωσε δε ότι θα πρέπει 
να σταματήσει η ανθρωποφαγία.
«Ο Γιώργος Τράγκας ήθελε να εμβολιαστεί κι 

έδινε μάχη με τον εαυτό του, με την ψυχολογία 
του, με τις φοβίες του, γιατί ήξερε ότι, όπως και 
να ‘χει, όσο καλό ή κακό εμβόλιο και αν είναι, 
σε έναν βαθμό θα τον προστατεύσει. Όποιος 
σας πει κάτι άλλο, δε λέει την αλήθεια», δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο κ. Κουρτζίδης και πρόσθεσε 
για το εμβόλιο:
«Ανησυχούσε για το τι είδους εμβόλιο είναι, 
αλλά δεν έλεγε επουδενί να μην το κάνει 
κάποιος. Έλεγε να το κάνει με τη βούλησή του».

Ποιος ήταν ο Γιώργος Τράγκας
Γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου 1949, στο Μετα-
ξουργείο. Ο πατέρας του εργαζόταν ως γυναι-
κολόγος. Ξεκίνησε να αρθρογραφεί σε τοπικά 
μέσα από μικρή ηλικία και εργάσθηκε στο περι-
οδικό Εικόνες της Ελένης Βλάχου, ενώ συνέχισε 
να εργάζεται στις αθλητικές σελίδες της Μεσημ-
βρινής καλύπτοντας ποδοσφαιρικούς αγώ-
νες. Βασικός σταθμός στην πορεία του ήταν 

η εφημερίδα Βραδυνή, στην 
οποία και εργάστηκε επί σειρά 
ετών. Υπήρξε και αστυνομι-
κός ρεπόρτερ επί σειρά ετών, 
πριν ασχοληθεί με το πολιτικό 
ρεπορτάζ. Εκτός από δημοσιο-
γράφος, στον χώρο του Τύπου 
διατέλεσε και εκδότης των 
εντύπων «Χώρα», «Crash» και 

«Ανεξαρτησία».
Σε τηλεοπτικό επίπεδο παρουσίαζε στον παλιό 
ΣΚΑΪ (νυν Alpha) τις εκπομπές Χωρίς Αναι-
σθητικό και Viva, η οποία μεταφέρθηκε στον 
ΑΝΤ1, στον καινούργιο ΣΚΑΪ τον Ελεύθερο 
Σκοπευτή και άλλες εκπομπές. Συμμετείχε επί-
σης σε κεντρικά δελτία ειδήσεων διάφορων 
τηλεοπτικών σταθμών (κυρίως του Alter, του 
Extra Channel, του Action 24, του Νέου Epsilon 
TV και του παλαιού Epsilon TV (σήμερα Open 
Beyond)), ως πολιτικός σχολιαστής.
Στο ραδιόφωνο διατηρούσε εκπομπή στον 
αυτοδιαχειριζόμενο Ελλάδα 94.3 ενώ παράλ-
ληλα έστησε, μαζί με το περιοδικό Crash που 
εξέδιδε, τον ιντερνετικό σταθμό Crash Radio. 
Παλαιότερα είχε εκπομπή στα Παραπολιτικά 
90.1 FM και για μία επταετία, στον Real FM 
97.8. Η εκπομπή που είχε στον Crash Radio 
μεταδιδόταν και τηλεοπτικά μέσω του περι-
φερειακού σταθμού Δίον TV στην Κεντρική 
Μακεδονία, ενώ προηγουμένως, η ίδια εκπο-
μπή μεταδιδόταν από το Euro TV (επίσης στην 
Κεντρική Μακεδονία), ενώ είχε εκπομπή και 
σε άλλα περιφερειακά κανάλια της Κεντρικής 
Μακεδονίας, στην Βεργίνα TV και στο Νέο 
Epsilon Θεσσαλονίκης.

Πέθανε ο Γιώργος Τράγκας από 
κορωνοϊό

Ομολογεί την ενοχή του ο Στάθης 
Παναγιωτόπουλος

Σ
ε έγγραφη δήλωση-ομολογία, η ο-
ποία ωστόσο δεν πείθει ως προς την 
πραγματική μεταμέλεια που επικα-
λείται, προχώρησε ο Στάθης Πανα-

γιωτόπουλος σε πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, 
δώδεκα ώρες μετά την αποκάλυψη της πρό-
θεσής του να επιχειρήσει «εκδικητική πορ-
νογραφία» προκειμένου να βλάψει την πρώ-
ην σύντροφό του.
Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, αν και ομο-
λογεί τις πράξεις του και δηλώνει τη μετα-
μέλειά του, εν τούτοις δύσκολα πείθει την 
κοινή γνώμη όταν ισχυρίζεται πως δεν είχε 
πρόθεση να βλάψει, να προσβάλει ή να 
ζημιώσει κανέναν. Αυτές είναι οι λέξεις που 
χρησιμοποιεί στη δήλωσή του. Ειλικρινά, 
ποιος μπορεί όμως να πιστέψει πως ένας 
άνθρωπος ο οποίος αναρτά στο Διαδίκτυο 
προσωπικές ερωτικές στιγμές της συντρό-
φου του, της πρώην έστω, δεν επιχειρεί να 
βλάψει, να προσβάλει ή να ζημιώσει κανέ-
ναν;
Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος ζητάει συγ-
γνώμη και από τους φίλους, συναδέλφους 
και συνεργάτες του, παραδεχόμενος ότι 
τους εξέθεσε. Μα από το 2018 έως σήμερα 
έχουν περάσει τρία ολόκληρα χρόνια, ένα 
πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα δηλαδή. 
Πώς είναι δυνατόν να αντέξει ένας άνθρω-
πος να συναναστρέφεται με συνεργάτες και 
φίλους με τους οποίους διατηρεί επαγγελ-
ματική σχέση, προσπαθώντας να κρύψει 
επιμελώς και διαρκώς μια αλήθεια η οποία 
αργά ή γρήγορα σε καιρούς ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
θα αποκαλυπτόταν;
Είναι προφανές πως σε αυτή την περίπτωση 
έχουμε να κάνουμε με τη μνημειώδη φράση 
-η οποία, δυστυχώς, αποδεικνύεται πάντα 

σωστή- «άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου».
Διαβάστε όλη τη δήλωση του Στάθη Πανα-
γιωτόπουλου
«Έκανα μια απαράδεκτη πράξη, εις βάρος 
ενός ανθρώπου που δεν με είχε βλάψει. 
Έκανα την πράξη αυτή υπό την επήρεια 
κακής συγκυρίας στη ζωή μου, χωρίς καμία 
πρόθεση να βλάψω, να προσβάλω ή να 
ζημιώσω κανέναν. Ήταν μια τεράστια απερι-
σκεψία, η χειρότερη που έχω κάνει ποτέ, και 
αντιμετωπίζω τις συνέπειες.
Το μετάνιωσα πικρά και ειλικρινά, μάλιστα 
δεν περνάει ούτε μια μέρα έως και σήμερα 
που να μην το μετανιώνω. Ζήτησα συγ-
γνώμη από το εν λόγω πρόσωπο και επα-
νόρθωσα εμπράκτως χωρίς να θεωρώ ότι η 
μεταμέλειά μου εκμηδενίζει την απαξία της 
πράξης μου.
Τώρα ζητώ συγγνώμη και δημοσίως. Επί-
σης, ζητώ συγγνώμη από τους φίλους-συ-
ναδέλφους μου στην εκπομπή που συμπα-
ρουσιάζω, οι οποίοι δεν είχαν ιδέα για το 
ατόπημά μου αυτό, και τους έφερα σε πολύ 
δύσκολη θέση. Στο εξής απέχω από την 
εκπομπή θέλοντας να τους απαλλάξω από 
αυτή τη δύσκολη θέση. Μεταμελήθηκα ειλι-
κρινά, και δεν μπορώ παρά να ζητήσω για 
άλλη μια φορά συγγνώμη από τα βάθη της 
καρδιάς μου από το πρόσωπο που προσέ-
βαλα».
Εν τω μεταξύ, το πρωί της Τρίτης αναρτή-
θηκε στο Διαδίκτυο και η πληροφορία ότι η 
τραγουδίστρια Chrysa, από το συγκρότημα 
OCEANDVST, η οποία είχε εμφανιστεί και 
στην εκπομπή του «Ράδιο Αρβύλα» παλιό-
τερα, καταγγέλλει τον Στάθη Παναγιωτό-
πουλο μέσα από τον λογαριασμό της στο 
Instagram.
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καναδάς

Π
ολλά χειρουργεία ακυρώθηκαν και τα 
ραντεβού πήγαν πίσω κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας. Κάτι τέτοιο είναι 
απολύτως φυσιολογικό, καθώς οι νο-

σοκομειακές δομές παγκοσμίως είχαν να αντι-
μετωπίσουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ω-
στόσο, οι άνθρωποι δεν αρρωσταίνουν μονάχα 
με τον κορωνοϊό. Επομένως, ή-
ταν αναγκαία η διενέργεια των 
χειρουργικών επεμβάσεων, η 
οποία συχνά μεταφέρθηκε για 
αργότερα. Η κορύφωση της 
μείωσης των χειρουργικών ε-
πεμβάσεων σημειώθηκε τον Α-
πρίλιο του 2020, οδηγώντας σε 
μείωση 14% από την πανδη-
μία, όπως αναφέρει το Κανα-
δικό Ινστιτούτο Πληροφοριών Υγείας (CIHI). 
Θα χρειαστούν περισσότερα από δύο χρό-
νια για να απαλλαχθούν από τις καθυστερη-
μένες επεμβάσεις αντικατάστασης ισχίου και 
γόνατος στον Καναδά και συγκεκριμένα στη 
Νέα Σκωτία, εν μέρει, από την πανδημία της 
COVID-19.
Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021, το 78% των 
εκκρεμών χειρουργικών επεμβάσεων είχε 
ολοκληρωθεί και οι υπόλοιπες επεμβάσεις 
επαναπρογραμματίστηκαν ή ήταν σε δια-
δικασία εκ νέου κράτηση, σύμφωνα με ένα 
πακέτο ενημέρωσης που ετοιμάστηκε για τον 
Υπουργό Υγείας και Ευεξίας. Το CBC News το 
απέκτησε μέσω αιτήματος πρόσβασης σε πλη-
ροφορίες. Στις αρχές του καλοκαιριού, μόνο 
το 43% των χειρουργικών επεμβάσεων είχαν 
πραγματοποιηθεί, επαναπρογραμματιστεί ή 
αφαιρεθεί από τη λίστα αναμονής. Η αναμονή 
για πολλές χειρουργικές επεμβάσεις στη Νέα 
Σκωτία εξακολουθεί να είναι πολύ μεγαλύ-
τερη από τα εθνικά κριτήρια αναφοράς, αλλά 
τα αρχεία δείχνουν ότι για πολλούς ασθενείς, η 
αναμονή θα είναι ακόμη μεγάλη, ακόμη και για 
επεμβάσεις προτεραιότητας.
Αν και ο εθνικός στόχος για τη φροντίδα του 
καρκίνου είναι η αναμονή 10 ημερών, η ενη-
μέρωση περιγράφει τις ακόλουθες αναμονές 
για διάφορους τύπους χειρουργικών επεμβά-
σεων:

 ª 36 ημέρες για καρκίνο του μαστού
 ª 46 ημέρες για καρκίνο του πνεύμονα
 ª 55 ημέρες για καρκίνο του παχέος εντέ-

ρου
 ª 84 ημέρες για καρκίνο της ουροδόχου 

κύστης

 ª 112 για τον καρκίνο του προστάτη
 ª  Περίπου 251 ημέρες για να ολοκληρωθεί 

η επέμβαση καταρράκτη, σε σύγκριση με τις επι-
θυμητές 112 ημέρες (16 εβδομάδες)
Το σημείο αναφοράς για την ολοκλήρωση της 
αρθροπλαστικής γόνατος και ισχίου είναι 180 
ημέρες, αλλά οι ασθενείς στη Νέα Σκωτία περι-

μένουν κατά μέσο όρο 510 
ημέρες για αντικατάσταση 
ισχίου και 619 για αντικατά-
σταση γόνατος
15 εκατομμύρια δολάρια 
πηγαίνουν προς την αύξηση 
της ορθοπεδικής υποστήρι-
ξης για χειρουργικές επεμβά-
σεις ισχίου και γόνατος για να 
προσπαθήσουν να ευθυγραμ-

μίσουν τους χρόνους αναμονής με το εθνικό 
σημείο αναφοράς. Προτεραιότητα για την υγειο-
νομική αρχή να ολοκληρώσει περισσότερες χει-
ρουργικές επεμβάσεις και ότι βρίσκεται σε εξέ-
λιξη δουλειά για να βρει τις καλύτερες προσεγ-
γίσεις για τη διαχείριση των εκκρεμοτήτων μας 
χειρουργικών περιπτώσεων και να επιτύχει τους 
στόχους χρόνου αναμονής. Αν και το πρώτο και 
το τρίτο κύμα της πανδημίας επηρέασαν περισ-
σότερο τις χειρουργικές επεμβάσεις, ηυπήρξαν 
επίσης μειώσεις το περασμένο καλοκαίρι έως 
το φθινόπωρο λόγω προκλήσεων προσωπικού 
και υψηλότερων από τις συνηθισμένες απαιτή-
σεις για νοσοκομειακά κρεβάτια. Πρόκειται για 
αρκετά συνηθισμένες πιέσεις που επηρέαζαν 
περιοδικά τη χειρουργική ικανότητα πριν από 
την COVID-19 και δυστυχώς πολλά από αυτά τα 
ζητήματα έχουν επιδεινωθεί από την πανδημία.

Μείωση 14% στα χειρουργεία
Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Κανα-
δικό Ινστιτούτο Πληροφοριών Υγείας (CIHI) 
δείχνουν ότι μετά την έναρξη της πανδημίας, ο 
μέσος αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων που 
πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Σκωτία μειώθηκε 
κατά περίπου 1.100 το μήνα, ή 14 τοις εκατό σε 
σύγκριση με τον μηνιαίο μέσο όρο του 2019. Σε 
εθνικό επίπεδο, σημειώθηκε μείωση 18% στις 
χειρουργικές επεμβάσεις. Στη Νέα Σκωτία κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας, σε σύγκριση με το 
2019, υπήρχαν κατά μέσο όρο περίπου:

 ª 6% λιγότερες καρδιοχειρουργικές επεμβά-
σεις το μήνα

 ª  6% λιγότερες επεμβάσεις καρκίνου
 ª  24% λιγότερες αντικαταστάσεις ισχίου και 

γόνατος

2 χρόνια θα χρειαστούν για τις 
χειρουργικές επεμβάσεις που 
εκκρεμούν λόγω κορωνοϊού

Π
ερίπου το 40% των Καναδών 
γνωρίζουν ένα μέλος της οικο-
γένειας ή φίλο που δεν έχει εμ-
βολιαστεί κατά της COVID-19 

και οι περισσότεροι δεν τους θίγουν το 
θέμα, σύμφωνα με δημοσκόπηση που 
πραγματοποιήθηκε αυτόν τον μήνα. Η έ-
ρευνα που διεξήχθη από τη Leger και ανα-
τέθηκε από την Ένωση Καναδικών Σπου-
δών δείχνει ότι τέσσερις στους δέκα Κα-
ναδούς έχουν έναν φίλο ή μέλος της οικο-
γένειας που δεν είναι εμβολιασμένος. Το 
70% από αυτούς δεν συζητούν το θέμα 
μαζί τους, με τους μισούς από αυτούς να 
λένε ότι έχουν σταματήσει να προσπα-
θούν να τους πείσουν να λάβουν ενισχυ-
τική δόση εμβολίου. Η έρευνα Leger-ACS 
δείχνει ότι για το 35% των ερωτηθέντων, 
«δεν είναι θέμα» και δεν μιλούν γι’ αυ-
τό, προσθέτοντας ότι τα πάνε καλά με την 
ανεμβολίαστη οικογένεια και φίλους. Έ-
να παρόμοιο ποσοστό έχει παραιτηθεί α-
πό την προσπάθεια να πείσει άτομα που 
γνωρίζουν να εμβολιαστούν.
Περίπου ένας στους οκτώ από τους ερω-
τηθέντες είπε ότι διαφωνούν με τους μη 
εμβολιασμένους σχετικά με τον εμβο-
λιασμό COVID-19. Περίπου ένας στους 

δέκα δεν μιλά πλέον με μη εμβολιασμέ-
νους ανθρώπους ή τους αποφεύγει, ενώ 
ένα άλλο 6% δήλωσε ότι σέβεται και υπο-
στηρίζει την προσωπική επιλογή όσων 
δεν έχουν εμβολιαστεί. Τα ευρήματα ακο-
λούθησαν μια δημοσκόπηση που διεξή-
χθη από τη Leger τον περασμένο μήνα, 
σύμφωνα με την οποία περίπου το 57% 
του εμβολιασμένου πληθυσμού δεν θα 
προσκαλούσε ένα μη εμβολιασμένο 
άτομο στο σπίτι του. Ο Jack Jedwab, πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος του 
Association for Canadian Studies, ανέ-
φερε ότι ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι 
η στάση σκληρής γραμμής με άτομα που 
δεν είναι εμβολιασμένα δεν έχει αποτέλε-
σμα και μια πιο ήπια πειστική προσέγγιση 
είναι πιο αποτελεσματική.
“Είναι καλύτερα να ακολουθήσουμε μια 
πιο ήπια προσέγγιση. Δεν έχει τεράστια 
αξία η υιοθέτηση μιας σκληρής προσέγ-
γισης”, είπε. Η δημοσκόπηση με 1.500 
άτομα, που διεξήχθη μεταξύ 3 και 5 
Δεκεμβρίου, έδειξε ότι οι ερωτηθέντες 
από το Σασκάτσουαν και τη Μανιτό-
μπα είχαν περισσότερες πιθανότητες να 
έχουν μη εμβολιασμένους συγγενείς και 
φίλους.

Το 40% των Καναδών γνωρίζουν 
ανεμβολίαστους στο περιβάλλον 
τους

Ακόμα και προτού ξεσπάσουν οι πρόσφατες θύελλες και οι πλημμύρες, που «αφόπλισαν» 
δύο από τα πλοία  μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Βανκούβερ, η Luv2Pak 
με έδρα το Τορόντο αναζητούσε περισσότερους προμηθευτές στον Καναδά και τις ΗΠΑ εξαι-
τίας της διόγκωσης των δαπανών μεταφοράς διά θαλάσσης και των καθυστερήσεων. «Σε 
ορισμένες περιπτώσεις η αξία των αγαθών εντός των εμπορευματοκιβωτίων είναι χαμηλό-
τερη από εκείνη του φορτίου συνολικά», τονίζει ο Μπεν Χέρτζμαν, πρόεδρος της εταιρείας, 
η οποία προμηθεύει με τσάντες για ψώνια και άλλα είδη συσκευασίας τους λιανεμπόρους. 
Επιπροσθέτως διευκρίνισε ότι σχεδόν η μισή από την επταμελή ομάδα αγορών της Luv2Pak 
πλέον επικεντρώνεται στο να αντλήσει προμήθειες από τη Βόρεια Αμερική, όταν πριν από 
μερικούς μήνες μόνον ένα άτομο είχε αυτά τα καθήκοντα και, μάλιστα, σε καθεστώς ημιαπα-
σχόλησης. Και η στροφή αυτή παρατηρείται, ακόμα κι αν η επιχείρηση συχνά εξασφαλίζει 
καλύτερες τιμές στα αγαθά και υψηλότερη ποιότητα, όταν τα προμηθεύεται από άλλες χώρες.
Η καναδική μεταποίηση τον μήνα Οκτώβριο έδειξε μια αύξηση στη δραστηριότητά της, 
αγγίζοντας επίπεδα ρεκόρ επταμήνου, σύμφωνα με τα στοιχεία της IHS Markit. Αν και ακόμα 
είναι πολύ νωρίς για να μπορέσει να πει κανείς εάν σε αυτή την τόνωση συνεισέφερε και ο 
επαναπατρισμός, οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις λαμβάνουν συγκεκρι-
μένα μέτρα προς την κατεύθυνση του να κάνουν τοπικά τις προμήθειές τους, αντιθέτως με 
το πώς αντιδρούσαν σε πρότερες κρίσεις. «Αυτή την περίοδο δεν γίνεται κάποια συζήτηση 
σχετικά, απλά λαμβάνονται μέτρα», παρατηρεί ο Πίτερ Χολ, κορυφαίος οικονομολόγος της 
Export Development Canada, o oποίος χρηματοδοτεί τις εξαγωγικές μονάδες του Καναδά. 

Παραγωγική στροφή από 
καναδικές επιχειρήσεις
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καναδάς

Ο 
Καναδάς δεσμεύτηκε να παράσχει 
αποζημίωση έως και 31 δισ. δολ. 
(40 δισ. δολάρια Καναδά) για τα 
παιδιά και τις οικογένειες των ιθα-

γενών που υπέστησαν διακρίσεις ενώ βρί-
σκονταν σε ανάδοχη φροντίδα.
Τον Σεπτέμβριο, ένα ανώτατο δικαστήριο 
επικύρωσε μια απόφαση του 2016 σύμ-
φωνα με την οποία η κυβέρνηση υποχρη-
ματοδοτούσε τις υπηρεσίες First Nations σε 
σύγκριση με εκείνες για παιδιά που δεν ήταν 
αυτόχθονες.
Προανήγγειλε πληρωμές 31.350 δολ. για 
κάθε παιδί που βρισκόταν στο σύστημα κοι-
νωνικής πρόνοιας μετά το 2006.
Η κυβέρνηση είπε αρχικά ότι θα ασκήσει 
έφεση κατά της ετυμηγορίας.
Ωστόσο, έχει τεθεί υπό έντονο δημόσιο 
έλεγχο μετά την ανακάλυψη περισσότερων 
από 1.100 τάφων χωρίς σήμανση στις τοπο-
θεσίες πρώην οικοτροφείων.
Μέχρι το 1996, το οικιστικό σχολικό 
σύστημα του Καναδά χώριζε τα ιθαγενή παι-
διά από τις οικογένειές τους και τα έστελνε 
σε οικοτροφεία όπου πολλά ήταν υποσιτι-
σμένα, τα ξυλοκοπούσαν και τα κακοποιού-
σαν σεξουαλικά.
Το σχολικό σύστημα ήταν μέρος των προ-
σπαθειών αφομοίωσης των αυτόχθονων 
παιδιών, αναγκάζοντάς τα να εγκαταλείψουν 
τις μητρικές τους γλώσσες και να προσηλυτι-
στούν στον Χριστιανισμό.
Το ποσό της αποζημίωσης της κυβέρνησης, 

που αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα 
σήμερα θα χρησιμοποιηθεί για τη διευθέ-
τηση της απόφασης του 2016, δύο άλλων 
αγωγών και τη χρηματοδότηση μακροπρό-
θεσμων μεταρρυθμίσεων στο σύστημα πρό-
νοιας των αυτόχθονων παιδιών, δήλωσε 
πηγή στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο 
CBC.
«Τα χρήματα δεν σημαίνουν δικαιοσύνη, 
ωστόσο, σηματοδοτούν ότι βρισκόμα-
στε σε μία θεραπευτική πορεία», δήλωσε 
η RoseAnne Archibald, Εθνική Αρχηγός της 
Συνέλευσης των ιθαγενών.
«Το μέγεθος του προτεινόμενου πακέτου 
αποζημίωσης είναι απόδειξη για το πόσα 
από τα παιδιά μας απομακρύνθηκαν από τις 
οικογένειες και τις κοινότητές τους», πρό-
σθεσε.
Περίπου 150.000 παιδιά ιθαγενών, των 
Métis και των Ινουίτ στεγάστηκαν στα σχο-
λεία, τα οποία λειτουργούσαν μεταξύ 1874 
και 1996.
Η πολιτική αυτή τραυμάτισε γενιές ιθαγενών 
παιδιών, που αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-
ψουν τις μητρικές τους γλώσσες, να μιλούν 
αγγλικά ή γαλλικά και να προσηλυτιστούν 
στον Χριστιανισμό.
Οι χριστιανικές εκκλησίες ήταν απαραίτη-
τες για την ίδρυση και λειτουργία των σχο-
λείων. Ειδικότερα, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλη-
σία ήταν υπεύθυνη για τη λειτουργία έως 
και 70% των οικοτροφείων, σύμφωνα με την 
Indian Residential School Survivors Society.

Πάνω από 30 δισ. δολ. αποζημίωση 
για τα παιδιά των ιθαγενών που 
υπέστησαν διακρίσεις

Σ
ε μια δραματική εξέλιξη, ΗΠΑ και Καναδάς βρίσκονται μπροστά σε εμπορικό 
πόλεμο με αφορμή τα ηλεκτρικά οχήματα.
Όλα άρχισαν ότι η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι προωθεί τη χορήγηση ειδι-
κών φορολογικών «πιστώσεων» στις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες 

που ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων, κίνηση που η 
Οτάβα θεωρεί ότι υποσκάπτει τις καναδικές προσπάθειες για παραγωγή τέτοιων οχη-
μάτων στο Οντάριο.

Απειλεί ο Καναδάς
Σε μια πρωτοφανή κίνηση οι υπουργοί Οικονομικών, Κρίστια Φρίλαντ, και Εμπορίου, 
Μέρι Εντζί, του Καναδά απέστειλαν επιστολή σε κορυφαία μέλη του Κογκρέσου των 
ΗΠΑ, με την οποία απειλούν να επιβάλλουν δασμούς σε πολλά αμερικανικά προϊόντα 
και να κινήσουν διαδικασίες στο πλαίσιο της συμφωνίας Καναδά, ΗΠΑ και Μεξικού, αν 
η αμερικανική κυβέρνηση προχωρήσει στην υλοποίηση των φορολογικών κινήτρων 
για τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων.
Οι δύο υπουργοί του Καναδά, χρησιμοποιώντας ασυνήθιστα σκληρή γλώσσα, τόνισαν 
στην επιστολή τους ότι αν το ζήτημα δεν επιλυθεί «ο Καναδάς δεν θα έχει άλλη επιλογή 
από το να απαντήσει έντονα, επιβάλλοντας δασμούς σε αμερικανικές εξαγωγές, με 
τρόπο που θα επηρεάσει τους Αμεριακανούς εργαζόμενους στον τομέα της αυτοκινη-
τοβιομηχανίας, αλλά και άλλους τομείς της αμερικανικής οικονομίας».
Το πρόβλημα είναι ότι ο Λευκός Οίκος έχει ξεκαθαρίσει ότι ο Τζο Μπάιντεν θεωρεί τις 
συγκεκριμένες φοροελαφρύνσεις ως προσωπική του πολιτική προτεραιότητα και ότι 
η αμερικανική κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι παραβιάζουν τα όσα προβλέπει η εμπορική 
συμφωνία με τον Καναδά και το Μεξικό, το οποίο επίσης αντιτίθεται στο μέτρο.
Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο έχει περάσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, 
στο πλαίσιο του νόμου για τις επενδύσεις, ύψους 1,75 τρισ. δολαρίων και παρά το γεγο-
νός ότι ο Καναδός πρωθυπουργός, Τζάστιν Τριντό, επιχείρησε να μεταπείσει -χωρίς 
επιτυχία- τον Τζο Μπάιντεν να αφαιρέσει από το κείμενο του νόμου τη συγκεκριμένη 
ρύθμιση.

Και ξαφνικά, εμπορικός 
πόλεμος ΗΠΑ-Καναδά για τα 
ηλεκτρικά οχήματα

Ο Καναδάς έχει εντοπίσει τουλάχιστον 24 μετα-
φορές από πλοίο σε πλοίο και πάνω από εκατό 
«πλοία ενδιαφέροντος» που ενδέχεται να 

παραβιάζουν τις κυρώσεις κατά της Βόρειας Κορέας 
από τα μέσα Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα όσα επιβε-
βαίωσε την Τετάρτη το υπουργείο Άμυνας της χώρας.
Καναδικά ναυτικά και αεροπορικά μέσα - συμπερι-
λαμβανομένης της φρεγάτας HMCS Winnipegκαι ενός 
αναγνωριστικού αεροσκάφους CP-140 Aurora - βρί-
σκονται επί του παρόντος στον Ινδοειρηνικό ωκεανό 
ως μέρος του Συντονιστικού Κυττάρου Επιβολής του 
ΟΗΕ (ECC) για την καταστολή του εμπορίου άνθρακα, 
πετρελαίου και άλλων προϊόντων  που υπόκεινται σε 

κυρώσεις κατά της Βόρειας Κορέας.
«Η συμμετοχή του Καναδά σε αυτή την 
πολυεθνική πρωτοβουλία είναι μια από-
δειξη της διεθνούς αλληλεγγύης για την 
υποστήριξη της ειρήνης και της ασφά-
λειας στην Κορεατική Χερσόνησο», 
δήλωσε στο NK News εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Άμυνας, αναφερόμενος 
στον υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.
Το υπουργείο ανέφερε ότι το HMCS Winnipeg και το 
πλήρωμά του με σχεδόν 260 άτομα έχουν ήδη δια-
νύσει πάνω από 30.000 ναυτικά μίλια από τότε που 
ξεκίνησε το ταξίδι του τον Οκτώβριο. Κατά τη διάρ-

κεια αυτής της περιόδου, εντοπίστηκαν συνολικά 23 
«πλοία ενδιαφέροντος», αν και δεν είναι σαφές εάν 
αυτά τα πλοία συμμετείχαν επίσης σε μεταφορές από 
πλοίο σε πλοίο ή κάποια άλλη μορφή παράνομης δρα-
στηριότητας.

Κορεατικά πλοία παραβιάζουν τις 
διεθνείς κυρώσεις στον Καναδά
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Η 
πειρατεία αποτελεί ένα από τα μελανά ση-
μεία της ναυτιλίας και μάστιγα για τα εμπορι-
κά πλοία, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Υφυπουργός 
Ναυτιλίας, Βασίλης Δημητριάδης, σημειώ-

νοντας ότι η Κύπρος εξέφρασε πολλές φορές την ετοι-
μότητα της για πρωτοβουλίες και συγκεκριμένα μέτρα 
προς καταπολέμηση του φαινομένου.
Με αφορμή το περιστατικό πειρατείας του ελληνόκτη-
του πλοίου «Tonsberg» και της απαγωγής έξι μελών του 
πληρώματος του, στον κόλπο της Γουινέας, ο κ. Δημη-
τριάδης εξέφρασε λύπη που παρουσιάζονται ξανά 
τέτοια φαινόμενα στην ναυτιλία.
«Η πειρατεία αποτελεί ένα από τα μελανά σημεία και 
μάστιγα για τα εμπορικά πλοία, ιδιαίτερα στις περιοχές 
που υπάρχει έξαρση της και είναι ένα θέμα που απα-
σχολεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα τη διεθνή 
ναυτιλιακή κοινότητα», συμπλήρωσε.
Υπέδειξε δε ότι «η Κύπρος, εδώ και αρκετά χρόνια, 
ήταν από τα πρώτα κράτη που, πρωτοπορώντας, δια-
μόρφωσε νομοθετικό πλαίσιο που να επιτρέπει την 
παρουσία ένοπλων φρουρών για να προστατεύουν, 
τόσο τους ναυτικούς, όσο και το φορτίο».
Σημείωσε δε ότι η χώρα μας δήλωσε ετοιμότητα, πάρα 
πολλές φορές, σε παγκόσμιο επίπεδο, για να ληφθούν 
πρωτοβουλίες και να παρθούν ακόμα πιο συγκεκρι-

μένα μέτρα για καταπολέμηση του φαινομένου.
Θεωρώ, συνέχισε, ότι θα πρέπει να εντείνουμε τις προ-
σπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο για να αντιμετωπιστεί 
πιο δραστικά η πειρατεία.
Ερωτηθείς σχετικά για το ποια μέτρα θα μπορούσαν να 
ληφθούν, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας υπέδειξε πως δεν 
είναι θέμα απλά διαμόρφωσης κανονιστικού πλαισίου, 
«αλλά για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, χρειάζεται 
η στενότερη δυνατή συνεργασία της παγκόσμιας κοι-
νότητας με τις χώρες που συνορεύουν στις περιοχές 
όπου υπάρχει πειρατεία».
«Θα πρέπει να υπάρχει μια πιο αυξημένη παρουσία, 
στις περιοχές αυτές, δυνάμεων που να αποτρέπουν 
τους πειρατές, στο μέτρο του δυνατού,  μια πιο στενή 
συνεργασία με τις κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες 
παρατηρείται το φαινόμενο και φυσικά, θα πρέπει και 
τα πλοία να λαμβάνουν τα μέτρα τους», πρόσθεσε.
Σε αυτή τη βάση,  συνέχισε, «εδώ και καιρό η Κύπρος 
έθεσε και θέτει το θέμα σε παγκόσμιο επίπεδο για να 
παρθούν αποφάσεις».
Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας θα πραγ-
ματοποιήσει  διαδικτυακή παρουσίαση του νέου 
διαγωνιστικού εγγράφου για τη θαλάσσια σύνδεση 
Κύπρου – Ελλάδας, ενώπιον μελών του Ιταλοκυπρια-
κού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Υφυπουργός Ναυτιλίας: Μάστιγα για 
την ναυτιλία η πειρατεία

Λοττίδη: Κατά της αναλογικότητα το 
πρωτόκολλο του ΤΕΠΑΚ για ανεμβολίαστους

Η 
υιοθέτηση των προνοιών του πρωτοκόλ-
λου του ΤΕΠΑΚ που αφορούν τους ανεμ-
βολίαστους φοιτητές/τριες, δεν πληροί, 
υπό τις περιστάσεις, τις προϋποθέσεις 

που προβλέπει η νομοθεσία σε σχέση με την ανά-
γκη παροχής επαρκούς αιτιολογίας και τον σεβα-
σμό της αρχής της αναλογικότητας, αναφέρει σε έκ-
θεσή της η Επίτροπος Διοικήσεως Μαρία Στυλιανού 
– Λοττίδη.
Όπως αναφέρει, το πιο πάνω συμπέρασμα ενισχύ-
εται περαιτέρω, από κάποιες «παραδοξότητες ή/
και αντιφάσεις».
Μεταξύ αυτών, συνεχίζει, το γεγονός ότι εμβολι-
ασμένοι και ανεμβολίαστοι φοιτητές/τριες κοινω-
νικοποιούνται σε άλλους χώρους συγχρωτισμού, 
μόνο με την επίδειξη αρνητικού τεστ ταχείας ανί-
χνευσης αντιγόνου, αλλά δεν τους επιτρέπεται – 
τηρουμένων όλων των άλλων μέτρων προστασίας 
- να παρακολουθήσουν μαζί μαθήματα στις αίθου-
σες διδασκαλίας του του ΤΕΠΑΚ.
Επίσης, σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια του 
πρώτου κύματος πανδημίας, όταν δεν υπήρχε 

ακόμα το εμβόλιο και η λειτουργία των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ήταν αποκλειστικά 
εξ αποστάσεως και χωρίς φυσική παρουσία, το 
ΤΕΠΑΚ είχε καταφέρει να λειτουργήσει με επιτυ-
χία τα εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
και να προσαρμόσει την παροχή των υπηρεσιών 
εκπαίδευσης, χωρίς να προκληθούν αντιδράσεις σε 
σχέση με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευ-
σης και χωρίς να παρουσιαστούν τα προβλήματα 
που - σύμφωνα με τις μαρτυρίες -παρουσιάζονται 
κατά το τρέχον φθινοπωρινό εξάμηνο.
Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο, αναφέρεται ακόμα, 
«οι τελικές εξετάσεις πραγματοποιούνται με 
φυσική παρουσία όλων των φοιτητών/τριών με 
την προσκόμιση safepass», ενώ, σε ό,τι αφορά στη 
συμμετοχή σε πρακτικές/κλινικές ασκήσεις που 
πραγματοποιούνται εκτός Πανεπιστημίου (εν αντι-
θέσει με αυτές που γίνονται εντός Πανεπιστημίου) 
προβλέπεται η συμμετοχή όλων ανεξαίρετα των 
φοιτητών/τριων με φυσική παρουσία, «με βάση 
τους ελέγχους safepass που η νομοθεσία εκάστοτε 
καθορίζει».

Ο
ι ακυρώσεις εκδηλώσεων, γάμων και βαφτίσεων για τις επό-
μενες εβδομάδες συνεχίζονται και μέχρι στιγμής έχει ακυρω-
θεί το 50% των εκδηλώσεων με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ε-
παγγελματιών Εκδηλώσεων να ζητά οικονομική στήριξη από 

την κυβέρνηση.
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Κωνσταντίνος Μωσαϊκός, πρόεδρος του 
Παγκυπρίου Συνδέσμου Επαγγελματιών Εκδηλώσεων (ΠΑ.ΣΥ.ΕΠ.ΕΚ) 
ανέφερε πως το αίτημα τους για περίοδο 30 ημερών παράτασης, πριν 
την ενεργοποίηση του τελευταίου διατάγματος, που έχει αποφασίσει 
το Υπουργείο Υγείας και μετά την αρνητική απάντηση του Υπουργού 
Υγείας, οι ακυρώσεις εκδηλώσεων, γάμων και βαφτίσεων για τις επόμε-
νες εβδομάδες συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής είπε, ακυρώθηκε το 50% 
των εκδηλώσεων.
Ο κ. Μωσαϊκός εξήγησε πως ο αριθμός των ανεμβολίαστων που υπάρ-
χει σε κάθε εκδήλωση δεν είναι μεγάλος, αλλά, όπως είπε, συμβαίνει τα 
άτομα που είναι ανεμβολίαστα σε κάθε εκδήλωση να είναι σημαντικά 
πρόσωπα, τα οποία δεν θα μπορούσαν να λείψουν από τέτοιου είδους 
εκδήλωση. Κατόπιν τούτου, συνέχισε, τα ζευγάρια αναγκάζονται να ακυ-
ρώσουν τις προγραμματισμένες τους εκδηλώσεις.
Πολλοί ακόμη, είναι αυτοί που θα προσπαθήσουν να προχωρήσουν με 
το μυστήριο, αλλά δεν θα διεκπεραιώσουν την εκδήλωση στους χώρους 
δεξίωσης.
Για μας είναι ακόμα ένα μεγάλο κτύπημα και πλήγμα, συμπλήρωσε ο κ. 
Μωσαϊκός, αφού σημείωσε ο κλάδος τους είναι ο πρώτος που έκλεισε 
σε αυτή την πανδημία και άνοιξε τελευταίος.
Παρά ταύτα ο πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Επαγγελματιών 
Εκδηλώσεων (ΠΑ.ΣΥ.ΕΠ.ΕΚ) ανέφερε πως ο Σύνδεσμος κατανοεί πλήρως 
το Υπουργείο Υγείας για τα μέτρα που λαμβάνει για να προφυλάξει την 
υγεία του κόσμου. Δεν τασσόμαστε καθόλου εναντίον των μέτρων που 
λαμβάνει το αρμόδιο Υπουργείο, απλά ζητήσαμε, πρόσθεσε, κάποια 
περίοδο χάριτος, η οποία θα εξυπηρετούσε τις εκδηλώσεις που ήδη βρί-
σκονται σε τελικά στάδια.
Κατανοούμε ότι τα μέτρα του Υπουργείου Υγείας αποτελούν ένα κίνη-
τρο στους ανεμβολίαστους να εμβολιαστούν από την άλλη, όμως, οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν με την εκδή-
λωση τους και όχι να τηρείται σήμερα το μέτρο, που αποφασίστηκε χθες 
και το Σαββατοκύριακο να υπάρχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις, 
συμπλήρωσε.
Επεσήμανε ακόμη πως η ιδιαιτερότητα αυτού του Συνδέσμου είναι ότι 
μέλη του, είναι όλοι οι επαγγελματίες εκδηλώσεων, φωτογράφοι, DJ, ιδι-
οκτήτες χώρων δεξιώσεων, εταιρείες που ασχολούνται με το catering, 
σημειώνοντας πως αυτός ο τομέας έχει έναν τεράστιο τζίρο στην Κύπρο 
που στηρίζει σημαντικά την οικονομία της Κύπρου.
Οι ακυρώσεις, είπε, συνεχίζονται, αφού τα ζευγάρια είναι σε αβεβαιό-
τητα και δεν γνωρίζουν κατά πόσο αυτό το μέτρο θα παραταθεί και μετά 
τις 31.1.22.
Σημειώνεται πως από χθες μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022, η είσοδος σε 
κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως γάμοι, βαπτίσεις και χώροι εστίασης εντός 
των ξενοδοχειακών μονάδων, θα επιτρέπεται και σε άτομα, που έχουν 
λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου, με απαραίτητη προϋπόθεση 
να κατέχουν αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακής εξέτασης PCR ή τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test.
Ισχύει, διευκρίνισε ο Υπουργός, και η προηγούμενη απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου για τους πιο κάτω χώρους: κλειστά και υπαί-
θρια γήπεδα, θέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες θεαμάτων, μουσικο-
χορευτικά κέντρα, κέντρα διασκέδασης και χώροι εστίασης.

Στο 50% οι ακυρώσεις σε 
εκδηλώσεις για γάμους και 
βαφτίσεις λόγω περιορισμών
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εδώ Κύπρος

Ε
ντείνει τις προσπάθειες η Κυ-
βένρηση περιορισμού του 
μεγάλου προβλήματος των 
μεταναστευτικών ροών που 

προέρχονται κυρίως από τα κατεχό-
μενα. 
Κυβερνητικές πηγές δήλωσαν στο 
SigmaLive ότι  1500 άδειες παραμο-
νής, προϊόν εικονικών γάμων που 
τελέστηκαν κατά  τα προηγούμενα 
έτη ανακλήθηκαν από την Κυβέρ-
νηση από την 1η του χρόνου στο 
πλαίσιο της νέας μεταναστευτικής 
πολιτικής που εφαρμόζει το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών.
 Επιπλέον τερματίστηκε η άφιξη 
νέων εικονικών φοιτητών, ενώ στο 
πλαίσιο της νέας μεταναστευτικής 
πολιτικής, οι αποφάσεις που συν-
διαμορφώθηκαν από τα Υπουργεία 
Παιδείας και Εσωτερικών, τέθηκαν 
αυστηρότατες προϋποθέσεις περιο-
ρίζοντας δραστικά τα παραθυράκια 
στο σύστημα.
 Σύμφωνα με τις ίδιες κυβερνητικές 
πηγές, ένα από τα τεχνάσματα που 
χρησιμοποιούνταν για υποβολή 
αίτησης ασύλου ήταν η εγγραφή σε 
κολέγια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Μέσω αυτής της διόδου την τριετία 
2017 –2019,  3,214 πρόσωπα αιτή-
θηκαν άσυλο και άλλοι 2,239 τέλε-
σαν γάμο με Ευρωπαίους πολίτες οι 
οποίοι, βάσιμα, χαρακτηρίστηκαν 
σαν εικονικοί.
 Η Κυβένρηση εκτιμά ότι η νέα μετα-
ναστευτική πολιτική και τα μέτρα 
που περιλαμβάνονται σ’ αυτή περι-
όρισαν σημαντικά τις θαλάσσιες 
αφίξεις. 
Σημαντικό ρόλο θεωρεί ότι διαδρα-
μάτισε και η συμφωνία που συνο-
μολογήθηκε μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και του Λιβάνου. Οι 
αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρα-
τίας θεωρούν ως σημαντικό πρό-
βλημα τα σημεία της γραμμής αντι-
παράταξης. Οι δουλέμποροι εκμε-
ταλλεύονται τις τρύπες που υπάρ-
χουν στην 180 χιλιομέτρων πράσινη 

γραμμή και διοχετεύουν μετανά-
στες από τα κατεχόμενα στις ελεύθε-
ρες περιοχές. Σύμφωνα με στοιχεία 
που διατηρούν οι αρχές κατά μέσο 
όρο περνούν από τα κατεχόμενα 
στις ελεύθερες περιοχές 100 περί-
που άτομα ημερησίως γεγονός που 
πονοκεφαλιάζει τόσο το Υπουργείο 
Εσωτερικών όσο και το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης. Oι αρμόδιες αρχές της 
Κυπριακής Δημοκρατίας προσπα-
θώντας να ανακόψουν τις παράτυ-
πες διελεύσεις, τοποθέτησαν φρά-
κτη σε σημεία της πράσινης γραμ-
μής στη δυτική Λευκωσία. 
 Επίσης δρομολογείται η εγκατά-
σταση συστήματος ηλεκτρονικής 
επιτήρησης της πράσινης γραμ-
μής συνολικής αξίας 27,5 εκατ. 
Ευρώ περίπου. Το 
σύστημα αναμένε-
ται να τεθεί σε πλήρη 
λειτουργία μέσα 
στην επόμενη τρι-
ετία. Οι αρμόδιες 
υπηρεσίες μελετούν 
ταυτόχρονα και άλλα 
μέτρα.  Σύμφωνα 
με αρμόδιες πηγές 
οι τρύπες στη γραμμή αντιπαρά-
ταξης  δημιουργούν συνθήκες για 
την ανάπτυξη της παράτυπης μετα-
νάστευσης. Χαρακτηριστική είναι 
η υπόθεση που αποκαλύφθηκε το 
βράδυ της περασμένης Τρίτης στην 
περιοχή της Δένειας, επιβεβαιώνο-
ντας για άλλη μια φορά ότι η πρά-
σινη γραμμή αποτελεί το αδύνατο 
σημείο στις προσπάθειες αντιμετώ-
πισης της παράνομης μετανάστευ-
σης. Η Αστυνομία προχώρησε στη 
σύλληψη τριών προσώπων, εκ των 
οποίων οι δυο φέρονται να ήταν 
διακινητές μεταναστών. Στη διάρ-
κεια έρευνας που διενεργήθηκε στο 
αυτοκίνητο που επέβαιναν τα δυο 
πρόσωπα, στο χώρο αποσκευών  
εντοπίστηκε τρίτο πρόσωπο, άντρας 
ηλικίας 25 ετών, υπήκοος τρίτης 
χώρας, ο οποίος όπως διαπιστώ-

θηκε είχε αφιχθεί στις κατεχόμενες 
περιοχές και εισήλθε παράνομα στις 
ελεύθερες περιοχές. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία που προέκυψαν από τις 
ανακρίσεις, οι δύο ύποπτοι διακι-
νητές, με αυτοκίνητο που οδηγού-
σαν, εισήλθαν στην νεκρή ζώνη και 
λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψαν 
στις ελεύθερες περιοχές, μεταφέρο-
ντας με το όχημά τους άλλα τέσσερα 
πρόσωπα.
Τρία από τα τέσσερα πρόσωπα που 
μετέφεραν με το όχημά τους οι δύο 
ύποπτοι, τράπηκαν σε φυγή στις 
ελεύθερες περιοχές. 
Από την 1η του χρόνου έχουν κατα-
χωρηθεί στα δικαστήρια δέκα υπο-
θέσεις που αφορούν άτομα τα 
οποία φέρονται να ασχολούνταν με 

τη διακίνηση μετα-
ναστών. Ο Πρόε-
δρος της Δημοκρα-
τίας Νίκος Αναστα-
σιάδης σε επιστολή 
τ ο υ  π ρ ό σ φ α τ α 
προς την Πρόεδρo 
της Κομισιόν Ούρ-
σουλα Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν ανα-

φέρει μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία 
σκοπίμως και ηθελημένα προωθεί 
άτυπους μετανάστες στις ελεύθε-
ρες περιοχές της Κύπρου μέσω των 
κατεχομένων, μετά που η πλειοψη-
φία εξ αυτών ταξιδεύουν αεροπο-
ρικώς από την Κωνσταντινούπολη 
στο παράνομο αεροδρόμιο της 
Τύμπου, όπου κάποιοι τους παρα-
λαμβάνουν και τους μεταφέρουν σε 
διάφορα σημεία της γραμμής κατά-
παυσης του πυρός προκειμένου να 
εισέλθουν στις περιοχές που ελέγχει 
η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας.

 Συγκλονιστικές μαρτυρί-
ες Λιβανέζων στην Κύπρο: 
«Δεν κοιτάζω πίσω…» 
«Δεν κοιτάζω πίσω. Γνωρίζω ότι 
εξάντλησα κάθε επιλογή στον 

Λίβανο», ανέφερε ο 35χρονος 
Pierre Sarkis, ο οποίος μετά τις εκρή-
ξεις στη Βηρυτό και την οικονομική 
κρίση που ακολούθησε, μετακόμισε 
στην Κύπρο.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Al 
Jazeera, ο Sarkis είναι μεταξύ των 
77,000 Λιβανέζων που εγκατέλει-
ψαν τη χώρα τους τον περασμένο 
χρόνο. Περίπου 12,000 μετακό-
μισαν στην Κύπρο, με το 70% από 
αυτούς να είναι μεταξύ των ηλικιών 
25 με 40.
Κάποιοι επέλεξαν να κάνουν το 
επικίνδυνο ταξίδι μέσω θαλάσσης 
στην Κύπρο και σε άλλες ευρω-
παϊκές χώρες. Ένας Λιβανέζος σε 
κέντρο υποδοχής προσφύγων στην 
Κύπρο, ο οποίος ζήτησε να διατη-
ρήσει την ανωνυμία του, είπε στο Al 
Jazeera ότι αυτός και η οικογένειά 
του πήραν το ρίσκο επειδή δεν μπο-
ρούσε πλέον να αντέξει τα βασικά 
έξοδα για τα παιδιά του.
Ο Sarkis, ο οποίος εργαζόταν σε 
εταιρεία πωλήσεων στην πατρίδα 
του πριν χάσει τη δουλειά του, 
ήταν ο τελευταίος από τους φίλους 
του που εγκατέλειψαν τον Λίβανο. 
Έμεινε ακόμη και μετά από την κατα-
στροφική έκρηξη στο λιμάνι της 
Βηρυτού που σκότωσε περισσότε-
ρους από 200 ανθρώπους, τραυμά-
τισε άλλους 6.500 και κατέστρεψε 
πολλές γειτονιές της πρωτεύουσας 
του Λιβάνου.
Όμως ο Σαρκής είπε ότι η κρίση ηλε-
κτρισμού και καυσίμων πέρυσι ήταν 
η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.
«Όταν δεν μπορούσα να κάνω ούτε 
μια συνέντευξη για δουλειά λόγω 
όλων των διακοπών ρεύματος ή να 
πάω σε μια συνάντηση λόγω της 
κρίσης στη βενζίνη, ήξερα ότι αυτή 
η πόρτα έχει κλείσει με δύναμη. Και 
όταν δεν είχαμε ηλεκτρικό ρεύμα για 
ένα ολόκληρο 24ωρο και έπρεπε να 
πετάξω ό,τι ξεπάγωσε στον καταψύ-
κτη μου, είπα στον εαυτό μου «αυτό 
ήταν». 

Τη σημασία της συνεισφο-
ράς των γυναικών στην κοι-
νωνία και της ίσης συμμετο-
χής τους στη Δημοκρατία ανέ-
δειξε η Πρόεδρος της Βουλής 
Αννίτα Δημητρίου σε διαδι-
κτυακή εκδήλωση με τίτλο 
«Οι προσπάθειες των Ηνωμέ-
νων Αραβικών Εμιράτων και 
της Κύπρου στην στήριξη των 
Γυναικών και των Νέων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες».
Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Πρεσβείας των Εμιράτων, η 
διαδικτυακή εκδήλωση συν-
διοργανώθηκε από την Πρε-
σβεία των ΗΑΕ στην Κύπρο 
και την κυπριακή Βουλή των 
Αντιπροσώπων.
Στις αναφορές της στην εκδή-
λωση, η κ. Δημητρίου ανέ-
δειξε τις αρχές της ισότητας 
των φύλων και της προώθη-
σης των γυναικών σε όλους 
τους τομείς, καθώς και τη 
σημασία της συνεργασίας 
και συντονισμού μεταξύ της 
Κύπρου και των ΗΑΕ σε αυτό 
τον τομέα.
« Ο  δ ρ ό μ ο ς  π α ρ α μ έ ν ε ι 
μακρύς γ ια την επίτευξη 
όλων όσων χρειάζονται για 
μια ίση και δίκαιη εκπρο-
σώπηση (ανδρών και γυναι-
κών) για την Δημοκρατία και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα», 
είπε.
Από την πλευρά του, ο Πρέ-
σβης των ΗΑΕ στην Κύπρο, 
Σουλτάν Άχμαντ Γκάνεμ Αλ 
Σουέϊντι αναφέρθηκε στις 
προσπάθειες των Εμιράτων 
για ενδυνάμωση των Γυναι-
κών, σημειώνοντας ότ ι η 
χώρα κατέχει την 18η θέση 
παγκόσμια και την πρώτη 
στον αραβικό κόσμο και την 
Μέση Ανατολή στο δείκτη 
Ισότητας για το 2020 του Προ-
γράμματος Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών. Με αυτό τα 
ΗΑΕ πέτυχαν τον εθνικό τους 
στόχο να φτάσουν στις 25 
κορυφαίες παγκόσμια στον 
συγκεκριμένο δείκτη.

Διαδικτυακή 
εκδήλωση Βουλής 
και Πρεσβείας 
ΗΑΕ για την 
ενδυνάμωση των 
Γυναικών

Ανησυχία Κυβέρνησης - 100 μετανάστες την ημέρα 
δια μέσου Πράσινης Γραμμής
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«Είναι άσχημα τα πράγματα, τα 
κρούσματα θα εκτιναχθούν» είπε 
χαρακτηριστικά ο Κρις Γουίτι - 
Τρομάζει τους υγειονομικούς η 
ταχύτητα εξάπλωσης του νέου 
παραλλαγμένου στελέχους στη χώρα

Ο 
αρχίατρος της Αγγλίας Κρις Γουίτι 
δήλωσε σήμερα ότι η παραλλαγή 
Όμικρον του κορωνοϊού αποτελεί 
μια πραγματικά σοβαρή απειλή κι 

ότι όσα ήδη γνωρίζουν σχετικά οι υγειονομι-
κοί αξιωματούχοι είναι «άσχημα».
«Πρόκειται για μια πραγματικά σοβαρή 
απειλή αυτή τη στιγμή. Για το πόσο μεγάλη 
είναι η απειλή, υπάρχουν αρκετά πράγματα 
που δεν γνωρίζουμε, όμως όλα τα πράγματα 
που γνωρίζουμε, είναι άσχημα», είπε ο Γουίτι 
κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.
«Και το βασικό είναι η ταχύτητα με την οποία 
κινείται αυτό, κινείται σε έναν απολύτως 
πρωτοφανή ρυθμό».
Ο Βρετανός αξιωματούχος συμπλήρωσε: 
«Υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουμε 
αυτή τη στιγμή, εκ των οποίων το σημαντικό-
τερο είναι η ύπαρξη αποτελεσματικών εμβο-
λίων και η ικανότητα να δώσουμε ώθηση 
στην ταχύτητα σε αυτό το στάδιο».
Τα ποσοστά νοσηλειών 
αυξάνονται σε ορισμέ-
νες περιοχές στη Βρετα-
νία, καθώς η παραλλαγή 
Όμικρον πυροδοτεί ένα 
κύμα νέων μολύνσεων, είπε 
σήμερα ο κορυφαίος υγειο-
νομικός αξιωματούχος της 
Αγγλίας και προειδοποίησε 
πως ο αριθμός των κρου-
σμάτων θα σπάσει ρεκόρ τις 
επόμενες λίγες εβδομάδες.
«Φοβάμαι πως πρέπει να είμαστε ρεαλιστές 
ότι ρεκόρ θα καταρριφθούν πολλά τις επόμε-
νες λίγες εβδομάδες καθώς οι δείκτες συνε-
χίζουν να ανεβαίνουν», τόνισε ο Κρις Γουίτι.
Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας της Βρετα-
νίας Σατζίντ Τζάβιντ γνωστοποίησε σήμερα 
ότι η παραλλαγή Όμικρον του κορωνοϊού 
ευθύνεται αυτή τη στιγμή για περίπου το 
60% των κρουσμάτων Covid-19 στο Λον-
δίνο.
«Κανείς δεν θέλει να δει πια άλλους περιορι-
σμούς», είπε ο Τζαβίντ στην τηλεόραση του 
BBC, απαντώντας σε ερώτημα εάν η κυβέρ-
νηση σχεδιάζει να αυστηροποιήσει τα μέτρα 
για να περιορίσει τη διασπορά.

«Την ίδια στιγμή, οι πολίτες θέλουν να είναι 
ασφαλείς, για τους ίδιους, για την οικογένειά 
τους, για τους φίλους τους».
Νωρίτερα σήμερα, η Βρετανία ανακοίνωσε 
τον υψηλότερο αριθμό ημερήσιων κρουσμά-
των από την αρχή της πανδημίας.

Νότια Αφρική: Ρεκόρ με σχεδόν 
27.000 νέα κρούσματα
Η Νότια Αφρική ανακοίνωσε αριθμό ρεκόρ 
νέων ημερήσιων κρουσμάτων COVID-19 
σήμερα, σε ένα τέταρτο κύμα που πιστεύεται 
ότι προκλήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την 
παραλλαγή Όμικρον του κορωνοϊού.
Το Εθνικό Ινστιτούτο Μεταδοτικών Ασθε-
νειών (NICD) κατέγραψε 26.976 νέα κρού-
σματα το τελευταίο 24ωρο, ένας αριθμός 
που ξεπερνάει την κορύφωση των 26.485 
μολύνσεων στις αρχές Ιουλίου, κατά τη διάρ-
κεια του τρίτου κύματος που προκάλεσε το 
κυρίαρχο τότε στέλεχος Δέλτα.
Το NICD ανέφερε επίσης άλλους 54 θανά-
τους που σχετίζονται με την Covid-19 και επι-
πλέον 620 εισαγωγές σε νοσοκομεία.

ΗΠΑ: Τουλάχιστον σε 36 πολιτείες 
έχουν εντοπιστεί κρούσματα της 
μετάλλαξης «Omicron»
Τα πρώτα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η 

παραλλαγή Όμικρον του 
SARS-CoV-2 είναι πιο μετα-
δοτική από τη Δέλτα, ανέ-
φερε σήμερα η διευθύντρια 
των Κέντρων Ελέγχου και 
Πρόληψης Ασθενειών (CDC) 
Ροσέλ Ουαλένσκι.
Τα στοιχεία από τις πρώ-
τες έρευνες δείχνουν ότι η 
Όμικρον έχει χρόνο διπλα-
σιασμού περίπου δύο ημέ-

ρες, σημείωσε η Ουαλένσκι κατά την ενη-
μέρωση των δημοσιογράφων στον Λευκό 
Οίκο. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 
κρούσματα της παραλλαγής αυτής σε τουλά-
χιστον 36 Πολιτείες και οι υγειονομικοί ανα-
μένουν ότι θα αυξηθούν μέσα στις επόμενες 
εβδομάδες.
Σύμφωνα με την Ουαλένσκι, οι ειδικοί αρχί-
ζουν να παρατηρούν ότι τα κρούσματα αυξά-
νονται μεταξύ των πλήρως εμβολιασμένων 
ενοίκων των κέντρων ευγηρίας. Μεταξύ εκεί-
νων που έχουν κάνει και την αναμνηστική 
δόση του εμβολίου, ο κίνδυνος μόλυνσης 
είναι δέκα φορές χαμηλότερος.
Εκτιμάται ότι το 3% όλων των κρουσμάτων 
στις ΗΠΑ οφείλεται στην Όμικρον.

Π
ερίοδο πένθους 11 ημερών ξε-
κίνησε για τους κατοίκους της 
Βόρειας Κορέας, με τις κυβερ-
νητικές αρχές να τους απαγο-

ρεύουν να γελούν ή να πίνουν για 11 ημέ-
ρες, προκειμένου να τιμήσουν την δέκατη 
επέτειο από τον θάνατο του πρώην ηγέτη 
Κιμ Γιονγκ Ιλ. 
Οι αρχές έχουν δώσει εντολή προς το 
κοινό να μην δείχνει κανένα σημάδι χαράς 
ή ευτυχίας, όσο η χώρα τιμά τη μνήμη 
του. Ο Κιμ Γιονγκ Ιλ κυβέρνησε τη Βόρεια 
Κορέα από το 1994 έως και τον θάνατό 
του το 2011 και στη συνέχεια τον διαδέ-
χθηκε ο τρίτος και νεότερος γιος του, ο 
σημερινός ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν.
Τώρα, δέκα χρόνια από τον θάνατό του, 
οι Βορειοκορεάτες είναι αναγκασμένοι να 
τηρήσουν την περίοδο πένθους. «Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν πρέπει 
να πίνουμε αλκοόλ, να γελάμε ή να μετέ-
χουμε σε δραστηριότητες αναψυχής» ανέ-
φερε ένας κάτοικος της βορειοανατολι-
κής συνοριακής πόλης Sinuiji στο Radio 
Free Asia.
Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι οι πολίτες δεν 
επιτρέπεται να πάνε για ψώνια ακόμη και 
στο παντοπωλείο στις 17 Δεκεμβρίου, την 
επέτειο θανάτου του Κιμ Γιονγκ Ιλ. «Στο 
παρελθόν, πολλοί πολίτες που πιάστηκαν 
να πίνουν ή σε κατάσταση μέθης κατά τη 
διάρκεια του πένθους, συνελήφθησαν και 
αντιμετωπίστηκαν ως ιδεολογικοί εγκλη-
ματίες. Τους πήραν και δεν τους ξαναεί-
δαμε. Ακόμη και αν την περίοδο πένθους 
ένα μέλος της οικογένειά σου πεθάνει, 
δεν επιτρέπεται να κλάψεις δυνατά και η 
σορός δεν γίνεται να απομακρυνθεί μέχρι 

να τελειώσει. Οι άνθρωποι δεν μπορούν 
ούτε καν να γιορτάσουν τα γενέθλιά τους, 
εάν συμπέσουν αυτήν την περίοδο» είπε.
Ο Κιμ Γιονγκ Ιλ πέθανε από ανακοπή καρ-
διάς στις 17 Δεκεμβρίου 2011 σε ηλικία 
69 ετών, μετά από 17ετή βίαιη και κατα-
πιεστική διακυβέρνηση της χώρας. Αν και 
κάθε χρόνο η περίοδος πένθους κρατά 
10 ημέρες, φέτος θα παραταθεί κατά μία 
ημέρα, για να υπογραμμίσει τη δέκατη 
επέτειο από τον θάνατό του.
Άλλη πηγή, που μένει σε νοτιοδυτική 
επαρχία της Βόρειας Κορέας υποστήριξε 
ότι οι αστυνομικοί έχουν λάβει εντολή να 
προσέχουν τους πολίτες που προσβάλ-
λουν με τη συμπεριφορά τους την περί-
οδο πένθους. Η κατάσταση έχει προκαλέ-
σει προβλήματα και στους αστυνομικούς, 
που για να εκπληρώσουν το καθήκον 
τους, δεν προλαβαίνουν πολλές φορές 
ούτε να κοιμηθούν.
Κατά την περίοδο του πένθους, ομάδες 
πολιτών ή κρατικές εταιρείες διατάχθη-
καν να φροντίσουν όσους βρίσκονται σε 
κατάσταση φτώχειας, καθώς η χώρα είναι 
αντιμέτωπη με επισιτιστική κρίση. Ως εκ 
τούτου οι εταιρείες είναι υπεύθυνες να 
συγκεντρώνουν φαγητό και να το δίνουν 
σε κατοίκους ή εργαζόμενους που δεν 
μπορούν να προσέλθουν στην εργασία 
τους λόγω έλλειψης τροφίμων.
Σύμφωνα με την πηγή, το πένθος για τον 
Κιμ Γιονγκ Ιλ και τον πατέρα του Κιμ Ιλ 
Σουνγκ επηρεάζει την καθημερινότητα 
των κατοίκων, ενώ ο ίδιος ελπίζει ότι η 
περίοδος πένθους θα συντμηθεί σε μία 
εβδομάδα, καθώς οι πολίτες διαμαρτύ-
ρονται.

Η Βόρεια Κορέα απαγορεύει τα γέλια 
και το αλκοόλ για 11 ημέρες για την 
επέτειο θανάτου του Κιμ Γιονγκ Ιλ 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Βρετανία: «Πολύ σοβαρή η 
μετάλλαξη Omicron, ευθύνεται για 
το 60% των κρουσμάτων» 
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Ο 
Λιούις Χάμιλτον μπορεί να μην 
κατάφερε να κερδίσει το φετι-
νό πρωτάθλημα της Formula 1 
μια και ο τίτλος πήγε στα χέρια 

του Μαξ Φερστάπεν αλλά χρίστηκε ιπ-
πότης από τον πρίγκιπα της Ουαλίας Κά-
ρολο.
Η τελετή έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης 
στο κάστρο Γουίνδσορ, όπου ο επτάκις 
παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula1, 
βρέθηκε μαζί με την μητέρα του. 
Τα μέλη του παλατιού υποδέχθηκαν με 
ιδιαίτερη θέρμη τον 36χρονο Βρετανό 
πιλότο της Formula1, για να του αποδώ-
σουν αυτή την ανώτερη τιμή που αποδί-
δει σε πολίτες το παλάτι, που με τις πρά-
ξεις τους κάνουν περήφανους τους Βρε-

τανούς. Τον Σερ Λιούις Χάμιλτον έχρισε 
ιππότη ο πρίγκιπας Κάρολος και όχι η 
Βασίλισσα Ελισάβετ, μιας και απουσίαζε.
Ο Χάμιλτον είναι ο τέταρτος οδηγός της 
Formula 1 που τιμάται με τον συγκεκρι-
μένο τίτλο καθώς είχαν προηγηθεί ο 
Τζακ Μπράμπαμ το 1979, ενώ ακολού-
θησαν τα επόμενα χρόνια ο Στέρλινκ Μος 
το 2000 και ο Τζάκι Στιουαρτ το 2001. 
Στην τελετή τον συνόδευε η μητέρα του, 
Carmen Larbalestier.
Υπενθυμίζεται πως ο Λιούις Χάμιλτον 
μετά το τέλος στο Grand Prix του Άμπου 
Ντάμπι, δήλωσε ότι είναι απόλυτα χαρού-
μενος με την Mercedes και φυσικά δεν 
παρέλειψε να δώσε συγχαρητήρια σε 
Μαξ Φερστάπεν και Red Bull.

διεθνή νέα

Π
ερισσότεροι από 5.000 άνθρωποι 
διαδήλωσαν σήμερα στην Κων-
σταντινούπολη για να διαμαρτυ-
ρηθούν για τον πληθωρισμό και 

τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, σε μια 
πρώτη μεγάλη συγκέντρωση εξαιτίας των 
αναταράξεων που σημειώνονται εδώ και ε-
βδομάδες στην τουρκική οικονομία.
Σε μια διαδήλωση που οργανώθηκε από τα 
κυριότερα συνδικάτα, οι διαδηλωτές δια-
μαρτυρήθηκαν για την κατρακύλα της τουρ-
κικής λίρας και για τον πληθωρισμό που 
έφθανε το Νοέμβριο, σύμφωνα με τα επί-
σημα στοιχεία, το 21,31% σε ετήσια βάση.
Η αντιπολίτευση και παρατηρητές αμφισβη-
τούν ωστόσο την πραγματικότητα των επί-
σημων αριθμών, κατηγορώντας το Εθνικό 
Γραφείο Στατιστικών (TUIK) ότι τους υπο-
βαθμίζει.
Ο πραγματικός ετήσιος πληθωρισμός είναι 
πιο κοντά στο 58%, σύμφωνα με μια μελέτη 
της ENAG (Ομάδα έρευνας για τον πληθω-
ρισμό), που αποτελείται από ανεξάρτητους 
οικονομολόγους.
Τον πίνακα αυτόν αμαυρώνει ακόμη περισ-
σότερο η τουρκική λίρα, η αξία της οποίας 
μειώθηκε πάνω από 45% έναντι του δολα-
ρίου από την αρχή της χρονιάς και σχεδόν 

κατά 30% από το τέλος Οκτωβρίου.
«Φτωχαίνουμε κάθε μέρα και περισσότερο, 
όμως όλα πάνε καλά σύμφωνα με τους κυρί-
ους που διευθύνουν τη χώρα. Λέμε ότι δεν 
μπορούμε πια να καλύψουμε τις ανάγκες 
μας, το TUIK προσποιείται ότι ο πληθωρι-
σμός είναι μόνο 21%. (...) Μην κοροϊδεύετε 
την ευφυΐα της εργατικής τάξης!», τόνισε η 
Αρζού Τσερκέζογλου, πρόεδρος της DISK 
(Συνομοσπονδία Επαναστατικών Εργατικών 
Συνδικάτων) σε ομιλία της στη διάρκεια της 
διαδήλωσης.
«Δεν έχουμε πια τα μέσα για να φροντί-
σουμε σωστά την οικογένειά μας. (...) Δεν 
τα βγάζουμε πέρα πια», λέει η Σιμπέλ Τσιλίκ, 
μια εργαζόμενη σε εργοστάσιο ανταλλακτι-
κών αυτοκινήτων που ήρθε να διαδηλώσει.
Οι διαδηλωτές ζήτησαν κυρίως την αύξηση 
του καθαρού κατώτατου μισθού, που είναι 
αυτή τη στιγμή 2.825 λίρες (179 ευρώ), στις 
5.200 λίρες (331 ευρώ).
Οι διαδηλωτές φώναξαν επίσης συνθήματα 
ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης.
«Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει επειδή, για 
να γεμίσει τις τσέπες της, αδειάζει τις δικές 
μας. Γι’ αυτό είμαστε στο δρόμο, για να 
πούμε φτάνει πια», είπε η Φατμά, εργαζό-
μενη στο δήμο.

Χάος στην Τουρκία:«Φτωχαίνουμε 
κάθε μέρα και περισσότερο»

Ο Χάμιλτον έχασε τον τίτλο της 
Formula1 αλλά πήρε αυτόν του ιππότη

Τρελό Tesla σπέρνει πανικό και αίμα 
στο Παρίσι

Η 
μεγαλύτερη εταιρεία ταξί στη 
Γαλλία - G7- αποσύρει προσω-
ρινά τα ηλεκτρικά οχήματα Tesla 
«Model 3», ύστερα από τροχαίο 

δυστύχημα που σημειώθηκε σε κεντρικό 
δρόμο των Παρισίων το περασμένο Σάβ-
βατο στο οποίο ενεπλάκη ένα από τα οχή-
ματά της.
Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα 
«Le Figaro», οδηγός της εταιρείας G7 είχε 
τελειώσει την δουλειά του και μετέφερε 
την οικογένειά του σε ένα εστιατόριο, 
όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. 
Χτύπησε έναν ποδηλάτη, τρεις πεζούς κι 
έπεσε πάνω σ έ́να φορτηγάκι.
Ένας πεζός έχασε τη ζωή του και 20 άλλοι 
τραυματίστηκαν, από τους οποίους, οι τρεις 
δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.
Όπως γράφει η γαλλική εφημερίδα «Le 
Figaro», το τροχαίο οφείλεται πιθανότατα 

σε τεχνικό πρόβλημα και συγκεκριμένα, 
στη δυσλειτουργία του συστήματος του 
μοντέλου 3 της Tesla.
Στέλεχος της γαλλικής εταιρείας ταξί ανέ-
φερε ότι ο οδηγός προσπάθησε να φρενά-
ρει το αυτοκίνητο, αυτό όμως επιτάχυνε.
Μέχρι τώρα, δεν έχει γίνει γνωστό εάν το 
όχημα είχε ενεργοποιήσει το σύστημα που 
το βάζει στον αυτόματο «Αutopilot».
Aπό την πλευρά του, ο Ζερόμ Κουμέ, 
δήμαρχος του 13ου διαμερίσματος του 
Παρισιού έγραψε στο Twitter: «Τα πρώτα 
στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι το γκάζι 
του οχήματος είχε κολλήσει».
Σε ανακοίνωσή τους, οι υπεύθυνοι της 
εταιρείας G7 επισημαίνουν ότι αναμένουν 
το πόρισμα της αστυνομίας για τα αίτια του 
δυστυχήματος «παγώνοντας» την κυκλο-
φορία των 37 Tesla Model 3 που έχουν στο 
στόλο τους.
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οικογένεια

Μ
πούγιο οι άνθρωποι γύρω 
μου.
Άλλοι έρχονται, άλλοι φεύ-
γουν, άλλοι παραμένουν ακού-

νητοι πλάι μου μέχρι που έρχεται η στιγμή 
που κάποιον έχεις ανάγκη, κάποιος θέλεις 
να σε στηρίξει όταν νιώθεις down, όταν η 

ψυχολογία σου για τον οποιοδήποτε λόγο 
είναι χάλια και κάπου θέλεις να στηριχτείς 
και απλά να παραμείνει
δίπλα σου ένας από όλους αυτούς που στα 
ωραία και στο χαβαλέ είναι εκεί και να σου 
πει απλά δυο κουβέντες.
Κι εγώ όταν είμαι στα καλά μου νιώθω πλή-
ρης. Όλοι είναι παρόν ανα πάσα ώρα όμως η 
ζωή δεν είναι πάντα όμορφη. Έχει σκαμπα-
νεβάσματα και κάπου εκεί που κατρακυλώ 
στην απογοήτευση από διάφορες δοκιμα-
σίες ψάχνω γύρω μου, αναζητώ το συγγενή, 
τον φίλο που θα τηρήσει τις υποσχέσεις που 
μου είχε δώσει και θα είναι πάντα εδώ μαζί 
μου, σε όλα.
Με τα λύπης μου διαπιστώνω ότι κάποιες 
λέξεις μερικοί τις έχουν για καραμέλες και 
τις λένε χωρίς να τις εννοούν.
Πάντα θα είσαι εδώ; Ποτέ δε θα με στενοχω-
ρήσεις; Με αγαπάς;
Καλύτερα να λες θα προσπαθήσω να μη σε 
στενοχωρήσω ποτέ και θα είμαι εδώ όσο 
αντέξω, όσο μου το επιτρέψουν οι συνθή-
κες και οι δυνατότητές σου. Πιο ειλικρινές 
μου ακούγεται. Και με αγαπάς λες ε; Πως το 
ανακάλυψες αυτό αφού δεν πάλεψες καν για 
να διατηρήσεις το ρόλο που σου έδωσα στη 
ζωή μου.

Είμαι μόνη και νιώθω άδεια.
Τελικά δε πρέπει να βασίζεσαι σε κανέ-
ναν. Πρέπει να στηριζόμαστε στα δικά μας 
πόδια, στις δικές μας δυνάμεις και όταν 
είσαι ολοκληρωμένη σαν προσωπικότητα 
και όταν τα έχεις βρει με τον εαυτό σου 
κάτσε και κάνε ένα ξεκαθάρισμα αυτών που 

έχεις επιλέξει να έχεις κοντά σου.
Γιατί βρίσκονται εκεί, τι ρόλο έχουν σε 
σχέση με σένα και που ήταν όταν τους χρει-
αζόσουν και αν δεν ήταν εκεί υπήρχε σοβα-
ρός λόγος απουσίας ή απλά δεν ήθελαν να 
χαλάσουν τη ζαχαρένια τους και βρήκαν 
μια πρόχειρη δικαιολογία να σου ξεφουρ-
νίσουν. Εκεί να δώσεις τη βαρύτητα για να 
αποφασίσεις ποιος αξίζει να πορεύεται μαζί 
σου. Ούτε πλάι σου, ούτε κοντά σου, ούτε 
γύρω σου αλλά μαζί σου…
Γιατί βρίσκονται εκεί, τι ρόλο έχουν σε 
σχέση με σένα και που ήταν όταν τους χρει-
αζόσουν και αν δεν ήταν εκεί υπήρχε σοβα-
ρός λόγος απουσίας ή απλά δεν ήθελαν να 
χαλάσουν τη ζαχαρένια τους και βρήκαν 
μια πρόχειρη δικαιολογία να σου ξεφουρ-
νίσουν. Εκεί να δώσεις τη βαρύτητα για να 
αποφασίσεις ποιος αξίζει να πορεύεται μαζί 
σου. Ούτε πλάι σου, ούτε κοντά σου, ούτε 
γύρω σου αλλά μαζί σου…
Μην απογοητευτείς όταν συμπεράνεις ότι 
ελάχιστοι παρέμειναν στη λίστα σου. Θα 
ξέρεις τουλάχιστον ότι είναι λίγοι αλλά αλη-
θινοί γιατί με την αξία τους κέρδισαν τη 
θέση αυτή.

Ιωάννα Ντρε

Καλύτερα να είσαι 
μόνος, παρά να
νιώθεις μόνος

Το παιδί μου και εγώ

7 τρόποι για να γίνετε 
μια...υπομονετική μαμά!

Η 
ψυχολόγος Noël Janis-Norton μας 
λέει: «Δεν υπάρχουν συμβουλές 
για να αντιμετωπίσουμε τα νεύρα 
των παιδιών μας, υπάρχουν όμως 

τρόποι για να διαχειριστούμε τα δικά μας 
νεύρα!». Ναι,  η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν 
ουρλιάζουμε στα παιδιά μας με ευχαρίστη-
ση, τις περισσότερες φορές το κάνουμε α-
πλώς επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα 
δικά μας νεύρα!
Οι παρακάτω συμβουλές μπορούν να σας 
βοηθήσουν να γίνουμε (πιο) υπομονετικές 
και ίσως καλύτερες μαμάδες

1. Ακούστε το παιδί σας
Πρόκειται για μια πρόκληση, ειδικά αν το 
παιδί σας είναι πολύ μικρό. Όμως, σκεφτείτε 
ότι το παιδί σας μπορεί να χρειάζεται βοή-
θεια, ακόμα και αν πρόκειται για το δέσιμο 
των παπουτσιών του. Μπορείτε να βρείτε 
μια γλώσσα επικοινωνίας, μέσα από την 
οποία θα συνεννοείστε και θα του δίνετε 
μαθήματα ζωής. Πριν χάσετε την υπομονή 
σας, σκεφτείτε την ηλικία του και βεβαιω-
θείτε ότι οι προσδοκίες σας είναι ρεαλι-
στικές! Αναλογιστείτε ότι ακόμα και «ένα 
λεπτό» να ζητήσετε από το παιδί σας, εκείνο 
το βλέπει σαν αιωνιότητα…

2. Δώστε στον εαυτό σας χρόνο
Δοκιμάστε να προγραμματίσετε το πρωί και 
το βράδυ τις έξτρα ρουτίνες σας, ώστε να 
δώσετε χρόνο στον εαυτό σας να ανταπο-
κριθεί στις υποχρεώσεις. Είναι απαραίτητο 
για εσάς να κάνετε μια βόλτα ή να διαβά-
σετε ένα βιβλίο, για να πάρετε οξυγόνο και 
να αναζωογονηθείτε! Στο σπίτι μπορείτε να 
στείλετε τα παιδιά στο δωμάτιό τους για να 
παίξουν και να δείτε λίγο τηλεόραση ή να 
χαλαρώσετε με το σύντροφό σας.

3. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και... 
μετρήστε μέχρι το δέκα
Όταν είστε έτοιμοι να χάσετε την υπομονή 
σας, θυμηθείτε τα παιδικά σας χρόνια και 
βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του παιδιού 
σας. Σημαντικό είναι να δείτε αν αντιδράτε 
λόγω του στρες που έχετε μέσα στην ημέρα. 
Μπορείτε να δοκιμάσετε μερικές τεχνικές 
χαλάρωσης, όπως είναι να περπατήσετε 

μέχρι το δωμάτιό σας, να πάρετε μερικές 
βαθιές ανάσες και να μετράτε παράλληλα 
αντίστροφα από το 10 και κάτω. Μετά από 
αυτή την κίνηση θα αντιμετωπίσετε πιο 
θετικά τις αντιδράσεις του παιδιού σας.

4. Εξασκηθείτε στη θετική συμπε-
ριφορά! 
Η βασική θεωρία είναι ότι όσο πιο θετικοί 
είστε όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, 
τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν 
να πάνε καλά και στο μέλλον. Δηλαδή, αν 
μιλάτε πάντα ήρεμα και ευγενικά στο παιδί, 
τόσες λιγότερες πιθανότητες υπάρχουν να 
σας μιλήσει άσχημα, ή να νευριάζει με το 
παραμικρό!   

5. Σταματήστε να νιώθετε ενοχές
Όλοι οι γονείς στις μέρες μας αναρωτιούνται 
συνεχώς για το πόσο καλοί είναι! Είναι από-
λυτα φυσικό να κάνουμε λάθη, να μη γνωρί-
ζουμε πολλά πράγματα που τα μαθαίνουμε 
στην πορεία, να μην είμαστε τέλειοι. Αλλά 
οι ενοχές δεν είναι καλό πράγμα. Οι ενο-
χές είναι ένα μεγάλο χτύπημα στην αυτοπε-
ποίθηση και η χαμηλή αυτοεκτίμηση δημι-
ουργεί, άγχη, νεύρα και αντιπαραθέσεις. 
Και όλα αυτά είναι δείγματα ότι δεν περ-
νάμε καλά όχι μόνο σαν γονείς, αλλά και σαν 
άνθρωποι γενικότερα!     

6. Μιλήστε γι’ αυτό που νιώθετε 
(ή … αλλιώς γράψτε γι’ αυτό...)
Μην κλείνετε το θυμό σας σε ένα μπου-
κάλι, βάζοντας από πάνω ένα φελλό…
Κάποια στιγμή ο φελλός θα εκραγεί. Πέστε 
σε κάποιον που εμπιστεύεστε όλα αυτά που 
νιώθετε. Αν ο θυμός περάσει από τη σφαίρα 
του φανταστικού στη σφαίρα του πραγματι-
κού, μόνον τότε μπορεί να ξεθυμάνει!

7. Κοιμηθείτε  καλά!
Η έλλειψη ύπνου δημιουργεί νεύρα και σας 
κάνει πιο ευαίσθητους στα ερεθίσματα. 
Ειδικά στα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού, 
οι γονείς κοιμούνται ελάχιστα και είναι 
γεμάτοι με νεύρα. Όταν έχετε την ευκαιρία, 
κοιμηθείτε, ώστε να κρατηθείτε ανανεωμέ-
νοι και να έχετε τη διάθεση να ανταποκρι-
θείτε στις ανάγκες του παιδιού σας.
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υγεία

Η 
κατανάλωση τροφί-
μων πλούσιων σε 
βιταμίνη C «φρενά-
ρει» τον καταρρά-

κτη στα μάτια, σύμφωνα με 
μια νέα βρετανική επιστημο-
νική έρευνα.
Είναι η πρώτη μελέτη που 
έγινε μεταξύ διδύμων και δεί-
χνει ότι η διατροφή μπορεί να 
παίζει μεγαλύτερο ρόλο και 
από τους γενετικούς παράγο-
ντες, όσον αφορά την εξέλιξη 
και τη σοβαρότητα του καταρ-
ράκτη, της συχνότερης αιτίας 
τύφλωσης των ηλικιωμένων 
διεθνώς.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής 
τον καθηγητή οφθαλμολο-
γίας Κρις Χάμοντ του King’s 
College του Λονδίνου, 
που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιο-
δικό «Ophthalmology» 
τ η ς  Αμε ρικα ν ική ς 
Ακαδημίας Οφθαλ-
μολογίας, εξέτα-
σαν σ τοιχεία γ ια 
πάνω από 1.000 
ζ ε ύ γ η  δ ι δ ύ μ ω ν 
γυναικών, συσχετίζο-
ν τας τη διατροφή κάθε 
μίας με την πρόοδο 
του καταρράκτη της 
στην ηλικία περίπου 
των 60 ε τών και, 
σ τη συνέχεια, ξανά 
μετά από δέκα έτη.
Στο ξεκίνημα της έρευ-
νας,  όσε ς  γυναίκε ς 
ακολουθούσαν δια-
τροφή πλούσ ια σε 
βιταμίνη C, είχαν 20% 
μικρότερη πιθανότητα 
εμφάν ισης κα ταρρά-
κτη. Στο τέλος της έρευ-
νας, μετά τη δεκαετία, οι 
γυναίκες που κατανάλωναν 
τα περισσότερα τρόφιμα με 
βιταμίνη C, είχαν 33% μικρό-
τερη πρόοδο του καταρρά-
κτη.
Οι κληρονομικοί-γενε τ ικοί 
παράγοντες υπολογίσθηκε ότι 
επηρεάζουν σε πολύ μικρό-

τερο βαθμό (35%) την εξέλιξη 
του καταρράκτη σε σχέση με 
τους διατροφικούς και περι-
βαλ λον τ ικούς παράγον τε ς 
(65%). Οι επιστήμονες επε-
σήμαναν ότι τελικά οι γενε-
τικοί παράγοντες μπορεί να 
παίζουν μικρότερο ρόλο στην 
εξέλιξη του καταρράκτη από 
ότι είχε υποτεθεί έως τώρα.
Ο καταρράκτης - πλην του 
παιδικού- εμφαν ίζ ε ται σε 
προχωρημένη ηλικ ία και 
θολώνει ολοένα περισσό-
τερο τον φακό του ματιού 
λόγω προϊούσας οξείδωσης. 
Το γιατί η βιταμίνη «φρενά-
ρει» τον καταρράκτη, δεν 
είναι ξεκάθαρο, αλλά πιθα-
νότατα αυτό οφείλεται σ το 

ότι λειτουργεί ως αντιο-
ξε ιδωτ ικό.  Το φυσ ικό 
υγρό μέσα σ το οποίο 
«κολυμπά» ο φακός του 

ματιού, είναι πλούσιο 
σε βιταμίνη C. Η προ-
σθήκη έξτρα βιταμί-

νης C μέσω των τροφών 
φαίνεται πως παρέχει 

πρόσθετη προσ τα-
σία.
Οι ερευνητέ ς επε-

σήμαναν ότ ι,  από 
την έρευνά τους του-

λάχιστον, προκύπτει ότι η 
προσ τατευτ ική δράση 

αφορά τις τροφές (π.χ. 
φρούτα και λαχανικά) 
και όχι τα διατροφικά 

σ υ μ π λ η ρ ώ μ α τ α  μ ε 
βιταμίνη C.

«Αν και δεν μπορούμε να 
αποφύγουμε τελείως την 
εμφάνιση του καταρρά-
κτη, πιθανώς ε ίμασ τε 

σε θέση να καθυστερή-
σουμε την εμφάνισή του και 

να επιβραδύνουμε την επι-
δείνωσή του, τρώγοντας τρο-
φές πλούσιες σε βιταμίνη C» 
δήλωσε ο Χάμοντ.
Περισσότεροι από 20 εκατομ-
μύρια άνθρωποι παγκοσμίως 
έχουν μειωμένη ή καθόλου 
όραση λόγω του καταρράκτη.

Ε
πιστήμονες στον Καναδά πέτυχαν να αναστρέψουν την οστεο-
πόρωση σε γερασμένα πειραματόζωα (ποντίκια), χορηγώντας 
σε αυτά μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα από άλλα υγιή τρω-
κτικά. Με τον τρόπο αυτό, αποκατέστησαν τη φυσιολογική δομή 

των οστών.
Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι πρώτες δοκιμές σε μικρό δείγμα ανθρώ-
πων, ενώ -ανάλογα με τα πρώτα αποτελέσματα- μπορεί να ακολουθή-
σουν μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές σε πέντε περίπου χρόνια.
Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν 
να μεταφερθούν από τον δότη στον λήπτη, χωρίς να χρειάζεται συμβα-
τότητα μεταξύ τους, συνεπώς δεν απορρίπτονται από τον οργανισμό του 
ασθενούς.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τορόντο και του Νοσοκομείου της 
Οτάβα, με επικεφαλής τους καθηγητές Γουίλιαμ Στάνφορντ και Τζον Ντέ-
ηβις, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «Stem 
Cells Translational Medicine», δήλωσαν έκπληκτοι από το πόσο σωστά 
τα βλαστοκύτταρα επανέφεραν μέσα σε έξι μήνες τα οστά στη φυσιολο-
γική και πλήρως λειτουργική κατάστασή τους. Οι γιατροί είχαν ελπίσει 
απλώς σε μία βελτίωση.
Οι επιστήμονες ανέφεραν ότι μελλοντικά η εν λόγω θεραπεία μπορεί να 
εφαρμόζεται ακόμη και για την πρόληψη της οστεοπόρωσης, από την 
οποία πάσχουν περισσότεροι από 200 εκατομμύρια άνθρωποι στον 
κόσμο. Ο τύπος 1 της οστεοπόρωσης αφορά τις γυναίκες μετά την εμμη-
νόπαυση, ενώ ο τύπος 2 και τα δύο φύλα λόγω προχωρημένης ηλικίας.

Ο
ι άνθρωποι, ιδίως οι νέ-
οι, που συχνά τρώνε σά-
ντουιτς, χάμπουργκερ 
και άλλα παρεμφερή φα-

γητά σε φαστ φουντ, καφετέριες και 
εστιατόρια, έχουν μεγαλύτερες πι-
θανότητες να εμφανίσουν αυξημέ-
νες συγκεντρώσεις των δυνητικά 
επικίνδυνων φθαλικών ενώσεων 
στον οργανισμό τους, σύμφωνα με 
μια νέα αμερικανική επιστημονική 
έρευνα.
Οι φθαλικές ενώσεις είναι χημι-
κές ουσίες που χρησιμοποιούνται, 
μεταξύ άλλων, για να κάνουν πιο 
εύκαμπτες και ανθεκτικές τις πλα-
στικές συσκευασίες, καθώς επίσης 
σε καλλυντικά, σαπούνια, καθαρι-
στικά, κόλλες κ.α. Προκαλούν ορμο-
νικές διαταραχές και στο παρελ-
θόν έχουν συνδεθεί με αυξημένο 
κίνδυνο για άσθμα, καρκίνο του 
μαστού, διαβήτη τύπου 2, υπογο-
νιμότητα κ.ά.
Η μελέτη βρήκε ότι όσοι είχαν φάει 
έξω την προηγούμενη μέρα είχαν 
κατά μέσο όρο περίπου 35% υψη-
λότερα επίπεδα φθαλικών ενώσεων 
στο σώμα τους, σε σχέση με όσους 
είχαν μαγειρέψει και είχαν φάει στο 
σπίτι τους.
Ο κίνδυνος φαίνεται να είναι ακόμη 
μεγαλύτερος για τους εφήβους που 
τείνουν συχνότερα να τρώνε πρό-
χειρο φαγητό εκτός σπιτιού. Οι νέοι 
που συχνά έτρωγαν με τους φίλους 
τους σε κάποιο ταχυφαγείο είχαν 
55% υψηλότερα επίπεδα φθαλικών 
ενώσεων, σε σχέση με τους συνομη-
λίκους τους που εκτιμούσαν περισ-
σότερο το φαγητό της... μαμάς.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη 
δρα Έιμι Ζότα του Πανεπιστημίου 
Τζορτζ Ουάσινγκτον, που έκα-
ναν τη σχετική δημοσίευση στο 
περιοδικό για θέματα περιβάλλο-
ντος «Environment International 
Journal», ανέλυσαν στοιχεία για 
10.253 ανθρώπους που κλήθη-
καν να περιγράψουν τι έφαγαν και 
πού κατά το προηγούμενο 24ωρο. 
Έξι στους 10 συμμετέχοντες (61%) 
είχαν φάει έξω την προηγούμενη 
μέρα. Στη συνέχεια, μέσω εξέτα-
σης ούρων, μετρήθηκαν τα επί-
πεδα των φθαλικών ενώσεων σε 
κάθε άτομο.

Μεγάλος 
κίνδυνος 
από την 
κατανάλωση 
junk food 

Μπορούν τα βλαστοκύτταρα 
να αναστρέψουν την 
οστεοπόρωση; 

Η βιταμίνη C «όπλο» 
ενάντια στον 
καταρράκτη 

Μπορεί να έχουμε στο 
μυαλό μας τα λαχα-
νικά ως κάτι το διαιτη-

τικό στη διατροφή μας, ωστόσο 
υπάρχουν και λαχανικά τα οποία 
δεν σε βοηθούν να χάσεις βάρος, 
αντιθέτως σου προσθέτουν.
Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, δεν 
είναι όλα τα φρούτα και τα λαχα-
νικά ίδια, όσον αφορά την απώ-
λεια βάρους.
Συγκεκριμένα, επιστημονική 
μελέτη από το Χάρβαρντ επάνω 
σε περίπου 133.000 ανθρώ-
πους, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
επιστημονικό περιοδικό PLoS 
Medicine, διαπίστωσε ότι ορι-
σμένα αμυλούχα λαχανικά και 
φρούτα μπορεί να προκαλέσουν 
αύξηση του σωματικού βάρους 
με την πάροδο του χρόνου!
Τα λαχανικά αυτά είναι τα εξής:
Καλαμπόκι (925 γρ. αύξηση του 
σωματικού βάρους)

Μπιζέλια (512 γρ. αύξηση του 
σωματικού βάρους)
Πατάτες (335 γρ. αύξηση του 
σωματικού βάρους)
Λάχανο (181γρ. αύξηση του 
σωματικού βάρους)
Οι ερευνητές επισήμαναν πως 
αυτό συμβαίνει διότι τα αμυ-
λούχα λαχανικά έχουν υψηλό 
γλυκαιμικό δείκτη, o οποίος μπο-
ρεί να αυξήσει τη γλυκόζη του 
αίματος στο σώμα σου. Όταν 
αυξάνονται τα επίπεδα γλυκόζης 
στο αίμα, το πάγκρεας εκκρίνει 
ινσουλίνη για να μειώσει το σάκ-
χαρο.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
μια απότομη πτώση των επιπέ-
δων γλυκόζης λίγες ώρες μετά το 
φαγητό, αφήνοντάς σε με ισχυ-
ρότερα συναισθήματα πείνας πιο 
γρήγορα από ό,τι αν είχες κατα-
ναλώσει κάτι με χαμηλό γλυκαι-
μικό δείκτη.

Κι όμως αυτά τα λαχανικά 
σε παχαίνουν!
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ιστορίες

Π
αλιά Ελληνικά Χριστούγεννα ! Χωριάτικα σπιτάκια 
σφιχταγκαλιασμένα με χιονισμένα κεραμίδια και 
καμινάδες , που ρουθουνίζουν καπνό από δέντρο 
και πουρνάρι . Βουνοπλαγιές κάτασπρες που σε-

λαγίζει ο βοριάς και ουρανός σκυθρωπός με μαύρα συννε-
φιασμένα φρύδια . Τα ζώα κλεισμένα στα παχνιά μασουλί-
ζουν ξερό χόρτο και νοσταλγούν τις πράσινες , ανοιξιάτικες 
ραχούλες . Ο σπόρος , θαμμένος στο χιόνι , κοιμάται υπο-
μονετικά και καρτερά την άνοιξη να τον ξυπνήσει . Το κρασί 
είναι στο βαγένι και το κελάρι , κάτω απ’ την παλιά καμάρα , 
είναι γεμάτο με το ταΐνι του χειμώνα . Μαύρα κοράκια τρα-
μπαλίζονται στις κορφές των κυπαρισσιών , αναποφάσιστα 
για πού να τραβήξουν . Σπουργίτες βιαστικοί τσιμπολογάνε 
το καλαμπόκι και το στάρι στα κοτέτσια μαζί με τα πουλερι-
κά κι ύστερα «τρέχουν» ξανά στις ζεστές «δανεικές» φωλιές 
τους . Τζάμια θολά από τη χύτρα με τον τραχανά και τις χυ-
λοπίτες που βράζει στη γωνιά και μυτούλες παιδικές κολλη-
μένες πάνω τους ν’ αγναντεύουν το χιόνι και να τραγουδούν 
λαχανιασμένα το τραγουδάκι που έχουνε μάθει στο αλφα-
βητάρι με το Μίμη , την Άννα , την Έλλη και τη Λόλα :
«Κάνει κρύο παγωνιά
Θέλω τζάκι και γωνιά .»
Ολόκληρη η οικογένεια , συμμαζεμένη γύρω από τ’ 
αναμμένο τζάκι , θρέφει μέσα στις κόκκινες γλώσσες της 
φωτιάς τ’ όνειρο για τη φετινή σοδειά , σκαλίζει τα κού-
τσουρα και μιλάει γι’ αυτά που πέρασαν και για κείνα 
που θα ‘ρθουνε . Τ’ «Αγιο-Φιλίππου» απόκρεψαν για 
τα Χριστούγεννα , καθώς έκανε κι ο φτωχός ζευγάς ο 
Φίλιππας , ο Απόστολος του Χριστού , που για να απο-
κρέψει με την οικογένειά του έσφαξε το μοναδικό του 
βόιδι , που το ‘χε για καμάτεμα , αλλά το πρωί το βρήκε 
στο στάβλο ζωντανό , αφού ο Θεός του ανταπόδωκε την 
Αγάπη του και την Ανθρωπιά του . Καταπόδι τ’ Αγιο-Φι-
λίππου γιορτάσανε τα «ΝικολοΒάρβαρα» και τώρα , το 
βράδυ της παραμονής , καρτεράνε τη Γέννηση του Χρι-
στού τους να μερέψει τις καρδιές των ανθρώπων και να 
ξαναγεννήσει την Ελπίδα και το Φως .
Το Χριστόξυλο , ο «Δωδεκαμερίτης» , είναι κιόλας έτοιμο 
μέσα στο τζάκι . Το ’κανε διαλεχτό απ’ το δάσος , εδώ και 
καιρό , ο νοικοκύρης και σε λίγο θ’ ανάψει την τεράστια 
φλόγα του , για να ζεστάνει το νεογέννητο Χριστούλη και 
δε θα σβήσει ως να τελειώσουν οι δώδεκα μέρες , από την 
παραμονή του Χριστού ως τα Θεοφάνεια , στις 6 του Γενάρη.
«Σαν απόψε η κυρά μας , η Παναγιά , θα γεννήσει τον αφέ-
ντη το Χριστό . Ανάβουμε τη φωτιά στο τζάκι για να ζεστα-
θούνε Μάνα και Παιδί» , λένε οι Άγιες Γιαγιάδες .
Εκεί , πλάι ακριβώς στη λαμπρή χριστουγεννιάτικη φωτιά , 
μαζί με τη μασιά και την τσιμπίδα , είναι ακουμπισμένο και 
το υνί του αλετριού , για να πάρει κι αυτό την ιερή δύναμή 
της και να φέρνει το όργωμά του την καλή σοδειά .
Τούτη η χριστουγεννιάτικη φωτιά , «πυρ ιερόν και αποτρό-
παιον» , θα κρατήσει μακριά και τα καλικατζάρια που , αφή-
νοντας στη μέση το πριόνισμα του δέντρου που βαστάει 
από κάτω τη γη , θ’ ανεβούν στον απάνου κόσμο για να πει-
ράξουν τους ανθρώπους και να μαγαρίσουν τα σπίτια τους 
, μπαίνοντας μέσα από ανοιχτά ξεχασμένα παραθύρια και 
πόρτες , ή , ακόμα καλύτερα , από τις καμινάδες .
Ήδη , έξω από τις πόρτες μερικών σπιτιών κρέμονται 
κόσκινα και αλλού τούφες-τούφες λινάρι . Εκεί , ο καλικά-
τζαρος που θα πάει να μπει το βράδυ στο σπίτι , σαν περίερ-
γος που είναι , θα σταθεί να μετρήσει τις τρύπες του κόσκι-
νου ή τις κλωστές του λιναριού . Θα χάνει όμως συνέχεια το 
μέτρημα και θα ξαναρχίζει απ’ την αρχή . Έτσι θα καθυστε-
ρήσει όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί , θα τον βρει ο ήλιος και 
θα τρέξει το μαύρο ζαγάρι να χαθεί στα έγκατα της γης , πριν 
προλάβει να μπει στο σπιτικό για να το μαγαρίσει , να κάνει 
του κόσμου τις ζημιές , να κατουρήσει και να σβήσει τη χρι-
στουγεννιάτικη φωτιά και να πειράξει τους νοικοκυραίους .
Τη νύχτα της Παραμονής , λένε , πως τα Ουράνια ανοίγουν 
για μια , μόνο , στιγμή , και πολλοί άνθρωποι θα ξαγρυ-
πνήσουν αυτή τη νύχτα ως τα μεσάνυχτα για να δουν τον 
Ουρανό ν’ ανοίγει , να προφτάσουν τη Θεϊκή Λάμψη και να 
πούνε μια ευχή , που θα πιάσει , ό,τι κι αν ζητήσουνε .
Το πρωί της παραμονής , πριν ακόμα χαράξει , τα παιδιά του 
χωριού , τυλιγμένα στα βαριά πανωφόρια τους , κρατώντας 

μεγάλα ραβδιά και αναμμένα φαναράκια , φέρνουν σ’ όλα 
τα χωριατόσπιτα το μεγάλο μήνυμα της Γέννησης του Χρι-
στού , μαζί με τις ευχές τους για γεροσύνη του σπιτιού και 
υγεία και προκοπή των ανθρώπων του.
«Καλήν εσπέραν άρχοντες
Αν είναι ορισμός σας
Χριστού την Θεία Γέννηση
Να ειπώ στ’ αρχοντικό σας .
……………………………
Ας είν’ καλά τα’ αλέτρι σου
Θεός να το πλαταίνει
Για να θερίζεις σταυρωτά
Να δένεις αντρειωμένα .
Εδώ σε τούτες τις αυλές
Τις μαρμαροστρωμένες
Εδώ ’χουν χίλια πρόβατα
Και τρεις χιλιάδες γίδια .»
Τότες , τα σκοτεινά παράθυρα φωτίζονται , οι πόρτες ανοί-
γουν διάπλατα και τα σακούλια των παιδιών γιομίζουν με 
κουλούρια , κάστανα , καρύδια , μύγδαλα , σταφίδες , γλυ-

κίσματα αλλά και δεκαρίτσες ανάλογα με το «έχει» του 
κάθε νοικοκύρη . Ένα από τα παιδιά της συντροφιάς , το πιο 
τυχερό , που έχει ΚΑΙ τους δυο γονήδες του , το καλούνε οι 
νοικοκυραίοι μέσα στο σπίτι και το βάζουνε να ανακατέψει 
πρώτο τη χριστουγεννιάτικη φωτιά με ένα ραβδί , λέγοντας 
την ευχή : « Πουλιά , κατσίκια , αρνιά , γρόσια».
Κοντά στο ξημέρωμα των Χριστουγέννων γλυκόλαλες 
καμπάνες από χιονισμένα καμπαναριά σπάζουν τη γαλήνη 
της νύχτας με το τραγούδι τους . Το βράδυ αυτό το ευλογη-
μένο , μέσα σε μια μακρινή σπηλιά που ήτανε για αχούρι των 
ζώων γεννήθηκε το Παιδί Όλων των Ανθρώπων . Οι τσοπά-
νηδες είχανε την ευλογία πρώτοι να το δούνε και να το προ-
σκυνήσουνε και ύστερα οι τρεις Μάγοι με τα Δώρα προσκυ-
νήσανε κι εκείνοι και τώρα έχουνε πάρει το δρόμο της επι-
στροφής στις μακρινές τους πατρίδες . Τώρα είναι η σειρά 
των ανθρώπων . Τα έρημα , σκοτεινά σοκάκια του χωριού 
γεμίζουν φώτα ιλαρά , κουβέντες χαμηλές και γδούπους 
από βαριά πατήματα . Στη μέση του χωριού η εκκλησούλα 
λουσμένη στο φως των κεριών και των καντηλιών καλωσο-
ρίζει τούτους τους «Νήπιους» ξωμάχους με την αγνή και 
απονήρευτη ψυχή που σε λίγο θα ανατριχιάσουν σύγκορ-
μοι σαν ο παπάς κι ο ψάλτης αντάμα θα ψάλλουν το μεγάλο 
άγγελμα :
«Χριστός γεννάται δοξάσατε * Χριστός εξ ουρανών απα-
ντήσατε * Χριστός επί γης υψώθητε * . Άσατε τω Κυρίω 
πάσα η γη * και εν ευφροσύνη * ανυμνήσατε λαοί * ότι 
δεδόξασται.…»
Μεσημέρι Χριστουγέννων και το γιορτινό τραπέζι είναι 
καλοστρωμένο . Χτες , την Παραμονή , όσοι είχανε , σφά-
ξανε τα χοιρινά τους . Οι άλλοι μιαν όρνιθα … έναν πετεινό 
… ένα κατσίκι … . Σήμερα , ανήμερα τα Χριστούγεννα , το 
κρέας , μαγειρεμένο με τη σοφία των χρόνων από τη νοι-
κοκυρά , αχνιστό και μυρωδάτο , περιμένει την οικογένεια 
να κάτσει στο τραπέζι . Στο βάθος του τζακιού ξεχωρίζει το 
κατωσάγονο του χοιρινού που ξεκοκαλισμένο και γυμνό 
κρέμεται εκεί για γούρι αλλά και για φόβητρο στους καλικά-
τζαρους . Στη μέση του τραπεζιού , πλάι στη γυάλινη καράφα 
με το κοκκινέλι , μαζί με τους κουραμπιέδες , τα μελομακά-
ρονα και τη γαλατόπιτα , καμαρώνει το μεγάλο Χριστόψωμο 

που ζύμωσε η νοικοκυρά με τις οδηγίες της σοφής γιαγιάς . 
Στο κέντρο του ένας μεγάλος Σταυρός και γύρω – γύρω κάθε 
λογής πλουμίδια από ζυμάρι , που παρασταίνουνε προβα-
τίνες , κατσίκια , βόδια, αλέτρια και οτιδήποτε άλλο έχει 
σχέση με τη σοδειά και την προκοπή του σπιτιού . Γύρω στο 
τραπέζι το χριστουγεννιάτικο κάθονται όλοι : Παιδιά , εγγό-
νια , γιαγιάδες , παππούδες και γονιοί , νύφες και πεθερές 
και συγγενήδες όλοι , καμιά φορά και ξενιτεμένοι που βρή-
καν το δρόμο του γυρισμού . Ο πατέρας , «ο στύλος του σπι-
τιού», σταυρώνει με το μεγάλο μαχαίρι το Χριστόψωμο και 
εύχεται : « Χρόνια Πολλά και του Χρόνου»! Ύστερα κόβει το 
ψωμί και μοιράζει σ’ όλους από μια φέτα , χωρίς να λησμο-
νάει τους ξένους και τον φτωχό ζητιάνο που θα χτυπήσει 
τη μέρα εκείνη την πόρτα του . Αν ίσως το ’χουνε έθιμο σε 
τούτο το χωριό , δεν κόβουνε το Χριστόψωμο , μόνο καρ-
τερούνε να περάσει πρώτα ο παπάς του χωριού . Την ώρα 
που ο παπάς διαβάζει την ευχή , οι άνθρωποι του σπιτιού 
σηκώνουνε , όλοι μαζί , ψηλά το Χριστόψωμο με το δεξί τους 
χέρι . Ύστερα ο παπάς , αφού τελειώσει την ευχή , παίρνει το 
Χριστόψωμο , το κρατάει πάνω απ’ το κεφάλι του και με μια 

απότομη κίνηση το σπάζει στη μέση . Αν το μεγαλύτερο 
κομμάτι βρεθεί στο δεξί του χέρι , τότε όλα προμηνύο-
νται καλά για τη χρονιά που έρχεται . Αν το μεγαλύτερο 
κομμάτι βρεθεί στο αριστερό του χέρι , τότε η χρονιά 
θα ’ναι δύσκολη για τα ζωντανά και τα γεννήματα . Πριν 
αρχίσουνε να φάνε ο νοικοκύρης , για να τιμήσει τους 
φιλοξενούμενους , αρχίζει ένα τραγούδι :
«Απόψε στο σπιτάκι μου έχω χαρά μεγάλη
τον άγγελό μου φίλευα και το Χριστό κερνούσα
και την κυρά την Παναγιά τη σταυροπροσκυνούσα,
να μου χαρίσει τα κλειδιά , κλειδιά του παραδεί-
σου».
Μετά , αφού σταυροκοπηθούνε όλοι , ρίχνονται με 
όρεξη στο χριστουγεννιάτικο φαγητό , τα ποτήρια 
αδειάζουν και γεμίζουν ξανά και ξανά και το ευλογη-
μένο κρασί κυλάει στις φλέβες , φτάνει στο κεφάλι , 

«πνίγει» κάθε στεναχώρια και σκοτούρα και φέρνει τα τρα-
γούδια και τα τραγούδια τους χορούς :
«Τούτη η γης , κυρά Γιώργαινα
Τούτη η γης που την πατούμε
Τούτη η γης που την πατούμε
Ούλοι μέσα θε να μπούμε» !
Ο αθάνατος , αιώνιος Έλληνας που τραγουδάει και χορεύει 
το θάνατο , επειδή αγαπάει τη ζωή .
Κι όταν αποστάσουνε από το γλεντοκόπι , έρχεται η ώρα 
των δώρων της καρδιάς : Η νύφη κάνει δώρο στην πεθερά 
της μια πλουμιστή κουλούρα ή ό,τι άλλο κι η πεθερά δίνει 
στη νύφη τα δικά της τα δώρα . Κι ένας στον άλλονε κι ο 
μικρός στο μεγάλο κι ο μεγάλος στο μικρό όλοι παίρνουνε 
στα χέρια ένα δώρο που δεν είναι δα και τίποτα σπουδαίο 
είναι όμως πιο ατίμητο κι από το χρυσάφι γιατί είναι δώρο 
της καρδιάς και η καρδιά δε ζυγιάζεται και δεν αποτιμιέται 
. Κι ανοίγουνε μετά οι αγκαλιές και γίνουνται όλοι ένας κι ο 
ένας όλοι , γιατί βάλανε το Χριστό στην καρδιά τους και νιώ-
σανε το μήνυμα της Γέννησης χωρίς να χρειαστεί να τους το 
εξηγήσει κανένας αφού : « Εάν τω εσχάτω αποκαλυφθεί , ο 
πρώτος σιγήτω…»
Μετά , κι άλλα ξύλα μπαίνουνε στο τζάκι κι η γιαγιά παίρνει 
μια χούφτα στάρι και το ρίχνει στη φωτιά . Με τα έμπειρα 
μάτια της , τα προικισμένα με τη Σοφία των Αιώνων , παρα-
τηρεί πώς πηδάνε οι κόκκοι του σιταριού μέσα στη φωτιά 
κι ύστερα μαντεύει : Κάποιος θα ζήσει … κάποιος θ’ αρρω-
στήσει … κάποιος θα ξενιτευτεί … κάποιος θα πλουτίσει … 
κάποιος θα παντρευτεί … !
Και τ’ αγγόνια , μαγεμένα απ’ τη θαλπωρή του τζακιού κι 
απ’ το χορό της φωτιάς , τραβάνε τη γιαγιά απ’ το μανίκι 
και τηνε παρακαλάνε ν’ αρχίσει τα παραμύθια . Κι εκείνη 
αρχίζει ν’ ανιστορεί για το μυλωνά που ξενυχτούσε κάποια 
Χριστούγεννα στον ερημικό το μύλο κάτω στη ρεματιά και 
που ύστερα από μεγάλη υπομονή δε βάσταξε άλλο και μ’ 
ένα αναμμένο δαυλί κατάκαψε το θρασύ καλικάτζαρο που 
ζύγωσε απαιτητικός να του μαγαρίσει με ένα σφαρδάκλι 
και να του πάρει τη σούφλα με το μοναδικό του ψητό κρέας .
«Αληθείς Ορθόξοι Παλαιοί Έλληνες» !!!
Καλά Χριστούγεννα !!!

Παλιά Ελληνικά Χριστούγεννα
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OMOΓΕΝΕΙΑ

ΕΓΙΝΕ Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟΥ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ, 

ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κας ΜΠΕΤΤΥΣ ΣΚΟΥΤΑΚΗ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ (ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ) ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ 

ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!!!
ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΝΙΖΩ ΑΥΤΟ… ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΚΙΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ.

ΑΨΟΓΗ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κας ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΕΡΟΓΛΙΔΟΥ & ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ!!!
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Έ
να ταξίδι στην Ελλάδα, αγαπητοί μου 
φίλοι, πέραν από το ότι είναι αναζωο-
γονητικό και διασκεδαστικό, ξανασμί-
γεις με παιδικούς φίλους και συγγε-

νείς, και πέρα για πέρα παραθεριστικό, αφού 
είναι από φυσικό του ο καλύτερος προορι-
σμός για διακοπές,  είναι προπάντων και πά-
νω από όλα, Δι-δα-κτι-κό. 
Βέβαια για κάποιον που έχει ανοίξει όλες τις 
αισθήσεις του διάπλατα και αφήνεται στην 
ζεστή αγκαλιά της μάνας Ελλάδας να τον 
νανουρίσει. Και όλοι γνωρίζουμε την καταλυ-
τική δύναμη του ευεργετικού νανουρίσματος.
Δεν θα αναφερθώ στην ακαταμάχητη δύναμη 
του ιερού βράχου της Ακροπόλεως των Αθη-
νών, που όσες φορές και να την έχεις επι-
σκεφτεί, είναι όπως η πρώτη σου φορά. Και 
στην χιλιοστή σου, έχει να σου φανερώ-
σει κάτι που οι αισθήσεις σου δεν πρόφτα-
σαν να  σου καταγράψουν την προηγούμενη. 
Είναι δύσκολο η ματιά να προλάβει και να 
ενεργοποιήσει όλους τους μηχανισμούς και 
σύγκαιρα να καταγράψουν την μαγεία και το 

μεγαλείο ενός οικοδομικού αριστουργήμα-
τος που οι πρόγονοι μας μπόρεσαν να οικοδο-
μήσουν και να μας αφήσουν κληρονομιά. Το 
μέγεθος ενός πολιτισμού που μια γήινη ζωή 
και μια ημιτελής παιδεία δεν είναι ικανές να 
μας φανερώσει τα κάλλη του και τα ύψιστα 
πανανθρώπινα ιδεώδη του. Εάν επισκεφτή-
κατε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, την Ακρό-
πολη των Αθηνών μία μόνον φορά ή καθό-
λου, τότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε την επό-
μενη που θα βρεθείτε, στο κλεινόν άστυ, στας 
Αθήνας.
Αλλά, όπως όλα τα πράγματα και όλες οι αλή-
θειες έχουν περισσότερα από ένα πρόσωπα 
έτσι λοιπόν μοιραία και η πρόσφατη επίσκεψη 
μου στην πατρίδα, είχε και ένα μελανό σημείο, 
που πρέπει, είναι επιτακτική ανάγκη να σας 
φανερώσω και να σας προστρέξω, να  ενερ-
γοποιήσω όλες τις αμυντικές δυνάμεις που 
έχει κάθε Έλληνας για την πατρίδα του και να 
τις χρησιμοποιήσει  σύμφωνα με τις δικές του 
δυνατότητες.
Με ενόχλησε αφάνταστα η υποδούλωση 

της γλώσσας μας. Αυτή η χωρίς στοιχειώδη 
άμυνα, οικειοθελής παράδοση. Είναι ντροπή 
η άνευ όρων υποταγή έτσι χωρίς άμυνα, ενδο-
τικά, αμαχητί, αλόγιστα, μωρουδίστικα, να 
αποποιούμαι και να παραδίνουμε την κορω-
νίδα του έθνους μας, την πολιτιστική μας ταυ-
τότητα. Την μητέρα όλων των γλωσσών.
Αυτό που “με έβγαλε έξω από τα ρούχα μου”, 
ήταν η εμπειρία μου σε ένα πολυκατάστημα 
που επισκέφτηκα για κάποια δώρα που ήθελα 
να προμηθευτώ. 
Κάθε λίγο και λιγάκι από τα μεγάφωνα του 
πολυκαταστήματος γίνονταν ανακοινώσεις σε 
δύο γλώσσες, πρώτα στα Ελληνικά και μετά 
στα Αγγλικά. Ακόμη και όταν περίμενες στην 
γραμμή για να πληρώσεις σε ενημέρωναν 
μεγαφωνικώς και αγγλιστί, ποιο ταμείο ήταν 
ελεύθερο, λες και ο πελάτης δεν έχει μάτια να 
δει από μόνος του.  Όταν φίλοι μου έφτασα 
και εγώ στο ταμείο δεν άντεξα και ρώτησα 
ποιος είναι ο σκοπός των ανακοινώσεων τους 
σε δύο γλώσσες, γιατί κάτι τέτοιο δεν το έχω 
συναντήσει σε κανένα μέρος του κόσμου, 
εκτός βέβαια από τα αεροδρόμια που είναι 
και απολύτως κατανοητό. Η κοπέλα εξεπλάγη 
για την ερώτηση μου και κοφτά μου απάντησε 
πως αυτή είναι η πολιτική του καταστήματος. 
Τα συμπεράσματα δικά σας.
Φανταστείτε στο Τορόντο που επίσημα ο 
Καναδάς έχει δύο γλώσσες να πας σε κάποιο 
πολυκατάστημα και οι ανακοινώσεις να γίνο-
νται και στις δύο επίσημες γλώσσες. Ο κόσμος 
θα επαναστατήσει. Περιττό να σας πω ότι 
στο Μόντρεαλ που βρίσκετε στο Κεμπέκ, δεν 
υπάρχει περίπτωση ένα πολυεθνικό πολυκα-
τάστημα να τολμήσει να κάνει δυγλωσσικές 
ανακοινώσεις που θα μπορούσε να ήταν και 
πολύ φυσιολογικό.
Θέλετε να σας θυμίσω ποδοσφαιρικούς αγώ-
νες που όλα τα πανό που ανεβάζουν οι διάφο-
ρες κάφρο- θύρες είναι αγγλιστί και οι τοπικές 
ενώσεις φίλων των γαύρων ή των βάζελων 
και όλων των άλλων παρατρεχάμενων αναρ-
τούν τις παρουσίες τους στις κερκίδες χρησι-
μοποιώντας λατινικούς χαρακτήρες. Τα ελλη-
νικά γράμματα δεν τους εκφράζουν πια, μια 
και αγωνίζονται στα σούπερ λιγκ της κολοπε-
τινίτσας.
Η ΕΠΟ που επιτρέπει τους συλλόγους να ανα-
γράφουν στις φανέλες των ποδοσφαιριστών 
τους τα ονόματα τους λατινικά και όχι ελληνικά 
και να ονομάζουν τα γήπεδα τους Εφ Σι Αρένα 
και άλλα τέτοια ευτράπελα. Τα στάδια είναι 
πλέον παλαιομοδίτικα δεν εκφράζουν την προ-
ηγμένη εποχή της ολιστικής μας υποτέλειας.
Αλλά εκεί που η ξενομανία και ο μιμητισμός  
σπάει κάκαλα στην ποντιακήν διάλεκτο και 
όρχεις στην Αττικήν, στην νεοελληνική επι-

κράτησε βέβαια το δωρικό , το α είναι δωρικό 
χαρακτηριστικό, π.χ. Ιαρός- ιερός, Σπάρτα- 
Σπάρτη,  είναι τα ΜΜΕ.
 Αυτός είναι και ο λόγος που η Ελληνική είναι 
τόσο πλούσια για να εκφραστεί. Οι πηγές της 
είναι αυτούσιες και πολυδιαλεκτικές. Ενώ 
η Αγγλική που βάλθηκε η πολιτική ελίτ της 
χώρας μας να επιβάλει πρέπει να ανατρέξει 
στην πλούσια πηγή την Ελληνική να την  αγγλι-
κοποιήσει και να την χρησιμοποιήσει και μείς 
αρνούμενοι τον δικό μας πλούτο να στρουθο-
καμηλίζουμε. 
Ανοίγεις το ραδιόφωνο να ακούσεις ειδήσεις 
και παθαίνεις πολλαπλά εγκεφαλικά, το ένα 
μετά το άλλο.
Έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και αναρωτιέσαι 
σε ποιους απευθύνονται. Ποιοι είναι οι ακρο-
ατές τους. Έλληνες που ομιλούν λίγο ελληνι-
κώς, λίγο αραβίκο, λίγο ορντού και λίγο γκρίκ-
γκλις. Λέτε να προετοιμάζουν μια μελλοντική 
γλώσσα που να εκπροσωπεί μια πολυπολι-
τισμική  εθνότητα αχταρμά και εξασκούνται 
στην μελλοντική τους γλώσσα; 
 Ζητείται επειγόντως  ένας ακαδημαϊκός 
θεσμός, θεματοφύλακας για να σώσει, έστω 
και την ύστατη στιγμή την παραπαίουσα ελλη-
νική κοινωνία από μια γλωσσική εθνοκά-
θαρση  που διενεργείται και όλοι μας κοιτάμε 
από την άλλη πλευρά.
Το τελευταίο μας οχυρό είναι η γλώσσα μας, 
αγαπητοί συμπατριώτες, και εάν δε ενεργο-
ποιηθούμε άμεσα όλοι μας, ίσως να είμαστε 
εμείς οι ίδιοι οι πατροκτόνοι και οι μητροκτό-
νοι και πατριδοκτόνοι της φυλής μας.
Σε όλα τα κράτη υπάρχουν θεσμοί που υπερα-
σπίζονται και προστατεύουν την γλώσσα τους. 
Τιμωρούν και επιβάλουν πρόστιμα σε αυτούς 
που παραβιάζουν και ατιμάζουν την τοπική 
τους γλώσσα. Έχουν επιτροπές που παρακο-
λουθούν τα ΜΜΕ και επιβάλουν χρηματικά 
πρόστιμα και άλλου είδους τιμωρίες.
Στην Ελλάδα των κομμάτων, και της ασύστο-
λης παραβατικότητας και ασυδοσίας για το 
μόνο που ασχολούνται οι ανευθυνουπεύθυ-
νοι φιλοευρωπαιστές και διεθνιστές είναι το 
πως θα βουλιάξουν την χώρα μας πιο βαθιά 
στα χρέη και πως θα ξεπουλήσουν τα πάντα 
στον ξένο παράγοντα. Οι μεγάλοι μεταρρυθ-
μιστές τα δίνουν στους μαυραγορίτες της Wall 
Street. 
Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε να 
αγωνιστούμε για την εθνική μας ταυτότητα και 
αξιοπρέπεια που είναι η Γλώσσα μας. 
Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσα-
κίζει.
Και παραφράζοντας τον Πλάτωνα” “ Εις οιω-
νός άριστος αμύνεσθαι περί Γλώσσης”. 

Σίμος Λεπτοκαρίδης    

Η Πολιτιστική Μας Ταυτότητα

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

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΑΠΕΙΝΩΝ

O 
ΜΙΚΡΟΣ άνθρωπος μεγαλοφέρ-
νει, κομπάζει, επαίρεται. «Όσο 
πιο μικρός είναι σε ψυχικά χαρί-
σματα και πνευματικά προσό-

ντα, όσο πιο ασήμαντος είναι σε αρετές, 
τόσο πιο πολύ φουσκώνει. Νομίζει πως με 
την έπαρση και την εγωιστική του νοοτρο-
πία υψώνεται, παίρνει αξία. 
Ο μικρός άνθρωπος υπερηφανεύεται. Ο 
ύψιστος Θεός ταπεινώνεται. Και ταπεινώ-
νεται τόσο, ώστε να μη μπορώ να το συλ-
λάβη ή ανθρώπινη σκέψη. Πολλά θα μπο-
ρούσε να φαντασθή κανείς. «Ότι όμως ο 
Θεός θα γινόταν άνθρωπος και θα ερχό-
ταν ανάμεσά μας σαν αδύνατο βρέφος και 
θα γεννιόταν σε μιά φτωχική φάτνη, αυτο 
οπωσδήποτε ξεπερνά και την πιό τολμηρή 
φαντασία. Και όμως τα ασύλληπτα και 
άδύνατα για τον άνθρωπο γίνονται δυνατά 
για τον Θεό. 
Πώς, αλήθεια, να συλλάβη ή ανθρώπινη 
σκέψη το μυστήριο της θεϊκής ενανθρω-
πήσεως; Δεν έχει απλώς να θαυμάση και 
να έκστασιασθή μπροστά σ’ ένα εντυ-
πωσιακό γεγονός. «Έχει να συγκλονισθή 
μπροστά σ’ ένα φαινομενικά μικρό γεγο-
νός, που κρύβει όμως ασύλληπτο ύψος και 
απερίγραπτο μεγαλείο. Δεν έχει μπροστά 
της τον Θεό να θαυματουργή και να εκδη-
λώνη την παντοδυναμία Του. Έχει τον Θεό 
να ταπεινώνεται και να δείχνη αδυναμία.
Το πιο μεγάλο γεγονός της ιστορίας αναγ-
γέλλεται σαν το πιο απλό και ταπεινό. Ο 
άγγελος ευαγγελίζεται στους ποιμένες την 
πιο μεγάλη χαρά για όλο το λαό, «ότι ετέ-
χθη υμίν σήμερον σωτήρ» (Λουκ. 6’ 11) 
και τους παραπέμπει σ’ ένα βρέφος μέσα 
σε μιά φτωχική φάτνη. «Και τούτο υμίν το 
σημείον: εύρήσετε βρέφος έσπαργανωμέ-
νον, κείμενον εν φάτνη». (6’ 12). Τι σχέση 
μπορεί να έχη ένα αδύνατο βρέφος στην 
αγκαλιά της μητέρας του, ακουμπησμένο 
σε μιά φτωχική φάτνη, με τον παντοδύ-
ναμο Θεό, που δημιούργησε τον ουρανό 
και τη γη και κυβερνάει το σύμπαν; Ή 
εγωιστική σκέψη σκανδαλίζεται και άπι-
στεί, ή καθαρή και ταπεινή καρδιά γονατί-
ζει εύλαβικά μπροστά σε μια τέτοια άκρα 
ταπείνωση.
«Όταν περιμένης ένα Μεσσία, περιμέ-
νεις ένα πανίσχυρο ηγέτη. Θέλεις να δης 
τα διακριτικά της εξουσίας του, της δυνά-
μεώς του. Περιμένεις κάποια μεγαλοπρέ-
πεια. Καποιο εντυπωσιασμό. Δεν περιμέ-
νεις ένα βρέφος αδύνατο σε μια φτωχική 
φάτνη. Έτσι σκέπτεται ή περιορισμένη 
ανθρώπινη λογική. Έτσι δεν σκέπτεται ο 
ουρανός. «Έτσι δεν σκέπτονται οι αλη-
θινά μεγάλες ψυχές, οι ταπεινές. Οι ποιμέ-

νες όπως και οι μάγοι, δοξάζουν τον Θεό, 
γονατίζουν και προσκυνούν το μυστήριο 
της ταπεινώσεως.
Οι τρόποι ενεργείας του Θεού διαφέ-
ρουν από τους τρόπους που ενεργούν οι 
άνθρωποι. «Ο ταπει νων εαυτόν ύψωθή-
σεται» μας λέει ο Θεός και μας το δείχνει 
με το παράδειγμά Του. «Ο υψών εαυτόν 
υψωθήσεται» φωνάζει ο άνθρωπος και 
ξεπέφτει στην άβυσσο της πιο τραγικής 
συμφοράς.
«Ο Θεός κάνει την πιο μεγάλη χειρονο-
μία αγάπης και προσφοράς στην ανθρω-
πότητα με τον πιο απλό, αθόρυβο και 
ταπεινό τρόπο. Θυσία δεν είναι μόνο ή 
σταύρωση. Είναι και η «κένωση» της σαρ-
κώσεως, όταν ο Θεός παίρνη «δούλου 
μορφήν». Στη γέννηση θαυμάζουμε την 
άκρα ταπείνωση του ένανθρωπήσαντος 
Θεού, που γίνεται άνθρωπος, μικρό και 
αδύνατο βρέφος, στην αγκαλιά της ταπει-
νής Παρθένου.
Αυτό είναι το μεγαλείο της αληθινής αγά-
πης: Θυσία χωρίς όρους και χωρίς όρια. 
Η αγάπη δεν ξέρει ίδιοτελεϊς περιορι-
σμούς. Προχωρεί από ταπείνω ση σε 
ταπείνωση. Ταπεινώνεται για να υψώση. 
Θυσιάζεται για να σώση. «Ό,τι πιο ωραίο, 
πιο μεγάλο και πιό ιερό έχει να παρουσι-
άση ό κόσμος, αυτό στηρίζεται μονάχα 
στην ταπείνωση . Και ή ταπείνωση είναι 
μια μορφή, ή πιο δυνατή, αγάπης. Δεν 
υπάρχει αγάπη χωρίς ταπείνωση. Αν δεν 
είσαι ταπεινός δεν μπορείς να αγαπήσης. 
Ο εγωιστής δεν αγαπάει παρά μονάχα τον 
εαυτό του. Μονάχα όποιος ξέρει να ταπει-
νώνεται εκείνος μπορεί να αγαπήση αλη-
θινά.
Το ανυπέρβλητο αυτό παράδειγμα μας 
έδωσε ό Θεός με τη σάρκωσή Του. Κι είναι 
σαν να μας λέη: «Αν εγώ έγινα παιδί, γιατί 
εσείς διστάζετε να γίνετε παιδιά; Και όμως 
αν δέν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν μπορείτε 
να μπήτε στη βασιλεία μου. Δεν μπορείτε 
να μπήτε στη φάτνη μου.
Αυτό το μήνυμα μάς υπογραμμίζει η 
φάτνη της Βηθλεέμ. Και το μήνυμα αυτό το 
6ροντοφνησε ο Κύριος με το παράδειγμά 
του, ώς βρέφος, προτού μας το πή μέ τα 
θεϊκά Του χείλη. Και το επαναλαμβάνει 
καθημερινά, πώς δεν υπάρχει θέση κοντά 
Του, παρά μονάχα για εκείνους που έχουν 
παιδική καρδιά. Από αυτή την άποψη τα 
Χριστούγεννα είναι πράγματι η γιορτή των 
παιδιών, των ταπεινών, των απλών. Αν ο 
εγωισμός που διχάζει έχει για σύμβολο 
του το βαβελικό πύργο, ή ταπείνωση που 
πλησιάζει τους ανθρώπους έχει για σύμ-
βολό της την Βηθλεέμ, το θείο Βρέφος.

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.

H
O

M
E

S
 F

O
R

 L
E

A
S

E
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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Για άλλη μια φορά, ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά Σωτήριος έδειξε 
πόσο θέλει ένωση και ομοψυχία του Ελληνισμού του Καναδά
Πριν κλείσει τον ιερατικό του λόγο στα θειρανήξια του Ιερού Ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, και βλέποντας ότι ήταν παρούσα η νέα 
πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος Τορόντο κα Μπέττυ Σκουτάκη, και λίγες μέρες μετά τον «βρομερό οχετό» που είχει εξαπωλήσει «κάποιος» 
πρόεδρος της Κοινότητος που ήθελε να δικοικεί με τεράστια αποτυχία, οικονομικά και κοινωνικά την Κοινότητα μας, και που δεν θέλω να 
αναφέρω ούτε το όνομά του, ο κκ Σωτήριος έδωσε το στίγμα της ολοκληρωτικής παρουσίας του πλέον στον Καναδά!
«Κυρία Σκουτάκη, συγχαρητήρια για την εκλογή σας ως Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος Τορόντο. Είμαι ευτυχής που εκλεχθείκατε και 
σηκώσατε μανίκια, γιατί από αύριο θα έχουμε πολύ στενή συνεργασία για το καλό της παροικία και μαζί μας θα είναι και οι εξαίρετοι Έλληνες 
κκ Καραντώνης και Φαναράς!»
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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.

Τ
α Χριστούγεννα είναι προ των 
πυλών και τα χριστουγεννιάτι-
κα γλυκά έχουν ήδη αρχίσει να 
κάνουν την εμφάνισή τους σε 

φούρνους, ζαχαροπλαστεία και σε σπί-
τια. 
Σίγουρα, οι γιορτές είναι συνδυασμέ-
νες με νόστιμες λιχουδιές, τις οποίες 

απολαμβάνουμε όλοι μας αυτή τη μία 
και μοναδική φορά του χρόνου. Πάντα, 
όμως, πρέπει να βάζουμε ένα μέτρο 
γιατί οι λιχουδιές αυτές κρύβουν και 
πολλές θερμίδες!
Ας δούμε, όμως, λίγο αναλυτικότερα 
πόσες θερμίδες κρύβουν οι μικροί 
αυτοί θησαυροί:
Μελομακάρονα: Τα μελομακάρονα περι-
έχουν μονοακόρεστα και πολυακόρεστα 
λιπαρά, βιταμίνη Ε και αιθέρια έλαια 
κανέλλας. Τα βασικά συστατικά από τα 
οποία αποτελούνται είναι η ζάχαρη, η 
κανέλλα, το σιμιγδάλι, τα καρύδια και 
το μέλι. Σε ποσότητα 100 γραμμαρίων 
περιέχονται 365 θερμίδες, ενώ οι θερ-
μίδες που αναλογούν σε ένα κομμάτι 
40 γραμμαρίων είναι κατά προσέγγιση 
146.
Δίπλες: Οι δίπλες αποτελούνται κατά 
κύριο λόγο από αυγά, ζάχαρη, μέλι, 
καρύδια και κανέλλα. Είναι πηγή πολυ-
ακόρεστων λιπαρών, βιταμίνης Ε και 
αιθέρια έλαια κανέλλας. Έχουν πολλές 
θερμίδες και χοληστερίνη λόγω των 
αυγών που περιέχουν. Οι δίπλες ανά 

100 γραμμάρια περιέχουν 289 θερμί-
δες, ενώ σε ένα τεμάχιο 40 γραμμαρίων 
οι θερμίδες που αντιστοιχούν είναι 116 
περίπου.
Κουραμπιέδες: Οι κουραμπιέδες περι-
έχουν βούτυρο, ζάχαρη και αμύγδαλα. 

Και αυτοί προκαλούν χοληστερίνη διότι 
περιέχουν βούτυρο και έχουν πολλές 
θερμίδες αφού σε ποσότητα 100 γραμ-
μαρίων περιέχονται 463 θερμίδες και 
σε ένα τεμάχιο 40 γραμμαρίων οι θερ-
μίδες που αντιστοιχούν είναι 186 περί-
που.
Βασιλόπιτα τσουρέκι: Η βασιλόπιτα 
τσουρέκι περιέ χε ι μαγ ιά, μασ τ ίχα, 
ζάχαρη, βούτυρο και αυγά. Αποτελεί 
πηγή χοληστερίνης και πολλών θερμί-
δων αφού τα 100 γραμμάρια αποδίδουν 
386 θερμίδες ενώ ένα κομμάτι 50 γραμ-
μαρίων κρύβει 193 θερμίδες.
Βασιλόπιτα κέικ: Τα κυριότερα συστα-
τικά της βασιλόπιτας κέικ είναι τα καρύ-
δια, τα αυγά, η ζάχαρη κ.ο.κ. Αποτελεί 
εστία χοληστερίνης και κρύβει 376 θερ-
μίδες σε ποσότητα  100 γραμμαρίων, 
ενώ σε ένα κομμάτι 75 γραμμαρίων 
περίπου αντιστοιχούν 282 θερμίδες.            
Μπακλαβαδάκια: Τα μπακλαβαδάκια 
περιέχουν ξηρούς καρπούς και λόγω 
του βουτύρου, περιέχουν κακό για την 
υγεία της καρδιάς ζωικό λίπος, σε αντί-
θεση με τον παραδοσιακό σπιτικό μπα-
κλαβά που γίνεται με λάδι. Σε ποσότητα 
100 γραμμαρίων κρύβονται 386 θερ-
μίδες.

Tips για να μην παχύνουμε
Πώς μπορούμε να απολαύσουμε τις χρι-
στουγεννιάτικες λιχουδιές, διατηρώντας 
τα κιλά μας σε σταθερό επίπεδο; Ο τρό-

πος είναι απλός! Δε χρειάζεται να στε-
ρούμαστε αλλά να βάζουμε μέτρο! Τι 
εννοώ λοιπόν, με αυτό; Ότι δε χρειάζε-
ται όλη μέρα να είμαστε πάνω από ένα 
δίσκο με γλυκά και να τσιμπολογάμε, 
ούτε όμως και να τρώμε μεγάλα κομ-

μάτια γλυκών και συνέχεια. Αντιθέτως, 
επιλέγουμε να τρώμε μικρά σε μέγεθος 
γλυκίσματα ώστε να δοκιμάζουμε από 
όλες τις γεύσεις. Επίσης, μπορούμε να 
καταναλώνουμε τα αγαπημένα μας γλυκά 
την ημέρα των Χριστουγέννων και τις 
υπόλοιπες ημέρες να τρώμε με μέτρο, 
ενώ ένας καλός τρόπος είναι να βάλουμε 
την άσκηση στη ζωή μας ώστε να καίμε 
κάποιες από τις θερμίδες που πήραμε.

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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Έ
να κυριακάτικο πρωινό, η Άννα κοι-
τούσε το χιόνι. Ο χειμώνας έφτασε…
- Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα!! 
- Αυτές οι μέρες είναι γεμάτες καλο-

σύνη ή έτσι θα έπρεπε να είναι, είπε η για-
γιά, θα  σου πω μια ιστορία για έναν" Άγιο" 
- "Άγιο";; 
Όπως ο Άγιος Βασίλης, γιαγιά μου.. 
- Υπάρχουν κι άλλοι Άγιοι, και αυτός είναι 
γνωστός για την καλοσύνη του και την ευγέ-
νειά του. 
Κάποτε σε ένα μικρό χωριό, στη Μικρά 
Ασία, στα μέρη του Πόντου, γεννήθηκε ο 
πιο ευγενικός, ο πιο αγαπητός Άγιος. 
Ο Άγιος Βλάσιος, που μελετούσε την ιατρική 
επιστήμη και τα ιερά κείμενα, ζούσε με 
σεβασμό και θεοσοφία. Μελετούσε το 
ανθρώπινο σώμα για χρόνια και μέσα από 
τον υπέροχο μικρόκοσμο, πίστευε όλο και 
πιο βαθιά, στον Έναν και Μοναδικό Θεό. 
Παρατηρούσε με ζήλο και υπομονή καθώς 
πήγαινε στα σπίτια των ασθενών του. Πότε 
δε ζητούσε χρήματα. Τις περισσότερες 
φορές έδινε στους αρρώστους, τα φάρμακα 
δωρεάν. Αρκετές φορές, όταν και ο ίδιος, 
δεν είχε τα χρήματα, ζητούσε από γνωστούς 
εύπορους Χριστιανούς, να προσφέρουν τον 
οβολό τους, για τον συνάνθρωπό τους. 
Ο Άγιος Βλάσιος παράλληλα με το ιατρικό 
του επάγγελμα, συνέχιζε να μελετάει τα 
θρησκευτικά βιβλία και την Αγία Γραφή. 
Έγινε γνωστός σε όλο το Χριστιανικό κόσμο 
εκείνης της εποχής. Απέκτησε φήμη και υπό-
ληψη λόγω της καλοσύνης του και της αρε-
τής του, που άρχισαν να εξαπλώνονται και 
να χαίρει την εκτίμηση όλων. 
Έτσι αποφάσισαν οι Χριστιανοί, εκείνης της 
εποχής, να τον χρήσουν Επίσκοπο στη Σεβα-
στεία. 
Ο Άγιος Βλάσιος, από τη θέση του Επισκό-
που, εργάστηκε ακόμη πιο πολύ. Με την 
πίστη στο Μοναδικό Θεό, να δυναμώνει, 
προσευχόταν αδιαλείπτως. 
Αγαπούσε πολύ τους ανθρώπους και προ-
σευχόταν, για να ακολουθούν πάντα το 
μονοπάτι της Αγίας Γραφής. 
Δίδασκε στους πιστούς, να προσεύχονται, 
να ζητούν συγχώρεση και ευλογία, να βοη-
θούν ο ένας τον άλλον και να διαβάζουν τα 
ιερά κείμενα. 
Τα χρόνια περνούσαν και ο ίδιος συνέχιζε 

το αξιόλογο έργο του στην Επισκοπή του. 
Ένιωθε όμως, ότι η ψυχή του διψά για την 
Αλήθεια και παραμένει ατελής. Χρειαζόταν 
να έρθει πιο κοντά στον Θεό. 
Αποφάσισε μετά από πολύ σκέψη να φύγει 
και να πάει στην Καππαδοκία εγκαταλείπο-
ντας τη θέση του. 
Εκεί σε ένα βουνό, σε μια σπηλιά, όπου 
δύσκολα πήγαινε άνθρωπος, αποφάσισε να 
εγκατασταθεί. Μέρα, νύχτα προσευχόταν με 
βαθιά πίστη στον Έναν και Μοναδικό Θεό. 
Σε εκείνη την σπηλιά που έκανε σπίτι του, ο 
Άγιος Βλάσιος, προσευχόταν με την καρδιά 
του αγνή και καθαρή και κατάφερε, να αγγί-
ξει τη φώτιση. Ο Θεός εισάκουγε τις προ-
σευχές του και του έστελνε παρέα, τα άγρια 
θηρία, που στο άκουσμα των προσευχών 
του ή ακόμα και στο άγγιγμα του, ημέρευαν 
και έμεναν μαζί του. Ο Άγιος Βλάσιος, έλαβε 
τη Χάρη του Θεού και κάθε φορά που προ-
σευχόταν, έλαμπε ο ίδιος και ολόκληρη η 
σπηλιά. 
Κάποια μέρα, ανέβηκαν οι κυνηγοί και βρή-
καν τα άγρια θηρία, συγκεντρωμένα στην 
είσοδο της σπηλιάς κι παραξενεύτηκαν, βλέ-
ποντας αυτή την εικόνα. 
Ο Άγιος Βλάσιος καθόταν στην σπηλιά 
μπροστά και όσο προσευχόταν, ένα φως τον 
έλουζε και φώτιζε ολόκληρη τη σπηλιά, ενώ 
τα άγρια ζώα καθόντουσαν δίπλα του, σαν 
αρνιά, χωρίς να τον πειράζουν. 
Οι κυνηγοί, επέστρεψαν πίσω στη Χώρα και 
αφηγήθηκαν όσα είδαν στο βουνό, στους 
ανθρώπους του Βασιλιά, που καθόλου δε 
χάρηκε, όταν άκουσε για αυτόν τον γέρο-
ντα, που κλεισμένος σε μια σπηλιά, μιλούσε 
σε ένα Θεό και είχε δίπλα του παρέα, όλα τα 
άγρια θηρία. 
Έτσι, έστειλε να τον συλλάβουν και να τον 
οδηγήσουν μπροστά του. Αυτό κι έκαναν. 
Την επόμενη μέρα, οι στρατιώτες έφτασαν 
στη σπηλιά και συνέλαβαν τον Άγιο Βλάσιο, 
που τους περίμενε ήρεμος. Αφού έκανε την 
πρωινή προσευχή του, τους ακολούθησε. 
Στο δρόμο, για το Παλάτι, ο κόσμος είχε 
άρχισε να συγκεντρώνεται γύρω τους, και 
να ακολουθεί την πομπή, με τους στρατι-
ώτες. 

Θαύματα 
O Άγιος Βλάσιος δε σταμάτησε να προσεύ-
χεται, και έλαμπε ολόκληρος. 
Ο κόσμος, άρχισε να νιώθει χαρούμενος 
και κάποιοι θέλησαν να τον αγγίξουν. 
Κάποιοι, που είχαν χρόνιες παθήσεις άρχι-
σαν να περπατούν κι άλλοι, να μιλούν. 
Τα θαύματα άρχισαν να συμβαίνουν...
Ξαφνικά μια γυναίκα εμφανίστηκε, πολύ 
ανήσυχη και στενοχωρημένη κι άρχισε 
να φωνάζει, για το παιδί της που πνίγεται. 
Ακολούθησε το πλήθος και απελπισμένη, 
όπως ήταν, πλησίασε τον Άγιο Βλάσιο και 
του ζήτησε να κάνει κάτι για το παιδί της, 
που πνιγόταν από ένα ψαροκόκαλο, που 
είχε σφηνωθεί στο λαιμό του. 
Ο Άγιος Βλάσιος, προσευχήθηκε ειλικρινά 
και με ταπείνωση, όπως λέει η παράδοση, 
-«Θεέ μου, Συ ο Οποίος εισακούς όσους 
επικαλούνται με πίστη το Όνομα Σου, 
δέξου Σε παρακαλώ και τη δική μου προ-
σευχή και βγάλε με την θεία δύναμή Σου το 

αγκάθι από το παιδί και δος την υγεία του... 
Ο Θεός, δια πρεσβειών του δούλου Σου 
Βλασίου, βοήθησον, χάρισε και σε αυτούς 
ταχέως την ιατρείαν, εις δόξαν του Μεγά-
λου Ονόματος Σου» προσευχήθηκε. Όταν 
τελείωσε την προσευχή του, άγγιξε στη 
συνέχεια το λαιμό του παιδιού και το ψαρο-
κόκαλο πετάχτηκε και το παιδί άρχισε να 
αναπνέει κανονικά. Και να μιλάει. Η μητέρα 
του αγκάλιασε το παιδί της,  χαρούμενη και 
ανακουφισμένη. 
-"Πήγαινε, της είπε ο Άγιος και να προσεύ-
χεσαι με την καρδιά σου, στο Μοναδικό 
Θεό". 
Ο Άγιος Βλάσιος είχε περάσει από αρκετά 
βασανιστήρια και βρισκόταν στο κελί του, 
συνεχίζοντας να προσεύχεται. Η φήμη του, 
όμως συνέχισε να εξαπλώνεται στις γύρω 
περιοχές και τον επισκέπτονταν, για να 
ζητήσουν την ευλογία του και να προσευ-
χηθεί για τις αμαρτίες τους στον Έναν και 
Μοναδικό Θεό. 
Έτσι έφτασαν στο κελί του, όπως λέει η 
Παράδοση, άνθρωποι από τη γειτονική 
Πολιτεία, όπου είχε πέσει μεγάλος λοιμός 
και οι άνθρωποι πέθαιναν. 
Τότε ο Άγιος, τους είπε να του φέρουν 
φρούτα της εποχής, κι εκείνοι του έφεραν 
πολλά καρπούζια. 
Άρχισε να τα ευλογεί ο Άγιος Βλάσιος ένα 
- ένα και στη συνέχεια, τους είπε ότι θα 

πρέπει να τα κόψουν και να τα μοιράσουν 
πρώτα στα παιδιά και μετά οι μεγάλοι. 
Έτσι κι έγινε, οι άνθρωποι επέστρεψαν 
στην πόλη τους κι άρχισαν να μοιράζουν, 
τις ευλογημένες  πλέον μερίδες του καρ-
πουζιού πρώτα στα παιδιά και μετά στους 
μεγάλους. Σιγά, σιγά, οι μέρες περνούσαν 
και όλοι άρχισαν να γίνονται καλά και να 
πέφτει ο πυρετός, να μην έχουν  πλέον ούτε 
συνάχι, ούτε βήχα και στο όλοι οι κάτοικοι 
γιατρεύτηκαν. 
Αυτό το έθιμο, με το καρπούζι έχει διατη-
ρηθεί μέχρι σήμερα, όπου στο νησί της 
Κέρκυρας, την ημέρα που γιορτάζει, ο 
Άγιος Βλάσιος, μαζί με το αντίδωρο, δίνουν 
στους πιστούς κι ένα κομμάτι καρπούζι. 
"Λαιμόν Βλάσιος εκκόπεις δια ξίφους, 
άγλουσι λαιμός ρευμάτων είργει βλάβας." 
Τα μαρτύρια του Αγίου Βλασίου συνεχί-
ζονταν, κάθε μέρα πιο βίαια. Όμως, όσο 
πιο έντονα δοκιμαζόταν, τόσο τα θαύ-
ματα συνεχίζονταν, όπως το πιο γνωστό σε 
όλους τους Χριστιανούς αδελφούς, η διά-
σωση του χοίρου, τον οποίο τον είχε αρπά-
ξει ένας άγριος λύκος και ήταν η μοναδική 
περιουσία μιας φτωχής χήρας. Χάρη στη 
δύναμη της προσευχής του Αγίου Βλασίου, 
ο λύκος ημέρεψε καθ οδόν κι επέστρεψε το 
χοίρο αβλαβή στη φτωχή γυναίκα. 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ιστορία Αγίου Βλασίου: Ένας Άγιος γεμάτος καλοσύνη
ΕΥΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΝΟΥ 
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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

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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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

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

Η 
Σχολική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας του Τορόντο ζητά από 
τους γονείς και τους κηδεμό-
νες των μαθητών να προετοι-

μαστούν για μια πιθανή στροφή στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση σε ορισμένες 
τάξεις και σχολεία μετά το χειμερινό δι-
άλειμμα, καθώς τα κρούσματα COVID-19 
συνεχίζουν να αυξάνονται στην πόλη.
Σε ένα σημείωμα που δημοσιεύθηκε στον 
ιστότοπο του συμβουλίου την Τετάρτη, το 
διοικητικό συμβούλιο είπε ότι οι μαθη-
τές θα πρέπει να φέρουν στο σπίτι όλα τα 
προσωπικά τους αντικείμενα, συμπερι-
λαμβανομένων τυχόν εργαλείων ή προ-
μηθειών που μπορεί να χρειαστούν για 
να στραφούν στην εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση.
«Καθώς τα κρούσματα COVID-19 συνεχί-
ζουν να αυξάνονται στο Τορόντο, το ίδιο 
συμβαίνει και με την πιθανότητα μεμονω-
μένες τάξεις ή σχολεία να μεταβούν στην 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση για κάποιο 
χρονικό διάστημα», αναφέρει το σημεί-

ωμα.
Το συμβούλιο συνέχισε λέγοντας ότι αν 
και δεν έχουν λάβει καμία ένδειξη ούτε 
από το Υπουργείο Παιδείας ούτε από το 
Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Τορό-
ντο ότι τα σχολεία θα κλείσουν, κάνουν τη 
σύσταση «από άφθονη προσοχή».
«Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι είμαστε 
έτοιμοι να εφαρμόσουμε όποια απόφαση 
μπορεί να πάρουν ομαλά και αποτελε-
σματικά και να συνεχίσουμε να υποστη-
ρίζουμε τη μάθηση και την ευημερία των 
μαθητών μας», ανέφερε το συμβούλιο.
Το TDSB ενημέρωσε ότι οι μαθητές θα 
σταλούν στο σπίτι με ένα κιτ ταχείας εξέ-
τασης αντιγόνου που περιλαμβάνει πέντε 
τεστ κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, 
το οποίο ξεκινά στις 20 Δεκεμβρίου και 
λήγει στις 3 Ιανουαρίου.
Αυτήν τη στιγμή, πάνω από το 22 τοις 
εκατό των σχολείων του Οντάριο έχουν 
τουλάχιστον ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα 
του νέου κοροναϊού και σχεδόν το ένα τοις 
εκατό είναι κλειστά ως αποτέλεσμα.

Πιθανή επιστροφή σε εκπαίδευση 
εξ αποστάσεως στα σχολεία του 
Τορόντο

Η 
αστυνομία του 
Τορόντο έδωσε 
στη δημοσιότη-
τα την ταυτότητα 

ενός άνδρα που καταζητεί-
ται σε ένα χτύπημα και τρέ-
ξιμο στο Σκάρμπορο νωρί-
τερα αυτή την εβδομάδα 
που άφησε νεκρό έναν ηλι-
κιωμένο πεζό.
Το βράδυ της 12ης Δεκεμ-
βρίου, ένας 82χρονος 
άνδρας διέσχιζε τη λεω-
φόρο Sheppard East κοντά 
στην οδό Allanford Road 
όταν ένα SUV τον χτύπησε, σύμφωνα με την αστυνομία.
Ο άνδρας διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο.
Μετά τη σύγκρουση ο οδηγός διέφυγε από την περιοχή, σύμφωνα με την αστυνομία. Το 
SUV, ένα ασημί Hyundai Santa Fe, εντοπίστηκε την Τρίτη, αλλά ο οδηγός παρέμεινε εξαι-
ρετικός.
Η αστυνομία αναγνώρισε τον οδηγό την Τετάρτη ως τον 39χρονο Faisal Kaleem Aslam, 
γνωστό και ως Faisal Muhammad και Faisal Aslam Kaleem.
Καταζητείται επειδή εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος που προκάλεσε το θάνατο. 
Περιγράφεται ως πέντε πόδια-οκτώ με ελαφριά έως μέτρια σωματική διάπλαση, ίσια 
μαλλιά μέχρι τους ώμους και γκρίζα και μαύρη γενειάδα.
Η αστυνομία ζητά από οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί τους στο 
416-808-1900 ή να καλέσει τους Crime Stoppers ανώνυμα στο 416-222-TIPS (8477).

39χρονος αναζητείται μετά από 
θανατηφόρο τροχαίο

Τ
ο Τορόντο θα σχεδόν διπλασιάσει 
τη χωρητικότητα στα κέντρα μαζι-
κού εμβολιασμού της πόλης και θα 
λάβει επιπλέον μέτρα για να βελτι-

ώσει τους αριθμούς εμβολιασμών εν μέ-
σω έκκλησης για την ενίσχυση των προ-
σπαθειών αντιμετώπισης της μετάλλαξης 
Όμικρον, δήλωσε ο Δήμαρχος, Τζον Τόρι, 
σε συνάντηση με δημοσιογράφους το από-
γευμα της Τετάρτης.
Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι «ο Δήμος θα διε-
ρευνήσει κάθε ευκαιρία για να αυξήσει την 
ικανότητα εμβολιασμού. Δεν αποκλείουμε 
καμμία επιλογή όσον αφορά την αυξημένη 
ανάγκη επέκτασης αυτής της ικανότητας.»
Τα σχόλιά του ήρθαν μόλις μια ώρα αφότου 
ο πρωθυπουργός Doug Ford ανακοίνωσε 
μια επιταχυνόμενη ενισχυτική στρατηγική 
για την επαρχία για να προσπαθήσει να 
μειώσει την εξάπλωση της πιο μεταδοτικής 
παραλλαγής COVID-19. Αυτή η στρατηγική 
θα σιγουρέψει ότι όλοι από 18 ετών και 
άνω θα δικαιούνται να κάνουν κράτηση για 

μια τρίτη δόση στις 20 Δεκεμβρίου, εφό-
σον το ραντεβού είναι τουλάχιστον τρεις 
μήνες μετά τη δεύτερη βολή τους.
«Αυτό που γνωρίζουμε για την Omicron 
από αξιωματούχους δημόσιας υγείας 
μέχρι στιγμής είναι ότι αυτή η παραλλαγή 
κινείται γρήγορα. Αυτή η ταχύτητα είναι 
που πιθανότατα αντιπροσωπεύει το πραγ-
ματικό πρόβλημα. Και αυτός είναι ο λόγος 
που κυκλοφορούμε και κινούμαστε με 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα για 
να ξεκινήσουμε τους εμβολιασμούς», είπε 
ο Τόρι.
Για να καλύψουν την ανανεωμένη ζήτηση 
για εμβόλια, οι πέντε κλινικές της πόλης 
θα λειτουργούν και πάλι επτά ημέρες την 
εβδομάδα με τη δυνατότητα να χορηγούν 
περίπου 41.000 δόσεις την εβδομάδα.
Η πόλη πρόσθεσε 100.000 ραντεβού στις 
κλινικές της έως τις 19 Ιανουαρίου τη Δευ-
τέρα και αρκετές χιλιάδες είναι ακόμα δια-
θέσιμες. Άλλα 8.800 ραντεβού προστίθε-
νται στην κλινική Woodbine Mall.

Τόρι: «Δεν αποκλείουμε καμία 
επιλογή»
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Έμμα Κοπς: το πιο καυτό 
μοντέλο εσωρούχων

 Αυτή τη στιγμή στο 
χώρο του μόντελινγκ 
θεωρείται ένα από 
τα πιο σέξι μοντέλα 
για φωτογραφίσεις 
εσωρούχων. Έχει 
αρχίσει τα τελευταία 
χρόνια να χτίζει την 
καριέρα της και να 
γίνεται όλο και πιο 
γνωστή.

Ξεκίνησε τις 
φωτογραφίσεις 
εσωρούχων σε 
ερασιτεχνικό 
επίπεδο και 
πλέον είναι ένα 
γνωστό μοντέλο, 
το οποίο με κάθε 
σέξι φωτογράφισή 
της προκαλεί 
χτυποκάρδια στον 
ανδρικό πληθυσμό.

Το ξανθό πληθωρικό 
μοντέλο από 
την Αυστραλία, 
Έμμα Κοπς, ζει 
στο Σάουθαμπτον 
και ξέρει πώς να 
ποζάρει στο φακό 
ώστε να αναδείξει τις 
ζουμερές καμπύλες 
της.
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Ο Ιάσονας μίλησε στο 
δημοσιογράφο Κων-
σταντίνο Αρτσίτα και με 
αφορμή το μιούζικαλ 
Hair είπε τα ακόλουθα:
«Το musical Hair γρά-
φτηκε τη δεκαετία του 
’70, αλλά ακόμα και 
σήμερα πολεμάμε για 
τα ίδια πράγματα. Είμαι 
ομοφυλόφιλος, έχω 
μάθει όλα αυτά τα χρό-
νια να κρύβομαι, να μην 
λέω την αλήθεια μου. 
Να ζητήσω συγγνώμη 
για τις φορές που έχω 
πει ψέματα. Έχω βρε-
θεί πολλές φορές στη 
δύσκολη θέση να απα-
ντώ σε ερωτήσεις του 
τύπου “τι σου αρέσει 
σε μια κοπέλα; Έχεις 
κοπέλα αυτή την περί-
οδο;”.
Πά ν τ α  μ ο υ  ή τ α ν 
δύσκολο να αρθρώσω 
τις λέξεις, είμαι ο Ιάσο-
νας Μανδηλάς και είμαι 
ομοφυλόφιλος, έχω 
σχέση με άντρα και είμαι 
χαρούμενος.»

Η Δήμητρα 
Αλεξανδράκη θα 
βαφτιστεί για τρίτη φορά

Εδώ και μήνες έχει γίνει γνω-
στό πως το μοντέλο Δήμητρα 
Αλεξανδράκη έχει αρραβωνια-
στεί και ετοιμάζεται να ντυθεί 
νυφούλα, αλλά τώρα μάθαμε 
πως εκτός από το γάμο της, η 
πρώην παίκτρια του My Style 
Rocks και της Φάρμας, ετοι-
μάζει και τη βάφτισή της και 
μάλιστα αυτή θα είναι η τρίτη 
βάφτισή της!

«Τώρα έχω στόχους για 
την επαγγελματική μου 
ζωή, όχι την προσωπική, 
είμαι 32» λέει ο 
Κωνσταντίνος Βασάλος 
Ο Κωνσταντίνος Βασάλος βρέ-
θηκε στο «Καλό Μεσημεράκι» 
της Παρασκευής και μίλησε 
στον Νίκο Μουτσινά για τους 
στόχους του, τόσο σε προσω-
πικό όσο και σε επαγγελματικό 
επίπεδο.
Όταν ο Κωνσταντίνος Βασάλος 
ρωτήθηκε για το πώς σκέφτεται 
το μέλλον του, απάντησε: «Έχω 
στόχους, αυτή την περίοδο, 
όμως, πάνω στην καριέρα, 
είμαι 32».

Στη σκηνή του J2US ανέβηκε η 
Λάουρα Νάργες, για ακόμη μια 
φορά, το βράδυ του Σαββάτου 
πλάι στον Νικηφόρο στον Alpha. 
Αυτή τη φορά όμως η παρουσι-
άστρια επιφύλασσε μια μεγάλη 
έκπληξη στο ανδρικό, και όχι 
μόνο κοινό, καθώς αποφάσισε 
να ανεβάσει τη θερμοκρασία 
επικίνδυνα!
Και αυτό καθώς η ενδυματο-
λογική της επιλογή «μοίρασε» 
εγκεφαλικά στο τηλεοπτικό 
κοινό και την κριτική επιτροπή 
του μουσικού σόου του Alpha 
ερμηνεύοντας την επιτυχία της 
Έλενας Παπαρίζου, «Ζιγκολό»!

Ο Ιάσονας Μανδηλάς 
δηλώνει ανοιχτά πως είναι 
ομοφυλόφιλος

Η Μαριπόζα πόζαρε με 
μπικίνι στο Beverly Hills

Λάουρα Ναργες: Το 
ερεθιστικό της βίντεο

Η 
33χρονη ηθοποιός Βίκυ Κάβουρα, σε 
μια νέα συνέντευξή της αναφέρθηκε 
σε ένα διάσημο πρώην σύντροφό της 
και τα όσα είπε προκαλούν πολλά σχό-

λια και έκαναν τις φήμες να οργιάσουν.
Θυμίζουμε πως το 2015 η ηθοποιός διατηρούσε 
δεσμό με τον τραγουδιστή Νίκο Οικονομόπουλο 
και τις τελευταίες ημέρες, ακούγονταν συχνά η 
φήμη πως υπήρξε ερωτική επανασύνδεση του 
πρώην ζεύγους.

Η ίδια η Βίκυ Κάβουρα, μίλησε τώρα  στο περι-
οδικό «Εγώ» και τον Ανδρέα Θεοδώρου και 
φυσικά ρωτήθηκε για αυτές τις φήμες που τη 
θέλουν σε φάση… επανασύνδεσης με τον Νίκο 
Οικονομόπουλο.
Και η απάντηση που έδωσε είναι η ακόλουθη:
«Θα έδινα μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση μου 
με τον Νίκο Οικονομόπουλο και τέλος» είπε.
Και κάπως έτσι οι φήμες για ερωτική επανασύν-
δεση του ζεύγους φούντωσαν και πάλι.

Η Κάβουρα μίλησε για ένα διάσημο 
πρώην της και προκάλεσε σχόλια

Μ
πορεί να έ-
χει ξεκινή-
σει πλέον 
και επίση-

μα ο χειμώνας, αλλά η Έ-
λενα Κρεμλίδου, η γνω-
στή «Μαριπόζα» του 
Survivor, απολαμβάνει 
τον ήλιο στην Καλιφόρ-
νια και μας χαρίζει σέξι 
πόζες της με μπικίνι.
Η 25χρονη influencer, 
που έγινε ευρέως γνω-
στή μέσα από τη συμ-
μετοχή της στον τελευ-
ταίο κύκλο του Survivor, 
αυτές τις μέρες βρίσκεται 
στις ΗΠΑ και συγκεκρι-
μένα στο Λος Άντζελες.
Η Μαριπόζα, όντας ιδι-
αίτερα δραστήρια στα 
social media, ανέβασε 
και μια σειρά από πόζες 
της με ένα μπικίνι με 
πεταλουδίτσες και φρό-
ντισε να κάνει πολλούς 
διαδικτυακούς φίλους 
της να... ζηλέψουν, αφού 
αποκάλυψε πως βρίσκε-
ται στο κοσμοπολίτικο 
Beverly Hills
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Τ
α 39α γενέθλιά της 
γιόρτασε η πασί-
γνωστη Αμερικα-
νίδα ράπερ Nicki 

Minaj και η ίδια φρόντισε να 
κάνει... δώρο στους φαν της 
μια σειρά από ολόγυμνες 
και τόπλες πόζες της.

Η τραγουδίστρια του super 
hit «Anaconda» που κατά-
γεται από το Τρινιντάτ, εδώ 
και χρόνια μας έχει δείξει 
πως τολμά να κάνει πολύ σέξι 
και εκκεντρικές εμφανίσεις 
και για τα γενέθλιά της απο-
φάσισε να ποζάρει όπως την 
γέννησε η μανούλα της!

Το 2015 όταν ακόμα 
ο Αλεξάντρ Κοκό-
ριν έπαιζε στην Ντι-
ναμό Μόσ χας η 
πορνοστάρ Αλίνα 
Γερεμένκο ή Αλίνα 
Χένεσι, όπως είναι 
γνωστή στη βιομη-
χαν ία πορνό, ε ίχε 
βάλει μια τολμηρή 
πρόκληση στον Ρώσο 
φορ.
Μιλώντας στο ρωσικό 
Eurosport, της είχαν 
ζητήσει να βαθμολο-
γήσει βάσει εμφάνισης 
γνωστούς Ρώσους παί-
κτες.
Στον Κοκόριν είχε βάλει 
10 και όταν άκουσε πως 
τότε ήταν ν τεφορμέ, 
«έσκασε» η πρόταση.
«Αν μέχρι το τέλος της 
σεζόν, ο Κοκόριν βάλει 
5 γκολ, του υπόσχομαι 
έναν μαραθώνιο σεξ 16 
ωρών ως “ευχαριστώ”» 
είχε πει.

H Nicki Minaj είχε γενέθλια και 
πόζαρε ολόγυμνη

Alessandra Ambrosio: Alessandra Ambrosio: 
Εύχεται «Χρόνια Πολλά» Εύχεται «Χρόνια Πολλά» 

με ένα hot video!με ένα hot video!

Με κα τακόκκ ινα εσώρουχα κα ι 
βλέμμα που σκανδαλίζε ι εμφανί-
σ τηκε η Alessandra Ambrosio σε 
ένα βίν τεο φωτιά που ανέβασε η 
ίδια στο twitter της!
Το  «α γ γ ε λ ά κ ι»  τ η ς  V i c to r ia ’s 
Secret ,  έ γραψε σ τον προσωπικό 
της λογαριασμό «Χρισ τουγενν ιά-
τ ικε ς ευχέ ς και πολύ αγάπη από 

έμενα γ ια εσάς» δίνον τας έ τσ ι τη 
δική της πινελιά σ τ ις γ ιορτές. Να 
υπενθυμίσουμε πως λίγες ημέρες 
πριν το μον τέ λο μαζί με τ ις καλ-
λονέ ς φί λε ς  της,  ε τοίμασαν έ να 
βίν τεο όπου φαινόταν η προσπά-
θειά τους να σ τολίσουν χρισ του-
γεννιάτικα δέν τρα και να πουν τα 
κάλαντα!

Πορνοσταρ σε ποδοσφαιριστή: Βάλε 5 
γκολ και θα κάνουμε 16 ώρες σεξ…O 

δ ι ά σ η μ ο ς 
influencer Noah 
Beck, έχει ένα φα-
νατικό κοινό που 

τον ακολουθεί και πράγματι η 
επιρροή του στα social media 
είναι τεράστια. Ο 19χρονος 
ποδοσφαιριστής από την Α-
ριζόνα έχει στο Instagram 
περισσότερους από 7,5Μ 
followers και πρόσφατα τους 
τρέλανε κυριολεκτικά με έ-
να post του. Οι δύο διάσημοι 
Tik- Tokers εμφανίζονται ο-
λοένα και περισσότερο μαζί 
και οι θαυμαστές τους θέλουν 
πραγματικά το love- story 
τους να κρατήσει αιώνια! Οι 
κοινές φωτογραφίες τους κά-
νουν θραύση εκείνο το post 
όμως που ξεχώρισε και χάρι-
σε στον Noah περισσότερες 
από 2 εκατομμύρια καρδού-
λες στο Instagram ήταν άλ-
λες. Ο Noah στο Tik- Tok έχει 
χτίσει τη δική του μικρή αυ-
τοκρατορία και με 24Μ χρή-
στες να τον ακολουθούν. Λοι-
πόν, είναι γεγονός πως η σχέ-
ση του με την Dixie D’Amelio 
τον έκανε ευρέως γνωστό στα 
social media και ας μη θυμη-
θούμε εκείνο το φιλί που πυ-
ροδότησε τις φήμες περί σχέ-
σης!

Noah Beck: οι φωτογραφίες του 
ξεπέρασαν τα 2εκ likes και όχι άδικα
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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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Ένας Ταλιμπάν τρέχει στην έρημο για να σωθεί 
από τούς Αμερικανούς και ψάχνει απεγνωσμένα 
να βρει νερό. Ξαφνικά βλέπει στο βάθος κάτι σαν 
ανθρώπινη φιγούρα και με αναπτερωμένο το 
ηθικό τρέχει προς τα εκεί. Φτάνοντας βρίσκει 
έναν γέρο Εβραίο που πουλάει γραβάτες. Τον 
ρωτάει ο Ταλιμπάν:
– Μήπως έχεις νερό;
– Όχι, τού λέει ο Εβραίος και συνεχίζει, μήπως 
θες να αγοράσεις μία γραβάτα;
Λόγω εκπτώσεων κοστίζει μόνο 25 $.
– Καλά μ@λ@κας είσαι; τού απαντάει ο Ταλιμπάν.
Εγώ ψάχνω για νερό για αν επιζήσω και εσύ θες 
να μού πουλήσεις μια γραβάτα και μάλιστα σε 
τέτοια εξωφρενική τιμή;
Κανονικά έπρεπε να σε «καθαρίσω» ηλίθιε, 
αλλά έχε χάρη που βιάζομαι.
– Σαν καλός Εβραίος θα σου δείξω την ανωτερό-
τητα μου παρ’ όλο που με μισείς και θες και να με 
σκοτώσεις, τού απαντά ο Εβραίος. Σε 2 χιλιόμε-
τρα από εδώ υπάρχει μία ταβέρνα που έχει όσο 
κρύο νερό θες και μάλιστα τσάμπα. Αυτό, για να 
ξέρεις τί άνθρωποι είμαστε εμείς οι Εβραίοι.
Βρίζοντας ο Ταλιμπάν, τρέχει προς την κατεύ-
θυνση που τού είπε ο Εβραίος.  Μία ώρα αργό-
τερα,…επιστρέφει σχεδόν πεθαμένος και λέει 
στον Εβραίο:«Ο κ@ριολης ο αδερφός σου δεν 
με αφήνει να μπω στο μαγαζί του χωρίς γρα-
βάτα!!!!!!!!!».

Δυο συνεργάτες συζητούν στο γραφείο

-Βρε Γιάννη, ακόμη εδώ είσαι; δεν πηγές στην 
κηδεία της πεθεράς σου;
-Πρώτα η δουλειά και... μετά η διασκέδαση.

Ένα αντρόγυνο στο αυτοκίνητο μετά από καυγά. 
Ο άντρας βλέπει δύο γαϊδούρια και λέει στη 
γυναίκα του:
- «Συγγενείς σου είναι;»
Και η γυναίκα του απαντάει:
- «Ναι. Τα πεθερικά μου!»

Τι κάνει γαβ γαβ Και τελειώνει Σε -ζη;
- το σκυλί βρε καραγκιόζη.
- Τι κάνει γαβ γαβ Και τελειώνει Σε -μένως;
- το σκυλί βρε καραγκίοζη στο είπα Και προη-
γουμένως.

ΠΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΕΜΕΤΟΣ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ;
Γεύμα αλέ-ρετούρ.

- Είναι δύο κρουασάν σε ένα μπαρ. Ποιό από τα 
δύο θα κεράσει;
- Το κρουασάν κεράσι!

Ένα μήλο την ημέρα τον ημέρα τον γιατρό τον 
κάνει πέρα. Ένα σκόρδο την ημέρα τον καθένα 
κάνει πέρα.

ΚΡΙΟΣ
Η υπεράνθρωπη προσπάθειά σας να κατα-
φέρετε τα πάντα, είναι σε πλήρη ισχύ καθώς 
ξεκινά η εβδομάδα. Τη Δευτέρα και την 
Τρίτη να περιμένετε πως θα κάνετε μεγάλη 
πρόοδο. Απλά βεβαιωθείτε ότι δεν λειτουρ-
γείτε εις βάρος κάποιου που σας ενδιαφέ-
ρει, καθώς ακολουθείτε αυτό το μονοπάτι.

ΤΑΥΡΟΣ
Διατηρήστε τις πεποιθήσεις και τα πιστεύω 
σας καθώς ξεκινά η εβδομάδα. Αισθάνε-
στε ιδιαίτερα συγκροτημένοι, σίγουροι για 
τον εαυτό σας και τα σχέδιά σας. Mπορεί να 
θελήσετε να συγκρουστείτε με ένα άτομο 
που σας προκαλεί. Μην αφήσετε να πάρει 
αυτό που θέλει… Απλώς δείξτε υπομονή! 
Αυτή την Κυριακή απολαύστε μια έκρηξη 
ενθουσιασμού και ενέργειας – ακόμα κι αν 
βιάζεστε πολύ ενώ δεν έχετε να πάτε που-
θενά!

ΔΙΔΥΜΟΙ
Την Τετάρτη και την Πέμπτη, να περιμένετε 
ότι οι απόψεις σας θα επηρεαστούν από 
κάποιο χαρισματικό άτομο. Είτε κρατήσετε 
αυτό που ακούτε είτε όχι, είναι καλή στιγμή 
για βαθιά σκέψη! Την Παρασκευή και το 
Σάββατο δεν θα έχετε ξεκάθαρη εικόνα 
των πραγμάτων. Μην βασίζε-
στε στις απίστευτες δεξιότη-
τες επικοινωνίας σας για να 
ξεκαθαρίσετε τα πράγ-
ματα… Αναζητήστε μια 
πιο δημιουργική λύση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Τα δικά σου θέλω φαί-
νεται και πάλι να μπαί-
νουν σε δεύτερη και 
τρίτη μοίρα, ιδιαίτερα 
αναφορικά με την πορεία 
της ερωτικής σου σχέσης. Στα 
επαγγελματικά σου, το θέμα των οικο-
νομικών αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη βαρύ-
τητα και περιορίζει τις πρωτοβουλίες σου.  

ΛΕΩΝ
Μπορείς να μείνεις όρθιος μέχρι το τέλος 
του κόσμου κρατώντας στο χέρι σου το τρί-
πτυχο: Σταθερότητα - Αφοσίωση - Δημι-
ουργικότητα. Εννοείται ότι επικεντρώνεσαι 
σχεδόν πάντα σε κάποιον/α που έχει συμπε-
ριφορά κακομαθημένου παιδιού ή που 
παρεκκλίνει από την κανονικότητα, αυτούς/
ές που δεν έχουν το λούστρο, τους καλούς 
τρόπους, που δεν έχουν διαμορφωθεί 
ακόμα. Και ξέρεις γιατί; Για να παραστήσεις 
τον Πυγμαλίωνα. Να καταφέρεις να δώσεις 
ζωή σε ένα ακατέργαστο μάρμαρο. Να σμι-
λέψεις ένα έργο τέχνης. Να δημιουργήσεις 
κάποιον/α που θα υμνεί το ταλέντο σου.  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αν είσαι ένας κανονικός άνθρωπος 
που θέλει ευτυχισμένες και δημιουρ-
γικές σχέσεις θα πρέπει να επιτρέπεις 
στους ανθρώπους να έχουν τις αδυνα-
μίες τους, τις κακές τους συνήθειες, τις 
εμμονές τους. Πόσες φορές άραγε έχεις 
καταπιεί το δόλωμα της αδυναμίας του 
άλλου και έχεις χειραγωγηθεί από αυτόν; 

ΖΥΓΟΣ
V ρίσκεσαι χωμένος μέχρι τον λαιμό σε 
οικογενειακές υποθέσεις, συγγενικά 
κανονίσματα και σχέδια, τα οποία ακόμη 
κι αν έχουν θετικό πρόσημο, κάτι το 
οποίο δεν είναι καθόλου βέβαιο, εσένα 
σου δημιουργούν πίεση και αρκετή κού-
ραση. Παράλληλα περιορίζουν τη δυνα-
τότητά σου να ασχοληθείς με τη σχέση 
σου όπως θα ήθελες. Βέβαια σε αυτό το 
κομμάτι βοηθάει το γεγονός ότι υπάρχει 
σαφώς καλύτερη επικοινωνία στον βαθμό 
που μπορείς να διαχωρίσεις τη σχέση σου 
από το σπίτι σου, τις ανάγκες των παιδιών 
και τους οικογενειακούς περιορισμούς. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Eίναι ευκολότερο να συγκεντρωθείς σ’ 
αυτό που γίνεται και να διευθετήσεις 
θέματα που αφορούν την καριέρα και τον 
γάμο σου, όπως και τα σχετικά σχέδια για 
τα σοβαρότερα κομμάτια τους, κυρίως 
το οικονομικό στην μία περίπτωση και 
το ερωτικό/συναισθηματικό στην άλλη. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
A ρκετός από τον ενθουσιασμό των γιορ-
τών αντικαθίσταται είτε με την τεμπελιά των 

γιορτών, είτε με μια διάθεση να κάνεις 
τα πράγματα που κάνεις πάντα. 

Καθώς αυτό τη φετινή χρο-
νιά μάλλον δεν είναι εφι-

κτό, ακόμη κι αν βρί-
σκεσαι στην καλύτερη 
δυνατή κατάσ ταση 
δεδομένων των συν-
θηκών, είναι δύσκολο 
να μην αισθανθείς ότι 

πιέζεσαι, ότι δεν κάνεις 
αυτό που θα ήθελες, 

ότι δεν το διασκεδάζεις. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Επειδή δεν είναι απαραίτητο ότι συμβα-

δίζουν μαζί σου οι υπόλοιποι στον εργασι-
ακό σου χώρο ή στο σπίτι σου, το πιθανό-
τερο είναι, ενώ είσαι καλύτερα, να δυσα-
νασχετείς περισσότερο. Καλό θα είναι να 
μη βάλεις φυτίλια, εκτός αν είσαι έτοιμος 
και διατεθειμένος να σβήσεις τις φωτιές 
και να αλλάξεις τελείως τα σχέδιά σου.  

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αν μπορείς να βρεις περισσότερο χρόνο για 
ύπνο ή έστω να ρυθμίσεις καλύτερα τα ωρά-
ρια σου, όπως και να φροντίσεις κάπως τη 
διατροφή σου, έστω αποφεύγοντας να είσαι 
στο κόκκινο κάθε μέρα, θα κάνεις πολύ καλό 
στον εαυτό σου και το ανοσοποιητικό σου. 

ΙΧΘΕΙΣ
Αρκετά πράγματα φεύγουν από τη μέση 
και το τοπίο είναι πιο ξεκάθαρο τόσο στην 
καριέρα σου, όσο και στον γάμο σου, 
ωστόσο αυτό έρχεται με μεγάλο κόστος σε 
απογοήτευση και ενδεχομένως κάποια αδι-
αθεσία σωματικά ή ψυχολογικά, καθώς η 
πλειοψηφία των πραγμάτων που σχεδία-
ζες θέλει ή ολικό επανασχεδιασμό ή εγκα-
τάλειψη.  Σε αυτό το κλίμα, αν και περίοδος 
γιορτών, αναγκάζεσαι να μαζευτείς αρκετά 
σχετικά με το τι ξοδεύεις.
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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

Αστυπάλαια δεκαετία ‘60

Σαντορίνη , δεκαετία 1950. 
Το λεωφορείο του νησιού 
επιβιβάζει επιβάτες στην 

Περίσσα

Δωδώνη 1961 Ο Charles 
McCabe (αριστερά) 

συνομιλεί με ντόπιο στο 
αρχαίο θέατρο

Συγκομιδή ελιάς 
το 1890 περίπου 

στην Κέρκυρα

Πωλητής φουντουκιών στην 
Θεσσαλονίκη πριν περίπου 

100 χρόνια 

14-9-1954, προετοιμασία 
για την ασφαλτόστρωση στην 

γέφυρα Πυργακίου (χωριό 
κοντά στην Τρίπολη )

Ηράκλειο Κρήτης , 
στην Λαική

Βαμβακοπαραγωγός 
μεταφέρει μάλλον με το 
γαιδούρη του βαμβάκη . 
Λιβαδειά δεκαετία του 

1960

Ενα αγόρι 
φωτογραφίζεται μπροστά 
από το κωδωνοστάσιο του 

Αγίου Γεωργίου 
Λυκαβηττού , δώρο της 

βασίλισσας Όλγας. 
Δεκαετία 1930 μάλλον

Οργώνοντας στους 
Δελφούς το 1966
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Μέσα σε βαλκανική ατμόσφαιρα, 
μπάντες με χάλκινα, έντονες γεύσεις 
και καλές τέχνες ζωηρεύουν την 
καταχνιά με χαμόγελα, χρώματα και 
μουσικές.

Ή 
όραση έχει προσαρμοστεί στις 
τοπικές συνθήκες ή η ομίχλη έχει 
μπει και στο καφενείο Διεθνές. Το 
σινιάκι, το τοπικό σύννεφο που κα-

τακάθεται μέσα στη γούβα της Φλώρινας τον 
χειμώνα, ήρθε και πάλι για να μείνει. Προσω-
πικά, δεν μπορώ να τη φανταστώ χωρίς αυτό. 
Με ήλιο είναι μια άλλη πόλη. Η ομίχλη καθο-
ρίζει τη Φλώρινα. Τη μνημειώδη ατμόσφαιρά 
της, που διαχρονικά εμπνέει και γεννά καλλι-
τέχνες. Μέσα στο μυστηριώδες πέπλο της γί-
νονται όλα. Οι πρωινοί περίπατοι των γηραι-
ότερων στον ποταμό Σακουλέβα – ασαφείς 
φιγούρες με τραγιάσκες που στρίβουν στα 
στενά σαν συνωμότες. Τα ψώνια στην ιστορι-
κή Αγορά. Το μπάσκετ και τα άλματα με σκέιτ 
των πιτσιρικάδων στο Νέο Δημοτικό Πάρκο – 
τους βλέπεις και δεν τους βλέπεις. Σε βλέπουν 
και δεν σε βλέπουν. «Δεν είναι τίποτα, τη συ-
νηθίζεις», μου λέει ένας παππούς που παίζει 
μπουρλότ με τους φίλους του στο καφενείο, 
το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο του ιστο-
ρικού ξενοδοχείου Διεθνές. Τα τζάμια στη 
Φλώρινα ιδρώνουν πλάι σε σόμπες και τζά-
κια που μένουν αναμμένα κάμποσους μήνες. 
«Και το κρύο το μαθαίνεις», συμπληρώνει, 
καθώς με βλέπει κολλημένη στην ξυλόσο-
μπα. -24 βαθμοί έξω. Καλά είναι εδώ, ανάμε-
σα στα αποκόμματα και τις φωτογραφίες που 
θυμίζουν πως αυτό ήταν το στέκι του Θόδω-
ρου Αγγελόπουλου, ανάμεσα στα κάδρα και 
τον ωραίο καθρέφτη που είναι στην ίδια θέση 
80 χρόνια τώρα και βάλε. «Μου ’χουν ζητή-
σει αμέτρητες φορές να τον πουλήσω, αλλά 
δεν το σκέφτηκα καν. Κάποτε μου έδιναν ένα 
διαμέρισμα στη Σκιάθο για να τους δώσω τον 
καθρέφτη!» μου λέει ο ιδιοκτήτης Γιώργος 
Βελλιάνης. Ο γιος του ο Δαμιανός έχει ανα-
λάβει τώρα να κρατάει ζωντανό το πέρασμα 
στην οδό Μ. Αλεξάνδρου.
Σε αυτόν τον δρόμο βρίσκονται και κάποια 
από τα πιο όμορφα κτίρια της πόλης. Τα υπό-
λοιπα βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού 
Σακουλέβα, στη διαχρονική περαντζάδα της 
Φλώρινας, στον ωραιότερο περίπατο. Σπί-
τια μακεδονίτικα, παραδοσιακά (αποκαλού-
νται οθωμανικά), νεοκλασικά και τα περί-
φημα εκλεκτικιστικά του Μεσοπολέμου, τα 
οποία ενσωματώνουν στοιχεία από διάφο-
ρες τάσεις, γι’ αυτό και καθένα από αυτά είναι 
μοναδικό. Εδώ γύρισε σκηνές ο Θόδωρος 
Αγγελόπουλος, εδώ συσσωρεύεται όλη η 
γοητεία της πόλης, η βαλκανική αύρα της. Να 
βαδίζεις νύχτα μέσα στη μυστηριακή ατμό-
σφαιρα της ομίχλης, που γίνεται πορτοκαλί 
από τους φανοστάτες, με το τοπίο να αντικα-
τοπτρίζεται στο ποτάμι, όταν δεν είναι παγω-
μένο βέβαια. Να βλέπεις τα παλιά σπίτια 
άλλοτε ρημαγμένα κι άλλοτε με φωτισμένα 
παράθυρα. Ελπίδα υπάρχει πάντως: ο αρχι-
τέκτονας Αχιλλέας Στόιος έκανε μελέτες απο-
κατάστασης και όλοι ελπίζουν σε θετικές εξε-
λίξεις.
Ενδιαφέρων είναι και ο συμβολισμός που 

μεταφέρει το ποτάμι. Ο δρόμος στη μία όχθη 
του ονομάζεται Ελευθερίας και στην άλλη 
Μητροπολίτου Αυγουστίνου Καντιώτη. Τα 
δύο άκρα που για χρόνια δίχαζαν τη Φλώ-
ρινα. Ο γέροντας Αυγουστίνος έμεινε στην 
ιστορία με τις αυστηρές αρχές του, που για 
κάποιους διαφύλασσαν τα τοπικά ήθη, αλλά 
και με τους αφορισμούς του στη «φιλελεύ-
θερη» προοδευτική κοινότητα που ανέκα-
θεν αποτελούσε ισχυρό πυρήνα στην πόλη. 
Διασημότερος αφορισμός ήταν εκείνος του 
Αγγελόπουλου και όλου του κινηματογρα-
φικού καστ, που είχε συμμετάσχει στην ται-
νία «Το μετέωρο βήμα του πελαργού». Τα 
χρόνια πέρασαν, και οι δύο έφυγαν από τη 
ζωή, αλλά οι μνήμες καλά κρατούν. Ο σκη-
νοθέτης φρόντισε να μεταφέρει συμβολικά 
την ιστορία στο «Βλέμμα του Οδυσσέα» και 
ο γέροντας Αυγουστίνος να υπενθυμίζει τις 
συντηρητικές θέσεις του με τον 30 μ. σταυρό 
που έστησε στον λόφο του Αγίου Παντελεή-
μονα και είναι ορατός από παντού. Οπως και 
να ’χει, ο σαραντάλεπτος περίπατος έως εκεί 
πάνω, μέσα από το καταφύγιο θηραμάτων, 
και η θέα στην πόλη αξίζουν.

Χρώμα στη συννεφιά
Ομίχλη, παγωνιά, συντηρητική κοινωνία, 
νευραλγική θέση στα διαχρονικά ταραγμένα 
Βαλκάνια, στα σύνορα με την Αλβανία και την 
ΠΓΔΜ. Ενα διαρκές πηγαινέλα των λαών, ανα-
κάτεμα γλωσσών και συνηθειών. Πριν από 
τους Βαλκανικούς Πολέμους η Φλώρινα ήταν 
ισχυρό διαμετακομιστικό κέντρο –αναφέ-
ρεται ότι είχε 45 χάνια– δίπλα ακριβώς στο 
κοσμοπολίτικο εμπορικό τρίγωνο Θεσσαλο-
νίκης-Μοναστηριού (σημερινή Μπίτολα)-Κο-
ρυτσάς. Ολα αυτά καθόρισαν την προσωπι-
κότητά της. Λες και η μουντάδα του κλίματος 
και η εσωστρέφεια που έφεραν οι πόλεμοι 
αντιμετωπίστηκαν με χρώμα και δημιουρ-
γία. Πώς αλλιώς να ερμηνευτεί που η τέχνη 
ήκμασε τόσο στη Φλώρινα; Ζωγράφοι, γλύ-
πτες, χαράκτες, ονόματα μεγάλα σαν του 
Δημήτρη Καλαμάρα, του Νίκου Δογούλη, 
του Στερίκα Κούλη διέπρεψαν ξεπερνώντας 

τα τοπικά όρια.
«Σίγουρα έχουν συμβάλει σ’ αυτή την ανά-
πτυξη οι ιστορικές συγκυρίες και o συντηρη-
τισμός που υπήρχε για πολλά χρόνια, όπως 
και το φως του τόπου και η πλούσια φύση 
του. Ωστόσο ας μην ξεχνάμε ότι ο νομός 
εποικίστηκε τον 19ο αιώνα από Ηπειρώτες 
χτιστάδες, αγιογράφους, ξυλογλύπτες. Οι 
πρώτοι καλλιτέχνες αυτοί ήταν», μου λέει ο 
ζωγράφος Νίκος Ταμουτσέλης, ένας από τους 
περίπου 40 καλλιτέχνες που δημιουργούν 
σήμερα στη Φλώρινα και διατηρεί, μαζί με 
τον πατέρα του Βαγγέλη Ταμουτσέλη, επι-
σκέψιμο ατελιέ. Υπάρχει ακόμα το Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης –δυστυχώς υπολειτουρ-
γεί εξαιτίας των δυσκολιών της εποχής– και 
κυρίως η Σχολή Καλών Τεχνών η οποία... 
οργιάζει δημιουργικά. Γύρω στους 60 σπου-
δαστές φιλοτεχνούν στην πόλη κι αν πέσεις 
σε εποχή πτυχιακών, τους βλέπεις να ζωγρα-
φίζουν υπαίθρια, ενώ τα έργα τους εκτίθε-
νται σε διάφορους χώρους του κέντρου. Με 
τμήματα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής 
και εφαρμοσμένων τεχνών και εξαιρετικούς, 
δραστήριους καθηγητές, το έργο της σχολής 
και η ζωντάνια που προσφέρει στην πόλη 
είναι υπερπολύτιμα.
Η Φλώρινα, βέβαια, είναι γενικά ζωντανή και 
δραστήρια πόλη. Παύλου Μελά και πλατεία 
Μόδη είναι γεμάτες από μπαράκια και φοι-
τητές, ενώ η σύγχρονη πιάτσα έχει επεκταθεί 
έως την Αγορά.
Τα παιδιά μπαίνουν από μικρά στις τέχνες και 
στις δράσεις. Χάρη και στον Φιλεκπαιδευ-
τικό Σύλλογο του Αριστοτέλη, στην πλατεία 
Ηρώων, που λειτουργεί από το 1941 με τμή-
ματα χορού, ζωγραφικής, θεάτρου, σκακιού 
κ.λπ., ενώ πλέον στεγάζει και την Πινακοθήκη 
Φλωρινιωτών καλλιτεχνών.
Επίσης, τα παιδιά μαθαίνουν από μικρά σκι, 
χάρη στη γειτνίαση της πόλης με το χιονο-
δρομικό κέντρο Πισοδερίου, αλλά και ξιφα-
σκία, άθλημα στο οποίο η Φλώρινα έχει 
μεγάλη ιστορία. Αριθμεί δεκάδες πρωταθλη-
τές, περίπου 100 ενηλίκους και γύρω στα 120 
παιδιά, οι οποίοι προπονούνται στο υπερ-

σύγχρονο προπονητικό κέντρο του Ομίλου 
Ξιφασκίας Φλώρινας (oxif.gr), και προπονη-
τές που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους για να 
μεταφέρουν την ομορφιά του αθλήματος, 
όπως ο Πέτρος Τσόκας και ο Λεωνίδας Καλυ-
βιάνος. «Η ξιφασκία ταιριάζει στην ιδιοσυ-
γκρασία του Φλωρινιώτη», μου λέει ο πανελ-
ληνιονίκης και βαλκανιονίκης Πέτρος Τσόκας 
– και μάλλον εννοεί ότι οι Φλωρινιώτες τα 
κερδίζουν όλα με το σπαθί τους.
Μ’ αυτά και μ’ εκείνα καταλαβαίνεις πως στη 
Φλώρινα δεν έρχεσαι για τα αξιοθέατα (στα 
οποία συμπεριλαμβάνεται και το αρχαιολο-
γικό μουσείο), έρχεσαι για τα βιώματα. Οι 
Φλωρινιώτες διατηρούν τα έθιμά τους, σκορ-
πούν την υπέροχη ευχή «καλή ευκολία», 
πίνουν εξαιρετικό τσίπουρο, τρώνε πολύ-
χρωμα και έντονα για να αντιμετωπίσουν 
λες την παγωνιά. Αν κάνετε μια βόλτα στην 
100 χρόνων Αγορά της μεταξύ των οδών 
Φιλίππου, Μόδη και Χάσου, κάθε Τετάρτη 
και Σάββατο, θα τα χάσετε από τα χρώματα 
και την πολυκοσμία. Θα καθίσετε στο καφε-
νείο του Νάσου με τις υπέροχες τοιχογραφίες 
του Μανώλη Πολυμέρη, στο ταπεινό μεζε-
δοπωλείο του Πολατίδη ή στα σύγχρονα τσι-
πουράδικα της στοάς Σπυράκη. Θα γευτείτε 
πιπεριές Φλωρίνης σε όλες τις μορφές, σε 
πίτες, σε αλλαντικά, σε τουρσί. Θα δοκιμά-
σετε πολίτικη σαλάτα και κεμπάπι με κρεμ-
μύδι βουτηγμένο στο μπούκοβο. Κι αν είστε 
τυχεροί, θα ακούσετε και τον μοναδικό ήχο 
της: τα περίφημα χάλκινα, την ψυχή της Φλώ-
ρινας και της Δυτικής Μακεδονίας γενικό-
τερα, από την εξαιρετική Φιλαρμονική του 
Δήμου ή από μπάντες όπως αυτή των αδελ-
φών Βαλκάνη. Κι αν πετύχετε κάποια παρέα 
με τρομπέτες και κλαρίνα σε κάποιο γλέντι ή 
στον δρόμο να περιφέρεται παίζοντας, αφή-
στε τον συγκινητικό, πολυπολιτισμικό ήχο να 
σας συνεπάρει. Και να σας θυμίσει πού βρί-
σκεστε και γιατί ετούτη η πόλη είναι τόσο ιδι-
αίτερη: «Στη Φλώρινα κλαις δύο φορές... Μία 
όταν έρχεσαι και μία όταν φεύγεις», όπως 
μου είχε πει κάποτε και ο εξαιρετικός λαογρά-
φος Λάζαρος Μέλιος. Δίκιο είχε.

Φλώρινα: πίσω από την ομίχλη
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Οι συντονισμένες δράσεις 
των υπουργείων Πολιτισμού 
και  Αθλητισμού και 
Οικονομικών

Α
νοίγει ο δρόμος για την 
ανάδειξη και αξιοποίη-
ση του αρχαιολογικού 
ώρου των Θερμοπυλών, 

της ιαματικής πηγής και των κτιρια-
κών εγκαταστάσεών της μέσα από 
μια σειρά πρωτοβουλιών και δρά-
σεων των υπουργείων Πολιτισμού 
και  Αθλητισμού και Οικονομικών.
Με την ομόφωνα θετικά γνωμο-
δότηση του Κεντρικού Αρχαιολο-
γικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) επί της 
επικαιροποιημένης μελέτης «Βελ-
τιωτικές Παρεμβάσεις Ήπιας Ανά-
πλασης – Ανάδειξης Αρχαιολογι-
κού Χώρου Θερμοπυλών», καθώς 
και με την έγκριση του Ειδικού 
Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του 
Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) 
και της Στρατηγικής Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
Ιαματικής Πηγής Θερμοπυλών 
από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοί-
κησης Δημόσιας Περιουσίας (ΚΣΔ) 
δημιουργούνται οι απαιτούμενες 
συνθήκες για την ολιστική διαχεί-
ριση του χώρου των Θερμοπυ-
λών, μέσω και της αξιοποίησης της 
ιαματικής πηγής, κτιριακών εγκα-
ταστάσεων και αδόμητης γης.

H μελέτη γ ια τον αρχαιολο-
γικό χώρο αποτελεί τροποποί-
ηση της ολοκληρωμένης μελέτης 
του έργου «Μελέτη Βελτιωτικών 
Παρεμβάσεων Ήπιας Ανάπλασης – 
Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου 
Θερμοπυλών», η οποία είχε εξε-
ταστεί από το ΚΑΣ στις 15 Δεκεμ-
βρίου του 2020. Η επικαιροποι-
ημένη μελέτη, τον Οκτώβριο του 
2021, επανυποβλήθηκε στις υπη-
ρεσίες του ΥΠΠΟΑ βάσει της υπ’ 
αριθμ. 455340/09-09-2021 Από-
φασης του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού.

Κύριοι στόχοι της μελέτης είναι η 
ανάδειξη της ιστορικής τοπογρα-
φίας της περιοχής και η διεύρυνση 
του επισκέψιμου αρχαιολογικού 
χώρου με την ένταξη των θερμών 
πηγών, που βρίσκονται πλησίον 
και της Ανοπαίας Ατραπού επί του 
Καλλίδρομου όρους. Στο πλαίσιο 
αυτό, επιχειρείται ο ανασχεδια-
σμός του χώρου, απλοποιώντας 
τις προηγούμενες επιμέρους δια-
μορφώσεις, ώστε να προκύπτει 
μια πιο ελεύθερη διακίνηση των 
επισκεπτών.
Η τροποποιημένη μελέτη, μεταξύ 

άλλων, περιλαμβάνει αναπρο-
σαρμογές ως προς τους όρους 
που αφορούν στους πεζοδρό-
μους, στις διαδρομές των ΑμεΑ, 
στη φύτευση και στον φωτισμό, 
ώστε να έχουν πιο σαφή προσα-
νατολισμό. Προβλέπεται, επίσης, ο 
σχεδιασμός ψηφιακής εφαρμογής 
για smartphone και tablet, μέσω 
της οποίας θα παρουσιάζεται η 
αρχαία τοπογραφία της περιοχής 
και θα παρέχονται πληροφορίες 
για τα ιστορικά γεγονότα που έλα-
βαν χώρα σε αυτήν, αλλά και για 
τις προσβάσεις στα μνημεία.

Σ
την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης 
και της προετοιμασίας της, μέσα από 
τη μουσική και τα τραγούδια της επο-
χής, μας μεταφέρει η επετειακή έκθε-

ση «Μια μελωδική διαδρομή στις μουσικές 
του 1821», την οποία εγκαινίασε προχθές η 
Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη, στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών 
Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» 
- Κέντρο Εθνομουσικολογίας.
Ο δρόμος προς την Επανάσταση ήταν γεμά-
τος ήχους και μουσική: εμβατήρια που γρά-
φτηκαν και διαδόθηκαν σε Ευρώπη και Βαλ-
κάνια και δημοτικά τραγούδια που αφηγήθη-
καν συγκρούσεις προσωπικές και συλλογι-
κές. Δημιουργίες επώνυμες και ανώνυμες που 
πάτησαν σε ρυθμούς παλιούς και γνώριμους 
και έφτασαν μέχρι σήμερα να λειτουργούν 
ως ποιητική αφήγηση της μικρής και μεγάλης 
Ιστορίας και ως φορείς συνδιαμόρφωσης της 
νεοελληνικής ταυτότητας.
Όπως είπε στον χαιρετισμό της η Λίνα Μεν-
δώνη, «Στο πέρασμα του χρόνου οι κάθε 
λογής υλικοί και άυλοι φορείς της μνήμης 
και του συναισθήματος –αντικείμενα, τόποι, 
πρόσωπα, αλλά και εικόνες, παραστάσεις, 

ήχοι, μελωδίες, φράσεις, δρώμενα– έχουν 
τη δύναμη να λειτουργούν αφενός ως γνω-
στικά σημεία και σύμβολα και αφετέρου ως 
διεγέρτες του θυμικού. Διεγέρτες του θυμι-
κού, που υποκινούν και κατευθύνουν την ατο-
μική και τη συλλογική σκέψη, την βούληση και 
την συμπεριφορά, αφυπνίζουν και ενεργοποι-
ούν τους ιστορικούς και τους πολιτισμικούς 
συνειρμούς, και ανατροφοδοτούν με ερεθί-
σματα, ιδέες, συναισθήματα και έμπνευση 
από την παράδοση -λαϊκή και λόγια- την καλλι-
τεχνική έκφραση. Η έκθεση, με έναν ιδιαίτερα 

πρωτότυπο και δημιουργικό τρόπο, επιχει-
ρεί, να μετατρέψει ήχους, ρυθμούς και ακού-
σματα από ανώνυμα δημοτικά τραγούδια για 
τα γεγονότα και τους πρωταγωνιστές της Επα-
νάστασης, αλλά και επώνυμα έντεχνα εμβατή-
ρια και μουσικά έργα, που γράφτηκαν και δια-
δόθηκαν στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια, σε 
χρονικές γέφυρες που συνδέουν και ενώνουν 
το παρόν με την εποχή που λόγιοι συγγραφείς 
του Διαφωτισμού, φιλέλληνες ιδεολόγοι και 
ντόπιοι λαϊκοί αγωνιστές συμπορεύτηκαν με 
κοινή επαναστατική έξαρση».

Eurovision 
2022: H 
Αμάντα 
Γεωργιάδη θα 
εκπροσωπήσει 
την Ελλάδα

Η 24χρονη Αμάντα Γεωργιάδη 
θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα 
στον 66ο Διαγωνισμό Τραγου-
διού της Eurovision. Η φετινή 
διοργάνωση θα φιλοξενηθεί τον 
Μάιο του 2022 στο Τορίνο της 
Ιταλίας.
Η επιλογή έγινε από επταμελή 
Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΡΤ, 
η οποία άκουσε τα 40 τραγούδια 
που κατατέθηκαν από 26 καλλι-
τέχνες και δύο γκρουπ και κατέ-
ληξε στις πέντε καλύτερες υπο-
ψηφιότητες με ερμηνευτές τους 
Amanda Georgiadi, Good Job 
Nicky, Joanna Drigo, Ilias Kozas 
και Lou is.
Τις προηγούμενες μέρες, ύστερα 
από πρόσκληση της ΕΡΤ, η Επι-
τροπή υποδέχτηκε στο Ραδιομέ-
γαρο, σε χωριστές συναντήσεις, 
τους πέντε ερμηνευτές και τις 
ομάδες τους, οι οποίοι παρουσί-
ασαν τα κόνσεπτ των προτάσεών 
τους (σκηνική παρουσία, βίντεο 
κλιπ κλπ) και κατέληξε στην από-
φαση την ΕΡΤ να εκπροσωπήσει 
στο φετινό διαγωνισμό η Αμά-
ντα Γεωργιάδη, αναφέρει ανα-
κοίνωση της ΕΡΤ.
Η Αμάντα είναι Ελληνίδα της 
ομογένειας με αξιοσημείωτη 
πορεία ήδη στη μουσική και την 
τηλεόραση με πολλές διακρί-
σεις κυρίως στις σκανδιναβικές 
χώρες, ενώ έχει συνθέσει η ίδια 
το τραγούδι που θα διαγωνισθεί 
για την Ελλάδα.
Η Αμάντα Γεωργιάδη ή Amanda 
Tenfjord έζησε τα πρώτα χρόνια 
της ζωής της στα Ιωάννινα. Όταν 
ήταν τριών ετών, η οικογένειά 
της μετανάστευσε στην μικρή 
πόλη Tenfjord της Νορβηγίας 
που της «έδωσε» και το καλλιτε-
χνικό της επίθετο. Εκεί σε ηλικία 
πέντε ετών η Αμάντα ξεκίνησε 
μαθήματα πιάνου και ασχολή-
θηκε ερασιτεχνικά με την μου-
σική, γράφοντας στην εφηβεία 
τα πρώτα της τραγούδια. Στα 18 
της μπήκε στην ιατρική σχολή, 
χωρίς να εγκαταλείπει και την 
αγάπη της για τη μουσική παίρ-
νοντας μέρος σε πολλά φεστι-
βάλ.

Αναδεικνύεται και αξιοποιείται ο αρχαιολογικός 
χώρος Θερμοπυλών 

Οι μουσικές της Ελληνικής Επανάστασης σε έκθεση του 
Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Α
υτή ναι ήταν επιστροφή για τον ΠΑΟΚ. Οι 
Θεσσαλονικείς μπορεί να είχαν κερδίσει την 
Λαμία με 2-1 την προηγούμενη αγωνιστική, 
σπάζοντας ένα σερί τριών ηττών, αλλά δεν εί-

χαν πιάσει την απόδοση που θα ήθελαν. Σήμερα στους 
«Ζωσιμάδες» η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έδει-
ξε ένα σαφώς καλύτερο πρόσωπο, επικρατώντας με το 
εμφατικό 4-0 του ΠΑΣ Γιάννινα. Μια νίκη που φέρνει 
τους «ασπρόμαυρους» στους 25 βαθμούς και την 3η 
θέση, αφήνοντας στην 4η θέση του Γιαννιώτες με 22.
Ο Ηρακλής Μεταξάς ξεκίνησε τον αγώνα με σύστημα 
4-4-2. Κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Λοντίγκιν ενώ 
από τα δεξιά προς τα αριστερά της άμυνας ξεκίνησαν 
οι Σάλιακας, Εραμούσπε, Κάργας και Πίρσμαν. 
Στις δύο θέσεις των χαφ ήταν οι Ντομίνγκεθ 
(δεξιά) - Γκαρντάφσκι (αριστερά) και στις 
πτέρυγες οι Σνάιντερ (δεξιά) και Λιάσος 
(αριστερά). Τέλος το επιθετικό δίδυμο 
αποτέλεσαν οι Μιλιντσεάνου (δεξιά) 
και Μορέιρα (αριστερά).
Από την πλευρά του ο Ραζβάν Λουτσέ-
σκου κατέβασε τον ΠΑΟΚ σε σύστημα 
4-2-3-1 και τον Πασχαλάκη στο τέρμα. Στην 
άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά ξεκίνησαν 
οι Λύρατζης, Μιχάι, Κρέσπο και Σίντκλεϊ. Αμυτντικά 
χαφ ήταν οι Κούρτιτς (δεξιά) - Τσιγγάρας (αριστερά) και 
στις πτέρυγες τους Μουργκ (δεξιά) - Α. Ζίβκοβιτς (αρι-
στερά) ενώ ο Ντόουγκλας αγωνίστηκε πίσω από τον 
μοναδικό προωθημένο, Άκπομ.
Στα του αγώνα η αλήθεια είναι πως στο ξεκίνημα δεν 
είδαμε και το καλύτερο δυνατό θέαμα. Ο ΠΑΟΚ είχε 
τον έλεγχο του ματς και την μπάλα στα πόδια του, 
χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάποια μεγάλη φάση 
μπροστά στις δύο εστίες. Στο διάστημα αυτό οι γηπε-
δούχοι έδειξαν πως είχαν ρίξει το βάρος στο να μην 
δεχθούν γκολ.
Χωρίς την παραμικρή φάση ή έστω χωρίς την παραμι-
κρή σημαντική φάση για να είμαστε σωστοί, φτάσαμε 
στο 29’ όταν και ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι. Ο Μιλιντσε-
άνου έχοντας γυρισμένη την πλάτη στην κεφαλιά του 
Άκπομ, έκανε χέρι. Αρχικά η παράβαση δεν δόθηκε, 
με τον VARίστα να ειδοποιεί τον Φωτιά που πήγε να το 
δει και έδωσε την εσχάτη των ποινών την οποία εκτέ-
λεσε ο Κούρτιτς στο 31’ κάνοντας το 0-1.
Μετά το 0-1 ο ΠΑΣ αποφάσισε να βγει μπροστά και 

να διεκδικήσει κάτι από το ματς, με τους φιλοξενού-
μενους να κλείνονται πίσω χωρίς λόγο. Αυτό οι γηπε-
δούχοι το εκμεταλλεύτηκαν και απείλησαν τον ΠΑΟΚ 
με δύο μεγάλες φάσεις. Αρχικά στο 35’ ο Σίντκλεϊ την 
τελευταία στιγμή έβαλε το πόδι και γλίτωσε την ομάδα 
του την στιγμή που ο Σνάιντερ ήταν έτοιμος να σκο-
ράρει από το ύψος της μικρής περιοχής. Στο 44’ έχα-
σαν ακόμα πιο μεγάλη ευκαιρία, όταν μετά από ένα 
εντυπωσιακό «μυτάκι» του Πίρσμαν η μπάλα έφτασε 
επίσης στον Σνάιντερ που από το ύψος του πέναλτι 
έστειλε την μπάλα άουτ. Αυτή ήταν και η τελευταία 
μεγάλη φάση του πρώτου ημιχρόνου που βρήκε τον 
ΠΑΟΚ μπροστά με 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ξέσπασε πραγ-
ματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση. Οι 

Θεσσαλονικείς δεν άφησαν το παρα-
μικρό περιθώριο στον ΠΑΣ Γιάννινα, 
πέτυχαν ακόμα τρία γκολ και πήραν 
πανηγυρικά τη νίκη με 4-0. 
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από 
την αρχή για το δεύτερο ημίχρονο. Ένα 

ημίχρονο που ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ 
να έχει την κατοχή και τον Κούρτιτς με ένα 

εξαιρετικό γκολ να κάνει το 0-2 και ουσιαστικά 
να βάζει τέλος στα όποια όνειρα των γηπεδούχων. 
Η φάση ξεκίνησε με τον Ζίβκοβιτς να πασάρει στον 
Σλοβένο ο οποίος έξω από την περιοχή με όμορφο 
πλασέ στην γωνία του Λοντίγκιν έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα.
Πριν καλά καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των 
παικτών του ΠΑΟΚ, ο Αουγκούστο έκανε το 0-3. Η 
φάση ξεκίνησε με κλέψιμο του Άκπομ στον χώρο του 
κέντρου, ο Άγγλος πάσαρε στον Αουγκούστο που με 
δυνατό διαγώνιο σουτ έστειλε για τρίτη φορά στα 
δίχτυα του Λοντίγκιν κάνοντας έτσι το 0-3. Ένα γκολ 
στο οποίο οι φιλοξενούμενοι άλλαξαν ωραία την 
μπάλα καταφέρνοντας να σκοράρουν.
Από εκείνο το σημείο ο ρυθμός του αγώνα έπεσε με 
τους γηπεδούχους να μην έχουν την δύναμη να αντι-
δράσουν και τους φιλοξενούμενους να κάνουν συντή-
ρηση δυνάμεων. Ένα λεπτό όμως πριν φτάσουμε στα 
90’ ο Τσούμπα Άκπομ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα. 
Ο Μπίσεσβαρ βρήκε τον Άγγλο σε καλή θέση και 
αυτός με δυνατό σουτ δεν άφησε το παραμικρό περι-
θώριο αντίδρασης στον Λοντίγκιν.

Κόντρα στη Λαμία γλίτωσε τον ΠΑΟΚ από μια δύσκολη βραδιά και στα Γιάννενα τον έβγαλε 
στον αφρό! Ο Κούρτιτς καθάρισε και πάλι, καθώς ο Δικέφαλος με δύο δικά του γκολ κι από ένα 
των Αουγκούστο, Ακπομ, έκανε πάρτι στους Ζωσιμάδες και με το 4-0 είναι μόνος στην 3η

Δικέφαλος ΠΑΣάς με ηγέτη Δικέφαλος ΠΑΣάς με ηγέτη 
Κούρτιτς!Κούρτιτς!

ΟΦΗ - Αρης 1-1
Ορθιος στο «Γεντί Κουλέ» με 
πέναλτι του Μπρούνο Γκάμα

Δύο γκάφες έκριναν τη μάχη της Κρήτης καθώς αυτή του Χουλιάν 
Κουέστα έδωσε τη δυνατότητα στον ΟΦΗ να προηγηθεί στο σκορ 
και η αντίστοιχη του Κώστα Γιαννούλη με την ανατροπή του Χουάν 
Ιτούρμπε πρόσφερε την ευκαιρία στους «κίτρινους» να μη φύγουν 
με άδεια χέρια μέσα από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον 

Μπρούνο Γκάμα. Και αντικειμενικά οι δύο ομάδες πήραν αυτό που άξι-
ζαν βάσει απόδοσης. Δύο αναγκαστικές αλλαγές έκανε ο Άκης Μάντζιος.
Μοναδικό ερωτηματικό για τον ΟΦΗ ήταν ο παρτενέρ του Πραξιτέλη 
Βούρου στο κέντρο της άμυνας όπου ο Νίκος Νιόμπλας προτίμησε την 
εμπειρία του Πασαλίδη και δεν επιφύλαξε καμία έκπληξη στο αρχικό 
σχήμα. Ο Άκης Μάντζιος είχε να διαχειριστεί την απουσία του Φακούντο 
Μπερτόγλιο, του προέκυψε κι αυτή του Ντάνιελ Σούντγκρεν κι εκτός από 
τα διατήρηση του Εμάνουελ Σάκιτς στο δεξί άκρο της άμυνας, επέλεξε 
διάταξη με τρεις κεντρικούς χα (Ντιαγέ, Σάσα και Τζέγκο).
Ο ΟΦΗ είχε πιο επιθετική λογική στο παιχνίδι του συγκριτικά με τις δύο 
αναμετρήσεις που προηγήθηκαν στο «Κλ. Βικελίδης» αλλά δεν τον οδή-
γησε αυτή στην εξασφάλιση προβαδίσματος στο 17ο λεπτό. Οι Κρη-
τικοί επωφελήθηκαν του λάθους του Χουλιάν Κουέστα καθώς η κακή 
έξοδός του έδωσε τη δυνατότητα στον Πασαλίδη να στείλει με κεφαλιά 
την μπάλα στα δίχτυα – προηγήθηκε αυτή του Βούρου – σε μία φάση η 
οποία ελέγχθηκε από το VAR και προκάλεσε τον τραυματισμό αλλά και 
την αναγκαστική αντικατάσταση του Μπαντού Ντιαγέ στα μισά του πρώ-
του μέρους. Ο Σενεγαλέζος συγκρούστηκε με τον Πασαλίδη στην προ-
σπάθειά του να διώξει τον κίνδυνο, δεν ξεπέρασε το χτύπημα καθώς 
ένιωθε ζαλάδα και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο.
Αυτό ίσχυσε σε όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους, ειδικά από τη 
στιγμή της αποχώρησης του Μπαντού Ντιαγέ όπου οι «κίτρινοι» δεν 
είχαν παίκτη να κουβαλήσει μπάλα ή να χτίσει μια επίθεση. Δίχως ενέρ-
γεια και ζωντάνια στο παιχνίδι τους, με όλους τους παίκτες της μεσο-
επιθετικής γραμμής (πλην του Μαντσίνι ο οποίος αντικατέστησε τον 
Ντιαγέ) να είναι κατώτατοι των προσδοκιών, η ομάδα του Άκη Μάντζιου 
δεν έκανε ούτε μία φάση σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Περιορίστηκε στις 
πάσες μπροστά από την περιοχή του Κουέστα, δεν κυκλοφόρησε μπάλα 
και θα μπορούσε μάλιστα να βγει από τη διεκδίκηση της νίκης στο τελευ-
ταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας αλλά ο Ισπανός τερματοφύλακας 
απέκρουσε στο σουτ του Γκαγέγιος, στην επίσης μοναδική φάση του 
ΟΦΗ στο πρώτο μέρος πλην της φάσης του τέρματος. .
Ο ΟΦΗ έφτασε κοντά στο δεύτερο γκολ στο 50’ αλλά ο Κουέστα έπεσε 
σωστά στην αριστερή γωνιά του και απομάκρυνε στην εκτέλεση φάουλ 
από τον Λάμπρου. Δύο σουτ του Λούκας Σάσα χτύπησαν σε αντίπαλο, 
δύο γυρίσματα από την αριστερή πλευρά δεν «συνάντησαν» αποδέκτη 
καθώς ο Καμαρά ήταν συνεχώς εκτός θέσης κι έτσι ο Άρης δεν αξιοποί-
ησε ένα καλό 15πτο του. Τελική προσπάθεια «έγραψε» ο Λάμπρου στο 
69’ με δυνατό σουτ από τα 20 μέτρα όπου η μπάλα πέρασε πάνω από 
την εστία του Άρη.
Ο Χουάν Ιτούρμπε αποκτήθηκε από τον Άρη για να δώσει αυτό που 
πρόσφερε στο 90’ καθώς ο Παραγουανός επιθετικός μπήκε στην περι-
οχή μεταξύ των δύο αμυντικών του ΟΦΗ και ο Γιαννούλης τον ανέτρεψε. 
Η παράβαση ήταν ξεκάθαρη, ο Παπαπέτρου υπέδειξε το πέναλτι και ο 
Μπρούνο Γκάμα ευστόχησε από τα έντεκα βήματα ισοφαρίζοντας σε 1-1.
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αθλητικά

 Η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 του 
Ιωνικού στη Νίκαια για την 14η 
αγωνιστική της Super League 
Interwetten χάρη στο γκολ του 
Μάνταλου στο 21ο λεπτό. Η Ένωση 
επέστρεψε στις νίκες και βρίσκεται 
στο -8 από τον Ολυμπιακό.

Μ
ε το δεξί μπήκε στον δεύ-
τερο γύρο του πρωτα-
θλήματος η ΑΕΚ. Η Ένω-
ση πήρε το διπλό στην έ-

δρα του Ιωνικού στη Νίκαια με 1-0 για 
την 14η αγωνιστική της Super League 
Interwetten. Ο Πέτρος Μάνταλος ήταν 
εκείνος που πέτυχε το νικητήριο γκολ 
στο 21ο λεπτό του παιχνιδιού.
Έτσι, η ΑΕΚ έφτασε τους 30 βαθμούς 
είναι σταθερά στη δεύτερη θέση στο -8 
από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Ο Ιωνι-
κός είναι στην 10η θέση με 14 βαθμούς 
στο -5 από την πρώτη εξάδα.
Η ΑΕΚ είχε την υπεροχή στο πρώτο 
μέρος και νωρίς φρόντισε να πάρει και 
το προβάδισμα. Στο δεύτερο μέρος ο 
Ιωνικός ανέβηκε δίχως ωστόσο να γίνει 
απειλητικός, με την Ένωση μέχρι το 
φινάλε να έχει μεγάλες ευκαιρίες για ένα 
δεύτερο γκολ.
Προβάδισμα με Μάνταλο στο πρώτο 
μέρος
Η ΑΕΚ από τα πρώτα λεπτά του παιχνι-
διού είχε τον έλεγχο του αγώνα. Κυκλο-
φορούσε την μπάλα και είχε την κατοχή. 
Ωστόσο, δεν μπορούσε να βρει τρόπο 
να γίνει ουσιαστική μπροστά από την 
εστία του Χουτεσιώτη. Όλα αυτά μέχρι 
το 21ο λεπτό. Τότε, ήταν η στιγμή που ο 
αρχηγός της Ένωσης έδωσε τη λύση.
Η ΑΕΚ έβγαλε ωραία επίθεση από τα 
δεξιά με τον Μισελέν να δίνει στον 
Άμραμπατ. Εκείνος έκανε την κάθετη 
πάσα ξανά προς τον Μισελέν, που 
είχε βγει από πίσω του, ο αμυντικός 
του Ιωνικού δεν μπόρεσε να κόψει τη 
μπάλα. Ο Γάλλος μπακ γύρισε τη μπάλα 
προς το ύψος του πέναλτι και ο Μάντα-
λος με σουτ την έστειλε στα δίχτυα για 
το 1-0.
Στο 26ο λεπτό ο Τσούμπερ μπήκε στην 
περιοχή από τα αριστερά, έκανε την 
κοφτή ντρίμπλα, προσπάθησε να σου-

τάρει αλλά κόπηκε η προσπάθεια του. 
Ο Ελβετός είχε νέα καλή στιγμή στο 38’ 
με τον Χουτεσιώτη να απομακρύνει. Στις 
καθυστερήσεις, η Ένωση έφτασε κοντά 
στο 2-0 με τον Τζαβέλλα να παίρνει 
κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα λίγο 
άουτ.
Τα Expected Goals από την Opta σας 
δείχνουν τη συνολική απειλή κάθε ομά-
δας, τα γκολ που θα «έπρεπε» να πετύ-
χει με βάση τις τελικές της. Όσο πιο 
μεγάλος είναι ο κύκλος, τόσο μεγαλύ-
τερη είναι η ευκαιρία. Μπορείτε να επι-
λέξετε τον τρόπο επίθεσης και να δείτε 
ξεχωριστά τις τελικές κάθε ομάδας στην 
κανονική ροή, από στημένες φάσεις, 
κτλ.
Ο Ιωνικός στο πρώτο μέρος δεν μπο-
ρούσε να γίνει απειλητικός προς την 
εστία του Τσιντώτα, με την ΑΕΚ να προ-
σπαθεί να βρει χώρους κυρίως από 
τα δεξιά, όπου αγωνιζόταν ο Νορντίν 
Άμραμπατ.
Ο Ιωνικός θέλησε να ανέβει στο δεύ-
τερο μέρος, επιχείρησε κάποια σουτ, 
ωστόσο όλα ήταν εκτός περιοχής, χωρίς 
να απειλήσουν ιδιαίτερα. Η Ένωση ήταν 
αυτή που είχε καλή στιγμή στο 51ο 
λεπτό, με τον Αραούχο να κάνει το σουτ 
και τη μπάλα να περνάει ελάχιστα έξω 
από το δεξί δοκάρι του Χουτεσιώτη.
Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να 
γίνουν ακόμη πιο επιθετικοί, με τους 
Ματσούκα και Μάναλη να περνούν στον 
αγωνιστικό χώρο. Ο Γιαννίκης απάντησε 
με τους Γκαρσία και Σάκχοφ, με τον 
Άμραμπατ να γυρίζει στον άξονα. Στο 
71ο λεπτό ο Τσούμπερ τροφοδότησε τον 
Αραούχο στην περιοχή, εκείνος έκανε το 
σουτ από τα αριστερά της περιοχής και ο 
Χουτεσιώτης απέκρουσε.
H AEK ανέβηκε για λίγα λεπτά μετά τις 
αλλαγές. Στο 83ο λεπτό έφτασε ξανά 
κοντά στο γκολ. Ο Αραούχο έπιασε 
κεφαλιά μετά την εκτέλεση φάουλ και 
από τα αριστερά ήταν για λίγο άστοχος. 
Η Ένωση προχώρησε σε περαιτέρω δια-
χέιριση με τους Ανσαριφάρντ και Γέφτιτς 
να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο 
Ιωνικός δεν μπορούσε να αντιδράσει 
ουσιαστικά και έτσι η Ένωση κράτησε 
το προβάδισμα που είχε μέχρι και το 
φινάλε.

Ιωνικός - ΑΕΚ 0-1

«Διπλό» με το αριστερό του 
κάπτεν Μάνταλου

 Party του Ολυμπιακού στο Περιστέρι 
με «τριπλό μπαμ» από τον Ελ Αραμπί, 
ο οποίος στο 3-0 κόντρα στον 
Ατρόμητο έφτασε τα 50 γκολ με την 
«ερυθρόλευκη» φανέλα.

Ο 
Ολυμπιακός νίκησε 3-0 τον Ατρό-
μητο στο Περιστέρι για την 14η 
αγωνιστική της Super League 
Interwetten και διατήρησε το +11 

από τη δεύτερη ΑΕΚ. Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί 
έκανε χατ τρικ και οδήγησε την ομάδα του 
στο 12ο τρίποντο.
Ο Πέδρο Μαρτίνς εξακολουθεί να στηρίζει 
τον Ρόνι Λόπες και τον χρησιμοποίησε στο 
αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού για τέταρτο 
διαδοχικό παιχνίδι (είχαν προηγηθεί τα παι-
χνίδια με Βόλο, ΟΦΗ και Άρη). Εναντίον του 
Ατρόμητου ο Πορτογάλος ξεκίνησε στο δεξί 
φτερό και ήταν αρκετά δραστήριος. Στο 12’ 
ο Εμβιλά επιχείρησε να τον βρει με κάθετη 
μπαλιά, αλλά ο Πίριτς βγήκε και μπλόκαρε. 
Στο 19’ ακολούθησε το μακρινό σουτ 
του Νάτσου που δεν είχε τύχη και 
ο Λόπες απάντησε με δύο καλο-
τραβηγμένα σουτ. Αρχικά 
στο 23’, όταν το δεξί σουτ 
έξω από την περιοχή πέρασε 
δίπλα από το δεξί δοκάρι, 
ενώ στο 28’ το αριστερό του 
σουτ πέρασε δίπλα από το 
αριστερό δοκάρι. Στο ημίωρο 
η κατοχή ήταν στο 62% υπέρ των 
«ερυθρόλευκων», οι οποίοι δεν έβρισκαν 
εύκολα χώρους απέναντι στην οργανωμένη 
άμυνα των γηπεδούχων.
Η ομάδα του Παράσχου δεν μπορούσε 
να κρατήσει τη μπάλα, προσπαθούσε να 
κρατήσει τους παίκτες του Ολυμπιακού 
μακριά από την εστία του Πίριτς, αλλά στο 
34’ έγινε η φάση που η άμυνά της ξεκλεί-
δωσε. Ο Κένι Λαλά έκανε υπέροχη κάθετη 
πάσα, ο Μαυρομμάτης κάλυπτε τον Αγκι-
μπού Καμαρά, ο οποίος βρέθηκε απέναντι 
στον Πίριτς, αλλά προτού εκτελέσει, ανα-
τράπηκε από τον Παπαδόπουλο. Ο διαιτητής 
Καραντώνης (Ημαθίας) καταλόγισε πέναλτι 
και ο Αραμπί από την άσπρη βούλα έγραψε 
το 0-1 στο 36’, με εκτέλεση α λα Πανένκα. 
Ήταν το πέμπτο που εκτελούσε εφέτος και το 
πέμπτο που κατέληγε στα δίχτυα. Στο 42’ ο 
Λαλά έκανε νέα εξαιρετική κάθετη πάσα, για 

τον Μασούρα, του οποίου το γύρισμα από 
δεξιά μπλόκαρε ο Πίριτς. Ο Μαρτίνς κατά 
τη διάρκεια του 45λέπτου πέρασε τον Αγκι-
μπού αριστερά και τον Μασούρα κοντά στον 
Αραμπί.
Ο Γιώργος Παράσχος αποφάσισε να αντι-
καταστήσει τον Ντένιτς με τον Μουνίθ με 
την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου για να 
αλλάξει την εικόνα της ομάδας του και να 
κάνει τη διάταξη πιο επιθετική. Στο 48’ ήταν 
η πρώτη φορά που απείλησε σημαντικά η 
ομάδα του Περιστερίου. Αρχικά την κεφαλιά 
του Παπαδόπουλου απομάκρυνε ο Εμβιλά 
σχεδόν πάνω στη γραμμή, ενώ στην εξέλιξη 
της φάσης η κεφαλιά του Κουλούρη πέρασε 
πάνω από το δοκάρι. Στο 50’, όμως, ο Ολυ-
μπιακός έφτασε σε δεύτερο τέρμα, αξιοποι-
ώντας την ποιότητα που έχει ο Αγκιμπού και 
ο Αραμπί. Ο πρώτος έκανε κάθετη, ο δεύτε-
ρος με αριστερό πλασέ μέσα από την περι-
οχή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-2. 
Κάπου εκεί οι γηπεδούχοι είχαν να ανέβουν 
έναν Γολγοθά. Τους πήρε από κάτω και λίγο 

αργότερα θα δέχονταν τρίτο γκολ. Στο 
61’ ο Χατζηισαΐας έκανε χέρι, κατα-

λογίστηκε πέναλτι και ο Αραμπί 
στο 62’ ολοκλήρωσε το χατ 
τρικ, το πρώτο του εφετινό 
και τέταρτο συνολικά με την 
«ερυθρόλευκη» φανέλα. Ο 
φοβερός και τρομερός Μαρο-

κινός θα μπορούσε να σημει-
ώσει και τέταρτο τέρμα, αλλά η 

κεφαλιά του στο 69’ πέρασε λίγο 
άουτ. Στο 71’ έγινε αλλαγή από τον Τικίνιο, 
έχοντας φτάσει τα 50 γκολ σε 80 συμμετο-
χές, σε επίπεδο πρωταθλήματος.
Όλα πια είχαν κριθεί. Ο Ατρόμητος όχι 
μόνο δεν ήταν σε θέση να απειλήσει, αλλά 
συνέχισε να έχει παθητικό ρόλο στο παι-
χνίδι. Ο Μαρτίνς έριξε στον αγώνα Ροντρί-
γκες και Μαντί στο 65’, ενώ στο 76’ αντικα-
τέστησε τον Ρέαμπτσιουκ με τον Ανδρού-
τσο, ο οποίος θα έπαιζε αριστερός μπακ! Ο 
Μολδαβός, άλλωστε, χρειαζόταν ανάσες. 
Είναι από τους παίκτες που δεν βγαίνουν όχι 
μόνο από την ενδεκάδα, αλλά δεν γίνονται 
και αλλαγή!
Η ομορφότερη ενέργεια για τον Ατρόμητο 
καταγράφηκε στο 86’. Ο Μπεντινέλι άφησε 
πίσω του Αγκιμπού και Λαλά, πλάσαρε μέσα 
από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε 
δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-3

Ο Ελ Αραμπί με χατ τρικ 
γιόρτασε τα 50 του!
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Ο ΟΦΙ επικράτησε 2-1 της Κηφισιάς 
που βρέθηκε μπροστά στο σκορ αλλά 
τελικά ηττήθηκε

Η 
Κηφισιά ξεκίνησε πολύ καλά το 
παιχνίδι, πίεσε, επέβαλε τον ρυθ-
μό της και έφτασε κοντά στο γκολ 
για πρώτη φορά στο 8ο λεπτό της 

αναμέτρησης, με τον τερματοφύλακα του 
ΟΦ Ιεράπετρας να νικά τον Πριόνα σε τετ α 
τετ. Ακολούθησαν ακόμη δύο καλές στιγ-
μές για την ομάδα μας, με τον Καραγκούνη 
(στο 11′) και τον Οικονομίδη (στο 29′) πριν 
απαντήσουν οι γηπεδούχοι με τον Μεσιδό-
ρο (στο 29′).
Η Κηφισιά ευτύχησε εν τέλει να ανοίξει το 
σκορ στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης, με το 
πρώτο γκολ του Τεττέι στο πρωτάθλημα. Ο 
νεαρός επιθετικός βγήκε σε τετ α τετ με τον 
Καραγκιόζη, τον οποίο νίκησε για το 1-0.
Παρά την ανωτερότητά της πάντως, η Κηφι-
σιά δεν κατάφερε να πάει στα αποδυτή-
ρια, ούσα σε θέση οδηγού. Λίγα δευτερό-
λεπτα πριν από την ολοκλήρωση του πρώ-
του μέρους, οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτη-
καν ένα λάθος στον χώρο του κέντρου και 
σκόραραν με τον Μεσιδόρο.
Στο δεύτερο μέρος, ο ΟΦ Ιεράπετρας ήταν 
ο πρώτος που απείλησε την εστία του 
Κολοβούρη, με τον Αντερέγκεν στο 54′ της 
αναμέτρησης. Έξι λεπτά αργότερα, ο ίδιος 
παίκτης όμως βρήκε δίχτυα, όταν μετά από 
νέο λάθος της Κηφισιάς στην ανάπτυξη, 
νίκησε στο τετ α τετ τον Κολοβούρη κάνο-
ντας το 1-2.
Οι παίκτες του Νίκου Κούστα προσπάθη-
σαν να παίξουν ποδόσφαιρο κατοχής και 
να φτάσουν στην ισοφάριση, αλλά ατύχη-
σαν στις δύο καλές στιγμές που είχαν στα 
τελευταία λεπτά.
Στην πρώτη περίπτωση (στο 90′) ο Φερέιρα 
έκανε εξαιρετική ενέργεια από τα αριστερά 
και πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον 
Κρητικό, ο οποίος είδε τον Καραγκιόζη να 
αποκρούει το πλασέ που επιχείρησε σε μια 
φάση, όπου πάντως η μπάλα κατά πάσα 
πιθανότητα πέρασε ολόκληρη την γραμμή, 
πριν από τη δεύτερη επέμβαση του τερμα-
τοφύλακα των γηπεδούχων.
Η τελευταία καλή στιγμή του αγώνα κατα-
γράφηκε στο 90+2′ με τον Τεττέι να αστοχεί 
από ευνοϊκή θέση μέσα από την αντίπαλη 
περιοχή.

ΟΦ Ιεράπετρας (Βεργέτης): Καραγκιό-
ζης, Τορίμπιο, Κάρδαρης, Μεσσιδόρο 
(88′ Μπλάνκο), Κατάλντι (46′ Κοντοές), 
Ντι Λορέντζο, Μπενίτεζ, Λεμονής (69′ Ντε 
Λορέντζι), Βουό, Χιντζίδης (69′ Ψάνης), 
Αντερέγκεν (69′ Τασιούλης).
Κηφισιά (Κούστας): Κολοβούρης, Πριόνας, 
Σωτηράκος, Αρτυμάτας, Παυλάκης, Ντο-
ριβάλ (79′ Φερέιρα), Πρίτσας (58′ Παπα-
σάββας), Οικονομίδης (56′ Αγγελόπουλος), 
Καλλέργης (69′ Κρητικός), Τετέι, Καραγκού-
νης (79′ Γιαννιτσάνης).

Παναχαϊκή: Σοκαριστικός απο-
κλεισμός και «καμπάνα» ενόψει!
Αποκλεισμό – έκπληξη υπέστη η Πανα-
χαϊκή στο Κύπελλο Ερασιτεχνών, καθώς 
εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων 
και αποκλείστηκε από τη Νίκη Προαστείου 
στη διαδικασία των πέναλτι (0-0 κ.δ. 1-1 
παρ.)
Μετά το τέλος του αγώνα η διοίκηση της 
Παναχαϊκής εξέδωσε συγχαρητή-
ρια ανακοίνωση προς τη Νίκη 
Προαστείου, ενώ βαριά.. 
καμπάνα περιμένει τους 
παίκτες, καθώς την 
Παρασκευή αναμέ-
νεται να τους επι-
βληθεί βαρύτατο 
πρόστιμο!
Αναλυτικά η ανα-
κοίνωση:
Η δ ιο ίκησ η τ ης 
Παναχαϊκής συγχαί-
ρει δημόσια την ομάδα 
της Νίκης Προαστείου 
για τη μεγάλη πρόκριση που 
πέτυχε εις βάρος της ομάδας μας 
στο Κύπελλο Ερασιτεχνών της ΕΠΣΑ.
Όσον αφορά το δικό μας στόχο αυτός ήταν 
εξ’ αρχής η άνοδος στην Super League 2 και 
μόνο. Δεν μπορούμε λόγω ενός αποκλει-
σμού που είναι αλήθεια ότι πληγώνει όλη 
την κοκκινόμαυρη οικογένεια να ακυρώ-
σουμε τη μέχρι τώρα πορεία μιας ομάδας 
που διεκδικεί το πρωτάθλημα και έφτασε 
μία ανάσα από το να αποκλείσει σύλλογο 
της Super League 1 στο Κύπελλο Ελλάδας.
Αν είχαμε επιλογή δε θα συμμετείχαμε 
στο θεσμό αυτό, καθώς επιφέρει προβλή-
ματα όπως αυτό του Καρακλάιτς που υπέ-
στη σοβαρό τραυματισμό στον ώμο αλλά 
από τη στιγμή που ήταν υποχρέωση μας να 

αγωνιστούμε θέλαμε τη νίκη. Για τον απο-
κλεισμό αυτόν θα υπάρξει παραδειγματικό 
πρόστιμο στην ομάδα που θα ανακοινω-
θεί την Παρασκευή (17/12). Το πρόστιμο θα 
επιβληθεί ή θα τροποποιηθεί ανάλογα με 
την πορεία στο πρωτάθλημα.

Ολυμπιακός Βόλου: Επιλογή Βα-
γιέχα ο Ισπανός φορ Τσίκο!
Μεταγραφική ενίσχυση με τις ευλογίες του 
προπονητή των «ερυθρολεύκων» Μανού 
Καγιέχα για τον Ολυμπιακό Βόλου, που 
ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού 
επιθετικού Άλεξ Τσίκο!
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού 
Βόλου:
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου ανακοινώνει 
την συμφωνία με τον Ισπανό επιθετικό 
Άλεξ Τσίκο (Χοσέα Αλεχάνδρο Σάντσες το 
πλήρες όνομά του), ο οποίος αποτελεί προ-
σωπική επιλογή του προπονητή της ομάδας 
μας, Μανού Καγιέχα.
Γεννήθηκε στην Αλμερία στις 19/4/1990, 
έχει ύψος 1.80 και αγωνίζεται τόσο ως 
σέντερ φορ, όσο και ως ακραίος επιθετι-
κός. Την περίοδο 2009-10 αγωνίστηκε στην 
ομάδα Κ19 της Αλμερία, ενώ στη συνέχεια 
της καριέρα του έπαιξε σε αρκετές ομάδες 
της Ισπανίας, CD Adra, Vicar Cultural, CF 
Motril, Real Avila, CD Izarra, Ontinyent CF, 
CD El ejido, Socuellamos, ενώ η τελευταία 
του ομάδα ήταν η Atzeneta.
Ο ποδοσφαιριστής συμφώνησε σε όλα με 
τη διοίκηση της ΠΑΕ και αύριο Παρασκευή 
θα βρίσκεται στην Ελλάδα, θα μεταβεί στον 
Βόλο, θα περάσει από ιατρικές και εργομε-
τρικές εξετάσεις, θα υπογράψει συμβόλαιο 
συνεργασίας με τον Ολυμπιακό και θα αρχί-

σει αμέσως προπονήσεις, έτσι ώστε 
να μπει στο κλίμα της ομάδας. 

Θα έχει δικαίωμα συμμε-
τοχής με τον Ολυμπιακό 

από την 1η Ιανουα-
ρίου, όταν και ανοίγει 
επίσημα η μεταγρα-
φική περίοδος.
Στην Ισπανία του 
έ χουν δώσει το 
προσωνύμιο «El 
pistolero» και έρχε-

ται στην Ελλάδα στην 
πιο ώριμη ποδοσφαι-

ρική του ηλικία, με στόχο 
να βοηθήσει τον Ολυμπιακό 

Βόλου να πετύχει τους φετινούς 
του στόχους. Η διοίκηση της ΠΑΕ κάνει 
άλλη μία υπέρβαση, ενώ άμεσα θα ακο-
λουθήσουν κι άλλες σημαντικές κινήσεις 
ενίσχυσης της ομάδας, με παίκτες έμπει-
ρους και ικανούς, με στόχο ο Ολυμπιακός 
να παρουσιαστεί δυνατός στη συνέχεια του 
πρωταθλήματος».

«Εφτάρα» της Νίκης Βόλου στην 
Καβάλα των δέκα ποδοσφαιρι-
στών…
Στα επιτυχή αποτελέσματα επέστρεψε η 
Νίκη Βόλου το απόγευμα της Πέμπτης 
στο Πανθεσσαλικό για την 8η αγωνιστική 
(εμβόλιμη) της Super League 2. Οι «κυανό-

λευκοι» επικράτησαν με 7-0 της Καβάλας 
η οποία παρατάχθηκε με δέκα ποδοσφαι-
ριστές.
Το σκορ άνοιξε μόλις στο 3′ ο Μιράντα 
από την άσπρη βούλα. Το 2-0 έγινε στο 9′ 
με τον Μέτσε να κάνει ασίστ την πάσα του 
Τσουκαλά. Ο χρόνος κυλούσε με τη Νίκη να 
μην πατάει φρένο και στο 15′ ο Ροχάνο με 
κεφαλιά έκανε το 3-0. Στο 17΄ ο Τσουκαλάς 
έγραψε και αυτός το όνομα του στον πίνακα 
στων σκόρερ, καθώς ύστερα από πάσα του 
Ροχάνο πλάσαρε για το 4-0.
Το 5-0 το οποίο ήταν και το σκορ του 
ημιχρόνου, έκανε ο Λούκας Γκαρσία με 
όμορφο γκολ το 25′. Με την έναρξη του 
δευτέρου μέρους ο Αλέκος Βοσνιάδης 
έκανε και τις πέντε αλλαγές του, προκει-
μένου να μοιράσει όσο το δυνατόν καλύ-
τερα τον αγωνιστικό χρόνο. Η Νίκη έριξε 
ξεκάθαρα ρυθμό στο δεύτερο μέρος, 
αλλάζοντας με ευκολία την μπάλα σε όλο 
το μήκος του γηπέδου. Με τη συμπλήρωση 
μίας ώρας παιχνιδιού οι γηπεδούχοι έκα-
ναν το 6-0 με τον Μπόσιο μετά από ασίστ 
του Λούκας Γκαρσία. Στο 69′ ο Βασιλείου 
ανέβασε ακόμη περισσότερο το δείκτη του 
σκορ, κάνοντας το 7-0 με σουτ εντός περι-
οχής.
To ματς ολοκληρώθηκε με χαμηλό τέμπο 
και χωρίς κάποιο άλλο τέρμα.
Νίκη Βόλου (Αλέκος Βοσνιάδης): Περιστε-
ρίδης, Κυρίτσης, Τζοβάρας, Τσιμπούκας, 
Γρομητσάρης (Αλιατίδης 46′), Μέτσε (Μπό-
σιο 46′), Τσουκαλάς (Παναγιωτίδης 46′), 
Βασιλείου, Μιράντα (Μπάλλας 46′), Λού-
κας Γκαρσία, Ροχάνο (Αλτιντζής 46′).
Καβάλα (Νίκος Καραμπιμπέρης): Παπα-
ποστόλου, Χατζηγεωργίου, Κλεπουσνιώ-
της, Γιαννακάς, Λαμπαδίτης, Θαλασσινός, 
Βορδοναράκης, Αποσόγλου, Καμαρίδης, 
Παπαδόπουλος.

Η ενημέρωση για την ονομασία 
του Ηρακλή

Η Super League 2 με ανακοίνωση της ενη-
μέρωσε για το θέμα της επωνυμίας της 
ποδοσφαιρικής ομάδας του Ηρακλή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Την 15/12/2021 καταχωρίσθηκε στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με 
Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2749898, η 
με αριθμό 3172 / 15-12-2021 απόφαση της 
Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας 
(ΑΔΑ: Ψ2ΦΩ469ΗΚ9-Μ2Η), με την οποία 
εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου -1- 
του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας 
με τη νέα επωνυμία «ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΔΟ-
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον νέο 
διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ Π.Α.Ε.» 
και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 151567660000, σύμ-
φωνα με την από 07/12/2021 απόφαση της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της.
Η ΠΑΕ θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ως 
σήμα της το έμβλημα του ιδρυτικού αθλη-
τικού σωματείου και τα διακριτικά γνωρί-
σματα της εμφάνισης τους για τους αγώνες 
της ομάδας της».

αθλητικά

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Νίκη με ανατροπή ο ΟΦΙ – «Πλήρωσε» τα λάθη της η Κηφισιά
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αθλητικά

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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αθλητικά

 Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το ντέρμπι στο ΓΣΠ ανάμεσα στην 
Ομόνοια και την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του 
πρωταθλήματος. Οι δύο ομάδες πέτυχαν από ένα τέρμα και 
πήραν από ένα βαθμό. 
 Στην πρώτη θέση με 28 βαθμούς η ομάδα της Λάρνακας, στους 
17 βαθμούς η Ομόνοια, με δύο αγώνες λιγότερους.  

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο στην μεγαλύτερη του διάρ-
κεια με τις δύο ομάδες να έχουν από μια καλή στιγμή να ανοίξουν το 
σκορ. Αρχικά η Ομόνοια στο 26ο λεπτό είχε δοκάρι μετά από απευ-
θείας εκτέλεση κόρνερ του Γκόμεθ ενώ οι φιλοξενούμενοι απείλη-
σαν με τον Τόμοβιτς στο 36ο λεπτό. Ο αμυντικός της ΑΕΚ έκανε το 
πλασέ εντός περιοχής όμως η μπάλα πέρασε λίγο έξω. 
 Πέραν από τις πιο πάνω φάσεις, οι δύο ομάδες είχαν κάποιες καλές 
προϋποθέσεις μετά από αντεπιθέσεις χωρίς να απειλήσουν ουσια-
στικά με αποτέλεσμα το 0-0 να είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. 
 Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε τις πολλές ευκαιρίες, ούτε καλό 
ρυθμό μέχρι το 78ο λεπτό όπου η εικόνα άλλαξε προς το καλύτερο 
ενώ οι δύο ομάδες πέτυχαν από ένα τέρμα μέσα σε μικρό χρονικό 
διάστημα.  
 Αρχικά η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με τον Μάμα στο 78ο λεπτό. Ο Κύπριος 
μέσος έκανε το δυνατό σουτ εντός περιοχής νικώντας τον Ουζόχο για 
το 0-1. Η Ομόνοια απάντησε άμεσα καθώς στο 79’ ήρθε το τέρμα της 
ισοφάρισης. Ο Λοίζου δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε, μετά 
από σέντρα του Λέζιακς. Στην συνέχεια αυτής της φάσης, ο Παπουλής 
έγινε κάτοχος της μπάλας και από κοντά νίκησε τον Τούμπα για το 1-1.  
Μπορεί στα τελευταία στάδια του αγώνα η ένταση να ήταν μεγαλύ-
τερη όμως καμία ομάδα δεν πέτυχε το νικητήριο τέρμα με αποτέλε-
σμα να παραμείνει μέχρι το τέλος το 1-1.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1 ΑΠΟΕΛ: Δραματικό φινάλε στην 
ματσάρα που δεν «Χ»άρηκε κανείς!
Ματσάρα στο ΓΣΠ με τον Ολυμπιακό και το ΑΠΟΕΛ να προσφέρουν 
πλούσιο θέαμα σε όσους το παρακολούθησαν. Πολλές φάσεις μπρο-
στά στις δύο εστίες, δοκάρι για το ΑΠΟΕΛ στο 26’ με τον Νατέλ, το 
οποίο είχε περισσότερες τελικές στον αγώνα, όμως και οι τυπικά 
γηπεδούχοι έχασαν κραυγαλαίες ευκαιρίες στις φάσεις που δημι-
ούργησαν.
Το φινάλε του παιχνιδιού ακόμα πιο εντυπωσιακό, καθώς μας επε-
φύλασσε πολλές συγκινήσεις και δύο γκολ. Όταν οι «γαλαζοκίτρι-
νοι» έμειναν με 10 παίκτες στο 79’ λόγω αποβολής του Τσεπάκ ο 
Ολυμπιακός πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και έγινε… ροντέο 
το ματς. Ο Μάντζης προειδοποίησε στο 83’ με τον Σκουφέτ να του 
λέει «όχι» σε τρομερή επέμβαση με τα πόδια, όμως ο Ελλαδίτης δεν 
λάθεψε στο 88’ μετά από γύρισμα του Ευτυχίδη.
Ο Καρώ δύο λεπτά αργότερα, είχε απάντηση όμως στο γκολ του 
Μάντζη. Ο Σόουζα δοκίμασε το σουτ, ο διεθνής αμυντικός ήταν στην 
τροχιά της μπάλας και με προβολή έσωσε τον βαθμό.
Οι δύο ομάδες συνεχίζουν να… συγκατοικούν, ανεβαίνοντας «χέρι-
χέρι» στους 16, πιάνοντας την Ομόνοια.
Ολυμπιακός (Γ. Πετράκη): Μολ, Σαμπίνια, Μποβέδα, Μουκτάρης, 
Σάλι (69′ Μάντζης), Κα (69′ Πεχλιβάνης), Γουίλσον (86′ Νάνι), Μαν-
ρίκε, Σαρφό (90+2′ Γκουστάβο), Κονφέ, Κυριάκου (86′ Ευτυχίδης)
Στον πάγκο: Κόβατς, Τσούπιτς, Φώτη, Μιχαήλ, Χριστοδούλου, Πηλα-
βάς, Καραγιάννης
ΑΠΟΕΛ (Σ. Αυγουστή): Σκουφέτ, Καρώ, Σόουζα, Σατσιάς (70′ Νταου-
σβίλι), Ντε Βινσέντι (70′ Ντανίλο, 85′ Θεοδώρου), Οκριασβίλι, Τσε-
πάκ, Σαμπάλα, Νατέλ, Ντογκαλά (70′ Μαγκλίτσα), Σάβιτς
Στον πάγκο: Μιχαήλ, Τσιλινγκίρης, Βινίσιους, Κατσαντώνης, Γαβριήλ, 
Γουίλερ, Κούτσακος

 Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 13η 
αγωνιστική του πρωταθλήματος, η Ανόρθωση 
πέτυχε τη νίκη με 2-0 απέναντι στην Δόξα και 
έφτασε τους 16 βαθμούς. 
 

Η 
«Κυρία» με ένα γκολ ανά ημίχρονο καθάρισε 
την υπόθεση απέναντι στην Δόξα και βλέπει 
με αισιοδοξία την συνέχεια του πρωταθλή-
ματος. 

Το πρώτο ημίχρονο ανήκε ολοκληρωτικά στην Ανόρ-
θωση καθώς οι ποδοσφαιριστές του Τιμούρ μπήκαν 
ορεξάτοι χάνοντας πολλές ευκαιρίες. Στο 25ο λεπτό ο 
Σισκόφσκι απέτρεψε στον Πόποβιτς να ανοίξει το σκορ 
από τα έντεκα βήματα μετά από παράβαση στο 
χέρι του Λαφράνς. 
 Η αστοχία του Πόποβιτς δεν πτόησε την 
Ανόρθωση, αφού στο 38ο λεπτό ο Ντέ-
λετιτς με εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ 
λίγο έξω από την περιοχή έστειλε την 
μπάλα στην συμβολή των δοκαριών και 
έπειτα στο δεξί παραθυράκι του Σισκόφ-
σκι.  
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα 
ήταν αρκετά πεσμένος σε σχέση με το πρώτο. Στο 
55ο λεπτό ο Ουάρντα νίκησε από το σημείο του πέναλτι 
τον Σισκόφσκι μετά από παράβαση του Στυλιανού στον 

Κατσαράβα στα όρια της περιοχής. Φάση η οποία ελέγ-
χθηκε από το VAR αφού αρχικά ο Φωτίου επέδειξε 
φάουλ εκτός περιοχής. 
 Η Ανόρθωση διαχειρίστηκε άψογα το υπέρ της 2-0 και 
εξασφάλισε τους τρεις βαθμούς. Η Δόξα με τον Ηλία 
Χαραλάμπους στο τιμόνι δείχνει ότι χρειάζεται χρόνο 
ακόμη μέχρι να ενταχθεί στην φιλοσοφία του νέου της 
προπονητή.

Απόλλων-Άρης 0-2
Αν υπήρχαν οποιεσδήποτε αμφιβολίες από κάποιους 
για τον φετινό Άρη, φρόντισε ο ίδιος να τις διαγράψει 
με την παρουσία του και την σπουδαία του νίκη στο 
ντέρμπι με τον Απόλλωνα!

Η ομάδα του Λιάσου Λουκά, επικράτησε των 
πρωτοπόρων με 2-0, με μεγάλο πρωταγω-

νιστή τον Μπαμπίκα ο οποίος σκόραρε 
από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο (19’, 
53’), δείχνοντας ότι είναι ικανή όχι μόνο 
για να τερματίσει στην πρώτη εξάδα, 
αλλά για… μεγάλα πράγματα κι ασφα-

λώς μια θέση στην Ευρώπη! Ο Άρης μεί-
ωσε τη διαφορά από τον Απόλλωνα στο 

-2, ενώ είναι στο -1 από την ΑΕΚ που αντι-
μετωπίζει το βράδυ της Δευτέρας την Ομόνοια 

στο ΓΣΠ!
Ήταν δίκαιη η νίκη του Άρη, που ήταν καλύτερος σε 

όλους τους τομείς από τον Απόλλωνα, 
ο οποίος απ’ την πλευρά του υστέρησε 
πολύ από προηγούμενες του εμφανί-
σεις. Αντιμετώπισε προβλήματα στην 
άμυνα από τον αντίπαλό τους, ενώ δεν 
ήταν καθόλου δημιουργικός και ήταν 
λίγες οι φορές που απείλησε τον Βανά 
Άλβες. 

«Καίγονται» Ομόνοια και Άρης
Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής είναι στον 
αέρα για την ώρα και μένει να παρθεί η 
οριστική απόφαση για την διεξαγωγή 
του ή όχι. Οι δύο Κυπριακές ομάδες 
που κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα 
και αναμένουν τις εξελίξεις είναι η Ομό-
νοια και ο Άρης καθώς σε περίπτωση 
που διεξαχθεί κανονικά η διοργάνωση 
θα χάσουν σίγουρα από τρεις ποδο-
σφαιριστές για αρκετό διάστημα μέσα 
στον Ιανουάριο.
Αν γίνει κανονικά το… Κόπα Άφρικα η 
Ομόνοια θα χάσει Μπασιρού, Ουζόχο 
και Σέχου και ο Άρης θα χάσει τους 
Μουσούντα, Γιαγκό και Κορόμα.

Ανόρθωση - Δόξα 2-0

Επιστροφή στις νίκες... με καλή 
εμφάνιση

Το… μοίρασαν σε δύο 
λεπτά
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Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο Παναθηναϊκός έχασε το ματς όπως 
και στο Μιλάνο αλλα η προσπάθεια που κατέβαλε στα τελευταία λεπτά 
βγάζοντας έντονα το «refuse to lose» εκεί που όλα έμοιαζαν χαμένα (72-
81 στο 39’) του αφήνει στο τέλος μια γλυκόπικρη γεύση από το παιχνίδι 
με την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ.
Οι «πράσινοι» είχαν μόλις 2/14 τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ 

το στοιχείο που στοίχισε περισσότερο ήταν πολλά χαμένα ριμπάουντ, από 
τα οποία η Μπαρτσελόνα έβρισκε σκορ και με αυτόν τροπο γύρισε το παι-
χνίδι και πήρε το μομέντουμ. Ο Νέντοβις είχε 18 πόντους ενώ βοήθησαν και 
οι Παπαπέτρου με Σαντ-Ρος. Για την Μπαρτσελόνα ο Λαπροβίτολα έκανε την 
ζημιά με τα μακρινά του σουτ (4/8τρ.) ενώ ο Μίροτιτς (20π., 7ριμπ., 4ασ.) χρη-
σιμοποίησε μυαλό και εμπειρία όταν έπρεπε.
Τα 2/2 τρίποντα του Λαπροβίτολα στο ξεκίνημα του αγώνα, σε συνδυασμό 
με δύο «ποσταρίσματα» των παικτών του Γιασικεβίτσιους ανάγκασε τον Πρί-
φτη να αναθεωρήσει τα πλάνα του όσον αφορά την άμυνα «ζώνης» καθώς ο 
Παναθηναϊκός βρέθηκε μόλις στο 2ο λεπτό να «κυνηγάει» στο σκορ με 2-10. 
Οι «πράσινοι» δεν μπορούσαν να σκοράρουν εντός παιδιάς έχοντας ξεκινή-
σει το παιχνίδι με 0/5 σουτ! Ο Παπαπέτρου ήταν ο μοναδικός που ξεκίνησε 
«ζεστός» καθώς με δικές του προσπάθειες κατάφερε το «τριφύλλι» να μει-
ώσει σε 10-14 αλλά και πάλι οι περισσότερες και πιο αξιόπιστες λύσεις της 
Μπαρτσελόνα, την έφεραν στο +9 (12-21) λίγο πριν από το τέλος της πρώτης 
περιόδου.
Όμως ένα επιμέρους 14-5 των «πρασίνων» χάρη στην καλή τους άμυνα 
έστειλε τις δύο ομάδες στους πάγκους για το πρώτο δεκάλεπτο στο 26-26. Ένα 
διάστημα όπου ο Παναθηναϊκός είχε 7/13 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/7 βολές, 
7-3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και μόλις 2 λάθη. Στο ίδιο διάστημα η Μπαρτσελόνα 
είχε 5/9 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 1/2 βολές, 6-1 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 3 λάθη. 
Ο Λαπροβίτολα ήταν εκείνος που έκανε την μεγαλύτερη ζημιά με 11 πόντους 
ενώ οι Παπαπέτρου και Παπαγιάννης είχαν από επτά πόντους ο καθένας.
Από τη στιγμή που οι «πράσινοι» είχαν πάρει το «μομέντουμ», φρόντισαν 
και να το εκμεταλλευτούν. Και παλι χάρη στην καλή τους άμυνα, τις γρήγορες 
αντιδράσεις και το γεγονός ότι δυσκόλευαν ακόμα και τις πάσες των Ισπανών. 
Την ίδια ώρα ο Νεμάνια Νέντοβιτς είχε προσφέρει πολλές λύσεις και μαζί με 
τους δύο «αρχηγούς» της ομάδας έφερε τον Παναθηναϊκό στο +13 για πρώτη 
φορά (48-35)! Ουσιαστικά το συνολικό επιμέρους από το -9 ήταν 36-14 σε 
διάστημα 10 λεπτών! Κάποιες ωστόσο βιαστικές επιλογές στο τέλος έδωσαν 
την ευκαιρία στους «μπλαουγκράνα» να μειώσουν σε 49-41 με τη λήξη του 
πρώτου ημίχρονου. Η ελληνική ομάδα είχε 12/21 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 
13/17 βολές, 13-6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και μολις 3 λάθη, ενώ η Μπαρτσελόνα 
μέτρησε αντίστοιχα 8/20 δίποντα, 6/14 τρίποντα, 7/8 βολές, 11-6 ριμπάουντ, 
11 ασίστ αλλά και επτά λάθη στο ίδιο χρονικό διάστημα.
Η διαφορά έφτασε και πάλι στο +11 για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της 
3ης περιόδου (52-41 στο 21’) αλλά στη συνέχεια οι βιαστικές επιλογές στην 
επίθεση του Παναθηναϊκού (και δη του Μέικον) έδωσαν την ευκαιρία στην 
Μπαρτσελόνα να πλησιάσει σε 52-48 και 54-50 στο 23’ και να κάνει εκ... νέου 
το παιχνίδι ντέρμπι. Μάλιστα ένα τρίποντο του Λαπροβίτολα στο 25’ έφερε 
την Μπαρτσελόνα σε απόσταση αναπνοής (54-53) για να ακολουθήσει το 
καλάθι του Μίροτιτς για το εκ νέου προβάδισμα των φιλοξενούμενων (54-55) 
και στη συνέχεια για το +3 (56-59) έχοντας ολοκληρώσει επιμέρους 16-2 σε 
διάστημα τεσσάρων λεπτών.
Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων η εικόνα του αγώνα είχε αλλάξει άρδην 
υπέρ της Μπαρτσελόνα καθώς βρέθηκε πολύ γρήγορα στο +8 (64-72 στο 
32’). Όπως στο Μιλάνο, έτσι και στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός είχε αφήσει 
στα αποδυτηρια το καλό πρόσωπο του πρώτου ημιχρόνου αντιμετωπίζο-
ντας πολλά προβλήματα στην επίθεση, ενώ στην άμυνα οι παίκτες του Πρί-
φτη έχαναν το ένα αμυντικό ριμπάουντ μετά το άλλο και κάπως έτσι οι φιλο-
ξενούμενοι είχαν γίνει τα... αφεντικά του παρκέ. Στο τέλος προσπάθησε να 
κάνει την ανατροπή αλλά όπως αποδείχθηκε ήταν πολύ... αργά για την ελλη-
νική ομάδα.

αθλητικά

Ο 
Ολυμπιακός παίζοντας μπάσκετ σεμιναρι-
ακού επιπέδου σε άμυνα κι επίθεση διέ-
λυσε την Μπάγερν με 83-60, έκανε το 8/8 
στο ΣΕΦ και παρέμεινε μόνος τρίτος στην 

κατάταξη της Euroleague.
Οι «ερυθρόλευκοι» δεν άφησαν περιθώριο αντίδρα-
σης στους αντιπάλους τους και από το πρώτο λεπτό 
τους έκαναν να αισθανθούν άβολα με την άμυνά 
τους. Στην άλλη πλευρά με ταχύτητα στην πάσα, 
σωστές αποστάσεις και πίστη στο πλάνο του Γιώρ-
γου Μπαρτζώκα έφτασαν στην άνετη επικράτηση με 
τη διαφορά να φτάνει τους 34 πόντους (71-37, 32’).
Το ξεκίνημα της αναμέτρησης ήταν εντυπωσιακό 
για τον Ολυμπιακό. Οι παίκτες του 56χρονου τεχνι-
κού παίζοντας σπουδαία άμυνα υποχρέωναν αυτούς 
του Τρινκιέρι είτε σε λάθη είτε σε κακές επιλογές. Οι 
«ερυθρόλευκοι» βρήκαν αυτοπεποί-
θηση από την αμυντική τους λειτουρ-
γία και την αξιοποίησαν και στην μπρο-
στινή πλευρά του παρκέ με πόντους 
από Ουόκαπ, Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ 
(10-0, 5’). Η είσοδος του Σλούκα με 
την ταυτόχρονη παρουσία του Ουό-
καπ έδωσε νέα διάσταση στη δημιουρ-
γία την οποία και γεύτηκε ο Μάρτιν και 
χάρη σε δικούς 6 δικούς του πόντους 
έγινε το 26-10 (10’).
Ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν γινόταν παρά να 
είναι ικανοποιημένος αφού ανοίγοντας το rotation 
και προχωρώντας στις απαραίτητες αλλαγές, είδε 
τους παίκτες που μπήκαν στο παρκέ να αποδίδουν 
εξίσου καλά. Η Μπάγερν έμοιαζε ανήμπορη να σκο-
ράρει με συνέπεια και στην επίθεση Λαρεντζάκης και 
Σλούκας είχαν βρει ρυθμό με αποτέλεσμα το +22 (41-
19, 16’) καθώς μπήκε στην εξίσωση της παραγωγής 
και ο Φαλ. Η γερμανική ομάδα είχε κάθε διάθεση να 
μειώσει, αλλά οι Πειραιώτες δεν την άφηναν να αντι-
δράσει. Η πίεση στην άμυνα παρέμενε συνεπής ενώ 
οι ασίστ του Ουόκαπ έδιναν εύκολα καλάθια με απο-
τέλεσμα να κλείσει το ημίχρονο 49-24.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν διάθεση να παρουσιά-
σουν ένα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο με τους Λού-
τσιτς και Ρούμπιτ εκφραστές, όμως ο Ολυμπιακός 
ήταν προσηλωμένος στην τακτική του και αύξησε 
τη διαφορά με πόντους των περιφερειακών του και 
το πρώτο τρίποντο μετά από 10 άστοχα διά χειρός 
Λαρεντζάκη (65-31, 28’).
Ο «Λάρι»είχε πάρει φόρα και δεν τον σταμάταγε 
τίποτα και με 3/3 σουτ πίσω από το 6.75 έκανε το 
71-37 (32’). Στη συνέχεια μπήκε στο μυαλό τους η 
Βιλερμπάν η οποία ακολουθεί σε 48 ώρες, το μυαλό 
χαλάρωσε και η Μπάγερν έχοντας αποδεχτεί την 
ήττα μείωσε σε 75-58 (38’), αλλά ΜακΚίσικ και 
Λαρεντζάκης δεν την άφησαν να χαρεί περισσότερο 

(81-58, 39’).
ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Στο πρώτο πεντάλεπτο το 
σκορ ήταν 10-0, στο δεκάλεπτο 26-10. Στο ημίχρονο 
49-24. Ο νικητής αποφασίστηκε με το τζάμπολ.
Η άμυνα του Ολυμπιακού υποχρέωσε την Μπάγερν 
να ολοκληρώσει με 41.2% στα δίποντα, 28.6% στα 
τρίποντα και 10 μόλις ασίστ.
Ο MVP: Ο Ουόκαπ ολοκλήρωσε με 13 πόντους 
(4/4διπ., 0/1τριπ., 5/5β.), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ένα 
κλέψιμο και πέρασε χειροπέδες.
Τρομερός και ο Βεζένκοβ με 16 πόντους (5/6διπ., 
1/2τριπ., 3/3β.), 9 ριμπάουντ και μία ασίστ.
Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ομαδικό το βραβείο στην 
Μπάγερν. Δεν υπήρχαν στο παρκέ.
Ο ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Λαρεντζάκης έδωσε το κάτι 
παραπάνω ειδικά στο τρίποντο τελειώνοντας την 

αναμέτρηση με 15 πόντους (4/6τριπ.).
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Οι παίκτες 
του Μπαρτζώκα είχαν 25/33 δίποντα, 
ήτοι 75%
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Ολυμπιακός 
προηγήθηκε με 25 πόντους διαφορά 
(49-24) στο ημίχρονο έχοντας 0/6 τρί-
ποντα. Βρήκε το πρώτο του τρίποντο 
στο 28’.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-10, 49-24, 65-37, 

83-60

Μπαρτζώκας: «Αυτό που μετράει είναι η 
νίκη ανεξάρτητα από την διαφορά»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επεσήμανε τη σημασία της 
αποψινής νίκης του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν 
και δήλωσε ικανοποιημένος από την βελτίωση του 
Χασάν Μάρτιν.
Ο έμπειρος τεχνικός των Πειραιωτών ανέφερε στη 
συνέντευξη Τύπου, έπειτα από την ευρεία νίκη (83-
60) επί της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ:
«Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά τους παίκτες και τους 
φιλάθλους γι’ αυτή την πάρα πολύ σημαντική νίκη. 
Είχα μεγάλη ανησυχία για το αποψινό ματς. Η Μπά-
γερν είναι μια πραγματικά σκληρή ομάδα. Το απέ-
δειξαν όταν νίκησαν εύκολα την Εφές κι εκτός την 
Άλμπα. Περιμέναμε ένα δύσκολο και physical παι-
χνίδι, το οποίο τελικά δεν έγινε λόγω της δικής μας 
εμφάνισης. Ήταν μια πολύ καλή αμυντική προσπά-
θεια από εμάς. Είχαμε την ικανότητα να διαβάσουν 
ότι κι αν μας έδιναν στην επίθεση, σκοράροντας 
50 πόντους στο ημίχρονο. Για 32-34 λεπτά ήταν μια 
σπουδαία εμφάνιση για την ομάδα μας. Αλλά στο 
τέλος αυτό που μετράει η νίκη, ανεξάρτητα από την 
διαφορά. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι γιατί το πρό-
γραμμα είναι δύσκολο. Έχουμε την Βιλερμπάν σε δύο 
μέρες, μια αθλητική και σκληρή ομάδα. Πρέπει να 
επικεντρωθούμε σ’ αυτό το παιχνίδι».

Ο Ολυμπιακός έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ, προηγήθηκε με 34 πόντους (71-37, 32’) της 
Μπάγερν την οποία και νίκησε τελικά με 83-60

Οδοστρωτήρας!Οδοστρωτήρας!

Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 
82-85: Το έζησε, το έχασε
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