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“Η ευτυχία 

δεν είναι κάτι 

ετοιμοπαράδοτο. 

Επέρχεται με τις 

πράξεις μας” 

Δαλάι Λάμα

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες ΚΑΝΑΔΑ, ΑΜΕΡΙΚΗΣ, 

ΕΛΛΑΔΟΣ και στον ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΣΑΣ HELLAS NEWS

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΛΥ ΥΓΕΙΑ

ΤΟ 2022

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Καναδούς 
πολιτικούς και του Ήρωες Έλληνες 

επιχειρηματίες που σε αυτές τις δύσκολες 
εποχές μαζί ενωμένοι φέρνουμε σωστή 
ενημέρωση στην Ελληνική οικογένεια.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

Όπως 40 χρόνια τώρα, την επόμενη εβδομάδα δεν 
κυκλοφορεί η Hellas News

 για να ξεκουραστούν οι άξιοι συνεργάτες μας.
Η επόμενη έκδοσή μας 7 Ιανουαρίου 2022.
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Ποιος είναι ο 
Μητροπολίτης που 
αποφάσισε να πηγαίνουν 
οι πιστοί με «reserve» στις 
εκ-κλησίες των Ιωαννίνων

08

Η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση μειώνει το 
τέλος αίτησης για χάρη 
για εγκληματίες στα $50 
από το νέο έτος

Γυναίκα 33 ετών βρέθηκε 
με έμβρυο να μεγα-λώνει 
στο συκώτι της

Νέο κυπριακό μουσείο: 
Προκήρυξη του μεγα-
λύτερου έργου πολιτισμού 
στην Κύπρο

Κορωνοϊός - Ολλανδία: 
Άδειοι δρόμοι και κλει-στά 
μαγαζιά μετά το αιφνίδιο 
lockdown

Κέρασε ο Βαλμπουενά, 
καθάρισε ο Τικίνιο

O Ακπομ τον έστειλε στους 
«8» με δυο γκολ στο 
τελευταίο δεκάλεπτο

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

Τεράστιο διπλό της Πάφου 
μέσα στην Αρένα!

Παναθηναϊκός - 
Προμηθέας 92-67:  
Προπόνηση πριν από 
τον Ολυμπιακό

Στην επέτειο της Μικρασιατικής Καταστροφής αφιερώνεται το 2022 ο θεσμός «Όλη η Ελλάδα 
ένας Πολιτισμός»
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Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

Βραβεία ΠΣΑΤ: 
Αντετοκούνμπο και 
Σάκκαρη οι κορυφαίοι της 
χρονιάς
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Σακελλαροπούλου: «Στις μέρες μας δοκιμάζεται η ευρωπαϊκή 
συναίνεση στο κράτος Δικαίου» 

Σ
τις μέρες μας δοκιμάζεται η ευρωπαϊκή συναίνε-
ση στο κράτος Δικαίου» τόνισε η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κατά την παρουσίαση του τιμητικού 
τόμου «Ανθρώπινα Δικαιώματα σε καιρούς ανε-

λεύθερων δημοκρατιών» που εκδόθηκε στη μνήμη του 
συνταγματολόγου Σταύρου Τσακυράκη.
Συναισθηματικά φορτισμένη, η Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας εξήρε το έργο αυτού του «ποιητή της επιστήμης που 
κατάφερε να γίνει δημοφιλής λέγοντας αντιδημοφιλή 
πράγματα με συνέπεια και ακεραιότητα» για να προ-
σθέσει πως «ο Σταύρος έδωσε νόημα στη ζωή του και 
φώτισε τις δικές μας».
Ειδικότερα, η κ. Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε στον 
αδιαπραγμάτευτο τρόπο με τον οποίο ο εκλιπών καθη-
γητής του Συνταγματικού Δικαίου υπερασπίστηκε τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την απόλυτη ελευθερία της 
έκφρασης, την πολιτική ανυπακοή ως «προσπάθεια πει-
θούς της πλειοψηφίας», αλλά και την κριτική στις συντε-
ταγμένες εξουσίες του κράτους, μεταξύ των οποίων είναι 
και η δικαστική.
«Οφείλω να πω πως αυτή τη θέση την υπερασπίστηκα 
όταν ήμουν εν ενεργεία δικαστής» σημείωσε η Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας. Υπενθύμισε ακόμη, πως ο Σταύ-
ρος Τσακυράκης είχε με «ακλόνητο θάρρος» υπερασπι-
στεί την περίοδο της οικονομικής κρίσης τη θέση πως 
«το Σύνταγμα δεν εγγυάται και δεν είναι δυνατόν εγγυ-
ηθεί κάποιο ύψος παροχών, καθώς οι κρατικές παροχές 
εξαρτώνται αποκλειστικά από πόρους χωρίς συνιστούν 
κοινωνικό δικαίωμα».
Στο έργο και την παρακαταθήκη του Σταύρου Τσακυράκη 
αναφέρθηκαν και οι τρεις επιμελητές του τόμου Μαρια-
λένα Τσίρλη (Registrar στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαι-
ωμάτων του Ανθρώπου), Λούλη Κιουσοπούλου (δικηγό-
ρος) και Παναγιώτης Βογιατζής (Référendaire στο Γενικό 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
«Ο Σταύρος Τσακυράκης είχε ένα πάθος για τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα από την εποχή ακόμα που δεν ήταν της 
μόδας στην Ελλάδα» είπε η κ. Τσίρλη, εκφράζοντας τη 
χαρά της για το γεγονός πως «καταφέραμε να συγκε-
ντρώσουμε υψηλού επιπέδου κείμενα που παραμένουν 
σημαντικά, καθώς διαπιστώνουμε όλο και πιο συχνά 
πλέον την προσπάθεια εδραίωσης στον ευρωπαϊκό 
χώρο καθεστώτων όπου δημοκρατικά ελεγμένες κυβέρ-
νησης περιορίζουν τα δικαιώματα του πολίτη, τις ατο-
μικές ελευθερίες και την προστασία των μειονοτήτων».
Υπενθυμίζοντας πως μια από τις τελευταίες υποθέσεις 
με τις οποίες είχε ασχοληθεί ο εκλιπών, ήταν εκείνη των 
οκτώ Τούρκων αξιωματικών που κατέθεσαν αίτημα 
δικαστικής προστασίας στη χώρα μας, η κ. Κιουσοπού-

λου υπογράμμισε τη βιωματική σχέση που είχε ο Τσακυ-
ράκης με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ ο κ. Βογιατζής 
σημείωσε πως «αντιλαμβανόταν την υβριδική φύση της 
ελευθερίας της έκφρασης, ως δικαιώματος μέσω του 
οποίου το άτομο επιτυγχάνει την προσωπική του και 
πολιτισμική του βελτίωση».
Έναν προβληματισμό - εμπνεόμενος όπως είπε από τον 
Τσακυράκη - κατέθεσε από την πλευρά του ο ομότιμος 
καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Αλιβι-
ζάτος: «Συνομιλούμε ή όχι με τους ανελεύθερους;». Ως 
ανελεύθερα καθεστώτα ανέφερε ο ίδιος «την Τουρκία 
του Ερντογάν, την Ουγγαρία του Όρμπαν, την Πολωνία 
του Καζίνσκι και τη Ρωσία του Πούτιν» για να διατυπώ-
σει τη θέση, πως σε αυτό το δίλημμα κλίνει, όχι προς 
την πλευρά του αποκλεισμού, αλλά της συνεχούς προ-
σπάθειας να «παρασυρθούν» τα καθεστώτα αυτά στον 
δρόμο του εκδημοκρατισμού.
Ο Χρήστος Ροζάκης, τ. αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και ομότιμος 
καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέβαλε στον 
προβληματισμό, καταθέτοντας τη θέση πως η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση θα έπρεπε ενδεχομένως να είχε προχωρήσει 
σε ειδικές συμφωνίες με χώρες της ανατολικής Ευρώπης, 
που τελικώς ενέταξε στους κόλπους της ως πλήρη μέλη, 
με αποτέλεσμα να δοκιμάζονται σήμερα από τη συμπε-

ριφορά τους οι καταστατικές της αρχές.
Σε μια ακόμη παρακαταθήκη του Σταύρου Τσακυράκη, 
αναφέρθηκε τέλος, ο Χριστόφορος Αργυρόπουλος, 
πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων: 
«Μαθαίνουμε» έλεγε, «τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο 
μέσα από την αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώ-
πους και τους κοινωνικούς θεσμούς, ακριβώς επειδή 
μιλάμε για αίσθημα δικαίου και όχι για ουρανοκατέβατη 
γνώση».
Την εκδήλωση διοργάνωσαν το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) και η Νομική 
Βιβλιοθήκη και συντόνισε ο Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιά-
νος, τέως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαι-
ωμάτων του Ανθρώπου και Κοσμήτορας Νομικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συνάντηση Ανδρουλάκη - Σακελλαροπού-
λου με φόντο την πανδημία και την οικονο-
μία
Με το βλέμμα στην πανδημία αλλά και την οικονομία 
επισκέφθηκε το Προεδρικό Μέγαρο την Παρασκευή ο 
προεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρου-
λάκης.
Η συνάντηση του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
Κατερίνα Σακελλαρόπουλου, έγινε σε θερμό κλίμα. Ο κ. 
Ανδρουλάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της 
πανδημίας ζητώντας εθνική συνεννόηση.
Όπως δήλωσε εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, ο 
κ. Ανδρουλακης, συνομιλώντας με την κυρία Σακελλαρό-
πουλου την ευχαρίστησε για την συνάντηση, υπογράμ-
μισε την ανάγκη εθνικής συνεννόησης όσον αφορά την 
πανδημια ενώ ανακοίνωσε ότι το κόμμα του θα ξεκινή-
σει εκστρατεία ενημέρωσης για τον εμβολιασμό.
Επανέλαβε την έκκληση του προς τους πολίτες να εμβο-
λιαστούν υπογραμμίζοντας ότι ειναι το μόνο όπλο απέ-
ναντι στην πανδημία. Ζήτησε από την κυβέρνηση παράλ-
ληλα, την ενίσχυση του Συστήματος Υγείας αλλά και πιο 
σωστή ενημέρωση για το εμβόλιο.
Επιπλέον, την ενημέρωσε για την χθεσινή παρέμβαση 
του στο Συμβούλιο των PES για το εμπάργκο όπλων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία. Όπως τόνισε, η 
Άγκυρα αποτελεί ένας παράγοντας αστάθειας στην περι-
οχή.
Μιλώντας για τους πόρους του Ταμείου  Ανάκαμψης, ο κ. 
Ανδρουλακης τόνισε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά 
τα χρήματα σε τομείς που υπάρχουν ανάγκες.
Νωρίτερα, ο πρόεδρος  του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε το 
νοσοκομείο «Σωτηρία» και συνομίλησε με την διοίκηση 
και τους εργαζόμενους.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
μίλησε εκδήλωση για το έργο 
και την παρακαταθήκη του 
συνταγματολόγου Σταύρου 
Τσακυράκη
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Γ
ια ένα χαστούκι, κατήγγειλε τους ί-
διους τους γονείς της μια έφηβη στην 
περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου 
στη Μαγνησία, με αποτέλεσμα να 

συλληφθούν και να καταδικαστούν από το 
Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βό-
λου σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τρι-
ετή αναστολή!
Η 15χρονη μαθήτρια έστειλε το απόγευμα 
της περασμένης Πέμπτης στο «Χαμό-
γελο του Παιδιού» και στο 1056 μήνυμα, 
στο οποίο ανέφερε «Φοβάμαι, έχω πέσει 
θύμα κακοποίησης». Μετά από εισαγγελική 
παραγγελία, οι αστυνομικοί του τοπικού 

τμήματος εντόπισαν το κορίτσι, το οποίο 
κατήγγειλε ότι οι δύο 48χρονοι γονείς την 
χτυπούν κι έτσι συνελήφθησαν και οδηγή-
θηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου.
Την Παρασκευή, η υπόθεση εκδικάστηκε 
από το Αυτόφωρο και οι δύο γονείς υπο-
στήριξαν ότι η κόρη τους τους έβρισε όταν 
της είπαν ότι θέλουν να σπουδάσει και να 
πάρει πτυχίο Αγγλικών κι έτσι την χαστούκι-
σαν. Απέδωσαν, μάλιστα, την συμπεριφορά 
της στην εφηβική ηλικία. Ωστόσο, το δικα-
στήριο τους καταδίκασε και έδωσε εντολή 
στην κοινωνική υπηρεσία να ερευνήσει τις 
συνθήκες διαβίωσης της 15χρονης.

Βόλος: Γονείς χαστούκισαν την έφηβη 
κόρη τους και τους κατήγγειλε για 
κακοποίηση 

Είναι η δεύτερη φορά που ο 
Μητροπολίτης Μάξιμος θέτει σε 
εφαρμογή το μέτρο

Μ
πορεί η απόφαση του Μη-
τροπολίτη Ιωαννίνων Μά-
ξιμου, που θέλει για τον ε-
ορτασμό των Χριστουγέν-

νων τους πιστούς να κάνουν τηλεφωνι-
κή κράτηση για την θέση τους εντός των 
ενοριακών τους ναών να χαρακτηρίζε-
ται σήμερα πρωτοποριακή, ωστόσο δεν 
είναι η πρώτη φορά που το συγκεκρι-
μένο μέτρο μπαίνει σε εφαρμογή από 
τον εκκλησιαστικό παράγοντα αφού με 
τον ίδιο τρόπο είχε αποφασίσει να τελε-
στεί στις εκκλησίες των Ιωαννίνων και η 
γιορτή των Θεοφανίων τον περασμένο 
Ιανουάριο.
Ο Μητροπολίτης, όπως 
τότε έτσ ι και τώρα, με 
εγκύκλιο που στάλθηκε 
σε όλους τους ιερούς 
ναούς δίνει συγκεκριμέ-
νες οδηγίες τόσο για το 
ωράριο των ακολουθιών 
όσο και για τον τρόπο με 
τον οποίο οι πισ τοί θα 
εισέρχονται στους ναούς 
μετά από κράτηση θέσης.
Όπως διευκρινίζει μέσω της εγκυκλίου 
που εξέδωσε «στο ναό θα εισέλθει μόνο 
ο προβλεπόμενος αριθμός των πιστών 
που θα έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή 
του μέσω της τηλεφωνικής κράτησης», 
αιτιολογώντας τη διαδικασία αυτή λέγο-
ντας πως «μόνο έτσι θα αποφευχθεί 
κάθε αταξία και παρεξήγηση».
Ο μητροπολίτης ζητά επίσης από τους 
πιστούς να μην πάνε στην εκκλησία στην 
περίπτωση που αισθάνονται οποιαδή-
ποτε αδιαθεσία.
«Αν κάποιος νοιώσει κρυολόγημα, 
συνάχι, βήχα, πυρετό, αδιαθεσία ή αδυ-
ναμία να παραμείνει στο σπίτι του για να 
μη θέσει σε κίνδυνο και δοκιμασία ούτε 
τον εαυτό του αλλά ούτε τους συναν-
θρώπους του», επισημαίνει ο κ. Μάξι-
μος για να συμπληρώσει πως όλα αυτά 
θα πρέπει όμως να γίνουν, «με σύνεση, 
πνεύμα, υπευθυνότητα και θυσιαστική 
αγάπη».

Ο μητροπολίτης Ιωαννίνων στη συνέ-
χεια υπογραμμίζει πως «όλοι οφείλουν 
να φέρουν μάσκα, να τηρούν τις απο-
στάσεις και τον επιτρεπόμενο αριθμό 
πιστών. Χωρίς παράπονα και αντιδρά-
σεις προς διαφύλαξη της υγείας όλων 
των αδερφών μας. Με ταπείνωση, υπα-
κοή, προσοχή και αγάπη προς τον κάθε 
συνάνθρωπό μας», όπως τονίζει χαρα-
κτηριστικά.
Πριν κλείσει ωστόσο την εγκύκλιό του, ο 
κ. Μάξιμος ευχαριστεί θερμά όλους τους 
κληρικούς και λαϊκούς για την υπεύθυνη 
στάση τους κατά την περίοδο της πανδη-
μίας, παρακαλώντας τους συγχρόνως να 
συνεχίσουν με την ίδια υπευθυνότητα.

Από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, 
Μητροπολίτης στα Ιωάννινα

Όσοι τον γ νωρίζουν 
καλά αναφέρουν πως 
ο Μητροπολίτης Ιωαν-
νίνων διαθέτει σπου-
δαία χαρακτηριστικά, 
καθώς πρόκειται γ ια 
έναν κληρικό εργατικό 
και συγκροτημένο, με 
ικανότητες σ τη διοί-
κηση και αγάπη προς 
ποίμνιο.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, όπως 
αυτό αναγράφεται στην ιστοσελίδα της 
μητρόπολης, γεννήθηκε στο Λεβερκού-
ζεν της Γερμανίας το 1968 από Έλληνες 
μετανάστες. Το 1988, μετά την ολοκλή-
ρωση των θεολογικών σπουδών του 
στην Ελλάδα, επέστρεψε στη Γερμανία, 
όπου και υπηρέτησε σε ναό της Στου-
τγκάρδης. Συμμετείχε σε ειδικά προ-
γράμματα για τους μετανάστες και έχει 
συνεργαστεί με δήμους γερμανικών 
πόλεων, με βουλευτές και με τον ακα-
δημαϊκό χώρο για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των μεταναστών και πλή-
θος άλλων κοινωνικών δράσεων.
Στις 30 Δεκεμβρίου 2008 επέστρεψε 
στην Ελλάδα και υπηρέτησε ως ιερο-
κήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθη-
νών. Το 2009 ανέλαβε προϊστάμενος 
του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος 
Αχαρνών και το 2011 ανέλαβε πρωτοσύ-
γκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθη-
νών.

Ποιος είναι ο Μητροπολίτης που 
αποφάσισε να πηγαίνουν οι πιστοί με 
«reserve» στις εκκλησίες των Ιωαννίνων 
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επικαιρότητα

Αυξάνεται η μεταδοτικότητα στην κοινότητα,  πρωταθλήτρια στη διασπορά  η Αττική - Παραμένουν 
στα  26 τα κρούσματα με το παραλλαγμένο στέλεχος που έχουν εντοπιστεί στη χώρα μας 

Υ
πό την απειλή της Omicron 
και με τις περιπτώσεις χω-
ρών όπως η Δανία και η Βρε-
τανία να παρουσιάζουν με 

τον πλέον εύγλωττο τρόπο τον κίν-
δυνο επιδημικής «έκρηξης» από τη 
νέα παραλλαγή του κορωνοϊού, η Επι-
τροπή Εμπειρογνωμόνων εισηγήθηκε 
νωρίτερα τη λήψη νέων μέτρων προς 
αποφυγή μιας αντίστοιχης «μοίρας» 
για τη χώρα.
Στο πλαίσιο της έκτακτης ανάγκης, οι 
ειδικοί ζήτησαν την άμεση αναστολή 
όλων των εορταστικών εκδηλώσεων 
σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους, τη 
χρήση μάσκας υψηλής προστασίας σε 
κλειστούς χώρους και ανοιχτούς εφό-
σον υπάρχει συγχρωτισμός καθώς και 
έλεγχο με rapid test κατά τη δεύτερη 
και τέταρτη ημέρα από την άφιξη επι-
σκεπτών στη χώρα επιπλέον του αρχι-
κού αρνητικού PCR που απαιτείται για 
την είσοδό τους.
Ήδη σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη προ-
ωθείται η οχύρωσή τους έναντι του 
νέου κινδύνου, είτε μέσω χορήγη-
σης τέταρτης δόσης -η Γερμανίας ανα-
μένει τον Απρίλιο ή τον Μάιο τις 80 
εκατομμύρια δόσεις εμβολίου που 
έχει παραγγείλει για την Omicron 
ειδικά- είτε με το δοκιμασμένο όπλο 
των lockdown, όπως το ιδιότυπο που 
ξεκινά από την Κυριακή 26 Δεκεμ-
βρίου στο Βέλγιο.
Υπενθυμίζε ται ότ ι σ την Ελλάδα 
έχουν εντοπιστεί 26 κρούσματα με 
το παραλλαγμένο στέλεχος, 11 στην 
Κρήτη (τα οκτώ στο Λασίθι), 10 στην 
Αττική και τα υπόλοιπα στη Λακω-
νία, σύμφωνα με την τελευταία ενημέ-
ρωση από τον καθηγητή και πρόεδρο 
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας (ΕΟΔΥ), κ. Θεοκλή Ζαούτη.
Όσον αφορά την περίπτωση της Θεσ-
σαλονίκης και την ανίχνευση της 
παραλλαγής Omicron στα αστικά 
λύματα της πόλης σημειώνε ται 
ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του 
protothema.gr και ygeiamou.gr, δεν 

έχει ταυτοποιηθεί ακόμα κάποιο 
κρούσμα με την παραλλαγή σε ολό-
κληρη την περιφερειακή ενότητα Θεσ-
σαλονίκης.

Δυσοίωνες εκτιμήσεις από 
τους ειδικούς
Οι εκτιμήσεις των ειδικών είναι 
δυσοίωνες. Ο καθηγητής Πνευμο-
νολογίας, κ. Νίκος Τζανάκης, έκανε 
λόγο για έως και 3.500 κρούσματα της 
Omicron τις ημέρες των Θεοφανίων, 
ενώ ο κ. Γεώργιος Παυλάκης, Διευ-
θυντής Τομέα Ανθρωπίνων Ρετροϊών 
στο Εθνικό Ινστιτούτο κατά του Καρ-
κίνου των Η.Π.Α., παρομοιάζοντας 
τη νέα παραλλαγή με την ιλαρά στο 

πρόσφατο webinar του ΕΚΠΑ για τη 
«Θεραπεία των ασθενών με COVID-
19», ανέφερε χαρακτηριστικά: «οι 
παλαιότεροι ξέρουν ότι αν υπάρ-
χει ένα κρούσμα της ιλαράς, όλο το 
δωμάτιο ή αεροπλάνο θα μολυνθεί».
Αποθαρρυντικές είναι και οι ενδεί-
ξεις γ ια την αποτελεσματικότητα 
των μονοκλωνικών αντισωμάτων 
έναντι της παραλλαγής, στις οποίες 
αναφέρθηκε η κ. Αναστασία Αντω-
νιάδου, Καθηγήτρια Λοιμωξιολο-
γίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και 
μέλος της Εθνικής Επιτροπής εξέτα-
σης αιτημάτων για χορήγηση μονο-
κλωνικών κατά την ίδια ψηφιακή ημε-
ρίδα. Συγκεκριμένα, προδημοσιευ-
μένα στοιχεία υποδεικνύουν μη απο-
τελεσματικότητα των μονοκλωνικών 
έναντι της Omicron, με το Xevudy 
(Sotromivab) των GlaxoSmithKline και 

Vir Biotechnology να έχει αποδειχθεί 
δραστικότερο κατά τα πειράματα στο 
εργαστήριο.
Η παραλλαγή Omicron ωστόσο επι-
σπεύδει τις εξελίξεις. Σύμφωνα με 
ανακοίνωση της φαρμακοβιομηχα-
νίας Pfizer Inc, ο Οργανισμός Τροφί-
μων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) 
έδωσε το «πράσινο φως» για το αντι-
ιικό της χάπι κατά της COVID-19, 
Covid-19, τη πρώτη ουσιαστικά εξω-
νοσοκομειακή θεραπεία για ασθενείς 
από 12 ετών και άνω από τις ομάδες 
υψηλού κινδύνου.

Αύξηση σε Rt και ποσοστό 
παιδικών κρουσμάτων
Αύξηση κατέγραψε ο δείκτης μετάδο-
σης της νόσου Rt σε σύγκριση με την 
περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας στο 
0,96% από 0,93%, πλησιάζοντας ξανά 
τη μονάδα – ένδειξη συναγερμού.
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε επιπλέον 5.641 
νέα κρούσματα κορωνοϊού, 69 θανά-
τους και δύο επιπλέον που ενσω-
ματώθηκαν με καθυστέρηση στα 
μητρώα COVID-19 του οργανισμού 
-20.126 από την αρχή της πανδημίας- 
και 665 διασωληνωμένους, αυξημέ-
νους δηλαδή κατά 4 σε σχέση με χθες 
και με το 83.16% ανεμβολίαστους ή 
μερικώς εμβολιασμένους.
Άλλοι 370 ασθενείς με σοβαρή λοί-
μωξη COVID-19 εισήχθησαν στα 
νοσοκομεία το περασμένο 24ωρο 
και με τον μέσο όρο του επταημέρου 
στους 333 ασθενείς.
Πρωταθλήτρια στη διασπορά κατα-
λήγει η Αττική με 2.307 κρούσματα, 
ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 776 
τα Χανιά με 149, η Αχαΐα με 119, η 
Κοζάνη με 116, το Ηράκλειο με 115 
και η Εύβοια με 102.
Τέλος, το σύνολο των ασθενών ηλικίας 
4-18 ετών στα 8.355 αντιστοιχεί στο 
27% των συνολικών κρουσμάτων για 
την εβδομάδα αναφοράς, ενώ στην 
έκθεση της προηγούμενης Τετάρτης 
ήταν 26%.

Κορωνοϊός: «Μην γίνουμε Δανία ή Βρετανία» 
λένε οι ειδικοί και ζητούν μέτρα - Φόβοι για 3.500 
κρούσματα της Omicron μέχρι τα Θεοφάνεια

Έδεσσα: 33χρονος 
ξυλοκόπησε άγρια την 
17χρονη σύντροφό του στη 
μέση του δρόμου, επειδή του 
ζήτησε να χωρίσουν 

Ο δράστης συνελήφθη - Η οικογένεια έχει 
καταθέσει μήνυση - Τι λέει ο δικηγόρος της

Έ
να τραγικό περιστατικό συνέβη στην περιο-
χή της Έδεσσας, τα ξημερώματα της Κυρια-
κής με θύμα μια 17χρονη μαθήτρια η οποία 
ξυλοκοπήθηκε άγρια στη μέση του δρόμου 

από τον 33χρονο σύντροφό της όταν του ζήτησε να 
χωρίσουν.
Ο 33χρονος άντρας σύμφωνα με όσα κατέθεσε κλαί-
γοντας στις αστυνομικές αρχές η ανήλικη κοπέλα, 
της είχε στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι της. Την 
ώρα που η κοπέλα επέστρεφε στο σπίτι της και στην 
προσπάθειά της να βάλει τα κλειδιά στην πόρτα, ο 
33χρονος ενώ ήταν κρυμμένος , πετάχτηκε μπροστά 
της κι άρχισε να την χτυπά. Αφού την άρπαξε από τα 
μαλλιά ,άρχισε να την σέρνει στο δρόμο ενώ παράλ-
ληλα τη χτυπούσε μέχρι το σημείο όπου είχε παρκά-
ρει το αυτοκίνητό του. Ήθελε, όπως η κοπέλα είπε 
στους αστυνομικούς , να την πάρει με τη βία μαζί 
του.
Η 17χρονη μαθήτρια έκλαιγε και ζητούσε βοήθεια 
ενώ τα πόδια της είχαν αίμα από τις πληγές που προ-
κλήθηκαν καθώς ο 33χρονος την έσερνε στο δρόμο 
από τα μαλλιά .Στη συνέχεια, την έβαλε μέσα στο 
αμάξι του κι αφού της σκούπισε το αίμα από τα χέρια 
και τα πόδια, την απείλησε πως αν άνοιγε το στόμα 
της θα της έκανε χειρότερα πράγματα.  Η κοπέλα του 
φώναζε ότι θα τον καταγγείλει στην αστυνομία ενώ 
εκείνος της είπε: « Τόλμα και θα δεις αν θα προλά-
βεις» ενώ συνέχιζε να την χτυπά μέσα στο αυτοκί-
νητο.
Το κορίτσι κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του 
δράστη και έντρομη έφτασε στο σπίτι της. Η μητέρα 
της σοκαρισμένη από την εικόνα της κόρης της, 
έντρομη κάλεσε την αστυνομία. Ο 33χρονος δρά-
στης συνελήφθη αργά το απόγευμα της Κυριακής 
από την αστυνομία ενώ η οικογένεια έχει ήδη κατα-
θέσει μήνυση.
Ο δικηγόρος της οικογένειας , Αντώνης Ξυλουργίδης 
μίλησε στο protothema.gr κάνοντας λόγο για ένα 
ακραίο περιστατικό βίας. 
«Προέχει η υγεία της 17χρονης κοπέλας αυτή τη 
στιγμή , ήδη έχει κατατεθεί μήνυση στο τοπικό αστυ-
νομικό τμήμα της περιοχής και ο δράστης αναζητεί-
ται καθώς έχει εξαφανιστεί. Δυστυχώς παρατηρούμε 
ότι αυξάνονται δραματικά τα φαινόμενα άσκησης 
βίας κατά των γυναικών ακόμα και με θύματα ανή-
λικες κοπέλες παρά την αυστηροποίηση του νομο-
θετικού πλαισίου, γεγονός το οποίο όπως φαίνε-
ται δεν πτοεί τους επίδοξους κακοποιητές»λέει στο 
protothema.gr ο Αντώνης Ξυλουργίδης .
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Σε ανάρτησή του στο Facebook 
περιγράφει την εφιαλτική περιπέτεια 
που βίωσε στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ 
όταν βρέθηκε ένα βήμα πριν από τη 
διασωλήνωση

Μ
ια συγκλονιστική εξομολόγηση 
για τη δύσκολη περιπέτειά του 
με τον κορωνοϊό έκανε ο βου-
λευτής της Νέας Δημοκρατίας 

και πρώην υπουργός Κώστας Καραγκούνης.
Μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ 
μετά από 12 μέρες νοσηλείας, ο βουλευτής 
της Νέας Δημοκρατίας περιγράφει μέσω του 
προσωπικού λογαριασμού στο Facebook. 
την εφιαλτική περιπέτεια που βίωσε με αντί-
παλο τον κορωνοϊό.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Κώστα Καρα-
γκούνη:
“Δεν συνηθίζω να κάνω προσωπικές αναρ-
τήσεις αλλά η περίσταση μάλλον το επιβάλ-
λει. Σήμερα μετά από 12 μέρες νοσηλείας 
πήρα εξιτήριο από το νοσο-
κομείο ΕΛΠΙΣ όπου και 
νοσηλευόμουν. Εμβολια-
σθείς με δύο δόσεις εκκρε-
μούσε αυτές τις ημέρες να 
κάνω την τρίτη. Χαμηλά 
αντισώματα λοιπόν και 
βέβαια ο ιός δεν κάνει δια-
κρίσεις. Τις πρώτες εννιά 
ημέρες όλα εξελίσσονταν 
σχεδόν ομαλά. Δεν είχα 
ούτε πυρετό ούτε άλλα βαριά συμπτώματα. 
Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι η περιπέτεια 
μου τελείωνε.
Η πραγματικότητα όμως ήταν εντελώς δια-
φορετική διότι όπως αποδείχθηκε μόλις τότε 
άρχιζε. Την δέκατη μέρα από τη στιγμή που 
νόσησα ο ιός επανήλθε δριμύτερος και με 
ανάγκασε να μπω στο νοσοκομείο με οξεία 
λοίμωξη του κατωτέρου αναπνευστικού. 
Πυρετός, έντονος βήχας, εξάντληση και ανα-
γκαστική παροχή οξυγόνου για να μπορώ 
να αναπνεύσω. Οι τρεις πρώτες μέρες νοση-
λείας ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Την τέταρτη 
μέρα αναγκάστηκα να κάνω χρήση σαραντά-
ρας μάσκας. Και τότε είναι που πραγματικά 
όλα ανατρέπονται και ο φόβος σε κυριεύει. 
Δεν γνωρίζεις τί θα γίνει την επόμενη μέρα.
Το χειρότερο απ’ όλα δηλαδή, ακόμη και από 

την νόσηση είναι η ψυχική πίεση που δέχε-
ται ο ασθενής απέναντι στον ιό. Αισθάνεσαι 
ανήμπορος και αβέβαιος αν θα τα καταφέ-
ρεις. Τελικά από την πέμπτη μέρα και μετά 
άρχισε ο οργανισμός να αντιδρά θετικά και 
στα αντιικά και στα αντιβιοτικά φάρμακα και 
όλα καλυτέρευσαν. Δόξα τω θεώ. Όλα αυτά 
τα γράφω για ένα και μοναδικό λόγο. Σας 
απευθύνω μια ταπεινή παράκληση. Ακούστε 
τους γιατρούς σας, ακούστε τους ειδικούς, 
κάντε ότι σας λένε και προφυλαχθείτε από 
αυτή την ύπουλη ασθένεια.
Και σε κάθε περίπτωση μην βγάζετε τη 
μάσκα για κανέναν λόγο. Κανείς να μην βιώ-
σει όσα πέρασα εγώ και χιλιάδες άλλοι όλο 
αυτό το διάστημα της πανδημίας. Εύχομαι 
υγεία και δύναμη και ένα τεράστιο ευχαρι-
στώ στον γιατρό μου Σπύρο Σαββανή και το 
εκπληκτικό προσωπικό του Νοσοκομείου 
Ελπίς. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρ-
διάς μου!!! Όπως ευχαριστώ και όλους εσάς 
για τις χιλιάδες ευχές σας όλο αυτό το διά-
στημα. Καλές γιορτές σε όλες και σε όλους”.

Λαμία: Νέα εισα-
γωγή 16χρονης με 
Covid στο νοσοκο-
μείο
Δεύτερο περισ τατ ικό 
μαθήτριας που νόσησε 
από κορωνοϊό και χρει-
άστηκε να νοσηλευτεί 
σημειώθηκε μέσα σε 
λίγες μέρες στη Λαμία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, 
πρόκειται για 16χρονη που εκδήλωσε 
συμπτώματα της νόσου και έμεινε προλη-
πτικά στην Κλινική ήπιας νοσηλείας του 
Νοσοκομείου Λαμίας, που στεγάζεται στο 
Πέτρινο κτίριο.
Εν τω μεταξύ η άλλη 16χρονη που είχε εισα-
χθεί το Σαββατοκύριακο πήρε εξιτήριο και 
επέστρεψε στο σπίτι της. Εξιτήριο πήραν κι 
άλλα τρία άτομα, όμως έγιναν δέκα εισα-
γωγές που ανέβασαν σημαντικά τον αριθμό 
νοσηλευομένων.
Ειδικότερα αυτή τη στιγμή στο Πέτρινο 
νοσηλεύονται 41 άτομα, καθώς κατεγρά-
φησαν και δύο θάνατοι. Πρόκειται για δύο 
89χρονους από τη Λαμία που δεν κατάφε-
ραν να ξεπεράσουν τις επιπλοκές που τους 
δημιούργησε ο επικίνδυνος ιός.

επικαιρότητα

Συγκλονίζει ο Κώστας 
Καραγκούνης για τον 
κορωνοϊό και τις 12 εφιαλτικές 
μέρες στο νοσοκομείο 

Ηράκλειο: Έδειρε τη γυναίκα του 
γιατί μαγείρεψε ψαρόσουπα - 
Eκείνος ήθελε τηγανητές πατάτες

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν 
από λίγες μέρες μπροστά στα 
παιδιά του ζευγαριού

Σ
ε 18 μήνες ποινή φυλάκισης με 
αναστολή, υπό τον όρο να μην 
πλησιάζει στα 100 μέτρα την 
43χρονη σύντροφό του, κατα-

δίκασε ερήμην το Αυτόφωρο Τριμε-
λές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου έναν 
59χρονο, ο οποίος - όπως κατήγγειλε η 
γυναίκα - ξέσπασε πάνω της και μάλι-
στα μπροστά στα παιδιά, επειδή εκεί-
νη είχε μαγειρέψει ψαρόσουπα και αυ-
τός ήθελε τηγανητές πατάτες.
Το περιστατικό, που φέρνει στο φως το 
Cretalive, σημειώθηκε πριν από λίγες 
ημέρες, στο Ηράκλειο, και η υπόθεση 
έφτασε στις Αρχές μετά την καταγγελία 
της γυναίκας, με την οποία ο 59χρονος 
έχει αποκτήσει τρεις κόρες, ηλικίας 9, 
5 και 2 ετών.
Σύμφωνα με όσα καταγγέ λ λε ι η 
παθούσα, ο άνδρας μπήκε στο σπίτι 
ενώ εκείνη μαγείρευε ψαρόσουπα 
για τα παιδιά, κρατώντας μάλιστα το 
μικρότερο στην αγκαλιά της. Ο 59χρο-
νος μόλις αντιλήφθηκε την ψαρόσουπα 
την επέπληξε σε έντονο τόνο, λέγοντας 
ότι «αυτό δεν είναι φαγητό για παιδιά» 
και απαίτησε να τηγανίσει πατάτες.

Μάλιστα φέρεται να κατευθύνθηκε ο 
ίδιος εκνευρισμένος στην κουζίνα για 
να τις... τηγανίσει. Σύμφωνα με την 
μαρτυρία της γυναίκας, όταν προσπά-
θησε να του πει ότι αυτό που κάνει δεν 
είναι σωστό (όλα εξελίσσονταν μπρο-
στά στα παιδιά), εκείνος εκνευρίστηκε 
ακόμα περισσότερο, ενώ δεν δίστασε 
και να την χτυπήσει, παρά το γεγονός 
ότι κρατούσε ακόμα το μικρό κορίτσι 
στην αγκαλιά.
Τα άλλα δύο παιδιά τρόμαξαν και έτρε-
ξαν φοβισμένα στο δωμάτιό τους, ενώ 
όταν εκείνη πήγε και άφησε και το 
δίχρονο κορίτσι στο δωμάτιο, ο 59χρο-
νος την χτύπησε ακόμα περισσότερο.
Προανακριτικά ο 59χρονος φέρεται 
να υποστήριξε ότι όντως έκανε παρα-
τήρηση για το φαγητό και είπε για τις 
πατάτες, ωστόσο δεν έγιναν τα πράγ-
ματα όπως τα λέει η 43χρονη. Είπε 
μάλιστα ότι η γυναίκα είναι η εριστική 
και τον βρίζει.
Στο Αυτόφωρο ο 59χρονος δεν εμφα-
νίστηκε, ωστόσο ήταν εκεί η 43χρονη, 
η οποία και κατέθεσε πως ήταν η 
πρώτη φορά που την χτυπούσε στα 
δέκα χρόνια που είναι μαζί, ωστόσο 
η συμπεριφορά του το τελευταίο διά-
στημα είναι άσχημη και η ίδια δεν 
αντέχει να συνεχίσει να ζει με αυτόν 
τον άνθρωπο.
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επικαιρότητα

Οπως και το 2020, έτσι και φέτος, ο 
Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Μαρία 
Σάκκαρη αναδείχθηκαν κορυφαίοι 
αθλητές από τον ΠΣΑΤ - Καλύτερη 
ομάδα η Εθνική πόλο, κορυφαίος 
προπονητής ο Βλάχος

Ο 
Γιάννης Αντετοκούνμπο και η 
Μαρία Σάκκαρη, για δεύτερη συ-
νεχόμενη χρονιά, κερδίζουν τον 
τίτλο του κορυφαίου αθλητή στα 

βραβεία του ΠΣΑΤ. Οι δύο αθλητές είχαν 
κερδίσει και πέρυσι τον τίτλο, μόνο που λό-
γω κορωνοϊού η εκδήλωση δεν έγινε ποτέ.
Εκαναν… το repeat όμως φέτος στα βραβεία 
που δόθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής και 
στα οποία ιδιαίτερη στιγμή 
ήταν η συγκίνηση της Προ-
έδρου της Δημοκρατίας, 
Κατερίνας Σακελλαροπού-
λου, όταν τίμησε την Εθνική 
ομάδα πόλο, αλλά και της 
Μαρίας Σάκκαρη.
Πριν ανακοινωθούν τα βρα-
βεία των κορυφαίων, στην 
εκδήλωση τιμήθηκαν όσοι κατέκτησαν 
μετάλλια στο Τόκιο (Εθνική πόλο, Ντού-
σκος, Τεντόγλου και Πετρούνιας, με τους 
τελευταίους δύο να απουσιάζουν από την 
εκδήλωση), αλλά και όσοι διακρίθηκαν 
στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς 
Αγώνες, ενώ μεταξύ άλλων τιμήθηκαν και 
ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Σπύρος Καπρά-
λος κ.ά.
Στους άνδρες, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 
κέρδισε την ψήφο των αθλητικών συντα-
κτών. Φυσικά, δεν μπορούσε να είναι 
παρών στην εκδήλωση, ωστόσο έστειλε 
ένα μήνυμά στην εκδήλωση. «Ευχαριστώ 
για την αναγνώριση. Πάντα προσπαθώ να 
δίνω χαρά στους Ελληνες και να εμπνέω τα 
νέα παιδιά, όπως έκαναν οι παλιοί το ίδιο 
με εμένα. Καλές γιορτές σε όλους με υγεία» 
ανέφερε ο Greek Freak.
Η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε στην εκδήλωση 
για να παραλάβει το βραβείο και ανέβηκε 
συγκινημένη στη σκηνή: «Θα προσπαθήσω 
να μην συγκινηθώ. Ηταν μια πολύ δύσκολη 
χρονιά για όλους, μια δύσκολη περίοδος 
για την ανθρωπότητα. Δεν υπάρχει μεγα-
λύτερη επιβράβευση από το να κλείνει η 

χρονιά με αυτόν τον τρόπο. Είναι τεράστια 
τιμή να κουβαλάω την Ελλάδα μαζί μου στο 
εξωτερικό. Συγχαρητήρια σε όλους τους 
αθλητές, είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι 
σήμερα ανάμεσά τους»
Αθελά της, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου 
έκλεψε την παράσταση στα βραβεία. Ανέ-
βηκε να δώσει το βραβείο στην κορυφαία 
ομάδα της χρονιάς, η οποία ήταν η Εθνική 
πόλο των ανδρών για το ασημένιο μετάλ-
λιο στο Τόκιο. Αφού πρώτα πήρε τον λόγο 
ο Θοδωρής Βλάχος να μιλήσει εκ μέρους 
της ομάδας, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
μίλησε και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα 
δάκρυά της.
«Και οι τρεις ομάδες μας έκαναν υπερή-
φανους, αυτά όμως τα παιδιά που έτυχε 

να παρακολουθήσω αγώνα 
με τον αγώνα. Είχα ένα προ-
αίσθημα, φαινόντουσαν, 
πήγαιναν καλά σε όλη την 
πορεία και θριάμβευσαν. 
Αυτό όμως που με συγκί-
νησε διπλά και με έκανε 
διπλά περήφανη, είναι το 
ήθος τους» είπε αρχικά 

και προσέθεσε βουρκωμένη: «Γιατί όταν 
ο αρχηγός τους εκείνο το βράδυ είπε, αν 
θυμάμαι καλά, ότι ντρέπονται για την χαρά 
τους (που κατέκτησαν το μετάλλιο εν μέσω 
πυρκαγιών στη χώρα) ομολογώ ότι τότε 
έκλαψα για τα παιδιά αυτά. Και είμαι διπλά 
συγκινημένη για την βράβευσή τους» είπε.
Στο πόλο πήγε και το βραβείο του κορυ-
φαίου προπονητή, με τον Θοδωρή Βλάχο 
να ανεβαίνει στο βήμα και σε μια πολύ 
όμορφη κίνηση να αποθεώνει έναν «αντί-
παλο» στα βραβεία, τον Γιώργο Πομάσκι: 
«Ο ρόλος του προπονητή είναι πολύπλευ-
ρος, αλλά δεν είμαι μόνος. Ευχαριστώ την 
ΚΟΕ που μου εμπιστεύτηκε να οδηγήσω 
την ομάδα σε δύο Ολυμπιάδες και τη 
νέα διοίκηση που με εμπιστεύτηκε ως το 
Παρίσι. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες 
μου, αλλά και τους αθλητές κυρίως. Ευχα-
ριστώ όσους με ψήφισαν και όσους δεν με 
ψήφισαν. Και αν ψήφισαν Πομάσκι έπραξαν 
σωστά. Είναι ένας δάσκαλος του ελληνικού 
αθλητισμού. Γνωριστήκαμε στο Τόκιο και 
γίναμε φίλοι, αλλά είναι ένας δάσκαλος με 
μεγάλη διαδρομή και δικαιούνταν να είναι 
εδώ μαζί μου».

Βραβεία ΠΣΑΤ: Αντετοκούνμπο και 
Σάκκαρη οι κορυφαίοι της χρονιάς 
- Δάκρυσε για την Εθνική πόλο η 
Σακελλαροπούλου

Ν. Ανδρουλάκης: «Ένας από εμάς» 
με 18 ακίνητα, χωρίς να έχει 
εργαστεί μια ώρα στη ζωή του και 
με καταθέσεις που φτάνουν κοντά 
στο 1 εκατ. ευρώ

Ο 42χρονος που έρχεται να φέρει 
την «ανανέωση» στο κόμμα είναι 
«παιδί του κομματικού σωλήνα» 
του ΠΑΣΟΚ: Δεν έχει εργαστεί 
ποτέ, αλλά έχει μάθει άριστα να 
ελίσσεται και να κερδίζει στα 
εσωκομματικά παιχνίδια.

Η 
θητεία του σ τις Βρυξέλλες 
τον έφερε ακόμα πιο κοντά 
με όλα εκείνα τα χαρακτηρι-
στικά που πρεσβεύει η γρα-

φειοκρατία της Ενωσης: Αποεθνοτι-
κός, λάτρης της άχρωμων πολιτ ικών 
τοποθετήσεων, «περιβαλλοντιστής», 
με ότι αυτό συνεπάγεται, μακριά από 
οτιδήποτε έχει να κάνει με το τρίπτυχο 
«πατρίδα-θρησκεία-οικογένεια», οπα-
δός των ΜΚΟ και του ρόλου της και ά-
σχετος με την πραγματική οικονομία, 
άλλωστε δεν έχει εργαστεί ποτέ στην 
ζωή του.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πόθεν 
έσχες που έχει καταθέσει τη Βουλή 
το 2020 (αφορά το έτος 2019), ο νέος 
Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, μετρά 18 ακί-
νητα και καταθέσεις που ξεπερνούν τα 
848.000 ευρώ.

Ως ευρωβουλευτής προτιμάει να δια-
τηρεί το μεγαλύτερο μέρος των κατα-
θέσεών του σε ξένη τράπεζα και να 
μην τις μεταφέρει σε ελληνικές. Στην 
τράπεζα ING Belgium S.A. διατηρεί 
πέντε λογαριασμού με συνολικό ποσό 
846.486 ευρώ. Σε ότι αφορά τις ελλη-
ν ικές τράπεζες το μεγαλύτερο ποσό 
μόλις 2.139 ευρώ είναι κατατεθειμένο 
σε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα.
Από τη βελγική τράπεζα έχει λάβει και 
ένα δάνειο 80.000 ευρώ το υπόλοιπο 
του οποίου είναι μόλις 11.314 ευρώ.
Επίσης είναι μέτοχος σ την ε ταιρεία 
ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ.
Να θυμίσουμε ότι το σύνθημα του με 
το οποίο εκλέχθηκε στις εκλογές του 
ΚΙΝΑΛ ήταν το «είμαι ένας από εσάς».
Συγκεκριμένα σε ομιλία του είχε πει: 
«Είμαι ένας από εσάς, δεν εκμεταλλεύ-
θηκα ποτέ, καμία μορφή πελατειακού 
κράτους, δε μπήκα ποτέ στα ασανσέρ 
της εγχώριας ολιγαρχίας.
Όλη μου η πορεία ε ίναι αυτή ενός 
απλού Έλληνα, όπως όλων εσάς».
«Ένας από εμάς» λοιπόν, με 18 ακί-
νητα, χωρίς να έχει εργαστεί μια ώρα 
στη ζωή του και με καταθέσεις που 
φτάνουν κοντά στο 1 εκατ. ευρώ



12 24 Δεκεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

καναδάς

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μειώνει 
το τέλος αίτησης για χάρη για 
εγκληματίες στα 50 $ από το νέο έτος

Τ
ο ομοσπονδιακό τέλος για την 
υποβολή αίτησης για έγκριτη 
χάρη θα μειωθεί στα 50 $ από 
σχεδόν 658 $ από το νέο έτος.

Η κίνηση που ανακοινώθηκε την Τρίτητ 
εκπληρώνει ένα στοιχείο της υπόσχε-
σης των Φιλελευθέρων να βελτιώσουν 
το σύστημα καθιστώντας ευκολότερη 
και λιγότερο δαπανηρή την απόκτηση 
χάρης, γνωστή και ως αναστολή ρεκόρ.
Η κυβέρνηση λέει ότι εκτός από το τέλος 
διεκπεραίωσης 50 $, οι αιτούντες είναι 
υπεύθυνοι για τυχόν πρόσθετες χρε-
ώσεις για τη λήψη πληροφοριών που 
απαιτούνται για την αίτησή τους, όπως 
δακτυλικά αποτυπώματα, δικαστικά 
έγγραφα και αστυνομικούς ελέγχους.
Ωστόσο, η κυβέρνηση λέει ότι θα παρά-
σχει 22 εκατομμύρια δολάρια σε πέντε 
χρόνια σε οργανισμούς που εδρεύουν 
στην κοινότητα για να προσφέρουν υπη-

ρεσίες υποστήριξης για να βοηθήσουν 
τους ανθρώπους να ολοκληρώσουν 
τις αιτήσεις αναστολής αρχείων και να 
αυξήσουν την ευαισθητοποίηση αυτών 
των υπηρεσιών.
Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να δαπα-
νήσει χρήματα για τον εκσυγχρονισμό 
του προγράμματος για το Συμβούλιο 
Αποφυλάκισης του Καναδά, συμπερι-
λαμβανομένης της ανάπτυξης μιας νέας 
διαδικτυακής πύλης για να κάνει τη δια-
δικασία αίτησης απλούστερη και ταχύ-
τερη.
Ένα νομοσχέδιο που εισήχθη τον Ιούνιο, 
αλλά πέθανε με τη διάλυση του κοινο-
βουλίου στην προκήρυξη των καλοκαι-
ρινών εκλογών, πρότεινε να αναιρεθούν 
τα μέτρα που έλαβαν οι Συντηρητικοί του 
Stephen Harper που έκαναν τους ανθρώ-
πους να περιμένουν περισσότερο για μια 
αναστολή ρεκόρ.

Το CFIB, το Restaurants Canada 
προτρέπουν τις επαρχίες να 
παράσχουν περισσότερη 
υποστήριξη σε επιχειρήσεις

Η 
Καναδική Ομοσπονδία Ανε-
ξάρτητων Επιχειρήσεων και 
Εσ τ ια τ ο ρίων  τ ου  Κα ναδ ά 
προτρέπει τους πρωθυπουρ-

γούς της χώρας να παράσχουν περισ-
σότερη υποστήριξη σε προβληματικές 
επιχειρήσεις που πλήττονται από νέους 
περιορισμούς χωρητικότητας που ισχύ-
ουν για να επιβραδύνουν την εξάπλω-
ση της παραλλαγής Omicron.

Σε ανοιχτή επιστολή προς όλους τους 
πρωθυπουργούς,  ο  Πρόεδρος  κα ι 
Διευθύνων Σύμβουλος της CFIB Νταν 
Κέλι και ο Τοντ Μπάρκλεϊ, επικεφαλής 
των Εσ τ ιατορίων Καναδά, ανέφεραν 
ότι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανό-
νες, οι επιχε ιρήσεις σε ολόκληρη τη 
χώρα δεν πληρούν τ ις προϋποθέσεις 
για υποστήριξη από την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση.

`
Πάνω από 10.000 κρούσματα 
κορωνοϊού σε 24 ώρες

Το Τορόντο προσθέτει χιλιάδες 
ραντεβού τρίτης δόσης για τις 
διακοπές, αλλά κλείστηκαν μέσα σε 
λίγες ώρες

Τ
ο Τορόντο πρόσθεσε χιλιάδες 
ραντεβού τρίτης δόσης στις 
κλινικές του μαζικού εμβολι-
ασμού για τις γιορτές το πρωί 

της Τρίτης, αλλά όλα κλείστηκαν μέσα 
σε λίγες ώρες, καθώς η ζήτηση για 
αναμνηστικά εμβόλια συνεχίζει να 
ξεπερνά σημαντικά την ικανότητα να 
τα χορηγήσει κανείς.
Περίπου 6.600 ραντεβού σε κλινικές εμβο-
λιασμού της πόλης διατέθηκαν για τις 25, 
26 και 27 Δεκεμβρίου, αλλά ως επί το πλεί-

στον κλείστηκαν μέσα σε λίγες ώρες.
Η προσθήκη των νέων ραντεβού στις 
πέντε κλινικές μαζικού εμβολιασμού της 
πόλης έρχεται μια μέρα μετά την επέκταση 
της καταλληλότητας για τρίτη δόση για να 
συμπεριλάβει όλους τους ενήλικες που 
έχουν αφαιρεθεί τουλάχιστον τρεις μήνες 
από τη δεύτερη δόση τους.
Πολλοί άνθρωποι εξέφρασαν απογοή-
τευση αφού δεν μπορούσαν να βρουν 
κανένα διαθέσιμο ραντεβού για εβδομά-
δες.

Ο
ι υγειονομικές αρχές του Κα-
ναδά ανακοίνωσαν χθες Δευ-
τέρα ότι τις προηγούμενες 24 
ώρες επιβεβαιώθηκαν 10.621 

κρούσματα του SARS-CoV-2, αριθμός 
άνευ προηγουμένου, που έσπασε για 
πρώτη φορά το φράγμα των 10.000 από 
την εκδήλωση της πανδημίας του νέου 
κορωνοϊού στη χώρα της βόρειας Αμερι-
κής, τον Φεβρουάριο του 2020.
Το σύνολο των καταγεγραμμένων μολύν-
σεων από τον ιό αυξήθηκε έτσ ι σ τ ις 
1.894.981, ενώ οι θάνατοι ασθενών 
εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 έχουν 
πλέον φθάσει τους 30.060, σύμφωνα με 
το τηλεοπτικό δίκτυο CTV.
Τα κρούσματα αυξάνον ται με ταχύ 
ρυθμό, με την παραλλαγή Όμικρον, που 
εντοπίστηκε στην καναδική επικράτεια 
την περασμένη εβδομάδα, να είναι ένας 
από τους παράγοντες που συμβάλλουν.

Το Κεμπέκ κατέγραψε επίσης ρεκόρ 
μολύνσεων (4.571) σε 24 ώρες, μολονότι 
τέθηκαν σε εφαρμογή νέα μέτρα, για να 
αποτραπεί η εξάπλωση της Όμικρον. Οι 
1.258 από τους ανθρώπους που μολύν-
θηκαν είναι ανεμβολίαστοι, 220 έχουν 
λάβει μόνο την πρώτη δόση, ενώ 3.093 
δεν είχαν συμπληρώσει παρά μία εβδο-
μάδα αφού έλαβαν και τη δεύτερη.
Νωρίτερα χθες η τοπική κυβέρνηση στο 
Κεμπέκ ανακοίνωσε πως κλείνουν μπαρ, 
εστιατόρια, καζίνο, θέατρα και κινημα-
τογράφοι, γυμναστήρια, ακόμα και σχο-
λεία, λόγω της έξαρσης της πανδημίας.
Το Οντάριο, η πολυπληθέστερη κανα-
δική επαρχία, κατέγραψε επίσης μεγάλο 
αριθμό κρουσμάτων (3.783), με τον δεί-
κτη θετικότητας να φθάνει στο υψηλό-
τερο επίπεδο από τις αρχές Μαΐου. Από 
τους ανθρώπους που μολύνθηκαν, 471 
είναι παιδιά κάτω των 12 ετών.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Μ
ια γυναίκα στον Καναδά βρέθηκε με 
ένα έμβρυο να μεγαλώνει μέσα στο 
συκώτι της σε μια εξαιρετικά σπάνια 
έκτοπη εγκυμοσύνη.

Η 33χρονη γυναίκα πήγε να δει τον γιατρό λόγω 
αιμορραγίας κατά την περίοδο, εξήγησε ο παιδία-
τρος Dr Michael Narvey, ο οποίος μοιράστηκε την 
υπόθεση στο TikTok. Σε αυτόν τον τύπο εγκυμο-
σύνης, ένα γονιμοποιημένο ωάριο εμφυτεύεται 
κάπου αλλού εκτός από την κύρια κοιλότητα της 
μήτρας.
Αυτό συμβαίνει συνήθως στις σάλπιγγες, αλλά 
είναι σχεδόν ανήκουστο στο ήπαρ.
«Νόμιζα ότι τα είχα δει όλα» λέει ο γιατρός για το 
έμβρυο που αναπτυσσόταν στο συκώτι της 33χρονης γυναίκας στον Καναδά, αντί για τη 
μήτρα της.
«Μια 33χρονη γυναίκα ήρθε με ιστορικό αιμορραγίας περιόδου 14 ημερών, έπειτα από 49 
μέρες από την τελευταία περίοδο» λέει ο παιδίατρος του ερευνητικού κέντρου στο παιδια-
τρικό κέντρο της Μανιτόμπα στον Καναδά.
«Στην εξέταση, ο γιατρός βρήκε μια εξωμήτρια εγκυμοσύνη στο συκώτι της γυναίκας» όπως 
αναφέρεται στο δημοσίευμα της Daily Mail. Mια εξωμήτρια ή έκτοπη κύηση είναι όταν το 
έμβρυο – αντί να αναπτύσσεται στην κοιλότητα της μήτρας – επικολλάται κάπου αλλού.
Αυτές οι εγκυμοσύνες είναι σχετικά συχνές, με περίπου μία στις πενήντα κυήσεις στις ΗΠΑ 
να είναι έκτοπη.
Η έκτοπη κύηση στην κοιλιακή χώρα είναι σημαντικά πιο σπάνια από την έκτοπη κύηση 
στις σάλπιγγες.
Μόνο 14 περιπτώσεις είχαν αναφερθεί παγκοσμίως τα 35 χρόνια πριν από τον Νοέμβριο 
του 1999, σύμφωνα με μια έκθεση στο Intractable and Rare Diseases Research.
«Μερικές φορές τις βλέπουμε στην κοιλιά αλλά ποτέ στο συκώτι. Είναι η πρώτη φορά για 
μένα» λέει ο γιατρός.
«Οι χειρουργοί έσωσαν τη ζωή της γυναίκας αφαιρώντας το έμβρυο. Ωστόσο, το έμβρυο 
δεν μπορούσε να σωθεί» εξήγησε ο γιατρός.
Η συνηθισμένη εξωμήτρια κύηση συμβαίνει στις σάλπιγγες, εξήγησε ο γιατρός.
«Ωστόσο, είναι πιθανό ότι το ωάριο και το σπέρμα ενώνονται και στη συνέχεια ταξιδεύουν 
προς την άλλη πλευρά έξω από την ωοθήκη και μπορούν να εμφυτευτούν στο περιτόναιο» 
σχολίασε ο γιατρός μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail.
Στην περίπτωση της νεαρής γυναίκας από τον Καναδά, το γονιμοποιημένο ωάριο ταξίδεψε 
μέχρι το συκώτι, επικολλήθηκε κι άρχισε να αναπτύσσεται εκεί, εξήγησε ο γιατρός για την 
εξωμήτρια κύηση της 33χρονης.

Γυναίκα 33 ετών βρέθηκε με έμβρυο 
να μεγαλώνει στο συκώτι της

Το Οντάριο μπορεί σύντομα να 
χρειαστεί να «θέσει ορισμένους 
περιορισμούς» στα PCRτεστ  εν μέσω 
αυξανόμενων κρουσμάτων

Το Οντάριο μπορεί σύντομα να 
χρειαστεί να «θέσει ορισμένους 
περιορισμούς» στις δοκιμές PCR 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι 
υπάρχουν επαρκείς πόροι για να 
ανταποκριθούν σε κρούσματα 
και να προστατέψουν τις 
εγκαταστάσεις μακροχρόνιας 
φροντίδας, λέει ο κορυφαίος 
αξιωματούχος δημόσιας υγείας 
της επαρχίας.

Ο 
Γε ν ικός Ια τ ρός Διευθυ-
ν τ ής  Υγε ίας  Δρ.  Κίραν 
Μουρ έκανε το σχόλιο κα-
τά τη διάρκεια μιας ενημέ-

ρωσης το απόγευμα της Τρίτης, κα-
θώς οι κάτοικοι του Οντάριο συνέχι-
σαν να αναφέρουν πολυήμερες α-
ναμονές για πρόσβαση σε τεστ PCR. 
Οι χρόνοι διεκπεραίωσης των δοκιμών 
έχουν επίσης επιβραδυνθεί τις τελευ-
ταίες ημέρες, καθώς οι πόροι του εργα-
στηρίου έχουν επεκταθεί περαιτέρω.
«Νομίζω ότι είχαμε πρόσφατα 44.000 
από τις 70.000 (διαθέσιμες) 
δοκιμές PCR που χρησιμο-
ποιούνται σε καθημερινή 
βάση. Δεν είμαστε ακόμη 
στο μέγιστο των δυνατο-
τήτων μας, αλλά θέλουμε 
να κρατήσουμε μέρος από 
αυτό για τη διαχείριση της 
επιδημίας και τ ις εγκα-
ταστάσεις μακροχρόνιας 
φροντίδας», είπε ο Μουρ. 
«Πρέπει να αναμένουμε ότι καθώς αυτός 
ο ιός συνεχίζει να διπλασιάζεται κάθε 
λίγες μέρες, κάτι που θέλει να κάνει, ότι 
ίσως χρειαστεί να θέσουμε ορισμένους 
περιορισμούς στην PCR και στην ταχεία 
εξέταση αντιγόνου (RAT) και να μπο-
ρούμε να χρησιμοποιούμε RAT δοκι-
μές για διαγνωστικούς σκοπούς εάν δεν 
έχουμε PCR».
Ο Μουρ είπε ότι η επαρχία πιθανότατα 
έχει ήδη φτάσει σε ένα σημείο όπου πρέ-
πει να εξοικονομήσει τις περιορισμένες 
προμήθειες γρήγορων δοκιμών αντι-
γόνου για χρήση σε επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας και άλλους βασικούς 
εργαζόμενους, οι οποίοι μπορεί να είναι 

στενή επαφή με θετική περίπτωση που 
διαφορετικά θα απαιτούνταν να αυτο-
απομονωθεί για μεγάλο χρονικό διά-
στημα.
Αλλά είπε ότι το Οντάριο μπορεί επίσης 
να χρειαστεί να επανεκτιμήσει τον τρόπο 
με τον οποίο διαχειρίζεται τις δοκιμές 
PCR, καθώς και εν μέσω ανησυχιών ότι 
όσοι το χρειάζονται πραγματικά δεν θα 
μπορούν να έχουν έγκαιρη πρόσβαση.
Τα σχόλιά του έρχονται αφότου αξιωμα-
τούχοι στη Νέα Σκωτία ανακοίνωσαν ότι 
θα περιορίσουν την καταλληλότητα για 
τεστ PCR, ώστε να πληρούν τις προϋπο-
θέσεις μόνο όσοι είναι συμπτωματικοί ή 
βρίσκονται σε στενή επαφή με ένα κρού-
σμα COVID-19 και διατρέχουν αυξημένο 
κίνδυνο για σοβαρή ασθένεια ή ζουν σε 
συγκεντρωτικό περιβάλλον. .
Άλλοι στην επαρχία, συμπεριλαμβανομέ-
νων των συμπτωματικών περιπτώσεων 
που δεν διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο, 
θα ενθαρρυνθούν να κάνουν ένα γρή-
γορο τεστ.
«Νομίζω ότι θα ακούσετε περαιτέρω από 

εμάς τις επόμενες ημέρες 
για το πώς θα δώσουμε 
προτεραιότητα στις δοκι-
μές PCR, οι οποίες είναι 
επίσης περιορισμένες», 
δήλωσε ο Μουρ την 
Τρίτη. «70.000 (διαθέ-
σιμα τεστ κάθε μέρα). 
Δεν είμαστε ακόμα εκεί. 
Αλλά πρέπε ι να σκε-
φτούμε εκ των προτέρων 

τις επόμενες εβδομάδες για το πώς θα 
χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον περιορι-
σμένο πόρο».
Το ποσοστό θετικότητας του Οντάριο 
αυξήθηκε από περίπου τρία τοις εκατό 
στην αρχή του μήνα σε ένα πρόσφατο 
υψηλό 9,9 τοις εκατό τις τελευταίες 24 
ώρες, κάτι που είπε ο Μουρ είναι ένα 
«σαφές μήνυμα» ότ ι ε ίμασ τε «υπό 
δοκιμή» και ότι ο COVID -19 εξαπλώ-
νεται ευρύτερα στην κοινότητα από ό,τι 
θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Αλλά 
είναι απίθανο το Οντάριο να μπορέσει να 
αυξήσει σημαντικά την ικανότητα δοκι-
μών του, δεδομένων των περιορισμών 
προσωπικού στα εργαστήριά του.

Κλείνουν σχολεία, μπαρ, 
γυμναστήρια και καζίνο στο 
Κεμπέκ

Τ
ο Κεμπέκ, η δεύτερη πολυπληθέ-
στερη επαρχία του Καναδά, θα 
κλείσει μπαρ, γυμναστήρια και 
καζίνο ενώ καθιστά υποχρεω-

τική την τηλεργασία από σήμερα, ώστε 
να αντιμετωπιστεί η ταχεία εξάπλωση της 
παραλλαγής Όμικρον.
Ο υπουργός Υγείας Κριστιάν Ντουμπ είπε 
ότ ι σ την επαρχ ία καταγράφεται ρεκόρ 
περισ τατ ικών Covid-19, περίπου 4.500 
καθημερινά, και κάλεσε τους πολίτες να 
περιορίσουν τις προσωπικές επαφές τους 
όσο πλησιάζουν οι διακοπές των Χριστου-
γέννων. Τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή 

στις 5 το απόγευμα, τοπική ώρα (μεσάνυχτα απόψε, ώρα Ελλάδας).
«Η κατάσ ταση ε ίναι κρίσ ιμη… αυτή τη σ τ ιγμή διεξάγουμε πόλεμο ενάν τ ια 
στον ιό», είπε ο Ντουμπ, επισημαίνοντας ότι το σύστημα υγείας είναι ιδιαίτερα 
εύθραυστο.
Τα περισσότερα σχολεία κλείνουν από σήμερα και μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Τα 
εσ τιατόρια θα επιτρέπεται να λειτουργούν μόνο γ ια πέν τε ώρες καθημερινά 
(17.00-22.00) ενώ όλοι οι αγώνες θα δίνονται κεκλεισμένων των θυρών.
Την Παρασκευή ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό είπε ότι η αύξηση 
των περιστατικών της Όμικρον στη χώρα προκαλεί «φόβο» ενώ ο αρχίατρος του 
Καναδά προειδοποίησε ότι το σύστημα υγείας μπορεί πολύ γρήγορα να υπερ-
φορτωθεί.



18 24 Δεκεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Η 
Κύπρος βρίσκεται μεταξύ των χωρών όπου 
καταγράφηκε η μεγαλύτερη μείωση στην 
κατανάλωση τόσο πρωτογενούς όσο και τε-
λικής ενέργειας, σύμφωνα με δεδομένα τα 

οποία δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρε-
σία της ΕΕ.
 Η κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε σε όλα τα κράτη 
μέλη το 2020 σε σύγκριση με την περίοδο 2017 - 
2019, σε μεγάλο βαθμό λόγω των μέτρων για αντιμε-
τώπιση της πανδημίας. 
Ειδικότερα, το 2020 η κατανάλωση ενέργειας στην 
ΕΕ έφτασε στα χαμηλότερα επίπεδά της από το 1990 
όταν ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται στοιχεία. Η υψη-
λότερη κατανάλωση είχε καταγραφεί το 2006, όταν η 
πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας βρισκόταν 15,1% 
πάνω από τους στόχους για μείωσή τους μέχρι το 
2020 και η τελική κατανάλωση ενέργειας βρισκόταν 
9.0% πάνω από τους στόχους για το 2020. 
Σε σύγκριση με τον μέσο όρο για το 2017 - 2019, η 
πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ 
μειώθηκε κατά 9,9% και η τελική κατανάλωση ενέρ-
γειας μειώθηκε κατά 8,4% το 2020, σε σημαντικό 
βαθμό ως αποτέλεσμα των περιορισμών που επιβλή-
θηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας.
 Η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε σε 

όλα τα κράτη μέλη το 2020 σε σύγκριση με την περί-
οδο 2017 - 2019, με τη μεγαλύτερη μείωση να κατα-
γράφεται στην Εσθονία (21,2%), την Ισπανία (14,8%) 
και την Κύπρο (13,4%). Οι μικρότερες μειώσεις κατα-
γράφηκαν σε Λιθουανία (0,7%), την Ουγγαρία (2,5%) 
και τη Ρουμανία (4,5%).
 Η τελική κατανάλωση ενέργειας επίσης μειώθηκε σε 
όλα τα κράτη μέλη κατά την ίδια περίοδο. Οι μεγαλύ-
τερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Μάλτα (17,4%), την 
Κύπρο (15,9%) και την Ισπανία (14,2%). Οι μικρότερες 
μειώσεις καταγράφηκαν στην Ρουμανία (0,3%), την 
Ουγγαρία (2,9%) και τη Σουηδία (2,9%).
 Συνολικά, η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, μειώθηκε σημαντικά στα 1236 
εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου (ΤΙΠ) το 
2020, ξεπερνώντας τους στόχους που είχαν τεθεί για 
το 2020, καθώς ήταν κατά 5,8% χαμηλότερη.
 Ωστόσο, ο ίδιος δείκτης απείχε κατά 9,6% από τους 
στόχους για το 2030, κάτι που σημαίνει πως υπάρχει 
αρκετό περιθώριο βελτίωσης τα επόμενα χρόνια.
 Όσον αφορά την τελική κατανάλωση ενέργειας, 
αυτή μειώθηκε στους 907 ΤΙΠ το 2020, επίδοση που 
είναι κατά 5,4% χαμηλότερη από τους στόχους του 
2020 αλλά 7,2% υψηλότερη από τους στόχους για 
το 2030.

Η Κύπρος μεταξύ χωρών με τη μεγαλύτερη 
μείωση κατανάλωσης ενέργειας

Η Πάφος η πρώτη έξυπνη πόλη στην 
Κύπρο

Ο 
Δήμος Πάφου δημιούργησε και διαθέτει 
πλέον το δικό του ιδιωτικό και αυτόνομο 
δίκτυο LoRaWAN, μέσω του οποίου θα ε-
πικοινωνούν μεταξύ τους όλες οι συσκευ-

ές-αισθητήρες των έργων της ψηφιακής και έξυπνης 
πόλης, δίνοντας σε πραγματικό χρόνο (real time) πο-
λύτιμες και άμεσες πληροφορίες προς τον πολίτη, οι 
οποίες θα διευκολύνουν την καθημερινότητά του και 
θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής του.
 Το πρωί, ο Δήμαρχος της πόλης ενημερώθηκε 
και επίσημα από την ανάδοχο εταιρεία Logicom 
Solutions Ltd για την ολοκλήρωση του έργου και 
την άμεση λειτουργία του, κάνοντας έτσι ένα ακόμη 
μεγάλο βήμα προς την υλοποίηση του στόχου για 
μετατροπή της Πάφου σε Smart City.
Μιλώντας κατά την παράδοση του έργου, ο κ. Φαί-
δωνος σημείωσε ότι με την λειτουργία του συστήμα-
τος, ο Δήμος και η πόλη βρίσκονται στην αρχή μιας 
μεγάλης πορείας, στην διαδρομή της οποίας ο μεγά-
λος κερδισμένος θα είναι ο πολίτης. Ο δημότης, επε-
σήμανε ο Δήμαρχος Πάφου, είναι σήμερα αναγκα-
σμένος να απευθύνεται σε δεκάδες υπηρεσίες προ-

κειμένου να εξυπηρετηθεί ή να βρει τις πληροφορίες 
που χρειάζεται.
Με την εγκατάσταση του συστήματος LoRaWAN και 
τη λειτουργία των έργων της έξυπνης πόλης, εξήγησε 
ο κ. Φαίδωνος, οι πολίτες θα δέχονται σε πραγμα-
τικό χρόνο (real time) πολλές και χρήσιμες πληροφο-
ρίες, όπως για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στο 
σημείο που θέλουν να πάνε, την κατανάλωση του 
νερού στο σπίτι τους, τη θερμοκρασία και την υγρα-
σία στην ατμόσφαιρα, την ποσότητα του διοξειδίου 
του άνθρακα και των ρύπων στον αέρα, ακόμη και 
για το πότε γέμισε ο κάδος της πολυκατοικίας τους, 
στο πλαίσιο της έξυπνης διαχείρισης αποβλήτων.
Μέσω του LoRaWAN, πρόσθεσε ο Δήμαρχος 
Πάφου, θα μπορούν να εκπέμψουν σήμα πέρα των 
50.000 συσκευών-αισθητήρων που έχουν τοποθε-
τηθεί σε όλη την πόλη, εκ των οποίων οι 3.200 έχουν 
τοποθετηθεί στους χώρους στάθμευσης, οι 27.000 
θα συνδεθούν με τους έξυπνους υδρομετρητές, οι 
150 θα στέλνουν μετρήσεις για το περιβάλλον και 
την ατμόσφαιρα, ενώ ένας ακόμη σημαντικός αριθ-
μός θα εξυπηρετεί άλλα έργα της έξυπνης πόλης.

Α
πεβίωσε σε ηλικία 92 ετών ο κορυφαίος Κύπριος αρχαιολό-
γος , καθηγητής Βάσος Καραγιώργης, ο οποίος τον τελευταίο 
χρόνο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
Ο Βάσος Καραγιώργης ήταν η κορυφαία φυσιογνωμία της 

κυπριακής αρχαιολογίας. Τελευταία του προσφορά στα κοινά η συμ-
μετοχή στην τετραμελή επιτροπή που ίδρυσε την Κυπριακή Ακαδημία 
επιλέγοντας τα πρώτα μέλη.
Ο Βάσος Καραγιώργης γεννήθηκε στο Τρίκωμο της Κύπρου στις 
29/04/1929. Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και ακολούθως σπού-
δασε αρχαιολογία στο University College  του Λονδίνου (1948-52). Το 
1957 έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) του Πανεπιστημίου του Λον-
δίνου με τίτλο διατριβής: “Η Μυκηναϊκή κεραμική του ζωγραφικού 
ρυθμού”.
Άρχισε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως Βοηθός Έφορος 
του Κυπριακού Μουσείου το 1952 και το 1963 έγινε Διευθυντής του 
Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, θέση την οποία διατήρησε μέχρι τη 
συνταξιοδότησή του το 1989.  Κατά τη διάρκεια της μακράς του καριέ-
ρας, διηύθυνε ανασκαφές στη Σαλαμίνα (Γυμνάσιο, Λουτρά, Θέατρο, 
Στάδιο, Αμφιθέατρο) (1952-1973), Νεκρόπολη Αχερά και Πεντάγυ-
ιας (1960), Νεκρόπολη Σαλαμίνας (1962-1967), Κίτιον (1962-1980), 
Μάα-Παλαιόκαστρο, Πύλα-Κοκκινόκρεμος (1979-1987 και 2010 
-2011).
Ο Βάσος Καραγιώργης έφερε στο φως ολόκληρο το κοίλο του θεά-
τρου της Αρχαίας Σαλαμίνας , ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα της ανα-
τολικής Μεσογείου με διάμετρο της ορχήστρας 27,5 μέτρα. Η πρώτη 
παράσταση μετά την αποκάλυψη του θεάτρου δόθηκε το 1960 από το 
Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου. Ήταν οι «Ικέτιδες» του Ευριπίδη σε 
σκηνοθεσία του διακεκριμένου φιλόλογου, αείμνηστου Παναγιώτη 
Σέργη. Το 1963 το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας ανέβασε «Αίαντα» του 
Σοφοκλή. Παράσταση έδωσε και το «Θέατρο Τέχνης» ,παρόντος του 
μακαρίτη Κάρολου Κουν. Η πρώτη παραγωγή αρχαίου δράματος, που 
παρουσίασε ο ΘΟΚ στην αρχαία Σαλαμίνα, ήταν ο «Αγαμέμνονας» του 
Αισχύλου σε σκηνοθεσία Νίκου Χατζίσκου στις 15 Σεπτεμβρίου 1972.  
Η «Αγία Τηλλυρία», το έργο του συνθέτη Γιώργου Κοτσώνη, σε ποί-
ηση του Σπύρου Παπαγεωργίου ήταν το τελευταίο ελληνικό έργο, που 
παρουσιάστηκε στο αρχαίο θέατρο της Σαλαμίνας, τον Αύγουστο του 
1973. Την ορχήστρα του ΡΙΚ διεύθυνε ο συνθέτης και τραγούδησαν ο 
Κώστας Καμένος και η Άννα Βίσση.
Ο Καραγίωργης διετέλεσε Επισκέπτης Καθηγητής και Εταίρος σε διά-
φορα πανεπιστήμια του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων τα ακόλου-
θα:University of California, Berkeley,University of Laval Quebec, State 
University of New York at Albany, University of Aberdeen, Merton 
College, All Souls College, Oxford, École des hautes Études, Sorbonne, 
Institute for Advanced Study, Princeton, and Harvard University.
Από το 1989 έως το 1992 διετέλεσε σύμβουλος του Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Γιώργου Βασιλείου.
Το 1992 εξελέγη Καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και ανέλαβε τη διεύθυνση της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας 
μέχρι το 1996.
Από το 1989 έως το 2010 υπήρξε Διευθυντής του Ιδρύματος «Αναστά-
σιος Γ. Λεβέντης», ενώ από το 2013 μέχρι το 2019 ήταν Συνεργαζόμε-
νος Καθηγητής στο Ινστιτούτο Κύπρου.
Το 2016 διορίστηκε ως ένα από τα τέσσερα μέλη της Ιδρυτικής Επιτρο-
πής της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμματων και Τεχνών. Από 
το 2019 είναι ένα από τέσσερα Μεταβατικά Τακτικά Μέλη της Ακαδη-
μίας.

«Έφυγε» ο κορυφαίος 
Κύπριος αρχαιολόγος Βάσος 
Καραγιώργης



1924 Δεκεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

 Το μεγαλύτερο έργο 
που υλοποιείται από την 
Κυβέρνηση, το νέο Κυπριακό 
Μουσείο, μπαίνει σε 
πορεία υλοποίησης, μετά 
την προκήρυξη σήμερα 
του διαγωνισμού για τη 
Σύμβαση Κατασκευής του 
Έργου του Νέου Κυπριακού 
Μουσείου. Την ανακοίνωση 
για την προκήρυξη του 
διαγωνισμού έκανε ο 
Υπουργός Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννης Καρούσος, κατά τη 
διάρκεια εκδήλωσης που 
πραγματοποιήθηκε για την 
παρουσίαση του Έργου. 
Στην εκδήλωση, που έλαβε 
χώρα στο υφιστάμενο 
Κυπριακό Μουσείο, μεταξύ 
άλλων παρευρέθηκαν μέλη 
των Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών Μεταφορών και 
Πολιτισμού και ο Δήμαρχος 
Λευκωσίας.

Η 
περίοδος υποβολής των 
προσφορών θα διαρκέ-
σει μέχρι την 1η Ιουλίου 
2022 και η σύμβαση ε-

κτιμάται ότι θα υπογραφεί περί τα 
τέλη του 2022. Οι κατασκευαστι-
κές εργασίες του Έργου θα απο-
περατωθούν εντός 42 μηνών από 
την υπογραφή της σύμβασης, ε-
νώ μετά την ολοκλήρωση των κα-
τασκευαστικών εργασιών προνο-
είται περίοδος 18 μηνών για την 
ολοκλήρωση των μουσειογραφι-
κών εργασιών, περιλαμβανομέ-
νης και της μεταφοράς και εγκα-
τάστασης των εκθεμάτων. Η συνο-
λική διάρκεια για την παράδοση 
του Έργου είναι 60 μήνες. Το νέο 
Κυπριακό Μουσείο θα ανεγερ-
θεί σε επιφάνεια 40.000 τ.μ. και 
ο προϋπολογισμός του ανέρχεται 
στα €121,380 εκατομμύρια, ποσό 
που είναι το υψηλότερο στον Προ-

ϋπολογισμό του Υπουργείου Με-
ταφορών για το 2022 και επιβε-
βαιώνει τη βούληση της Κυβέρνη-
σης να επενδύσει στον τομέα του 
Πολιτισμού.
Το Μουσείο θα ανεγερθεί σε μια 
σημαντική περιοχή της Λευκω-
σίας, στον χώρο του Παλαιού Γενι-
κού Νοσοκομείου και θα περι-
λαμβάνει μόνιμους εκθεσιακούς 
χώρους, που θα φιλοξενούν γύρω 
στις 6.500 αρχαιότητες, χώρους 
περιοδικών εκθέσεων, εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων, εργαστή-
ρια συντήρησης, αποθήκες αρχαι-
οτήτων, βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο, 
γραφεία και εκτενή τοπιοτέχνιση. 
Επιπλέον, το έργο του νέου Κυπρι-
ακού Μουσείου περιλαμβάνει 
δημιουργία δημό-
σιας πλατείας.
«Το μεγαλύτερο 
έργο που υπάρχει 
στον Προϋπολογι-
σμό του κράτους 
σήμερα είναι ένα 
έργο πολιτισμού, 
είναι το νέο Κυπρι-
ακό Μουσείο, και 
αυτό λέει πολλά για τη στήριξη 
μας προς τον πολιτισμό μας και 
την κοινωνία μας. Ακόμα μια εξαγ-
γελία του Προέδρου της Δημο-
κρατίας που πλέον μπαίνει σε 
πορεία υλοποίησης αποδεικνύ-
οντας εμπράκτως τη στήριξη της 
Κυβέρνησης και του Πρόεδρου 
της Δημοκρατίας προσωπικά στον 
τομέα του Πολιτισμού. Ένα έργο 
το οποίο ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας είχε θέσει στις προτεραι-
ότητές του με προσωπική συνεχή 
επίβλεψη και παρακολούθηση της 
ωρίμανσής του», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Καρούσος μιλώ-
ντας στην εκδήλωση. Όπως ανέ-
φερε ο κ. Υπουργός, η κατασκευή 
του νέου Κυπριακού Μουσείου 
εντάσσεται στην ευρύτερη στρα-
τηγική του κράτους, και αναμένε-

ται να συμβάλει στην προώθηση 
άλλων συνδεόμενων τομέων, 
όπως είναι ο πολιτιστικός τουρι-
σμός.
Ευχαριστώντας και συγχαίρο-
ντας τους ειδικούς που συνέβαλαν 
στην ολοκλήρωση της μελέτης για 
την προκήρυξη του διαγωνισμού 
του Έργου, ο κ. Καρούσος εξέ-
φρασε την πεποίθηση πως το νέο 
Κυπριακό Μουσείο θα προσφέ-
ρει στους επισκέπτες του μια ολο-
κληρωμένη μουσειακή εμπειρία, 
βοηθώντας τους να γνωρίσουν τον 
αρχαίο κόσμο του νησιού και να 
κτίσουν μια άμεση σχέση με την 
υλική και άυλη πολιτιστική κληρο-
νομιά της Κύπρου.
Με τη σειρά του, ο Δήμαρχος Λευ-

κωσίας κ. Κωνστα-
ντίνος Γιωρκάτζης 
εξέφρασε ιδιαί-
τερη ευαρέσκεια 
για την υλοποίηση 
του νέου Κυπρια-
κού Μουσείου, το 
οποίο, όπως χαρα-
κτηριστικά είπε, θα 
προσδώσει μια νέα 

ταυτότητα στην περιοχή όπου θα 
ανεγερθεί. «Η χωροθέτηση του 
νέου Μουσείου βρίσκεται σε κομ-
βική θέση, στη Ζώνη Διοίκησης 
και Πολιτισμού, και επιβεβαιώ-
νει τη σημασία του για την πρω-
τεύουσα αλλά και για την Κύπρο 
ολόκληρη», σημείωσε ο κ. Γιωρ-
κάτζης.
Η Λευκωσία, συνέχισε, θα παρα-
κολουθεί με ανυπομονησία αλλά 
και με ενθουσιασμό την πορεία 
του Έργου μέχρι την ολοκλήρωσή 
του. «Είμαι επίσης βέβαιος ότι με 
τα άλλα σημαντικά έργα που ολο-
κληρώσαμε πρόσφατα ή υλοποι-
ούμε αυτή την περίοδο, όπως η 
Πλατεία Ελευθερίας, το Εμπορικό 
Τρίγωνο Μακαρίου-Στασικράτους 
και ο χώρος του Παλαιού ΓΣΠ, 
θα αναβαθμίσουν περαιτέρω τη 

Λευκωσία και θα διευρύνουν τις 
δυνατότητές της, καθιστώντας την 
πόλη μας προσβάσιμη και ελκυ-
στική», υπογράμμισε καταλη-
κτικά.
Από πλευράς της, η επικεφαλής 
αρχιτέκτονας του Έργου κα Θεώνη 
Ξάνθη παρουσίαση λεπτομερώς 
το Έργο, επισημαίνοντας πως το 
νέο Κυπριακό Μουσείο αποτελεί 
μια καινοτομία για τη Λευκωσία, 
που αναμφίβολα θα προσφέρει 
στον επισκέπτη του Μουσείου, 
αλλά και της πόλης, μια μοναδική 
εμπειρία πολιτισμού.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, 
το μουσείο, το οποίο θα βρίσκεται 
ανάμεσα στις πράσινες και αστι-
κές ζώνες της Λευκωσίας, έχει τη 
δυνατότητα με έναν ευρύ αστικό 
και περιβαλλοντικό σχεδιασμό, 
να συμβάλλει καθοριστικά στην 
αναδιάταξη και αναβάθμιση του 
αστικού περιβάλλοντος της πρω-
τεύουσας.
Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική 
πρόταση, στο πρώτο οριζόντιο 
επίπεδο το City level, ξεκινά με την 
κεντρική πλατεία που αναφέρε-
ται και στο κοινοβούλιο, συνεχίζει 
με την υπαίθρια περιοχή της στε-
γασμένης εισόδου που εξελίσσε-
ται σε ένα κατακόρυφο αίθριο. Η 
είσοδος μεταξύ των δύο αιθρίων 
επιτρέπει τις φυγές μέχρι τη φυτε-
μένη πλατφόρμα των υπαίθριων 
εκθέσεων, που καταλήγει στο νέο 
πάρκο του ποταμού.
Στο δεύτερο επίπεδο, το River 
level, μια μικρή πόλη περιβάλλει 
το αίθριο του μουσείου, μαζί με 
εστιατόριο, περιοδικές εκθέσεις 
και βιβλιοθήκη.
Περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια 
με διαμπερή φυσικό φωτισμό και 
δικές τους μικρές ημιυπαίθριες 
αυλές, ενώ στο κέντρο τοποθε-
τείται ο εκπαιδευτικός κήπος των 
παιδιών.

 Έως και 70 μετανάστες, σύμ-
φωνα με πληροφορίες του 
ΣΙΓΜΑ, στοιβάζονται σε αυθαί-
ρετα διαμορφωμένο χώρο, σε 
πρώην βιομηχανικό κτήριο, 
χωρίς να πληρούνται οι στοιχει-
ώδεις προδιαγραφές ασφαλείας 
και υγείας.
 Με έγγραφα που κατέχει το 
ΣΙΓΜΑ, διαπιστώνεται η ατολ-
μία, οι αγκυλώσεις και τα ελλεί-
ματα των αρμοδίων υπηρεσιών 
και των Αρχών της πολιτείας να 
άρουν την παρανομία, απομα-
κρύνοντας από τον χώρο τους 
μετανάστες, που διαβιούν σε 
ανθυγιεινές συνθήκες και χωρίς 
κάλυψη πυροπροστασίας.  
Η πλειοψηφία τους είναι αφρι-
κανικής καταγωγής, παραμένει, 
ωστόσο, αδιευκρίνιστο αν έχουν 
όλοι νόμιμο καθεστώς παραμο-
νής.
 Ο λόγος για βιοτεχνικό εργα-
στήρι εντός της βιομηχανικής 
περιοχής Νήσου, το οποίο ενοι-
κιάστηκε σε πρόσωπο που, σύμ-
φωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι 
αρμόδιοι, μετατράπηκε αυθαί-
ρετα σε στούντιο/χόστελ, στο 
οποίο διαμένουν μετανάστες. 
 «Δεν φαίνεται να είναι συνεργά-
σιμος ο συγκεκριμένος άνθρω-
πος για να δούμε μαζί πώς μπο-
ρούμε να λύσουμε κάποια προ-
βλήματα», ανέφερε ο Αντιπρό-
εδρος του Κοινοτικού Συμβου-
λίου, Κούλλης Πογιατζιής. 
 Τις εκνομίες και τις κακές συνθή-
κες διαβίωσης κατάγγειλε στην 
Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, 
η Κοινοτική Αρχή Πέρα Χωρίου 
Νήσου. Έντονα θορυβημένος 
από την υπόθεση ο υπουργός 
Εσωτερικών, ο οποίος ζήτησε 
διερεύνησή της και αποκατά-
σταση του νόμου και της τάξης.
 Όπως προκύπτει από έγγραφα, 
τα οποία αποκαλύπτει απόψε το 
ΣΙΓΜΑ, ο Έπαρχος παρέπεμψε το 
Τμήμα Πολεοδομίας, την Πυρο-
σβεστική, την Αστυνομία, την 
Υγειονομική Υπηρεσία και την 
Υπηρεσία Κοινωνικής Ευημερίας 
στο τεμάχιο για να διενεργήσουν 
ελέγχους και να διαπιστώσουν 
ιδίοις όμμασιν την κατάσταση.

Πρώην 
βιομηχανικό κτίριο 
μετατράπηκε σε 
χώρο διαμονής 
μεταναστών

Νέο κυπριακό μουσείο: Προκήρυξη του 
μεγαλύτερου έργου πολιτισμού στην Κύπρο
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Ανάμεσά τους και συμπατριώτες μας 
που ταξιδεψαν μέσω Ντουμπάι

Σ
τον αστερισμό των φαντασμαγορι-
κών φεστιβάλ βρίσκεται τελευταία 
και η απομονωμένη, από τον σύγ-
χρονο τρόπο ζωής, Σαουδική Αρα-

βία. Σκηνές που εκπέμπουν άρωμα Δύσης 
και προδίδουν μια διάθεση μιμητισμού 
προς την κουλτούρα διασκέδασης των με-
γαλουπόλεων εκτυλίσσονται τα τελευταία 
24ωρα στο υπερσυντηρητικό βασίλειο.
Τα ξέφρενα πάρτι που γίνονται αποτυπώ-
νονται σε βίντεο στα οποία διακρίνονται 
πρωτόγνωρες εικόνες χλιδής, παραπέμπο-
ντας στις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο 
Ντουμπάι την περίοδο των πρώτων πανδη-
μικών κυμάτων. Τότε που οι περισσότερες 
δυτικές κυβερνήσεις είχαν σφραγίσει, με 
γενικό lockdown, την ψυχαγωγία, το εμι-
ράτο όμως χόρευε στον δικό του ρυθμό, 
παρέχοντας υπηρεσίες δυσεύρετες για την 
εποχή εκείνη της βαθιάς υγειονομικής κρί-
σης.
«Φωτιά», πάντως, στο σκοτεινό τοπίο του 
συντηρητισμού έχει βάλει ένα τετραή-
μερο φεστιβάλ, με διάρκεια μέχρι τις 19 
Δεκεμβρίου. Από τις πρώ-
τες, κιόλας, ημέρες του 
SoundStorm Festival, η 
προσέλευση του κόσμου 
ξεπέρασε κάθε προσδο-
κία, με πάνω από 200.000 
άτομα να συρρέουν στην 
εκδήλωση για να χορέ-
ψουν στους ρυθμούς του 
David Guetta, του Tiesto, 
του AfroJack, του Amr Diab 
κι άλλων διάσημων καλλιτεχνών.
Όπως διακρίνεται και στα βίντεο από το 
φεστιβάλ, το οποίο φιλοξένησε καλλιτέ-
χνες της δυτικής μουσικής σκηνής πραγμα-
τοποιώντας άνοιγμα στην πανδαισία ήχων, 
ο κόσμος χορεύει σε ξέφρενους ρυθμούς 
και πάνω στη σκηνή οι μουσικοί δίνουν το 
έναυσμα για χορό.
Οι Dj’s από όλο τον κόσμο φέρνουν, 
δηλαδή, τη μουσική τους πρωτοπορία.
Ασχολίαστο δεν μπορεί να μείνει και το 
γεγονός ότι στο πλαίσιο του φεστιβάλ νοι-
κιάστηκαν και υπερπολυτελή vip σουι-
τες έναντι του αστρονομικού ποσού των 
40.000 ευρώ και χωρίς μάλιστα μέσα στην 
τιμή να συμπεριλαμβάνεται το ποτό.

Οι ανακοινώσεις για το φεστιβάλ γραμμέ-
νες στα αγγλικά, καθώς προσελκύει του-
ρίστες από όλο τον κόσμο, ενώ προϋπό-
θεση για την προσέλευση σε αυτό ο εμβο-
λιασμός. Αναμεσα τους και αρκετοί συμπα-
τριώτες μας που ταξιδεψαν στο Ριαντ 
μεσω Ντουμπάι ειδικά για το φεστιβάλ 
«SoundStorm2021».
Μέσα στο σκηνικό του ατελείωτου αυτού 
πάρτι εντοπίζονται και γυναίκες που ως 
γνωστόν αποκλείονται από βασικές ελευ-
θερίες, ζώντας στο σκοτάδι του Ριάντ.
Αέρα εκσυγχρονισμού και αποχώρησης 
από τον σκοταδισμό επιδιώκει να δώσει ο 
36χρονος Σαουδάραβας πρίγκιπας Μοχά-
μεντ Μπιν Σαλμάν, από το 2017, όποτε και 
ορίστηκε διάδοχος από τον πατέρα του 
βασιλιά Σαλμάν.
Ενδεικτική της διάθεσής του να επικοινω-
νήσει προς τα έξω κάτι πιο προοδευτικό 
η απόφασή του να δώσει στις αρχές του 
2021 το δικαίωμα στις γυναίκες να κατατα-
γούν σε οποιοδήποτε σώμα των ενόπλων 
δυνάμεων επιθυμούν, αρκεί να είναι από 
21 έως 40 ετών και να έχουν ύψος 1,55. 
Ακολουθώντας, έτσι, το Ριάντ το μοντέλο 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και τα 
δύο φύλα γίνονται δεκτά στον στρατό.

Πριν από λίγα χρόνια οι 
γυναίκες, με απόφαση του 
πρίγκιπα Μπιν Σαλμάν, 
απέκτησαν και το δικαίωμα 
στην οδήγηση.
Ο δρόμος είναι ακόμη 
μακρύς ωστόσο για να 
μπορέσει η Σαουδική Αρα-
βία να μιλήσει για ισότητα 
ανάμεσα στα δυο φύλα.
Οι γυναίκες παραμένουν 

εγκλωβισμένες στη μέγγενη της οπισθο-
χώρησης, ενώ ειδήσεις περί βασανισμού 
και φυλάκισης ακτιβιστριών για τα δικαι-
ώματα των γυναικών αποδεικνύουν περί-
τρανα την προβληματική εικόνα.
Η ΕΕ εξακολουθεί να προβάλλει ανησυ-
χία για τη θέση της γυναίκας στη Σαουδική 
Αραβία, όπως και για άλλες ελευθερίες 
όπως εκείνη του Τύπου.
Οι εικόνες από το φεστιβάλ, που προβλή-
θηκαν λίγο πριν από την περίοδο των γιορ-
τών στη Δύση, παρουσιάζουν ένα διαφο-
ρετικό πρόσωπο που θέλει να αναδείξει ο 
36χρονος πρίγκιπας, το ζήτημα είναι όμως 
αν στην ουσία οι αλλαγές έχουν ανοίξει τον 
δρόμο προς την πραγματική ελευθερία.

Φήμες πως η Πρώτη Κυρία 
της Γαλλίας γεννήθηκε άντρας 
και έκανε επέμβαση αλλαγής 
φύλου κάνουν τον γύρο 
του Διαδικτύου - Ακροδεξιά 
εφημερίδα και αντιεμβολιαστές 
πίσω από την «επίθεση» στην 
σύζυγο του Εμανουέλ Μακρόν

Σ
την δικαιοσύνη θα καταφύγει 
η 68χρονη Μπριζίτ Μακρόν 
για να καταθέσει μήνυση ε-
ναντίον όσων κυκλοφορούν 

φήμες πως η Πρώτη Κυρία της Γαλλί-
ας είχε γεννηθεί άνδρας με το όνομα 
Ζαν Μισέλ Τρονιέ και αργότερα άλ-
λαξε φύλο και όνομα. Τα fake news 
για την ένοικο του Ελιζέ έκαναν την 
εμφάνισή τους την περασμένη εβδο-
μάδα στα γαλλικά social media με το 
hashtag #Jean - Michel Trogneux να 
γίνεται δεύτερο trend στις 13 και 14 
Δεκεμβρίου στο Twitter. Τρονιέ εί-
ναι το πατρικό επίθετο της Μπριζίτ 
Μακρόν.
Πηγές από το περιβάλλον της συζύ-
γου του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ 
Μακρόν δήλωσαν στην εφημερίδα 
Le Figaro πως η οικοδέσποινα του 
Ελιζέ λαμβάνει σοβαρά υπόψιν της 
τις παράλογες φήμες και σκοπεύει 
να καταθέσει μήνυση κατά των προ-
σώπων που διαδίδουν ψεύδη για την 
ταυτότητά της.
Η φήμη για την σεξουαλική ταυτό-
τητα της Μπριζίτ Μακρόν είδε για 

πρώτη φορά το φως της δημοσιότη-
τας τον περασμένο Σεπτέμβριο στην 
γαλλική μηνιαία ακροδεξιά εφημε-
ρίδα «Faits et Documents», η οποία 
υποστηρίζει πως το σχετικό δημο-
σίευμα βασίζεται σε έρευνες τριών 
ετών και σε μαρτυρίες «ειδικών». Με 
τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία να 
βρίσκονται προ των πυλών δεν είναι 
τυχαίο πως το hashtag #Jean - Michel 
Trogneux έκανε πρώτα την εμφάνισή 
του σε λογαριασμό στο Twitter που 
ανήκει σε ομάδα αντιεμβολιαστών 
και υποστηρικτών του ακροδεξιού 
υποψηφίου Ερίκ Ζεμούρ. Στη συνέ-
χεια η θεωρία συνωμοσίας εμφανί-
στηκε σε σελίδες υποστηρικτών του 
Ζεμούρ στο Facebook.
Η «δημοσιογράφος» Νατάσα Ρέι, 
που υπογράφει το ρεπορτάζ για την 
Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, έδωσε 
συνέντευξη για το θέμα την Παρα-
σκευή 10 Δεκεμβρίου στο κανάλι 
που διατηρεί στο YouTube η Γαλλίδα 
μέντιουμ Αμαντίν Ρόι. Η συνέντευξη 
είχε διάρκεια τεσσάρων ωρών και 
470.000 views, πριν διαγραφεί.
Δεν είναι η πρώτη φορά που μια 
Πρώτη Κυρία πέφτε ι θύμα fake 
news για την σεξουαλική της ταυ-
τότητα. Το 2017 το ίδιο είχε συμβεί 
στην πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, 
Μισέλ Ομπάμα ενώ και η πρωθυ-
πουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασί-
ντα Άρντερν είχε πέσει θύμα ψευδών 
ειδήσεων γ ια την σεξουαλική της 
ταυτότητα.

Η Μπριζίτ Μακρόν μοιράζει... 
μηνύσεις στους ακροδεξιούς για τα 
fake news ότι είναι τρανσέξουαλ 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Σαουδική Αραβία: Από τον 
υπερσυντηρητισμό στα υπαίθρια 
πάρτι με Dj Tiesto
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«Θα δούμε εκδήλωση της νόσου 
παρά τον εμβολιασμό, δεν υπάρχει 
αμφιβολία», είπε ο διευθυντής του 
Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και 
Λοιμωδών Νοσημάτων

Ο 
κορυφαίος Αμερικανός επιδημι-
ολόγος και σύμβουλος του Λευ-
κού Οίκου, Άντονι Φάουτσι, κά-
λεσε σήμερα τους Αμερικανούς 

που θα ταξιδέψουν στη διάρκεια των χρι-
στουγεννιάτικων διακοπών να κάνουν την 
ενισχυτική δόση του εμβολίου και να φορά-
νε μάσκα σε δημόσιους χώρους με πολυκο-
σμία ώστε να βοηθήσουν να επιβραδυνθεί 
η εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον του 

κορωνοϊού.
Η υψηλά μεταδιδόμενη παραλλαγή «σαρώ-
νει τον κόσμο» και τα ταξίδια θα αυξήσουν 
τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και μεταξύ των 
εμβολιασμένων, είπε ο Φάουτσι σε συνέ-
ντευξή του στην εκπομπή του NBC, «Meet 
the Press».
«Θα δούμε εκδήλωση της νόσου παρά 
τον εμβολιασμό, δεν υπάρχει αμφιβολία», 
είπε ο διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου 
Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων.
Η Όμικρον έχει εντοπιστεί μέσω των δια-
γνωστικών τεστ σε περισσότερες από 20 
αμερικανικές πολιτείες και σε σχεδόν 90 
χώρες μέχρι στιγμής από τα τέλη Νοεμ-
βρίου που εμφανίστηκε για πρώτη φορά 
στη νότια Αφρική και στο Χονγκ Κονγκ.

διεθνή νέα

Ο
ι εμπορικοί δρόμοι στην Ολλαν-
δία είναι κλειστοί και τα σχέδια 
των πολιτών για τις γιορτές των 
Χριστουγέννων βρίσκονται 

στον αέρα καθώς η χώρα βρίσκεται από 
σήμερα σε καθεστώς λοκντάουν με στό-
χο τον περιορισμό της αναμενόμενης αύ-
ξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού που 
προκαλούνται από την εξάπλωση της πα-
ραλλαγής Όμικρον.
Ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε ανακοί-
νωσε το αιφνιδιαστικό λοκντάουν χθες το 
απόγευμα επιβάλλοντας το κλείσιμο των 
μη απαραίτητων καταστημάτων καθώς και 
των εστιατορίων, των κομμωτηρίων, των 
γυμναστηρίων, των μουσείων και άλλων 
δημόσιων χώρων από σήμερα μέχρι του-
λάχιστον και τις 14 Ιανουαρίου.
Η είδηση σόκαρε πολλούς Ολλανδούς που 
προετοιμάζονταν για τις εορτές των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν χθες 
να προμηθευτούν δώρα και τρόφιμα αλλά 
και να κουρευτούν την τελευταία στιγμή.
Οι εργαζόμενοι στον τομέα της φιλοξε-
νίας ζητούν αποζημίωση για διαφυγόντα 
κέρδη κατά την εορταστική περίοδο ενώ 
οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων τονίζουν την 

αναγκαιότητα για σωματική άσκηση στη 
διάρκεια μιας υγειονομικής κρίσης.
«Το κλείσιμο όλων των μπαρ και των εστι-
ατορίων σε έναν τόσο σημαντικό μήνα 
είναι υπερβολικά επώδυνο και δραματικό. 
Χρειαζόμαστε αποζημίωση και μια στρα-
τηγική εξόδου», ανακοίνωσε η ολλανδική 
ένωση υπηρεσιών φιλοξενίας.
Όλα τα σχολεία θα κλείσουν μια εβδο-
μάδα νωρίτερα για τις διακοπές των Χρι-
στουγέννων, δηλαδή αύριο Δευτέρα, και 
θα παραμείνον κλειστά μέχρι τουλάχι-
στον στις 9 Ιανουαρίου, ενώ τα νοικοκυ-
ριά καλούνται να μην δέχονται πάνω από 
δύο επισκέπτες και οι συγκεντρώσεις σε 
εξωτερικούς χώρους είναι επίσης περιο-
ρισμένες στα δύο άτομα.
Ο αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα 
έχει μειωθεί από τα επίπεδα ρεκόρ 
όπου βρισκόταν τις τελευταίες εβδομά-
δες έπειτα από ένα νυχτερινό λοκντάουν 
που επιβλήθηκε στο τέλος του περασμέ-
νου μήνα.
Αλλά τα κρούσματα που οφείλονται στην 
παραλλαγή Όμικρον αυξήθηκαν ραγδαία 
από τις αρχές Δεκεμβρίου και η παραλ-
λαγή αυτή αναμένεται να είναι η επικρατέ-
στερη μέχρι το τέλος του χρόνου.

Κορωνοϊός - Ολλανδία: Άδειοι 
δρόμοι και κλειστά μαγαζιά μετά 
το αιφνίδιο lockdown 

Φάουτσι: «Σαρώνει τον κόσμο» 
η μετάλλαξη Όμικρον

Το ακριβότερο διαζύγιο στην ιστορία 
της Βρετανίας

Τ
ο αστρονομικό ποσό των 554 ε-
κατ. λιρών (περίπου 640 εκατ. 
ευρώ) καλείται να πληρώσει ο 
72χρονος σεΐχης Μοχάμεντ στην 

47χρονη πριγκίπισσα Χάγια, δίνοντας τέ-
λος σε μια σκληρή, ακριβή και πολυετή 
δικαστική διαμάχη, που ξεκίνησε όταν 
η πριγκίπισσα έφυγε από τη Βρετανία με 
δύο από τα παιδιά τους, την Τζαλίλα και 
τον Ζάγιεντ.
Βρετανικό δικαστήριο επιδίκασε το μεγα-
λύτερο ποσό που έχει επιβληθεί ποτέ στα 
δικαστικά χρονικά της χώρας. Ειδικότερα, 
ο 72χρονος επικεφαλής της κυβέρνησης 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων θα 
πρέπει να καταβάλει εφάπαξ 251,5 εκατ. 
λίρες (περίπου 300 εκατ. ευρώ) στην έκτη 
σύζυγό του, την πριγκίπισσα Χάγια της 
Ιορδανίας, 47 ετών. Επίσης θα πρέπει να 
δώσει στα παιδιά τους, την 14χρονη Αλ 

Τζαλίλα και τον 9χρονο Ζάγεντ, συνολικά 
290 εκατ. λίρες (περισσότερα από 340 
εκατ. ευρώ) για να καλύψει τη διατροφή 
τους, τη μόρφωση και το κόστος για την 
ασφάλειά τους.
«Με δεδομένο το καθεστώς τους και 
τις απειλές για τρομοκρατία και απα-
γωγή με τις οποίες είναι αντιμέτωπα (…) 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και έχουν ανά-
γκη ενισχυμένη ασφάλεια», εκτίμησε ο 
Φίλιπ Μουρ, πρόεδρος του οικογενεια-
κού δικαστηρίου στη σημερινή του από-
φαση. Σύμφωνα με τον Μουρ, «η βασική 
απειλή που αντιμετωπίζουν (τα παιδιά) 
προέρχεται από τον ίδιο τον εμίρη και όχι 
από εξωτερικές πηγές».
Παράλληλα, όπως εξήγησε ο δικαστής, η 
πριγκίπισσα Χάγια «δεν ζητεί αποζημί-
ωση για τον εαυτό της αλλά για την ασφά-
λειά της».
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οικογένεια

Έ
γκυος γυναίκα: Πολλές γυναίκες ί-
σως να έχουν βρεθεί σε αντίστοι-
χη θέση και ίσως να μπορούν να τη 
συμβουλέψουν, βάσει της εμπει-

ρίας τους. Πρόκειται για αναγνώστρια της 
σελίδας, η οποία εκμυστηρεύεται την ι-
στορία της στους αναγνώστες της. Αναλυ-
τικότερα:

Πώς ξεκινά η ιστορία της
Ένας γάμος δυο παιδιά και εγώ. Εγώ το 
πρωί στο γραφείο, το απόγευμα στο σπίτι, 
στην φροντίδα των παιδιών ,στο νοικοκυ-
ριό. Να διαβάσουν, να πλυθούν , να μαγει-
ρέψω ,να πλύνω, να σιδερώσω, να τακτο-
ποιώ συνέχεια το σπίτι και την άλλη στιγμή 
όλα να είναι άνω- κάτω.
Μικρά παιδιά,χαρά γεμάτα ,να τρέχουν και 
να παίζουν συνέχεια. Α ναι και ο σύζυγος 
εκεί,μετά τη δουλειά να ξαπλώνει να 
ξεκουραστεί και μετά τηλεό-
ραση. Δεν είχαν εφεύρει 
βλέπεις τα κινητά και 
το ιν τερνέτ. Γύρω 
στις 10.00 να βάλω 
τα παιδιά για ύπνο 
και να πηγαίνω 
κ ο μ μ ά τ ι α  ν α 
ξαπλώσω και εγώ 
το κουρασμένο 
σαρκίο μου.
Εκεί ο σύζυγος με 
περίμενε “να εκτε-
λέσω τα συζυγικά μου 
καθήκοντα”. Τον αγα-
πούσα,τον ήθελα αλλά… 
ήμουν τόσο κουρασμένη! Συνή-
θως κλείνανε τα μάτια μου,με το ζόρι κρα-
τιόμουν όρθια. Αναρωτιόμουνα «δεν με 
λυπάται, είναι δυνατόν να θέλει συνέχεια 
sex;”.

Πώς συνεχίζεται η ιστορία της
Γελάω μόνη μου με τις σκέψεις που έκανα 
τότε, βλέπεις ήμουν 25 χρονών ,σε μια 
δεκαετία που η ισότητα των δυο φύλ-
λων υπήρχε μόνο στο ότι “δουλεύει και 
η γυναίκα”,όλα τα αλλά είχαν μείνει στο 
1960, σπίτι ,παιδιά, νοικοκυριό.
Και μέσα στη δίνη των απαιτήσεων της 
καθημερινότητας, σαν να μη μου έφταναν 
όλα αυτά που είχα στο κεφάλι μου, κολα-
κεύτηκα με το φλερτ του συναδέλφου μου 
στη δουλειά. Ναι κολακεύτηκα, γοητευτικά 
είναι η σωστή λέξη που περιγράφει το πως 
αισθανόμουν.
Εκεί που νόμιζα ότι τελείωσα σαν γυναίκα 
και ήμουν μόνο υποχρεώσεις (μέσα σ 
αυτές και το sex) ανασκίρτησα αμαρτωλά. 
Και ντροπή μου ενέδωσα, αμάρτησα που 

λένε, υπέκυψα στο ‘ποτό” του απαγορευ-
μένου έρωτα. Στην ουσία έβαλα ένα ακόμα 
πρόβλημα στην γεμάτη καθημερινότητα 
μου, αλλά τότε που να κοιτάξω με τα μάτια 
της λογικής.

Τι αναφέρει έπειτα για την ιστο-
ρία της
Ενέδωσα. Κάποιες στιγμές όταν έκλεινα 
τα μάτια μου δεν ήξερα με ποιόν είμαι…
με τον άντρα ή με τον εραστή.Κυνικά που 
τα γράφω! Ναι τώρα μετά από τόσα χρό-
νια τα βλέπω κυνικά αλλά χωρίς να δικαι-
ολογώ τον εαυτό μου. Ένα ολόκληρο μήνα 
έζησα παράλληλα, πάθος και τον γάμο. Και 
το λάθος έγινε. Έμεινα έγκυος. Μάλιστα η 
ξύπνια, έμεινα έγκυος.
Το παιδί βέβαια ήξερα ποιανού ήταν, 
αφού με τον άντρα μου είχαμε αποφασί-

σει να μην κάνουμε αλλά και παίρ-
ναμε προφυλάξεις. Και τι να 

έκανα ,να χώριζα; Ούτε 
κατά διάνυα! Εξάλ-

λου και ντροπή μου, 
τον αγαπούσα τον 
άντρα μου πάθος 
δεν έν ιωθα γ ια 
εκείνον λόγω της 
καθημερινότητας.
Μ ή π ω ς  ν α 
μιλούσα στον ερα-

στή; Μήπως ήταν 
και αυτός καλύτερος 

από μένα; Παντρεμέ-
νος με οικογένεια ,που 

γουστάριζε την περιπέτεια 
και το ξένο. Ξέκοψα από αυτόν 

χωρίς να του πω τίποτα. Προσπάθησα να 
σκεφτώ, να τα βάλω όλα σε μια σειρά. Η 
“σειρά” με οδήγησε στο νοσοκομείο και 
σε μια ώρα όλα είχαν πάρει το δρόμο τους.
Εγώ με τις τύψεις της μοιχείας και της 
έκτρωσης ενός παιδιού. Πίσω στο σπίτι 
σ την καθημερινότητα με μεγαλύτερο 
βάρος, το βάρος της ψυχής μου. Πέρα-
σαν χρόνια για να ξεπεράσω τον ένα μήνα 
της αμαρτίας μου. Αν το έχω ξεπεράσει 
ακόμα! Κάνεις δεν έμαθε τίποτα, όλα συνέ-
χισαν την πορεία τους. Σύζυγος, οικογέ-
νεια παιδιά, δουλειά, κοινωνικός περίγυ-
ρος.
Τέλεια οικογένεια, όλοι ευχαριστημέ-
νοι και εγώ μπορώ να πω. Αγαπούσα τον 
άντρα μου και τα παιδιά μου. Μόνο που 
καμιά φορά ,σπάνια πολύ σπάνια, νιώθω 
ένα πλάκωμα στη ψυχή μου. Τύψεις γι αυτό 
που έκανα. Τύψεις για τη ζωή που στέ-
ρησα. Τύψεις για τον επιπόλαιο εαυτό μου. 
Μεγάλο βάρος οι τύψεις μας θυμίζουν για 
πάντα τα λάθη μας. Τύψεις για μια ζωή.

«Απάτησα τον άντρα μου και το 
λάθoς έγινε. Εγώ η ξύπνια, έμεινα 

έγκυoς από τον εραστή μoυ»

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Δέκα τρόποι να ηρεμήσετε το 
μωρό όταν κλαίει

Τις πρώτες εβδομάδες με το μωρό στο 
σπίτι, όλοι οι γονείς αφιερώνουν πολύ 
χρόνο και πολλή ενέργεια προσπαθώ-
ντας να καταλάβουν τι προκάλεσε το κλάμα 
του μωρού τους. Ωστόσο, μετά από λίγους 
μήνες, η κατάσταση βελτιώνεται, καθώς ο 
ύπνος του μωρού σταματά να είναι τόσο 
διακεκομμένος, και το παιδί σταδιακά είναι 
σε θέση να επικοινωνήσει καλύτερα τις 
ανάγκες του. Μέχρι τότε, μπορείτε να δοκι-
μάσετε τις παρακάτω συμβουλές.

Δέκα τρόποι να ηρεμήσετε το μωρό 
όταν κλαίει

1. Αγκαλιάστε το
Η επαφή δέρμα με δέρμα είναι ένας υπέ-
ροχος τρόπος να κάνετε το μωρό σας 
να νιώσει ασφάλεια και να ηρεμήσει. Η 
μυρωδιά σας, ο χτύπος της καρδιάς σας 
και ο ήχος της φωνής σας είναι ό,τι πιο 
ανακουφιστικό για το μικρό σας.

2. Κάντε του «Σσς!»
Ακούγεται αστείο, όμως πιάνει. Πολλοί 
γονείς νομίζουν ότι η ησυχία ηρεμεί τα 
μωρά περισσότερο από οτιδήποτε, στην 
πραγματικότητα όμως έχουν συνηθίσει 
στο μάλλον θορυβώδες περιβάλλον της 
μήτρας. Αυτός είναι και ο λόγος που τα 
περισσότερα αγαπούν τόσο τις συσκευές 
λευκού θορύβου. Πλησιάστε στο αυτάκι 
του και κάντε «Σσς» και δεν αποκλείεται 
να το δείτε να χαλαρώνει.

3. Ελέγξτε την πάνα του
Όταν η πάνα του μωρού είναι βρώμικη ή 
βρεγμένη, ενοχλεί και ερεθίζει το δερμα-
τάκι του. Ακόμη κι αν του αλλάξατε πάνα 
πριν από λίγη ώρα, αξίζει να τσεκάρετε 
ξανά.

4. Δοκιμάστε να το θηλάσετε
Ακόμη κι αν θηλάσατε το μωρό πριν από 
λίγη ώρα, δοκιμάστε να το ταΐσετε ξανά. 
Κάποιες φορές τα μωρά αποκοιμιούνται 
κατά τη διάρκεια του θηλασμού με αποτέ-
λεσμα να μην τρώνε αρκετά. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να πεινάνε μόλις ξυπνήσουν 
και να κλαίνε.

5. Βοηθήστε το να ρευτεί

Ακόμη και αν το έχει κάνει ήδη, δεν απο-
κλείεται να χρειάζεται μια επανάληψη. Τα 
αέρια είναι ένας από τους βασικότερους 
λόγους που κάνουν ένα νεογέννητο να 
σπαράζει στο κλάμα.

6. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει 
κάτι που το ενοχλεί
 Μήπως έχετε φασκιώσει το μωρό πολύ 
σφιχτά; Μήπως έγδαρε το δέρμα του με 
τα νύχια του; Μήπως έχει πιαστεί κάποια 
τρίχα στα πατουσάκια του; Μήπως θέλει 
να ρευτεί; Αφιερώστε λίγα λεπτά για να 
βεβαιωθείτε ότι είναι όλα εντάξει.

7. Κουνήστε το
Ναι, δεν είμαστε οι πρώτοι που σας 
το προτείνουμε, όμως δεν αρκεί να το 
κάνετε. Πρέπει και να το κάνετε σωστά. Τι 
θα πει αυτό; Αν το μικρούλι σας δεν δεί-
χνει να εκτιμά την προσπάθειά σας, μην 
τα παρατάτε: Απλώς δοκιμάστε και άλλες 
κινήσεις και παρατηρήστε την αντίδρασή 

του. Ίσως προτιμά να το κουνάτε πιο αργά 
ή πιο γρήγορα, με άλλη κατεύθυνση, με 
ρυθμό ή χωρίς. Δική σας δουλειά είναι να 
βρείτε τι του αρέσει.
8. Βγάλτε το μια βόλτα
Λίγος φρέσκος αέρας μπορεί να είναι 
αυτό που χρειάζεται το μικρό σας. Αν 
έχετε την τύχη να ζείτε σε σπίτι με κήπο, 
βγείτε έξω ώστε να αναζωογονήσετε το 
μωρό κι αν συνεχίσει να κλαίει, τότε πιθα-
νότατα πεινάει.

9. Κάντε του ένα μπανάκι
Αν το μωράκι σας αγαπά το νερό και δεν 
λέει να σταματήσει να κλαίει, ίσως ένα 
χαλαρωτικό μπανάκι να είναι η καλύτερη 
λύση.

10. Βάλτε το για ύπνο
Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον 
κόσμο, όμως όταν ένα μωράκι είναι εξα-
ντλημένο δεν κοιμάται καλύτερα. Αντιθέ-
τως, γίνεται πολύ γκρινιάρικο.
*Αν το μωρό σας συνεχίζει να κλαίει ενώ 
έχετε δοκιμάσει τα πάντα, επικοινωνήστε 
με τον παιδίατρο. Το μικρό σας μπορεί 
να μην τρέφεται αρκετά ή να έχει κολικό. 
Φυσικά, αν υποψιάζεστε ότι πονάει, καλέ-
στε τον γιατρό άμεσα.

Τ
α χρόνια της εφηβείας είναι δύσκο-
λα. Οι έφηβοι ψάχνουν να βρουν ο-
ποιονδήποτε και ο,τιδήποτε  που θα 
τους κάνει να νιώσουν  ότι είναι πο-

λύτιμοι, ότι έχουν αξία. Δυστυχώς, αυτό το 
ψάξιμο πολλές φορές τους οδηγεί σε επικίν-
δυνα ψέματα που μπορούν να επηρεάσουν 
τη ζωή τους. Παραθέτουμε δύο ψέματα που 
πολλά κορίτσια στην εφηβεία πιστεύουν και 
πώς μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε με 
αλήθεια. Το πρώτο ψέμα που πιστεύουν εί-
ναι ότι πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη 
εξωτερική εμφάνιση για να τις αγαπήσουν. 
Εμείς, ως γονείς, έχουμε  το χρέος να αγα-
πούμε τις κόρες μας λέγοντάς τους ότι είναι 
όμορφες ... και εξωτερικά και εσωτερικά ... 
έτσι ακριβώς όπως είναι. Το δεύτερο ψέμα 
που πιστεύουν είναι ότι η αξία τους εξαρτά-
ται από το πώς τις βλέπουν οι άλλοι. Γιαυτό 
εμείς πρέπει να τους διδάξουμε ότι η αξία 
τους εξαρτάται και προσδιορίζεται από την 
προσωπικότητά τους -- από το ποιες είναι -- 
όχι πώς τις βλέπουν οι άλλοι.

Ξέρεις τι χρειάζεται για να είσαι κάθε 
στιγμή μέσα στη ζωή του παιδιού 
σου; 
Για να συμβεί αυτό πρέπει  να φροντίζεις 
πάντοτε να αποτελείς μέρος της ζωής του 
.  Το Ινστιτούτο  Ανάπτυξης των Νέων πρό-
σφατα απέδειξε τη σπουδαιότητα αυτής 
της αλήθειας στην έκθεσή τους που απο-
καλύπτει ότι οι γονείς που παρακολου-
θούσαν από κοντά τη ζωή του παιδιού 
τους μεγάλωσαν εφήβους  που ήπιαν οινο-
πνευματώδη ποτά, κάπνισαν και έκαναν 
χρήση ναρκωτικών λιγότερο από το γενικό 
πληθυσμό των εφήβων. 
Γιαυτό φρόντισε να γίνεις μέρος της ζωής 
του παιδιού σου  για να αλλάξει η ζωή του 
προς το καλύτερο ακολουθώντας αυτά τα 
τρία απλά βήματα. 
Πρώτον, να ελέγχεις αυτά στα οποία είναι 
εκτεθειμένο το παιδί σου μέσω της τηλεό-
ρασης, του διαδικτύου , και της μουσικής. 
Δεύτερον, να παρακολουθείς την πρόοδό 
του στο σχολείο και στις εξωσχολικές δρα-
στηριότητές του υπενθυμίζοντάς του ότι 
θέλεις να κάνει το καλύτερο που μπορεί, 
και όχι να επιδιώκει το τέλειο. 

Τέλος, να ελέγχεις  και να παρακολουθείς  
την ασφάλεια του παιδιού σου. 
Με άλλα λόγια, να ξέρεις με ποιους συνα-
ναστρέφεται και περνάει την ώρα του μαζί 
τους ή πού πηγαίνουν μετά το σχολείο.

Ποια είναι τα πράγματα που κάνεις 
για το/τη σύζυγό σου που στην 
ουσία είναι για σένα;
Εγώ προσωπικά έχω κάνει πολλά πράγ-
ματα για τη Μαρία , τη γυναίκα μου, που 
στην ουσία ήταν για μένα. Υποθέτω ότι κι 
εσείς κάνατε το ίδιο για τη γυναίκα σας ή 
οι γυναίκες για τον άντρα τους. 
Ποια είναι μερικά από αυτά που οι άντρες 
κι οι γυναίκες τα  κάνουν τάχα για το ταίρι 
τους; 
Πρώτα, πρώτα, αγοράζουν ένα ωραίο 
δώρο για τον άλλον που στην πραγματι-
κότητα είναι για κείνους τους ίδιους ... ο  
άντρας που αγοράζει ένα καλάμι ψαρέμα-
τος για κείνην για να ψαρεύει πιο πολύ ... 
η γυναίκα  που αγοράζει εισιτήρια για τον 
κινηματογράφο για κείνον για ένα έργο 
που θέλει εκείνη να δει.
Δεύτερον, κάνουν πράγματα  ν ια να 
πάρουν  κάτι ως αντάλλαγμα ... όπως πλέ-
νει τα πιάτα για να καλοπιάσει τη γυναίκα 
του ελπίζοντας ότι θα ακολουθήσει αργό-
τερα  κάτι ευχάριστο. Εγώ τουλάχιστο το 
κάνω. Εσείς;

Πώς μπορείς να πάρεις σοβαρές απο-
φάσεις που θα οικοδομήσουν το 
γάμο σου;
Δεν είναι μόνο οι αποφάσεις αυτές καθαυ-
τές που επηρεάζουν την οικογένειά σου 
αλλά κι ο τρόπος που τις παίρνεις. 
Σωστές αποφάσεις είναι εκείνες που παίρ-
νεις όταν ακολουθείς τη σωστή διαδικα-
σία. Να μην ξεχνάς τη βασική αρχή ότι 
καμία μεγάλη απόφαση δεν πρέπει να 
παίρνεις χωρίς την πλήρη συγκατάθεση 
του άντρα σου/της γυναίκας σου. 
Όταν παίρνεις αποφάσεις χωρίς τη γνώμη 
του άντρα σου/της γυναίκας σου είναι σα 
να λες, “Δεν υπολογίζω τη γνώμη σου ή δε 
χρειάζομαι την άποψή σου ... το αποφά-
σισα.” Επίσης, να μελετάτε τα υπέρ και τα 
κατά μαζί πριν πάρεις την απόφασή σου.

Τι ψέματα πιστεύει η έφηβη 
κόρη σου; 
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Π
ολλά ακούγονται καθημε-
ρινά για τη διατροφή και για 
το ποια είναι η τέλεια δίαιτα. 
Το μυστικό όμως βρίσκεται 

στη μόνιμη ενσωμάτωση μικρών αλ-
λαγών στην καθημερινότητά μας, ακό-
μα και τις ημέρες των γιορτών.
Μην μένετε όλη μέρα νηστικοί για να 
φάτε στο βραδινό γεύμα, διότι αυτό 
θα σας οδηγήσει σε λαίμαργη κατανά-
λωση φαγητού. Καταναλώστε ένα ελα-
φρύ σνακ (πχ: μια σαλάτα), πριν το εορ-
ταστικό δείπνο.
Στο γιορτινό τραπέζι γεμίστε το πιάτο 
σας μια φορά, συνοδεύεστε το με 
σαλάτα και καταναλώστε το χωρίς βια-
σύνη.
Επιλέξτε ψωμί ολικής αλέσεως και απο-
φύγετε το extra βούτυρο, τη μαγιονέζα 
ή άλλες sauces.
Προσέξτε τα πιάτα που θεωρούνται 
«light». Τα «light» πιάτα τις μέρες 
των γιορτών ίσως να είναι λίγο πιο 
ελαφριά. Δεν σημαίνει ότι μπο-
ρείτε να τα καταναλώνετε χωρίς 
μέτρο.
Μασάτε την τροφή σας αργά και 
καταναλώνετε μικρά και συχνά 
γεύματα (3-6) για να διατηρείτε 
το αίσθημα του κορεσμού κατά τη 
διάρκεια της ημέρας.
Και όσο για το επιδόρπιο… ανα-
ρωτηθείτε εάν πραγματικά το χρει-
άζεστε και αν ναι τότε καταναλώστε το 
με μέτρο, π.χ. 1 κουραμπιέ ή 1 μελο-
μακάρονο ή 1 δίπλα ή λίγη φρουτοσα-
λάτα ή κάποιο άλλο γλυκό με φρούτα.
Διατηρείστε ένα ημερολόγιο διατρο-
φής με το να καταγράφετε τι τρώτε, 
πόσο τρώτε, πότε το τρώτε και γιατί το 
τρώτε και αν μια μέρα έγινε κατάχρηση 
μπορείτε να προσέχετε περισσότερο 
την επόμενη.
Περπατήστε στη γειτονιά, χορέψτε 
μέσα στο σπίτι …..απλά κινηθείτε!

Πώς να αποφύγουμε το 
hangover αυτές τις γιορτές;
Ίσως σας έχει τύχει να πιείτε λίγο παρα-
πάνω εντός της εορταστικής περιόδου 
-στο σπίτι δεδομένων των φετινών 
περιορισμών- και την επόμενη μέρα 
το πρωί να αισθάνεστε σαν να είστε 
άρρωστοι.
Αυτό στα αγγλικά ονομάζεται 
hangover και είναι το σύμπτωμα μιας 
τοξικής προσβολής του συκωτιού.
Το συκώτι είναι το όργανο το οποίο 

«καθαρίζει» (φιλτράρει) το αλκοόλ 
και ανάλογα με το ύψος σας, το βάρος 
σας, το φύλο σας, την ηλικία σας και 
το σωματότυπό σας, αυτό που πίνετε, 
στην ποσότητα που το πίνετε και σε 
συνδυασμό με αυτό που τρώτε μπορεί 
να αυξήσει την πιθανότητα να πάθετε 
hangover.
Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετι-
κός και ο οργανισμός του λειτουργεί 
διαφορετικά, αλλά να θυμάστε ότι οι 
περισσότεροι συνήθως δεν μπορούν 
να επεξεργαστούν παραπάνω από μια 
μερίδα ποτό – 1 ποτήρι (120ml) κρασί 
(κόκκινο ή άσπρο) ή 1 ποτήρι (240ml) 
μπύρα ή 1 ποτηράκι (60ml) οινοπνευ-
ματώδες ποτό – την ώρα. Όσο περισ-
σότερο λίπος έχετε στο σώμα σας τόσο 
πιο δύσκολη είναι η επεξεργασία του 
αλκοόλ στον οργανισμό.

Παρακάτω ακολουθούν 5 
συμβουλές προκειμένου να 
αποφύγετε το hangover:
1. Φάτε. Όσο περισσότερο τρώτε, 
τόσο περισσότερο διυλίζετε τα 
συμπτώματα από το αλκοόλ. 

Προσοχή όμως γιατί η υπερκατα-
νάλωση φαγητού μπορεί να οδη-
γήσει σε υπερκατανάλωση αλκοόλ 

και κατά συνέπεια σε αύξηση του 
σωματικού σας βάρους.

2. Πίνετε ενώ πίνετε! Νερό όμως! 
Πιείτε ένα ποτήρι νερό μαζί με κάθε 
ποτό.
3. Πίνετε αφού πιείτε! Νερό πάλι! Το 
αλκοόλ αφυδατώνει τον οργανισμό με 
αποτέλεσμα να αισθάνεστε άσχημα 
την επόμενη μέρα το πρωί. Πιείτε 
άφθονο νερό πριν ξαπλώσετε.
4. Να ξέρετε ποιο ποτό σας πειράζει. 
Κάποιοι άνθρωποι είναι αρκετά ευαί-
σθητοι σε μερικά είδη αλκοόλ όπως το 
κόκκινο κρασί. Καλές επιλογές είναι η 
μπύρα τύπου light (light γιατί έχει λιγό-
τερο αλκοόλ) και το κρασί με σόδα. Ένα 
bloody Mary (τοματοχυμός με vodka) 
περιέχει λιγότερες θερμίδες από ένα 
sea breeze ή ένα screw driver (γιατί 
αυτά περιέχουν φρουτοχυμό). Απο-
φύγετε τα ποτά που περιέχουν συνδυ-
ασμό αλκοόλ και φρουτοχυμού ή άλλα 
κανονικά αναψυκτικά γιατί περιέχουν 
πολύ ζάχαρη και πολλές θερμίδες (π.χ. 
margaritas και daiquiris).
5. Σκεφτείτε πριν κοιμηθείτε. Μην 
πάρετε αναλγητικά πριν κοιμηθείτε. 
Εάν χρειαστεί πάρτε όταν ξυπνήσετε.

Πόσο αλκοόλ αντέχει το ήπαρ 
και άλλα πολύτιμα μυστικά 
για τη διατροφή των γιορτώνΟ 

κίνδυνος της καρδιαγγειακής νόσου μεγαλώ-
νει με την αύξηση της επιβάρυνσης από το άγ-
χος, τα οικονομικά προβλήματα και τα δυσμε-
νή γεγονότα της ζωής, σύμφωνα με μία μεγά-

λη διεθνή μελέτη με κύριους συγγραφείς ερευνητές του 
Πανεπιστημίου του Γκέτεμπουργκ. Ειδικότερα, οι ερευ-
νητές κατάφεραν να συνδέσουν τον κίνδυνο καρδιακής 
προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου με τα υψηλά ε-
πίπεδα στρες.
Η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open 
περιελάμβανε 118.606 άτομα από 21 χώρες, πέντε από 
τις οποίες ήταν χαμηλού εισοδήματος, δώδεκα μεσαίου 
και τέσσερις υψηλού εισοδήματος. Οι συμμετέχοντες, 
άνδρες και γυναίκες, ήταν όλοι ηλικίας από 35-70 ετών 
με μέσο όρο τα 50 έτη.
Στο πλαίσιο της έρευνας, τους τέθηκαν ερωτήματα σχε-
τικά το προσλαμβανόμενο άγχος του τελευταίου έτους. 
Ως άγχος ορίστηκε το αίσθημα νευρικότητας, οξυθυμίας ή στρες λόγω παραγόντων στη δουλειά ή το σπίτι, 
ή η εμπειρία δύσκολων γεγονότων και περιόδων στη ζωή τους. Τέτοια γεγονότα θεωρούνται το διαζύγιο, η 
ανεργία, το πένθος ή μια σοβαρή ασθένεια, ενώ το άγχος αξιολογήθηκε από το μηδέν(καθόλου άγχος) έως το 
τρία (έντονο άγχος).
Από τους συμμετέχοντες, το 7,3%  βρέθηκε να έχει υποστεί σοβαρό άγχος, το 18,4% μέτριο, το 29,4% χαμηλό 
και το 44% καθόλου άγχος. Τα άτομα που έχουν υποστεί σοβαρό άγχος ήταν πιο νέα ηλικιακά, είχαν σχετιστεί 
με το κάπνισμα ή την παχυσαρκία και προέρχονταν από χώρες υψηλού εισοδήματος.
Βάσει μελέτης, τα άτομα παρακολουθήθηκαν μέχρι τον Μάρτιο του 2021, κάτι που σημαίνει πως η μέση περί-
οδος παρακολούθησης ήταν τα δέκα χρόνια. Την περίοδο αυτή, καταγράφηκαν 5.934 καρδιαγγειακά συμ-
βάντα με τη μορφή του μυοκαρδίου, εγκεφαλικού επεισοδίου ή καρδιακής ανεπάρκειας. Μετά από κάποιες 
προσαρμογές στους παράγοντες κινδύνου ανάμεσα στο υψηλό και το χαμηλό στρες, βρέθηκε πως στους 
συμμετέχοντες με υψηλό άγχος ο κίνδυνος εκδήλωσης καρδιαγγειακής νόσου αυξήθηκε κατά 22%, ο κίνδυ-
νος του καρδιακού επεισοδίου κατά 24% και του εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 30%. H μελέτη βασίστηκε 
στην πληθυσμιακή μελέτη Prospective Urban Rural Epidemiological (PURE) και υλοποιήθηκε από την Annika 
Rosengren, καθηγήτρια Ιατρικής, με επικεφαλής τη συνάδελφό της Ailiana Santosa, πρώτη συγγραφέα της 
μελέτης.
«Δεν είναι γνωστό ακριβώς το τι προκαλεί τον αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων ανάμεσα σε 
έντονα αγχώδεις ανθρώπους, όμως πολλές διαφορετικές διεργασίες του οργανισμού μας όπως η αθηρο-
σκλήρωση και η θρόμβωση μπορεί να επηρεαστούν από το άγχος» λέει η Rosengren
«Αν θέλουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο της καρδιαγγειακής νόσου παγκοσμίως, πρέπει να σκεφτούμε πως το 
άγχος είναι ένας ακόμα παράγοντας που τροποποιείται» συνέχισε η ίδια.
«Η επίδραση του άγχους στην καρδιαγγειακή νόσο έχει αναγνωριστεί εδώ και πολύ καιρό και οι προσεγγίσεις 
που θέλουν τη μείωση του άγχους είναι πολλά υποσχόμενες για τη μείωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων» 
τόνισε ο καθηγητής του Ινστιτούτου Ερευνών για την Υγεία του Πληθυσμού στο Πανεπιστήμιο McMaster στον 
Καναδά και επικεφαλής ερευνητής Salim Yusuf.

Έμφραγμα και εγκεφαλικό: Για ποιους 
αυξάνεται έως και 30% ο κίνδυνος

Η ακράτεια ούρων στις γυναίκες είναι ένα ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο, με τις γυναίκες ηλικίας 45 εώς 
54 ετών που βρίσκονται στη εμμηνόπαυση να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης του συν-
δρόμου της υπερδραστήριας ουροδόχου κύστης (OAB) σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης μελέτης 

που δημοσιεύτηκαν στο Menopause.
Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που επηρεάζουν τη γυναικεία ακράτεια από προσπάθεια (SUI) όπως 
η παχυσαρκία και οι πολλαπλοί τοκετοί. Η συγκεκριμένη μελέτη είναι και από τις μεγαλύτερες, χρησιμοποιώντας 
δεδομένα περισσότερων από 12 χιλιάδων γυναικών
Τα συμπτώματα του συνδρόμου της υπερδραστήριας ουροδόχου κύστης (OAB) συνήθως επιδεινώνονται με τη 
διαδικασία της γήρανσης. Δύο είναι οι κυριότερες μορφές ακράτειας, η επιτακτική Ακράτεια Ούρων (UUI), ένα από 
τα συμπτώματα του συνδρόμου της Υπερδραστήριας Ουροδόχου Κύστης (ΟΑΒ),  η απώλεια δηλαδή ούρων χωρίς 
την θέληση του ασθενούς, και η γυναικεία ακράτεια από προσπάθεια (SUI) που περιλαμβάνει την ακούσια απώλεια 
ούρων λόγω αθλητικών δραστηριοτήτων, του φτερνίσματος και του βήχα. Η τελευταία είναι και η πιο συχνή μορφή. 
Το σύνδρομο της υπερδραστήριας ουροδόχου κύστης χαρακτηρίζεται από την επείγουσα ούρηση και συνήθως 
συνοδεύεται από την αυξημένη συχνότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και από τη νυκτουρία.
Ο στόχος αυτής της νέας μελέτης ήταν να διερευνηθεί ο επιπολασμός και οι παράγοντες που σχετίζονται με τα 

συμπτώματα του ουροποιητικού. Αν και, πράγματι, τα αποτελέσματα ανέδειξαν μια σημαντική συσχέ-
τιση του συνδρόμου της υπερδραστήριας ουροδόχου κύστης (OAB) στις γυναίκες ηλικίας 45 

με 54 ετών που βρίσκονται στη μετεμμηνόπαυση, ανέδειξε επίσης ότι τα συμπτώματα της 
γυναικείας ακράτειας από προσπάθεια (SUI) ενδέχεται να μειωθούν μετά την εμμηνό-

παυση. Ωστόσο, αυξάνονται ως αποτέλεσμα του υψηλού δείκτη μάζας σώματος και 
του αριθμού των τοκετών.

Oρισμένοι άλλοι παράγοντες που μελετήθηκαν ήταν το κάπνισμα το ιατρικό 
ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη, η υστερεκτομή και η χρήση ορμονικής 
θεραπείας. Συνοψίζοντας, οι ερευνητές συστήνουν τη διεξαγωγή επιπρόσθε-
των μελετών για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.

Ακράτεια: Πότε χειροτερεύουν τα 
συμπτώματα – Πόσο ταλαιπωρούνται οι 
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“Το όνειρο της Ασημίνας”
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΧΩΡΕΑΝΘΗ

Ε
ίναι δεν είναι δέκα ετών. Τη λέ-
νε Ασημίνα. Τα κατάμαυρα ίσια 
μαλλιά της η Ασημίνα τα έχει πά-
ντα αχτένιστα. Της τα κατάμαυρα, 

στιλπνά, τα αετίσια μάτια της σε καρφώ-
νουν με μια σπάνια για την ηλικία της ω-
ριμότητα. Φοράει μακριά, λουλουδάτη 
φούστα με φραμπαλάδες και στραβοπα-
τημένα παλιά παπούτσια που περισσεύ-
ουν από τα λιγνά ποδαράκια της.
Χειμώνα καλοκαίρι δεν φοράει κάλτσες 
όταν βγαίνει σ τη δουλειά κάθε μέρα 
στη λαϊκή αγορά. Πουλάει σπίρτα και 
λιβάνια, καρβουνάκια και καντηλήθρες. 
Μισό χαρτόκουτο, κρεμασμένο σ το 
λαιμό είναι όλο κι όλο το μικρομάγαζό 
της. Και το ταμείο της; Ένα σακουλάκι 
για της εισπράξεις της ημέρας.
Η Ασημίνα δεν πηγαίνει σ το σχολείο, 
γιατί βγάζει μεροκάματο. Από τη νύχτα 
έρχονται οικογενειακώς στη λαϊκή και 
πιάνει δουλειά. Γυρνάει με το κινητό 
μαγαζάκι της κρεμασμένο στο λαιμό και 
με της της έγνοιες της κλεισμένες εκεί 
μέσα. Γι’ αυτό, σίγουρα, είναι λίγο κυρ-
τωμένη η ράχη της.
Τόσες σκοτούρες, τόση δουλειά! Και 
ε ίναι μικρούλα, τοσοδούλα και τρυ-
φερή η καημενούλα για να σηκώνει και 
να κουβαλάει τόσο βάρος από μεγάλες 
έγνοιες σ το όμορφο κεφαλάκι της, να 
τρέχει για το μεροκάματο.
Κι της η Ασημίνα δεν είναι κατσούφα, 
χαμογελάει σε κάθε περαστικό αθώα, 
παρακλητικά, σαν να θέλει να βγάλει 
από μέσα στης έναν καημό, μια περι-
φρονημένη αθωότητα ζωγραφισμένη 
στο τρυφερό προσωπάκι της, αποτυπω-
μένη στο λαμπερό, παιδικό της βλέμμα.
Μαζί με την έγνοια της βιοπάλης, η Αση-
μίνα κουβαλάει και το παράπονο που 
δεν είναι σαν όλα τα άλλα παιδιά της ηλι-
κίας της, και δεν πηγαίνει σχολείο, που 
δεν φοράει καινούρια φορέματα και 
παπούτσια στο νούμερό της. Όλα πάνω 
της είναι παράταιρα, γιατί είναι αποφό-
ρια, από εκείνα που περισσεύουν στα 
καλά σπίτια και οι ψυχοπονιάρες κυρίες 
της δίνουν εξαντλώντας την ευσπλαχνία 
της με της δωρεές, ίσως για ν’ αλλάζει η 
κουραστικά μονότονη καθημερινότητά 
της.
Στη λαϊκή συναντάει της πελάτες της. 
Όλοι την ξέρουν, ηλικιωμένοι άνθρω-
ποι συνήθως, νοικοκυρές που βγαίνουν 
μια βόλτα να δουν της τιμές, να χορτάσει 
το μάτι φρέσκα φρούτα και λαχανικά, 
να ψωνίσουν, να ζήσουν μια πρόσκαιρη 
πολύχρωμη περιπέ τ ε ια εκε ί,  όπου 
συναντιούνται οι καρδιές των ανθρώ-
πων, από τον ηλιοκαμένο ξωμάχο, τον 
επιτήδειο έμπορο, τον τσιγγάνο ίσαμε 
τον κάθε ανώνυμο πελάτη σε μια σχέση 
πλανόδιας αμοιβαιότητας αισθημάτων. 
Εκεί μιλούν τα μάτια και τα χείλη λένε 
μια ζεστή καλημέρα. Εκεί ακούς της τρα-
γουδιστές φωνές να διαλαλούν το εμπό-
ρευμα.
Στη Λαϊκή Αγορά όλα προσφέρονται στη 
διαπασών.
Οι Λαϊκές γ ίνον ται μέσα της μεγάλες 

πόλεις, σπάνε τη μοναξιά των ανθρώ-
πων, ενώνουν της ανθρώπους. Βλέπει 
ο άνθρωπος τον άνθρωπο πρόσωπο με 
πρόσωπο εκεί, αλλάζει δυο κουβέντες. 
Έστω και με την αγοραπωλησία. Ό, τ ι 
έχει απομείνει από την ανθρώπινη επι-
κοινωνία, από την επαφή και την ευαι-
σθησία της.
Η Ασημίνα είναι μια μικρή, κινούμενη 
όαση, μια τρυφερή μοναξιά, μια γρα-
φική αθωότητα. Δεν ζητ ιανεύει, δεν 
προκαλεί κανενός τον οίκτο, προκαλεί 
την ευαισθησία της με την αθωότητάς 
της, δουλεύει για το δικό της το ψωμί, 
κάνει μεροκάματο.
Θέλει να φορέσει κι εκείνη κάτι καινού-
ριο τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά. 
Αν δεν βγει στη Λαϊκή, ο Αι Βασίλης δεν 
θα βρει τη διεύθυνση του σπιτιού της, 
γιατί δεν έχει διεύθυνση, ούτε καπνο-
δόχο το καλυβάκι της, και πώς να θυμη-
θεί να της φέρει κι εκείνης μια πολύ-
χρωμη κάλτσα γεμάτη χαρούμενα δώρα 
της Πρωτοχρονιάς;
Και οι καλές μέρες θα κυλήσουν μέσα 
στη μιζέρια και τη ρουτίνα της της οι της 
μέρες με το κυνηγητό του μεροκάματου.
Ο δικός της Αι Βασίλης, αν είναι σπλα-
χνικός, θα της γεμίσει το πουγκί και θα 
της φέρει τη χαρά το κουδούνισμα των 
κερμάτων. Θα αλλάξει η καθημερινό-
τητά της, η απλή και μονοσήμαντη, ίδια 
κι απαράλλαχτη της πέρσι και πρόπερσι, 
της κάθε χρόνο. Η ζωή της δεν αλλάζει 
ούτε με την καινούρια χρονιά. Ξοδεύε-
ται στο αιώνιο κυνηγητό του μεροκάμα-
του. Ανοίγει ένα παραθυράκι της μιαν 
άλλη διάσταση του κόσμου της βιτρίνας 
και των πολύχρωμων χριστουγεννιάτι-
κων φώτων, της μιαν ωμή και σκληρή 
πραγματικότητα. Υψώνει την αδύναμη, 
παραπονιάρικη φωνή της τραγουδιστά, 
και σε κοιτάζει μ’ εκείνα τα πανέμορφα 
στιλπνά μάτια:
Καλέ κυρία, έχω ωραία σπίρτα,
καρβουνάκια,
μοσχομύριστο λιβάνι αγιορείτικο!
Ό, τι πάρεις, όλα μισό Ευρώ…
Η φωνή της μέσα στο θόρυβο της πολυ-
κοσμίας λιγοστεύει, μπερδεύεται χάνε-

ται, σβήνει ολότελα. Ξεθωριάζει και η 
εικόνα της μέσα στο αδιάφορο, πολύ-
χρωμο κι ανώνυμο πλήθος, σ’ ένα σμάρι 
που ξέχασε από πού έρχεται, πού πηγαί-
νει, ποιος είναι ο προορισμός του, που 
έχασε το δρόμο της τον απολεσθέντα 
παράδεισο της ψυχής του.
Η Ασημίνα πορεύεται κουβαλώντας το 
κασελάκι με της αδοκίμαστες χαρές, της 
αταίριαστες έγνοιες. Εκεί έχει κρυμμένα 
τα αδυσώπητα ‘πρέπει’, και τα ‘δεν πρέ-

πει, γιατί δεν μπορεί εξαιτίας της κοινω-
νικής της θέσης (ποιας θέσης;), να παρα-
βεί για να επιβιώσει, της το δεν πρέπει να 
πάει σχολείο, γιατί πρέπει να δουλέψει.
Ίσως δεν ξέρει τ ι σημαίνουν ε τούτα 
τα λόγια. Είναι χαρούμενη όταν γεμί-
ζει το σακουλάκι της κέρματα που κου-
δουνίζουν σαν τα δώρα του Αι Βασίλη. 
Μέσα στο βρόμικο κόσμο της ανισότη-
τας, είναι ένα μικρό εργαζόμενο κορίτσι 
που δεν ξέρει να διαβάζει, ούτε να γρά-
φει, μόνο να μετράει και να λογαριάζει 
τα κέρματα ξέρει. Της φτάνει που κου-
δουνίζουν στον ύπνο της σαν να κρούει 
την πόρτα της παραγκούλας της ο μικρός 
Χρισ τός που γεννήθηκε σ τη φτωχική 
φάτνη των αλόγων και γνοιάζεται γ ια 
τα φτωχά παιδάκια Ή πως μπαίνει από 
τη χαραμάδα ο δικός της φτωχικός Αι 
Βασίλης, εκείνος που παλιά ερχόταν από 
την Καισαρεία και της φέρνει δωράκια 
και κάτι καινούριο που να μοσχοβολάει 
αγάπη και όνειρο.
Ονειρεύεται και η Ασημίνα ένα καλύ-
τερο Αύριο και χαμογελάει κάθε παρα-
μονή Χρισ τουγέννων και Πρωτοχρο-
νιάς, όταν τελειώνει τη δουλειά της. Χαϊ-
δεύει το σακουλάκι με το χρυσοπρά-
σινο όνειρο. Είναι τρισευτυχισμένη και 
χαρούμενη. Κι της ο κόσμος απλώνεται 
μπροστά της όμορφος, πανέμορφος, ένα 
χρυσοπράσινο όνειρο. 
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OMOΓΕΝΕΙΑ

Μυστήριον Ξένον...
 Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

«H Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει υιό 
και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ» είπε ο προ-
φήτης.
«Θα εξακολουθείτε να κοιμάσθε αν ο Θεός δεν 
στείλει κάποιον φροντίζοντας για σας» φιλοσό-
φησε ο Σωκράτης.
«Στη διηρεμένη ανθρωπότητα, η άσαρκη θεό-
τητα θα λάβει σάρκα. Αυτή θα φέρει την απαλ-
λαγή απ’ τα πάθη. Ο άσαρκος αυτός Θεός θα 
κρεμασθεί από αγνώμονα λαό και με τη θέλησή 
Του θα υποστεί όλα τα πάθη» αποφθεγμάτισε 
ο Σόλων.
«Ο δίκαιος χωρίς να έχει αδικήσει, θα μαστιγω-
θεί, θα δαρεί και τέλος θα σταυρωθεί» έγραψε 
ο Πλάτων.
Διαβάζεις τα ανωτέρω και απορείς. Δεν είναι 
όλα αυτά προφητείες; Και απορείς περισσό-
τερο, σαν σκέφτεσαι πως το πλήρωμα του χρό-
νου ήλθε. Ο Εμμανουήλ, δηλ. ο ««μαζί μας ο 
Θεός» γεννήθηκε. Όλα αυτά πληρώθησαν στο 
πρόσωπο του υιού της Παρθένου. Και όμως. 
Για τους Έλληνες η ενανθρώπηση του Θεού 
ήταν μωρία. Για τους Ιουδαίους σκάνδαλο. Πώς 
και γιατί;
Πολύ απλό να το καταλάβεις. Αυτοί που τα 
είπαν δεν ήταν ο καθένας. Ήταν πνεύματα 
μεγάλα. Αν θέλεις, ήταν πνεύματα, που είχαν 
εισέλθει, είχαν ζήσει το μυστήριο. Ποιο μυστή-
ριο; Το μυστήριο της ενανθρώπησης του Θεού. 
Μάλιστα! Ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και 
μάρτυρας μιλάει για προ Χριστού χριστιανούς. 
Και αυτούς εννοεί.
Τούτο το μυστήριο είναι ξένο και παράδοξο. Το 
σπήλαιο γίνεται ουρανός. Η Παρθένος χερουβι-
κός θρόνος. Η φάτνη χωρίο, στο οποίο χωρεί ο 
αχώρητος. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Ο άυλος, 
υλικός. Ο αχώρητος, χωρητός. Ποιος νους μπο-
ρεί να χωρέσει αυτά; Ποια λογική να τα κατανο-
ήσει; Να τα ερμηνεύσει; Να τα δεχθεί; Όντως 
για τον κοινό λογικό νου αυτά είναι μωρία και 
σκάνδαλο.
Το μυστήριο δεν ερμηνεύεται. Δεν δέχεται ορι-
σμούς και περιορισμούς. Δεν ψηλαφίζεται. Δεν 
ανατέμνεται. Μόνον το ζουν όσοι το πιστεύουν. 
Και το πιστεύουν όσοι το ζουν και μετέχουν. 
Όσοι αίρονται πάνω απ’ την κοινή λογική. Όσοι 
βγαίνουν απ’ τα όρια του πεπερασμένου. Όσοι 
δεν αρκούνται στη ρουτίνα της καθημερινό-
τητος. Όσων το πνεύμα δεν θολώνεται απ’ τον 
μποχό και την βόχα της αμαρτίας.
Χριστούγεννα! Ο Θεός γίνεται άνθρωπος και 
είναι μαζί μας. Μυστήριο μέγα. Ξένο και παρά-
δοξο. Για τους Έλληνες μωρία. Για τους Ιουδαί-

ους σκάνδαλο. Για τους χριστιανούς σωτηρία.
Χριστιανός του εικοστού πρώτου αιώνα. Του 
αιώνα των πυρηνικών όπλων και των δια-
στημοπλοίων. Των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών και του εκμηδενισμού των αποστάσεων. 
Του μεγαπλουτισμού και της πιο εξαθλιωμέ-
νης φτώχειας. Των πιο πιθανών ανέσεων και 
των πιο πρωτογονικών στερήσεων. Της ασύδο-
της ελευθερίας και της μονοκρατορικής ή ολο-
κληρωτικής δικτατορίας - ερμήνευε σκλαβιάς. 
Εσύ Χριστιανός. Κι εγώ χριστιανός. Και όλοι 
οι βαφτισμένοι χριστιανοί. Αλλά τι χριστιανοί; 
Θερμοί, ψυχροί ή χλιαροί: Ζωντανοί ή του γλυ-
κού νερού; Στα χαρτιά ή στην ουσία; Της θεω-
ρίας ή της πράξης; Της επιφάνειας ή του βάθους; 
Ο Θεός και ο καθένας για τον εαυτό του μόνο 
γνωρίζει τι είδους χριστιανός είναι. Μα όποιος 
δεν ζει το μυστήριο, γι’ αυτόν το μυστήριο δεν 
είναι σωτηρία. Μπορεί να είναι μωρία ή σκάν-
δαλο ή ό,τι δήποτε άλλο, αλλ’ όχι σωτηρία.
Έχει γίνει της μόδας τη χριστουγεννιάτικη περί-
οδο να μιλούμε για ειρήνη, για δικαιοσύνη, 
για ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικά προ-
βλήματα, ηθικά ζητήματα. Αυτά όμως είναι τα 
προϊόντα του βιώματος του μυστηρίου. Πόσοι 
μιλούν για το μυστήριο; Όσοι το ζουν. «Απ’ το 
περίσσευμα της καρδιάς λαλεί το στόμα».
Στην περίοδο του κορωνοϊού έχουμε όλοι κου-
ρασθεί. Πολλοί μιλούν και μιλούν παράξενα. 
Αυτοί νομίζουν, ότι τα ξέρουν όλα. Συγχέουν 
το μυστήριο με τον τρόπο παραλαβής του. Δεν 
θέλουν να καταλάβουν, ότι σαν χριστιανοί και 
Εκκλησία ζούμε μέσα σε μια κοινωνία που έχει 
κυβερνήσεις και νόμους. Σε μια ευνομούμενη 
κοινωνία πρέπει να σεβόμαστε και την κυβέρ-
νηση και τους νόμους εφ’ όσον δεν αντιτίθε-
νται στην πραγματική αλήθεια της πίστης μας. 
Η Εκκλησία μας στον Καναδά δεν ξεφεύγει από 
την αληθινή μας πίστη. Παρακαλώ όλους να 
μη πάνε στα άκρα. Όλοι να κοινωνήσουν των 
Αχράντων Μυστηρίων τώρα που πλησιάζουν 
τα Χριστούγεννα, αλλά και πάντοτε. Τα υπό-
λοιπα είναι δικαιολογίες και πολλές φορές απο-
τελέσματα εγωϊσμού.
Ζήσε, χριστιανέ, το μυστήριο. Ζώντας το δεν 
θα φαντάζεις και δεν θα εντυπωσιάζεις. Αλλά 
το ζήσιμό του είναι δυνατότερο από ατομική 
ενέργεια. Είναι ενέργεια ακατάλυτη, της οποίας 
τα προϊόντα θα είναι η ειρήνη, η δικαιοσύνη και 
κάθε αρετή και το τελικό της αποτέλεσμα το ανέ-
βασμά σου στη βασιλεία των ουρανών. Αυτή 
είναι και η ευχή μου και η ολόθερμη προσευχή 
μου για τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Χριστούγεννα
Γιορτή ανιδιοτελούς προσφοράς…

Τ
α Χριστούγεννα είναι η εποχή που 
για άλλη μία φορά μας δίνεται η ευ-
καιρία να δείξουμε την αγάπη μας 
προσφέροντας δώρα. Μόνο που η 

αγάπη δεν φαίνεται μόνο στα δώρα...
Η αγάπη είναι αυτό το κάτι που μόνο να 
αισθανθείς μπορείς. Μοιράζεται, πολλα-
πλασιάζεται, αποδεικνύεται με τα έργα και 
προορίζεται για ανταλλαγή μεταξύ ανθρώ-
πων με στενούς δεσμούς. Δεσμούς αγάπης 
ή φιλίας. 
Υπάρχει όμως και μια άλλη αγάπη. Είναι η 
αγάπη που δεν θα έπρεπε να κοιμάται έντεκα 
μήνες το χρόνο και να ξυπνάει τον δωδέκατο. 
Όμως, συνήθως έτσι γίνεται. Βέβαια είναι 
εύκολο να λέμε ότι η αγάπη για τον συνάν-
θρωπο, για τον άγνωστο, για τον λιγότερο 
προνομιούχο θα έπρεπε να λειτουργεί ως 
καθήκον κάθε μέρα της ζωής μας. Όλοι το 
ξέρουμε, λίγοι το πράττουμε. 
Πάντως έστω και τώρα, τον δωδέκατο μήνα 
του χρόνου, με αφορμή τη Γιορτή των Χρι-
στουγέννων μπορούμε να κάνουμε πράξη την 
αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας με κινή-
σεις απλές και μικρές που δεν κάνουν εμάς 
ανώτερους, ούτε θίγουν την αξιοπρέπεια 
αυτών για τους οποίους προορίζονται. Είναι 
οι πράξεις που γίνονται χωρίς άλλο κίνητρο 
από την προσφορά, από τον άνθρωπο στον 
άνθρωπο, χωρίς ανιδιοτέλεια.

Κάπου μέσα στη ντουλάπα υπάρχουν ρούχα 
που κάθονται και σκονίζονται. Καιρός να 
πιάσουν τόπο ζεσταίνοντας και αγκαλιάζο-
ντας κάποιον που του λείπουν. Μέσα στο 
ψυγείο μας υπάρχει άφθονο φαγητό που 
μπορεί να επισκεφθεί ένα άλλο σπιτικό 
λιγότερο ζεστό και φιλόξενο, όπου όμως θα 
εκτιμηθεί δεόντως και θα καταναλωθεί με 
χαρά. Σκόρπια στο σπίτι υπάρχουν παιχνί-
δια που ίσως κακοπερνάνε στα χέρια παι-
διών που τα έχουν βαρεθεί. Υπάρχουν άλλα 
παιδιά που δεν έχουν προλάβει να βαρε-
θούν κανένα παιχνίδι, επειδή δεν είχαν ποτέ 
κανένα... 
Αυτές τις μέρες θα πρέπει όλοι να αναλο-
γιστούμε ουσιαστικές προσφορές στους 
γύρω μας. Σε ανθρώπους λιγότερο τυχε-
ρούς και να τους προσφέρουμε γενναι-
όδωρα αυτό που πραγματικά έχουν ανά-
γκη και μαζί βέβαια την άπλετη αγάπη και 
φιλανθρωπία μας που ετυμολογικά σημαί-
νει «αγάπη του ανθρώπου» με την έννοια 
της φροντίδας, για να θρέψει την ανάπτυξη 
και την ενίσχυση δεινοπαθούντων συναν-
θρώπων. 
Και βέβαια υπάρχουν πάμπολλοι Φιλαν-
θρωπικοί Οργανισμοί στο Τορόντο, στο 
Μόντρεαλ και αλλού στον Καναδά, στους 
οποίους μπορείτε να αποταθείτε. Ας μη 
ξεχάσουμε τις άπορες οικογένειες, τους ανή-
μπορους, τα ορφανά. Ας μη ξεχάσουμε και 
τα δεινοπαθούντα παιδιά της Κιβωτού, του 
Χαμόγελου, της Αγκαλιάς, στην ιδιαίτερη 
πατρίδα μας, που αγκαλιάζει με στοργή και 
φροντίζει το Magic Mission.
Δώστε απλόχερα την αγάπη σας αυτές τις 
μέρες, μην την τσιγκουνευτείτε, τόσο στον 
εαυτό σας όσο και στους άλλους. Αυτές είναι 
μέρες αγάπης, δείξτε την στους ανθρώπους 
που αγαπάτε και δεχτείτε αυτή που σας προ-
σφέρουν, γιατί η αγάπη γαληνεύει την ψυχή 
και μας απελευθερώνει.
Εύχομαι σύνεση, υγεία, χαρά δημιουρ-
γίας, ειρήνη και ευτυχία. Ας δώσουμε όλοι 
ιδέες και ευχές για να μπουν τα Χριστού-
γεννα στην θέση που της αρμόζει. Στην καρ-
διά μας… 
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ!

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Ζ
ητείται επειγόντως γιατρός, μία 
ΜΕΘ αγαπητοί μου φίλοι, τόσο 
μεγάλη και τόσο ευάερη να χω-
ρέσει ολόκληρη  την Ελλάδα μας 

που αιμορραγεί και με δυσκολία ανα-
πνέει και αδυνατεί να σταθεί στα πόδια 
της και να ατενίσει το μέλλον με κάποια  
σιγουριά και αισιοδοξία.
Έναν Ιπποκράτη να τον αναστήσουμε και 
να αντικαταστήσει τον Σωτήρη, πριν να 
είναι πολύ αργά.
Παράλληλα χρειαζόμαστε απεγνωσμένα 
τον χαμένο μας Οικουμεν ικό Ελλην ι-
σμό και να αν τ ικατασ τήσει την έωλη 
και παραδαρμένη Ελλάδα που “μπήκε’’ 
στην Δύση” και έχασε τον προσανατολι-
σμό της.
Αυτά τα δύο πράγματα μας λείπουν αγα-
πητοί μου συμπατριώτες. Χαθήκαμε στα 
σ ταυροδρόμια της Δύσης και αδυνα-

τούμε να βρούμε την Ανατολή της οικου-
μενικότητας μας. Πιθηκίζουμε μιμούμε-
νοι, αντί να εκπολιτίζουμε όπως έπρατ-
ταν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. 
Ίσως αυτή η κατάρα της πανδημίας μας 
ταρακουνήσει συθέμελα και αναγκα-
στούμε εκ των πραγμάτων και κάνουμε 
την αυτοκριτική μας και οι κάκιστοι χει-
ρισμοί των συνεταίρων μας, ανοίξουν τα 
μάτια μας και δούμε το φως το ανέσπε-
ρον που φωτισε την δουλοπάρικη δύση 
του μεσαίωνα και τους απελευθέρωσε.   
Ο κόσμος μας, αυτό το στολίδι που τόσο 
πετυχημένα και κυριολεχτικά ονομάτι-
σαν οι πρόγονοι μας και όλη η ανθρω-
πότητα την ίδια λέξη χρησιμοποιεί για 
να περιγράψει την ομορφιά του , δεν 
κοσμεί πια και δεν ακτ ινοβολεί από 
ωραιότητα, γιατί νοσεί. 
Όχι μόνον από  την πανδημία, αλλά από 

την άμορφη, αλλόκοτη, ακαλαίσθητη 
και κακόβουλη παγκοσμιοποίηση. Ότι 
ωραίο αγαλλιά και ευφραίνει τις αισθή-
σεις μας εξ ου και άγαλμα. Όταν βλέπεις 
ένα άγαλμα αγαλλιάζει η ψυχή σου. Όταν 
όμως αντικρύζεις το μαύρο κοράκι της 
παγκοσμιοποίησης σε πιάνει η καρδιά. 
Και δυστυχώς αυτή η καλιακούδα σκέ-
πασε τον ήλιο μας και αμαύρωσε την 
καρδιά μας.
Η μαύρη αυτή πανούκ λα που μας 
άλωσε, φίλοι μου, θα πρέπει να μας 
προβληματίζει,  να μας ενεργοποιήσει 
και να μας ξυπνήσει από το λήθαργο 
της ψευτοκαλοπέρασης και των απατη-
λών υποσχέσεων που μας προσφέρουν 
οι νέοι φεουδάρχες που θέλουν να μας 
ξαναπάνε πίσω στον  Μεσαίωνα. Μην 
έχετε ψευδαισθήσεις και απατηλές ελπί-
δες εκεί μας σπρώχνουν. Δηλαδή μας 
έχουν ήδη μαντρώσει. Αλλά αντί για τα 
μεσαιωνικά περιλαίμια, χε ιρόδεσμα, 
υποζύγ ια, περδούκλες, ιμάν τε ς, και 
διάφορα άλλα δεσμά και αλυσίδες και 
στρεβλωτικά εργαλεία μας έχουν αλυ-
σοδέσει χειροπόδαρα με ανώδυνα, και 
ανάλγητα και ανεπαίσθητα αντικείμενα 
που δεν τα αισθανόμαστε. 
Μας πότισαν και με το ηδύποτο της Κίρ-
κης, της λήθης, της αναισθησίας και της 
απονιάς. Μας μετακόμισαν και  στις νεό-
κτιστες και άνετες μεζονέτες και  περι-
σ τερώνες  και ζούμε χαρούμενοι και 
δυστυχείς μέσα σ τα δεσμωτήρια  της 
Νέας Τάξης.
Και μας φύτεψαν και τον κορωνοϊό για 
να μας αποτελειώσουν, αλλά δεν υπολό-
γισαν τον Ιπποκράτη. Πάντα υπάρχει το 
απρόβλεπτο. Ο από μηχανής θεός.  
Όταν οι Αθηναίοι προσβλήθηκαν από 
τον λοιμό, κατά το δεύτερο έτος  του 
Πελοποννησιακού πολέμου,  κάλεσαν 
τον Ιπποκράτη να τους βοηθήσει.
Σύμφωνα με τους ιστορικούς ο Ιπποκρά-
της με τα προληπτικά μέτρα που εφάρ-
μοσε βοήθησε τους Αθηναίους να απαλ-
λαγούν από τον λοιμό.     
Η ανθρωπότητα  ολάκερη νοσεί. Όλος 
ο κόσμος πανικοβλημένος και τρομο-
κρατημένος παρακολουθεί με κομμένη 
την ανάσα τις εξελίξεις και τα νέα από το 
μέτωπο της πανδημίας και δεν ξέρει πια 
τί να πρωτοπιστέψει και που να αποθέ-

σει τις λιγοστές του ελπίδες.
Η παγκοσμιοποίηση νοσεί.
Η Ελλάδα μας νοσεί. 
Μοναδικό αντίδοτο ενάντια στην Παγκο-
σμιοποίηση, ο Οικουμεν ικός Ελληνι-
σμός και η Ιπποκράτεια ιατρική
Αντίδοτο στην πανδημία που έπληξε την 
πατρίδα μας, η Ιπποκράτεια συμβουλή. 
Πρόληψη. Πρόληψη. Πρόληψη. 
Δεν υπολόγισαν, φίλοι μου, οι σατανά-
δες της παγκοσμιοποίησης την Οικουμε-
νικότητα του Ελληνισμού.
Η  άκρατη απληστία τους και η ακόρεστη 
λαιμαργία τους θα είναι και η αιτία του 
σκασμού τους.
Τα θέλουν όλα και θα τιμωρηθούν ανά-
λογα από την θεία δίκη.
Ο οικουμεν ικός Ελλην ισμός θα επα-
νέλθει όχι σαν κατακτητής όπως είναι 
αυτοί, αλλά σαν οικουμενικός εκπολι-
τιστής.
Οι Έλληνες έκτιζαν πόλεις δημιουργώ-
ντας πολιτιστικά και εμπορικά κέντρα.
Οι μετέπειτα ευρωπαίοι αποικιοκράτες 
υποδούλωναν τις χώρες που κυρίευαν.
Αυτή είναι η βασική διαφορά του Οικου-
μενικού Ελληνισμού και της αποικιο-
κρατικής Δύσης.
Μετά την καθολική κατακραυγή για τους 
αποικιοκράτες, αποσύρθηκαν, ανασυ-
ντάχθηκαν και πάλι έπραξαν τα ίδια.
Η αποικ ιοκρατ ία με νέο πρόσωπο 
τώρα λέγεται, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ΝΑΤΟ...
Ε ί να ι  μ ια  ν έα  Λ ε ρνα ία  Ύδ ρ α  μ ε 
πάμπολλα κεφάλια. Αλλά ο Ελληνισμός 
είχε πάντα τον Ηρακλή του.
Θα τον γεννήσει και θα τον αναθρέψει 
και ο αναμενόμενος άθλος θα είναι και η 
αρχή της αναγέννησης του Ελληνισμού.
Μόνον ο Οικουμενικός Ελληνισμός μπο-
ρεί να υπερκεράσει και να συντρίψει τον 
έναν και μοναδικό εχθρό της ανθρωπό-
τητος. Την Λερναία Ύδρα της Παγκοσμι-
οποίησης. 
Η πανδημία είναι η αρχή του τέλους 
τους.

Σίμος Λεπτοκαρίδης

Υ.Σ. Χρόνια πολλά σε όλους 
τους φίλους αναγνώστες.
Καλές Γιορτές και Ευτυχισμένο 
το Νέο Έτος  

Έναν Ιπποκράτη Επειγόντως

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
της υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ32 TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

24 Δεκεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

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

της Hellas News

ΣΥΝΔΕΣΟΥ ΣΤΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

Δ
εν το βλέπεις; Δεν το εννοείς; «Οταν 
αποσπας τον κλάδο από το δένδρο, 
μή περιμένης ούτε λουλούδια, ού-
τε καρπούς. Ξερριζώνεις το φυτό, 

το δενδράκι από τη γη, από την οποία αντλεί 
τροφή, δροσιά; Μην περιμένης να ζήση.
Ετσι και ο άνθρωπος, όταν αποκόπτεται από 
τον Θεό, που είναι η πηγή της ζωής και του 
αγιασμού, γίνεται σαν το κλαδί, ξηρός, στεί-
ρος, προορισμένος για τη φωτιά...
Αυτή η αποκοπή της ψυχής μας και του βίου 
μας από τον Χριστό, το να παύσουμε να συν-
δεμεθα και να τροφοδοτούμεθα πνευμα-
τικά από τον Σωτώρα, πού διαθέτει «ρήματα 
ζωής αιωνίου» θα μας οδηγήση στην απο-
ξήρανσι την πνευματική, σ’ αυτον τον πνευ-
ματικό θάνατο.
Δεν πρέπει εμείς οι πιστοί να λησμονούμε 
την μεγάλη αλήθεια, την αιωνίας σημα-
σίας αυτήν αλή θεια. Η ψυχική δύναμις μας 
, ή πνευματική ζωή μας, εξαρτάται από τον 
στενό δεσμό, που θα έχωμε με τον Σωτήρα. 
Από τον Κύριο αντλούμε φωτισμό. Από τον 
Σωτήρα παίρνουμε ψυχική δύναμι, πνευμα-
τική άνθησι, αγιασμό.
Δεν μας το είπε καθαρά; «Εγώ είμι ή άμπε-
λος, υμείς τα κλήματα». Οι κληματόβεργες 
από πού παίρνουν τροφή, για να βγάλουν 
φύλλα, να δώσουν σταφύλια; Από την κλη-
ματαριά. Αυτή τα τρέφει, τα ζωογονεί τα 
γεμίζει με τον ζωογόνο χυμό της.
Ετσι και ο Σωτήρας μας, η πηγή της πνευμα-
τικής ζωής μας. Αυτός μάς τρέφει με την θεία 
διδασκαλία Του, με τα «ρήματα ζωής αιω-
νίου». Αυτός μάς άγιάζει , μας ζωογονεί και 
μας τροφοδοτεί με την θεία Κοινωνία, με το 
πανάγιο δηλαδή Σώμα Του και το τίμιο Αίμα 
Του. Αυτός μας φωτίζει, εμπνέει, ενισχύει 
στον αγώνα μας με την θεϊκή Του χάρι.
Ματαιοπονούν και πλανούν τον εαυτό τους 
όσοι νομίζουν, ότι με μόνες τις δικές τους 
δυνάμεις μπορούν να αγιάσουν τον εαυτόν 
τους, να ανθίσουν εις άρετάς, να γίνουν άξιοι 
του Ουρανού, χωρίς στενο σύνδεσμο , χωρίς 
ολοκληρωτική αγάπη και πλήρη υπακοή 
στον Σωτήρα Χριστό. Δεν το υπεγράμμισεν 
ο Κύριος; «Χωρίς έμού ού δύνασθε ποιείν 
ουδέν» (Ιωάν. ιε’ 5).
Εδώ είναι το μυστικό του αγιασμού του 
ανθρώπου. Σύνδεσμος στενός, ολοκληρω-
τικός με τον Χριστο και υπακοή στο άγιο 
θέλημά Του.
Αυτός δυναμώνει τον αδύνατο άνθρωπο. 
Τον συνδέει με την πηγή της δυνάμεως και 
τον κάνει και αυτόν ίσχυρόν.
Κοντά στο Χριστό άντλεί o πιστος πνευμα-
τικές, ούράνιες δυνάμεις ωστε όχι μόνο να 
νικά πειρασμούς, αδυναμίες, λιποψυχίες, 
αλλά και να προκόπτη στην αρετή και σε 

ανακαίνισι ψυχική. 
Μάς το βεβαιώνει ο «Ίδιος: «Εγώ είμι ή 
άμπελος, ύμείς τα κλήματα. Ο μένων εν εμοί 
κάγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν» 
(Ιωάν. ιε’ 5).
Χωρίς αυτόν τον στενό σύνδεσμο, με την 
πηγή της δυνάμεως και του αγιασμού, τον 
Σωτήρα Χριστό, ματαιοπονούμε. Ούτε 
ανθησι πνευματική μπορούμε να παρου-
σιάσουμε, ούτε σύνδεσμο στενό, αληθινό 
με την πηγή της πνευματικής ζωής, με τον 
Κύριο, να κατακτήσουμε. «Καθώς το κλήμα 
ου δύναται καρπόν φέρειν άφ’ εαυτού (από 
μόνο του), εάν μη μείνη εν ‘ τη αμπέλω, 
ούτως ουδε υμείς, εάν μη εν εμοί μείνατε» 
(Ιω. ιε’ 4).
Πόσο μεγάλο κακό κάνουν στον εαυτό τους 
και στο αιώνιο μέλλον τους όσοι μένουν 
μακριά από την πηγή της ζωής και της σωτη-
ρίας τον Κύριο και Λυτρωτή. Καταδικάζουν 
τον εαυτό τους σε πνευματικό μαρασμό και 
ηθική ξηρασία. Μή άναγνωρίζοντας, ότι 
είναι αμαρτωλοί και ότι χρειάζονται Σωτήρα 
, μένουν άκαρποι, ξηροί, χωρίς χυμούς 
πνευμα . τικής ζωής. Κλάδοι ξηροί, που κιν-
δυνεύουν να ριφθούν στη φωτιά...
Είναι θλιβερό να προσκαλή ο Αρχηγός της 
ζωής, ο Σωτήρας Χριστός, «δεύτε οπίσω 
μου» και οι άνθρωποι να κωφεύουν, να 
γυρίζουν την πλάτη και να μένουν μακριά 
από Εκείνον , που με θεϊκή επισημότητα διε-
κήρυξε: «Εγώ είμι ή οδός και η αλήθεια και η 
ζωή» (Ιωάν. ιδ’ 6).
Ματαιοπονούμε, όταν επιχειρούμε τον πνευ-
ματικό μας καταρτισμό και την ηθική μας 
τελείωσε χωρίς τον στενό αυτό σύνδεσμο με 
τον Χριστό , την πηγή της δυνάμεως και του 
αγιασμού. Τα πράγματα θα μας δείξουν γρή-
γορα πόσο απατώμεθα.
“Ο άνθρωπος είναι αδύνατος, ασθενής, 
κλονιζόμενος. Και όταν ακόμη διαθέτη 
καλή θέλησι και όταν βλέπη καθαρά πόσο 
δύσκολο είναι να ανορθωθή ψυχικά, η αδυ-
ναμία του είναι τόσο μεγάλη, που γρήγορα 
απoκάνει και απελπίζεται. 
Γι’ αυτό και ο Σωτήρ μας τονίζει την μεγάλη 
άλη ότι «χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν 
ουδέν». Δεν συνδεόμεθα με την πηγή της 
ζωής και της δυνάμεως; ‘Αρνούμεθα να ενω-
θούμε μαζί Του , όπως είναι ήνωμένο το 
κλήμα με την κληματαριά;
Μην περιμένουμε καρπούς. Αφού δέν 
άντλούμε χυμούς ζωής και δυνάμεως από 
την ιερά εξομολόγησι, από την θεία Κοινω-
νία, από την μελέτη της “Αγίας Γραφής, από 
την προσευχή, τις ιερές ακολουθίες της Αγίας 
μας Εκκλησίας, πώς θέλετε να σταθούμε στά 
πόδια μας, να νικήσουμε τους πειρασμούς, 
να ζήσουμε την αρετή και αγιότητα;

Τ
ην Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, 2021 
πραγματοποιήθηκε η ορκωμο-
σία του νέου διοικητικού συμ-
βουλίου της Ελληνικής Κοινότη-

τας Τορόντο στο Πολυμενάκειο πολιτι-
στικό κέντρο. Στην τελετή παρευρέθη-
σαν σύσσωμα τα μέλη της εφορευτικής 
επιτροπής, τα μέλη του νέου συμβου-
λίου αλλά και μέλη της απερχόμενης δι-
οίκησης. Η  κ. Ειρήνη Κερογλίδου προέ-
δρευσε της διαδικασίας και ο ιερατικός 
προϊστάμενος του Αγ. Δημητρίου, Κων-
σταντίνος Παυλίδης όρκισε το νέο συμ-
βούλιο να υπηρετεί τα δίκαια και τα συμ-
φέροντα του οργανισμού και να ακολου-
θεί πιστά το καταστατικό του. 
Στη συνέχεια η κ. Ειρήνη Κερογλίδου 
προχώρησε στην αναφορά της ενημε-
ρώνοντας ότι η εφορευτική επιτροπή 
παρέλαβε 16 αιτήσεις υποψηφίων εκ των 
οποίων οι δεκαπέντε (15) ήταν έγκυρες 
και η μια (1) απορρίφθηκε με ομόφωνη 
απόφαση των μελών της. Προς αποφυ-
γήν τυχών παρεξηγήσεων η κ. Κερογλί-
δου τόνισε ότι οι λόγοι που οδήγησαν 
στην απόρριψη της αίτησης δεν ήταν 
ούτε πολιτικοί, ούτε θρησκευτικοί ανα-
φέροντας ότι ο εν λόγω υποψήφιος έχει 
καθαρό ποινικό μητρώο και ο ίδιος ενη-
μερώθηκε για το αιτιολογικό της από-
φαση αμέσως. Η κ. Κερογλίδου ενημέ-
ρωσε το κοινό ότι σύμφωνα με το κατα-
στατικό της Ελληνικής Κοινότητας Τορό-
ντο τα μέλη του διοικητικού συμβου-
λίου είναι δεκαοχτώ (18), από τα οποία 
τα δεκαπέντε (15) μέλη είναι εκλεγμένα 
και τα τρία (3) διορίζονται από τα υπό-
λοιπα μέλη του συμβουλίου. Σε περί-
πτωση που κατά την εκλογική διαδικα-
σία οι υποψήφιοι είναι όσοι και οι εκλε-
γόμενοι ανακηρύσσονται όλοι ως εκλεγ-
μένοι δια βοής, όπως και έγινε.  
Η κ. Κερογλίδου ευχαρίστησε τα μέλη 
της εφορευτικής επιτροπής, τη διευθύ-
ντρια του γραφείου της Ελληνικής Κοι-
νότητας Τορόντο κ. Γεωργία Παπασπύ-
ρου για την άψογη συνεργασία, τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης για την κάλυψη 
της διαδικασίας καθώς και την εταιρεία 
Dominion Voting Company που ήταν 
καθόλα έτοιμη για τη διεξαγωγή των 
εκλογών.
Αμέσως μετά, η κ. Κερογλίδου ανακοί-
νωσε κατ’αλφαβητική σειρά τα ονόματα 
των μελών του νέου διοικητικού συμ-
βουλίου οι οποίοι στη συνέχεια μίλησαν 
περιεκτικά για το βιογραφικό τους ώστε 
να τους γνωρίσει το κοινό.
Ο απερχόμενος πρόεδρος κ. Αντώνης 
Άρτεμάκης με τη σειρά του ευχήθηκε 
από καρδιάς στο νέο συμβούλιο καλή 
επιτυχία στο δύσκολο έργο του και δια-
βεβαίωσε πως θα είναι στο πλευρό της 
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο για οτι-
δήποτε χρειαστεί.
Η κα Παρασκευή Μπέτυ Σκουτάκη ανέ-
λαβε την προεδρία του νέου διοικητικού 

συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας 
Τορόντο ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος 
στην ιστορία του οργανισμού, μετά από 
ομόφωνη ψηφοφορία των μελών.
Η νέα πρόεδρος εμφανώς συγκινημένη 
ευχαρίστησε τα μέλη του συμβουλίου 
για την εμπιστοσύνη στο προσωπό της 
και δεσμεύτηκε να υπηρετήσει  την Ελλη-
νική Κοινότητα Τορόντο δημοκρατικά 
και με γνώμονα το συμφέρον του οργα-
νισμού.
Ο κ. Αρτεμάκης παρέδωσε «τα κλειδιά» 
της Κοινότητας στην κ. Σκουτάκη συγχαί-
ροντας την για την εκλογή της!
Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου, 2021 στις 
7:00μ.μ. πραγματοποιήθηκε το πρώτο 
διοικητικό συμβούλιο των νεοεκλεγμέ-
νων μελών κατά τη διάρκεια του οποίου 
έγιναν οι αρχαιρεσίες.
Αναλυτικά τα μέλη και οι θέσεις του νέου 
διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο είναι:
Παρασκευή Μπέτυ Σκουτάκη: Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Φλέγκας: Α’ Αντιπρόεδρος
Δρ. Σπύρος Κωνσταντάτος: Β’ Αντιπρό-
εδρος
Γεώργιος Μανίκης: Ταμίας
Αθηνά Κρανιά: Γενική Γραμματέας
Παναγιώτα (Πέππη) Κονδύλη-Μίνου: Α’ 
Πρόεδρος Τμήματος Παιδείας
Απόστολος Τόλιος: Β’ Πρόεδρος Τμήμα-
τος Παιδείας
Δημήτριος Νικολακάκος: Πρόεδρος του 
Τμήματος Πολιτιστικών Συλλόγων
Μιχάλης Στελλάτος: Α’ Πρόεδρος του 
Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νέας Γενιάς
Μαρία Κόλλια: Β’ Πρόεδρος του Τμήμα-
τος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας 
Γενιάς
Χρήστος Γεωργακόπουλος: Μέλος του 
Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νέας Γενιάς 
& Αντιπρόεδρος της Εκκλησίας του 
Αγίου Δημητρίου
Αθηνά Μελίντα Γκονζάλες: Μέλος  του 
Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νέας Γενιάς
Ευγενία Τζίνα Τασσόπουλος:  Μέλος  του 
Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νέας Γενιάς
Ελένη Χριστοφιλοπούλου: Πρόεδρος της 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
Νικηφόρος Λαμπίρης: Πρόεδρος των 
τεσσάρων Εκκλησιών της Ελληνικής Κοι-
νότητας Τορόντο 
Αναστάσιος (Τάσος) Τζουράς: Πρόεδρος 
της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη  
Επιπλέον, στις υπόλοιπες εκκλησίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο τη θέση 
των Προέδρων έχουν αναλάβει:
Δημήτριος Μήλιαρης: Πρόεδρος του 
Καθεδρικού Ναού της Παναγίας
Γεώργιος Νικολάου: Πρόεδρος του 
Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου
Θεόδωρος Ράλλης: Πρόεδρος του Ιερού 
Ναού Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
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Taso Jouras 
Real Estate Broker

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

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

70 MONTCLAIR AVE #403

18 ERSKINE AVE #1008

36 GEMINI RD

310 MERTON ST

96 DUPLEX AVE

155 ST CLAIR AVE W #302

311 CHAPLIN CRES

 2 Bedrooms + 2 Baths 
	Parking Extra
 $2,950

 2 Bedrooms + 2 Baths 
	Parking Extra
 $3,025

 4 Bedrooms + 3 Baths 
	Parking
 $3,850

 3 Bedrooms + 3 Baths 
	Parking 
 $4,200

 3 Bedrooms + 3 Baths 
	Parking 
 $3,900

 2 Bedrooms + 2 Baths 
	Parking 
 $4,200

 2 Bedrooms + 2 Baths 
	Parking 
 $4,399

 3 Bedrooms + 4 Baths 
	Parking 
 $4,400

LEASED

LEASED
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Merry
Christmas
AND HAPPY NEW YEAR
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Να Μην Αφήσουμε Έξω το Χριστό
 από τις Χριστουγεννιάτικες παραδόσεις μας

Μία από τις πιο αγαπημένες μου αναμνήσεις 
από τα Χριστούγεννα σα μικρό παιδί στην 
Κύπρο ήταν τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα. 

Πηγαίναμε από σπίτι σε σπίτι και ψαίλναμε τα κάλαντα. 
Σήμερα θα δούμε μερικές από τις Χριστουγεννιάτικες 
παραδόσεις που έχουμε στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, και στη συνέχεια θα τις τοποθετήσουμε στη 
σωστή τους θέση. Ως Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός 
ποια πρέπει να είναι η στάση μου σ’ αυτές τις διάφορες 
συνήθειες των Χριστουγέννων;
Η πρώτη παράδοση των Χριστουγέννων που θα ήθελα 
να δούμε σήμερα είναι η Χριστουγεννιάτικη μουσική. 
Αναφέραμε ήδη πώς τα Κάλαντα έπαιξαν σπουδαίο 
ρόλο σε μας όταν ήμασταν παιδιά. Στις Ηνωμένες 
Πολιτείες η μουσική αποτελεί μεγάλη επιχείρηση. 
Υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί που παίζουν μόνο 
Χριστουγεννιάτικη μουσική όλη την περίοδο των 
Χριστουγέννων.
Θα ήθελα να θυμηθούμε τον πρώτο ύμνο που ακούστηκε 
τα πρώτα Χριστούγεννα. Τον έψαλαν οι άγγελοι. Τα 
λόγια του ύμνου τα βρίσκουμε στο Λουκά κεφάλαιο 2. 
“Δόξα Θεώ εν υψίστοις και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις 
ευδοκία.”  Τα πρώτα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα 
είχαν κάποιο νόημα. Το μήνυμά τους ήταν, “Δόξα και 
λατρεία ανήκει στον Ύψιστο Θεό γιατί έστειλε το Γιο 
Του. ”  Και συνεχίζει, “Και στη γη, ο Ιησούς, το παιδί 
των Χριστουγέννων, θα φέρει ειρήνη, μια τέτοια ειρήνη 
που ξεπερνάει κάθε λογική. Στη θέση του άγχους θα 
φέρει τη γαλήνη. Την ανησυχία και τη μέριμνα που 
έχουν τόσοι άνθρωποι σήμερα θα την αντικαταστήσει 
με ειρήνη. Θα αντικαταστήσει την αγωνία του θανάτου 
και της αιωνιότητας με την εμπιστοσύνη και την πίστη 
ότι ο ουρανός περιμένει όλους εκείνους που άνοιξαν την 

καρδιά τους στο Χριστό. Κάθε φορά λοιπόν που ακούς 
τη Χριστουγεννιάτικη μουσική, να θυμάσαι τον ύμνο των 
αγγέλων εκείνα τα πρώτα Χριστούγεννα και Εκείνον για 
τον Οποίο έψαλλαν.
Μία άλλη παράδοση Χριστουγεννιάτικη είναι οι κάρτες. 
Όλοι μας έχουμε μια λίστα. Συνήθως οι πρώτοι στη λίστα 
είναι οι συγγενείς μας. Μετά είναι οι γνωστοί κι οι φίλοι 
που είχαμε κάποτε ή έχουμε ακόμη κάποια σχέση. Οι 
περισσότεροι από μας θέλουμε να αγγίξουμε τις καρδιές 
αυτών των ανθρώπων την περίοδο των Χριστουγέννων. 
Έτσι λοιπόν τους στέλνουμε μια κάρτα με ευχές.
Ξέρετε όμως ότι κι ο καλύτερος φίλος μας έχει ελαττώματα. 
Αν όμως είσαι στη λίστα των φίλων του Θεού, τότε έχεις 
μία σχέση με κάποιον φίλο χωρίς κανένα ελάττωμα. 
Η αγάπη Του δε μοιάζει με καμία αγάπη. Σ’ ακούει με 
υπομονή όπως κανένας άλλος. Είναι στη διάθεσή σου 
όλο το εικοσιτετράωρο. Η συμβουλή Του είναι πάντα 
σωστή και λογική. Η δύναμή Του ανεξάντλητη. Κι όλα 
αυτά είναι στη διάθεσή σου.
Για μερικούς αυτή η περίοδος μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη. Ίσως γιατί πέθανε κάποιο αγαπητό μας 
πρόσωπο. Ίσως κάποιο διαζύγιο. Ίσως κάποια δυσάρεστη 
ιατρική διάγνωση. Ο,τιδήποτε σε απασχολεί αυτά τα 
Χριστούγεννα, εκείνο που πρέπει να ξέρεις είναι ότι δεν 
είσαι μόνος/η. Είσαι στη λίστα των φίλων του Θεού. Ο 
Θεός σε αγαπάει. Άνοιξε την καρδιά σου σε Κείνον κι 
Εκείνος θα τη γεμίσει με τη δική Του ειρήνη.
Κάτι άλλο που ταυτίζεται με τα Χριστούγεννα είναι 
αυτό που χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα όταν κάνουμε τα 
Χριστουγεννιάτικα ψώνια μας. Είναι η πιστωτική μας 
κάρτα. Όπως οι αγορές  των Χριστουγέννων πρέπει να 
πληρωθούν το επόμενο μήνα, η γραφή μας λέει ότι το 
χρέος μας για τις αμαρτίες μας έπρεπε να πληρωθεί κι 

εμείς δεν μπορέσαμε να το πληρώσουμε. Το πλήρωσε για 
μας ο Χριστός και Του κόστισε πολύ. Του κόστισε την ίδια 
Του τη ζωή. Έτσι λοιπόν κάθε φορά που χρησιμοποιείς 
την πιστωτική σου κάρτα να θυμάσαι και να λες τούτα τα 
λόγια, “Χριστέ μου, Σου αξίζει κάθε λατρεία. Χαίρομαι που 
πλήρωσες το χρέος μου. Καταλαβαίνω ότι Σου κόστισε 
πολύ αλλά το έκανες γιατί με αγαπάς. Γι αυτό κι εγώ Σου 
δίνω όλη την τιμή και τη λατρεία που Σου ανήκει.” 
Και μια τελευταία Χριστουγεννιάτικη συνήθεια είναι 
τα δώρα. Τα δώρα είναι είναι ένας θαυμάσιος τρόπος 
να εκφράσεις την αγάπη σου σε κάποιον. Όταν λοιπόν 
παίρνεις κάποιο δώρο και το ανοίγεις, ύψωσε μια 
προσευχή ευχαριστίας γιατί η αγάπη έκανε το άτομο αυτό 
να σου δώσει το δώρο που κρατάς. Ο Ιησούς Χριστός 
είναι το Χριστουθγεννιάτικο δώρο που μας έδωσε ο 
Θεός. Ο Θεός είδε ότι η μεγαλύτερη ανάγκη μας δεν 
ήταν ένα καινούργιο ωρολόι ή κάποιο καινούργιο ρούχο. 
Είδε ότι η αυτό που χρειαζόμουν περισσότερο από καθετί 
άλλο σ’ αυτήν τη ζωή ήταν η συγχώρηση για την αμαρτία 
μου και η λύτρωσή μου. Εκείνο που χρειαζόμουν πιο πολύ 
ήταν να φύγει το χρέος από πάνω μου. Έτσι μας έδωσε το 
μεγαλύτερο δώρο επειδή μας αγαπά.
Έτσι λοιπόν καθώς θα μουρμουρίζεις κάποιο 
Χριστουγεννιάτικο σκοπό, και θα αδημονείς περιμένοντας 
στην ατέλειωτη ουρά για να πληρώσεις, ή θα τρέχεις 
σε κάποιο Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα για να το 
προλάβεις, απαγκιστρώσου από τον τρόπο που βλέπει ο 
κόσμος τα Χριστούγεννα και κοίτα το πραγματικό νόημα 
των Χριστουγέννων που είναι το πολύτιμο δώρο που 
μας έστειλε ο Θεός για να γιορτάσεις έτσι πραγματικά 
Χαρούμενα Χριστούγεννα.

Στηβ Θεοφάνους
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Q5

Q3

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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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΕΚΔΟΣΗ

Τ
ην επόμενη μέρα ο Άγιος οδηγήθη-
κε και πάλι μπροστά στον ηγεμόνα, 
που του ζητούσε να θυσιάσει στα εί-
δωλα, για να σώσει τη ζωή του και 

να σταματήσουν τα σκληρά βασανιστήρια. 
Ο Άγιος Βλάσιος, πάντα με μια μορφή γα-
λήνια και με φωνή σταθερή, απάντησε στον 
άρχοντα, ότι αυτοί που προσκυνούν και θυ-
σιάζουν στα είδωλα, είναι αυτοί που βλα-
σφημούν απέναντι στον Έναν και Μοναδι-
κό Θεό, και θα πρέπει να σταματήσουν να 
αμαρτάνουν. 
Ακούγοντας αυτά τα λόγια, ο Ηγεμό-
νας θύμωσε τόσο πολύ, που φώναξε τους 
δήμιούς του και τους πρόσταξε να βασα-
νίσουν και να κλείσουν τον Άγιο στο κελί 
του νηστικό. Η φτωχή χήρα που έμαθε, για 
τα βασανιστήρια του Αγίου, αποφάσισε να 
τον επισκεφτεί. Έσφαξε το χοίρο και αφού 
τον μαγείρεψε, πήρε μαζί της και φρούτα κι 
άλλα καλούδια και κίνησε για τη φυλακή, 
γιατί ήθελε να τον ευχαριστήσει, για το καλό 
που της έκανε, με το χοίρο. 
Όταν έφτασε στη φυλακή, χωρίς να φοβά-
ται, ζήτησε να δει τον Άγιο Βλάσιο και αφού 
έφτασε στο κελί του, τον παρακάλεσε να 
φάει από τα φαγώσιμα, που του ετοίμασε. 
Ο Άγιος Βλάσιος ευχαρίστησε τη φτωχή 
γυναίκα, και αφού έφαγε, της έδωσε μεγάλη 
ευλογία, λέγοντάς της, με αυτόν τον τρόπο 
να γιορτάζει τη μνήμη του, και να έχει όλα 
τα αγαθά του Θεού, και να είναι πάντα ευλο-
γημένη κι αυτή και όποιος άλλος θελήσει να 
τη μιμηθεί. 

Τέλος του Αγίου Βλασίου 
Τα  βασανιστήρια του Αγίου Βλασίου μέρα 
με τη μέρα, συνεχίζονταν. Ο ηγεμόνας Αγρί-
κελας, βλέποντας, τη βαθιά του πίστη στο 
Θεό, γινόταν περισσότερο επιθετικός και 
βίαιος, και τον κατηγορούσε, ότι χρησιμο-
ποιούσε μαγεία, για να μένει ζωντανός κι 
έπρεπε να σταματήσει. 
Ο Άγιος Βλάσιος απάντησε ότι είναι ο δού-
λος του Ιησού Χριστού και με την προσευχή 
του, ξεπερνάει το όποιο μαρτύριο. Και όσοι 
προσκυνούν τα είδωλα, αυτοί είναι που 
βλασφημούν. 
Ο ηγεμόνας οδήγησε τον Άγιο με τους δήμι-
ούς του, σε μια παγωμένη λίμνη κι εκεί τους 
διέταξε να τον πετάξουν μέσα. Όμως με τη 
Χάρη του Θεού, ο Άγιος Βλάσιος βγήκε έξω, 
περπατώντας στην επιφάνεια της λίμνης. 
Ήταν τρομακτική η οργή του ηγεμόνα και 
έδωσε διαταγή, να τον αποκεφαλίσουν. 
Άγγελος Κυρίου, εμφανίστηκε στον Άγιο 
Βλάσιο, για να τον προετοιμάσει, λέγοντάς 
του, ότι η Βασιλεία του Θεού, είναι κοντά 
και ότι όλες του οι προσευχές έχουν εισα-
κουστεί. 
Ο Άγιος προσευχήθηκε με ταπεινότητα κι 
έχοντας την καρδιά του ανοιχτή προς τον 
Κύριον κι ετοιμάστηκε για το τελικό μαρτύ-
ριό του. 
"Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, επάκου-
σόν μου, τον δούλον σου και δος την βοή-
θεια σου, εις όποιον με επικαλεσθεί, η εις 
ασθένεια, η εις πάσαν άλλην ανάγκην, προς 
δόξαν του Αγίου Ονόματός Σου." 

Η μνήμη του Αγίου Βλασίου 
Η μνήμη του Αγίου Βλασίου εορτάζεται την 
11η Φεβρουαρίου. Μαρτύρησε ο ένδοξος 
Άγιος Βλάσιος, στην πόλη Σεβαστεία, το 
316 μ. Χ., όταν ήταν ηγεμόνας ο Αγρίκολας. 
Υπέφερε πολύ ο Άγιος. Αναρίθμητα είναι τα 
θαύματα, που κάνει ακόμη και σήμερα ο 
Άγιος Βλάσιος, αφού έλαβε το χάρισμα, από 
τον Θεό, να θεραπεύει τα παθήματα του λαι-
μού και του λάρυγγος. 

Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου 
Ένα από τα πιο γνωστά Μοναστήρια, που 
είναι αφιερωμένο στον Άγιο Βλάσιο, είναι η 
Ιερά Μονή του Αγίου Βλασίου στο συνοικι-
σμό των Άνω Τρικάλων Κορινθίας, περίπου 
σε υψόμετρο 1.400μ.
Αν και δεν έχουμε πολλές πληροφορίες, για 
την ιστορική διαδρομή της Ιεράς Μονής του 
Αγίου Βλασίου και τα λιγοστά χειρόγραφα 
έχουν αλλοιωθεί, θα ακολουθήσουμε την 
λαϊκή παράδοση. 

Απέναντι από το τωρινό μοναστήρι, βρίσκε-
ται ένας πελώριος βράχος. Στο βράχο αυτό, 
υπάρχει μια μεγάλη σπηλιά, που ποτέ δεν 
έχει μπει άνθρωπος. 
Κάποτε πριν πολλά χρόνια, ένας  Χριστιανός 
κατάφερε και μπήκε στη σπηλιά και βρήκε 
την εικόνα του Αγίου Βλασίου. 
Με την εικόνα αυτή ήρθε ο Χριστιανός, στο 
σημείο όπου σήμερα βρίσκεται ο σημερινός 
ναός του Αγίου Βλασίου. 
Ακόμη, υπάρχει ένας θρύλος που λέει ότι 
προσπάθησαν, να κτίσουν τον ναό, στην 
τοποθεσία "Καμπαναριό", στα Άνω Τρί-
καλα. Ο Άγιος όμως έκανε το θαύμα του, και 
παρουσιάστηκε στον ύπνο του πρωτομά-
στορα και του δήλωσε, 
"Ο Ναός μου θέλω να κτισθεί απέναντι από 
το βράχο". 
Ο πρωτομάστορας δεν έδωσε σημασία στα 
όνειρά του και συνέχισε να κτίζει το ναΰ-
δριο. Κάθε μέρα όμως, συνέβαινε και κάτι 
άλλο περίεργο, ενώ έκτιζε το ναό, στη θέση 
"Καμπαναριό" κι άφηνε τα εργαλεία του 
κάθε βράδυ, το πρωί τα έβρισκε στη θέση, 
που τα ορίζει ο Άγιος Βλάσιος, δηλαδή εκεί 
που βρίσκεται ο ναός, τώρα, απέναντι από 
το βράχο. 
Ο Άγιος Βλάσιος, είναι ένας από τους Ιερο-
μάρτυρες, που φρόντισε τους ασθενείς του, 
όσο ζούσε, αλλά και μετά το θάνατό του. Τα 
θαύματα του είναι ξακουστά και σε όποιον 

προσεύχεται και τον επικαλείται, δίνει τις 
χάρες του και την ευλογία Του. 

Επίλογος 
Προσκαλώ όλους τους αναγνώστες να επι-
σκεφθούν την Ιερά Μονή του Αγίου Βλα-
σίου στα Άνω Τρίκαλα Κορινθίας και να συν-
δράμουν στο θεάρεστο έργο των μοναχών, 
που ακούραστες συνεχίζουν, να υπηρετούν 
και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. 
Είναι μεγάλη η πνευματική ωφέλεια των 
Μοναστηριών και είναι οι τόποι, όπου μπο-
ρούμε να απομονωθούμε και να έρθουμε σε 
επαφή με το Λόγο του Θεού. 
Τα Μοναστήρια είναι οι πύλες επικοινωνίας, 
αλλά και εφησυχασμού. 
Ένας τόπος όπου  προσευχόμαστε και 
μαθαίνουμε να εκτιμάμε την ηρεμία και την 
πνευματική απομόνωση. Και ας δώσουμε 
στον εαυτό μας, σε φίλους και σε συγγενείς 
μας την πολυτέλεια, να ανακαλύψουμε πνευ-
ματικούς ανθρώπους και τη Χάρη του Θεού. 
-Γιαγιά μου, θα μπορούσαμε να πάμε κι 
εμείς σε ένα Μοναστήρι; είπε η Άννα 
-Θα σε πάω, λαγουδένια μου Άννα. Θα 
κανονίσουμε με τη μαμά σου, να πάμε κι 
εμείς στην Ιερά Μονή του Αγίου Βλασίου 
στα Τρίκαλα Κορινθίας. 
Ας ήμαστε όλοι καλά κι ευλογημένοι.
 

ΤΕΛΟΣ 

Ιστορία Αγίου Βλασίου: Ένας Άγιος γεμάτος καλοσύνη
ΕΥΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΝΟΥ 

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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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

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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Η 
αστυνομία του Τορόντο ψάχνει να 
εντοπίσει έναν άνδρα που, όπως 
λένε, επιτέθηκε σε μια γυναίκα 
στο Σκάρμπορο το Σάββατο.

Συνέβη περίπου στις 11:45 μ.μ. κοντά στη 
λεωφόρο Lawrence East και τη Midland 
Avenue από τον σταθμό Lawrence East SRT.
Εκείνη την ώρα, σύμφωνα με την αστυνο-
μία, μια γυναίκα περπατούσε στην περιοχή 
όταν ένας άνδρας πέρασε δίπλα της.

Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να άρπαξε 
τη γυναίκα από πίσω και να της επιτέθηκε 
πριν φύγει από την περιοχή με τα πόδια 
προς τη Midland Avenue.
Μια εικόνα παρακολούθησης του υπόπτου, 
η οποία φαίνεται να τραβήχτηκε σε πλατ-
φόρμα SRT, δόθηκε στη δημοσιότητα από 
την αστυνομία σε δελτίο τύπου που εκδό-
θηκε τη Δευτέρα το απόγευμα.

Αναζητείται από την αστυνομία ύποπτος 
που φέρεται να άρπαξε, επιτέθηκε σε 
γυναίκα στο Σκάρμπορο

Η 
αστυνομία του Τορόντο αναζη-
τά έναν ύποπτο που απείλησε 
και επιτέθηκε σε έναν υπάλληλο 
σε ένα κατάστημα στην περιοχή 

Danforth Village της πόλης νωρίτερα αυ-
τό το μήνα.
Σύμφωνα με τους ανακριτές, ένας άνδρας 
μπήκε σε κατάστημα στην περιοχή της 
λεωφόρου Danforth και της Main Street 
γύρω στις 20:50. στις 3 Δεκεμβρίου και 
φέρεται να ήτανενοχλητικός ως προς το 
προσωπικό.

Η αστυνομία λέει ότι όταν του αρνήθηκαν 
την υπηρεσία, ο ύποπτος απείλησε και επι-
τέθηκε σε ένα μέλος του προσωπικού.
Έχει περιγραφεί από την αστυνομία ως 
ηλικίας 20 έως 30 ετών και είναι περίπου 
πέντε πόδια-επτά με λεπτή κατασκευή. 
Τελευταία φορά εθεάθη να φορά μαύρο 
σακάκι Nike, μαύρο παντελόνι, μαύρο 
καπέλο, λευκά παπούτσια για τρέξιμο και 
μαύρο σακίδιο. 
Οδηγούσε επίσης ένα ηλεκτρικό δίτροχο 
σκούτερ, λέει η αστυνομία.

Η αστυνομία αναζητά τον ύποπτο που 
φέρεται να απείλησε και να επιτέθηκε σε 
υπάλληλο σε κατάστημα Danforth Village

Τ
ο διοικητικό συμβούλιο της TTC ψή-
φισε υπέρ ενός νέου προϋπολογι-
σμού που στοχεύει να επαναφέρει 
τις υπηρεσίες στα προ πανδημίας ε-

πίπεδα, παρά την κάποια αβεβαιότητα σχε-
τικά με τα έσοδα των επιβατών λόγω της νέ-
ας παραλλαγής Omicron.
Ο λειτουργικός προϋπολογισμός των 2,24 
δισεκατομμυρίων δολαρίων στοχεύει να 
αποκαταστήσει την υπηρεσία στο 100% 
των επιπέδων πριν από την πανδημία έως 
το δεύτερο τρίμηνο του 2022 και στη συνέ-
χεια να τη διατηρήσει σε αυτά τα επίπεδα 
καθ ‘όλη τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους.
Σε μια έκθεση που συνοδεύει το προσω-
πικό του προϋπολογισμού αναφέρουν ότι 
η κίνηση είναι σύμφωνη με μια υπάρχουσα 
πολιτική που απαιτεί την αποκατάσταση 
της πλήρους εξυπηρέτησης μόλις η επιβα-
τική κίνηση φτάσει το 50 τοις εκατό των 
επιπέδων πριν από την παν-
δημία.
Αυτήν τη στιγμή η επιβα-
τική κίνηση πιστεύεται ότι 
είναι στο 49 τοις εκατό των 
επιπέδων πριν από την 
πανδημία, αν και δεν είναι 
σαφές τι αντίκτυπο θα 
μπορούσαν να έχουν ορισμέ-
νοι χώροι εργασίας που πιέζουν την επι-
στροφή στα σχέδια γραφείου ενόψει της 
νέας παραλλαγής στην περαιτέρω αύξηση 
της επιβατικής κίνησης.
Ο προϋπολογισμός του TTC, πρέπει να 
σημειωθεί, βασίζεται στη σταδιακή βελ-

τίωση των επιβατών καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους και τελικά στο 81 τοις εκατό των 
προπανδημικών επιπέδων στα τέλη του 

2022.Το προσωπικό λέει ότι το μοντέλο 
τους προϋποθέτει μια επιστροφή στο 
γραφείο όπου οι περισσότεροι υπάλ-
ληλοι συνεχίζουν να εργάζονται από το 
σπίτι κατά μέσο όρο τρεις ημέρες την 
εβδομάδα. Αλλά κάνουν επίσης μια 
χούφτα άλλες υποθέσεις που φαίνονται 
λιγότερο βέβαιες ότι θα μπορούσαν 
να είχαν πριν από έναν μήνα, συμπε-
ριλαμβανομένου ότι δεν θα υπάρ-
ξουν «σημαντικά κύματα κρουσμά-

των COVID που να απαιτούν πρόσθε-
τους περιορισμούς» και ότι θα υπάρξει 
μια ευρύτερη «επιστροφή στην μάθηση 
στην τάξη για μαθητές μετά τη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση».
Σε ένα δελτίο τύπου, ο πρόεδρος της 
TTC, Jaye Robinson, είπε ότι ο προϋπο-
λογισμός δίνει στο TTC «την ευελιξία να 

αυξήσει την εξυπηρέτηση σε επί-
πεδα προ της πανδημίας, αντα-
ποκρινόμενη στη ζήτηση, ενώ 
χρηματοδοτεί βασικές πρωτο-
βουλίες βιωσιμότητας και βελ-

τίωσης των υπηρεσιών - όλα 
αυτά χωρίς να αυξάνονται οι 

ναύλοι για τους αναβάτες μας. ”
Ο δήμαρχος Τζον Τόρι χειροκρότησε επί-
σης το προσωπικό για το έργο τους σχετικά 
με τον προϋπολογισμό στην έκδοση, χαρα-
κτηρίζοντάς το ως «σωστό και υπεύθυνο 
προϋπολογισμό».

Η TTC σχεδιάζει να παγώσει τις τιμές 
του εισιτηρίου και να επαναφέρει τις 
υπηρεσίες στα προ πανδημίας επίπεδα το 
2022
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Μάρα Δαρμουσλή: Το 
μελαχρινό καυτό μοντέλο

Ο λόγος για τη 
Μάρα Δαρμουσλή 
η οποία πέρα από 
το μοντελινγκ και 
τις σούπερ σέξι 
φωτογραφήσεις, έχει 
εμφανιστεί αρκετές 
φορές σε σειρές 
της ελληνικής 
τηλεόρασης!
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Μ
ετά από έντο-
νη αδιαθεσία 
που ένιωσε, 
ο Σάκης Τανι-

μανίδης μεταφέρθηκε στο 
νοσοκομείο, χωρίς ωστό-
σο να αποκαλύψει περισ-
σότερες λεπτομέρειες για 
την κατάσταση της υγείας 
του. Λίγη ώρα μετά, αφού 
υποβλήθηκε σε διάφορες 
εξετάσεις, οι γιατροί του α-
νακοίνωσαν πως πρόκει-
ται για ένα δυνατό κρύω-
μα που θα τον κρατήσει κά-
ποιες ημέρες στο σπίτι. Ο 
παρουσιαστής ενημέρωσε 
τους διαδικτυακούς του φί-
λους μέσω του προσωπι-
κού του λογαριασμού στο 
Instagram για τις νέες εξε-
λίξεις. Συγκεκριμένα, ανάρ-
τησε μία φωτογραφία από 
το δωμάτιό του και πάνω 
της έγραψε: «Τελικά είναι έ-
να δυνατό κρύωμα με αρ-
κετά ψηλό πυρετό, που θα 
με κρατήσει στο σπίτι για 
2-3 μέρες. Σας ευχαριστώ 
όλους για τα μηνύματα και 
το ενδιαφέρον».

 Η ξανθιά… ύπαρξη 
με τα μπλε μάτια 
που θα σε κάνει να 
παραμιλάς!

Η Μαριάνθη Παντελίδου είναι 
φοιτήτρια αισθητικής και μία 
πανέμορφη γυναίκα που… τρε-
λαίνει κόσμο! Πίστεψέ μας, έχεις 
πολλούς λόγους να την ακολου-
θήσεις στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 
Η πανέμορφη Μαριάνθη είναι 
μια σημαντική αφορμή γ ια 
να σ τρέψουμε τα βλέμματά 
μας στην Λάρισα, από όπου 
και κατάγεται, αφού αποτελεί 
«όαση» στο Instagram.

«Νιώθω αφελής που 
συνεργάστηκα με τον 
Λιγνάδη»

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

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

Σάκης Τανιμανίδης: 
Τι αποκάλυψε για την 
κατάσταση της υγείας του

«Καυτή» για μία ακόμη φορά η 
Ελένη Φουρέιρα

Η Δ. Αλεξανδράκη 
υποστηρίζει την 
Τούνη

Ξ
έρετε πολλές γυναίκες σαν την Βίκυ Κου-
λιανού που να αναστατώνουν την υφή-
λιο ακόμα και στην ηλικία των 50 Plus; 
Εμείς πάντως καμία! Άλλωστε όταν μι-

λάμε για Βίκυ Κουλιανού μιλάμε για πραγματικό 
Top Model!
Με τα τέλεια δίμετρα πόδια της να εντυπωσι-
άζουν για ακόμα μια φορά, η Βίκυ Κουλιανού 
καταφέρνει για ακόμα μια φορά να βάλει τέλος 
σε συζητήσεις για μοντέλα της πλάκας που νομί-
ζουν ότι κάτι είναι επειδή έχουν μερικές χιλιάδες 

followers στο Instagram.
Στα 54 της χρόνια η ιέρεια του Ελληνικού 
modeling παραδίδει ακόμα δωρεάν μαθήματα 
σε όλες εκείνες τις ψωνισμένες και ταυτόχρονα 
θυμίζει στον αντρικό πληθυσμό γιατί ήταν κρε-
μασμένη ως αφίσα στα εφηβικά δωμάτια.
Το απόλυτο μοντέλο με total black look αποκα-
λύπτει το αγαλμάτινο κορμί της, με τα δίμετρα 
πόδια απλά να είναι για ακόμα μια φορά καθη-
λωτικά και την «χαράδρα» της να σε προκαλεί να 
την κοιτάξεις!

Η επική χαράδρα και τα δίμετρα πόδια 
της Βίκυς Κουλιανού 

Η 
Ελένη Φου-
ρέ ιρα τα έ-
χε ι όλα! Δι-
α θ έ τ ε ι  ό λ ο 

το πακέτο! Εκτός από 
μία ταλαν τούχα τρα-
γουδίστρια με μεγάλο 
κοινό πίσω της να την 
ακολουθά, ε ίναι και 
μ ία  πανέμορφη γυ -
ναίκα. Και αυτό φρο-
ν τ ίζ ε ι να μας το δε ί-
χ ν ε ι  σ υνε χώς μέσω 
των λογαριασμών της 
σ τα social media. Στη 
φωτογραφία που ακο-
λουθεί θα τη δείτε πιο 
σ3ξι από ποτέ να πο-
ζάρει με ένα διαφανές 
κορμάκι που δεν αφή-
νει τίποτα στη φαντα-
σία!
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Η 
ιστορία του La 
Casa de Papel 
μπορεί να ολο-
κληρώθηκε, ω-

στόσο η Ούρσουλα Κορ-
μπέρο δεν σ ταματά να 
προκαλεί τους ακόλου-
θούς της στο Instagram. 
Η εκρηκτική Ισπανίδα η-
θοποιός φωτογραφήθηκε 
κατά την διάρκεια της συ-
νέντευξη Τύπου για τον τε-
λευταίο κύκλο της γνωστής 
σειράς και προκάλεσε χα-
μό στα social media. Η Τό-
κιο δεν άφησε την ευκαιρία 
ανεκμετάλλευτη και ανα-
στάτωσε τους ακόλουθούς 
της, ποζάροντας στο φακό, 
πέφτοντας στα γόνατα, ε-
νώ ανάλογο χαμό έκανε και 
στην πρόσφατη εμφάνιση 
της στον Τζίμι Φάλον, με την 
ενδυματολογική της επιλογή 
που μαγνήτισε τα βλέμματα 
του τηλεοπτικού κοινού.

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

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

Γιατί δεν έχουμε δει ποτέ τον Travis 
Fimmel με σύντροφο;

Ε
λεύθερη και 
ωραία η Dua 
Lipa. Η αλβανι-
κής καταγωγής 

ποπ σταρ φέρεται να 
χώρισε μετά από δύο 
χρόνια με το μοντέλο 
Άνουαρ Χαντίντ και α-
πολαμβάνει την ελευθε-
ρία της παρέα με φίλες. 
Αυτές τις μέρες βρίσκε-
ται στην εξοχική της κα-
τοικία στο Σόχο και φω-
τογραφήθηκε με αποκα-
λυπτικό μπικίνι.

Σκέτη κόλαση, η Τόκιο έπεσε 
στα γόνατα

Η σέξι εκπρόσωπος της Σερβίας Η σέξι εκπρόσωπος της Σερβίας 
στη Eurovision είδε Ερυθρό στη Eurovision είδε Ερυθρό 

Αστέρα-ΟλυμπιακόΑστέρα-Ολυμπιακό

H 
Ιβάνα Νίκολιτς, εκπρόσωπος 
της Σερβίας στη Eurovision το 
2021, παρακολούθησε τον α-
γώνα του Ερυθρού Αστέρα με 

τον Ολυμπι Η 26χρονη ντόπια σταρ πα-
ρακολούθησε από τις θέσεις κοντά στο 
παρκέ την αναμέτρηση και ανέβασε αρ-
κετά stories στο Instagram, με τον σκη-
νοθέτη της σερβικής τηλεόρασης να της 

κάνει αρκετά πλάνα. ακό.
Μια ξεχωριστή παρουσία είχε η αναμέ-
τρηση του Ερυθρού Αστέρα με τον Ολυμπι-
ακό για την Ευρωλίγκα. Μεταξύ των θεατών 
ήταν η Ιβάνα Νίκολιτς, η σέξι τραγουδίστρια 
και μέλος του συγκροτήματος Hurricane που 
εκπροσώπησε τη Σερβία στη Eurovision το 
2021 καταλαμβάνοντας την 15η θέση.

H φρεσκοχωρισμένη Ντούα Λίπα σε 
σέξι πόζες με μπικίνι
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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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.

Καλούν ται να εμβολιασ τούν έ νας 
Άγγλος, ένας Γερμανός, ένας Αμερικά-
νος και ένας Έλληνας. Πάει πρώτος ο 
Άγγλος.
- Δεν εμβολιάζομαι, λέει.
- Μα Κύριε το εμβόλιο θα χορηγηθεί 
ειδικά στους τζέντλεμαν (!!..)
- Α, εντάξει τότε.
Και εμβολιάστηκε. Ακολουθεί ο Γερ-
μανός.
- Δεν θέλω να εμβολιαστώ, τονίζει 
εμφατικά. Μα Κύριε, είναι διαταγή!
- Α, εντάξει τότε.
Και εμβολιάστηκε. Ακολουθεί ο Αμε-
ρικανός.
- Ούτε να το συζητάτε, τους το ξεκόβει 
εξαρχής.
- Μα Κύριε γιατί, εδώ εμβολιάστηκε ο 
γείτονας σας.
- Α, εντάξει τότε.
Και εμβολιάστηκε. Ακολουθεί ο Έλλη-
νας.
- Μακριά από μένα, ούτε κατά διάνοια.
- Μα Κύριε το εμβόλιο θα χορηγηθεί 
ειδικά στους τζέντλεμαν.
- Δεν μ’ ενδιαφέρει.
- Μα είναι διαταγή!
- Σιγά που θα υπακούσω στις διατα-
γές σας.
- Δεν βλέπετε που το έκανε ο γείτονας 
σας;
- Και λοιπόν; Μου είναι αδιάφορο.

- Μα τέλος πάντων, από που έρχεστε; Τι 
εθνικότητας είστε;
- Είμαι Έλληνας.
- Έλληνας; Α, εν τάξει κανένα πρό-
βλημα, έτσι κι αλλιώς δεν συμπεριλαμ-
βάνεστε στους προς εμβολιασμό, δεν 
το δικαιούστε
- ΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ; ΜΕ ΠΟΙΟ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ; ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ!
Και εμβολιάστηκε και ο Έλληνας!

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

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

Στα Επτάνησα, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς γίνεται το έθιμο της «κολόνιας». Οι άνθρωποι 
κατεβαίνουν στους δρόμους κρατώντας μπουκάλια με κολόνια και «ραίνουν» ο ένας τον άλλο. Με τον 
τρόπο αυτό, γιορτάζουν τον ερχομό του νέου έτους, και τραγουδούν: « Ήρθαμε με ρόδα και ανθούς να 

σας ειπούμε Χρόνους Πολλούς».

Το αδιαχώρητο τον Δεκέμβριο του 1960 
μπροστά από το κατάστημα των Αφων 

Λαμπρόπουλοι

Στη Βαρβάκειο 
Αθήνα, δεκαετία ‘50 

για γαλοπούλες

Κάλαντα κάπου 
στην Αττική, 

1950  

Κουραμπιέδες, 80 δραχμές η 
οκά Πηγή: www.lifo.gr

Το 1948 κι όχι μόνο οι 
τροχονόμοι λάμβαναν δώρα 

από τους πολίτες της 
περιόδο των Χριστουγέννων

Παιδιά από την Πρόνοια υποδέχονται 
τον Αϊ-Βασίλη, τη δεκαετία του ’60 

Τρίγωνα-κάλαντα μπροστά από 
την Ακαδημία, δεκαετία 1950 

Κομπανία… Μωμόγερων τηρούν το έθιμο του Πόντου, κάνοντας «ψευτοπολέμους» μεταξύ τους στους 
δρόμους της βόρειας Ελλάδας και τραγουδώντας ευχές

Άγιος Βασίλης 
έρχεται στην Αθήνα 
τη δεκαετία του ‘50 
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Η Ηλεία είναι παράξενη. Δεν υπάρχει άλλη 
λέξη για να περιγράψεις έναν τόπο που 
από τη μία είναι γεμάτος θησαυρούς, από 
την άλλη είναι υποβαθμισμένος και κατά 
τόπους σχεδόν παρατημένος. Αυτό καλό 
είναι να το έχει στο μυαλό του ο επισκέπτης 
προτού ξεκινήσει τη γνωριμία του με έναν 
από τους πιο σημαντικούς, όμορφους 
αλλά και αντιφατικούς νομούς της χώρας. 
Σημείο αναφοράς στην Ηλεία είναι η 
Αρχαία Ολυμπία, το κατά Καζαντζάκη 
«υποβλητικότερο τοπίο στην Ελλάδα, 
που παρακινεί τόσο γλυκά και επίμονα 
στην ειρήνη και στη συμφιλίωση», ο 
τόπος όπου καθιερώθηκε ο θεσμός της 
ιερής εκεχειρίας, σύμφωνα με την οποία 
απαγορεύονταν οι εχθροπραξίες στη 
διάρκεια των Αγώνων.

Ε
δώ βρίσκεται το αναστηλωμένο Φιλιππείο, 
που αφιερώθηκε από τον Φίλιππο Β  ́στον 
Δία μετά τη νίκη στη μάχη της Χαιρώνει-
ας (338 π.Χ.) και είναι ένα από τα ωραιό-

τερα οικοδομήματα της Αρχαίας Ολυμπίας που 
διασώζονται σήμερα. Η έπαυλη του Νέρωνα (που 
κατασκευάστηκε για τη διαμονή του Ρωμαίου αυ-
τοκράτορα όταν ήρθε στην Ολυμπία για να αγω-
νιστεί και εν τέλει να χριστεί ολυμπιονίκης) και η 
Στοά της Ηχούς (με τα επίχρυσα αγάλματα του βα-
σιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίου Β΄ και της συζύ-
γου του Αρσινόης, τα οποία βλέπουμε πια μόνο 
σε σχέδια) μαρτυρούν την οικουμενικότητα της Ο-
λυμπίας. Έτσι και σήμερα, άνθρωποι από όλο τον 
κόσμο ταξιδεύουν μέχρι τη δυτική Πελοπόννησο 
για να θαυμάσουν τον πολιτισμό και τις ιδέες που 
γεννήθηκαν εδώ πριν από 2.500 χρόνια.
Προτού επισκεφτείτε την Αρχαία Ολυμπία, έχετε 
κατά νου ότι θέλει χρόνο και καλή προετοιμασία. 
Εφοδιαστείτε με νερό, γιατί δεν θα βρείτε εντός 
του αρχαιολογικού χώρου, τυπώστε από το ίντερ-
νετ έναν χάρτη-κάτοψη των μνημείων, γιατί δεν θα 
σας δώσουν στην είσοδο, και αφιερώστε της του-
λάχιστον μισή ημέρα. Ξεκινήστε την περιήγησή 
σας από το Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών 
Αγώνων της Αρχαιότητας, ώστε να «καταλάβετε» 
καλύτερα τον αρχαιολογικό χώρο, που εκτείνε-
ται στους νοτιοδυτικούς πρόποδες του Κρονίου 

Λόφου. Συνεχίστε με το Μουσείο της Ιστορίας των 
ανασκαφών της Ολυμπίας, όπου παρουσιάζεται 
με χρονολογικό και θεματικό τρόπο το ανασκα-
φικό έργο στην περιοχή, και ολοκληρώστε την 
πολιτιστική διαδρομή με το Αρχαιολογικό Μου-
σείο. Εδώ, εκτός από τον Ερμή του Πραξιτέλη (σκα-
λισμένο σε παριανό μάρμαρο άγαλμα του αγγε-
λιαφόρου των θεών, ύψους 2,13 μ., που κρατάει 
στην αγκαλιά του τον μικρό Διόνυσο), θα δείτε τα 
συγκλονιστικά αετώματα του ναού του Δία. Και 
θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό, ειδικότερα με το 
δυτικό αέτωμα, όπου απεικονίζεται η Κενταυρο-
μαχία με τους μεθυσμένους Κενταύρους να επι-
τίθενται στις γυναίκες των Λαπιθών, τις Λαπιθίδες 
να παρακολουθούν ξαπλωμένες τη σύγκρουση 
και τον θεό Απόλλωνα να προσπαθεί να κατευνά-
σει τα πνεύματα. Προτού φύγετε από τον οικισμό 
της Αρχαίας Ολυμπίας –ένα κλασικό τουριστικό 
χωριουδάκι γεμάτο μαγαζιά με σουβενίρ και φολ-
κλόρ ατμόσφαιρα–, μπορείτε να κάνετε μια βόλτα 
και από το Μουσείο Αρχιμήδη, που είναι αφιερω-
μένο στην τεχνολογία της αρχαιότητας.

Μετά την Ολυμπία, τι;
Η Ηλεία, πέρα από την Αρχαία Ολυμπία, έχει 
άπειρα αξιοθέατα που αξίζουν την προσοχή σας. 

Κατ’ αρχάς τον Κυπαρισσιακό κόλπο, βασικό 
τόπο ωοτοκίας της Caretta-caretta, με την τερά-
στια αμμουδιά του, που είναι ιδανική για οικογέ-
νειες, έχει τρομερό ηλιοβασίλεμα αλλά και μερικά 
προσεγμένα beach bars, όπως είναι το Καζα-
μπλάνκα στη Ζαχάρω. Δυστυχώς, στον Κυπαρισ-
σιακό κόλπο δεν θα έρθετε αντιμέτωποι μόνο με 
την ομορφιά της Ηλείας, αλλά και με την ασχήμια 
της, δηλαδή με απέραντες σειρές αυθαίρετων 
«εξοχικών», χτισμένων πάνω στο κύμα. Το έτερο 
σημαντικό φυσικό αξιοθέατο μετά τον Κυπαρισ-
σιακό κόλπο είναι το δρυοδάσος της Φολόης, 
στην ενδοχώρα του νομού, κοντά στα σύνορα 
με Αρκαδία-Αχαΐα. Κάντε τον κόπο να οδηγήσετε 
μέχρι εκεί και δεν θα απογοητευτείτε. Θα βρε-
θείτε στη μυθική κατοικία των Κενταύρων, ένα 
δάσος γεμάτο πανύψηλες βελανιδιές, από αυτά 
που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στο ελλη-
νικό τοπίο.
Συνεχίστε το σαφάρι στη νότια Ηλεία. Περάστε 
πρώτα για έναν καφέ από την πετρόχτιστη Ανδρί-
τσαινα και προχωρήστε προς τον ναό του Επικού-
ριου Απόλλωνα, το πρώτο ελληνικό μνημείο που 
εντάχθηκε στη λίστα της UNESCO τo 1986. Έργο 
του Ικτίνου, του 420-400 π.Χ., ενσωματώνει χαρα-
κτηριστικά και των τριών αρχιτεκτονικών ρυθμών 

(δωρικός, ιωνικός, κορινθιακός). Αν και η αρχαι-
ολογική κοινότητα τον θεωρεί εξαιρετικά σημα-
ντικό, φαίνεται ότι δεν απολαμβάνει τη δημοφιλία 
που του αξίζει. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 
το 2018 η επισκεψιμότητα στην Αρχαία Ολυμπία 
ήταν 484.238 και στον Επικούριο Απόλλωνα μόλις 
28.788 άτομα. Μπορεί να φταίει η απόμερη τοπο-
θεσία του ναού, μακριά από τις παραλίες και τα 
beach bars, σε λόφο ύψους 1.130 μ.
Μην παραλείψετε να βάλετε στο πρόγραμμα και 
τον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας (στο βόρειο 
κομμάτι του νομού), διοργανώτριας πόλης των 
Ολυμπιακών Αγώνων, με το ιδιόμορφο θέατρο 
που είχε χωμάτινο κοίλο και λίθινη σκηνή. Φέτος, 
όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιηθεί εδώ το 
θερινό Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας. Κι αν νομίζετε 
ότι η περιοχή ήκμασε μόνο στην αρχαιότητα, επι-
σκεφτείτε το Κάστρο Χλεμούτσι, για να δείτε ότι 
κάνετε λάθος. Πρόκειται για το σημαντικότερο 
κάστρο του Πριγκιπάτου της Αχαΐας, ένα καλο-
διατηρημένο φραγκικό οχυρό, που χτίστηκε το 
1220-1223 από τον πρίγκιπα Γοδεφρείδο Ά Βιλλε-
αρδουίνο. Ενδιαφέρον έχει η νέα δράση της Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων Ηλείας («Θερινό κουδούνι στο 
Κάστρο Χλεμούτσι»), που περιλαμβάνει παιχνίδια 
κρυμμένου θησαυρού και βιωματικά εργαστήρια 
ανασκαφής, με σκοπό να εξοικειώσει τα παιδιά 
με την ιστορία της περιοχής. Κλείστε το οδοιπο-
ρικό με κάτι πιο σύγχρονο: μια βραδιά στο Σινέ 
Ρόδον, το θερινό σινεμά που έχει καταφέρει να 
βάλει στον πολιτιστικό χάρτη της Πελοποννήσου 
το μικρό χωριό Σταφιδόκαμπος. Είναι ένας ανα-
πάντεχα ατμοσφαιρικός κινηματογράφος, που οι 
κάτοικοι του χωριού συντηρούν με μεγάλη αγάπη.

INFO
• Αρχαία Ολυμπία, τηλ. 26240-22517. Καθημερινά 
08.00-20.00. Ενιαίο εισιτήριο 12 ευρώ.
• Αρχαία Ήλιδα, τηλ. 26220-41415. Ανοιχτά καθη-
μερινά 08.30-16.00, είσοδος ελεύθερη. Είσοδος 
στο μουσείο 2 ευρώ.
• Ναός Επικούριου Απόλλωνα, τηλ. 26260-22275, 
ανοιχτά καθημερινά 08.00-20.00, είσοδος 6 ευρώ.
• Κάστρο Χλεμούτσι, τηλ. 26230-95033, ανοιχτά 
καθημερινά 08.30-16.00 πλην Τρίτης, είσοδος 4 
ευρώ.
• Μουσείο Αρχιμήδη, τηλ. 6931-831530. Ανοιχτά 
καθημερινά 10.00-20.00, είσοδος με εθελοντική 
συνεισφορά.

Ηλεία: Πολιτιστικό σαφάρι
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Για πρώτη φορά φέτος θα 
επιχορηγηθούν από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού εκδηλώσεις 
και δράσεις Προσφυγικών  
Σωματείων και Ομοσπονδιών 
Προσφυγικών Συλλόγων και 
Ενώσεων

Σ
την επέτειο της Μικρασιατικής 
Καταστροφής και στην ανά-
δειξη της μνήμης και της ταυ-
τότητας των προσφυγικών 

κοινοτήτων αφιερώνει το έτος 2022 
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού. Η επέτειος θα είναι και ο κεντρι-
κός θεματικός άξονας του νέου κύ-
κλου εκδηλώσεων με γενικό τίτλο «Ό-
λη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2022».
Πρόκειται για τον θεσμό που γεννή-
θηκε κατά την διάρκεια της πανδημίας 
με στόχο την ενδυνάμωση της πολιτι-
στικής δραστηριότητας και την στή-
ριξη των εργαζόμενων στον χώρο του 
πολιτισμού.
«Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού τιμά στο 2022 την μνήμη της 
επετείου συμπλήρωσης 100 ετών από 
τη Μικρασιατική Καταστροφή και τον 
ξεριζωμό των Ελλήνων από τους γενέ-
θλιους τόπους τους. Τιμά ένα ιστορικό 
γεγονός που επηρέασε καθοριστικά 
τον Ελληνισμό και τη διαμόρφωση 
της νέας Ελλάδας. Ο θεσμός «Όλη η 
Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2022», για το 
επόμενο καλοκαίρι, είναι μονοθεματι-

κός. Θέλουμε ιδιαίτερα να τιμήσουμε 
τις προσφυγικές κοινότητες, τους 
εκπατρισμένους Έλληνες, αυτούς που 
μεταλαμπάδευσαν στη μητροπολι-
τική πατρίδα τον πλούτο των παραδό-
σεών τους, τις τέχνες και την παιδεία 
τους, διαμορφώνοντας μια νέα ταυ-
τότητα. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζοντας 
την καθοριστική συμβολή των προ-
σφύγων στη σύγχρονη Ελλάδα, απευ-
θύνουμε πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στα Δευτεροβάθμια 
Προσφυγικά Σωματεία και στις Ομο-
σπονδίες Προσφυγικών Συλλόγων 
και Ενώσεων για την υποβολή προ-

τάσεων επιχορήγησης συγκροτημέ-
νων δράσεων, οι οποίες θα τιμήσουν 
την ιστορία και την προσφορά των 
προσφυγικών κοινοτήτων» δήλωσε 
η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού Λίνα Μενδώνη.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και 
των δράσεων «Όλη η Ελλάδα ένας 
Πολιτισμός» για το 2022, το οποίο 
είναι αποκλειστικά αφιερωμένο 
στη Μικρασιατική Καταστροφή, θα 
συγκροτηθεί από τις προτάσεις που 
θα επιλεγούν από Ειδική Επιτροπή του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης, 

μέσω της ηλεκτρονικής πύλης Πολιτι-
στικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ  drasis.
culture.gr. 
Η ηλεκτρονική πύλη για την κατά-
θεση των προτάσεων θα ανοίξει από 
την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 και 
θα λειτουργήσει ως και την Πέμπτη 
17 Φεβρουαρίου 2022. Η προκή-
ρυξη θα δημοσιοποιηθεί τη Δευτέρα 
17 Ιανουαρίου 2022, ταυτόχρονα 
με το άνοιγμα της πύλης. Προτάσεις 
μπορούν να υποβάλλουν οι ΑΜΚΕ, 
οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο 
μητρώο του ΥΠΠΟΑ. Κάθε ΑΜΚΕ έχει 
δικαίωμα να υποβάλει μία πρόταση.

Ε
νδιαφέροντα ευρήματα έφερε στο φως η 
συνέχεια της ανασκαφής της Αρχαιολογι-
κής Εταιρείας στο ορεινό ανάκτορο της Ζω-
μίνθου στον Ψηλορείτη, που πραγματοποι-

ήθηκε το καλακαίρι υπό την διεύθυνση της δρος Έ-
φης Σαπουνά-Σακελλαράκη. Πρόκειται για μια πε-
ριοχή η οποία ανασκάπτεται, σταδιακά, από την δε-
καετία του ’80  και απ’ όπου έχει ανασυρθεί πολύ 
μεγάλος αριθμός σημαντικών κινητών ευρημάτων.
Η ανασκαφική έρευνα επικεντρώθηκε στην περι-
οχή εκτός της βόρειας εισόδου του κεντρικού κτι-
ρίου της Νεοανακτορικής εποχής (1700-1600 π.Χ.)  
όπου εντοπίσθηκε αυλή με την οποία συμπληρώ-
νεται και αποσαφηνίζεται πλήρως η εικόνα του 
ανακτόρου. Κι αυτό, γιατί ήταν κατασκευασμένη 
επάνω σε πρωιμότερο στρώμα της Παλαιοανακτο-
ρικής εποχής, που έδωσε νέα ευρήματα ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος, διευρύνοντας τη γνώση μας για την 
αρχιτεκτονική και την λειτουργία του ανακτόρου, 
καθώς και την ιστορία του. Υπενθυμίζεται, ότι πρό-
κειται για τεράστιο και πολυτελές κτίριο, έκτασης 
1.800 τ.μ. με 71 δωμάτια στο ισόγειο -συμπεριλαμ-
βανομένων των εργαστηρίων και των αποθηκών - 
και με δύο κατασκευαστικές φάσεις.
Το τμήμα της αυλής που ανασκάφηκε ήταν επι-
στρωμένο με μεγάλες, ακανόνιστες  πλάκες, οι 

οποίες βρέθηκαν πεσμένες λοξά, ακολουθώντας 
την κλίση του παρακείμενου λόφου. Στο βόρειο 
τμήμα της μάλιστα έχει αποκαλυφθεί ένα περιτεί-
χισμα, προφανώς για την συγκράτηση του εδά-
φους. Κατά την κατασκευή της εξάλλου, είχε υπάρ-
ξει μέριμνα ώστε όλη η επίστρωση να βρίσκεται 
στο ίδιο επίπεδο, κάτι που δείχνει για μια ακόμη 
φορά την προηγμένη τεχνογνωσία της εποχής. 
Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε συμπαγές χώμα, 
πάχους 0,35 μ. αναμεμειγμένο με μικροσκοπικά 
θραύσματα αγγείων, μία τεχνική, που εκτός από 
την ισοστάθμιση του χώρου, αποσκοπούσε και 

στην αποστράγγιση των υδάτων. Κάτι το οποίο επι-
βεβαιώθηκε από ειδικούς που κλήθηκαν για να 
εξετάσουν το έργο. Να σημειωθεί, ότι η πρακτική 
αυτή της αποστράγγισης είναι σημαντική προ-
σθήκη στα λοιπά έργα ύδρευσης και αποχέτευσης 
του ανακτόρου, όπως οι λίθινοι και πήλινοι αγωγοί, 
καθώς και ανοίγματα απορροής υδάτων στη βάση 
των τοίχων. Στοιχεία, που έχουν πιθανώς σχέση και 
με κάθετες γωνιακές κατασκευές, οι οποίες εντοπί-
σθηκαν να ξεκινούν από όροφο, να φθάνουν στο 
ισόγειο και να καταλήγουν σε ανοίγματα- εξόδους 
στους τοίχους του κτιρίου.

«Η Κρητικοπούλα» 
του Σπύρου 
Σαμάρα επέστρεψε 
στο θέατρο 
Ολύμπια 150 
χρόνια μετά 

Με την συμμετοχή πλήθους 
κόσμου και παρουσία του 
Δημάρχου Αθηναίων Κώστα 
Μπακογιάννη, ο οποίος συνο-
δευόταν από την σύζυγό του Σία 
Κοσιώνη, έγινε το βράδυ του 
Σαββάτου, στο Ολύμπια, Δημο-
τικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία 
Κάλλας», η πρεμιέρα της κωμική 
όπερας του Σπύρου Σαμάρα «Η 
Κρητικοπούλα». Η ατμόσφαιρα 
ήταν συγκινητική καθώς η παρά-
σταση επέστρεψε στον ίδιο χώρο 
150 χρόνια μετά χρόνια μετά την 
πρώτη παγκόσμια παρουσίαση 
της, το 1916.
 «Η Κρητικοπούλα» αποτελεί 
έναν ύμνο στην ειρήνη, την ομό-
νοια και την ίδια τη ζωή. Μετα-
φέρει το κοινό στην εποχή της 
ενετοκρατούμενης Κρήτης (1211-
1715) μέσα από μια ιστορία αγά-
πης κι ένα γαϊτανάκι κωμικών 
ανατροπών. Η όμορφη Αρετή 
μεταμφιέζεται σε Μανωλιό για 
να πείσει τον Ενετό Δούκα της 
Κρήτης, να παραχωρήσει προνό-
μια στους συμπατριώτες της κρη-
τικούς. Παραδοσιακά τραγού-
δια και χοροί, ηρωισμός, κρη-
τική λεβεντιά αλλά και η φλόγα 
της επανάστασης συνθέτουν την 
ατμόσφαιρα μιας απολαυστικής 
κωμικής όπερας.
Η παράσταση είναι μια παρα-
γωγή του Οργανισμού Πολι-
τισμού Αθλητισμού και Νεο-
λαίας του Δήμου Αθηναίων, που 
εντάσσεται στο πλαίσιο των χρι-
στουγεννιάτικων εκδηλώσεών 
του, και αναβιώνει τη σπάνια 
σκηνική παρουσίαση της πλή-
ρους μορφής του έργου από την 
Εθνική Λυρική Σκηνή το 2011. Τη 
σκηνοθεσία υπογράφει ο Πέτρος 
Ζούλιας, ενώ το πολυπληθές 
καστ, τη Συμφωνική Ορχήστρα 
και τη Χορωδία του Δήμου Αθη-
ναίων διευθύνει ο Ανδρέας Τσε-
λίκας. Συμπτάττουν καταξιωμένοι 
αλλά και νέοι ταλαντούχοι σολίστ 
μεταξύ των οποίων και οι  Ελένη 
Βουδουράκη, Μιράντα Μακρυ-
νιώτη, Μαριλένα Στριφτόμπολα, 
Άννυ Φασσέα, Διονύσης Τσαντί-
νης,

Στην επέτειο της Μικρασιατικής Καταστροφής αφιερώνεται 
το 2022 ο θεσμός «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» 

Νέα ευρήματα από την ανασκαφή στο ορεινό ανάκτορο 
της Ζωμίνθου στον Ψηλορείτη

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ο 
Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 2-0 στο Φά-
ληρο στη ρεβάνς του 3-2 με τον Λεβαδει-
ακό και έτσι προχώρησε στον θεσμό του 
Κυπέλλου. Ο Τικίνιο βρήκε δύο φορές δί-

χτυα και έτσι οι Πειραιώτες πέρασαν στην επόμενη 
φάση.

Με αλλαγές ο Μαρτίνς και βασικούς Αν-
δρούτσο, Μπα, Βαλμπουενά και Βρουσάι
Ο Μαρτίνς προχώρησε σε αλλαγές για το ματς με τον 
Λεβαδειακό. Κάτω από τα γκολπόστ ο Κρίστινσον και 
άμυνα με Μπα, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ και Ανδρούτσο. 
Οι Μ. Καμαρά και Μπουχαλάκης στο κέντρο, ο Βαλ-
μπουενά δεκάρι, άκρα με Βρουσάι και Ονιε-
κούρου και φορ ο Τικίνιο.

Πως ξεκίνησε ο Λεβαδειακός
Από την πλευρά του ο Λεβαδειακός 
είχε διάταξη 4-3-3. Οι Δούμτσιος, 
Βρακάς και Πολέτο ήταν η τριάδα 
της επίθεσης και οι Μεχία, Νίκας και 
Χάμοντ στο κέντρο.

Άμα έχεις Ματιέ δεν φοβάσαι τίποτα
Στο α’ μέρος ο Ολυμπιακός βρήκε δύο γκολ στο ματς 
χάρις στην ποιότητα του Ματιέ Βαλμπουενά. Το 1-0 
του Τικίνιο με κεφαλιά έγινε στο 25’ από σέντρα του 
Βαλμπουενά ενώ ο Ολυμπιακός είχε χάσει μεγάλες 
φάσεις με παίκτες όπως οι Μαντί Καμαρά και Ονι-
εκούρου αλλά και τον Βαλμπουενά. Ο Λεβαδειακός 
απείλησε με Νίλι και Πολέτο και είχε ένα χαμένο τετ 
α τετ.
Στο 43ο λεπτό ο Τικίνιο έβαλε και το 2ο γκολ από 
κοντά μετά από φάση που ξεκίνησε από τον Βαλ-
μπουενά και αποτυχημένη ενέργεια του Ονιεκούρου 
(και οι 2 φάσεις των γκολ των Πειραιωτών είχαν VAR 
check, η πρώτη για οφσάιντ και η 2η για χέρι). Κάπως 
έτσι το πρώτο μέρος έκλεισε στο 2-0 υπέρ του Ολυ-
μπιακού με τον Βαλμπουενά να αποθεώνεται από 
τον κόσμο.

Ανεβασμένος ο Μαντί Καμαρά, το 2-0 έ-
μεινε έως το τέλος, στα 8 γκολ ο Τικίνιο
Ο Μαντί Καμαρά έδειξε πάντως ανεβασμένος και 
βελτιωμένος σε αυτό το ματς με τον Λεβαδειακό. Στο 

2ο μέρος είχε και στο 58’ μία φάση όπου πέρασε 
όποιον βρήκε και έκανε ένα σουτ που αποκρούστηκε 
δύσκολα. Στο 72’ ο Αγκιμπού Καμαρά έχασε μεγάλη 
φάση με κλέψιμο στον Στογιάνοβιτς και χαμένο τετ 
α τετ.
Στα εναπομείναντα λεπτά και οι 2 ομάδες έκαναν 
αλλαγές. Στο 93’ ο Λεβαδειακός βρήκε δίχτυα αλλά 
μετά και από τσεκάρισμα στο VAR δόθηκε οφσάιντ, 
το τέρμα δεν μέτρησε και το ματς τελείωσε στο 2-0, 
στέλνοντας τον Ολυμπιακό στην επόμενη φάση του 
θεσμού.
Ο Ολυμπιακός γενικότερα ζορίστηκε σε αυτήν την 
δυάδα των αγώνων σε σχέση πάντα με το προσ-

δοκώμενο. Στο 2ο ματς πάντως γενικά ήταν 
ανώτερος και είχε σε καλή μέρα τους Βαλ-

μπουενά, Μαντί Καμαρά και Τικίνιο που 
έβαλε 2 γκολ και έτσι έφτασε τα 8 σε 23 
ματς φέτος.
Μετά τη νίκη επί του Λεβαδειακού 
με 2-0, που χάρισε στον Ολυμπιακό 
την πρόκριση στα προημιτελικά του 

Κυπέλλου, ο Πέδρο Μαρτίνς ανέφερε 
στην Cosmote TV:

«Ήταν πολύ καλός ο τρόπος για να τελειώσει η 
χρονιά, σε ένα παιχνίδι βέβαια που δεν κάναμε ιδι-
αίτερα καλό ματς. Παίζαμε με μια ομάδα αξιόπιστη, 
πιστή σε αυτό που κάνει».
Για το δώρο που θα ήθελε για τη νέα σεζόν:
«Θα ήθελα τον τίτλο και μεγάλη συμμετοχή στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις».
Η ευχή του για τις γιορτές:
«Να τελειώσει η πανδημία, να επιστρέψουμε στην 
κανονικότητα. Να ευχηθώ καλές γιορτές και χρό-
νια πολλά σε όλο τον κόσμο και ειδικά στους οπα-
δούς του Ολυμπιακού. Εκείνοι είναι που μας δίνουν 
δύναμη, χωρίς εκείνους δεν είναι καθόλου το ίδιο».
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Κρίστινσον, Μ. Καμαρά (88’ Σουρ-
λής), Μπουχαλάκης (83’ Εμβιλά), Ονιεκούρου (61’ 
Ροντρίγκες), Ανδρούτσος, Βρουσάι, Ο. Μπα (83’ 
Αβραάμ), Βαλμπουενά (61’ Αγκιμπού Καμαρά), Τικί-
νιο, Ρέαμπτσιουκ και Σισέ.
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Στογιάνοβιτς, Βήχος, Νίκας (71’ 
Μουτίνιο), Τσάπρας, Νίλι (82’ λ.τρ. Αλμπάνης), 
Πολέτο (82’ Μυτίδης), Μεχία, Βρακάς, Λιάγκας, Δού-
μτσιος (63’ Τζημόπουλος) και Χάμοντ (63’ Λινάρδος).

Mε ηγέτη - δημιουργό τον Ματιέ Βαλμπουενά και σκόρερ τον Τικίνιο Σοάρες (25’, 43’) ο 
Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 2-0 τον Λεβαδειακό που στάθηκε θαυμάσια στο «Γ. Καραϊσκάκης» 
και προκρίθηκε στους «8» του Κυπέλλου μετά την ήττα στη Λιβαδειά

Κέρασε ο Βαλμπουενά, Κέρασε ο Βαλμπουενά, 
καθάρισε ο Τικίνιοκαθάρισε ο Τικίνιο

Αναγέννηση Καρδίτσας - Άγιος Νικόλαος 5-0
Με δεύτερη νίκη σφράγισε 
την ιστορική πρόκριση

Με τους Λάμπρο Πολίτη και Κώστα Πλέγα απόλυτους πρωτα-
γωνιστές, η Αναγέννηση Καρδίτσας θριάμβευσε με 5-0 επί του 
Αγίου Νικολάου και πήρε την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου 
Ελλάδος για πρώτη φορά στην ιστορία της!
Το εισιτήριο για τους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας σφράγισε η 

Αναγέννηση Καρδίτσας για πρώτη φορά στην 117χρονη ιστορία της, 
αφού μετά τη νίκη της με 1-0 στην Κρήτη θριάμβευσε και σήμερα με 
5-0 επί του Αγίου Νικολάου στο γήπεδο της θεσσαλικής πόλης. Η δια-
φορά κατηγορίας αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για τους ποδο-
σφαιριστές του Νίκου Σούργια, αφού ο Άγιος Νικόλαος δεν κατάφερε 
να προβάλει ιδιαίτερες αντιστάσεις σε κανένα σημείο του παιχνιδιού.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο ματς, και ευτύχησαν να προηγη-
θούν στο 18ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πολίτη. Ένα 
λεπτό νωρίτερα, ο Βιδάλ δέχθηκε το μαρκάρισμα του Κατσαρού μέσα 
στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και ο διαιτητής αναμέτρησης έδειξε 
την άσπρη βούλα.
Μάλιστα, οι παίκτες του Περικλή Αμανατίδη έφτασαν πολύ κοντά στο 
2-0 λίγα λεπτά αργότερα, όταν στο 26’ το όμορφο μακρινό σουτ του 
Πλέγα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Μπένκο. Στο 
32’ ο Μάνιος κατάφερε να σκοράρει, όμως υποδείχθηκε σωστά σε 
θέση οφσάιντ και έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 
γκολ-πέναλτι του Πολίτη να τις χωρίζει.
Όποιες ελπίδες μπορoύσε να διατηρεί ο Άγιος Νικόλαος για την υπό-
θεση πρόκριση ενόψει του δεύτερου μέρους, εξανεμίστηκαν πολύ 
γρήγορα. Ο Πολίτης έγινε στο 54’ από εκτελεστής δημιουργός, γύρισε 
την μπάλα από τα δεξιά και ο Στέφανος Αθανασιάδης δεν δυσκολεύ-
τηκε από κοντά να κάνει το 2-0, «κλειδώνοντας» την πρόκριση για την 
Αναγέννηση!
Στο 62’ οι Θεσσαλοί έκαναν και το 3-0, με τον Πολίτη να πραγματο-
ποιεί δεύτερο εξαιρετικό γύρισμα από τα δεξιά, και τον κορυφαίο του 
γηπέδου Πλέγα να νικάει τον Μπένκο με όμορφο πλασέ από το ύψους 
του πέναλτι. Στο 68’ ο Κοτσώνης πρόλαβε την έξοδο του Μπένκο μετά 
από εκτέλεση φάουλ του Μπενγκόα έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη 
νίκη της ομάδας του, ενώ μόλις δύο λεπτά αργότερα ο Πλέγας με δεύ-
τερο προσωπικό γκολ έγραψε το 5-0!
Ο χαφ των Θεσσαλών στον πανηγυρισμό του απευθύνθηκε προς τον 
Κίτο, με τον αμυντικό της ομάδας του Λασιθίου να απαντά με γροθιά 
προς τον αντίπαλό του! Έτσι, ο Πλέγας αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη 
κάρτα, ενώ ο Κίτος δέχθηκε απευθείας κόκκινη!
Συνεχίζοντας το παιχνίδι με 10 παίκτες η καθεμία, οι δύο ομάδες δεν 
προσέφεραν άλλες συγκινήσεις στα λεπτά που απέμειναν, και έτσι η 
Αναγέννηση Καρδίτσας πήρε θριαμβευτικά την ιστορική πρόκριση για 
τους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας!
Αναγέννηση Καρδίτσας: Γκέκας, Γκόλιας, Κουτρομάνος, Κοτσώνης, 
Σταμόπουλος (77’ Γκουγκούδης), Λαγός (46’ Μπάλλας), Πολίτης (77’ 
Θεολόγης), Πλέγας, Αθανασιάδης (64’ Μπένγκολ), Μανιός, Βιδάλ (64’ 
Γκίνι)
ΑΟΑΝ: Μπένκο, Δολαψάκης, Πιθαρούλης (78’ Μαυρής), Τσανάι, 
Κατσαρός, Πλουσής (69’ Τζιλάι), Κίτος, Μηνάς, Παπαδόπουλος (78’ 
Πάγια), Νοκάι, Φουκαράκης



62 24 Δεκεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Μ
ε «προίκα» το 1-0 του πρώ-
του αγώνα, ο χαλαρός Πα-
ναιτωλικός έπαιξε με την 
φωτιά και παραλίγο να καεί 

κόντρα στη Νίκη Βόλου που είχε δοκάρι 
στο 91΄ με τον Μιράντα. Τελικά στο τε-
λευταίο λεπτό των καθυστερήσεων (94’) 
ο Βέργος σκόραρε, οι Αγρινιώτες νίκη-
σαν 1-0 και με δύο νίκες πήραν την πρό-
κριση στους «8» του Κυπέλλου.
Με τη «φωτιά» έπαιξε σήμερα (22/12) ο 
Παναιτωλικός που υποδέχθηκε τη Νίκη 
Βόλου στη ρεβάνς του 1-0 που είχε κερ-
δίσει στον πρώτο αγώνα του ζευγαριού. 
Οι φιλοξενούμενοι μετά το 70’ «φλέρ-
ταραν» δις με το γκολ που θα έστελνε τις 
ομάδες στην παράταση, όμως τα «κανα-
ρίνια» όχι μόνο κράτησαν το μηδέν αλλά 
και σκόραραν στην τελευταία φάση της 
αναμέτρησης και αυτόματα ντούμπλα-
ραν τις νίκες τους (1-0).
Από την αρχή του ματς οι γηπεδούχοι 
πήραν τα «ηνία». Τα «καναρίνια» ξεκίνη-
σαν άλλωστε με «πρώτη» ομάδα και με 
εμφανή στόχο να μην αφήσουν... περι-
θώρια στους φιλοξενούμενους ώστε 
να μπουν στο παιχνίδι της πρόκρισης. 
Ωστόσο στο πρώτο ημίχρονο δεν κατά-
φεραν να φανούν ιδιαίτερα απειλητικοί. 
Ναι μεν είχαν κατοχή στα επίπεδα του 
62%, και ως επί το πλείστον η δράση 
εξελίσσονταν στο μισό της Νίκης, πλην 
όμως της «τριπλής» ευκαιρίας του 20’ 
δεν έβαλαν άλλη φορά... δύσκολα στον 
Μπάγιτς.
Τότε ο Σέρβος γκολκίπερ απέκρουσε 
την απευθείας εκτέλεση φάουλ του 
Μεντόσα και στη συνέχεια οι Κορ-
νέλιους, Μαλής δεν βρήκαν εστία. Σε 
εκείνο το χρονικό σημείο είδαμε και 
τις 3 από τις 4 τελικές του αγώνα μέχρι 
την ανάπαυλα, αφού υπήρχε ακόμη ένα 
σουτ του Ντουάρτε που κόντραρε, ενώ 
οι «μπλε» εκτός από 1-2 περιπτώσεων 
που βρήκαν χώρο για τρανζίσιον (δρα-
στήριοι οι Γκαρσία, Ροχάνο) δεν έβγα-
λαν τελική στο πρώτο μισό και ο Ροντρί-
γκες... απουσίαζε από την «εξίσωση» της 
αναμέτρησης.
Στο υπόλοιπο διάστημα οι παράλληλες 
αλλά και οι αρκετές στατικές φάσεις των 
γηπεδούχων (συνολικά καταλογίστηκαν 
24 φάουλ μέχρι την ανάπαυλα, μεγάλος 

αριθμός) δεν απέφεραν αποτέλεσμα για 
εκείνους και η άμυνα της Νίκης (τριάδα 
στα στόπερ) διαχειρίζονταν την πίεση, 
όποτε της ασκούνταν.
Το δεύτερο μισό ξεκίνησε σε ανάλογο 
τέμπο και οι ομάδες είχαν οδηγηθεί σε 
σετ παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι κρατούσαν 
μπάλα αλλά δεν «έφτιαχναν» ευκαιρίες, 
ενώ ανασταλτικά κρατούσαν με σχετική 
ευκολία τους αντιπάλους τους μακριά 
από τα δικά τους καρέ.
Στο τελευταίο 20λεπτο όμως τα δεδομένα 
άλλαξαν, κυρίως μετά την είσοδο του Βλα-
χομήτρου που σε συνάρτηση την καλή 
εμφάνιση του Γκαρσία, επέτρεψε στους 
φιλοξενούμενους να φανούν απειλητι-
κοί. Στο 72’ «άγγιξαν» για πρώτη φορά 
το γκολ όταν Τζιοβάρας βρέθηκε απέναντι 
στον Ροντρίγκες ύστερα από κάθετη του 
Ροχάνο και πλάσαρε, αλλά ο Αργεντινός 
πορτιέρε του είπε «όχι», ενώ λίγο αργό-
τερα (76’) ο γκολκίπερ των «κυανοκίτρι-
νων» αντέδρασε εκ νέου σωστά σε διαγώ-
νιο σουτ του Βλαχομήτρου.
Πλέον η αναμέτρηση είχε τον «χαρα-
κτήρα» ντέρμπι και στις καθυστερήσεις... 
έσπασαν καρδιές. Στο 90’+1’ ο Μιράντα 
βρέθηκε μόνος του στο δεύτερο δοκάρι 
καθώς τον «έχασε» η αμυνα του Παναι-
τωλικού ύστερα από γέμισμα του Γκαρ-
σία και έπιασε το εναέριο σουτ, αλλά η 
μπάλα αποκρούστηκε από την εξωτερική 
πλευρά του αριστερού κάθετου δοκα-
ριού των γηπεδούχων, στην μεγαλύτερη 
μέχρι τότε ευκαιρία του ματς.
Οπου όλα έδειχναν πως θα λήξει χωρίς 
σκορ, αλλά δευτερόλεπτα πριν το φινάλε 
ο Βέργος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του 
Αλιατίδη που έχασε τον έλεγχο της μπά-
λας, ο 25χρονος φορ βρέθηκε σε θέση 
τετ α τετ και με πλασέ χάρισε τη νίκη στα 
«καναρίνια».
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Ροντρίγκες, Λούι (84’ 
Αποστολάκης), Μαλής, Κορνέλιους, 
Περέιρα (56’ Βέργος), Φλόρες, Αντού-
νες, Ντουάρτε (84’ Χρ. Μπελεβώνης), 
Μεντόσα, Χουχούμης (64’ Τσιγγάρας), 
Καρέλης (84’ Μπαρμπόσα).
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ: Μπάγιτς, Αλιαπίδης, Τζο-
βάρας, Κυριακίδης, Γκαρσία, Ροχάνο (89’ 
Τζιώρας), Τσουκαλάς (84’ Μέτσε), Πανα-
γιωτίδης (74’ Μιράντα), Ανδρέου (74’ 
Βλαχομήτρος), Κάσσος, Γρομητσάρης.

Παναιτωλικός - Νίκη Βόλου 1-0

Στους «8» με αγγαρεία και 
Βέργο!

O Τσούμπα Ακπομ έβγαλε τον 
ΠΑΟΚ από τη δύσκολη θέση με 
γκολ στο 82’ και σφράγισε στο 91’ 
την πρόκριση του Δικεφάλου στον 
προημιτελικό γύρο του Κυπέλλου 
επί της ΑΕΛ που στάθηκε 
αξιοπρεπέστατα στην Τούμπα.

Ο 
ΠΑΟΚ μπήκε στην άδεια Τού-
μπα έχοντας στο μυαλό του έ-
να πράγμα: να ελαχιστοποι-
ήσει τις πιθανότητες κάζου. ) 

τρόπος που το έκανε στο πρώτο 45λε-
πτο ήταν απόλυτα πειστικός, όχι όμως 
και στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης. 
Μέχρι που εμφανίστηκε στον αγωνι-
στικό χώρο ο Τσούμπα Άκπομ να βάλει 
δύο πανέμορφα γκολ και να διώξει κά-
θε σύννεφο ανησυχίας από τον «ασπρό-
μαυρο» ουρανό.
Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν 
μπροστά στο σκορ (1-0) με 
τη βοήθεια (και το κεφάλι) 
του κεντρικού αμυντικού 
της ΑΕΛ, Νίκου Γκοτζαμα-
νίδη (23’), θα μπορούσαν 
άνετα να έχουν πετύχει κι 
άλλα γκολ, τόσο με τον Στέ-
φαν Σβαμπ, όσο και με τον 
Αντρίγια Ζίβκοβιτς, που με μια 
απίθανη ενέργεια στο 35ο λεπτό επι-
χείρησε να βάλει το γκολ της χρονιάς 
ξαπλώνοντας τέσσερις παίκτες της ΑΕΛ 
στο χορτάρι, όμως το δεύτερο γκολ που 
θα τον έφερνε αγκαλιά με την πρόκριση 
δεν ήρθε ούτε με την κεφαλιά του Ίνγκα-
σον στο ξεκίνημα του β’ μέρους.

Ο Όγκμποε έκανε άνω κάτω την 
άμυνα του ΠΑΟΚ
Οι «βυσσινί» σ’ ολόκληρο το πρώτο 
45λεπτο είχαν μόλις μια καλή στιγμή, με 
το σουτ του Γλύνου (42’) αλλά η συνέ-
χεια ήταν ένα έργο με απόλυτο πρω-
ταγωνιστή τον Μάριο Όγκμποε. Στην 
πρώτη προσπάθεια του (από το τραγικό 
λάθος του Σβαμπ) είδε τον Ζίβκο Ζίβκο-
βιτς να τον σταματά, με τη δεύτερη προ-
σπάθεια του ο Έλληνας επιθετικός της 

ΑΕΛ, με κεφαλιά (και από κανονική θέση 
σύμφωνα με το VAR) νίκησε τον Σέρβο 
γκολκίπερ στον αέρα και ισοφάρισε σε 
1-1.
Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Όγκμποε με 
πλασέ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο 
δοκάρι, με την καθίζηση των παικτών 
του ΠΑΟΚ να είναι απίστευτη. Ο Φυντά-
νης με το ξεκίνημα του β’ μέρους έριξε 
στο ματς τον Ακούνια κι αυτή η κίνηση 
έμοιαζε να έχει προκαλέσει πανικό στην 
«ασπρόμαυρη» άμυνα.

Ο Άκπομ είχε την απάντηση
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου .έφερε από τον 
πάγκο πρώτα τους Μπίσεσβαρ και Κούρ-
τιτς, αλλά η κίνηση-ματ ήταν η είσοδος 
του Τσούμπα Άκπομ στην αναζήτηση του 
γκολ της ηρεμίας και της πρόκρισης.
Ο Άγγλος φορ σε λιγότερο από δεκαπέ-

ντε λεπτά παρουσίας στο χορτάρι 
έγινε ο μεγάλος πρωταγωνιστής 

της. Πρώτα στο 82’ με την 
κεφαλιά-ψαράκι έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΛ 
και έφερε τον ΠΑΟΚ φάτσα 
με την πρόκριση. Το δεύ-
τερο γκολ στο πρώτο λεπτό 

των καθυστερήσεων ήταν το 
απόλυτο «χάι λάιτ». Η μπάλα 

από το πόδι του καρφώθηκε στα 
δίχτυα του Σουλούκου, ο Άκπομ έβγαλε 
τη φανέλα μέσα στον ενθουσιασμό του 
και αυτό του στοίχισε τη δεύτερη κίτρινη 
κάρτα και την αποβολή του από το παι-
χνίδι.
Μέσα σε 14-15 λεπτά ο Τσούμπα Άκπομ 
τα είχε κάνει όλα για τον ΠΑΟΚ!
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Ζ. Ζίβκο-
βιτ ς, Λύρατζης, Ίνγκασον, Μιχαηλί-
δης, Βιε ϊρίν ια (85’ Σίν τκλεϊ ), Σβαμπ 
(68’ Κούρτιτς), Τσιγγάρας (77’ ‘Άκπομ), 
Μουργκ (68’ Μπίσεσβαρ), Α. Ζίβκοβιτς, 
Αουγκούστο, Σφιντέρσκι.
ΑΕΛ (Ηλίας Φυντάνης): Σουλούκος, 
Παπαγεωργίου, Γκοτζαμανίδης (86’ 
Ταχάρ), Θεολόγου, Ομάρ, Ηλιάδης, 
Κολομπίνο, Γαρουφαλιάς (46’ Ακούνια), 
Μπαντιμπαγκά (90’ Κούτσα), Γλυνός (86’ 
Μαυρίας), Όγκμποε.

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 3-1

O Ακπομ τον έστειλε στους 
«8» με δυο γκολ στο τελευταίο 
δεκάλεπτο
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

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

Τ
η δεύτερη νίκη τους στον Νότιο όμι-
λο της Super League 2 πανηγύρισαν 
τα Χανιά επικρατώντας με γκολ των 
Βασιλόγιαννη και Κογιέτε εκτός έ-

δρας του Παναθηναϊκού Β’ με 0-2.
Το ματς μεταξύ του Παναθηναϊκού Β’ με τα 
Χανιά άνοιξε το πρόγραμμα της 9ης αγωνι-
στικής του Νοτίου ομίλου της Super League 
2, με την κρητική ομάδα χάρη στα γκολ του 
Βασιλόγιαννη στο 68’ και του Κογιέτε στο 
87’ να παίρνει τους τρεις βαθμούς της νίκης 
(0-2). Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη στο πρωτά-
θλημα για τα Χανιά, τα οποία μετράνε αρκε-
τές ισοπαλίες από το ξεκίνημα της σεζόν, με 
τον Παναθηναϊκό Β’ να παραμένει λίγο κάτω 
από τη μέση του βαθμολογικού πίνακα.
Οι πράσινοι έχασαν τεράστια ευκαιρία 
στο 6’ με τον Τσιριγώτη να αστοχεί σε τετ-
α-τετ, με τους φιλοξενούμενους να έχουν 
την πρώτη τους ουσιαστική στιγμή στο 24’ 
με σουτ του Τριανταφυλλάκου, το οποίο 
πέρασε άουτ. Μέχρι το τέλος του πρώτου 
ημιχρόνου η ομάδα των Χανίων ήταν εκείνη 
που ήταν πιο δραστήρια, κάτι που συνε-
χίστηκε και με την έναρξη του δευτέρου 
μέρους όταν στο 54’ πάλι ο Τριανταφυλλά-
κος απείλησε, αλλά ο Χριστογεώργος ήταν 
σε ετοιμότητα.
Τελικώς τα Χανιά πήραν το προβάδισμα στο 
68’. Ο Βασιλόγιαννης με ωραία ατομική 
ενέργεια από τα αριστερά, μπήκε προς τα 
μέσα και με ένα καλοζυγισμένο σουτ σημά-
δεψε τη γωνία για το 0-1. Οι Κρητικοί σφρά-
γισαν τη νίκη τους στο 87’ με τον Κογιέτε να 
κάνει τη λόμπα στο πλασέ που επιχείρησε 
νικώντας τον Χριστογεώργο για το τελικό 
0-2.

Ο Ολυμπιακός Β’ έμεινε στο 0-0 με 
αντίπαλο τον Απόλλωνα Πόντου 
σε έναν εκτός έδρας αγώνα όπου 
είχε τρία δοκάρια!
Ο Ολυμπιακός Β’ απέναντι στον Απόλλωνα 
Πόντου εκτός έδρας είχε τρία δοκάρια και 
γενικά χαμένες ευκαιρίες αλλά δεν πήρε τη 

νίκη με το ματς να μένει στο 0-0. Ήταν μία 
ακόμα ισοπαλία στη Super League 2 για 
τον φετινό Ολυμπιακό Β’. Στο 43′ ο Λιάτσος 
εκτέλεσε το φάουλ, με την μπάλα να χτυπάει 
στο αριστερό δοκάρι του Πίτκα.
Στο 51′ σέντρα-σουτ του Λιάτσου με τον 
Πίτκα να απομακρύνει με τα ακροδάχτυλα 
και την στέλνει στο οριζόντιο δοκάρι της 
εστίας του. Στο 76′ μία όμορφη προσπά-
θεια του Κίτσου από αριστερά και σέντρα 
με την μπάλα να κοντράρει σε αμυντικό και 
να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι του Πίτκα. 
Οι γηπεδούχοι πάντως παρατάχθηκαν με 15 
παίκτες στην αποστολή.

Θεσπρωτός - ΠΑΟΚ Β 1-1: «Χ»ωρίς 
νίκη στην Ηγουμενίτσα
Υπόθεση πέντε λεπτών ήταν το ματς στην 
Ηγουμενίτσα ανάμεσα στον γηπεδούχο 
Θεσπρωτό και τον ΠΑΟΚ β’, καθώς από 
το 50’ έως το 55’ μπήκαν τα δύο γκολ που 
σφράγισαν το τελικό 1-1!
Το πρώτο ημίχρονο πέρασε χωρίς ιδιαίτερες 
φάσεις με τον ΠΑΟΚ Β’ να έχει αγωνιστική 
πρωτοβουλία αλλά να μην μπορεί να βρει 
δίχτυα. Με την έναρξη της επανάλη-
ψης και συγκεκριμένα στο 50’ 
ο Θεσπρωτός πήρε κεφάλι 
στο σκορ καθώς κέρδισε 
πέναλτι το οποίο εκτέ-
λεσε εύστοχα ο Σαραντί-
δης. Όμως η ομάδα του 
Χουάν Ραμόν Ρότσα δεν 
χάρηκε πολύ το προβά-
δισμα καθώς στο 55’ με 
δυνατό σουτ ο Γκορντε-
ζιάνι, που πέρασε ως 
αλλαγή στο ημίχρονο, ισο-
φάρισε για τους Θεσσαλονι-
κείς και επί της ουσίας διαμόρ-
φωσε το τελικό 1-1!
Στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης το γεγο-
νός ότι η διοίκηση του Θεσπρωτού πριν το 
ματς τίμησε τον ΠΑΟΚ, αλλά και τον προπο-
νητή της Β΄ομάδας Πάμπλο Γκαρσία για την 
προσφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η Ξάνθη με «πεντάρα» πάτησε κο-
ρυφή στο Βορρά
Η ομάδα του Κεχαγιά κέρδισε άνετα τα Τρί-
καλα με 5-0 και «σκαρφάλωσε» στην 1η 
θέση του Βορείου Ομίλου.
Σε «περίπατο» μετέτρεψε η Ξάνθη το απο-

ψινό (19/12) της ματς με τα Τρίκαλα, καθώς 
κέρδισε 5-0 και πάτησε κορυφή.
Η αναμέτρηση στα Πηγάδια ήταν αμφίρ-
ροπη για περίπου μισή ώρα και ουσιαστικά 
όλα «τελείωσαν» στα τελευταία λεπτά του 
πρώτου ημιχρόνου. Πιο συγκεκριμένα οι 
γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 37’ με τον 
Πλατέλλα ύστερα από σέντρα του Τσέλιου, 
στο 42’ ο πρώτος «σέρβιρε» για τον Ιμπρα-
ϊμι που έκανε το 2-0 και στο 44’ ο Τσέλιος 
έδωσε αέρα 3 τερμάτων στην ομάδα του.
Στο 58’ ο Τζανακάκης «φλέρταρε» με το 
4-0, αμέσως μετά ο Ιτσο δεν... επέτρεψε 
στον Κουσκουνά να βάλει τους φιλοξενού-
μενους ξανά στο παιχνίδι (απέκρουσε το 
μεταξύ τους τετ α τετ) και στο 62’ ο Ιμπραϊμι 
βρήκε εκ νέου δίχτυα για το 4-0.
Μέχρι το φινάλε ο Κοσκουνάς απώλεσε 
ακόμη μία καλή ευκαιρία για τα Τρίκαλα (εκ 
νέου ο Ιτσο αντέδρασε σωστά), στο 81’ ακυ-
ρώθηκε γκολ του Διαμαντόπουλου ως οφ 
σάιντ και το τελικό αποτέλεσμα (5-0) δια-
μόρφωσε ο Γκόμεζ στις καθυστερήσεις.

Βέροια - Πανσερραϊκός 3-0: Προ-
σπέρασε στην κορυφή και περι-
μένει
Η Βέροια επικράτησε με 3-0 του Πανσερρα-
ϊκού και πέρασε στην κορυφή του Βορείου 
ομίλου της Super League 2, περιμένοντας 
και το αποτέλεσμα της Ξάνθης, η οποία την 
Κυριακή υποδέχεται τα Τρίκαλα.
Στην κορυφή του Βορείου ομίλου της Super 
League 2 πέρασε -έστω και προσωρινά- η 
Βέροια, η οποία επικράτησε με 3-0 εντός 
έδρας του Πανσερραϊκού, επιστρέφοντας 
στα νικηφόρα αποτελέσματα και κάνοντας 
το 5/5 στο σπίτι της. Η Βέροια έπιασε τους 
21 βαθμούς και έχει δύο περισσότερους 
από την Ξάνθη, η οποία βέβαια αγωνίζε-
ται την Κυριακή στην έδρα της απέναντι στα 
Τρίκαλα και έχει τη δυνατότητα με νέο τρί-
ποντο να διατηρηθεί στην πρώτη θέση.
Ο Πανσερραϊκός ήταν η ομάδα που πλη-
σίασε πρώτη το γκολ με τον Παπαβασι-
λείου να μην καταφέρνει να βρει δίχτυα 

στο 12’ απέναντι από τον Βελλίδη. 
Η ομάδα των Σερρών σπατά-

λησε μια χρυσή ευκαιρία για 
να πάρει το προβάδισμα 
και πέντε λεπτά αργότερα 
βρέθηκε πίσω στο σκορ, 
όταν ο Πασάς βρήκε 
δίχτυα από πλάγια θέση, 
εκμεταλλευόμενος και 
την αλλαγή πορείας της 

μπάλας σε πόδι αμυντι-
κού των φιλοξενούμενων, 

κάνοντας το 1-0. Η εξέλιξη 
αυτή έδωσε το πάνω χέρι στη 

Βέροια, η οποία είχε τις καλύτερες 
στιγμές για να φτάσει και σε ένα δεύτερο 

τέρμα πριν βγει το ημίχρονο.
Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να αντι-
δράσει και μέχρι τη συμπλήρωσης μιας 
ώρας αγώνα απείλησε με τους Γιαννα-
ράκη και Ζέρη, αλλά δεν τα κατάφερε και 
στη συνέχεια η Βέροια απλοποίησε τη νίκη 
της. Αρχικά το σουτ του Πασά στο 65’ τρά-
νταξε το οριζόντιο δοκάρι, αλλά πέντε λεπτά 
αργότερα ο Γαβριηλίδης με σουτ μέσα από 
την περιοχή έπειτα από μπαλιά του Μπου-
κουβάλα έγραψε το 2-0. Στο 84’ ο Σκόνδρας, 
ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Μπουκου-

βάλα, με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 
3-0.

Εργοτέλης - Αστέρας Βλαχιώτη 0-
0
Με τον βαθμό της ισοπαλίας έφυγε από το 
Ηράκλειο ο Αστέρας Βλαχιώτη, αντέχοντας 
στην πίεση των γηπεδούχων στα τελευταία 
λεπτά. Το ματς έλαβε χώρα στο γήπεδο του 
ΟΦΗ καθώς το Παγκρήτιο είναι κλειστό 
λόγω επισποράς. Τόσο ο Εργοτέλης όσο και 
ο Αστέρας Βλαχιώτη έπαιξαν από το ξεκί-
νημα ανοικτό ποδόσφαιρο, με τις δύο ομά-
δες να έχουν αρκετές καλές στιγμές στο 
πρώτο 45λεπτο που θα μπορούσαν να είχαν 
ανοίξει το σκορ. Η μεγαλύτερη ήρθε στο 35’ 
από πλευράς Εργοτέλη, με τον Μίκο να βρί-
σκει με κεφαλιά το δοκάρι του Αθανασό-
πουλου.
Ο Εργοτέλης είχε νέα καλή στιγμή στο 54’ 
όταν η κεφαλιά του Κόνραντ πέρασε λίγο 
πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Τα λεπτά 
κυλούσαν, με τις ευκαιρίες ωστόσο να είναι 
λιγότερες σε σχέση με εκείνες του πρώτου 
μέρους. Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που 
απείλησαν μετά από αρκετή ώρα όταν στο 
79’ ο Πατρινός έπιασε την κεφαλιά, χωρίς 
όμως να βρει στόχο, με το 0-0 να διατηρεί-
ται μέχρι το σφύριγμα της λήξης. Μάλιστα 
στο 89’ ο Πατρινός είχε νέα μεγάλη χαμένη 
ευκαιρία για τον Εργοτέλη, χωρίς όμως να 
καταφέρει ούτε αυτή τη φορά να βρει τον 
δρόμο προς τα δίχτυα.

Ρόδος-Ηρόδοτος 1-0
Δια πυρός και σιδήρου κέρδισε η Ρόδος τον 
Ηρόδοτο με 1-0.
 Οι Κρητικοί στο πρώτο ημίχρονο απώλεσαν 
ορισμένες καλές ευκαιρίες με κορυφαίες 
όλων την κεφαλιά του Καντέ που αποκρού-
στηκε από το δοκάρι, όμως οι γηπεδού-
χοι κατάφεραν στο δεύτερο μισό να βρουν 
δίχτυα και να πάρουν τη νίκη. Πιο συγκεκρι-
μένα στο 64’, όταν ο Παπάζογλου σκόραρε 
με κεφαλιά.

Πιερικός-ΑΕΛ 0-0
Χαμένοι και οι δύο στην Κατερίνη με τον 
Πιερικό και την ΑΕΛ να μην μπορούν όχι 
μόνο να κερδίσουν, αλλά ούτε καν να σκο-
ράρουν. 
Με τον βαθμό αυτό ο Πιερικός έφτασε τους 
9 και είναι στην 11η θέση, ενώ οι «βυσ-
σινί» τους 13 και είναι στην 6η. Ο αγώνας 
δεν είχε πολλές φάσεις με την μεγαλύτερη 
ευκαιρία να την χάνουν οι γηπεδούχοι όταν 
ο Εμπουσί στο 57’ έστειλε την μπάλα στο 
δοκάρι των Θεσσαλών.

Καβάλα-Ολυμπιακός Βόλου 0-5
Στο τρίτο παιχνίδι του ομίλου, ο Ολυμπιακός 
Βόλου όπως αναμενόταν δεν είχε κανένα 
πρόβλημα να επικρατήσει εκτός έδρας της 
Καβάλας με 5-0. Οι οπαδοί της ομάδας 
του Βόλου είχαν αναφέρει με ανακοίνωσή 
τους πως θέλουν οι Βολιώτες να σεβαστούν 
τους «αργοναύτες». Οι φιλοξενούμενοι στο 
πρώτο ημίχρονο πέτυχαν 4 γκολ. 
Η αρχή έγινε με τον Μαρκοπουλιώτη στο 
19’, για να πετύχει δύο ο Βερνάρδος στο 23’ 
και 28’, ενώ στο 34’ ο Σιαφά έκανε το 0-4. 
Στο 2ο ημίχρονο οι Βολιώτες κατέβασαν 
ταχύτητα και πέτυχαν μόνο ένα γκολ με τον 
Οκάν στο 59’.
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΙΤΙ

ΣΤΗΝ ΣΥΚΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

60 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
1 ΜΕΓΑΛΟ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΛΟΝΙ

ΚΟΥΖΙΝΑ
ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟ

ΜΕ ΙΔΙΩΚΤΗΤΟ 
ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΣΤΟ ΠΕΛΩΡΙΟ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
416-895-9372

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ κ. ΜΑΪΚ

Ή ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ κα ΑΝΝΑ
01130 6947300677
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Τ
ους πιθανούς αντιπάλους της στο Nations League 2022-2023 έμαθε 
η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών, μέσα από την κλήρωση που πραγ-
ματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας. 
Αν η Κύπρος παραμένει στην τρίτη Κατηγορία της διοργάνωσης, θα 

αγωνιστεί στο δεύτερο όμιλο με αντιπάλους το Κόσοβο, την Ελλάδα και τη 
Βόρειο Ιρλανδία.

Αν η Κύπρος υποβιβαστεί στην τέταρτη Κατηγορία της διοργάνωσης, θα αγωνιστεί 
στο δεύτερο όμιλο, το μοναδικό της διοργάνωσης με τρεις ομάδες,  με αντιπάλους 
το Σαν Μαρίνο και τη Μάλτα.
Η Εθνική μας ομάδα θα διεκδικήσει την παραμονή της στη Γ’ Κατηγορία μέσα από 
διπλούς νοκ άουτ αγώνες με την Εσθονία τον ερχόμενο Μάρτιο. Ο πρώτος αγώνας 
θα γίνει στην Εσθονία στις 24 Μαρτίου και ο επαναληπτικός στην Κύπρο στις 29 
Μαρτίου. Η νικήτρια ομάδα θα αγωνιστεί στη Γ’ Κατηγορία και η χαμένη ομάδα 
στη Δ’ Κατηγορία. 
Οι αγώνες των ομίλων του Nations League 2022-2023 θα γίνουν τον Ιούνιο (4 αγω-
νιστικές) και το Σεπτέμβριο (2 αγωνιστικές) του 2022. Το πρόγραμμα των αγώνων 
(ημερομηνίες και ώρες έναρξης) θα ανακοινωθούν την Παρασκευή.

 ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ U19: Οι αντίπαλοι στα προκριματικά του 2022-2023!
Πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση της προκριματικής φάσης 
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 2022-2023.
Η Κύπρος κληρώθηκε στον 3o όμιλο και θα αντιμετωπίσει το Κόσοβο, τη Σουηδία 
και την Ουκρανία. Οι αγώνες των προκριματικών ομίλων θα διεξαχθούν από τις 17 
μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2022 στη Σουηδία.
Στη φάση αυτή έχουν σχηματιστεί 13 όμιλοι των τεσσάρων ομάδων. Οι δύο πρώ-
τες ομάδες από κάθε όμιλο και η καλύτερη τρίτη ομάδα από όλους τους ομίλους, 
θα προκριθούν στον Elite Round.
Η τελική φάση θα γίνει το 2023 στη Μάλτα με τη διοργανώτρια χώρα να συμμετά-
σχει στα τελικά χωρίς να μπει στη διαδικασία προκριματικών αγώνων.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ U17: Οι αντίπαλοι στα προκριματικά του 
2022-2023!
Πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση της προκριματικής φάσης 
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17 2022-2023.
Η Κύπρος κληρώθηκε στον 11ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει το Γιβραλτάρ, τη Ρωσία 
και τη Σερβία. Οι αγώνες θα γίνουν το Φθινόπωρο του 2022. Οι ακριβείς ημερο-
μηνίες και η χώρα διεξαγωγής των αγώνων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο 
στάδιο.
Στη φάση αυτή έχουν σχηματιστεί 13 όμιλοι των τεσσάρων ομάδων. Οι δύο πρώ-
τες ομάδες από κάθε όμιλο και οι τέσσερις καλύτερες τρίτες ομάδες θα προκριθούν 
στον Elite Round, εκεί όπου προκρίθηκαν χωρίς αγώνες οι δύο πρώτες χώρες στην 
κατάταξη, η Ολλανδία και η Ισπανία.
Η τελική φάση θα γίνει το Μάιο του 2023 στην Ουγγαρία με τη διοργανώτρια χώρα 
να συμμετάσχει στα τελικά χωρίς να μπει στη διαδικασία προκριματικών αγώνων.

Π.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ για ΕΘΝΙΚΗ: «Έκανα μια δήλωση και όλοι 
γελούσαν…»
Ερωτηθείς κατά πόσον θα ήθελε να αναλάβει ξανά την τεχνική ηγεσία της Εθνικής 
μας ομάδας, ο Πάμπος Χριστοδούλου απάντησε ως ακολούθως στην εκπομπή 
«Χωρίς VAR» της Cablenet:
«Όταν ανέλαβα την Εθνική έκανα μια δήλωση και με κοροϊδεύαν. Ήταν ένας όμιλος 
που κανείς δεν πίστευε ότι θα κάναμε κάτι. Είπα ότι σε αυτό τον όμιλο στα τελευ-
ταία 1-2 παιχνίδια θα παίζεται η πρόκριση. Όλοι γελούσαν, το θυμάμαι. Παίχτηκε 
στο παιχνίδι με το Βέλγιο και την Βοσνία. Θα μπορούσαμε να κερδίζαμε το Βέλγιο. 
Μου αφήνει μια πικρία όλο αυτό. Το θέμα για εμένα είναι να ταιριάζουν οι σκέψεις 
και η φιλοσοφία».

Τεράστιο διπλό της Πάφου μέσα στην Αρένα 
με 1-3 απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία έχασε 
την ευκαιρία να πατήσει κορυφή μετά την 
απώλεια βαθμών του Απόλλωνα στο ΓΣΠ 
απέναντι στον ΑΠΟΕΛ.

Η 
ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, δημιούρ-
γησε καλές ευκαιρίες με διπλή χαμένη ευ-
καιρία του Εσπινόσα και Τρισκόφσκι στο 7ο 
λεπτό της αναμέτρησης.

Και μετά θα έρθει το γκολ από την εκτέλεση του κόρ-
νερ ο Τριτσκόβσκι με κεφαλιά τροφοδοτεί τον Τάντι, ο 
οποίος με αριστερό σουτ νίκησε τον Ρούντκο.
 Άμεση ήταν η αντίδραση της Πάφου, στο 
16ο λεπτό, η οποία σκόραρε ύστερα από 
σέντρα του Βαλακάρι, κεφαλιά του 
Αμπντουσαλάμοφ, η μπάλα στα δίχτυα 
του Τούμπα.
 Και σαν να μην έφτανε αυτό στο 36ο 
λεπτό ο Σεμέδο από αριστερά μπήκε 
στην περιοχή και κάνοντας συρτό γύρι-
σμα, το οποίο αξιοποίησε ο Βαλακάρι 
νικώντας τον Τούμπα για την ανατροπή του 
σκορ. 
Στη συνέχεια θα έρθει και το 1-3 έπειτα από σέντρα 
του Φόουρ και από δεξιά ο Πάνιτς με κεφαλιά εντός 

μικρής περιοχής δίνει προβάδισμα δύο τερμάτων 
στην Πάφο. 
Η ΑΕΚ μετά την ανάπαυλα προσπάθησε να δημιουρ-
γήσει κάποιες καλές στιγμές, όμως δεν κατάφερε να 
πετύχει κάτι ουσιαστικό.
 Το μόνο που κατάφεραν οι κιτρινόμαυροι ήταν να 
πετύχουν γκολ με τον Φαράζ με εξ επαφής κεφαλιά να 
σκοράρει, όμως ακυρώθηκε το γκολ μέσω VAR.

ΔΟΞΑ-ΟΜΟΝΟΙΑ 2-1: Νέο πατατράκ στο 
Μακάρειο!
Μια τεράστια νίκη πανηγύρισε η Δόξα, η οποία επι-
κράτησε με 2-1 της Ομόνοιας στο Μακάρειο στο πλαί-
σιο της 14ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Cyta. 

Η προσφυγική ομάδα είχε την ουσία, απένα-
ντι στην Ομόνοια, η οποία έκανε σοβαρά 

λάθη (κυρίως με τον Λέζιακς).
Ο Σαντίκ πέτυχε και τα δύο γκολ των 
νικητών. Άνοιξε το σκορ στο 11’  με 
ωραίο πλασέ και διαμόρφωσε το 
τελικό αποτέλεσμα στο 48’  με εύστοχη 

εκτέλεση πέναλτι. Για την Ομόνοια, σκό-
ραρε ο Τζιωνής στο 26΄ με ωραίο σουτ 

από το σημείο του πέναλτι. Οι «πράσινοι» 
είχαν ξεκάθαρες ευκαιρίες και στα δύο ημί-

χρονα με τους Τσέποβιτς, Ατιεμγουέν και Μποτεάκ, 
όμως έμειναν αναξιοποίητες.

Η Δόξα με τη νίκη της έφτασε στους 14 
βαθμούς και ανέβηκε στην 10η θέση. 
Από την άλλη, η Ομόνοια με 17 βαθ-
μούς παραμένει στην 6η θέση, έχο-
ντας και δύο ματς λιγότερα.
Αυτή ήταν η δεύτερη ΄ήττα για την 
Ομόνοια στο Μακάρειο, αφού προη-
γήθηκε αυτή από την ΠΑΕΕΚ.
ΔΟΞΑ (Η.Χαραλάμπους): Σισκόφσκι, 
Καραμανώλης, Αντενόν, Χριστοφή 
(80′  Καλλής), Κοβάσεβιτς, Μέσκα, 
Τραϊτσέφσκι, Ασαμόα (90′ +7 Ολιβέ-
ιρα), Αντάμοβιτς (63′  Μπένι), Μπαλντέ 
(80′  Σάσι), Σαντίκ Στον πάγκο: Ορφα-
νίδης, Ανάνε, Οικονομίδης, Φασου-
λιώτης, Βασιλείου, Εμπραλίτζε
ΟΜΟΝΟΙΑ (Χ.Μπεργκ): Ουζόχο, 
Λανγκ, Χούμποτσαν, Λέζιακς, Σέχου, 
Μπασιρού, Ντίσκερουντ, Τζιωνής, 
Λοίζου (83′  Μποτεάκ), Ντούρις (68′  
Κακουλλής), Τσέποβιτς (83′  Ατιεμ-
γουέν)
Στον πάγκο: Παναγή, Κυριακίδης, 
Κίκο, Ψάλτης, Παναγιώτου, Χαραλά-
μπους, Ασημένος, Γκόμεθ, Ζαχαρίου

ΑΕΚ - Πάφος 1-3

Τεράστιο διπλό της Πάφου μέσα στην 
Αρένα!

ΕΘΝΙΚΗ: Αυτοί θα είναι 
οι αντίπαλοι της στο 3ο 
Nations League… 
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Παναθηναϊκός - Προμηθέας 92-67: 
Προπόνηση πριν από τον Ολυμπιακό

Εύκολο βράδυ είχε ο Παναθηναϊκός την Κυριακή (19/12), καθώς συνέτριψε με 92-67 τον Προμηθέα 
για την 11η αγωνιστική, δείχνοντας έτοιμος για το ντέρμπι της Πέμπτης με τον Ολυμπιακό

Σαν σε προπόνηση ο Παναθηναϊκός, επικράτησε 
το βράδυ της Κυριακής (19/12) του Προμηθέα στο 
ΟΑΚΑ (92-67) για να ανέβει στο 8-1 μετά από την 
11η αγωνιστική της Stoiximan Basket League. Οι 
πράσινοι έπαιξαν όσο χρειαζόταν για να μην απει-
ληθούν και σκέφτονται ήδη το ντέρμπι της Πέμπτης 
(23/12 στις 21:00) με τον Ολυμπιακό για την 
EuroLeague, το ίδιο και οι οπαδοί τους που ήταν 
αρκετοί τηρουμένων των συνθηκών στην αναμέ-
τρηση με τους Πατρινούς.
Ο Προμηθέας, από την πλευρά του, έπεσε στο 7-4 
(4-1 εντός και 3-3 εκτός), είχε απουσίες (Αγραβάνης, 
Μάιλς) και συμβιβάστηκε από νωρίς με την μοίρα 
του. Ο Νέμανια Νέντοβιτς ήταν αυτός που ξεχώ-
ρισε από τους πράσινους, στον ρόλο του έκτου παί-
κτη μάλιστα, ο Ντάριο Χαντ ήταν ο κορυφαίος των 
Αχαιών που έδωσαν πολύ χρόνο συμμετοχής στον 
νεαρό Τανούλη.
Με 15/37 τρίποντα έκλεισαν το ματς οι 
γηπεδούχοι, που είχαν 21 ασίστ για 
9 λάθη, πέτυχαν 36 πόντους στην 
ρακέτα και βρήκαν 49 από τον 
πάγκο τους. Με 7/19 τρίποντα 
αποχώρησαν από το ΟΑΚΑ οι 
φιλοξενούμενοι, που μέτρη-
σαν 19 λάθη για 15 τελικές 
πάσες και μόλις τέσσερις 
πόντους στον αιφνιδιασμό.

Ο αγώνας
Δεν είχαν καλό ρυθμό στο 
ξεκίνημα του αγώνα οι δύο 
ομάδες, με το σκορ να μένει 
χαμηλά (7-7 στο 6’) και τα λάθη 
να είναι περισσότερα από τις ασίστ. 
Γρήγορα πάντως ο Παναθηναϊκός ισορ-
ρόπησε, με αποτέλεσμα και να κλείσει την 
πρώτη περίοδο στο +12 (24-12) και να παίξει καλό 
μπάσκετ χάρη στην ώθηση που του έδωσε ο Νέμα-
νια Νέντοβιτς ερχόμενος από τον πάγκο.
Όσο περνούσε η ώρα, τόσο χειρότερη γινόταν η 
κατάσταση για τους Πατρινούς που βρέθηκαν στο 
-20 (32-12 στο 12’), είχαν μια καλή αντίδραση για να 
μειώσουν στους 11, όχι όμως κάτι περισσότερο. Οι 
πράσινοι επέμειναν στο μακρινό σουτ, έκλεισαν το 
πρώτο μέρος στο +15 με 10/20 τρίποντα, μέτρησαν 
τριπλάσιες ασίστ από λάθη (15/5) και παρά το γεγο-
νός ότι πληγώθηκαν στη ρακέτα από τους αντιπά-
λους τους (11/16 δίποντα), ήταν πολύ συγκεντρωμέ-
νοι για να απειληθούν πραγματικά.
Ο Νέντοβιτς απολάμβανε τη βραδιά, ο Παπαγιάν-
νης κρατούσε τη διαφορά κοντά στους 20, ο Πρί-
φτης χρησιμοποίησε αρκετά τον Κασελάκη και τον 

Μποχωρίδη προς τα τέλη της τρίτης περιόδου και το 
70-48 του 30’ είχε κρίνει τα πάντα. Το τέταρτο δεκά-
λεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, ο Πρίφτης χρη-
σιμοποίησε και βασικούς και ρολίστες, ο Μαντζού-
κας αντιμετώπισε την πρώην ομάδα του και ο Πανα-
θηναϊκός έφτασε δια περιπάτου στην όγδοη νίκη του 
σε εννέα αγώνες.
Πρίφτης: «Ο Παναθηναϊκός θα παίξει για 
την αξιοπρέπειά του στο ντέρμπι με τον 
Ολυμπιακό»
Ένα αρκετά διαφορετικό ματς περιμένει, σε σχέση 
με εκείνο του ΣΕΦ για τη Stoiximan Basket League, 
το βράδυ της Πέμπτης (23/12) ο Δημήτρης Πρίφτης. 
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού παραδέχθηκε πως 
δεν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο για την ομάδα 
του, σίγουρα όμως οι αθλητές του θα παλέψουν για 
την αξιοπρέπεια του συλλόγου με την υποστήριξη 

του κοινού του.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Δημήτρης 

Πρίφτης μετά από το ματς με τον 
Προμηθέα:

«Το περιμέ νουμε δια -
φορετικό αυτό το ντέρ-
μπι. Η παρουσία μας 
στη EuroLeague και η 
παρουσία του Ολυμπι-
ακού, δεν μας χρίζουν 
φαβορί. Πιθανόν στο 
γήπεδό μας να έχουμε 
μεγαλύτερη πιθανό-
τητα για να παίξουμε 

με περισσότερη αυτοπε-
ποίθηση έχοντας και την 

υποστήριξη του κόσμου. 
Σίγουρα περιμένουμε ένα δια-

φορετικό παιχνίδι. Μην θεωρείτε 
ότι επειδή δεν υπάρχει βαθμολογικό 

κίνητρο δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει η αξιο-
πρέπειά μας και ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουμε 
στο γήπεδο.
Ο Νέντοβιτς δεν αγωνίστηκε στο τέλος για λόγους 
διαχείρισης. Είδα κάτι που συνέβη (έναν μικροτραυ-
ματισμό), αλλά είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε δια-
χείριση του χρόνου και να παίξουν παίκτες που βοη-
θούν την ομάδα και περιμένουν τη σειρά τους. Όσο 
για τον Μέικον, είναι μια καλή συνεργασία με τις 
ιδιαιτερότητές της. Και εγώ και εκείνος έχουμε τους 
χαρακτήρες μας, έχουμε βρει τρόπο να επικοινω-
νούμε. Είναι ένας ταλαντούχος παίκτης και πρέπει 
να περάσει μέσα από μια διαδικασία που έχει έναν 
συγκεκριμένο ρυθμό. Βελτιώνεται. Το σημαντικό 
είναι ότι είναι θετικός, πρέπει όμως να σταθεροποι-
ήσει και την απόδοσή του».

ΑΕΚ - Φάλκο 83-89: 
Ήττα που σήμανε τον 
αποκλεισμό

Τέλος η Ευρώπη για την ΑΕΚ το 
2021/22! Η Ένωση ηττήθηκε εντός 
έδρας από τη Φάλκο (89-83) και 
έχασε κάθε ελπίδα πρόκρισης στο 
play-in tournament του Basketball 
Champion League αφού -λίγη ώρα 
νωρίτερα- η Ρίγα κέρδισε την Τρε-
βίζο με buzzer beater του Τζέιλεν 
Ράιλι.

Ο αγώνας
Η άμυνα της ΑΕΚ δεν λειτούργησε 
με τον δέοντα τρόπο στα πρώτα 
λεπτά, γεγονός που έφερε το +9 
(7-16 στο 7’) της Φάλκο, αλλά και το 
ξέσπασμα του Στέφανου Δέδα προς 
τους παίκτες του. Οι φιλοξενούμε-
νοι είχαν τον πλήρη έλεγχο της κατά-
στασης, έφτασαν μέχρι το +11 (15-
26) στο τέλος της πρώτης περιό-
δου και με την εν γένει εικόνα τους 
έπειθαν πως μπορούν να πάρουν 
τη νίκη.
Η εκκίνηση της δεύτερης περιόδου 
βρήκε τους κιτρινόμαυρους να κρα-
τούν δίχως πόντο τη Φάλκο για σχε-
δόν τέσσερα λεπτά (23-26 στο 14’), 
πλην όμως η αντεπίθεση δεν κρά-
τησε για πολύ. Ο Μπένεντεκ Βάρα-
ντι πήρε το όπλο του και μαζί με 
τον Άκος Κόλερ οδήγησαν το ουγ-
γρικό προβάδισμα μέχρι το +12 (27-
39 στο 18’). Μέσα σε ένα δίλεπτο 
πάντως, η δράση του Νίκου Παππά 
και του Μπράιαν Ανγκόλα επέτρεψε 
στην ΑΕΚ να μαζέψει τη διαφορά και 
να πάει στα αποδυτήρια ούσα στο 
-4 (38-42), παρά τα 1/10 τρίποντα.
Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε για την 
ΑΕΚ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με 
το πρώτο. Ήτοι με απογοητευτική 
άμυνα και κακές επιλογές στην επί-
θεση, που επέτρεψαν στη Φάλκο να 
φτάσει στο +13 (42-55 στο 26’) και 
να πατήσει πιο γερά στα πόδια της.
Οι παίκτες του Στέφανου Δέδα 
δεν πέταξαν όμως λευκή πετσέτα. 
Ενόσω η Ρίγα κέρδιζε την Τρε-
βίζο (και κατ’ επέκταση αύξανε τον 
βαθμό δυσκολίας του κιτρινόμαυ-
ρου έργου), οι γηπεδούχοι αύξησν 
κατακόρυφα την πίεση πάνω στην 
μπάλα. Κάτι που τους έδωσε τη 
δυνατότητα σταδιακά να μαζέψουν 
τη διαφορά και να φτάσουν μέχρι 
το -1 (66-67) με περίπου οκτώ λεπτά 

για το τέλος.
Η κούραση από την υπερπρο-
σπάθεια της ανατροπής επηρέασε 
πάντως τους παίκτες της ΑΕΚ. Παρά 
τα συνεχόμενα επιθετικά ριμπά-
ουντ, οι γηπεδούχοι δεν έβαλαν τα 
ελεύθερα σουτ που δημιούργη-
σαν, εν αντιθέσει με τη Φάλκο που 
έπαιρνε πολλά από πολλούς κι απο-
κτούσε ξανά διαφορά ασφαλείας 
(70-78) με περίπου τρία λεπτά για 
το τέλος.
Ο Μπένεντεκ Βάραντι ήταν αυτός 
που υπέγραψε το διπλό της ουγγρι-
κής ομάδας με δύο μεγάλα τρίποντα 
στο τελευταίο δίλεπτο, για να γρά-
ψει παράλληλα τον αποκλεισμό της 
ΑΕΚ από τη συνέχεια του Basketball 
Champions League.

ΑΕΚ: Λύθηκε το συμβόλαιο 
του Βαουλέτ
Ο Χουάν Πάμπλο Βαουλέτ δεν είναι 
πλέον παίκτης της ΑΕΚ. Την είδηση 
έκανε γνωστή η «Ένωση», ανακοι-
νώνοντας ότι το συμβόλαιο του 
Αργεντινού λύθηκε κοινή συναινέ-
σει.
Η απόφαση μοιάζει ξαφνική, αλλά 
η αλήθεια είναι ότι ο Αργεντινός είχε 
τεθεί σταδιακά εκτός ροτέισον στην 
ΑΕΚ παρά τα προβλήματα. Την ίδια 
στιγμή πάντως φαίνεται ότι δεν θα 
αργήσει να βρει δουλειά. Αυτό υπο-
στηρίζει ο Ισπανός δημοσιογράφος 
Όσκαρ Ερέρος, αναφέροντας ότι η 
Μανρέσα ψάχνει τρόπο για να απο-
κτήσει τον Αργεντινό φόργουορντ.
Η Μανρέσα είναι η πρώην ομάδα 
του Βαουλέτ, με τον φόργουορντ 
της ΑΕΚ να φοράει την φανέλα 
του ισπανικού συλλόγου την διε-
τία 2019-2021, στην πρώτη έξοδό 
του μακριά από την Αργεντινή, για 
να συνεχίσει από το περασμένο 
καλοκαίρι την καριέρα του στην 
«Ένωση».
Την φετινή σεζόν ο Βαουλέτ έχει 4.9 
πόντους και 2.9 ριμπάουντ μέσο 
όρο σε 16 λεπτά συμμετοχής στην 
Stoiximan Basket League. 
Η αποδέσμευσή του ωστόσο δεν 
σημαίνει ότι θα αντικατασταθεί 
άμεσα, αφού η ΑΕΚ έχει στην πλάτη 
της τα 12 ban της FIBA και δεν μπο-
ρεί να προχωρήσει σε μεταγραφές.
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