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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Ποτέ δεν 

είναι αργά

 για να είσαι

 αυτό που

 ίσως θα ήσουν”

George Eliot

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Πέμπτη μεσημέρι και σε λίγες ώρες 
πάμε τυπογραφείο. Ο Μιχαηλίδης 

ο Ηλείας κι η Χριστιάνα Κιέσκου τρέχουμε 
για να βάλουμε τα τελευταία νέα για να τα 
μεταφέρουμε σε εσάς, που ξέρω πόσο πολύ 
περιμένετε την Hellas News κάθε Παρασκευή 
για να την διαβάσετε. Ξεκοκκαλίζοντας κάθε 
ημέρα την επικαιρότητα ανακαλύπτω με 
μεγάλη μου θλίψη μετά από μισό αιώνα σε 
αυτήν την δουλειά ότι πλέον δεν υπάρχουν τα 
πολύ ενδιαφέροντα νέα που βρίσκαμε κι είχαν 
μεγάλο ενδιαφέρον για όλες τις ηλικίες.
Εγκληματικότητα με φυσική προέκταση 
δυστυχώς τα ναρκωτικά, βιασμοί, φόνοι, 
διαδικτυακές κομπίνες με κυριότερα 
θύματα ηλικιωμένους οι οποίοι δεν έχουν 
και τόσο καλή σχέση με την τεχνολογία. 
Ημέρες, εβδομάδες ολόκληρές τελευταία η 
επικαιρότητα για τον βιασμό μιας 24χρονης 
στη Θεσσαλονίκη που στο τέλος μπορεί 
να βρει και τον μπελά της που έμπλεξε 
με κάτι αλητάριους και «λεβεντόπαιδα» 
εκατομμυριούχους που θέλουν εκτελεστικό 
απόσπασμα γιατί υπολογίζουν ότι «εγώ με 
τα λεφτά μου ή του μπαμπά μου κάνω ότι 
γουστάρω». ΚΩΛΟΠΑΙΔΑ, θα ήθελα να σας 
πάνε σε αμερικανικές φυλακές και θα σας 
έλεγα πόσο μάγκες είσαστε, παλιό κωλόπαιδα 
του κερατά!!!
Ευγενικοί μου φίλοι, τι νέα να γράψουμε; 
Συμβουλές πως να προστατεύονται τα κορίτσια 
και τα αγόρια από τέτοιες παλιοκαταστάσεις; 
Πολλές φορές αυτό το παλιοκομπιούτερ βγάζει 
ψεύτες και τις οικογενειακές συμβουλές 
που δίνουν οι άμοιροι γονείς στα βλαστάρια 

τους κι όταν γίνει το κακό ακούμε εκείνο το 
περιβόητο… «είχες δίκιο βρε μάνα», αλλά είναι 
λίγο αργά.
Προ ολίγων ημερών ένα 13χρονο αγόρι εδώ 
στη γειτονιά μας σκότωσε ένα 15χρονο αγόρι 
(γράφει λεπτομέρειες η Χριστιάνα σε άλλη 
σελίδα) και την προηγούμενη ημέρα είχε 
κάνει ληστεία σε φαρμακείο… Τώρα που τα 
γράφω με πιάνουν τα νεύρα μου. Επειδή είναι 
μικρός ο νόμος τον προστατεύει, θα πάει μέχρι 
τα 18 του χρόνια στις ανήλικες φυλακές κι 
εάν είναι καλό παιδί θα είναι λεύτερος να 
κάνει πιο «μελετημένη συμμορία». Δηλαδή τι 
περιμένουν οι «ειδικοί»; Θα γίνει καλό παιδί; 
Τι δουλειά θα βγει να κάνει στην κοινωνία; 
Ληστής, φονιάς, βιαστής;
Αϊ σιχτίρ επιτέλους! Όλα προς το χειρότερο. 
Κουράστηκα να τα βλέπω και να τα γράφω. 
Προσπαθήστε γονείς όσο μπορείτε να είσαστε 
θηριοδαμαστές σε ένα τσίρκο που λέγεται ζωή 
και κάντε ότι μπορείτε και δώστε όσο μπορείτε 
ό,τι εφόδια να μεταλαμπαδεύσετε στα 
σπλάχνα σας που γεννήσατε και μεγαλώσατε. 
ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ!
Εύχομαι από την Δευτέρα που ανοίγουν οι 
επιχειρήσεις να υποστηρίξετε τους Έλληνες 
επιχειρηματίες από αυτούς που ακόμα 
οι αμυδρές ελπίδες να διαιωνίζουμε την 
κουλτούρα μας και την ελληνική μας παρουσία 
στην διασπορά. Πολλοί το καταλαβαίνουν 
αυτό άλλοι (ευτυχώς λίγοι) πιάνουν τ’ αυτιά 
τους!
Γεια σας! Πάω να πιώ το τσαγάκι μου να 
ηρεμήσω.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΟΛΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ
 …ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ



6 28 Ιανουαρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

περιεχόμενα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ PUBLISHER
Athanasios Kourtesis
LAYOUT ARTIST
Ilias Michailidis
CANADA NEWS EDITOR
Christiana Qesko
ADVERTISING MANAGER
Athanasios Kourtesis
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Σίμος Λεπτοκαρίδης, Βασίλειος 
Πολυδούλης, Στηβ Θεοφάνους, 
Γιώργος Χριστόπουλος, Ανταποκριτής 
Ελλάδος: Γιάννης Δαραβίγκας

Νίκος Ανδρουλάκης: «Ναι 
στην πρόταση μομφής, όχι 
στα μικροκομματικά 
παιχνίδια του ΣΥΡΙΖΑ»

08

Σε απομόνωση ο Τζάστιν 
Τριντό – Ήρθε σε επαφή 
με κρούσμα

Η κεντρική τράπεζα 
διατήρησε αμετάβλητα τα 
επιτόκια, αλλά έδωσε σήμα 
για αύξηση σύντομα

Η κυβέρνηση «χαιρετίζει» 
τα €657 εκ. για τον 
EuroAsia Interconnector

Oι Αμερικανοί ετοιμάζουν 
τους Ουκρανούς για 
πόλεμο με τη Ρωσία

Ολυμπιακός – ΠΑΣ 
Γιάννινα 2-0: Χαμογέλασε 
ξανά και παρέμεινε στο +9

Ατρόμητος – ΑΕΚ 0-2: 
Πειστική εμφάνιση και 
επιστροφή στις νίκες

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

ΑΕΚ – Ανόρθωση 1-1: Ο 
παλιός είναι αλλιώς, μα 
και ο νέος είναι ωραίος

Ολυμπιακός – Ερυθρός 
Αστέρας 72-76: 
Προβληματική εικόνα

Το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί με 2.100.000 ευρώ έργα πολιτισμού στην Καστοριά

www.hellasnews-radio.com
e-mail: info@hellasnews-radio.com

The paper welcomes articles expressing 

all view-points and opinions. Manuscripts should be

addressed to the editor.

We regret we cannot return photos and articles. 

No responsibility is assumed for their loss or damage. 

We reserve the right to edit material as necessary.

All opinions expressed within the publication belong to the writer 

of each article and do not necessarily reflect those of the ownership 

or management.

An independent Publication of the Greek Community around the 

world.

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1993

Πιερή για αντιπυραυλική 
ομπρέλα: Στόχος να 
καλυφθεί αντιαεροπορικά 
το νησί

Μεταναστευτικό: 
Μειώθηκαν κατά 79% οι 
διαμένοντες στα νησιά09

Καραμανλής: Αποζημίωση 
€1.000 στους επιβάτες 
τραίνων που 
εγκλωβίστηκαν

10

11

56

12

17

18

19

21

61

62

65

67

68

ΓΡΑΦΕΙΑ
148 O’Connor Drive
Toronto, Ontario, M4J 2S4
Tel: +1 416.421.5562
Cell: +1 647.718.8012
Fax: +1 647.340.7426

SUBSCRIPTIONS
Please contact our offices for 
information on how to become a 
Hellas News subscriber.
The subscription cost for one 
year is: Canada: $200CAD, USA: 
$250CAD, Europe: $300CAD

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

HIGH -12°C HIGH -11°C HIGH -6°C HIGH -5°C HIGH 2°C HIGH 2°C HIGH 2°C

POP 10% POP 0% POP 30% POP 20% POP 30% POP 70% POP 70%

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

Αττική Οδός: Παραιτήθηκε 
ο διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρείας λειτουργίας 
της



728 Ιανουαρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
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Ουκρανία: Μία «σπίθα» πριν τον πόλεμο - Η Δύση περιμένει τον 
Πούτιν… όσο αυτός στέλνει στρατό στα σύνορα 

Μ
έρα - μέρα, μετρά η διεθνής κοινότητα τον χρό-
νο που περνά και καθορίζει τις εξελίξεις στην 
Ουκρανία και την απειλή εισβολής από τη Ρω-
σία, την ώρα που η Δύση απειλεί την Μόσχα 

για συντονισμένη απάντηση σε περίπτωση που… διαβεί 
τον Ρουβίκωνα.
Η κατάσταση παραμένει στο κόκκινο αφού οι αυτονομιστές 
στην Ουκρανία ζητούν όπλα για να πολεμήσουν, ενώ ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επιχειρεί να κάνει κινήσεις 
προκειμένου να πέσουν οι τόνοι αλλά την ίδια ώρα να δείξει 
πως οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Δύση ευρύτερα δεν υποκύπτουν 
στις πιέσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν.
Οι χώρες της Δύσης εκφράζει την ανησυχία τους για τη 
συγκέντρωση περισσότερων από 100.000 στρατιωτών από 
τη Ρωσία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, αλλά οι από-
ψεις διίστανται σχετικά με το εάν ή πότε ο Βλαντιμίρ Πούτιν 
σχεδιάζει μια πλήρους κλίμακας στρατιωτική εισβολή.

Η Ρωσία στην αντεπίθεση
Και όσο το «παιχνίδι» παραμένει σε διπλωματικό επίπεδο, 
η Μόσχα απαντά και κατηγορεί την Δύση πως βρίσκεται σε 
«πολεμική μέθη». Αυτό χαρακτηριστικά είπε ο υπουργός 
ΕΞωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.  Η Δύση «επιθυ-
μεί πολύ κάποια πραγματική προβοκάτσια» στην Ουκρανία, 
υποστήριξε δηλώνοντας στη ρωσική Κρατική Δούμα (κάτω 
Βουλή) ότι «οι δυτικοί μας συνάδελφοι βρίσκονται, χωρίς 
υπερβολή, σε ένα είδος πολεμικής μέθης. Μόνο γι’ αυτό 
μιλούν: θα τιμωρήσουμε εάν επιτεθείτε, θα τιμωρήσουμε, 
θα σώσουμε την Ουκρανία κ.ο.κ.».
Μιλώντας σε ειδική ακρόαση για τη ρωσική εξωτερική πολι-
τική στην ολομέλεια της ρωσικής κάτω Βουλής, ο Σ. Λαβρόφ 
είπε ότι η απομάκρυνση δυτικών διπλωματών από το Κίεβο 
το «μόνο» που κάνει είναι να «ενισχύει την υστερία», τη 
στιγμή που οι ίδιοι οι Ουκρανοί πολιτικοί ήδη καλούν σε 
ηρεμία, «αλλά η Δύση δεν θέλει να ηρεμήσουν ούτε αυτοί, 
ούτε η ίδια» και με τη «σουρεαλιστική τους συμπεριφορά» 
οι δυτικές χώρες επιδιώκουν είτε «να παρασυρθεί το Κίεβο 
σε μια στρατιωτική επιχείρηση στο Ντονμπάς» (σ.σ.: οι 
ρωσόφωνες επαρχίες της ανατολικής Ουκρανίας), είτε «να 
θάψουν τις συμφωνίες του Μινσκ» για τη διευθέτηση της 
σύγκρουσης στην περιοχή, για τις οποίες «η Μόσχα συνεχί-
ζει να επιμένει ότι δεν υφίσταται εναλλακτική».

Μόσχα: «Απαράδεκτη» ακόμα και η σκέψη πο-
λέμου με την Ουκρανία
Την ίδια ώρα επρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτε-
ρικών δήλωσε σήμερα ότι ακόμη και η σκέψη ενός πολέμου 
μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας είναι «απαράδεκτη», 
επισημαίνοντας παράλληλα ότι η απόσυρση των δυνάμεων 
του ΝΑΤΟ από την Ανατολική Ευρώπη θα άμβλυνε τη στρα-

τιωτική ένταση στην περιοχή
«Έχουμε ήδη επανειλημμένα δηλώσει ότι η χώρα μας δεν 
προτίθεται να επιτεθεί σε κανέναν. Θεωρούμε απαράδε-
κτη ακόμη και τη σκέψη ενός πολέμου μεταξύ των λαών 
μας» δήλωσε ο Αλεξέι Ζάιτσεφ, εκπρόσωπος του ρωσικού 
υπουργείου Εξωτερικών. Η δήλωσή του αυτή συνιστά μια 
από τις τελευταίες μιας σειράς επίσημων δηλώσεων που 
αποσκοπούν να εξαλείψουν τους φόβους για μια επικείμενη 
ρωσική εισβολή.
Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερι-
κών δήλωσε ότι η εβδομάδα που πέρασε έδειξε ότι η 
σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας την οποία υπο-
δαυλίζουν ορισμένες χώρες είναι μια τεχνητή σύγκρουση 
και πως η Μόσχα είναι πεπεισμένη ότι χωρίς τη «βοήθεια» 
της Δύσης η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα 
είχε διευθετηθεί εδώ και καιρό.

Επίθεση και στο ΝΑΤΟ
Παράλληλα ο Ζάιτσεφ, επισημαίνοντας ότι οι δηλώσεις του 
γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ για το 
ενδεχόμενο να ενισχυθεί η παρουσία του ΝΑΤΟ στην ανα-
τολική πτέρυγά του δημιουργούν ένα αρνητικό πεδίο για 
συνομιλίες στο θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, δήλωσε 
ότι η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ θα πρέπει να αποσύ-
ρει τις δυνάμεις της από την Ανατολική Ευρώπη και ότι μια 
τέτοια κίνηση θα συνέβαλλε στη μείωση των στρατιωτικών 

εντάσεων στην περιοχή. «Είναι σαφές ότι οι στρατιωτικές 
εντάσεις θα μειωθούν εάν το ΝΑΤΟ αποσύρει τις δυνάμεις 
του από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό ζητάμε, 
και αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα των προτάσεών 
μας στο ΝΑΤΟ για τις εγγυήσεις ασφαλείας» δήλωσε ο Αλε-
ξέι Ζάιτσεφ, κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης 
των δημοσιογράφων.

Νύχτα μεταφέρει στρατό στα σύνορα ο Πούτιν
Την ίδια ώρα, όσο κι αν η Μόσχα προσπαθεί να πείσει τη 
διεθνή κοινότητα πως δεν θέλει πόλεμο, επιβεβαιώνει με 
κάθε τρόπο τις ΗΠΑ στέλνοντας περαιτέρω στρατό στα 
ρωσοουκρανικά σύνορα. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι 
ρωσικές δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα με 
την Ουκρανία, αλλά και εκείνες που έχουν μεταφερθεί στη 
Λευκορωσία για κοινές ασκήσεις, έχουν επιθετική διάταξη. 
Ας σημειωθεί ότι η Λευκορωσία μπορεί να χρησιμεύσει ως 
βάση για επίθεση στο Κίεβο, το οποίο απέχει μόνο 50 χλμ 
από τα σύνορα.
 Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απαντά στη Δύση όπως και στην 
άρνηση της Ατλαντικής Συμμαχίας να δεσμευτεί ότι δεν 
καταστήσει την Ουκρανία χώρα-μέλος, μεταφέροντας με 
τρένα στρατιωτικές μονάδες και βαριά οπλικά συστήματα 
και μάλιστα το τελευταίο διάστημα αυτή η μεταφορά γίνε-
ται νύχτα.

Οι φιλορώσοι αυτονομιστές στην ανατολική 
Ουκρανία ζητούν όπλα από τη Μόσχα
Στο μεταξύ, όπως γράφει η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro», 
οι φιλορώσοι αυτονομιστές στην Ουκρανία ζητούν τη συν-
δρομή της Μόσχα σε στρατιωτικό εξοπλισμό. Συγκεκρι-
μένα, ο εκπρόσωπος των φιλορώσων αυτονομιστών στην 
ανατολική Ουκρανία ζήτησε σήμερα όπλα από τη Μόσχα 
για να αντιμετωπίσει τις δυνάμεις του Κιέβου, εν μέσω της 
ρωσο-δυτικής κρίσης που απειλεί να επιδεινώσει αυτή τη 
σύγκρουση.

Δυτικές χώρες έχουν παραδώσει όπλα και πυ-
ρομαχικά τις τελευταίες ημέρες στο Κίεβο
«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα «μπαϊρακτάρ», δήλωσε ο 
Ντένις Πουσίλιν, επικεφαλής στο προπύργιο των φιλοσρώ-
σων ανταρτών του Ντόνεστκ, αναφερόμενος στα τουρκικής 
κατασκευής drones που παραδόθηκαν πέρυσι στις ουκρα-
νικές δυνάμεις παρά τις έντονες διαμαρτυρίες από τη Ρωσία.
Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης, σύμφωνα με το ρωσικό πρα-
κτορείο ειδήσεων «Ria Novosti», στα «αδύναμα σημεία» 
του οπλισμού των αυτονομιστών, την ώρα που αρκετές 
δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασι-
λείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν παραδώσει όπλα 
και πυρομαχικά τις τελευταίες ημέρες στο Κίεβο.

Η Μόσχα «ξορκίζει» τον 
πόλεμο, αλλά περικυκλώνει την 
Ουκρανία - Ο Ερντογάν θέλει 
ρόλο ειρηνοποιού και περιμένει 
τον Πούτιν στην Τουρκία - 
Επίκειται επικοινωνία Μπάιντεν 
με τον Ζελένσκι - Οι φιλορώσοι 
αυτονομιστές ζητούν όπλα από 
τη Μόσχα
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Α
νάμεσα στους ανθρώπους που πα-
ρέμειναν εγκλωβισμένοι στα σπίτια 
τους, λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα» 
ήταν και ο Μίμης Πλέσσας.

Η σύζυγός του, Λουκίλα Καρρέρ μίλησε στην 
εκπομπή Love It και περιέγραψε τις δύσκολες 
στιγμές που έζησε με τον σπουδαίο μουσικο-
συνθέτη, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να 
ζεσταθού, αφού έμειναν τρεις ημέρες χωρίς 
ρεύμα και συνεπώς, χωρίς θέρμανση.
Αρχικά, η Λουκίλα Καρρέρ δήλωσε πως παρά 
το γεγονός ότι μπορούσαν να μετακινηθούν σε 
ένα πιο ασφαλές και σίγουρα πιο ζεστό μέρος, 
επέλεξαν και οι δύο να παραμείνουν στο σπίτι 
τους και να δώσουν τη δική τους μάχη.
«Θα είμαι ειλικρινής. Προσφέρθηκαν να 

έρθουν να πάρουν τον Μίμη και να τον πάνε 
σε ασφαλές μέρος. Εγώ δεν ήθελα αυτό όμως, 
ήθελα να μείνω εδώ και να δώσω τη μάχη μου 
και ο Μίμης τρεις μέρες κάτω από τις κουβέρ-
τες για να αντέξει. Ήθελα να δώσω τη μάχη από 
εδώ και όχι να βλέπω τα πράγματα από ένα 
ασφαλές σημείο. Θα μπορούσα να πάρω τηλέ-
φωνο ένα ασθενοφόρο ή κάποιον να ανοίξει 
το δρόμο. Το ζητούμενο ήταν να σώσω, που 
έσωσα δύο μωρά από πνευμονία και μία κυρία 
μεγάλη. Αυτοί θα ήταν νεκροί, αν δεν ερχόταν 
το ρεύμα και έχω και αποδείξεις και μηνύματα 
στο κινητό. Θα θρηνούσαμε νεκρούς. Για αυτό 
παρακαλώ την πολιτεία να σπεύσει να ανοίξει 
τους δρόμους και να δώσει ρεύμα. Θα θρηνή-
σουμε θύματα», είπε χαρακτηριστικά.

Λουκίλα Καρρέρ: «Ο Μίμης Πλέσσας 
ήταν τρεις μέρες κάτω από τις κουβέρτες 
για να αντέξει το κρύο» 

Έδωσε συνέντευξη στο Open 
- Οι  τέσσερις προτάσεις για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων

«
Ναι» στην πρόταση μομφής ενα-
ντίον της κυβέρνησης που κατέθε-
σε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή αλλά «ό-
χι» στα «μικροκομματικά παιχνί-

δια του κ. Τσίπρα» λέει ο Νίκος Ανδρου-
λάκης, χρεώνοντας στο Μέγαρο Μαξίμου 
αδυναμία διαχείρισης δύσκολων φυσικών 
φαινομένων.
Ο αρχηγός του Κινήματος Αλλαγής μιλώ-
ντας στο «Open” εξήγησε ότι η στάση του 
κόμματός του στη βουλή κατά την τριή-
μερη συζήτηση παραπέμπει σε καταδίκη 
των κυβερνητικών χειρισμών αλλά και 
στην ανάδειξη προτάσεων 
για να γίνει το υπουρ-
γείο Πολιτικής Προστα-
σίας «πραγματικό στρατη-
γείο». Ο κ. Ανδρουλάκης 
αντιθέτως με τον κ. Τσί-
πρας που επαναλαμβάνει 
το αίτημά του για εκλογές 
«εδώ και τώρα» χαρακτή-
ρισε αδιανόητη μια τέτοια 
εξέλιξη από την στιγμή 
«που συνεχίζουμε να θρηνούμε πάνω από 
100 νεκρούς την ημέρα από την πανδη-
μία». Ωστόσο διευκρίνισε ότι ο ίδιος και το 
ΠΑΣΟΚ θα είναι έτοιμο για εκλογές, όποτε 
και αν γίνουν. Σημείωσε δε με νόημα ότι 
η πρόταση μομφής του κ. Τσίπρα δεν θα 
περάσει το βράδυ της Κυριακής με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται- εννοώντας προφανώς 
ότι έτσι παύει το σενάριο πρόωρων εκλο-
γών εντός του εξαμήνου που ίσως φοαβά-
ται ο ΣΥΡΙΖΑ.
Με την συνέντευξή του ο κ. Ανδρουλάκης:
-Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την 
διαχείριση της πανδημίας προσθέτοντας 
ότι είμαστε στην 16η θέση εμβολιασμού 
στην Ευρώπη.
-Επανέλαβε ότι το ΚΙΝΑΛ με τη στάση του 
στη βουή δεν πρόκειται να παράσχει στή-
ριξη στην κυβέρνηση δεν θα παράσοχυμε 
καμία στήριξη στην κυβέρνηση. «Η θεω-
ρία Μητσοτάκη για τεχνοκρατική κυβέρ-
νηση με επάρκεια και επιτελικό κράτος δεν 
στέκεται», είπε χαρακτηριστικά:

-Πρότεινε:
1.Τη αναβάθμιση του υπουργείου Πολιτι-
κής ΠροστασίαςΜε τη «Μήδεια» τα ίδια: 
Προετείνω το υππρυγείο να γίνει πραγμα-
τικό στρατηγείο
2. Στόχους ανθεκτικτότητας ώστε να παρα-
μένουν κάθε φορά οι Υποδομές ανοικτές 
(πχ δίκτυο ενέργειας, αερδρόμια κα)
3. Να αναβαθμιστεί η Πυροσβεστική , 
«βασική δομή, όχι πελατειακές λογικές».
4.Να υπάρξουν Σχέδια Πολιτικής Προστα-
σίας για όλα τα φυσικά φαινόμενα βάσει 
βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών. Δομή 
ξεκάθαρη.
Για την πρόταση μομφής εξήγησε στη 
συνέχεια ότι «εμείς δεν κάνουμε επικοι-
νωνιακά παιχνίδια αλλά αντιπολίτευση 
και προτάσεις που βελτιώνουν την ζωή 
των πολιτών. «Δεν ασχολούμαστε με την 

στρατηγική του Τσίπρα. 
Αξιολογούμε αρνητικά 
την διαχείριση Μητσο-
τάκη». Για τα σενάρια 
περί συνεργασίας με τον 
ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε ότι 
το ΚΙΝΑΛ έχει αυτόνομη 
πορεία, πρόβλεψε ότι 
στη βουλή θα εξελιχθεί 
μια τοξική σύγκρουση 
Τσίπρα-Μητσοτάκη και 

έκλεισε λέγοντας με αφορμή τα γκάλοπ ότι 
είναι ικανοποιημένος αλλά η πρώτη και 
κύρια δημοσκόπηση είναι η λαϊκή ετυμη-
γορία.

ΝΔ: Πώς συμβιβάζονται το «ναι» 
στην πρόταση μομφής και το «ό-
χι» στις εκλογές;
«Ακούσαμε απόψε τον κ. Ανδρουλάκη, 
από τη μία να λέει ότι το ΚΙΝΑΛ υπερψη-
φίζει την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ 
κατά της κυβέρνησης και από την άλλη να 
υποστηρίζει ότι δεν είναι ώρα τώρα να 
γίνουν εκλογές», τονίζει σε ανακοίνωσή 
της η Νέα Δημοκρατία, σχολιάζοντας τη 
συνέντευξη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - 
ΚΙΝΑΛ στο Open TV.
«Το πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο μόνο 
ο ίδιος το ξέρει. Τελικά η αυτόνομη πορεία 
αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη όταν 
δεν μένει σύνθημα, αλλά πρέπει να απο-
δειχθεί στην πράξη», καταλήγει η Πει-
ραιώς.

Νίκος Ανδρουλάκης: «Ναι στην 
πρόταση μομφής, όχι στα 
μικροκομματικά παιχνίδια του 
ΣΥΡΙΖΑ» 
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«Στα νησιά αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα κλείσαμε 86 δομές και οι υφιστάμενες δομές 
λειτουργούν στο μισό της χωρητικότητας», αναφέρει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Μ
είωση κατά 79% στον α-
ριθμό των διαμενόντων 
στα νησιά καταγράφε-
ται τον Δεκέμβριο του 

2021, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 
2020.
Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφε-
ται στους διαμένοντες στην Λέρο η 
οποία είναι της τάξεως του 96% και 
ακολουθεί η Σάμος και η Χίος με 
88%, η Λέσβος με 78%, και η Κως με 
34%. Αξίζει να σημειωθεί η σημα-
ντική αποσυμφόρηση στα νησιά του 
Βόρειου Αιγαίου, καθώς οι διαμένο-
ντες αποτελούν πλέον το 1,36% του 
πληθυσμού ενώ τον αντίστοιχο μήνα 
του 2020 αποτελούσαν το 7,67%.
Πιο αναλυτικά, οι διαμένοντες στα 
νησιά τον Δεκέμβριο του 2021 είναι 
συνολικά στους 3.508. Εξ’ αυτών, 
3.216 διαμένουν στα ΚΥΤ και 3 σε 
λοιπές δομές, οι υπόλοιποι 289 δια-
μένουν, 106 στα Α.Τ. και τα ΠΡΟ-
ΚΕΚΑ της ΕΛΑΣ, 183 στις δομές του 
ΕΚΚΑ.
Ο συνολικός αριθμός των διαμε-
νόντων στην Επικράτεια κατά τον 
Δεκέμβριο του 2021 παρουσιάζε-
ται επίσης μειωμένος κατά 49% σε 
σχέση με το Δεκέμβριο του 2020. 
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο 
του Δεκεμβρίου, οι ροές στις αφίξεις 
κατά το 1ο δωδεκάμηνο του 2021 
παρουσιάζονται μειωμένες κατά 
58% στα νησιά και κατά 41% στο 
σύνολο, σε σχέση με το 1ο δωδεκά-
μηνο του 2020.
Μετά από συστηματικές προσπά-
θειες, το 1ο δωδεκάμηνο του 2021, 
11.581 άτομα αναχώρησαν με προ-
ορισμό είτε την Ευρώπη είτε τρίτα 
κράτη μέσω των μηχανισμών απε-
λάσεων, επιστροφών και μετεγκα-
ταστάσεων υπηκόων τρίτων χωρών, 
ενώ στη χώρα μας αφίχθησαν 8.745 
άτομα, με το ισοζύγιο αναχωρήσεων 
/αφίξεων να παραμένει θετικό.
Τον Δεκέμβριο του 2020, συνολικά 
σε όλες τις δομές που διαχειρίζεται 

ή έχει την εποπτεία το Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου διέμε-
ναν 64.627 αιτούντες άσυλο, ενώ, 
πλέον, τον Δεκέμβριο του 2021 διέ-
μεναν 32.647. Οι εκκρεμότητες της 
Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής 
Προσφυγών (σε Α και Β βαθμό) 
καταγράφουν μείωση κατά 50%. 
Οι εκκρεμείς αιτήσεις σε Α και Β 
βαθμό αγγίζουν συνολικά τις 40.114 
όταν τον Δεκέμβριο του 2020 ήταν 
79.986.
Αναφορικά με την νόμιμη μετανά-
στευση, οι άδειες διαμονής Πολι-
τών Τρίτων Χωρών σε ισχύ τον 
Δεκέμβριο του 2021 ανέρχονταν σε 
693.517. Οι τρείς κορυφαίες χώρες 

προέλευσης πολιτών τρίτων χωρών 
με άδειες Διαμονής σε ισχύ, είναι η 
Αλβανία σε ποσοστό 62,8%, η Γεωρ-
γία 4,4% και ακολουθεί η Κίνα σε 
ποσοστό 3,9%.
Από τις 116.288 αιτήσεις που κατα-
τέθηκαν για ανανέωση άδειας δια-
μονής το διάστημα Δεκεμβρίου 2020 
– Δεκεμβρίου 2021, έχουν ανανεω-
θεί συνολικά το 37% που αντιστοιχεί 
σε 43.356 ανανεώσεις άδειών δια-
μονής. Συνολικά, έχουν κατατεθεί 
το 2021, 153.100 αιτήματα (χορήγη-
σης και ανανέωσης) και από αυτά για 
το 36% έχουν εκδοθεί αποφάσεις 
έκδοσης αδείας, για το 1% απορ-
ριπτικές αποφάσεις, ενώ το 63% 
εκκρεμεί.
Αναφορικά με την μόνιμη άδεια δια-
μονής επενδυτή (Golden Visa), οι 
συνολικές άδειες διαμονής μόνιμου 

επενδυτή (αρχικές και ανανεώσεις) 
που ισχύουν τον Δεκέμβριο 2021 
ανέρχονται σε 10.778. Οι 9.610 (ποσο-
στό 89%) αφορούν αρχικές χορηγή-
σεις και οι 1.168 (ποσοστό 11%) αφο-
ρούν ανανεώσεις. Η κύρια χώρα προ-
έλευσης των επενδυτών στη χώρα μας 
είναι οι υπήκοοι Κίνας, σε ποσοστό 
66,65% και ακολουθούν κατά πολύ 
μικρότερα μεγέθη οι υπήκοοι Τουρ-
κίας (6,4%) και Ρωσίας (6,2%).

Μηταράκης: Οι ροές παρα-
μένουν σταθερά χαμηλές 
και η αποσυμφόρηση γίνε-
ται πράξη
Ο Υπουργός Μετανάστευσης και 
Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, 
δήλωσε: «Δύο χρόνια πριν βάλαμε 
στόχο τη μείωση των ροών και τη 
μείωση των επιπτώσεων της μετανα-
στευτικής κρίσης που παραλάβαμε, 
στις τοπικές κοινωνίες. Σήμερα, δύο 
χρόνια μετά, τα απτά αποτελέσματα 
αυτής της πολιτικής μας επιτρέπουν 
να κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια.
»Οι ροές παραμένουν σ ταθερά 
χαμηλές και η αποσυμφόρηση γίνε-
ται πράξη. Και στα νησιά αλλά και 
στην ηπειρωτική Ελλάδα όπου κλεί-
σαμε 86 δομές και οι υφιστάμενες 
δομές λειτουργούν στο μισό της 
χωρητικότητας. Έμφαση το 2022 
δίνουμε πλέον στις μεγάλες πόλεις, 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μαζί με τα 
συναρμόδια Υπουργεία, στο πλαί-
σιο συγκεκριμένων ενεργειών. Συνε-
χίζουμε με αποφασιστικότητα και 
προσήλωση για την ολοκλήρωση 
του εθνικού συστήματος υποδοχής. 
Συνεχίζουμε την στρατηγική μας, 
θέλει τεράστια προσοχή και προ-
σήλωση, για να μην ξαναβιώσουμε 
την κρίση της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ. Για 
να αφήσουμε οριστικά πίσω μας το 
Μεταναστευτικό. Τα συμπλέγματα 
προηγούμενων ετών δεν πρέπει να 
σταθούν εμπόδιο σε ένα καλύτερο 
μέλλον».

Μεταναστευτικό: Μειώθηκαν κατά 79% οι 
διαμένοντες στα νησιά

Υπόθεση βιασμού στη 
Θεσσαλονίκη: Άλλοι 
δύο μάρτυρες θέλουν 
να καταθέσουν

Ν
έες διαστάσεις φαίνεται να λαμβάνει η υπόθεση 
της καταγγελίας βιασμού της Γεωργίας Μπίκα σε 
γνωστό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, καθώς 
μία νέα μαρτυρία φέρεται να ανατρέπει να δεδο-

μένα και να αναδεικνύει μία νέα διάσταση στην πολύκρο-
τη αυτή ιστορία, στην οποία εμπλέκονται πολλοί.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του makthes.gr, άλλοι δύο μάρτυ-
ρες, άτομα που βρίσκονταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου 
το βράδυ της παραμονής Πρωτοχρονιάς, προσέγγισαν 
τον δικηγόρο του τελευταίου μάρτυρα που κατέθεσε στις 
αρχές όσα είδε και εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να κατα-
θέσουν και εκείνοι στις αρχές όσα συνέβησαν.
Εκτός από τους φερόμενους ως δράστες, τους οποίους 
έχει καταγγείλει για βιασμό η Γεωργία Μπίκα, στο δωμά-
τιο του ξενοδοχείου εκείνο το βράδυ, βρίσκονταν περισ-
σότερα από 17 άτομα.

Η μαρτυρία που ανατρέπει τα δεδομένα
Η κατάθεση του τελευταίου μάρτυρα στις αρχές περιπλέ-
κει ακόμα περισσότερο τα πράγματα, καθώς παρουσιάζει 
μία εκ διαμέτρου αντίθετη εκδοχή, σε σχέση με όσα έχει 
καταγγείλει η Γεωργία Μπίκα. Όπως δήλωσε δικηγόρος 
του μάρτυρα, Θάνος Καρατσιώλης, «ο πελάτης μου ήταν 
καθ’ όλη τη διάρκεια του πάρτι στη σουίτα. Παρουσιά-
ζει μία διαφορετική πραγματικότητα. Λέει πως είδε την 
24χρονη και όταν επέστρεψε στο ξενοδοχείο και, όπως 
υποστηρίζει, δεν την αντίκρισε στην κακή κατάσταση που 
αναφέρει». «Δεν είδε στο πάρτι κάτι περίεργο ή κάτι που 
να συνδέεται με παράνομες πράξεις» προσέθεσε σχετικά 
ο δικηγόρος.
Όσον αφορά στα δύο άτομα που βρίσκονταν στο πάρτι, 
σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν πλησιάσει τον Θάνο 
Καρατσιώλη και του έχουν δηλώσει την επιθυμία τους να 
καταθέσουν. Τα δύο άτομα, που είχαν προσκληθεί στο 
ίδιο πάρτι με την 24χρονη Γεωργία, φέρονται να αφηγού-
νται όσα συνέβησαν το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς, 
παρουσιάζοντας επίσης σημαντικές διαφορές σε σχέση 
με την αφήγηση της καταγγέλουσας.
Η ανάκριση για την πολύκροτη αυτή υπόθεση, η οποία 
εξελίσσεται σε θρίλερ, φέρεται να έχει πολύ δρόμο ακόμα, 
καθώς από τη μία υπάρχουν πολλοί μάρτυρες που βρίσκο-
νταν στο περιβόητο αυτό πάρτι και από την άλλη, καθο-
ριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν τα αποτελέσματα των 
τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένονται ενδεχο-
μένως ακόμη και την Παρασκευή, το αργότερο όμως έως 
και τη Δευτέρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος με τα αποτελέσματα 
των εξετάσεων αναμένεται να παραδοθεί την Παρασκευή 
το πρωί.
Η έρευνα των δικαστικών αρχών συνεχίζεται σε δύο 
μέτωπα: Τόσο αποκλειστικά για την υπόθεση της 24χρο-
νης όσο και για ην δράση κυκλωμάτων μαστροπείας.
Στο πλαίσιο αυτό κατέθεσε σήμερα και ο φερόμενος ως 
διοργανωτής του πάρτι, ο οποίος πάντως εμφανίζεται να 
το αρνήθηκε.
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Eνώπιον της ανακρίτριας Σερρών η 
κοπέλα αποκάλυψε ότι είπε ψέμματα 
για να εκδικηθεί το χωρισμό της από 
τον άντρα με τον οποίο έχει παιδί

Μ
ε το κεφάλι καλυμμένο με 
κουκούλα η 20χρονη βγαί-
νει από το Δικαστικό Μέγαρο 
Σερρών μαζί με το δικηγόρο 

της, όπου κατέθεσε ενώπιον της ανακρί-
τριας.
Οι δύο νεαροί αφέθηκαν ελεύθεροι μετά 
τις δηλώσεις της κοπέλας ενώπιον της ανα-
κρίτριας Σερρών όπου αποκάλυψε ότι το 
έκανε για να εκδικηθεί το χωρισμό της, από 
τον άντρα με τον οποίο έχει παιδί, σημειώ-
νει το epiloges.tv.
Η κοπέλα πήρε πίσω τις κατηγορίες περί 

απόπειρας βιασμού ενώ βρισκόταν στο 
αυτοκίνητο μαζί με άλλους δύο νεαρούς 
στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών 
το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με το 
δικηγόρο των δύο νεαρών.
Με βάση τα όσα δήλωσε στην ανακρίτρια 
η 20χρονη κοπέλα, ήθελε με τον τρόπο 
αυτό να εκδικηθεί τον 24χρονο επειδή 
χώρισαν. Μάλιστα εκτός του ό,τι διατη-
ρούσαν σχέση, έχουν μαζί και ένα παιδί. Η 
ιστορία που είπε στους αστυνομικούς ήταν 
κατασκευασμένη όπως και η μήνυση που 
κατέθεσε σε βάρος των δύο παιδιών, που 
είναι μεταξύ τους αδέλφια.
Ο 24χρονος και ο 20χρονος, φερόμενοι 
ως δράστες, τελικά επέστρεψαν στο σπίτι 
τους και είναι χαρακτηριστικό ότι μόνοι 
τους περίμεναν την αστυνομία στον δρόμο, 
χωρίς να αντιδράσουν.

επικαιρότητα

Ανατροπή στον «βιασμό» της 
20χρονης στις Σέρρες, «ήθελα να 
εκδικηθώ τον πρώην μου για τον 
χωρισμό μας» 

Καραμανλής: Αποζημίωση 
€1.000 στους επιβάτες τραίνων 
που εγκλωβίστηκαν 

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. συμφώνησε να 
καταβάλει αποζημίωση στους 
επιβάτες των αμαξοστοιχιών 
που ταλαιπωρήθηκαν για ώρες 
- 400 άτομα απεγκλωβίστηκαν 
από τα τρένα στην Οινόη

Ο 
Υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών Κώστας Κα-
ραμανλής επικοινώνησε 
με τη διοίκηση της ΤΡΑΙ-

ΝΟΣΕ Α.Ε. (του Ομίλου Ferrovie dello 
Stato Italiane Group-FSI) και ζήτησε 
η εταιρεία να καταβάλει από 1.000 
ευρώ αποζημίωση στους επιβάτες 
χτεσινών δρομολογίων στον άξονα 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη και Θεσσαλο-
νίκη-Αθήνα, για τη μεγάλη ταλαιπω-
ρία τους.
Πράγματι, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. συμφώ-
νησε να καταβάλει από 1.000 ευρώ 
στους επιβάτες των αμαξοστοιχιών 
885 Καλαμπάκα-Αθήνα, I/C 54 (Αθή-
να-Θεσσαλονίκη), I /C 55 (Θεσσα-
λονίκη-Αθήνα), I/C 56 (Αθήνα-Θεσ-
σαλονίκη) και I /C 57 (Θεσσαλονίκη 
- Αθήνα).
Tην δική τους πολύωρη ταλαιπωρία 
στα βαγόνια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ έζησαν 
και οι επιβάτες της σιδηροδρομι-
κής σύνδεσης από και προς Θεσσα-

λονίκη, η οποία διεκόπη, λόγω της 
ακινητοποίησης της αμαξοστοιχίας 
54 στην Λειβαδιά και πτώσης δέν-
δρου. Αυτό είχε αποτέλεσμα τα δρο-
μολόγια 55 (Θεσσαλονίκη - Αθήνα) 
και 56 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) που 
ήταν ήδη σε πορεία, να παραμείνουν 
στο σταθμό της Οινόης.
Σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οι αμα-
ξοστοιχίες ήταν σταθμευμένες με 
ασφάλεια εν τός του σταθμού και 
είχαν θέρμανση καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της αναμονής. Με την συνδρομή 
περιπολικού, οι συνοδοί των αμαξο-
στοιχιών φρόντισαν για τις προμή-
θειες από γειτονικά μαγαζιά.
Σήμερα το πρωί, ξεκίνησε η εκκέ-
νωση των επιβατών με λεωφορεία 
μισθωμένα από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η 
οποία ολοκληρώθηκε στις 10:00, με 
το μεγαλύτερο μέρος των επιβατών 
να αποβιβάζονται στο ΣΣ Λαρίσης, 
καθώς ορισμένοι επιβαίνοντες επέ-
λεξαν να μετακινηθούν με ίδια μέσα 
προς Θεσσαλονίκη.
Συνολικά απεγκλωβίσ τηκαν 400 
άτομα με 70 να φιλοξενούνται σε 
ξενοδοχείο των Αθηνών.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ενημερώνει ότι μόλις 
οι συνθήκες το επιτρέψουν θα επα-
νέλθουν τα δρομολόγια στον άξονα 
Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Τ
ραγικό θάνατο βρήκε ένας 
77χρονος στα Μελίσσια, ο ο-
ποίος γλίστρησε στον πάγο κα-
θώς πήγαινε στο φαρμακείο.

Στην προσπάθειά του ο 77χρονος 
να πάει σε φαρμακείο, ο άνδρας γλί-
στρησε στον πάγο, έπεσε και χτύπησε 
το κεφάλι του.

Σύμφωνα με το MEGA, αν και το ασθε-
νοφόρο έφτασε άμεσα, οι γιατροί δεν 
κατάφεραν να κρατήσουν τον ηλικιω-
μένο στη ζωή.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί 
εάν ο θάνατός του προήλθε από το χτύ-
πημα στο κεφάλι ή από παθολογικά 
αίτια.

Μελίσσια-Χιόνια: Ηλικιωμένος 
γλίστρησε στον πάγο πηγαίνοντας 
στο φαρμακείο και πέθανε 
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επικαιρότητα

Η 
πρώτη παραίτηση για το «μεγάλο 
φιάσκο» της Αττικής Οδού, ήταν 
εκείνη του διευθύνοντος συμ-
βούλου της ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟ-

ΜΕΣ Α.Ε, Βασίλη Χαλκιά, που ανακοινώ-
θηκε το βράδυ της Τρίτης. Σε δήλωσή του, 
ο κ. Χαλκιάς αναφέρει ότι μετά από την ο-
λοκλήρωση του απεγκλωβισμού και των 
τελευταίων οδηγών από τον αυτοκινητό-
δρομο , αισθάνθηκε την ανάγη να διευκο-
λύνει την εταιρεία, υποβάλλοντας την πα-
ραίτησή του. 
Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση δια του 
κυβερνητικού εκπροσώπου - αλλά και δια 
του υπουργού Μεταφορών Κώστα Καρα-
μανλή - έχει μιλήσει για ευθύνες της εται-
ρείας που δεν κατόρθωσε να αποτρέ-
ψει τον εγκλωβισμό εκατοντάδων οδη-
γών εντός του αυτοκινητόδρομου  στην 
διάρκεια της κακοκαιρίας 
«Ελπίς». Η διαδικασία του 
απεγκλωβισμού ολοκληρώ-
θηκε αργά το απόγευμα της 
Τρίτης.    
O κ. Καραμανλής ανήγγειλε 
την συγκρότηση ειδικής 
επιτροπής που θα αναλάβει 
το ζήτημα των κυρώσεων  
προς την εταιρεία, με βάση τα προβλε-
πόμενα από τον νόμο, ενώ νωρίτερα, με 
παρέμβασή του, ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης είχε ζητήσει από την εται-
ρεία να δώσει αποζημίωση 2.000 ευρώ 
για κάθε όχημα που εγκλωβίστηκε στον 
αυτοκινητόδρομο, πράγμα που έγινε αμέ-
σως αποδεκτό. 

Η ανακοίνωση της εταιρείας
Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., που συνεδρίασε εκτά-
κτως, την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022, ο κ. 
Βασίλειος Χαλκιάς, Διευθύνων Σύμβου-
λος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της εταιρείας, από την ίδρυσή της το 1999, 
υπέβαλλε την παραίτησή του.
Όπως δήλωσε ο κ. Χαλκιάς στην επιστολή 
του:
«Προ ολίγου διασφαλίστηκε η ασφαλής 
απομάκρυνση και των τελευταίων ανθρώ-
πων που εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό. 
Ως όμως προϊστάμενος ενός ολόκληρου 
μηχανισμού αισθάνομαι την ανάγκη να 
διευκολύνω την εταιρεία και να υποβάλλω 
την παραίτησή μου από μέλος του Διοικη-

τικού Συμβουλίου και τη θέση του Διευθύ-
νοντος Συμβούλου ευχόμενος τα καλύτερα 
στον αντικαταστάτη μου. Ήταν τιμή μου 
που υπηρέτησα τις ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
Α.Ε. σε αυτό το εμβληματικό έργο της Αττι-
κής Οδού».
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ευχαρί-
στησε τον κ. Β. Χαλκιά για την 20ετή του 
προσφορά στην εταιρεία έκανε δεκτή την 
παραίτησή του και αποφάσισε την ανά-
ληψη και άσκηση των καθηκόντων του κ. 
Β. Χαλκιά, από τον κ. Αριστοφάνη Παπα-
δημητρίου, Διευθυντή Κυκλοφορίας της 
εταιρείας, μέχρι την επιλογή νέου Διευθύ-
νοντος Συμβούλου.

Ποιος είναι ο Βασίλης Χαλκιάς
Ο Βασίλης Χαλκιάς διατέλεσε Διευθύ-
νων Σύμβουλος της εταιρείας Λειτουρ-

γίας και Συντήρησης της 
Αττικής Οδού (Αττικές Δια-
δρομές A.E.) από το 1999, 
ενώ από το 1996 μέχρι το 
1999 υπήρξε Τεχνικός Διευ-
θυντής της «Αττική Οδός 
ΑΕ». Ήταν αντιπρόεδρος 
της «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗ-
ΣΕΙΣ ΑΕ» από το 2018 έως το 

Φεβρουάριο του 2021.
Παράλληλα είχε επιτελικές θέσεις σε 
κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς όπως 
στην Παγκόσμια Οδική Ομοσπονδία 
“International Road Federation” (IRF) με 
έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας στην οποία 
διατέλεσε Πρόεδρος και στην Ένωση των 
Ευρωπαϊκών Αυτοκινητοδρόμων (ASECAP).
Υπήρξε από το 2014 έως το 2019 επίσης 
ο πρώτος Πρόεδρος της Ένωσης Ελλη-
νικών Αυτοκινητοδρόμων με Διόδια 
(HELLASTRON), η οποία ιδρύθηκε το 2014 
με τη συμμετοχή όλων των Αυτοκινητο-
δρόμων και Υποδομών.
Διατέλεσε ακόμη μέλος για δεύτερη τετρα-
ετία του ΔΣ της Διεθνούς Ένωσης Γεφυρών 
και Σηράγγων και Αυτοκινητοδρόμων με 
Διόδια (ΙΒΤΤΑ), της Επιτροπής Λειτουργίας 
Αυτοκινητοδρόμων του Transportation 
Research Board (TRB) των ΗΠΑ καθώς και 
Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοι-
νωνιολόγων. Είναι διπλωματούχος Τοπο-
γράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου (1981) με Μεταπτυχια-
κές Σπουδές στις ΗΠΑ από το Πανεπιστή-
μιο «New Jersey Institute of Technology».

Αττική Οδός: Παραιτήθηκε ο 
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας 
λειτουργίας της 

Η μεγαλύτερη τράπεζα του κόσμου 
«ψηφίζει» Ελλάδα 

Συνάντηση Μητσοτάκη σήμερα με 
τον ισχυρό άνδρα της JPMorgan 
Τζέιμι Ντίμον - Ο επικεφαλής του 
τραπεζικού κολοσσού βρίσκεται 
στην Αθήνα με αφορμή την 
εξαγορά της ελληνικής εταιρείας 
Viva Wallet - Σύμφωνα με το 
Reuters, η JP Morgan θεωρείται η 
μεγαλύτερη συστημική τράπεζα 
του κόσμου

Μ
ε τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο και πρόεδρο του δι-
οικητικού συμβουλίου της 
JPMorgan Chase & Co, Τζέι-

μι Ντίμον, θα συναντηθεί ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο 
Μαξίμου.
Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον, 
ελληνικής καταγωγής, ισχυρό άνδρα της 
JPMorgan πραγματοποιείται στον από-
ηχο της σημαντικής συμφωνίας της JP 
Morgan για την εξαγορά του 49% της 
ελληνικής εταιρείας Viva Wallet που απο-
τελεί μια ακόμη «ψήφο εμπιστοσύνης» 
στις προοπτικές της ελληνικής οικονο-
μίας.
Το deal για το 49% της Viva υπολογίζε-
ται στα επίπεδα του 1,1 δισ. δολαρίων 
και έρχεται ως συνέχεια μεγάλων επεν-
δύσεων από τεχνολογικούς κολοσσούς 
(Microsoft, Cisco, Digital Realty κ.α.) στη 

χώρα μας.
Να σημειωθεί πως η JP για πρώτη φορά 
υλοποιεί μια άμεση επένδυση τέτοιου 
ύψους στην Ελλάδα. Μόνο τον τελευταίο 
χρόνο, η JP έχει προχωρήσει σε 24 εξα-
γορές ή στρατηγικές επενδύσεις σε μία 
σειρά από τομείς, ενισχύοντας σημα-
ντικά την παρουσία της στο κομμάτι του 
fintech.

Η μεγαλύτερη συστημική τρά-
πεζα του κόσμου
Η JP Morgan Chase έγινε για άλλη μια 
φορά η πιο συστημικά σημαντική τρά-
πεζα στον κόσμο σύμφωνα με την τελευ-
ταία ετήσια κατάταξη από τις παγκόσμιες 
ρυθμιστικές αρχές.
Σύμφωνα με το Reuters, το Συμβούλιο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), 
που αποτελείται από ρυθμιστικές αρχές 
από τις χώρες της G20, δημοσίευσε τον 
τελευταίο του πίνακα με τις 30 κορυφαίες 
συστημικές τράπεζες του κόσμου.
Οι 30 τράπεζες χωρίζονται σε τέσσερις 
ομάδες, ανάλογα με το πόσο συστημικές, 
διασυνδεδεμένες και πολύπλοκες είναι, 
με την JP Morgan τώρα να βρίσκεται στο 
υψηλότερο επίπεδο.
Πέρυσι η JPMorgan μοιράστηκε τη θέση 
με την HSBC και τη Citigroup, αλλά τώρα 
είναι μόνη. Η BNP Paribas και η Goldman 
Sachs ανέβηκαν επίσης κατά μία βαθ-
μίδα.
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καναδάς

Σε απομόνωση ο Τζάστιν Τριντό - 
Ήρθε σε επαφή με κρούσμα

Ο 
πρωθυπουργός του Καναδά 
έκανε rapid test που βγήκε 
αρνητικό - Θα παραμείνει σε 
απομόνωση για 5 μέρες

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό 
ανακοίνωσε σήμερα ότι ήρθε σε επαφή με 
άνθρωπο μολυσμένο με κορωνοϊό και θα 
παραμείνει σε απομόνωση για 5 ημέρες, 
σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες 
που ισχύουν στο Οντάριο για τα εμβολια-
σμένα άτομα.
«Χθες το βράδυ έμαθα ότι εκτέθηκα στην 
Covid-19. Το αποτέλεσμα του rapid test μου 
ήταν αρνητικό», είπε στο Twitter. «Νιώθω 
καλά και θα εργαστώ από το σπίτι», πρό-
σθεσε.
Ως εκ τούτου, δεν θα έχει φυσική παρουσία 
όταν επαναληφθούν οι συνεδριάσεις στη 
Βουλή των Κοινοτήτων τη Δευτέρα.
Ο πρωθυπουργός, ο οποίος είναι 50 ετών 
και έλαβε την τρίτη του δόση κατά της 
Covid-19 στις αρχές Ιανουαρίου, κάλεσε για 
άλλη μια φορά τους Καναδούς να εμβολι-

αστούν.
Τον Μάρτιο του 2020, στην αρχή της πανδη-
μίας, ο Τριντό χρειάστηκε να τεθεί σε απο-
μόνωση για 14 ημέρες μετά τη μόλυνση της 
συζύγου του, Σοφί Γκρεγκουάρ Τριντό, η 
οποία διαγνώστηκε θετική στον ιό κατά την 
επιστροφή της από ταξίδι της στο Λονδίνο.
Ο Καναδάς καταγράφει πτώση στον αριθμό 
των ημερήσιων κρουσμάτων τις τελευταίες 
ημέρες, μετά από ένα σημαντικό κύμα που 
συνδέεται με την παραλλαγή Όμικρον.
Στο Οντάριο, όπου διαμένει ο Καναδός 
πρωθυπουργός, η περίοδος καραντίνας για 
τους ανεμβολίαστους είναι 10 ημέρες.
Η πολυπληθέστερη επαρχία του Καναδά 
αναμένεται να χαλαρώσει τους περιορι-
σμούς τη Δευτέρα, με την επαναλειτουρ-
γία εστιατορίων, μπαρ, χώρων αθλητισμού, 
κινηματογράφων.
Συνολικά, ο Καναδάς έχει καταγράψει από 
την έναρξη της πανδημίας περισσότερα από 
2,9 εκατομμύρια κρούσματα και 33.192 
θανάτους.

Καναδάς: Το ΥΠΕΞ ζήτησε από τις 
οικογένειες των διπλωματών να 
φύγουν από την Ουκρανία

Ο 
Καναδάς διέταξε τις οικογένειες 
των διπλωματών του στο Κίεβο 
να φύγουν προσωρινά, λόγω της 
συγκέντρωσης ρωσικών δυνά-

μεων στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοί-
νωσε το υπουργείο Εξωτερικών.
Η διαταγή αυτή έρχεται μια μέρα μετά την 
ανακοίνωση της Βρετανίας ότι εκκενώνει 
μέρος της διπλωματικής αντιπροσωπείας 
στο Κίεβο και την παρότρυνση της ομοσπον-
διακής κυβέρνησης της Αυστραλίας στους 

Αυστραλούς να εγκαταλείψουν την Ουκρα-
νία και τις οικογένειες των διπλωματών τους 
να απομακρυνθούν από το Κίεβο. Γαλλία και 
Νορβηγία ζήτησαν επίσης από τους υπηκό-
ους τους να μην ταξιδεύουν στην Ουκρανία.
Μία μέρα νωρίτερα, την Κυριακή, το Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ κάλεσε επίσης τις οικογένειες 
των Αμερικανών διπλωματών στην Ουκρα-
νία να φύγουν από τη χώρα, εκτιμώντας ότι 
η Ρωσία θα μπορούσε να αναλάβει στρατιω-
τική δράση ανά πάσα στιγμή.

`
Οι φιλελεύθεροι ζητούν υποχρεωτική 
απόδειξη εμβολιασμού στα 
καταστήματα LCBO και κάνναβης

Aξιωματούχοι βρήκαν πτώματα 
οικογένειας που προσπάθησε να 
περάσει στις ΗΠΑ με τα πόδια

Α
ξιωματούχοι στην Οτάβα λένε ότι 
επιβεβαίωσαν την ταυτότητα τεσσά-
ρων Ινδών υπηκόων των οποίων τα 
πτώματα βρέθηκαν παγωμένα στη 

Μανιτόμπα κοντά στα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά 
την περασμένη εβδομάδα.
Η Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας εξέδωσε ανα-
κοίνωση που αναφέρει ότι οι τέσσερις που 
έχασαν τη ζωή τους ήταν ένας 39χρονος 

άνδρας, μια 37χρονη γυναίκα, ένα 11χρονο 
κορίτσι και ένα τρίχρονο αγόρι.
Οι ερευνητές είπαν ότι πιστεύουν ότι οι θάνα-
τοι συνδέονται με ένα πρόγραμμα λαθρεμπο-
ρίας ανθρώπων. Πιστεύουν ότι η τετραμε-
λής οικογένεια προσπαθούσε να περάσει τα 
σύνορα με τα πόδια στις 19 Ιανουαρίου κατά 
τη διάρκεια των έντονων καιρικών συνθηκών 
του χειμώνα και πέθανε από την  έκθεση.

Ο 
ηγέτης των Φιλελευθέρων Στί-
βεν Ντελ Ντούκα καλεί την κυ-
βέρνηση του Φορντ να καταστή-
σει υποχρεωτική την απόδειξη 

του εμβολιασμού για την πρόσβαση σε κα-
ταστήματα LCBO και κάνναβης.
Ο Ντελ Ντούκα υπέβαλε το αίτημα κατά 
τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το πρωί 
της Τρίτης, καθώς συζήτησε τα σχέδια του 
Οντάριο να ξεκινήσει την άρση των περι-
ορισμών στη δημόσια υγεία από τις 31 
Ιανουαρίου.
Η αρχηγός του NDP Andrea 
Horwath έκανε επίσης παρό-
μοια πρόταση νωρίτερα αυτή 
την εβδομάδα.
«Ουσιαστικά, αυτή είναι η 
έκκλησή μου στον Νταγκ Φορντ να πω, 
δεδομένων όλων των μαθημάτων που 
μάθαμε κατά τη διάρκεια αυτής της πανδη-
μίας, μαθήματα που θα ήλπιζα ότι ο ίδιος 
ο Νταγκ Φορντ θα είχε μάθει ότι δεν είναι 
η ώρα να είμαστε αδύναμοι και αυτή δεν 
είναι η ώρα να κάνεις πράγματα με μισή 
καρδιά», είπε o Ντελ Ντούκα. 
«Χρειαζόμαστε πραγματική υπεύθυνη και 
ικανή ηγεσία αυτή τη στιγμή για να βεβαι-
ωθούμε ότι καθώς θα ξανανοίξουν και θα 
ξεκινήσουν τα σχολεία και καθώς οι περιο-
ρισμοί αρχίζουν να αίρονται, ότι είμαστε σε 
θέση να βεβαιωθούμε ξανά ότι δεν χρειάζε-
ται να πάμε πίσω».
Η κυβέρνηση του Ford απαιτεί επί του 
παρόντος από τους κατοίκους του Οντάριο 
να προσκομίσουν απόδειξη εμβολιασμού 
για να δειπνήσουν σε εστιατόρια και μπαρ 
και να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από 
άλλα μη απαραίτητα περιβάλλοντα, συμπε-
ριλαμβανομένων των γυμναστηρίων και 

των θεάτρων.
Ωστόσο, δεν έχει επεκτείνει τις απαιτήσεις 
πιστοποιητικού εμβολίου σε κανένα κατά-
στημα λιανικής μέχρι σήμερα.
Στο Κεμπέκ οι αξιωματούχοι έκαναν αυτό το 
βήμα και από τη Δευτέρα οι κάτοικοι πρέπει 
να προσκομίσουν απόδειξη εμβολιασμού 
για να εισέλθουν σε μεγάλα καταστήματα 
με επιφάνεια άνω των 1.500 τετραγωνικών 
μέτρων, με εξαίρεση τα παντοπωλεία ή τα 
φαρμακεία.

Η επαρχία απαιτεί επίσης από-
δειξη εμβολιασμού για πρό-
σβαση σε κρατικά καταστή-
ματα αλκοολούχων ποτών και 
κάνναβης.
Στο Οντάριο, οι υπάλληλοι 

του LCBO δεν απαιτείται να εμβολιαστούν 
κατά του COVID-19, ένας εκπρόσωπος του 
συνδικάτου από το Συνδικάτο Υπαλλήλων 
Δημόσιας Υπηρεσίας του Οντάριο είπε ότι 
οι μη εμβολιασμένοι υπάλληλοι πρέπει να 
υποβάλλονται σε τακτικές ταχείες δοκιμές 
και να λαμβάνουν έως και 20  rapid tests  
το μήνα.
Μιλώντας με δημοσιογράφους, ο Del Duca 
παραδέχτηκε ότι η κυβέρνηση του Ford δεν 
έχει δείξει ενδιαφέρον για την επέκταση 
του προγράμματος συστήματος πιστο-
ποιητικών εμβολίων και στην πραγματι-
κότητα είχε σχεδιάσει να άρει τις απαιτή-
σεις πριν από την ανίχνευση της παραλλα-
γής Omicron. Ο Ντελ Ντούκα, ωστόσο, είπε 
ότι θα συνεχίσει να το ζητά «γιατί είναι το 
σωστό». Ο ηγέτης των Φιλελευθέρων είπε 
επίσης ότι θα ασκήσει πιέσεις στην κυβέρ-
νηση Φορντ για να αλλάξει τον ορισμό του 
πλήρως εμβολιασμένου, ώστε να απαιτού-
νται τρεις δόσεις.



13ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ28 Ιανουαρίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ14 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

28 Ιανουαρίου 2022
www.hellasnews-radio.com



15ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ28 Ιανουαρίου 2022

www.hellasnews-radio.com

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ  ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
DELIVERY  ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ & ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

28 Ιανουαρίου 2022
www.hellasnews-radio.com



1728 Ιανουαρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Α
μετάβλητο διατήρησε το βασικό επιτόκιό της η Τράπεζα του Καναδά την Τετάρτη, 
δίνοντας ωστόσο σήμα ότι σύντομα θα ξεκινήσουν οι αυξήσεις με το σκεπτικό ότι 
ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει υψηλός για μεγαλύτερο χρονικό διά-
στημα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.

Η κεντρική τράπεζα του Καναδά ήρε τη δέσμευσή της να διατηρήσει το βασικό της επι-
τόκιο στο τρέχον ιστορικό χαμηλό επίπεδο του 0,25%. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα του 
Καναδά μείωσε τρεις φορές τα επιτόκιά της τον Μάρτιο του 2020, εν μέσω της πανδη-
μίας.
«Κοιτάζοντας μπροστά, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα επιτόκια θα πρέπει να 
αυξηθούν, με το χρονοδιάγραμμα και τον ρυθμό αυτών των αυξήσεων να ορίζονται από 
τη δέσμευση της Τράπεζας να επιτύχει τον στόχο του πληθωρισμού 2%», ανέφερε σε 
ανακοίνωσή της η κεντρική τράπεζα της χώρας, που θα πραγματοποιήσει την επόμενη 
συνεδρίασή της για τα επιτόκια στις 2 Μαρτίου.
Προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει κοντά στο 5% κατά το πρώτο εξά-
μηνο του 2022, πριν υποχωρήσει σε περίπου 3% μέχρι το τέλος του έτους. Τον Οκτώ-
βριο, η κεντρική τράπεζα είχε δηλώσει ότι αναμένει ο πληθωρισμός να επιστρέψει στο 
2% περίπου μέχρι το τέλος του 2022.
Η Τράπεζα του Καναδά αναθεώρησε προς τα κάτω και τις προοπτικές της για την εγχώ-
ρια ανάπτυξη, επισημαίνοντας ότι η παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού επιβραδύνει 
την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, αν και σημείωσε ότι ο αντίκτυπος είναι προ-
σωρινός και πιθανόν να είναι λιγότερο σοβαρός από ό,τι στα προηγούμενα κύματα.

Η κεντρική τράπεζα διατήρησε 
αμετάβλητα τα επιτόκια, αλλά έδωσε 
σήμα για αύξηση σύντομα

Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας 
ζητά να αφαιρεθεί tweet «μίσους» 
από βουλευτή του Οντάριο

Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας 
Marco Mendicino καλεί στο Twitter 
να αφαιρέσε ι ένα tweet από 
έναν πολιτικό του Οντάριο που 
χαρακτήρισε τον ομοσπονδιακό 
υ π ο υ ργό  Μ ε τ α φ ο ρ ών  O m a r 
Alghabra «τρομοκράτη».

Ο 
Mendicino είπε την Τρίτη ό-
τι το tweet του Ανεξάρτη-
του Βουλευτή Randy Hillier 
είναι «ισλαμοφοβικό» και 

ισοδυναμεί με «ρητορική μίσους» 
που δεν θα έπρεπε να έχει θέση στο 
Twitter.
Ο Mendicino απάντησε σε ένα tweet 
του Hillier νωρίτερα την ημέρα που 
υποστήριζε τους φορτηγατζήδες που 
α ν τ ι τ ί θ ε ν τ α ι  σ τ ο ν 
υποχρεωτικό εμβολια-
σμό κατά του COVID-
19 προκε ιμέ νου να 
περάσουν τα σύνορα 
Καναδά-ΗΠΑ.
Ο Χίλιερ αναφέρθηκε 
στον Αλγκάμπρα, που 
είναι μουσουλμάνος, 
ως τρομοκράτης που 
έχει καταδικάσει τους 
Καναδούς σε πε ίνα 
στο όνομα της δημό-
σιας ασφάλειας.
Σ ε  ξ ε χ ω ρ ι σ τ ή 
δήλωση, ο Hillier κάλεσε το RCMP να 
ξεκινήσει ποιν ική έρευνα κατά του 
πρωθυπουργού Τζάστιν Τριν τό, τον 
οποίο κατηγόρησε ότι εμπλέκεται σε 
«εγχώρια τρομοκρατία» στερώντας 
από τους Καναδούς τρόφιμα και άλλα 
είδη πρώτης ανάγκης σ τη μέση του 
χειμώνα.
Μια συνοδεία φορτηγατζήδων και 
άλλων υποστηρικτών των αντιεμβο-
λιαστών είναι καθ’ οδόν από τη Βρε-
τανική Κολομβία προς την Οτάβα για 
μια συγκέντρωση το Σαββατοκύριακο 
ενάντια στις εντολές εμβολίων, στην 
οποία ο Hillier είπε ότι σκοπεύει να 
παρευρεθεί.
Στο δικό του tweet, ο Mendicino είπε 

ότ ι η ανάρτηση του Hillier γ ια τον 
Alghabra είναι «ένα κατάφωρα υβρι-
στικό, προσβλητικό και ισλαμοφοβικό 
tweet».
Από την πλευρά της, η Αλγκάμπρα 
δήλωσε σε συνέν τ ευξή ότ ι  ε ίναι 
«λυπημένη» με το tweet του Χίλιερ, 
σημειώνοντας ότι δεν είναι η πρώτη 
φορά που αν τ ιμε τωπίζ ε ι  τ έ τοιου 
ε ίδους «συγκρίσε ις» από άλ λους 
πολιτικούς. 
Η Alghabra είπε ότι η συζήτηση σχε-
τικά με τις διαταραχές της αλυσίδας 
εφοδιασμού που προκαλούνται από 
την πανδημία και τον ρόλο των φορ-
τηγατζήδων στην παράδοση αγαθών 
είναι «ένα σοβαρό ζήτημα και αξί-
ζει μια ορθολογική και ουσιαστική 

ανταλλαγή ιδεών και 
συζητήσεων και προ-
τάσεων,  ακόμη κα ι 
κριτικής». 
Αλλά είπε ότι οι Κανα-
δοί αξίζουν να συζη-
τ η θ ο ύ ν  α υ τ ά  τ α 
θέματα με υπευθυνό-
τητα.
Τον περασμένο μήνα, 
ο Mendicino κάλεσε 
σ το Twitter να ενερ-
γήσε ι  σύμφωνα με 
ένα tweet ενός άλλου 
αντιπάλου του εμβο-

λιασμού που ο υπουργός είπε ότι είχε 
στόχο να εκφοβίσει και να απειλήσει 
την πρόεδρο της Καναδικής Ιατρικής 
Ένωσης Δρ. Katharine Smart για την 
υπεράσπιση των εμβολιασμών. 
Το Twitter αρνήθηκε να διαγράψει 
αυτό το tweet, το οποίο προειδοποι-
ούσε τη Smart ότι μια ομάδα ανθρώ-
πων που «δεν την αν τέ χουν» την 
παρακολουθούσε μαζί με την οικογέ-
νειά της και ρωτούσαν: «Φοβάσαι που 
είσαι η επόμενη;»
Ο Mendicino υποστήριξε ότι το tweet 
είχε σκοπό να εκφοβίσει όλους τους 
εργαζόμενους στον τομέα της υγείας. 
Η Smart παρέπεμψε το θέμα σ την 
αστυνομία.

Έκλεισαν εστιατόριο που δεχόταν 
φωτογραφίες σκύλων αντί για 
πιστοποιητικά Covid

Ο
ι Υπηρεσίας Υγείας της Αλμπέρτα 
στον Καναδά έκλεισαν προσωρινά 
ένα εστιατόριο, όταν διαπιστώ-
θηκε ότι οι πελάτες έμπαιναν δεί-

χνοντας φωτογραφίες σκύλων και όχι πιστο-
ποιητικό Covid όπως προβλέπουν τα μέτρα.
Κλιμάκιο των υπηρεσιών επισκέφτηκε το 
εστιατόριο Granary Kitchen μετά από καταγ-
γελίες που δέχθηκαν για το περιστατικό.
Οι Αρχές έστειλαν, σε διαφορετικές ώρες, στο 
εστιατόριο δύο άτομα να υποδυθούν τους 
πελάτες.
Και στις δύο περιπτώσεις «το προσωπικό 
χρησιμοποίησε το tablet ώστε να φαίνεται 
σαν να σκανάρουν τον κωδικό QR, όταν στην πραγματικότητα έδειχναν φωτογραφία 
σκύλου», ανέφεραν σε ανακοίνωση οι αρχές. Στη συνέχεια, το προσωπικό ζήτησε ταυ-
τότητα του «πελάτη» και του επέτρεψε την είσοδο. Το εστιατόριο έλαβε εντολή να κλεί-
σει και να υποβάλει γραπτό σχέδιο συμμόρφωσης για τον Covid-19 και να ακολουθήσει 
τους υγειονομικούς κανόνες για την εστίαση σε εσωτερικούς χώρους που εφαρμόζο-
νται στον Καναδά. Η Granary Kitchen έλαβε επίσης εντολή να εκπαιδεύσει τους υπαλ-
λήλους σχετικά με τους κανόνες. Για την πρόσβαση στους κλειστούς χώρους των εστι-
ατορίων στην Αλμπέρτα απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή απόδειξη αρνητικού 
τεστ κορονοϊού 72 ωρών ή ιατρική εξαίρεση από τον εμβολιασμό. Σε μια ανάρτηση στο 
Facebook το Granary Kitchen έκανε λόγο για «ατυχή περίσταση» στην οποία εμπλέκεται 
«ανήλικη υπεύθυνη υποδοχής πελατών».
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Γ
ια την απόφαση του Υπουργού Άμυνας για α-
γορά αντιπυραυλικής ομπρέλας, μίλησε στο 
Πρωτοσέλιδο ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υ-
πουργείου Άμυνας Χρίστος Πιερή.

Αρχικά ανέφερε ότι το πρόγραμμα αναβάθμισης της 
Εθνικής Φρουράς είναι ένα μακροπρόθεσμο πρό-
γραμμα και το Υπουργείο Άμυνας το μελετά. «Βλέ-
πουμε ποιες ανάγκες υπάρχουν και τις ιεραρχούμε 
έτσι ώστε η Εθνική Φρουρά να είναι μία αποτρε-
πτική δύναμη για οποιαδήποτε απειλή».
Πρόσθεσε ότι είναι σκέψεις και αναλύσεις που κάνει 
το Υπουργείο Άμυνας για να αξιολογήσει οπλικά 
συστήματα τα οποία θα μπορούν να καλύψουν 
αντιαεροπορικά όλη την έκταση του νησιού. «Είμα-
στε πολύ κοντά να αποφασίσουμε», είπε.
Συμπλήρωσε ότι γίνονται πολύ σοβαρές μελέτες και 
όταν είναι έτοιμοι θα ανακοινώσουν τις αγορές, έτσι 
ώστε να ενημερώνεται και ο κόσμος. «Οι σκέψεις και 
οι μελέτες γίνονται έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε 
και το τελευταίο σεντς που διαθέτει ο Κυπριακός 
λαός για την Εθνική Φρουρά», εξήγησε.
Ο κ. Πιερή μίλησε και για την αναβάθμιση των λιμα-

νιών Λάρνακας και Λεμεσού, αλλά και για την ανα-
βάθμιση της ναυτικής βάσης στο Μαρί. «Αυτά τα 
θέματα χρήζουν αναβάθμισης μετά από τις προτά-
σεις του Υπουργού Άμυνας». Διευκρίνισε ότι γίνεται 
μελέτη και θα εξεταστεί από την Κυβέρνηση.
Εξήγησε ότι τα τελευταία χρόνια η ναυτική βάση εξυ-
πηρετεί φίλιες χώρες όπως την Γαλλία, ενώ τους επό-
μενους μήνες θα φτάσει το αεροπλανοφόρο Charles 
de Gaulle. «Χρειάζεται να κάνουμε κάποιες αναβαθ-
μίσεις για να τα εξυπηρετούμε, αλλά και με τις κοινές 
ασκήσεις αποκτούν τα μέλη μας εμπειρίες».
Παράλληλα μίλησε και για το σκασιαρχείο που γίνε-
ται από τους εφέδρους, τονίζοντας ότι η εφαρμογή 
του συστήματος στους Αστυνομικούς σταθμούς και 
στα Αεροδρόμια, στοχεύουν στον εντοπισμό των 
ανένταχτων εφέδρων. «Αν δεν το κάνουν θα προχω-
ρήσουμε σε μηνύσεις», είπε.
Τέλος, ανέφερε ότι έχουν ενταχθεί πάνω από 15.000 
έφεδροι. «Όταν κάποιος ανένταχτος εντοπιστεί στο 
αεροδρόμιο, τότε του δίνεται εκεί το ΦΑΠ. «Είναι 
ποινικό αδίκημα να μην το παραλάβουν οι έφε-
δροι».

Πιερή για αντιπυραυλική ομπρέλα: Στόχος 
να καλυφθεί αντιαεροπορικά το νησί

Υπ. Υγείας: Ποιες χαλαρώσεις εξετάζονται

Μ
ε την ευκαιρία της υπογραφής υπογρα-
φή του Συμβολαίου για την ανέγερση του 
Κέντρου Ψυχικής Υγείας στη Λευκωσία, 
ο Υπουργός Υγείας κ. Μιχάλης Χατζηπα-

ντέλα προέβη σε δηλώσεις σχετικά με ζητήματα που 
απασχολούν το Υπουργείο Υγείας.
Ερωτηθείς για την περίπτωση παιδιού τριών ετών για 
το οποίο εκκρεμεί θεραπεία στο εξωτερικό, η οποία 
εντούτοις δεν δύναται να πραγματοποιηθεί τη συγκε-
κριμένη στιγμή λόγω της άρνησης των γονέων του 
να εμβολιαστούν για να τους επιτραπεί η είσοδος σε 
χώρες του εξωτερικού, ο κ. Χατζηπαντέλα είπε: «Θέλω 
να αναφέρω ότι είμαι πολύ στεναχωρημένος για αυτό 
το γεγονός, ότι στερείται θεραπεία σε ένα μικρό παι-
δάκι στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία, 
επειδή οι γονείς του είναι ανεμβολίαστοι». Πρόσθεσε 
πως ως Υπουργείο Υγείας σέβεται τα μέτρα τα οποία 
λαμβάνουν άλλες χώρες, και πως έγιναν όλες οι απα-
ραίτητες ενέργειες που μπορούσαν να γίνουν.
Αναφερόμενος στα επιδημιολογικά δεδομένα και σε 
συζητήσεις για πιθανή χαλάρωση των μέτρων, ο κ. 
Χατζηπαντέλα δήλωσε πως οι επιδημιολόγοι συμφώνη-
σαν ομόφωνα ότι θα εξεταστεί χαλάρωση μέτρων στην 
επόμενη συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιστημονι-

κής Επιτροπής την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου. «Τα μέτρα 
που έχουν συζητηθεί τις προηγούμενες μέρες είναι 
παιδιά 12-17 ετών που δεν είναι εμβολιασμένα να τους 
δοθεί η ευκαιρία να πηγαίνουν σε καφετέριες ή εστιατό-
ρια με την επίδειξη rapid test ή SafePass, να δούμε αν θα 
πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό σε γάμους και βαπτί-
σεις, και να εξετάσουμε αν πρέπει να επιτραπεί ξανά ο 
χορός». Αυτές οι πιθανές χαλαρώσεις θα εξαρτηθούν 
από τον αριθμό κρουσμάτων αλλά και από τις νοση-
λείες, βάσει των αναφορών του ΟΚΥπΥ, πρόσθεσε.
Σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου “test to stay”, 
ο Υπουργός δήλωσε: «Θέλω να αναφέρω ότι περισ-
σότερα από δύο χιλιάδες παιδιά σήμερα, που έχουν 
κάνει το τεστ και είναι αρνητικά, είναι αυτή τη στιγμή 
στις τάξεις αντί να είναι στα σπίτια τους. Την ίδια στιγμή 
οι γονείς τους αντί να είναι στα σπίτια τους και να προ-
σέχουν τα παιδιά τους, είναι στις εργασίες τους. Ο στό-
χος μας τα παιδιά να είναι στα σχολεία φαίνεται να επι-
τεύχθηκε. Υπάρχουν κάποια προβλήματα όπως είναι 
φυσιολογικό, και θα τα δούμε στη σύσκεψη την ερχό-
μενη Δευτέρα». Η διαβούλευση με Αστυνομία, Πυρο-
σβεστική και ΟΚΥπΥ για επέκταση του “test to stay” 
σε αυτά τα σώματα θα ξεκινήσει άμεσα, όπως ανέ-
φερε.

Χ
αιρετισμός απηύθυνε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνι-
ών και Έργων, Γιάννης Καρούσος, στη συνέντευξη Τύπου με 
θέμα το 5G WiFi στα λεωφορεία και τις στάσεις της Cyprus 
Public Transport.

Αυτούσιος ο χαιρετισμός:
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχθηκα την πρόσκληση της Cyprus 
Public Transport να παρευρεθώ στη σημερινή εκδήλωση, η οποία 
σηματοδοτεί την αναβάθμιση των δημοσίων μεταφορών στις Επαρ-
χίες Λευκωσίας και Λάρνακας.
Ήδη οι υπηρεσίες μεταφορών σε τακτικές γραμμές με λεωφορεία 
παρέχονται από την Nicosia Public Transport και την Larnaca Public 
Transport εδώ και 1,5 χρόνο και η θετική ανταπόκριση από τους πολί-
τες έχει διαφανεί στις πωλήσεις καρτών και εισιτηρίων, οι οποίες 
παρουσιάζουν αυξητική τάση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευ-
ταία στατιστικά, ο αριθμός των επιβατών έχει αυξηθεί κατά 27% τον 
Δεκέμβριο του 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 
για τη Λευκωσία, και 57% για Λάρνακα. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν 
ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός πολιτών δείχνουν εμπιστοσύνη στο 
σύστημα των δημοσίων μεταφορών, γεγονός που με χαροποιεί ιδι-
αίτερα, αφού ως Υπουργείο έχουμε θέσει ως στόχο την αύξηση του 
ποσοστού διακινήσεων με τα λεωφορεία.
Είναι γεγονός, ότι η πανδημία έχει επηρεάσει και τον τομέα των μετα-
φορών, εντούτοις οι δύο ανάδοχες εταιρείες σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Μεταφορών, συνεχίζουν τις ενέργειές τους για τη συνεχή 
αναβάθμιση του συστήματος και την προσφορά της καλύτερης δυνα-
τής εμπειρίας στον πελάτη. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης αυτής, γίνε-
ται και η εισαγωγή του δικτύου 5G WiFi σε όλα τα λεωφορεία και 
στους σταθμούς της Λευκωσίας και Λάρνακας. Με τον τρόπο αυτό, 
οι επιβάτες είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τον χρόνο ταξιδιού τους 
παραγωγικά ή να χαλαρώσουν ευχάριστα μέχρι να φτάσουν στον προ-
ορισμό τους. Θέλω να συγχαρώ την εταιρεία για την πρωτοβουλία της 
αυτή, αφού με την εισαγωγή του δικτύου 5G στο σύνολο του στόλου 
της κατατάσσεται στις πρώτες εταιρείες στην Ευρώπη που προσφέρει 
την υπηρεσία αυτή στους πελάτες της.
Ένα βήμα ακόμα προς τη βελτιστοποίηση της υπηρεσίας είναι η εισα-
γωγή του καινούριου δικτύου διαδρομών. Η ανάγκη για την αλλαγή 
αυτή έγινε αντιληπτή τόσο σε τεχνοκρατικό επίπεδο όσο και μέσω 
των διαβουλεύσεων με άλλους αρμόδιους φορείς, καθώς και με πολί-
τες και ως εκ τούτου ήταν απαίτηση των καινούριων Συμβάσεων της 
δεκαετίας 2020-2030. Στη μελέτη και τον σχεδιασμό του νέου δικτύου 
λήφθηκαν υπόψη οι προηγούμενες μελέτες που εκπονήθηκαν από το 
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η ζήτηση για μετα-
κίνηση μεταξύ διαφόρων περιοχών, τα σχόλια που λήφθηκαν από δια-
βουλεύσεις, καθώς και τα προβλήματα που καταγράφηκαν τα προη-
γούμενα έτη.
Στη νέα υπηρεσία θα παρέχονται αυξημένη συχνότητα εξυπηρέτησης, 
επέκταση ωραρίων και καλύτερος συντονισμός στα σημεία μετεπιβι-
βάσεων, και, συνεπώς, αναμένεται ότι θα επέλθει μείωση στη χρονική 
διάρκεια της διακίνησης μεταξύ των περιοχών και στη μείωση του 
χρόνου αναμονής στις στάσεις.
Η πρώτη φάση του δικτύου στην Λευκωσία τίθεται σε εφαρμογή στις 
29 Ιανουαρίου 2022 και αναμένουμε ότι το επιβατικό κοινό θα μείνει 
ικανοποιημένο από τις αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο μου 
θα παραμείνει σε επικοινωνία με την εταιρεία και θα παρακολουθεί 
στενά τη μετάβαση στο νέο δίκτυο, έτσι ώστε τα όποια προβλήματα 
πιθανόν να παρουσιαστούν, να επιλύονται χωρίς καθυστέρηση προς 
όφελος της εξυπηρέτησης των πολιτών.»

Με 5G WiFi τα λεωφορεία 
και οι στάσεις της Cyprus 
Public Transport
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

 Η Προεδρία της Δημοκρατίας 
και η Υπουργός Ενέργειας 
χαιρετίζουν την χορηγία 
από ΕΕ του EuroAsia 
Interconnector με την 
Νατάσα Πηλείδου να τονίζει 
ότι ανοίγει ο δρόμος για την 
υλοποίηση.

Η 
Κυβέρνηση χαιρετίζει την 
«απόφαση – ορόσημο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
η οποία ενέκρινε την πα-

ραχώρηση χορηγίας ύψους 657 εκ. 
Ευρώ για την υλοποίηση του Έργου 
Κοινού Ενδιαφέροντος EuroAsia 
Interconnector μέσω του οποίου 
συνδέονται  τα εθνικά δίκτυα Ισρα-
ήλ, Κύπρου και Ελλάδας», σημειώ-
νοντας ότι το έργο τερματίζει την ε-
νεργειακή απομόνωση της Κύπρου.
Παράλληλα, αναφέρει ότι η ηλε-
κτρική διασύνδεση αποτελεί σημα-
ντικό σταθμό στις στρατηγικές επι-
λογές των τριών χωρών που ανα-
βαθμίζει τους ενεργειακούς στό-
χους της περιοχής.
Ανακοίνωση της Προεδρίας της 
Δημοκρατίας τονίζει ότι το εν λόγω 
έργο περιλαμβάνεται σε αυτά που η 
Κυπριακή Δημοκρατία επέλεξε να 
συμπεριλάβει στο Σχέδιο «Κύπρος 
_ το αύριο» μέσα στα πλαίσια της 
μετάβασης στην πράσινη οικο-
νομία, και ως εκ τούτου θα λάβει 
επιπλέον επιχορήγηση από την ΕΕ 
ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. 
Με την ηλεκτρική διασύνδεση 
EuroAsia η Κύπρος αναβαθμίζε-
ται γεωπολιτικά και αναδεικνύεται 
πρακτικά η σημασία της τριμερούς 
συνεργασίας Κύπρου - Ελλάδας – 
Ισραήλ, σημειώνει η Προεδρία. 
Παράλληλα «είναι ένας σημαντικός 
σταθμός στις στρατηγικές επιλογές 
των τριών χωρών που αναβαθμί-
ζει τους ενεργειακούς στόχους της 
περιοχής».
 Το έργο, σημειώνει η Προεδρία, 
«τερματίζει την ενεργειακή απο-

μόνωση της Κύπρου, διασφαλίζει 
την αξιοποίηση του φυσικού πλού-
του, προσφέρει την ασφάλεια εφο-
διασμού, διευκολύνει την προσέλ-
κυση ξένων επενδύσεων, ενισχύει 
την προσπάθεια για ανταγωνιστι-
κότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας 
και επιτρέπει την αυξημένη χρήση 
ηλεκτρικής ενέργειας από καθα-
ρότερες πηγές, ιδίως ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας, συνδέοντας 
το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της 
Κύπρου με το σύστημα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης».
Η εξασφάλιση της χορηγίας €657 
εκατομμυρίων από την ΕΕ για το 
έργο EusoAsia Interconnector ανοί-
γει το δρόμο για την υλοποίηση της 
ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – 
Ελλάδας και Ισραήλ, 
το οποίο θα τερμα-
τίσει την ενεργει-
ακή απομόνωση της 
Κύπρου, δήλωσε 
η Υπουργός Ενέρ-
γειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας Νατάσα 
Πηλείδου, χαιρετί-
ζοντας τη χθεσινή 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής. 
Σε σημερινές της δηλώσεις η κ. 
Πηλείδου είπε επίσης ότι το ποσό 
της χορηγίας που εγκρίθηκε για 
τον EuroAsia Interconnector είναι 
το μεγαλύτερο που έχει εξασφαλι-
στεί ιστορικά για έργο της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. 
Όπως είπε, ο φορέας υλοποίη-
σης είχε αιτηθεί το ποσό των €687 
εκατ. για κατασκευαστικές εργα-
σίες στο σκέλος Κύπρου – Κρήτης, 
και η έγκριση που λήφθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορά σχε-
δόν στο σύνολο αυτού του ποσού 
και ανέρχεται σε περίπου €657 εκα-
τομμύρια. Το συνολικό κόστος της 
φάσης αυτής ανέρχεται σε €1,57 
δισεκατομμύρια.
 «Καθιστά η εξασφάλισή της (χορη-

γίας), δυνατή την έναρξη των κατα-
σκευαστικών εργασιών για το σκέ-
λος Κύπρου – Κρήτης, του οποίου 
το συνολικό κόστος υπολογίζεται 
στα €1,575 δισ», είπε η κ. Πηλεί-
δου, σημειώνοντας πως μετά την 
εξασφάλιση της χορηγίας θα ακο-
λουθήσει ολιγόμηνη διαδικασία 
διαπραγματεύσεων μεταξύ του 
φορέα υλοποίησης και της Κομι-
σιόν, η οποία θα οδηγήσει σε υπο-
γραφή συμφωνίας παροχής χορη-
γίας μεταξύ των δύο μερών εντός 
του καλοκαιριού.
 Εξάλλου ο EuroAsia έχει εξασφα-
λίσει και €100 εκατ. χορηγία μέσω 
του Εθνικού Προγράμματος Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας της 
Κύπρου, η οποία θα δοθεί αναλό-

γως της υλοποίησης 
των οροσήμων.
 Όπως είπε η κ. 
Πηλείδου, πέρα από 
την προφανή γεω-
πολιτική του βαρύ-
τητα, το έργο τερ-
ματίζει την ενερ-
γειακή απομόνωση 
της Κύπρου, δια-

σφαλίζει την ενεργειακή ασφά-
λεια της χώρας και συμβάλλει στην 
ανάπτυξη του ανταγωνισμού στον 
τομέα της αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας.
«Το συγκεκριμένο έργο», συνέχισε, 
«αποτελεί, επίσης, τον ακρογωνι-
αίο λίθο των προσπαθειών μας για 
μετάβαση σε μία πράσινη οικονο-
μία, πλήρως ευθυγραμμισμένη με 
τις πολιτικές που υλοποιούμε για 
προστασία του περιβάλλοντος». 
Όπως είπε, το έργο αυτό θα διευ-
κολυνθεί η προσέλκυση σχετι-
κών επενδύσεων και, κατ’ επέ-
κταση, η ενσωμάτωση πρόσθετων 
έργων ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα 
των τριών εμπλεκόμενων χωρών, 
Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ.
Σημείωσε ενδεικτικά τις μελέτες 
που έγιναν στα πλαίσια του Εθνι-

κού μας Σχεδίου για την Ενέργεια 
και το Κλίμα, οι οποίες καταδεικνύ-
ουν ότι η ηλεκτρική διασύνδεση, σε 
συνδυασμό και με τη χρήση συστη-
μάτων αποθήκευσης, μπορεί μέχρι 
το 2030 να οδηγήσει σε διείσδυση 
ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της 
Κύπρου που θα υπερβαίνει το 50%. 
Από την πλευρά του, ο Διευθυντής 
έργου του EuroAsia, Γιώργος Κίλ-
λας ανέφερε πως η απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί 
τιμή και αναγνώριση των προσπα-
θειών μας, οι οποίες ξεκίνησαν το 
2011, με στόχο την άρση της ενερ-
γειακής απομόνωσης της χώρας, 
του τελευταίου κράτους μέλους της 
ΕΕ που εξακολουθεί να βρίσκεται 
πλήρως ενεργειακά απομονωμένο 
και τη διασφάλιση της ενεργειακής 
της ασφάλειας.
 «Η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia 
Interconnector», πρόσθεσε, «απο-
τελεί ίσως το σημαντικότερο έργο 
ενεργειακής υποδομής για ολό-
κληρη την Κύπρο το οποίο διασφα-
λίζει την επίτευξη των ενεργειακών 
στόχων στα πλαίσια της μετάβασης 
στην πράσινη οικονομία, συμβάλ-
λει στην αύξηση της διείσδυσης 
των ΑΠΕ και στη μείωση των εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα και 
προσφέρει σημαντικά, οικονομικά 
και κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
οφέλη στους Κύπριους και Ευρω-
παίους καταναλωτές». 
Σύμφωνα με τον κ. Κίλλα, το έργο 
αποτελείται από την ηλεκτρική 
διασύνδεση των συστημάτων 
Κύπρου – Ελλάδας, μέσω Κρήτης, 
και Κύπρου με Ισραήλ με υποθα-
λάσσια καλώδια συνεχούς ρεύμα-
τος υψηλής τάσης και με χερσαίους 
σταθμούς μετατροπής HDVC σε 
κάθε σημείο σύνδεσης και θα έχει 
συνολικήν δυναμικότητα 1.000 
Μεγαβάτ (MW) και δυνατότητα 
επέκτασης στα 2.000 MW με συνο-
λικό μήκος διασύνδεσης 1,208 
χιλιομέτρων.

 Συνάντηση με τον Υπουργό 
Εξωτερικών, Ιωάννη Κασου-
λίδη, είχε το πρωί ο Ειδικός 
Αν τ ιπρόσωπος του ΓΓ του 
ΟΗΕ στην Κύπρο, Κόλιν Στιού-
αρτ.
Όπως πληροφορε ί τα ι  το 
ΚΥΠΕ, στόχος της συνάντη-
σης ήταν να συζητηθε ί η 
κατάσ ταση σ το Κυπριακό 
και οι προσπάθειες για βελ-
τ ίωση του κλίματος μεταξύ 
των δυο πλευρών, με στόχο 
να αρθεί το παρόν αδιέξοδο 
και να επαναρχίσει η διαδι-
κασία για επίλυση του προ-
βλήματος, με βάση και τα 
όσα αναφέρονται στο ψήφι-
σμα του Συμβουλίου Ασφα-
λείας των Ηνωμένων Εθνών 
για την ανανέωση της θητείας 
της ειρηνευτικής δύναμης των 
Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο 
(ΟΥΝΦΙΚΥΠ) μέχρι τις 31 Ιου-
λίου 2022. 
Ο κ. Στιούαρτ θα έχει συνά-
ντηση επίσης σήμερα, σύμ-
φωνα με πληροφορίες του, 
σ τα κατεχόμενα και με τον 
«υπουργό εξωτερικών», Ταχ-
σίν Ερτουγρούρογλου. Όπως 
αναφέρθηκε σ το ΚΥΠΕ, ο 
αξιωματούχος των Ηνωμέ-
νων Εθνών συνεχίζει τις επα-
φές του με διάφορους παρά-
γοντες στο νησί, συζητώντας 
μαζί τους με βάση τα όσα ανα-
φέρονται σ το ψήφισμα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των 
ΗΕ για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
Στο με ταξύ,  καλά ε νημε-
ρωμένη πηγή ανέφερε σ το 
ΚΥΠΕ πως στην πρόθεση της 
τουρκοκυπριακής πλευράς 
να προσδώσει σ τα Μέτρα 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης 
(ΜΟΕ) την έννοια μιας «δια-
κυβερνητικής συνεργασίας» 
σκον τάφτ ε ι  η  υλοποίηση 
τέτοιων μέτρων.
 Πρόσθεσε πως στις δικοι-
νοτ ικέ ς Τε χν ικέ ς Επιτρο -
πές «συζητούνται διαφορά 
μικρά ζητήματα και κάποια 
μπορεί να συμφωνηθούν. 
Μιλούμε για μικρά βήματα», 
ανέφερε.

Συνάντηση ΥΠΕΞ-
Στιούαρτ υπό το 
φως των όσων 
αναφέρονται στο 
ψήφισμα ΣΑ

Η κυβέρνηση «χαιρετίζει» τα €657 εκ. για τον 
EuroAsia Interconnector
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«Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο κεφάλι 
του προέδρου Πούτιν - Υπάρχει 
μόνο ένα άτομο που το κάνει... ο 
ίδιος ο Πούτιν» είπε η υφυπουργός  
Εξωτερικών των ΗΠΑ Γουέντι 
Σέρμαν - «Προετοιμαζόμαστε για 
όλα τα σενάρια» συνέχισε - Η Πράγα 
δωρίζει στην Ουκρανία 4.000 
βλήματα πυροβολικού

Ο
ι ΗΠΑ εξακολουθούν να αναμέ-
νουν ότι η Ρωσία θα είναι σε θέ-
ση να «χρησιμοποιήσει στρατι-
ωτική ισχύ» κατά της Ουκρανί-

ας με κάποιο τρόπο, «ίσως» μέχρι τα μέ-
σα Φεβρουαρίου, δήλωσε σήμερα η υ-
φυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Γουέντι 
Σέρμαν.
«Όλα δείχνουν» ότι ο Ρώσος πρόεδρος 
Βλαντίμιρ Πούτιν «θα χρησιμοποιήσει 
στρατιωτική ισχύ κάποια στιγμή, ίσως από 
τώρα έως τα μέσα Φεβρουαρίου», είπε, 
ενώ τόνισε ότι δεν γνωρίζει αν ο Ρώσος 
πρόεδρος έχει λάβει «την τελική από-
φαση» για να προχωρήσει στην επίθεση.
«Δεν ξέρω τι συμβαίνει 
στο κεφάλι του προέδρου 
Πούτιν. Υπάρχει μόνο ένα 
άτομο που το κάνει, και 
αυτός είναι ο ίδιος ο Πρό-
εδρος Πούτιν», εξήγησε 
κατά τη διάρκεια διαδι-
κτυακής συζήτησης στο 
Yalta European Strategy, 
ένα φόρουμ για το «ευρω-
παϊκό μέλλον της Ουκρα-
νίας». «Νομίζω ότι ακόμη και οι άνθρω-
ποι γύρω του δεν ξέρουν τι θα κάνει στο 
τέλος».
Το νούμερο δύο της αμερικανικής διπλω-
ματίας είπε επίσης ότι οι Χειμερινοί Ολυ-
μπιακοί Αγώνες του Πεκίνου, που ξεκι-
νούν στις αρχές Φεβρουαρίου και στην 
τελετή έναρξης των οποίων θα παρευρε-
θεί ο Πούτιν, θα μπορούσαν «να έχουν 
αντίκτυπο στο χρονοδιάγραμμά του και τη 
σκέψη του».
«Όλοι γνωρίζουμε ότι οι Αγώνες του Πεκί-
νου ξεκινούν στις 4 Φεβρουαρίου με την 
τελετή έναρξης και ο πρόεδρος Πούτιν θα 
βρίσκεται εκεί. Νομίζω ότι πιθανότατα ο 
πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δεν θα ενθουσιαζό-

ταν αν ο Πούτιν επιλέξει εκείνη τη στιγμή 
να εισβάλει στην Ουκρανία», υποστήριξε 
η Σέρμαν.
Σύμφωνα με την Αμερικανίδα υφυπουργό 
Εξωτερικών, παρά τις έντονες διπλωμα-
τικές συζητήσεις μεταξύ της Δύσης και 
της Μόσχας, «η Ρωσία συνεχίζει αυτή τη 
στιγμή να κλιμακώνει την απειλή της κατά 
της Ουκρανίας».
Ως εκ τούτου, η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει 
να «πιέζει για διπλωματία», ενώ «προετοι-
μάζεται για το χειρότερο».
«Προετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια» 
είτε πρόκειται για «ολική εισβολή» είτε για 
μερική, γιατί «ένας επιπλέον Ρώσος στρα-
τιώτης που εισβάλλει στην Ουκρανία είναι 
ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα σε αντίθεση 
με όλες τις αρχές της διεθνούς ασφάλειας», 
επέμεινε.
«Στέλνει επίσης ένα μήνυμα σε ολόκληρο 
τον κόσμο ότι άλλοι αυταρχικοί (σ.σ. ηγέ-
τες) μπορούν να ενεργήσουν με τέτοια ατι-
μωρησία», προειδοποίησε.
Διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον προετοι-
μάζεται επίσης «για σενάρια υβριδικών 
επιθέσεων, ανατροπής, δολιοφθοράς, 

εκφοβισμού».

Η Πράγα  δ ω ρ ί -
ζει στην Ουκρανία 
4.000 βλήματα πυ-
ροβολικού
Στο με ταξύ, ο Τσέχος 
υπουργός Άμυνας ανακοί-
νωσε σήμερα ότι θα προ-
μηθεύσει 4.000 βλήματα 
πυροβολικού μέσα τ ις 

επόμενες ημέρες στην Ουκρανία, η οποία 
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ρωσικής εισβο-
λής.
«Η δωρεά αξίας άνω των 1,5 εκατομμυ-
ρίων ευρώ εγκρίθηκε από την κυβέρνηση 
σήμερα» Τετάρτη, δήλωσε στο Γαλλικό 
Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του υπουρ-
γείου Γιακούμπ Φαγνόρ.
Τρεις τσεχικές κυβερνητικές πηγές επιβε-
βαίωσαν νωρίτερα στο Reuters τη δωρεά 
αυτή.
Νωρίτερα, η υπουργός Άμυνας της Τσεχίας 
Γιάνα Τσερνοσόβα δήλωσε ότι η κυβέρ-
νηση θα συζητούσε την πρόταση να δωρί-
σει βλήματα πυροβολικού 152 χιλιοστών 
στην Ουκρανία.

Τ
α χειρότερα 90 λεπτά της ζωής 
μου»... με αυτήν τη φράση η 
Στόρμι Ντάνιελς είχε περιγρά-
ψει τις ερωτικές στιμές της με 

τον πρώην πλανητάρχη.  Η πρωταγω-
νίστρια ερωτικών ταινιών κατέθεσε 
σήμερα εναντίον του πρώην δικηγό-
ρου της, Μάικλ Αβενάτι, ο οποίος κα-
τηγορείται πως την εξαπάτησε.
Η κατάθεσή της, η οποία αναμένεται 
να συνεχιστεί και την Παρασκευή, 
δημιουργεί ένα ασυνήθισ το δικα-
στικό σκηνικό. Ο Αβενάτι, που υπε-
ρασπίζεται ο ίδιος τον εαυτό του στη 
δίκη, θα βρεθεί αντιμέτωπος με την 
πρώην πελάτισσά του. Ο 50χρονος 
δικηγόρος εκπροσώπησε την Στόρμι 
Ντάν ιε λ ς σ τη δικασ τ ική διαμάχη 
που είχε με τον πρώην πρόεδρο των 
Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ 
Τραμπ.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 
Αβενάτι πλαστογράφησε την υπο-
γραφή της πορνοστάρ για να υπε-
ξαιρέσει περίπου 300.000 δολάρια 
που επρόκειτο να λάβει η Ντάνιελς 
ως αμοιβή για ένα «αποκαλυπτικό» 
βιβλίο.
Η νομική εκπροσώπηση της Στόρμι 
Ντάνιελς, το πραγματικό όνομα της 
οποίας είναι Στέφανι Κλίφορντ, έκανε 
διάσημο τον Μάικλ Αβενάτι το 2018. 
Την επόμενη χρονιά κατηγορήθηκε 
για εκβιασμό σε μία ξεχωριστή υπό-

θεση, ακολούθησε μία σειρά από 
δικασ τ ικές περιπέτειες και τελικά 
υποχρεώθηκε να βάλει τέλος σ τη 
δικηγορική του καριέρα.
Η Ντάνιελς, 42 ετών, φέρεται να έλαβε 
130.000 από τον Μάικλ Κοέν, προσω-
πικό δικηγόρο του Ντόναλντ Τραμπ με 
αντάλλαγμα να κρατήσει το στόμα της 
κλειστό πριν από τις προεδρικές εκλο-
γές του 2016 στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
για τη σεξουαλική σχέση που υποστη-
ρίζει ότι είχε με τον Τραμπ, την οποία 
ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δια-
ψεύσει.
Κατά το διάσ τημα που εκπροσω-
πούσε νομικά την Στόρμι Ντάνιελς, ο 
Αβενάτι έγινε διάσημος και έφθασε 
στο σημείο να γίνει ακόμη και σχολια-
στής σε τηλεοπτικό δίκτυο.
Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2019, 
όμως, δέχθηκε δεκάδες καταγγελίες 
για εξαπάτηση της Ντάνιελς και άλλων 
πελατών του, καθώς και για απόπειρα 
εκβιασμού της εταιρείας Nike.
Ο Αβενάτι έχει ασκήσει έφεση στην 
καταδικαστική απόφαση εναντίον του 
και στην ποινή φυλάκισης 2,5 ετών 
που του επιβλήθηκε για την υπόθεση 
της Nike. Η νομική διαμάχη του με 
ορισμένους πρώην πελάτες του κατέ-
ληξε σε κακοδικία, ενώ εκκρεμεί η 
εκδίκαση και άλλων υποθέσεων στις 
οποίες ο Αβενάτι είναι επίσης κατη-
γορούμενος.

Η Στόρμι Ντάνιελς «ξαναχτυπά» 
και καταγγέλλει για εξαπάτηση τον 
δικηγόρο που την εκπροσώπησε 
στη διαμάχη με τον Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

«Ο Πούτιν θα χρησιμοποιήσει 
στρατιωτική ισχύ κατά 
της Ουκρανίας ως τα μέσα 
Φεβρουαρίου» λέει η Ουάσινγκτον 
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Έ
νας αστυνομικός στη Νότια Ντακότα 
των ΗΠΑ συνέλαβε για παράβαση ντε-
λιβερά, την ώρα που ο τελευταίος πή-
γαινε να παραδώσει παραγγελία.

Όμως ο αστυνομικός σκέφτηκε ότι η παραγ-
γελία δεν θα πήγαινε ποτέ στον παραλήπτη 
της. Έτσι αποφάσισε να αναλάβει εκείνος την 
παράδοση.
Η 24χρονη που είχε παραγγείλει φαγητό ανέ-
βασε στο TikTok το βίντεο, την στιγμή που ο 
αστυνομικός της χτυπάει την πόρτα και της 
παραδίδει το πακέτο.
Το βίντεο έγινε πολύ γρήγορα viral με περισ-
σότερες από 11,5 εκατομμύρια προβολές. 
«Ξέρω ότι δεν είμαι αυτός που περιμένεις, 
αλλά ο ντελιβεράς συνελήφθη, οπότε σκέ-

φτηκα να σου παραδώσω εγώ το φαγητό 
σου», λέει ο αστυνομικός στην 24χρονη που 
δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη.
Στη συνέχεια τον ευχαρίστησε και ανέβασε την 
εμπειρία που έζησε στο TikTok, με τον κόσμο να 
υποδέχεται θετικά την κίνηση του αστυνομικού.
Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας όταν το περι-
στατικό πήρε έκταση ανέφερε σχετικά: «Κάτι 
τέτοιο δεν είναι φυσιολογικό, δεν έχουμε 
πολλούς αστυνομικούς που να παραδίδουν 
φαγητά. Αλλά το να κάνουμε κάποια μικρά 
πράγματα, όπως το να βοηθάμε τους ανθρώ-
πους είναι κάτι γίνεται πιο συχνά από ότι 
φαντάζεται ο κόσμος. Από κάτι τέτοια μικρά 
πράγματα οι αστυνομικοί μπορούν να κάνουν 
την διαφορά».

διεθνή νέα

«Οι εταίροι μας αυξάνουν το εύρος 
της στρατιωτικής βοήθειας. Και 
σήμερα υποδεχόμαστε το τρίτο 
αεροσκάφος από την κυβέρνηση των 
ΗΠΑ ως μέρος αυτής της βοήθειας», 
δήλωσε σε δημοσιογράφους ο 
υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας 
Αλέξιι Ρεζνίκοφ, πριν από την 
προσγείωση του αεροσκάφους

Έ
να αμερικανικό αεροσκάφος, που 
μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό 
και πυρομαχικά, προσγειώθηκε στο 
Κίεβο σήμερα, το τρίτο φορτίο του 

ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων πακέ-
του ασφαλείας για τη στήριξη της Ουκρανί-
ας, η οποία προετοιμάζεται για το ενδεχό-
μενο μιας ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης.
«Οι εταίροι μας αυξάνουν το εύρος της 
στρατιωτικής βοήθειας. Και σήμερα υπο-

δεχόμαστε το τρίτο αεροσκάφος από την 
κυβέρνηση των ΗΠΑ ως μέρος αυτής της 
βοήθειας», δήλωσε σε δημοσιογράφους 
ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Αλέ-
ξιι Ρεζνίκοφ, πριν από την προσγείωση του 
αεροσκάφους.
Φορτηγά μεταφέρουν τον στρατιωτικό εξο-
πλισμό με τελικό προορισμό την Ουκρανία
Οι ΗΠΑ αποτελούν τον ισχυρότερο υπο-
στηρικτή της Ουκρανίας στην προσπάθειά 
της να αποτρέψει μια νέα επίθεση από τη 
Ρωσία, η οποία έχει συγκεντρώσει στρα-
τεύματα κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Η 
Μόσχα αρνείται ότι σχεδιάζει μια επίθεση.
Οι ΗΠΑ αποδέσμευσαν περισσότερα από 
650 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια 
ασφαλείας στην Ουκρανία τον περασμένο 
χρόνο και περισσότερα από 2,7 δισεκατομ-
μύρια δολάρια συνολικά από το 2014, μετά 
την προσάρτηση της χερσονήσου της Κρι-
μαίας από τη Ρωσία.

Oι Αμερικανοί ετοιμάζουν τους 
Ουκρανούς για πόλεμο με τη 
Ρωσία 

Αστυνομικός παρέδωσε παραγγελία γιατί 
συνέλαβε τον ντελιβερά

Η Μάλια Ομπάμα εγκατέλειψε το πατρικό της 
και απέκτησε... κακές συνήθειες 
Η μεγαλύτερη κόρη του 
Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα 
απολαμβάνει την ελευθερία της 
στο έπακρον, καπνίζει, δοκιμάζει 
κάνναβη και αδιαφορεί για τα 
δημοσιεύματα

Γ
ια τους λάθος λόγους μάλλον, ανη-
συχούσε η Μισέλ Ομπάμα για τις 
κόρες της Μάλια και Σάσα, που έ-
φυγαν πλέον από το πατρικό τους 

σπίτι και πήραν τη ζωή στα χέρια τους.
Η  μεγαλύτερη κόρη της Μισέλ και του 
Μπαράκ Ομπάμα, Μάλια δείχνει να 
απολαμβάνει την ελευθερία της στο έπα-
κρον, χωρίς να νοιάζεται για τα προσχή-
ματα.
Οι παπαράτσι εντόπισαν την 23χρονη 
απόφοιτη του Χάρβαρντ να βγαίνει από 
ένα κατάστημα με καπνικά είδη στο 
Λος Άντζελες κρατώντας στα χέρια της 
μία συσκευή ηλεκτρονικού τσιγάρου, 
αρκετά ανταλλακτικά, καθώς και άλλα 
προϊόντα, που δεν είναι ευδιάκριτα

Αν και ήταν καπνίστρια τα τελευταία 2 
χρόνια, ο Τύπος τελευταία την πετυχαί-
νει όλο και συχνότερα με ένα τσιγάρο 
στο χέρι.
Μπορεί η μητέρα της να ανησυχούσε 
για τα περιστατικά ρατσισμού που ίσως 
αντιμετώπιζε, αλλά μάλλον δεν είχε κατά 
νου τις κακές συνήθειες που μπορεί να 
αποκτούσε.
Σύμφωνα με τη Daily Mail, η νεαρή 
Ομπάμα είναι πολύ συχνή πελάτισσα 
του συγκεκριμένου καταστήματος και 
έχει προμηθευτεί πάρα πολλά προϊόντα 
από εκεί. Πρόσφατα μάλιστα, ο φακός 
των παπαράτσι την πέτυχε και σε ένα 
coffee shop, όπου και έκανε χρήση κάν-
ναβης.

Από την άλλη μεριά, η αδερφή της Σάσα 
είναι πιο «μαζεμένη» και αφοσιωμένη 
στις σπουδές της. Καμία από τις δύο 
βέβαια, δεν δείχνει να ενδιαφέρεται για 
τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν και 
θέλουν τις κόρες του Ομπάμα να μπαί-
νουν στον «λάθος» δρόμο...
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οικογένεια

Ανθρώπινες ιστορίες 
πίσω από ξεχωριστά καρέ

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

Πώς θα γίνει πιο ανεξάρτητο το 
παιδί;

Ο
ι παρακάτω συμβουλές θα τα εφο-
διάσουν με τις ικανότητες και την 
αυτοπεποίθηση που χρειάζονται 
για να αντιμετωπίζουν μόνα τους 

τις δυσκολίες που θα συναντήσουν στη ζωή 
τους.

Μην σπεύδετε να βοηθήσετε
Ναι, όταν αναλαμβάνετε εσείς να του δέσετε 
τα κορδόνια φεύγετε πιο γρήγορα από το 
σπίτι. Και, ναι, όταν ολοκληρώνετε τις ασκή-
σεις του για την επόμενη μέρα στο σχολείο 
εξασφαλίζετε ότι δεν θα στεναχωρηθεί όταν 
διαπιστώσει ότι έκανε λάθη. Όμως έτσι δεν 
του επιτρέπετε να μάθει καινούργια πράγ-
ματα! Το κυριότερο; Δεν το βοηθάτε να κατα-
λάβει ότι είναι απαραίτητο να προσπαθήσει 
σκληρά για να έχει ικανοποιητικά αποτελέ-
σματα.

Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή
Πόσο βοηθά το μικρό σας στις δουλειές του 
σπιτιού; Η συμμετοχή του δεν αποσκοπεί 

στον μικρότερο φόρτο εργασίας σας – στην 
πραγματικότητα αυτός μάλλον θα αυξηθεί 
καθώς θα προσπαθείτε να του δείξετε πώς 
να κάνει το κάθε τι. Ο στόχος είναι να αρχίσει 
κι εκείνο να αναλαμβάνει ευθύνες. Άλλωστε, 
έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που κάνουν 
αγγαρείες γίνονται πιο ευτυχισμένοι ενήλικες!

Παρατηρήστε και αναγνωρίστε τις επι-
τυχίες του
Η υπερβολική επιβράβευση μπορεί να γίνει 
βλαβερή, όμως το ίδιο ισχύει και για την 
απουσία της. Η αυτοπεποίθηση των παι-
διών ενισχύεται όταν βλέπουν ότι οι κόποι 
τους αναγνωρίζονται και έτσι είναι πιο πιθανό 
να εξελιχθούν σε άτομα που εμπιστεύονται 
τον εαυτό τους και στηρίζονται στις δυνάμεις 
τους.

Μην δείχνετε μόνο αγάπη, αλλά και 
σεβασμό
Τα μικρά μας δεν χρειάζονται μόνο τη σιγου-
ριά που τους προσφέρει η αγάπη μας για να 
αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Έχουν ανάγκη 
να τους συμπεριφερόμαστε ως ισότιμα μέλη 
της οικογένειάς μας. Αυτό σημαίνει πως δεν 
πρέπει να τα κατσαδιάζουμε πολύ έντονα για 
τα λάθη τους, για να μην καταλήξουν να ντρέ-
πονται να πειραματιστούν μπροστά μας, αλλά 
και να μην τους φωνάζουμε όταν είναι άτα-

κτα. Παράλληλα, είναι σημαντικό να ζητάμε 
τη γνώμη τους για τις μικρές ή μεγάλες οικογε-
νειακές μας αποφάσεις. Μπορεί να μην είναι 
ακόμη σε θέση να προτείνουν κάτι πρακτικό, 
όμως και μόνο το γεγονός ότι θα μπουν στη 
διαδικασία να σκεφτούν θα ενισχύσει τις ικα-
νότητές τους στην επίλυση προβλημάτων.

Μοιραστείτε τις γνώσεις σας
Όσο νωρίτερα μάθουν να μαγειρεύουν, να 
καθαρίζουν, να φροντίζουν τον χώρο που 
ζουν αλλά και να κάνουν μικρές επισκευές, 
τόσο πιο εύκολες θα τους φαίνονται όλες 
αυτές οι δραστηριότητες. Επομένως, μεγάλο 
μέρος της ενηλικίωσης θα γίνει παιχνιδάκι!

Καλλιεργήστε την κριτική σκέψη
Ο καλύτερος τρόπος να τους μάθετε να σκέ-
φτονται για τον εαυτό τους, είναι αφήνο-
ντάς τους το περιθώριο να κάνουν επιλογές. 
Κάποιες από αυτές μπορεί να είναι σημα-
ντικές (όπως η εξωσχολική δραστηριότητα 
στην οποία θέλουν να συμμετέχουν), αλλά και 

οι μικρότερες θα τους μάθουν να παίρνουν 
αυτόνομες αποφάσεις. 
Για παράδειγμα, μπορείτε να τα αφήνετε να 
διαλέγουν μόνα τους τα ρούχα που θα φορέ-
σουν τα Σαββατοκύριακα ή να επιλέγουν 
εκείνα το κυρίως πιάτο μια φορά την εβδο-
μάδα.

Χαλάστε τους μερικά χατίρια
Όλοι χαιρόμαστε όταν το προσωπάκι των παι-
διών μας λάμπει από χαρά μετά την απόκτηση 
ενός καινούργιου παιχνιδιού. Ωστόσο, τα 
«όχι» μας τους μαθαίνουν την αξία των πραγ-
μάτων – και των συμβιβασμών. 
Αργότερα στη ζωή τους δεν θα έχουν τη δυνα-
τότητα να ικανοποιούν κάθε επιθυμία τους. 
Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν από 
νωρίς ότι δεν έρχεται και το τέλος του κόσμου 
όταν συμβαίνει αυτό.

Επιτρέψτε τα λάθη
Το λάθος και ο πειραματισμός είναι ο καλύτε-
ρος τρόπος να μάθουμε καινούργια πράγματα 
– σε κάθε ηλικία. Όμως αν κάθε φορά που 
κάνει κάποιο λάθος του φωνάζουμε ή δεί-
χνουμε απογοητευμένοι, ενδέχεται να σταμα-
τήσει να παίρνει ρίσκα. 
Ο φόβος απέναντι στην αποτυχία είναι ένα 
από τα κυριότερα πράγματα που εμποδίζουν 
τους ανθρώπους από το να είναι ανεξάρτητοι.

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

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

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

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

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

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

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

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

Είσαι ευχάριστος τύπος για να ζει 
κανείς μαζί σου;

Π
ροβλήματα, οικονομική κρίση, 
ακόμη και… κινητά τηλέφωνα έ-
χουν απομακρύνει τους ανθρώ-
πους και τους έχουν κάνει να βλέ-

πουν τον διπλανό τους σε δύσκολη κατάστα-
ση και πολλές φορές να μη νοιάζονται.
Κι όμως, δεν είναι όλοι έτσι. Μπορεί πλέον 
η «βαριά» καθημερινότητα να αποξενώ-
νει, αλλά πάντα υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. 
Εκείνοι που θα βρεθούν στο δρόμο κάποιου 
που έχει την ανάγκη τους, που θέλει στήριξη 
ή απλώς μια καλή πράξη για να «ζεσταθεί» 
η καρδιά του. Η θέα της αρνητικής πλευ-
ράς των πραγμάτων, μας κάνει να χάνουμε 
την πίστη μας στην ανθρωπότητα. Παρόλα 
αυτά, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που μπο-
ρούν να την αποκαταστήσουν με τις πρά-
ξεις τους.

Δάκρυσε ένα άστεγο κορίτσι
Ένα άστεγο κορίτσι περπατά με γυμνά πόδια 
στους «καυτούς», από τον ήλιο και τη ζέστη, 
δρόμους του Ρίο ντε Τζανέιρο. Δεν αντέχει 
άλλο, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει, μη μπο-
ρώντας να κάνει διαφορετικά. Ένας άνδρας 
τη βλέπει και με την κίνηση του την κάνει να 
δακρύσει από συγκίνηση. Βγάζει τις σαγιο-
νάρες του και σκύβει και τις δίνει στο κορί-
τσι.

Δωρεάν φόρτιση λόγω… τυφώνα
Ο τυφώνας Σάντι χτύπησε τις ΗΠΑ και οι 
καταστροφές ήταν μεγάλες. Στην ανατο-
λική ακτή ο κόσμος έχασε περιουσίες -και 
όχι μόνο- οι καταστροφές ήταν μεγάλες και 
μετά το πέρασμα του οι Αμερικανοί προ-
σπαθούσαν να σώσουν ό,τι μπορούσαν. 
Δύσκολο και εξίσου δύσκολη ήταν και η επι-

κοινωνία, ιδίως από τη στιγμή που πολύς 
κόσμος δεν είχε πρόσβαση στα σπίτια του. 
κάποιοι είχαν την ιδέα να τραβήξουν καλώ-
διο και με ένα πολύπριζο και μια «ανακοί-
νωση» να δώσουν τη δυνατότητα σε όσους 
ήθελαν να φορτίσουν εκεί το κινητό τους για 
να μπορούν να βρουν δικούς τους ανθρώ-
πους ή να καλύψουν άλλες ανάγκες επικοι-
νωνίας.

Έχε πίστη
Ένα μήνυμα σε όσους χάνουν την πίστη τους 
για τα άσχημα που τους βρίσκουν, αποφά-
σισε να στείλει ένα αγοράκι κατά τη διάρ-
κεια μιας αθλητικής εκδήλωσης. Έγραψε τη 
σκέψη και αυτό που πιστεύει σε ένα μπλοκ 
και το σήκωσε στον αέρα για να δουν όλοι 
οι παρευρισκόμενοι ότι «Ο Θεός δε μισεί 
κανέναν». Κοινώς, ο καθένας είναι υπεύ-
θυνος για τις πράξεις και τις συνέπειες του, 
απλώς υπάρχουν φορές που ορισμένοι πλη-
ρώνουν τα λάθη άλλων, καθώς –ως γνωστό- 
μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά.

Σε ένδειξη συμπαράστασης
Έκανε πολύ κόπο για να φτάσει μέχρι 
τη στιγμή που περίμενε τόσο καιρό. Το 
«πάλεψε», τόσο με τα μαθήματα και τις εξε-
τάσεις, όσο και με την ασθένεια. Τελικά, για 
τον συγκεκριμένο φοιτητή έφτασε η στιγμή 
της αποφοίτησης. Μέχρι τότε ο ίδιος είχε 
δώσει μεγάλη μάχη με τον καρκίνο. Οι 
χημειοθεραπείες είχαν κάνει τα μαλλιά του 
να πέσουν. Οι συμφοιτητές του όμως ήταν 
εκεί γι’ αυτόν. Όταν ήρθε η μεγάλη μέρα, 
αυτή της αποφοίτησης, τον συγκίνησαν 
με την κίνηση τους. εμφανίστηκαν όλοι με 
ξυρισμένα κεφάλια σε ένδειξη συμπαρά-
στασης.
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υγεία

Ό
ταν οι ηλικιωμένοι άν-
θρωποι μένουν ενεργοί, 
ο εγκέφαλός τους φαίνεται 
ότι παράγει περισσότερες 

από τις αναγκαίες πρωτεΐνες που ενι-
σχύουν τις ενώσεις μεταξύ των νευ-
ρώνων για τη διατήρηση μιας υγιούς 
γνωστικής λειτουργίας, σύμφωνα με 
νέα μελέτη του πανεπιστημίου του 
San Francisco.
Αυτή η προληπτική επίδραση εντο-
πίστηκε ακόμα σε ανθρώπους των 
οποίων ο εγκέφαλος post mortem,  
έφερε τις χαρακτηριστικές αλλοιώ-
σεις που προκαλουν η συσσώρευση 
β- αμυλοειδούς και πρωτεϊνών tau 
που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχά-
ιμερ και άλλες νευροεκφυλιστικές 
ασθένειες.
«Η έρευνα μας είναι η πρώτη που 
χρησιμοποιεί δεδομένα από 
ανθρώπους για να παρουσιά-
σει ότι η ρύθμιση των συναπτι-
κών πρωτεϊνών σχετίζε-
ται με τη φυσική άσκηση 
και δραστηριότητα οδη-
γώντας σε ευεργετικά γνω-
στικά αποτελέσματα» λέει η 
Δρ. Kaitlin Casaletto, βοη-
θός καθηγητή νευρολογίας 
και επικεφαλής συγγραφέας 
της έρευνας που δημοσιεύθηκε 
πρόσφατα στο Alzheimer’s & 
Dementia: The Journal of the 
Alzheimer’s Association.
Τα οφέλη της σωματικής άσκη-
σης στη γνωστική λειτουργία του 
εγκεφάλου έχουν φανεί εργαστηρι-
ακά και στα ποντίκια, ωστόσο ήταν 
αρκετά δύσκολο να φανούν στους 
ανθρώπους. Η Δρ. Casaletto ως νευ-
ροψυχολόγος και μέλος του Ινστι-
τούτου Νευροεπιστημών του Weill, 
συνεργάστηκε με τον William Honer, 
καθηγητή ψυχίατρο στο Πανεπιστή-
μιο του Βρετανικού Columbia και 
συγγραφέα της έρευνας,  για να επα-
νεξετάσουν δεδομένα από το Πρό-
γραμμα Μνήμης και Γήρανσης του 
Πανεπιστημίου Rush στο Chicago. Το 
πρόγραμμα εντόπιζε τη φυσική δρα-
στηριότητα των ηλικιωμένων συμ-
μετεχόντων προς το τέλος της ζωής 
τους, που με τη σειρά τους δέχθηκαν 
να δωρίσουν τους εγκεφάλους τους 
μετά το θάνατό τους.
«Η διατήρηση της ακεραιότητας 
αυτών των ενώσεων μεταξύ των νευ-
ρώνων μπορεί να αποδειχθεί καθο-

ριστική για την αποφυγή της άνοιας, 
αφού οι συνάψεις είναι το σημείο 
όπου λαμβάνει χώρα η γνωστική λει-
τουργία» τόνισε η Casaletto, προσθέ-
τοντας πως «η φυσική δραστηριότητα 
μπορεί να βοηθήσει στη συναπτική 
λειτουργία». 
Οι Honer και Casaletto είδαν πως οι 
ηλικιωμένοι άνθρωποι που παρέ-
μειναν ενεργοί είχαν υψηλότερα επί-
πεδα πρωτεϊνών που διευκολύνουν 
την ανταλλαγή πληροφοριών ανά-
μεσα στους νευρώνες. Αυτό το αποτέ-
λεσμα ταυτίζεται με το προηγούμενο 
εύρημα του Honer που βρήκε πως οι 
άνθρωποι που έχουν περισσότερες 
από αυτές τις πρωτεΐνες όταν απεβίω-
σαν,  ήταν πιο ικανοί να διατηρήσουν 
τη γνωστική λειτουργία προς το τέλος 
της ζωής τους.

Προς έκπληξή τους, όπως τόνισε 
ο Honer, οι ερευνητές βρήκαν 

πως οι επιδράσεις ξεπερ-
νούν τον ιππόκαμπο- το 
μέρος του εγκεφάλου όπου 
αναπτύσσεται η μνήμη- και 
περιλάμβαναν άλλες περι-
οχές του εγκεφάλου που 

σχετίζονται με τη γνωστική 
λειτουργία.

Ο εγκέφαλος των περισσό-
τερων ηλικιωμένων συσσω-
ρεύει αμιλοειδή και ταυ, τοξι-

κές πρωτείνες που αποτελούν 
τον προθάλαμο της νόσου 
Αλτσχάιμερ. Πολλοί επιστή-

μονες πιστεύουν ότι πρώτα συσ-
σωρεύεται το αμυλοειδές και μετά η 
πρωτεΐνη ταυ προκαλώντας τη διά-
λυση των συνάψεων και των νευ-
ρώνων. Η Casaletto προηγουμένως 
βρήκε πως η συναπτική ακεραιότητα 
είτε μετρήθηκε στο εγκεφαλονωτιαίο 
υγρό ενήλικων ανθρώπων είτε στον 
ιστό του εγκεφάλου ενήλικων, φαίνε-
ται να αμβλύνει τη σχέση μεταξύ του 
αμυλοειδούς και του ταυ και μεταξύ 
του ταυ και του νευροεκφυλισμού. 
«Σε ηλικιωμένους ενήλικες με υψηλό-
τερα επίπεδα πρωτεϊνών που σχετίζο-
νται με τη συναπτική ακεραιότητα, ο 
καταρράκτης νευροτοξικότητας που 
οδηγεί στη νόσο Αλτσχάιμερ φαί-
νεται πως μετριάζεται» τόνισε η ίδια 
καταλήγοντας πως «στο σύνολό τους 
αυτές οι μελέτες δείχνουν την πιθανή 
σημασία διατήρησης της συναπτικής 
υγείας στην υποστήριξη του εγκεφά-
λου απέναντι στην νόσο Αλτσχάιμερ».

Άνοια: Η συνήθεια των 
70ρηδων που κρατάει νέο 
το μυαλόΦ

υσικά, οι ειδικοί της Cleveland Clinic επισημαί-
νουν ότι δεν υπάρχει μαγική συνταγή που να λει-
τουργεί για όλους και που θα εξαλείψει μια για 
πάντα τις κρίσεις, όμως την επόμενη φορά που θα 

βιώσετε μια τέτοια αρνητική κατάσταση, μπορείτε να ακολου-
θήσετε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1ο: Προετοιμαστείτε
Οι αρνητικές σκέψεις κατακλύζουν το μυαλό μας κατά τη 
διάρκεια μιας κρίσης πανικού, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα 
τις θετικές. Αν όμως φροντίσετε να έχετε το… σενάριο έτοιμο, 
η κρίση θα περάσει πιο ανώδυνα. Η κλινική ψυχολόγος 
Regina Josell σημειώνει ότι μπορείτε να γράψετε σε ένα χαρτί 
ή και στις σημειώσεις του κινητού σας λέξεις και φράσεις που 
θα σας δώσουν δύναμη και θα σας επαναφέρουν στην πραγ-
ματικότητα κατά τη διάρκεια της κρίσης όπως «Δεν πρόκει-
ται να πεθάνω», «Δεν θα λιποθυμήσω», «Είναι κάτι που θα 
περάσει».
Οι γραπτές φράσεις δρουν τόσο βοηθητικά όσο και αποτρεπτικά στην πυροδότηση μιας επόμενης κρίσης πανικού, 
μιας και μπορεί να κατευνάσει το φόβο λόγω της έλλειψης του ελέγχου. Μεγαλύτερος έλεγχος και αυτοπεποίθηση 
συνεπάγεται με λιγότερες κρίσεις πανικού στο μέλλον. Εάν πάλι δεν έχετε το σενάριο διαθέσιμο, επαναλάβετε αντί-
στοιχες φράσεις στο μυαλό σας με έμφαση στη δύναμή σας. Θα τα καταφέρετε!

Βήμα 2ο: Έμφαση στην αναπνοή
Η αναπνοή επιταχύνεται ανεξέλεγκτα κατά τη διάρκεια μιας κρίσης πανικού επηρεάζοντας την ψυχική σας κατάσταση. 
Για ακόμα μια φορά, η λέξη- κλειδί είναι ο έλεγχος, με την επαναφορά της αναπνοής σε φυσιολογικά επίπεδα:
Βρείτε ένα ήσυχο μέρος και καθίστε άνετα ή ξαπλώστε. Ακόμα όμως αν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορείτε παντού να 
εφαρμόσετε την παρακάτω τεχνική:
Τοποθετήστε το ένα χέρι σας στο θώρακα και το άλλο στην κοιλιά.
Αναπνεύστε βαθιά και αργά από τη μύτη και εκπνεύστε από το στόμα σε έναν ρυθμό άνετο για εσάς.
Στείλτε την επίγνωσή σας στα χέρια σας και πώς ακολουθούν την κίνηση της αναπνοής, ειδικότερα στην κοιλιακή περι-
οχή.
Επαναλάβετε μερικές φορές εωσότου τελικά να χαλαρώσετε.

Βήμα 3ο: Η δύναμη του περισπασμού
Όταν μας συμβαίνει μια κρίση πανικού, θέλουμε να ξεγελάσουμε αποτελεσματικά το μυαλό από το… κακό που του 
συμβαίνει. Οι τρόποι να αποσπάσουμε την προσοχή από τα αρνητικά συναισθήματα είναι πιο απλοί απ’ όσο φαντά-
ζεστε:
Τηλεφωνήστε σε ένα φίλο που μπορεί να σας βοηθήσει αποτελεσματικά
Ακούστε μουσική
Χαϊδέψτε το κατοικίδιό σας
Φανταστείτε τον εαυτό σας σε ένα όμορφο μέρος
Σιγοτραγουδήστε
Πηγαίνετε για περπάτημα ή ακόμα και για τρέξιμο.

Κρίση πανικού: Τρία βήματα για να ηρεμήσετε 
γρήγορα

Τόσο ο υπερδραστήριος θυρεοειδής αδένας (υπερθυρεοειδισμός) όσο και ο αδένας που υπολειτουργεί (υποθυ-
ρεοειδισμός) μπορεί να επιβαρύνει την καρδιακή λειτουργία σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Αμερικανικής 
Καρδιολογικής Εταιρίας.

Σύμφωνα με τον Δρ. Robert Carey, ενδοκρινολόγο και επίτιμο πρύτανη του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου της 
Βιρτζίνια, τυχόν διαταραχές στη λειτουργία του θυρεοειδή αδένα δεν γίνονται άμεσα αντιληπτές από τον πάσχοντα, αλλά 
ο κίνδυνος σε περίπτωση που τις αγνοήσουμε αφορά μεταξύ άλλων και την καρδιακή λειτουργία.
Ο θυρεοειδής είναι ένας αδένας που παράγει ορμόνες (ενδοκρινής αδένας). Βρίσκεται μπροστά στο λαιμό κάτω από το 
μήλο του Αδάμ και έχει σχήμα θυρεού (μοιάζει με τα οικόσημα που είχαν παλιά οι άρχοντες). Ο αδένας παράγει τρεις 
ορμόνες: την θυροξίνη (Τ4) την τριιωδοθυρονίνη (Τ3) και την καλσιτονίνη.
Ο υπερθυρεοειδισμός είναι μια λειτουργική ανωμαλία του αδένα που παρουσιάζεται όταν ο θυρεοειδής παράγει περισ-
σότερες ορμόνες (Τ3 και Τ4) από όσες φυσιολογικά χρειάζεται ο οργανισμός. Ο υπερθυρεοειδισμός μπορεί να οδηγήσει 
σε ταχυκαρδία, ταχυαρρυθμία και εξάντληση του μυοκαρδίου.
Στον υποθυρεοειδισμό ο θυρεοειδής δεν παράγει επαρκές ποσό των ορμονών Τ3 και Τ4. Η θεραπεία του υποθυρεοειδι-

σμού είναι ισόβια και συνίσταται στην χορήγηση θυροξίνης. Σε σύγκριση με τον υπερθυρεοειδισμό είναι 
πολύ πιο απλή και αποτελεσματική θεραπεία. Ο υποθυρεοειδισμός που δεν θεραπεύεται μπορεί 

να οδηγήσει σε αρτηριοσκλήρυνση και στεφανιαία νόσο.
Οι διαταραχές του θυρεοειδούς εντοπίζονται με εξετάσεις αίματος, ενώ συχνά ο έλεγχος 

συμπληρώνεται με υπερηχογράφημα του αδένα.
Τα συμπτώματα του υποθυρεοειδισμού περιλαμβάνουν κόπωση,  βραδύτητα στις 

κινήσεις, βραχνάδα, υπνηλία, ευαισθησία στο κρύο και  αύξηση βάρους.
Τα συμπτώματα του υπερθυρεοειδισμού περιλαμβάνουν ταχυπαλμίες, νευρι-
κότητα, εφίδρωση, αίσθηση ζέστης, και απώλεια βάρους παρά την αυξημένη 
όρεξη.

Αυτός ο αδένας είναι ο Νο1 ρυθμιστής της 
καρδιακής υγείας
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ιστορίες

«Ο Νονός»
Η άβολη αλήθεια

Η ερώτηση ήρθε απρόσκλητη. «Ποιος δεν έχει δει τον 
Νονό;». Το ίδιο έγινε και με την απάντηση. «Κανείς!». 

Τ
ο έργο των Κόπολα, Πούζο μας έδειξε -και δείχνει- 
το modus operandi του κόσμου μας! Η διαχείριση 
του ψέματος της εξουσίας, της αλήθειας του φόνου 
και του φόβου ορίζει τις κινήσεις και τα ανθρώπινα 

όρια. Η διαδρομή ξεκινά από τον φόβο. Αν φοβάσαι τον κα-
κό σου εαυτό θα αποφύγεις τον φόνο αλλά όχι την υποταγή 
στην εξουσία. Αν δεν φοβάσαι τον κακό σου εαυτό δεν φο-
βάσαι και τον φόνο, δεν φοβάσαι το φλερτ με την εξουσία. 
Ο άφοβος ή περνά στην εξουσία και εξουσιάζει ή περνά 
στην εξουσία και σκοτώνεται. Η εξουσία είναι ο διάβολος 
και η ανήθικη εντολή οι λεπτομέρειες. «Ο Νονός» παρου-

σιάζει τον στρωμένο με πτώματα δρόμο και τη διαρκή πτώ-
ση του ανθρώπου. Αν αποφασίσεις να πατήσεις επί άδει-
ων σωμάτων είναι σίγουρο ότι στην ίδια λεωφόρο θα ξα-
πλώσεις και θα κοιμηθείς οριστικά. Για τις οικογένειες που 
εξουσιάζουν η αρχή που λέει χτύπα πρώτος και συνέχισε 
να χτυπάς είναι αυτή που τις κινητοποιεί. Οι οικογένειες, ό-
μως, που γεννούν το έγκλημα, ζουν γι’ αυτό και απ’ αυτό, 
είναι καταδικασμένες να καταστραφούν από το ίδιο τους το 
χέρι! Ο κόσμος (μας) έτσι προχωρά και στην κινηματογρα-
φική τριλογία αποτυπώθηκε με ακρίβεια ο τρόπος λειτουρ-
γίας του. Όλα είναι εκεί και είναι δεμένα με αιμάτινη κλω-
στή: Η κοινωνία, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, η πολιτική, οι 
πολιτικοί, η θρησκεία, η επιχειρηματική ελίτ. «Ο Νονός» 
μας έδειξε το εκλεπτυσμένο και το χυδαίο πρόσωπο της ε-
ξουσίας, μας έδειξε την αλήθεια και το ψέμα του, μας έδειξε 
πόσο ανήμποροι, άβουλοι και μοιραίοι είμαστε μπροστά 
στο ορατό χέρι της αγοράς που κρατά πιστόλι. Η πραγματι-
κότητα του εν λόγω καλλιτεχνικού έργου επιβεβαιώνεται α-
πό τις ζωές που περνούν και χάνονται, από τις σφαίρες που 
σφυρίζουν και από την κοφτερή χορδή που μας κατευθύ-
νει. «Ο Νονός» αποδεικνύει ότι υπάρχουν προτάσεις που 
δεν μπορούμε να αρνηθούμε και με αυτές θα πορευθούμε.

Πρώτα οι λέξεις (μετά η δράση)
Η αρχή του «Νονού» βρίσκεται -και πάντα θα είναι εκεί- 
στις λέξεις του Μάριο Πούζο. Ο γεννημένος στη Νέα Υόρκη, 
ιταλικής καταγωγής, συγγραφέας ευθύνεται για το αρι-
στούργημα που έφτιαξε ο Φράνσις Φορντ Κόπολα. Το μυθι-
στόρημα του ξεπερνά την απλή γκαγκστερική ιστορία. Στην 
ουσία πρόκειται για σχόλιο πάνω στη μετανάστευση, την 
απληστία, την εξουσία και την οικογένεια. Το βιβλίο κυκλο-
φόρησε στις 10 Μαρτίου 1969 από τον εκδοτικό οίκο «G. P. 
Putnam’s Sons» και για 67 εβδομάδες βρισκόταν στη λίστα 
των ευπώλητων. Οι πωλήσεις του ξεπέρασαν τα 21 εκατομ-
μύρια αντίτυπα! Τρία χρόνια μετά, το 1972, το έργο περνά 
από το λογοτεχνικό πεδίο στο κινηματογραφικό. Ο Πούζο 
με τον Κόπολα γράφουν το σενάριο και η μεταφορά του 
βιβλίου στο σινεμά πετυχαίνει τον σκοπό της. Το κοινό γνω-
ρίζει έναν κόσμο που είναι δίπλα του και βάζει στο λεξι-

λόγιο του τις λέξεις: «κονσιλιέρε», «κάπο», «ομερτά», κ.α.
Ας πάμε αμέσως στο μυστικό τις επιτυχίας του βιβλίου και 
του φιλμ. Το 1996 ο Πούζο δίνει συνέντευξη στον Τσάρλι 
Ρόουζ και του αποκαλύπτει τη συνάντηση που είχε, λίγο 
μετά την προβολή της ταινίας, με δύο τρομακτικούς τύπους. 
Ο ένας ήταν πληρωμένος δολοφόνος και λίγες μέρες μετά 
βρέθηκε νεκρός! Το όνομα του ήταν Τζον Ροσέλι και επέ-
μενε πως ο Πούζο «πρέπει να είχε πρόσβαση στα μεγάλα 
αφεντικά για να κάνει τόσο ακριβή περιγραφή του οργα-
νωμένου εγκλήματος». Ο συγγραφέας όμως τον διέψευσε, 
όπως και όσους είχαν την ίδια εντύπωση. Το βιβλίο είναι 
αποτέλεσμα έρευνας, δεν υπάρχει καμία μαφιόζικη εμπει-
ρία. Ο Πούζο τόνιζε πως «δεν συνάντησα ποτέ αληθινό 
γκάγκστερ». Το μόνο που ήξερε καλά ήταν το πεδίο του 

τζόγου, αλλά μέχρι εκεί. Ως συγγραφέας, βέβαια, άντλησε 
από τη ζωή του, από τις αναμνήσεις του… Για παράδειγμα, 
ο χαρακτήρας του Βίτο Κορλεόνε βασίστηκε στη γεννη-
μένη στη Νάπολη μητέρα του. Κι αν σας κάνει εντύπωση, 
να τι είχε δηλώσει ο Πούζο όταν του ζήτησαν να κάνει τη 
σύγκριση των δύο. «Όπως ο Ντον, έτσι και αυτή μπορούσε 
να είναι συμπονετική και αδίστακτη. Ο πατέρας μου κλεί-
στηκε σε ψυχιατρικό ίδρυμα και όταν ήρθε η στιγμή να επι-
στρέψει η μητέρα μου αρνήθηκε. Θεωρούσε ότι θα ήταν 
βάρος για την οικογένεια. Αυτό είναι μαφιόζικη απόφαση».
Πριν τον «Νονό» είχε γράψει τρία βιβλία. Η αποδοχή από 
το κοινό χλιαρή και μαζί με τα χρέη που σωρεύονταν τον 
οδηγούσαν σε αδιέξοδο. Η διέξοδος ήρθε όταν τον συμ-
βούλευσε συντάκτης να γράψει για τον κόσμο της μαφίας. 
Κλείστηκε στο υπόγειο του σπιτιού του και άρχισε να γρά-
φει πλοκές. Μόλις είχε έτοιμες δέκα σελίδες τις πήγες σε 
διάφορους εκδοτικούς. Οι περισσότεροι τον απέρριψαν 
μέχρι να βρεθεί στον δρόμο του ο «G. P. Putnam’s Sons». 
Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Το βιβλίο, αν και δεν είναι υψη-
λής λογοτεχνικής αξίας όπως έχει παραδεχθεί ο Πούζο, 
έγινε αμέσως επιτυχία και η αιτία να χαθούμε για πάντα 
στην τριλογία του Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Το DNA της τριλογίας
Ο Κόπολα και ο Πούζο θέλησαν να περιγράψουν και να εξη-
γήσουν τη μεγαλύτερη παθογένεια της παγκόσμιας κοινω-
νίας, την έλλειψη δικαιοσύνης. Ο δεύτερος προσπαθώντας 
να εξηγήσει την επιτυχία του βιβλίου την είχε αποδώσει 
εκεί και είναι το στοιχείο που ενώνει και διατρέχει και τις 
τρεις ταινίες. Στην πρώτη, ακόμη και απλοί άνθρωποι απευ-
θύνονται στον «Νονό», τον Βίτο Κορλεόνε, για να βρουν 
το δίκιο του. Ο εργολάβος κηδειών, ο ζαχαροπλάστης… 
Στη δεύτερη, βλέπουμε τον Φρανκ Πεντάτζελι, μέλος της 
φαμίλιας, να ζητά τη δικαιοσύνη του δρόμου για να εξο-
ντώσει τους αδερφούς Ροζάτο. Στο ίδιο φιλμ όμως παρα-
κολουθούμε τη «γέννηση» του «Νονού». Ο εννιάχρονος 
Βίτο Αντολίνι φυγαδεύεται από το χωριό Κορλεόνε διότι 
τον κυνηγά ο ντόπιος αρχηγός της μαφίας. Η ασέβεια που 
έδειξε ο αδερφός και η μάνα του απέναντι του,τους κατα-

δικάζει και ορίζει τη μοίρα του μικρού Βίτο. Ο πιτσιρίκος 
βρίσκει θέση στο πλοίο που πάει για Αμερική και μες στην 
αθωότητα του γίνεται μετανάστης. Όταν μεγαλώνει και 
προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή του μαζί με τη γυναίκα και 
το παιδί του, δέχεται το δεύτερο πλήγμα κοινωνικής αδι-
κίας. Ο «προστάτης» της γειτονιάς του στη Νέα Υόρκη, ο 
Δον Φανούτσι, αναγκάζει το αφεντικό του Βίτο να πάρει τον 
ανιψιό του στη δούλεψη του. Αυτό σημαίνει ότι ο νεαρός 
Κορλεόνε πρέπει να απολυθεί. Σε αυτό το σημείο αρχίζει 
και καταλαβαίνει πώς πραγματώνεται η έννοια της Δικαι-
οσύνης. Όσον αφορά την τρίτη ταινία, ζητούμενο είναι η 
Θεία Δικαιοσύνη.
Το δεύτερο συνεκτικό στοιχείο των ταινιών είναι η δια-
φθορά. Η πρώτη εστιάζει στην άνομη σχέση μαφίας-α-
στυνομίας-κοινωνίας. Το τελευταίο κομμάτι αναδεικνύε-
ται ξεκάθαρα στο ξεκίνημα. Δύο απλοί, μεροκαματιάρη-
δες, άνθρωποι δέχονται να μπουν στον επικίνδυνο χώρο 
της μαφίας και ζητούν εξυπηρέτηση. Ξέρουν όμως ότι θα 
πρέπει να προσφέρουν αντάλλαγμα και αυτό είναι ο εαυ-
τός τους. Από το σημείο εκείνο και μετά δεν υπάρχει επι-
στροφή. Η δύναμη, η επιρροή και εξουσία του «Νονού» 
επιβεβαιώνονται και μεγαλώνουν στον χρόνο και στον 
χώρο. Στη δεύτερη κυριαρχεί το δίπολο μαφία-πολιτική. 
Οι οικογένειες και οι επιχειρήσεις τους βρίσκουν τον παρά-
δεισο στη γειτονική Κούβα. Εν αντιθέσει με τις ΗΠΑ, εκεί 
δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι έλεγχοι και περιορισμοί και η 
αντιμετώπιση από την κυβέρνηση είναι προνομιακή. Το 
τελευταίο μέρος της τριλογίας στηρίζεται στην τρόικα μαφί-
α-πολιτική-παπική εκκλησία. Η τράπεζα του Βατικανού 
χρηματοδοτεί πολιτικούς και η μαφία θέλει να ξεπλύνει τα 
«βρώμικα» χρήματα της. Οι πολιτικοί βρίσκονται πίσω απ’ 
όλα και είναι το ίδιο επικίνδυνοι με τους γκάγκστερ.
Το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει με τον δυϊσμό της ανθρώπι-
νης φύσης που εκφράζεται στο ζευγάρι οικογένεια-εξου-
σία. Το καλό και το κακό, το φως και το σκοτάδι, ο θάνα-
τος και η σωτηρία. Η οικογένεια δεν είναι προκάλυμμα 
των ανομολόγητων πράξεων, ούτε φτηνή δικαιολογία. Στον 
«Νονό» παίζει καθοριστικό ρόλο και πραγματικά ενδιαφέ-
ρει τους Κορλεόνε. Στο δεύτερο μέρος ο Μάικλ συζητά με 
τη μητέρα του και αναρωτιέται αν μπορεί κανείς να χάσει 
την οικογένεια του. Η απάντηση είναι ότι δεν μπορείς να 
χάσεις την οικογένεια σου. Ο Μάικλ απαντά ότι οι καιροί 
αλλάζουν και εδώ έρχεται η εξουσία. Το πρόσωπο του 
Ιανού αυτής της οικογένειας απεικονίζεται την ημέρα της 
κηδείας της μητέρας Κορλεόνε. Ο Μάικλ δεν θέλει να δει 
τον προδότη αδερφό του Φρέντο. Πείθεται όμως να συμ-
φιλιωθεί μαζί του και την ώρα της θλίψης τον πλησιάζει, τον 
αγκαλιάζει σφιχτά και την ίδια στιγμή κοιτά τον σωματοφύ-
λακα του δίνοντας του την εντολή για την αδελφοκτονία!
Τελευταίο, μα πολύ σημαντικό, στοιχείο η εκδίκηση και η 
απουσία συγχώρεσης. Το αρχέγονο, πανίσχυρο, συναί-
σθημα καθοδηγεί και επηρεάζει καθοριστικά τη συμπε-
ριφορά των χαρακτήρων. Και στα τρία μέρη είναι έντονη 
παρουσία της και στα τρία παίζει καθοριστικό ρόλο στις 
εξελίξεις. Η απουσία συγχώρεσης συνδέεται με την οικο-
γένεια. Όσο ισχυρή, ιερή κι αν είναι η οικογενειακή σχέση, 
αν πρέπει να κοπεί, θα κοπεί. Εκτός από τη δολοφονία του 
Φρέντο από τον Μάικλ επειδή τον πρόδωσε, υπάρχουν 
άλλες δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Στην πρώτη ται-
νία ο Μάικλ δίνει εντολή να δολοφονηθεί ο γαμπρός του, ο 
σύζυγος της αδελφής του Κόνι. Μάλιστα, προχωρά σε αυτή 
την κίνηση αφού έχει βαπτίσει το παιδί τους! 
Στο τρίτο μέρος, η Κόνι δηλητηριάζει τον νονό της Δον 
Αλτομπέλο επειδή αυτός υπονόμευε μυστικά την οικογέ-
νεια και οργάνωσε την απόπειρα δολοφονίας του Μάικλ. 
Ας βάλουμε κι ένα υστερόγραφο. Η οργάνωση και λειτουρ-
γία της οικογένειας Κορλεόνε αντανακλά αυτήν της πολιτι-
κής και της οικονομίας. Στο τελευταίο μέρος ο Δον Λουκέζι 
εξηγεί στον νεαρό Βίνσεντ Μαντσίνι την αντιστοιχία των 
όπλων με τους δύο τομείς. Η οικονομία είναι το πιστόλι. Η 
πολιτική είναι η σκανδάλη και πρέπει να ξέρεις πότε θα την 
πατήσεις.
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RETAIL/COMMERCIAL SPACE

7 KING STREET EAST
UNIT 5D, TORONTO, ON
Prime Street Level Retail/Commercial Space (approx. 1,513 Sq ft.) 

This unit is ideal for retail businesses like: Starbucks,  This unit is ideal for retail businesses like: Starbucks,  
Tim Hortons, PizzaPizza, Country Style Donuts, 7-11 Stores,  Tim Hortons, PizzaPizza, Country Style Donuts, 7-11 Stores,  
Circle K, Cobb’s Bakery, International News, Krispy Cream Donuts, Circle K, Cobb’s Bakery, International News, Krispy Cream Donuts, 
Shoe Store, and high-end office use like Dentists or Doctors Office.Shoe Store, and high-end office use like Dentists or Doctors Office.
Pop-up and short-term use will be considered.Pop-up and short-term use will be considered.

Taso Jouras 
Real Estate Broker

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

THE PROPERTY FEATURES INCLUDE:

••  AApppprrooxx..  11,,551133  ssqq..  fftt..

••  AApppprrooxx..  2233  fftt..  wwiiddee  wwiitthh  nnoo  ccoolluummnnss

••  AApppprrooxx..  1166  fftt..  cceeiilliinngg  &&  rreeaarr  ddoooorr

••  PPrroopp  TTaaxxeess  $$1199,,990000  ppeerr  yyeeaarr  (($$11,,666655  ppeerr  mmoonntthh))

••  CCoonnddoo  ffeeeess  aarree  $$440033  ppeerr  mmoonntthh

••  NNeett  rreenntt;;  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  lliissttiinngg  aaggeenntt

••  PPrriioorr  wwaass  VVaarriieettyy  SSttoorree  ffoorr  1177  yyeeaarrss

••  AAvveerraaggee  HHoouusseehhoolldd  IInnccoommee::  $$116688,,443399,,  

          TTrraannssiitt  SSccoorree::  110000,,  WWaallkkiinngg  SSccoorree::  9988,,  RRiiddeerrss  SSccoorree::  9922

••  SSttrreeeett--LLeevveell  bbeessiiddee  tthhee  YYoonnggee  &&  KKiinngg  SSuubbwwaayy  SSttaattiioonn  

          &&  TThhee  2244  hhoouurr  KKiinngg  SSttrreeeettccaarr  SSttooppss  iinn  ffrroonntt  ooff  SSttoorree

FOR MORE INFORMATION OR TO BOOK A TOUR CONTACT TASO
AND GO TO WWW.7KINGSTEAST.CA

www.7KingStEast.ca

FOR LEASE
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

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

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

Εγκληματικότητα και 
ελληνική κοινωνία

Ε
ίναι να θλίβεται κανείς με ό-
λα όσα συμβαίνουν σήμερα 
στην Ελλάδα. Έχουν γίνει πλέ-
ον ρουτ ίνα τα εγκλήματα, οι 

βιασμοί, οι παρενοχλήσεις… 
Από τα πιο πρόσφατα περισ τατ ικά, 
αποτροπιασμό προκαλε ί η αποκά-
λυψη μιας 24χρονης κοπέλας όταν 
κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού 
βιασμού στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια 
ώρα ανήλικη του κατηχητικού κατήγ-
γειλε Ιερέα στα Άνω Πατήσια ότι την 
βίαζ ε επανε ιλημμένως ε ν ονόματ ι 
του… Πατρός. 
Συγκλονίζει η μαρτυρία μιας 17χρο-
νης κοπέλας που κατέθεσε ότι για δύο 
χρόνια είχε πέσει θύμα των αρρωστη-
μένων ορέξεων του πατριού της και 
ακόμη η εξομολόγηση ενός κοριτσιού 
12 ετών, που κακοποιήθηκε σεξουα-
λικά από τον 45χρονο πατέρα της… 
Μέσα στο 2021, δεκατέσσερις γυναί-
κες έχουν δολοφονηθεί ενώ σύνηθες 
φαινόμενο αποτελούν οι δολοφονίες 
ανδρών από συζύγους ή ερωμένες. 
Όσον αφορά τ ις σεξουαλικές παρε-
νοχλήσεις, αυτέ ς αποτε λούν πλέον 
καθημερινό φαινόμενο... 
Όπως μαθαίνουμε, οι βιασμοί ανη-
λίκων που εκδικάζον ται σ τα ε λ λη-
νικά δικαστήρια αφορούν το 35% των 
περιπτώσεων, ενώ οι βιασμοί ενηλί-
κων το 65%...
Το μεγάλο πρόβλημα ε ίναι πως τα 
εγκλήματα αυτά σπάνια δημοσιοποι-
ούν ται και ακόμα σπαν ιότερα φτά-
νουν στη γνώση των διωκτικών αρχών 
γιατί σπάνια καταγγέλλονται. 
Και αυτό, σύμφωνα με εγκληματο-
λόγους συμβαίνε ι επε ιδή 6 σ τα 10 
θύματα βιώνουν συναισθήματα ενο-
χής για την επίθεση πού δέχτηκαν. 

Τα σ τοιχε ία ε ίναι άκρως ανησυχη-
τικά, εάν λάβει κανείς υπόψη ότι στην 
Ελ λάδα έ χουμε 4.500  βιασμούς ή 
απόπειρες βιασμού κάθε χρόνο και 
μόλις 9 καταδίκες…
Σύμφωνα με τον φάκελο εγκληματικό-
τητας, το 2019 εξιχνιάστηκαν 49.269 
αδικήματα του κοινού και οργανωμέ-
νου εγκλήματος που αφορούν σε όλο 
το φάσμα της εγκληματικής δραστη-
ριότητας. Συνε λήφθησαν συνολικά 
198.661 άτομα για αξιόποινες συμπε-
ριφορές,  χωρίς να σημαίνει ότι όλα 
αυτά τα άτομα κρατήθηκαν ή κρατού-
νται, από τα οποία 73.418 ενέχονται 
σε ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές 
και διαρρήξεις σπιτιών, αυτοκινήτων, 
καταστημάτων, ή σε αδικήματα σχε-
τικά με ναρκωτικά. 
Άλλες κατηγορίες αδικημάτων αφο-
ρούν υποθέσεις παράβασης της νομο-
θεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία, 
υποθέσεις εκβίασης, λαθρεμπορίου, 
αρχαιοκαπηλίας και πλαστογραφίας. 
Πέρυσι κατασχέθηκαν πάνω από 11 
τόνοι κάνναβης και σημαντικές ποσό-
τητε ς κοκαΐνης, ηρωίνης, δενδρυλ-
λίων κάνναβης και λοιπών ναρκωτι-
κών ουσιών. Όπως μπορεί κανείς να 
δει στο ηλεκτρονικό σύστημα Police 
On Line, συνελήφθησαν για σοβαρά 
αδικήματα 244 άτομα τα οποία κατα-
ζητούνταν με ευρωπαϊκά και διεθνή 
εντάλματα σύλληψης. 
Η Ελλάδα, εξ άλλου, διαχειρίσ τηκε 
αυξημέ νο  αριθμό  με τα νασ τ ευ τ ι -
κών και προσφυγικών ροών με απο-
τ έ λ εσμα να συλ ληφθούν από τ ις 
ασ τυνομικές και τ ις λιμεν ικές αρχές 
123.710 παράτυποι μετανάστες ένα-
ντι 93.367 το 2020, ενώ συνελήφθη-
σαν1.533 διακινητές λαθρομετανα-
στών. Όσο για τη δημόσια τάξη, σύμ-
φωνα πάντοτε με τα επίσημα στοιχεία 
της αστυνομίας, διατέθηκαν 96.409 
αστυνομικοί για την ομαλή διεξαγωγή 
και την τήρηση της δημόσιας τάξης 
σ τ ις 3.101 κ ινητοποιήσε ις,  συγκε-
ντρώσεις και πορείες που πραγματο-
ποιήθηκαν σε ολόκληρη την επικρά-
τεια. 
Η συμμετοχή των αλλοδαπών δρα-
σ τών σ τη γεν ική ε γκληματ ικότητα 
είναι πολύ υψηλή συγκριτ ικά με τον 
αριθμό τους στον πληθυσμό.
Ας σημειωθεί πάν τως ότ ι η Ελλάδα 
θεωρείται η μοναδική ασφαλής χώρα 
στην Ευρώπη και μία από τις ασφαλέ-
στερες χώρες του κόσμου… 
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Κ
αι ενώ τα τύμπανα του πο-
λέμου ηχούν, αν και βρίσκο-
νται  σε στάση αναμονής, συ-
νεχίζουν να αχολογούν με τον 

μακάβριο συριστικό  υπόκωφο βόμ-
βο τους σε έναν αδιάφορο και αλλού 
βρέχει κοσμάκη. Ο  κοσμάκης είναι 
φουρκισμένος στα δικά του τετριμμέ-
να καθημερινά προβλήματα που συσ-
σωρεύτηκαν ομολογουμένως τα τελευ-
ταία χρόνια και έχει κλείσει τα αυτιά 
του στις σειρήνες του πολέμου και τις 
απεγνωσμένες κραυγές του ηγέτη του 
ΝΑΤΟ που πνέει ο ίδιος τα λοίσθια. 
Αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτήν την 
στιγμή η δημοτικότητα του προέδρου 
Μπάιντεν έπεσε στο 42% που είναι το 
χειρότερο καταγεγραμμένο νούμερο 
αποδοχής οποιουδήποτε προέδρου 
τα τελευταία εκατό χρόνια στο πρώτο 
έ τος της προεδρίας του. Και βάζο-
ντας στην εξίσωση το χαμηλό ποσο-

στό που αποκόμισε στις προεδρικές 
εκλογές και την αμφισβήτηση του ως 
ν ικητή των εκλογών παραπάνω από 
το 50% των Αμερικανών, είναι προε-
δρικά φύσει αδύνατον να συσπειρώ-
σει τις δυνάμεις του  ΝΑΤΟ και να έρθει 
σε πολεμική αναμέτρηση με την πανί-
σχυρη Ρωσία.
Έτσ ι λοιπόν πόλεμος, να μην γελιό-
μαστε, δεν γίνεται. Για να γίνει χρει-
άζεσαι χερσαίες  δυνάμεις, και αυτές 
δεν υπάρχουν. Όπως επίσης καθολική 
σύμπνοια μεταξύ των συμμάχων και  
αυτό δεν υπάρχει. Και έναν στόχο επι-
τυχίας καθορισμένο από όλους και που 
να είναι έτοιμοι να θυσιαστούν για να 
το επιτύχουν. Και αυτό είναι ανυπό-
στατο. 
Να παραθέσουμε μερικά νούμερα για 
να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. 
Από τα τριάν τα μέλη που είναι σ το 
ΝΑΤΟ σήμερα, μόνον έξι χώρες έδει-

ξαν κάποια προθυμία να συνεισφέ-
ρουν βοήθεια στην Ουκρανία.
ΗΠΑ: 8,500 άνδρες.
Γερμανία: Πέντε χιλιάδες κράνη  και 
σύν τομα θα σ τε ί λε ι και πυροβόλα 
όπλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση 
του  εκπροσώπου της Γερμαν ικής 
κυβέρνησης. Τα πέντε χιλιάδες κράνη 
της συνεισφοράς της κραταιάς Γερμα-
νίας, από μόνο του είναι αρκετό για να 
καταδείξει την πενία της συμμαχίας και 
την απροθυμία της μεγαλύτερης δύνα-
μης της Ευρώπης να πάει κόντρα στα 
δικά της οικονομικά συμφέροντα για 
τα μάτια της Ουκρανίας.   
Δανία: τέσσερα αεροσκάφη F15 στην 
Εσθονία.
Καναδάς: Ένα αντιτορπιλικό που αρμέ-
ν ισε πριν δύο μέρες από το λιμάν ι 
Χάλιφαξ του Καναδά με προορισμό την 
Μαύρη Θάλασσα.
Μεγάλη Βρετανία και Ισπανία αποφά-
σισαν να μην εξοπλίσουν την Ουκρα-
νία.
Γαλλία: αναζητά τρόπους να βοηθήσει, 
αλλά ακόμη δεν έχει αποφασίσει. Το 
μόνο σίγουρο είναι ότι με δηλώσεις 
του Μακρόν, “θέλει να σταματήσει την 
επιθετικότητα του Πούτιν”.
Σε πρόσφατη δημοσκόπηση σ την 
Τουρκία το 57% δεν θέλουν η χώρα 
τους να συμμετάσχει σε πόλεμο  ενα-
ντίον της Ρωσίας.
Στην Ελλάδα δεν έγινε κάποια παρό-
μοια σφυγμομέτρηση, αλλά μάλλον 
δεν χρειάζεται γιατί είναι ολοφάνερα 
τα αδελφικά αισθήματα των Ελλήνων 
προς τους Ρώσους και τον Πούτιν γενι-
κότερα  
Από την άλλη πλευρά η Ρωσία, σύμ-
φωνα με τα δεδομένα που παρουσιά-
ζουν τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, έχει 
συγκεντρώσει μεταξύ εκατό με διακό-
σια χιλιάδες στρατό στα σύνορα με την 
Ουκρανία και συνεχώς ετοιμάζεται έτι 
περισσότερο να υπερασπιστεί τα δικά 
της συμφέροντα.
Χρειάζεται κανείς ντοκτορά στην γεω-
πολιτική για να καταλάβει το πασιφα-
νές.
Πραγματ ικός πόλεμος δεν γ ίνε ται, 
αλλά πολεμικές επιχειρησιακές επιχει-
ρήσεις(μπίζνες) γίνονται και θα γίνουν 
ακόμη περισσότερες και έτσι θα ικανο-
ποιηθούν και  οι πολεμοκάπηλοι του 
Αμερικανικού Πενταγώνου αφού θα 
πουλήσουν μπόλικο σύγχρονο εξοπλι-
στικό πολεμικό  υλικό όχι μόνον στην 
Ουκρανία, αλλά και σε άλλες συμμα-

χικές χώρες.  Μία εστία πολέμου είναι 
αιτ ία οικονομικής ανάκαμψης και οι 
Αμερικάνοι το έχουν καταλάβει πάρα 
πολύ καλά από τις απαρχές του προη-
γούμενου αιώνα. Την πεπατημένη αυτή 
την ακολουθούν πιστά και ανέκκλητα 
μέχρι και σήμερα.   
Σχεδιάζουν και προετοιμάζουν πολε-
μικές εστίες ανά τον κόσμο που με ένα 
απλό τσάφ και λίγο αεράκι και η ανά-
φλεξη είναι ακαριαία. Και τα πολεμικά 
εργοστάσια της Αμερικής παράγουν 
πραμάτεια που είναι και η κινητήριος 
βαριά βιομηχανική οικονομική μηχανή 
τους.
Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, φίλοι 
μου, στο Ουκρανικό μέτωπο και κάπως 
έτσι θα πορευτούμε γ ια το επόμενο 
χρονικό διάστημα με άσφαιρες φοβέ-
ρες και τσιριστικές κορώνες από την 
δική μας πλευρά, για να δείξουμε ότι 
δεν φοβόμαστε. Αλλά η άτακτη υπο-
χώρηση μας είναι βεβαία. Το είπε πλην 
σαφώς ο ίδιος ο υπουργός των εξωτε-
ρικών ο Κύριος Μπλίνκεν.
Τις επόμενε ς μέρε ς θα παρουσ ιά-
σουν κάποια ειρηνευτικά σχέδια για 
τα μάτια του κόσμου και έτσι γλυκανά-
λατα θα το  τραβήξουν για να περισώ-
σουν και οι δύο πλευρές την όποια αξι-
οπρέπεια τους. 
Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ δεν θέ λουν 
πόλεμο γ ιατ ί δεν τους βγαίνουν οι 
αριθμοί.
Η Ρωσία επίσης δεν θέλει πόλεμο γιατί 
πισ τεύει αυτό που δικαιούται θα το 
πάρει έτσι κι’ αλλιώς. Άρα δεν υπάρχει 
λόγος να μπει σε αυτήν την επικίνδυνη 
διαδικασία. 
Ο Μπάιν τ ε ν θα γρυλίσε ι  κάποιε ς 
απροσδιόριστες φοβέρες για να περι-
σώσει  τον Αμερικανικό αετό και τα 
δικά του κατηφορικά ποσοστά και θα 
προετοιμαστεί γ ια την πολιτ ική του 
απόσυρση .
Ο πιο μεγάλος χαμένος από τον ακήρυ-
κτο πόλεμο της Ουκρανίας θα είναι το 
ίδιο το ΝΑΤΟ.
Από ότι φαίνεται έκλεισε τον κύκλο 
της ύπαρξης του και μοιραία ή θα 
παραχωρήσει την θέση του σε μια νέα 
οργανική οντότητα που θα καλύψει το 
κενό που δημιούργησε το Ουκρανικό 
μέτωπο και ώθησε τις εξελίξεις γρη-
γορότερα, ή θα αποσυρθεί και αυτό 
όπως και ο γηραιός ηγέτης της λόγω 
βιολογικής αποσύνθεσης.

Σίμος Λεπτοκαρίδης    

Η Απομυθοποίηση Του ΝΑΤΟ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος 
και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της Hellas News
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Χαρακτηρίσθηκαν και οι τρεις 
κήρυκες της αγάπης. Και δί-
καια. Γιατί και οι Τρείς Ιε-
ράρχες, που τους γιορτάζου-

με μαζί, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος 
ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστο-
μος, συχνά επανέρχονταν στο θέμα της 
αγάπης και μιλούσαν με φλόγα για τη 
μεγάλη αυτή αρετή. Και ζητούσαν α-
πο όλους να δείχνουν έμπρακτα την 
αγάπη τους στους πονεμένους, στους 
αρρώστους, γιατί αυτοί έδειχναν πρώ-
τοι με το παράδειγμά τους την έμπρα-
κτη εφαρμογή της θείας αυτής εντο-
λής. Ο Μέγας Βασίλειος τόνιζε. <<Μι-
μήσου τη γη, άνθρωπε. Καρποφόρισε 
όπως εκείνη και μη αποδειχθής  χειρό-
τερος από το άψυχο χώμα. Εκείνη δη-
λαδή τρέφει και αυξάνει τους καρπούς, 
όχι για να τους απολαμβάνει η ίδια, αλ-
λά για να τους βάζει στη δική του διά-
θεσι… Εμπρός, λοιπόν, και συ διάθεσε 
τον πλούτο σου σε ποικίλες ευεργεσίες 
και γίνε γενναιόδωρος και παραδειγ-
ματικός στις δαπάνες χάριν τών από-
ρων καί των στερουμένων. Φρόντισε 
να πούν και για σένα εκείνο, που λέει η 
Αγία Γραφή για τον φιλάνθρωπο και ε-
λεήμονα: <<εσκόρπισεν, έδωκε τοις πέ-
νησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον 
αιώνα>> (Ψαλμ. 111, 9). Και ο Γρηγόρι-
ος ο Θεολόγος μας προτρέπει: <<Τι θα 
κάνουμε εμείς, που κληρονομήσαμε το 
μεγάλο και καινούργιο όνομα να λε-
γώμαστε Χριστιανοί, μαθηταί του Χρι-
στου, του πράου και φιλανθρώπου? Τι 
θα σκεφθούμε γι’ αυτούς τούς φτωχούς 
και τί θα κάνουμε? Θα τους ριξουμε μιά 
ματιά και θα φύγουμε? Θα τους εγκα-
ταλείψουμε? Όχι...Ποτέ ας μη γίνουμε 
κακοί οικονόμοι των αγαθών που ο Θε-
ός μας έδωσε...Αλλά βοήθησε, χάρισε 
τροφή, ρούχο, πρόσφερε φάρμακο, δέ-
σε τραύματα, ρώτησε για τη δυστυχία, 
δίδαξε την καρτερία, δώσε θάρρος...Ό-
σο ζούμε σ’ αυτή τη γη, ας επισκεφθού-
με τον Χριστό, ας θεραπεύσουμε τον 
Χριστό, ας θρέψουμε τον Χριστό. Όχι 
με μύρα, όποως έκανε η Μαρία...ούτε 
μόνο με χρυσάφι και λιβάνι και σμύρ-
να, όπως οι Μάγοι. Αλλά επειδή ο Κύ-
ριος όλων <<έλεον θέλει και ου θυσί-
αν>> και η ευσπλαχνία γι’ Αυτόν είναι 
πολυτιμότερη θυσία απο τη θυσία μυ-
ριάδων αρνιών, αυτή την ευσπλαγχνία 
ας του πρωσφέρουμε δια μέσου αυτών 
που σήμερα μας την ζητούν…>>. Και ο 
Αγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος βροντο-
φωνεί: <<Κανείς δεν μπορεί να προο-
δεύση στην αρετή,αν δεν είναι εξυπη-
ρετικός στούς αδελφούς του… Δεν εί-
ναι αρκετό να υψώνουμε τα χέρια μας 
στον Ουρανό. Πρέπει να τα τείνουμε και 

πρός τους αδελφούς μας, που έχουν α-
νάγκη και τότε θα εισακουσθούμε από 
τον Παρτέρα…>>. Πολλοί λόγοι ακού-
σθηκαν και ακούγονται γύρω από αυτά 
τα προβλήματα στο διάβα των αιώνων 
και σήμερα. Αναρίθμητα βιβλία, σοφά 
η προπαγανδιστικά, κυκλοφόρησαν 
και κυκλοφορούν σε μυριάδες αντίτυ-
πα και σε δεκάδες γλώσσες. Μα τα συν-
θήματα τα κοινωνικά των Τριών Ιεραρ-
χών έχουν κάτι το ανεπανάληπτο. Είναι 
μηνύματα, που πηγάζουν από την εξα-
γιασμένη καρδιά. Γι’ αυτό κλείνουν μέ-
σα τους την δροσιά, που σταλάζει στην 
ανθρώπινη ψυχή η <<Καινή εντολή>> 
της αγάπης. Είναι αιώνιες αλήθειες! Α-
λήθειες που αυτοί πρώτα ζήτησαν να 
τις εφαρμόσουν. Εδώ είναι το μεγαλείο 
των Τριών Ιεραρχών. Δέν περιορίσθη-
καν στη θεωρία, στην διδασκαλία. Αλλ’ 
αυτοί πρώτοι προσπάθησαν να κάνουν 
πράξι ότι κήρυτταν στούς άλλους. Και 
οι Τρείς σκόρπιζαν τα <<υπαρχοντά>> 
τους στους φτωχούς και πονεμένους. 
Αποχωρίζονταν απ’ όλα και έμεναν με 
τα ρούχα που φορούσαν και τους αγα-
πημένους τους παπύρους, γιά το συνάν-
θρωπό τους. Και στη συνέχεια καμμιά 
έγνοια, κανένας κόπος δεν ήταν πολύς 
γι’ αυτούς, όταν επρόκειτο να βοηθή-
σουν τους άλλους. Ζητούσαν πληροφο-
ρίες, ανακάλυπταν τον πόνο, φρόντι-
ζαν για όλα… Είναι γνωστό το έργο του 
Μ. Βασιλείου, η <<Βασιλειάδα>>, όπου 
ο ίδιος και ο φίλος του Γρηγόριος ο Θε-
ολόγος εργάζονταν χειρωνακτικά για 
την ανακούφισι του πόνου. Σωστή α-
κρόπολις του ελέους ήταν η Βασιλειά-
δα. Εκεί οι φτωχοί, οι άστεγοι, εύρισκαν 
το <<πτωχοκομείο>> τους, οι ξένοι και 
οι άποροι τον <<ξενώνα>> τους, οι γέρο-
ντες το ζεστό περιποιητικό <<γηροκο-
μείο>> τους, οι εγκαταλελειμένοι λε-
προί το <<λεπροκομείο>> τους. Ακόμα 
οι μελετηταί της ιστορίας με θαυμασμό 
στέκονται μπρός στην οργάνωσι ομαδι-
κών συσσιτίων τόσο στην Καισάρεια α-
πό τον Μ. Βασίλειο, όσο και στην Αντι-
όχεια και στην Κωνσταντινούπολι α-
πό τον Αγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο 
Χρυσορρήμονας Ιωάννης ήταν συγχρό-
νως και άνθρωπος της μεγάλης αγάπης, 
της προσφορας και της θυσίας για τους 
συνανθρώπους του. Αιώνες έχουν πε-
ράσει, και σήμερα η κοινωνική πρόνοια 
και η Εκκλησιαστική και ιδιωτική πρω-
τοβουλία, πολλά προσφέρουν στην α-
νακούφισι του πόνου. Μα ωστόσο πρω-
τοπόροι στα έργα της αγάπης φάνηκαιν, 
στην εποχή τους οι Τρείς μεγάλοι Ιε-
ράρχες. Πρωτοπόροι και φωτεινά παρα-
δείγματα και για τους τόσο <<καταλυτι-
κούς>> καιρούς μας.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
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©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 31st!

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

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

It’s quattro® Season at
Audi Uptown.

The All-New A3 quattro. Many models in-stock now ready for delivery.

> LED / Advance key

> 10.1” touch display

> dual clutch automatic

> quattro all-wheel-drive

> 6.6l/100km highway

> Heated leather seating

> Panoramic sunroof

> 40/20/40 split-folding rear seats

> Audi drive select

> Digital instrument cluster

*Limited time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered A3. Dealer may sell/lease for less. Starting rates are advertised; rates vary and may be higher for certain models. European models shown with optional equipment that may not be available at the time of purchase. Offers end January 31, 2022 and are 
subject to change or cancellation without notice. Dealer order/trade may be necessary. Lease example: 2022 A3 Sedan 40 TFSI quattro Komfort S tronic with base MSRP of $41,600 (including $ 2,700 freight and PDI), at 3.98% APR for 48 month term with $$198 Bi-weekly payment. $5,288 down payment or equivalent trade-in, a security deposit of approximately one month’s 
lease payment and first monthly payment are due at lease inception.  PPSA, licence, insurance, registration, options, duties, any dealer or other charges and other applicable taxes are extra.  See dealer for details.  Total lease obligation: $30,069.22 (excluding applicable taxes). Kilometre allowance of 16,000/year; charge of $0.25/km for excess kilometres.Additional fees and 
levies apply as follows:  $100 air conditioning levy, $29 EHF, $10 OMVIC fee $58 PPSA fee and $395 dealer admin fee, $100 wheel locks. $20 ON tire stewardship, for a base MSRP of $42,192.

2022 Audi A3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$5,288 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$198† 3.98%†

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

Σίδηρος
• Χρησιμότητα: Ο σίδηρος μαζί με μια 
πρωτεΐνη, είναι απαραίτητος για τη σύν-
θεση της αιμοσφαιρίνης και ορισμένων 
ενζύμων που είναι υπεύθυνα για τη μετα-
φορά του οξυγόνου στα διάφορα όργανα 
και τους μύες. Ακόμη ο σίδηρος είναι 
απαραίτητο συστατικό ορισμένων ενζύ-

μων που σχετίζονται με τον μεταβολισμό 
της πρωτεΐνης. Βοηθά στην ανάπτυξη, 
αυξάνει την αντίσταση στις ασθένειες και 
προλαβαίνει την κόπωση. Συμπτώματα 
έλλειψης σιδήρου είναι η αναιμία, αδυ-
ναμία, κούραση, δυσκολία στην αναπνοή, 
ατονία δέρματος, φτωχή όραση και μνή-
μης.
• Ημερήσια δόση: Η ημερήσια λήψη 
σιδήρου ορίζεται για τις γυναίκες στα 
15-18 mg και γ ια τους άνδρες σ τα 
10-15mg. Τα χάπια σιδήρου αφομοιώνο-
νται σε ποσοστό 30-50%. Με προσθήκη 
500 mg βιταμίνης C αυξάνει την απορρό-
φηση του φαρμακευτικού σιδήρου κατά 
40-50%. Τα συμπληρώματα σιδήρου δεν 
πρέπει να λαμβάνονται ταυτόχρονα με 
γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, βιταμί-
νης Ε, ανθρακικές ενώσεις γιατί μειώνεται 
η απορρόφηση του από τον οργανισμό. 
Ενώ επιβάλλεται η σύγχρονη λήψη του με 
βιταμίνης C αφού αυξάνεται η απορρό-
φηση του.
• Πηγές φυσικού σιδήρου: Κρέατα, 
πουλερικά, ψάρια, αυγά, συκώτι, μαϊντα-
νός, σαρδέλες, φακές, δημητριακά, ξηροί 
καρποί.

 Ιώδιο
• Χρησιμότητα: Συμμετέχει στην ενερ-
γοποίηση των μυών και των κυττάρων 
του νευρικού συστήματος και το Ιώδιο 
βρίσκεται και επηρεάζει τον θυρεοειδή 
αδένα. Ανεπάρκεια ιωδίου μπορεί να 
προκαλέσει μειωμένη πνευματική αντί-
δραση, έλλειψη ενεργητικότητας και 
αύξηση βάρους. Το ιώδιο παίρνει μέρος 
στον σχηματισμό των ορμονών του θυρε-
οειδή αδένα. Οι ορμόνες αυτές είναι απα-
ραίτητες για την σωστή ανάπτυξη του 
ανθρώπου και ζωτικής σημασίας για 
την σωστή ανάπτυξη των βρεφών πριν 
και μέταλλα την γέννηση τους. Η έλλειψη 
ιωδίου δεν επηρεάζει μόνο την φυσική 
ανάπτυξη αλλά και την πνευματική ανά-
πτυξη.
• Ημερήσια δόση: Η ημερήσια λήψη 
ιωδίου τοποθετείται στα 150 mg. Η δια-
τροφή συμπληρώνεται από την ενίσχυση 
του μαγειρικού αλατιού με ιώδιο.
• Πηγέ ς φυσ ικού ιωδίου: Ψάρια, 
φύκια, ιωδιούχο αλάτ ι,  μουρουνέ-
λαιο, θαλασσινά, ηλιόσποροι, φιστίκια, 
συκώτι, λαχανικά.

 Ψευδάργυρος
• Χρησιμότητα: Ο ψευδάργυρος παίρ-
νει μέρος στην καλή απορρόφηση και 
δράση των βιταμινών και αποτελεί απα-
ραίτητο στοιχείο πολλών ενζύμων. Επί-
σης συντελεί στη σύνθεση της ινσουλί-
νης, της τεστοστερόνης και των νουκλεϊ-
νικών οξέων. Απαραίτητος στο γεννητικό 
σύστημα του άρρενα και χρήσιμος στο 
δέρμα. Το κυριότερο μέταλλο κατά της 

ακμής. Βοήθα στην γρήγορη επούλωση 
των τραυμάτων, ενισχύει τις αισθήσεις 
της γεύσης και της όσφρησης. Επίσης χρή-
σιμος για τα νύχια, τα δόντια, το ήπαρ, 
στην παραγωγή ινσουλίνης και τα μαλλιά. 
Βοηθά στη θεραπεία των πληγών και στην 
αντιμετώπιση των ιών και ιδιαίτερα της 
γρίπης. Αν υπάρχει έλλειψη ψευδάργυρου 
εμφανίζονται στα νύχια άσπρα σημάδια 
και ξεφλουδίζονται ή σπάζουν.
• Ημερήσια δόση: Η ημερήσια λήψη 
ψευδαργύρου κυμαίνεται από 8 έως 11 
mg.
• Πηγές φυσικού ψευδαργύρου: Κρέ-
ατα, πουλερικά, ψάρια, αυγά, στρείδια, 
ρέγγα, σουσάμι, μελάσα, συκώτι, σόγια, 
ηλιόσποροι, σιταριού.

Σελήνιο
• Χρησιμότητα: Το σελήνιο έχει δράση 
όμοια με της βιταμίνης Ε, έχοντας ισχυρή 
αντιοξειδωτική δράση. Βοήθα στην κατα-
πολέμηση των ελευθέρων ριζών, προ-
στατεύει την καρδιά και προλαμβάνει 
πολλές μορφές καρκίνου. Καθυστερεί 
τη γήρανση του δέρματος, διατηρεί την 
ελαστικότητα των ιστών και αυξάνει την 
αντοχή. Όπως και ο ψευδάργυρος, παί-
ζει σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή 
στους άρρενες και στην ενίσχυση της 
άμυνας του οργανισμού. Προσοχή όμως 
γιατί σε μεγάλες ποσότητες είναι τοξικό 
για τον οργανισμό.
• Ημερήσια δόση: Η ημερήσια λήψη 
σεληνίου κυμαίνεται από 250 έως 350 
mg.
• Πηγές φυσικού σεληνίου: Δημητρι-
ακά, φύτρα σιταριού, λάχανο, κρεμμύδι, 
καρύδα, τα περισσότερα οστρακοειδή, 
θαλασσινά. Ο χαλκός παίρνει μέρος στον 
σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων. 
Ακόμη αποτελεί μέρος πολλών ενζύμων 
και μαζί με τη βιταμίνη C παίρνουν μέρος 
στον σχηματισμό της ελαστίνης. 

To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από 
τους ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια 
αυτής της δύσκολης περιόδου, να 
μας τηλεφωνήσετε στο 416.463.1195 
για να παραγγείλετε τις συνταγές σας 
λίγες μέρες νωρίτερα, ώστε να είναι 
έτοιμές για παραλαβή ή να τις κάνουμε 
delivery σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας 
ασφάλειά, σας ζητάμε να μην έρχεστε 
στο φαρμακείο, εκτός εάν είναι για να 
παραλαβετε τις συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή 
σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε 
να προτείνετε κάποιο θέμα, θα 
παρακαλούσα να επικοινωνήσετε μαζί 
μου στο φαρμακείο (416.463.1195) 
ή να μου στείλετε e-mail στο 
ApollonPharmacy@yahoo.com
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Ο 
επιχειρηματίας, οραματιστής, ηγέτης, 
φιλάνθρωπος και ευεργέτης της Σωπι-
κής της Βορείου Ηπείρου και της ίδιας 
της Ηπείρου Μιχάλης Σέρβος δεν υπάρ-

χει πια ανάμεσά μας. Το πρωί της Δευτέρας, 24 Ια-
νουαρίου 2022, άφησε την τελευταία του πνοή στo 
Belleair Beach της Φλώριδας σε ηλικία 73 ετών έχο-
ντας στο πλευρό του την οικογένειά του.
Ο απροσδόκητος θάνατός του μεταδόθηκε σε κλά-
σματα δευτερολέπτου στις δύο πλευρές του Ατλα-
ντικού και πολλοί Ηπειρώτες και Βορειοηπειρώτες 
επικοινώνησαν με τις «Αναμνήσεις» αφ ενός μεν 
γιατί δεν πίστευαν στα αυτιά τους, αφ ετέρου δε 
διότι ήθελαν να εκφράσουν την θλίψη τους διότι 
στο ραντεβού που είχαν δώσει για το καλοκαίρι του 
2022 στην Βήσσανη νομού Ιωαννίνων για τα απο-
καλυπτήρια της προτομής του Μάρκου Μπότσαρη 
στην πλατεία του χωριού δεν θα έχουν ανάμεσά 
τους τον ευεργέτη του τόπου τους, τον Μιχάλη 
Σέρβο.
Ο θάνατός του καταλυπεί την σύζυγό του Θεο-
δώρα, τα παιδιά του Βασίλειο και Ελένη, Εύη 
(Ευανθία) και Ιωάννη Χελιδόνα, τα εγγόνια του 
Θεοδώρα και Δήμητρα Σέρβου, Δημήτρη, Μιχάλη 
και Ελένη Χελιδόνα, τα ανίψια, τα ξαδέλφια και 
τους λοιπούς συγγενείς εδώ και στην Ελλάδα.
Η χαροκαμένη σύζυγός του Θεοδώρα και η κόρη 
τους Εύη μιλώντας στις «Αναμνήσεις» εξέφρασαν 
την ευγνωμοσύνη για την συμπαράσταση των 
ομογενών, των Ηπειρωτών και των Βορειοηπει-
ρωτών και την αποφασιστικότητά τους να αξιο-
ποιήσουν την βαριά παρακαταθήκη και να συνε-
χίσουν το έργο του Ιδρύματος Ελληνισμού Αμε-
ρικής. Πρόκειται για το τελευταίο και συνάμα ένα 
από τα αξιόλογα ιδρύματα της ομογένειας το οποίο 
έχει αφήσει τα αποτυπώματά του με μνημειώδη 
έργα στην Φλόριδα, στο Κολοράντο, στο Μέρι-
λαντ, στην Αθήνα, στα Ιωάννινα και στην Βόρειο 
Ήπειρο.
Ο Μιχάλης Σέρβος αν και δεν είχε την τύχη και το 
προνόμιο να γεννηθεί στην Σωπική του Πωγωνίου 
της Βορείου Ηπείρου, εν τούτοις όχι μόνο γνώρισε 
την ιδιαίτερη πατρίδα των γονέων του, αλλά και την 
ευεργέτησε.
Όταν διείδε τον κίνδυνο της κατάρρευσης του 
δημοτικού σχολείου προθυμοποιήθηκε και ανέ-
λαβε εξ ιδίων την ανακαίνιση του σχολείου και την 
μετατροπή του σε μουσείο. Και η Σωπική αντα-
πέδωσε μετονομάζοντας την κεντρική πλατεία σε 
Πλατεία Μιχάλη Σέρβου.
Η δωρεά του αγάλματος της Δροπολίτισσας νύφης 
στην κεντρική πλατεία της Δερβιτσιάνης, του προ-
πύργιου του Ελληνικού Πολιτισμού ώθησε τον 
Δήμο Δρόπολης να τον τιμήσει απονέμοντάς του το 
τίτλο του επίτιμου δημότη.
Και δεν είναι μόνο ο Δήμος Δρόπολης, αλλά και οι 
δήμοι του Κλιαργουότερ και του Τάρπον Σπρινγκς 
της Φλόριδας τον έχουν προ πολλού ανακηρύξει 
επίτιμο δημότη και μάλιστα του είχαν παραδώσει 
και το χρυσό κλειδί των πόλεών τους.
Ο Μιχάλης Σέρβος γεννήθηκε στα Γιάννενα της 
Ηπείρου εντός του Δημοτικού Μουσείου των 
Ιωαννίνων στις 16 Σεπτεμβρίου 1948. Οι αείμνη-
στοι γονείς του Βασίλειος και Ανδρονίκη κατάγο-
νταν από την Σωπική της Βορείου Ηπείρου. Τα παι-
δικά του χρόνια τα πέρασε στην Πωγωνιανή Ιωαν-
νίνων, Ηπείρου.
Μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
14 ετών, μαζί με τους γονείς του για να σπουδάσει 
και συνάμα να ζήσει το αμερικανικό όνειρο. Ήταν 

παντρεμένος με την Θεοδώρα με την οποία απέ-
κτησαν δύο παιδιά και συγκεκριμένα τον Βασίλη 
και την Ευανθία και τα γαλούχησαν με τις καλύτερες 
αρετές της φυλής μας.
Το πάθος και η λατρεία του για τον Αρχαίο Ελλη-
νικό Πολιτισμό έπαιξαν καταλυτικό ρόλο και στην 
υιοθέτηση του ψευδώνυμου Δημοσθένης Δωδω-
ναίοςΙδρυτής και Πρόεδρος της Μεταφορικής Εται-
ρείας, FREIGHTZ SHIPPING COMPANY, με Ιστοσε-
λίδα WWW.FREIGHTZ.COM η οποία αναπτύσσει 
Παγκόσμια δραστηριότητα.
Σπούδασε στην Σχολή RCA INSTITUTE, της Νέας 
Υόρκης, (4) τέσσερα χρόνια, Σκηνοθέτης και Παρα-
γωγός.

Κοινωνική προσφορά
Ήταν ο συνιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος του Συλ-
λόγου των Ηπειρωτών Φλώριδας, ΗΠΑ. Διοργά-
νωσε με επιτυχία τρία Εθνικά Συνέδρια της Πανη-
πειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής στο Clearwater 
της Φλώριδας. Α ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΛΩΡΙΔΑΣ
Ήταν συνιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Φλωριδας, ΗΠΑ, 
η οποία επί προεδρίας Μιχάλη Σέρβου έπαιξε 
καταλυτικό ρόλο στην ίδρυση του πρώτουPLATO 
ACADEMY CHARTER SCHOOL. Σ’ αυτό το Δημό-
σιο Δημοτικό Σχολείο στο Clearwater της Φλώρι-
δας των ΗΠΑ, οι μαθητές από όλες τις Εθνικότητες 
του Κόσμου, διδάσκονται στην Ελληνική Γλώσσα, 
σήμερα λειτουργούν (10) δέκα Σχολεία στην περι-
οχή της Φλώριδας των ΗΠΑ
Με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Φλώριδας επί Προεδρίας Μιχάλη Σέρ-
βου, κατέθεσε πρόταση στο Υπουργείο Εξωτερι-
κών της Ελλάδος, για την δημιουργία Γενικού Προ-
ξενείου στην Τάμπα της Φλώριδας των ΗΠΑ. Με 
θετική απόφαση της Ελληνικής Βουλής λειτουρ-
γεί με μεγάλη επιτυχία το Γενικό Προξενείο στην 
Τάμπα.
Δώρισε τον μπρούτζινο Ανδριάντα του Δον Θεό-
δωρου Γκριέκο, του πρώτου Έλληνα, που αποβι-
βάστηκε στην Ακτή της Δυτικής Φλώριδας, Αμερι-
κής στις 14 Απριλίου 1528, που τοποθετήθηκε στο 
Clearwater Beach της Φλώριδας.
Είναι επίσης συν-ιδρυτής του ATHENIAN 
ACADEMY CHARTER SCHOOL, του Πρώτου Ιστο-

ρικού Δημόσιου Δημοτικού Σχολείου στο Dunedin 
της Φλώριδας, που διδάσκεται η Ελληνική Γλώσσα 
με επιτυχία.
Θήτευσε πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομο-
σπονδίας Αμερικής. Η Πανηπειρωτική Ομοσπον-
δία Αμερικής, επί Προεδρίας Μιχάλη Σέρβου, 
κατέθεσε πρόταση στο Υπουργείο Μεταφορών 
της Ελλάδος, για την μετονοματοδοσία του Αερο-
λιμένος των Ιωαννίνων σε (ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ). Το 
αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ελληνική Κυβέρ-
νηση και το Αεροδρόμιο των Ιωαννίνων σήμερα 
ονομάζεται Βασιλεύς Πύρρος.
Μετά την μετονοματοδοσία του Αεροδρομίου, 
δώρισε την Προτομή του Βασιλιά Πύρρου, για 
να τοποθετηθεί στο Αεροδρόμιο, τιμώντας την 
μνήμη του Μεγάλου Στρατηλάτη.
Υπήρξε ταυτόχρονα ιδρυτικό μέλος της Παγκό-
σμιας Οργάνωσης Ηπειρωτών των 5 Ηπείρων
Είναι ο εμπνευστής για την κατασκευή του Ανδρι-
άντα της Ηπειρώτισσας Ολυμπιάδος, μητέρας του 
Μέγιστου των Ελλήνων Αλέξανδρου, φιλοτεχνή-
θηκε με την οικονομική υποστήριξη των Ηπει-
ρωτών και φίλων της Αμερικής. Ο Ανδριάντας 
της Ολυμπιάδος τοποθετήθηκε στην Κεντρικη 
Πλατεία των Ιωαννίνων που μετονομάστηκε σε [ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ], μετά από αίτημά του 
προς το Δημαρχείο Ιωαννίνων.
Τίμησε τους Σωπικιώτες στην Βόρειο Ήπειρο, με 
την δωρεά του Μνημείου των Βαρελοποιών, που 
τοποθετήθηκε στην Σωπική.
Δώρισε στην Πόλη των Ιωαννίνων, την Πρωτεύ-
ουσα της Ηπείρου, τον Ανδριάντα του Βασιλιά 
Πύρρου που τοποθετήθηκε στην ομώνυμη [ΠΛΑ-
ΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ] στα Ιωάννινα. Τα Αποκαλυπτήρια 
έγιναν από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας κ. Κάρολο Παπούλια.
Εμπνευστής για την κατασκευή του Ανδριάντα της 
Πωγωνίσιας Μάνας. Ο Ανδριάντας φιλοτεχνή-
θηκε με την οικονομική υποστήριξη του αείμνη-
στου Χρήστου Πλιάτσικα και τοποθετήθηκε στην 
Πωγωνιανή Ιωαννίνων, Ηπείρου με την παραδο-
σιακή τοπική Ενδυμασία.
Εμπνευστής και πρωτοπόρος για την έκδοση του 
Βιβλίου με τίτλο, «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟ-
ΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ», σε (3) τρεις γλώσσες, ελλη-
νική, αγγλική και αλβανική. Το περιεχόμενο του 

Βιβλίου, είναι η Ιστορική Αναδρομή της Βορείου 
Ηπείρου, μαζί με όλες τις Συμφωνίες και τα δικαι-
ώματα των Βορειοηπειρωτών σαν αναγνωρισμένη 
Μειονότητα Διεθνώς. Επίσης περιέχει τους Αγώ-
νες της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής με 
Συγγραφέα τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της 
Θράκης κ. Φάνη Μαλκίδη.
Με πρωτοβουλία του, πραγματοποιήθηκε η δωρεά 
μέρους της Βιβλιοθήκης, από την Πανηπειρωτική 
Ομοσπονδία Αμερικής, προς το Πανεπιστήμιο των 
Ιωαννίνων.

Ίδρυμα Ελληνισμού Αμερικής
Ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ. Με πρωτοβουλία του 
δημιούργησε την ιστοσελίδα WWW.HELLENES.
COM με στόχο να προωθήσει Παγκοσμίως τον 
Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό. 
Δημιούργησε το πρώτο στην Φλόριδα Ελληνικό 
Κοιμητήριο με το όνομα ΜΟΡΦΕΑΣ, με επιγραφή 
στην Είσοδο, ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΑΣΑ ΓΗ 
ΤΑΦΟΣ, στο Palm Harbor της Δυτικής Φλώριδας, 
που αποτελεί κομμάτι της Ιστορίας του Ελληνισμού 
της Αμερικής. Πρωτοστάτησε στην δημιουργία 
Παρεκκλησιού Άγιος Δημήτριος στον ίδιο χώρο 
στο Ελληνικό Κοιμητήριο Μορφέας, που ο ίδιος 
δημιούργησε.
Εμπνευστής και δημιουργός του Ανδριάντα Λούη 
Τίκα Ανθρακωρύχου, καταγωγή από την Κρήτη, 
όπου πλήρωσε με την ζωή του, τους Αγώνες του για 
τα δικαιώματα των εργαζομένων της Αμερικής στο 
Trinidad, Colorado. Το οικονομικό βάρος ανέλαβε 
η Ομογένεια.
Εμπνευστής για την κατασκευή και τοποθέτηση 
του Ανδριάντα της Δεροπολίτισσας με την Παρα-
δοσιακή Ενδυμασία, στην Δερβιτσάνη της Βορείου 
Ηπείρου. το οικονομικό βάρος ανέλαβε η κ. Ευαν-
θία Σέρβου.
Εμπνευστής για την κατασκευή και τοποθέτηση του 
Ανδριάντα του Ιατρού Γεωργίου Παπανικολάου 
στο Πανεπιστήμιο του Μαιάμι της Φλώριδας των 
ΗΠΑ, για να τιμήσουμε την μνήμη του Παγκόσμιου 
Μέγιστου Ελληνο-Αμερικανού Εφευρέτη με την 
οικονομική Υποστήριξη Ελληνίδων Ομογενών της 
Αμερικής.
Πρωτοστάτησε στην ανακαίνιση και μετατροπή 
του Σχολείου στην Σωπική της Βορείου Ηπείρου 
σε Λαογραφικό Μουσείο Σωπικής – Πωγωνίου. 
Το οικονομικό βάρος ανέλαβε η οικογένεια Μιχάλη 
Σέρβου.
Εμπνευστής για την κατασκευή και τοποθέτηση του 
Ανδριάντα του Έλληνα καλλιτέχνη Κωνσταντίνου 
Μπρούμιδη που ζωγράφισε ολόκληρο το Καπιτώ-
λιο στην Washington D.C., που τοποθετήθηκε σε 
κεντρικό σημείο στην Ανάπολη Μέριλαντ των ΗΠΑ.
Πρωτοστάτησε στην δημιουργία Μνημείου 
Ηρώων τιμώντας τους Σωπικιώτες που θυσιά-
στηκαν για την Ελευθερία στην κεντρική Πλατεία 
Μιχάλη Σέρβου στην Σωπική Πωγωνίου.
Εμπνευστής για την κατασκευή και τοποθέτηση 
του Ανδριάντα Πατέρα της Δημοκρατίας Κλει-
σθένη στην Είσοδο του Δημαρχείου Αιγάλεω, επί 
της Αρχαίας Ιστορικής Ιεράς Οδού. Το οικονομικό 
βάρος ανέλαβε η Ομογένεια της Αμερικής.
Εμπνευτής για την κατασκευή και τοποθέτηση της 
Προτομής του Εθνικού Ήρωα της Επανάστασης του 
1821, Μάρκου Μπότσαρη, στην Κεντρική Πλατεία 
της Βήσσανης, Πωγωνίου, Ιωαννίνων, με την οικο-
νομική υποστήριξη της οικογένειας, Μιχάλη Σέρ-
βου.

Απεβίωσε ο Μιχάλης Σέρβος
επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος, αγωνιστής και ευεργέτης της Βορείου Ηπείρου

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΚΑ/ΠΗΓΗ: ANAMNISEIS.NET
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Σ
τη χώρα των νεραϊδο - χαχανούληδων 
γεννήθηκε ένα νεραΐδοπαίδι, που πο-
τέ δε γελούσε.
Ότι κι αν έκανε η νεραΐδο - οικογέ-

νεια, απο γαργαλητά μέχρι νεραΐδογελωτο-
πιούς που εφεραν από τις εξωτικές νεραϊδο-
πολιτείες...το νεραΐδοπαίδι παρέμεινε σκυ-
θρωπό.
Μέρες ήρθαν, μέρες έφυγαν και το νεραΐ-
δοπαίδι παρέμεινε σκυθρωπό. Θλιμμένο 
ξυπνούσε, στεναχωρημένο κοιμόταν σε 
εκείνο το νεραΐδονούφαρο.
Η νεραϊδο - οικογένεια αποφάσισε να δράσει 
άμμεσα, φώναξαν τον νεραϊδογιατρό, τον Δρ. 
Κάτσε Καλά.
Οι αυλικοί έτρεξαν στη Κάτω Νεραΐδοχώρα, 
στο ιατρείο του...
- Δρ Κάτσε Καλά! Δρ Κάτσε Καλά!
Υπάρχει λογος! Υπάρχει λόγος! Σας χρειάζε-
ται η Βασιλική Νεραϊδοοικογένεια.
- Να πάρω τα γιατρικά μου και τα βότανα μου 
τα νεραΐδένια μου και σας ακολουθώ.
Έτσι κι έγινε κι έφυγαν πετώντας προς την 
Πάνω Νεραιδοπολιτεία, στο Μεγάλο Μανι-
τάρι, που βρισκόταν το κάστρο της Βασιλικής 
Νεραϊδο οικογένειας.
-Καλώς ορισατε γιατρέ Δρ. Κάτσε Καλά. 
Ελάτε, ελάτε εδώ που είναι το δωμάτιο του. 
Θα δείτε πως κοιμάται, πάντα σκυθρωπό. 
Νομίζω οτι έχει κάποια σπανια νεραϊδο 
ασθένεια... ψυθύρισε η μαμά.
Το νεραϊδόπαιδι ξύπνησε, άνοιξε τα μάτια 
του σε χρώμα κεχριμπαριού, κούνησε λίγο 
τα φτερά του, αλλά παρέμενε σκυθρωπό και 
μουτζούφλικο.
- Είναι τόσο ομορφο γεμάτο ζωή, ας μην είχε 
αυτή τη μουτζουφλάδα, να μην είχε αυτή  την 
σκυθρωποτητα, έλεγαν με μια φωνή ολοι οι 
νεραϊδοχαχανούληδες.
- Ναι, ναι. Το βλέπω. Το βλέπω, δήλωσε ο Δρ. 
Κατσε Καλά, αλλά θα πρέπει να έρθετε στο 
ιατρείο μου για περαιτέρω εξετάσεις.
- Εξετάσεις! Εξετάσεις !! Πώ πώ πώ, τι συμ-
φορά πάθαμε στην νεραϊδοοικογένεια μας, 
είπε η Νεραϊδοβασιλισσα και νεραϊδοπεταξε 
με χάρη, πήρε το σκυθρωπό  νεραΐδοπαιδο 
αγκαλιά και πήγε με τη νεραϊδοακολουθία της 

στη κλινική του Δρ. Κατσε Καλά.
Στην νεραϊδοκλινική…
- Περάστε, περάστε!!! Μην ανησυχείτε καλέ 
μου νεραϊδο αυτοκρατορα, πείτε μου λίγο τα 
πράγματα από την αρχή...
- Γιατρέ μου απο τή γέννα του, ο νεραϊδοπρί-
γκιπας μας, δεν έχει χαμογέλασει. Ούτε ενα 
γελάκι δεν έσκασε απο το νεραϊδένιο προ-
σωπάκι του.
- Μάλιστα, μάλιστα, μέ ενημέρωσαν οι βοη-
θοί μου ότι ούτε ενα χαμόγελο, ουτε ενα 
χαχανητό έχει ακουστεί στο παιδικό νεραϊδο- 
δωμάτιο.
- Καλέ μας δόκτωρ, ανησυχούμε...
Ο Δόκτωρ Κάτσε Καλά πήρε το νεραϊδο παιδί 
στο ιατρείο του, έκανε εξετάσεις κι αλλες εξε-
τάσεις... έφερε κι έναν νεραϊδο γελωτοποιό, 
μα τίποτα δεν έγινε.
Ο νεραϊδο πριγκιπας κοιμήθηκε σκυθρωπός.
Ο γιατρός γύρισε στην νεραϊδο οικογένεια .
-  Μετά από τις εξετάσεις, το νεραϊδοπαιδο 
έχει μια σπάνια ασθένεια, την οξεία σκυθρω-
πότητα και θα γίνει καλά.... όμως θα χρεια-
στεί πολλή πολλή αγάπη, υπομονή και πολ-
λές... βιταμίνες γέλιου.
-Γιατρέ μου, υπάρχει ελπίδα; Θα γίνει καλά το 
νεραϊδοπαίδι μας;
-Μα φυσικά, σας διαβεβαίω, να είστε 
δίπλα του και θα σας δώσω και την ιατρικη 
συνταγή.Θα δέιξετε πολλή αγάπη και υπο-
μονή.Θα ξεκινήσετε τη θεραπεία με βιταμίνες 
χαράς  πρωί, μεσημέρι βραδυ. Ενδιάμεσα θα 
υπάρχει και η χορήγηση ενος ορού από ανέκ-
δοτα και χάχανα. Και τα απογεύματα θα του 
κάνετε ασκήσεις γέλιου και θα τον βοηθήσετε 
να ανακαλύψει την... αίσθηση του χιούμορ
- Αισθηση του χιούμορ; Μα τι είναι αυτό; 
Ολοι κοιτάχτηκαν με απορία .Πως θα 
μαθουμε σε κάποιον κατι που δεν γνωρί-
ζουμε; Ρώτησαν με απορία  η νεραϊδοβασι-
λική οικογένεια.
- Μα το γνωρίζετε!! Το έχετε μέσα σας, είναι 
έμφυτο, γιατί γεννηθήκατέ με χαχανητά και 
γέλια.
Είναι μια  απλή μεθοδος. Θα προσλάβετε  
δύο βοηθούς και θα του κάνουν καθημερινες 
ασκήσεις χαράς και γέλιου. Κάθε απογευμα 
θα τον πηγαίνουν βολτα στη λίμνη των νεραϊ-
δοχαχανούληδων, την ώρα της συγκέντρω-
σης των αστείων και των χαχανητών.
Αλλωστε είναι γνωστό οτι το " χαμόγελο 
είναι μεταδοτικό" και θα μάθει μέ όλους 
τους νεραϊδοχαχανουληδες, τις κινήσεις του 
χαρούμενου στόματος. Μαζί με τη γιόγκα 
γελιου που είναι μια αλάνθαστη επιτυχημένη 
μεθοδος, είμαι σίγουρος οτι σε πέντε με έξι 
μήνες θα έχουμε αποτελέσματα.
Η νεραϊδο οικογένεια των χαχανουληδων 
έσκασαν σε γέλια τρανταχτά και χάχανα. Απο-
φάσισαν νά δώσουν και ένα μεγάλο γκαλά 
γαργαλητού και γέλιου στο νεραϊδο παλάτι 
τους.
Ευχαρίστησαν το γιατρό Δόκτωρ Κάτσε Καλά 
και πήραν το δρόμο της επιστροφής , για τη 
χώρα των νενουφάρων .
Όλα θα πήγαιναν καλά για το νεραϊδόπαιδο.
Κι ετσι έζησαν αυτοί καλά με χάχανητα και 
γέλια κι ολοι εμείς ακόμη πιο παραμυθένια.

Οι νεραϊδο- χαχανούληδες
Της Εύας Πετροπουλου Λιανού 

Συγγραφέας παιδικής λογοτεχνιας 

Safe Reopening
Dear Friends and Neighbours,
To blunt the transmission of the Omicron variant and prevent our hospitals from 
becoming overwhelmed, Ontario temporarily moved into Step Two of the Roadmap 
to Reopen with modifications on January 5, 2022.
With key public health and health system indicators starting to show improvements, 
Ontario has released details of steps to cautiously and gradually ease public health 
measures, starting on January 31, 2022.

Returning to Our Plan to Safely Reopen Ontario
We are beginning to see signs of stabilization in key public health and health system 
indicators. Over the coming days and weeks, we expect these trends to continue, 
allowing us to begin cautiously easing public health measures.
In the absence of concerning trends in public health and health care indicators, 
Ontario will follow a cautious and phased approach to lifting public health measures, 
with 21 days between each step.
Local and regional responses by public health units may be deployed based on local 
context and conditions.
This is not intended to be an exhaustive list, and additional details will be provided as 
regulations are amended and approved by the government.

Effective January 31, 2022
  - increasing social gathering limits to 10 people indoors and 25 people outdoors
  - increasing capacity at organized public events to 25 people indoors
  - increasing or maintaining capacity limits at 50 per cent in most indoor public 
settings, including but not limited to:
  - restaurants, bars, other food or drink establishments without dance facilities and 
strip clubs
  - non-spectator areas of facilities used for sports and recreational fitness activities 
(such as gyms and businesses offering personal fitness training)
  - cinemas
  - meeting and event spaces
  - museums, galleries, aquariums, zoos, science centres, landmarks, historic sites, 
botanical gardens and similar attractions
  - casinos, bingo halls and other gaming establishments
  - allowing indoor spectator areas of facilities used for sports and recreational fitness 
activities (such as sporting events), concert venues, and theatres to operate at 50 per 
cent of the usual seating capacity or 500 people, whichever is less
  - proof of vaccination requirements would continue to apply in existing settings
  - singing and dancing in restaurants and bars and other select settings will not be 
allowed except for workers or performers
  - requiring the number of patrons permitted to sit at a table in bars and restaurants 
and meeting and event spaces and other venues at which food or drink is sold or 
served, including nightclubs, restobars and strip clubs that serve food and drink to be 
limited to 10 people and patrons must remain seated
  - prohibiting food or drink services at indoor sporting events, concert venues, 
theatres and cinemas, bingo halls and other gaming establishments, and horse racing 
tracks, car racing tracks and other similar venues.
  - requiring patrons to remain seated at concert venues, theatres and cinemas

If you have questions or concerns please contact my office.
Aris Babikian, MPP
Suite 207
4002 Sheppard Ave. E, Scarborough, ON  M1S 1S6
Aris.babikianco@pc.ola.org
Tel    416-297-6568   
Fax   416-297-4962 
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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

Γνωστό Ζαχαροπλαστείο 
της παροικίας μας ζητά

ΠΟΛΥ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

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

Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739

ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ
ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ

ΤΗΛ. 647.768.3799
ΕΧΕΙ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

ΠΟΛΥ 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 ΜΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΥΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ 

ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μια μητέρα μόνη της, με τον γιό της άρρωστο, ΑΜΕΑ 
για λόγους σοβαρών προβλημάτων και καταστάσεως 
υγείας ξοδεύτηκαν αρκετά χρήματα. Τώρα είναι στην 

πιο δυσάρεστη θέση στη ζωή της. Καθυστέρησε τα 
ενοίκια και δυστυχώς ήρθε η ώρα της έξωσής της.
Λίγες στιγμές να βρεθούν στο δρόμο μητέρα και το 

άρρωστο παιδί της. Ζητάει απεγνωσμένα την βοήθειά 
μας, παρακαλώ πολύ μια μικρή βοήθεια ίσως μετρήσει 

πολύ για την δύσκολη κατάστασή της.
Αριθμός λογαριασμού είναι 6328-144474-250. Τράπεζα 

Πειραιώς. ΙΒΑΝ: GR3501713280006328144474250.
SWIFT(BIC)PIRBGRAA. Δικαιούχος: ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ευχαριστούμε για όποια βοήθειά σας

 μέσα από την καρδιά μας.
Αγγελική-Ανδρέας
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Καπετάν Ανδρέα Ζέππο,  χαίρομαι 
όταν σε βλέπω,  έγραψε ο Γιάννης 
Παπαιωάννου για τον φίλο του  στα  
χρόνια της κατοχής.

Ο 
καπετάν Ανδρέας Ζέππος γεννήθη-
κε στις 10 Φεβρουάριου 1914 στον 
Πειραιά .
Η μητέρα του Παρασκευούλα,  ήταν 

έγκυος  στον Ανδρέα,  το τέταρτο παιδί της, 
όταν άφησε πίσω της το Αϊβαλί  και εγκαταστά-
θηκε μόνιμα στον Πειραιά, στο Τουρκολίμανο ( 
Μικρολίμανο)
 Ο Ανδρέας   μεγάλωσε με τους ψαράδες  και 
από νεαρή ηλικία  έγινε και αυτός δεινός ψαράς, 
όπως   υπήρξε και ο πατέρας του,  ο Στράτος 
Ζέππος στο Αϊβαλί.
Γύρω στα 1938 και σε ηλικία 24 χρονών, ο 
Ανδρέας θα γνωριστεί με την Κατίνα  και θα 
αρραβωνιαστούν. Ο πεθερός του, ψαράς κι 
αυτός , τον έβαλε καπετάνιο στο καΐκι του.
Στις 28 Οκτωβρίου 1940 ο Ανδρέας Ζέππος 
φεύγει για το  αλβανικό μέτωπο.
Μετά την εισβολή των γερμανών και την παρά-
δοση, επιστρέφει στον Πειραιά και μπαίνει 
ξανά στο καΐκι του πεθερού του, ενώ λίγο αργό-
τερα γίνεται και ο γάμος του.
Ο Ζέππος θα εγκατασταθεί στο σπίτι της γυναί-
κας του, στο Μοσχάτο.
Στις αρχές του 1942 θα παραγγείλει σε έναν 
μάστορα καραβο-μαραγκό στο Πέραμα, ένα 
καΐκι το οποίο θα παραλάβει μερικούς μήνες 
αργότερα και θα το ονομάσει  «Άγιο Ευστρά-
τιο».
Ο Ζέππος με το δικό του πλέον καΐκι, οργώ-
νει το Αιγαίο στα χρόνια της κατοχής  και βγά-
ζει  τόνους ψάρια, που θα μπορούσαν να τον 
κάνουν πολύ πλούσιο!  Ο Ζέππος όμως, την 
μισή  ψαριά την χάριζε σε  οικογένειες  που δεν 

είχαν να φάνε, σε εκείνα τα πολύ δύσκολα χρό-
νια της κατοχής! Ιδιαίτερα,  τάιζε  οικογένειες  
που είχαν μικρά παιδιά. Όταν έβλεπε κάποιον 
στη γειτονιά να υποφέρει, έλεγε στη γυναίκα 
του: Αυτά βάλτα στην άκρη να τα πας απέναντι 
στο γείτονα! 
Έβαζε η κυρά Κατίνα  μερικά ψάρια σε μια 
σακούλα  και τότε ο Ζέππος φώναζε: Βάλε κι 
άλλα δεν φτάνουν αυτά!
Ο Ζέππος ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα πρό-
σωπα σε ολόκληρο τον Πειραιά, όλοι είχαν 
να λένε και να καμαρώνουν για τον καπετάν 
Ανδρέα!
Ο Γιάννης Παπαιωάννου με τον Ζέππο ήταν 
συνομήλικοι, του 1914 γεννημένοι και οι δυο. 
Πιθανώς να  ήταν και μακρινοί συγγενείς. Ήταν  
φίλοι  από παιδιά, και μεγάλωσαν στις ίδιες γει-
τονιές του Πειραιά.
Στην αυτοβιογραφία του ο Παπαϊωάννου,  ανα-
φέρει ότι δούλεψε στα καΐκια του Ζέππου όταν 
πρωτοήρθε από την μικρά Ασία, μετά την κατα-
στροφή.  Όμως  ο  «Μπαρμπαγιάννης»  δεν 
θυμόταν καλά. Δούλεψε σε καΐκια εκείνη την 
εποχή, αλλά όχι στου Ζέππου, αφού στην χρο-
νολογία που αναφέρετε το 1927- 28 , ο Ζέππος 
ήταν μικρό παιδί  και δεν είχε καΐκια!
Ο Ζέππος απόκτησε δικό του καΐκι το 1942. 
Τότε, στα χρόνια της κατοχής, ο Παλαιωμένου 
δούλεψε για κάποιο διάστημα στο καΐκι του 
Ανδρέα Ζέππου! Τότε έγραψε και το τραγούδι! 
Κάποια μέρα που επιστρέφανε, έπειτα  από μια 
πολύ καλή ψαριά,  καθισμένος στην πλώρη του 
καϊκιού με το μπουζούκι του, που ποτέ δεν απο-
χωριζόταν,  έγραψε το περίφημο τραγούδι, το 
οποίο  ηχογραφήθηκε  με την φωνή του Οδυσ-
σέα Μοσχονά  το 1946, όταν ξανάνοιξαν τα 
εργοστάσια δίσκων.  Όλα τα στοιχεία που ανα-
φέρω τα επιβεβαίωσα ο ίδιος, κατόπιν τηλε-
φωνικής συνομιλίας μου, με την σύζυγο του 
Ανδρέα Ζέππου, την κυρία Κατίνα, το Σάββατο 
17 Ιανουαρίου 2004.
Ο Ζέππος μετά την απελευθέρωση συνέχισε 
τη δουλειά του. Με το καΐκι του  έβγαζε πολλά 
λεφτά τα οποία όμως δεν μπορούσε να κρα-
τήσει. Ο Ζέππος είχε επιρροή στο αλκοόλ  και 
στα μπουζούκια.  Ότι χρήματα έβγαζε από 
την θάλασσα, τα έβαζε σε μια σακούλα, αφού 
πρώτα άφηνε ένα ποσόν  για την οικογένεια, 
ενώ τα υπόλοιπα τα έτρωγε μέχρι φράγκο στα 
μπουζούκια. Σχεδόν κάθε βράδυ.  Όλοι οι 
παλιοί τραγουδιστές και μουσικοί  γνώρισαν 
τον Ζέππο.  Μεγάλος ψαράς και μεγάλος γλε-
ντζές λέγανε!
Ο Ζέππος, ήταν ένας καλόκαρδος άνθρωπος και 
είχε μια υπέρμετρη αγάπη για τους συνανθρώ-
πους του.  Βοηθούσε τον καθένα όπως μπο-
ρούσε.  Ότι είχε το δίνε.
 Κάποια φορά όμως αυτή την καλοσύνη του, 
την πλήρωσε ακριβά.  Μπήκε εγγυητής σε ένα 
φίλο του, ο οποίος  ήθελε να αγοράσει εργα-

λεία για το καΐκι του. Για κάποιο λόγο το δάνειο 
δεν καλύφτηκε και η τράπεζα απαίτησε τα λεφτά 
της από τον εγγυητή, που ήταν ο Ζέππος. Εκεί-
νος δεν είχε να πληρώσει, και έτσι του πήραν 
το καΐκι, για τον οποίον  ήταν η ίδια του η ζωή!
Ο καημός  για τον χαμό του καϊκιού αφόρητος,  
ήταν και επιρρεπείς στο ποτό, έτσι στο τέλος 
έγινε αλκοολικός. Στις 7 Ιουνίου 1969 σε ηλι-
κία μόλις 55 χρονών πέθανε από κύρωση του 
ήπατος.
 Ο Ζέππος πέθανε άφραγκος και παραλίγο να 
γίνει έρανος για την κηδεία του.
Το καΐκι του «Άγιος Ευστράτιος¨» από την αγρο-
τική τράπεζα που το είχε κατασχέσει, άλλαξε 
πολλά χέρια, και ανακατασκευάστηκε  από τους 
νεότερους ιδιοκτήτες του. Με το καΐκι αυτό 
γυρίστηκε το ντοκιμαντέρ της Ε.Ρ.Τ «Αιγαίο νυν 
και αεί».
Μετά τα γυρίσματα, το καΐκι πουλήθηκε σε συγ-
γενή της οικογένειας Περατικού και σήμερα βρί-
σκεται αραγμένο  στην Αντίπαρο, με το όνομα 

του θρυλικού καπετάνιου του «Ανδρέας Ζέπ-
πος».

Μια ψαροπούλα είναι αραγμένη
στο ακρογιάλι το Ζέππο περιμένει

καπετάν Ανδρέα Ζέππο 
χαίρομαι όταν σε βλέπω

Όλοι καλάρουνε , 
μα δεν βγάζουν ψάρια

καλάρει ο Ζέππος 
και βγάζει καλαμάρια
εγια μόλα -εγια λέσα 

εχει ο σάκος ψάρια μέσα

Όλοι στο τσούρμο μας 
είμαστε όλοι ιππότες 

εφτά απ ‘την Κούλουρη
 και τρεις Αϊβαλιώτες
εγια μόλα- εγια λέσα 

εχει ψάρια η βάρκα μέσα 

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

«Ανδρέας Ζέππος» 
Γιάννη Παπαιωάννου,  Α!  Ερμηνεία:  Οδυσσέας Μοσχονάς 1946
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Η 
αστυνομία του Τορόντο προει-
δοποιεί το κοινό για ένα άλλο 
σχέδιο απάτης που στοχεύει η-
λικιωμένους στην πόλη και τις 

γύρω περιοχές.
Η απάτη περιλαμβάνει ένα άτομο που 
τηλεφωνεί στο σταθερό τηλέφωνο ενός 
ηλικιωμένου και ισχυρίζεται ότι είναι το 
εγγόνι του.
«Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο καλών απο-
καλύπτει το όνομα του εγγονού ή αποκα-
λεί τον παππού και τη γιαγιά με το όνομά 
τους, δηλαδή Νανά ή Παπά για να το κάνει 
πιστευτό», ανέφερε η αστυνομία σε δελτίο 
τύπου την Πέμπτη.
Ο τηλεφωνητής στη συνέχεια λέει ότι 
συνελήφθησαν και χρειάζονται μετρητά 
για να απελευθερωθούν από την κρά-
τηση.
Στη συνέχεια, το τηλέφωνο παραδίδεται 
σε ένα άτομο που υποδύεται τον αστυνο-
μικό και ζητά πληρωμή σε μετρητά για την 

απελευθέρωση του εγγονιού του από την 
κράτηση.
Ο ψεύτικος αστυνομικός λέει στον παπ-
πού και τη γιαγιά να βγάλει χρήματα και 
να τα βάλει σε έναν φάκελο. Η αστυνομία 
είπε ότι στον παππού και τη γιαγιά λένε 
ότι υπάρχει μια «διαταγή απόκρυψης» για 
την υπόθεση και να μην το συζητήσουν με 
κανέναν.
Στη συνέχεια, ο παππούς και η γιαγιά 
καλούνται να δώσουν τον φάκελο σε έναν 
άνδρα που αργότερα θα πήγαινε στην 
κατοικία τους.
«Η Αστυνομική Υπηρεσία του Τορόντο 
ζητά από οποιονδήποτε λαμβάνει τέτοιου 
είδους κλήση ή παρότρυνση να επικοινω-
νήσει με την αστυνομία. Η αστυνομία δεν 
έρχεται ποτέ σε επαφή με μέλη της οικογέ-
νειας και ζητά εγγύηση σε μετρητά ή στέλ-
νει κάποιον στο σπίτι τους για να παρα-
λάβει χρήματα για εγγύηση», ανέφερε η 
αστυνομία.

H αστυνομία προειδοποιεί: «Απάτη 
παππούδων» με στόχο ηλικιωμένους στο 
Τορόντο

Το Οντάριο θα τερματίσει τη συλλογή 
πληροφοριών για τους πελάτες στις 
περισσότερες επιχειρήσεις

Η 
κυβέρνηση του Οντάριο απο-
καλύπτει περισσότερες λεπτο-
μέρειες σχετικά με τα σχέδιά της 
για χαλάρωση των περιορισμών 

στη δημόσια υγεία την επόμενη εβδο-
μάδα.
Παρέχοντας περισσότερες λεπτομέρειες 
την Πέμπτη, η επαρχία είπε ότι οι περισσό-
τερες επιχειρήσεις δεν θα χρειάζεται πλέον 

να συλλέγουν στοιχεία επικοινωνίας από 
πελάτες από τις 31 Ιανουαρίου. Επιπλέον, 
οι άνθρωποι δεν θα είναι πλέον υποχρεω-
μένοι να εργάζονται στο σπίτι εάν είναι σε 
θέση. Το φαγητό και το ποτό θα επιτρέπο-
νται επίσης σε εσωτερικές αθλητικές εκδη-
λώσεις, συναυλιακούς χώρους, θέατρα και 
κινηματογράφους. Ακόμη μερικές ιατρικές 
διαδικασίες θα επιστρέψουν.

Έ
να 13χρονο αγόρι που κατηγορή-
θηκε για τον θάνατο ενός 15χρονου 
από πυροβολισμούς αντιμετωπί-
ζει τώρα ξεχωριστές κατηγορίες σε 

σχέση με μια ληστεία σε φαρμακείο του 
East York  την περασμένη εβδομάδα.
Η αστυνομία του Τορόντο είπε ότι το 
περιστατικό συνέβη στις 18 Ιανουαρίου 
στην περιοχή Dawes Road και Chapman 
Avenue, δυτικά της Victoria Park Avenue.
Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι «παρήχθη 
πυροβόλο όπλο και κλάπηκαν ναρκωτικά».
Η αστυνομία είπε ότι το αγόρι συνελήφθη 

τη Δευτέρα και κατηγορήθηκε για ληστεία 
με πυροβόλο όπλο, μεταμφίεση με πρό-
θεση και κατοχή περιουσίας άνω των 
5.000 δολαρίων.
Το αγόρι δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί σύμ-
φωνα με τον Νόμο για την Ποινική Δικαιο-
σύνη για νέους.
Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το αγόρι 
είναι το ίδιο 13χρονο που κατηγορείται για 
φόνο δευτέρου βαθμού στον πυροβολι-
σμό του Τζόρντον Κάρτερ στις 19 Ιανου-
αρίου σε πολυκατοικία στη λεωφόρο 
Γκάμπλ.

Αγόρι που κατηγορείται για τη δολοφονία 
15χρονου στο East York αντιμετωπίζει 
τώρα κατηγορίες για ληστεία φαρμακείου

Η 
τιμή της βενζίνης στην ευρύτε-
ρη περιοχή του Τορόντο πρό-
κειται να φτάσει σε άλλο υψηλό 
ρεκόρ τη Παρασκευή και είναι 

απίθανο οι οδηγοί να πάρουν ανακούφι-
ση από τις αντλίες σύντομα, σύμφωνα με 
έναν αναλυτή του κλάδου.
Ο Dan McTeague, ο οποίος είναι ο πρό-
εδρος του Canadians for Affordable 
Energy, λέει στο CP24 ότι η μέση τιμή 
ενός λίτρου βενζίνης σε όλο το GTA πρό-
κειται να αυξηθεί περισσότερο από δύο 
σεντς στη διάρκεια της νύχτας για να φτά-
σει στο νέο υψηλό ρεκόρ των $1.51.9.
Αυτό ξεπερνά το τελευταίο υψηλό ρεκόρ 
των 1,49,9 $ που είχε σημειωθεί στις 4 
Νοεμβρίου, πριν από τον εντοπισμό της 
παραλλαγής Omicron.
«Ο COVID, ειδικά η Omicron, οδή-
γησε πραγματικά στον δρόμο μια προ-
ηγούμενη κίνηση προς τα 90 δολάρια το 
βαρέλι. Ουσιαστικά οι αγορές πίστευαν 
ότι θα επιστρέφαμε στα lockdown και 
τίποτα τέτοιο δεν συνέβη, επομένως 

αυτή η ζήτηση είναι πραγματικά δεσμευ-
μένη και επιστρέφει με εκδίκηση», είπε 
ο McTeague. «Είτε μας αρέσει είτε όχι 
όταν χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες 
έχουν μικρή παραγωγή 1,4 εκατομμυ-
ρίων βαρελιών την ημέρα από εκεί που 
ήταν πριν από τον COVID, μπορείτε να 
δείτε τι συμβαίνει όταν η ζήτηση υπερι-
σχύει».
Ο McTeague είπε ότι η άνοδος των τιμών 
της βενζίνης οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της 
παγκόσμιας έλλειψης πετρελαίου και των 
πρόσφατων «γεωπολιτικών εντάσεων 
μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».
Είπε ότι μέχρι το τέλος του έτους οι τιμές 
της βενζίνης στο GTA θα μπορούσαν να 
φτάσουν κατά μέσο όρο τα 1,65 δολά-
ρια το λίτρο, ειδικά όταν το νέο Πρότυπο 
Καθαρού Καυσίμου της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης τεθεί σε ισχύ τον Δεκέμβριο 
του 2022.
«Αυτές οι τιμές δεν είναι πιθανό να υπο-
χωρήσουν ξανά», προειδοποίησε.

Οι τιμές της βενζίνης στο Τορόντο 
αναμένεται να φτάσουν σε υψηλό όλων 
των εποχών
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Toronto • Montreal • Vancouver

Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

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

Kayley Gunner:
Μία αρκετά ενδιαφέρουσα στροφή 
στην καριέρα της

Μία αρκετά ενδιαφέρουσα 
στροφή στην καριέρα 
της αποφάσισε να πάρει 
η Kayley Gunner, που 
το 2020 μπήκε στη 
βιομηχανία του ερωτικού 
κινηματογράφου, 
αφήνοντας πίσω της τον 
αμερικανικό στρατό! 
Η εντυπωσιακή ξανθιά 
υπηρέτησε για πέντε 
χρόνια και έφερε τον 
βαθμό του λοχία, μέχρι 
που αποφάσισε να αλλάξει 
ρότα.

Όπως λέει η ίδια, «πάντα 
με συνάρπαζε η ιδέα και 
ήξερα πως είναι κάτι που 
θα απολαύσω να κάνω».
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Γ
ια την Οδύσσεια που 
πέρασε εξαιτίας της κα-
κοκαιρίας που έπλη-
ξε την Αττική μίλησε ο 

Κώστας Φραγκολιάς στον α-
έρα του «Happy Day». Ο συ-
νεργάτης της Σταματίνας Τσι-
μτσιλή μίλησε για τα όσα έζη-
σε και ευχαρίστησε δημόσια 
τον Σάκη Ρουβά και την Κάτια 
Ζυγούλη που του άνοιξαν το 
σπίτι τους. «Η Οδύσσειά μου 
ξεκινάει τη Δευτέρα που φύ-
γαμε από εδώ σε μια απόστα-
ση που μέχρι το σπίτι μου εί-
ναι ένα τέταρτο έκανα 3.5 ώ-
ρες. Δεν είδα πουθενά μία 
αλατιέρα, κανένα εκχιονιστι-
κό, είδα μόνο ένα περιπολικό. 
Ήμουν 30 ώρες χωρίς ρεύμα 
και όταν ξύπνησα την Τρίτη το 
πρωί ήμουν και χωρίς νερό, 
σχεδόν 15 ώρες χωρίς νερό», 
είπε αρχικά ο Κώστας Φρα-
γκολιάς. Ο Κώστας Φραγκο-
λιάς είπε στη συνέχεια: «Και 
κάπου εδώ να ευχαριστήσω 
δημόσια τον Σάκη Ρουβά και 
την Κάτια Ζυγούλη που μου 
άνοιξαν το σπίτι τους και κα-
τάφερα να φορτίσω κινητά, 
λάπτοπ, powerbank».

Η Φουρέιρα με 
μπουρνούζι στην 
χιονισμένη αυλή της

Την στιγμή που μισή Ελλάδα 
παλεύει με την «Ελπίς» η Ελένη 
Φουρέιρα απολαμβάνει το 
χιόνι. Πώς; Φορώντας ένα λευκό 
μπουρνούζι και πίνοντας ένα 
ποτήρι κρασί στην χιονισμένη 
αυλή της. H τραγουδίστρια έκα-
τσε σπίτι της λόγω του χιονιά κι 
απόλαυσε ένα ποτήρι κρασί στη 
παγωνιά φορώντας τα δωδε-
κάποντα της και το μπουρ-
νούζι της. Της ευχόμαστε να μην 
αρπάξει καμιά πνευμονία μόνο.

«Εγώ στην Κατερίνα 
μπορώ να ασκήσω 
κριτική, αυτή όχι»

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε για όλα 
στην εκπομπή «Αυτός και ο Άλλος» 
με τους με τους Θοδωρή Βαμβακάρη 
καιΤάκη Γιαννούτσο. Ο γνωστός ηθο-
ποιός μίλησε για το ξεκίνημα της 
καριέρας του, για την αγαπημένη 
του Κατερίνα Γερονικολού, . «Απλά 
η Κατερίνα είναι λίγο πιο δεκτική 
από ότι είμαι εγώ. Εγώ είμαι λίγο πιο 
ισχυρογνώμων σε σχέση με αυτό 
που πιστεύω πως είναι το σωστό. 
Βέβαια πολλές φορές κάνω λάθη και 
τα έχω παραδεχτεί μετά κόπων και 
βασάνων.  Πολλές φορές μπορεί να 
επιλέξω και το λάθος από άποψη».

Ο Dj Stephan και η Έλενα Τσαγκρι-
νού ετοιμάζονται να κυκλοφορή-
σουν ένα ντουέτο με τίτλο «Epafi», 
που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέ-
ρες, μαζί με βίντεο κλιπ, από την 
Panik Records. Ο δημοφιλής παρα-
γωγός, που έχει κυκλοφορήσει solo 
hit singles, έχει κάνει επιτυχημένες 
συνεργασίες και έχει συνδέσει το 
όνομά του με μερικές από τις μεγα-
λύτερες επιτυχίες, συνεργάζεται 
πρώτη φορά με την ταλαντούχα τρα-
γουδίστρια, η οποία «μάγεψε» και 
εκτός συνόρων μέσα από τη συμμε-
τοχή της στην περσινή Eurovision και 
το αποτέλεσμα είναι «εκρηκτικό».

Κώστας Φραγκολιάς: Το 
δημόσιο ευχαριστώ σε Ρουβά 
- Ζυγούλη

Μαριαλένα και Καρολίνα έκαναν 
γυμναστική στο χιόνι με τα 
εσώρουχα

Nέο τραγούδι της 
Έλενας Τσαγκρινού 
με τον Dj Stephan

Η 
Δανάη Παππά έκανε πράξη μια με-
γάλη επιθυμία της και είναι άξια 
συγχαρητηρίων! Η γνωστή ηθο-
ποιός το πρωί της Πέμπτης βρέθηκε 

στο γενικό κρατικό Νίκαιας και δώρισε φο-
ρεία, μια πρωτοβουλία που συγκίνησε τόσο 
το προσωπικό όσο και τον διοικητή του νο-
σοκομείου.
Η αφορμή που την οδήγησε στην κίνηση 
αυτή ήταν η επίσκεψή της στο νοσοκομείο 
πριν από ένα χρόνο περίπου γ ια να δει 

κάποιον συγγενή. Εκεί αντίκρισε μια εικόνα 
που την στεναχώρησε καθώς υπήρχαν πολ-
λοί ασθενείς στους διαδρόμου. Έτσι ξεκίνησε 
να βάζει μπροστά το «σχέδιο» της.
Μίλησε με τους αρμόδιους, έκανε τις απαραί-
τητες οικονομίες και χτες φανερά συγκινη-
μένη επισκέφτηκε το νοσοκομείο. Ο διοικη-
τής του νοσοκομείου παρέλαβε τα κρεβάτια, 
την ευχαρίστησε θερμά ενώ όλοι της εξέφρα-
σαν την μεγάλη τους ευγνωμοσύνη, ακόμα 
και ασθενείς που έτυχε να τη δουν.

Η συγκινητική πράξη της Δανάης 
Παππά: Δώρισε κρεβάτια στο Γενικό 
Κρατικό Νίκαιας

Ο
ι δύο πρώ-
ην Survivors 
δ η μ ο σ ί ε υ -
σαν ένα βί-

ν τ εο σ το Instagram, 
όπου τις βλέπουμε σε 
μ ια ταράτσα να κά -
νουν γυμναστική, φο-
ρ ώ ν τ α ς  εσ ώ ρ ο υ χα , 
σκουφιά και αθλητικά 
παπούτσια. Μετά την 
εμφάν ιση της Ελένης 
Φουρέ ιρα με  γόβε ς 
και μπουρνούζι,  αλ-
λά και το… snowboard 
του Κωνσταντίνου Αρ-
γυρού, η Μαριαλένα 
Ρουμελιώτη και η Κα-
ρολίνα Καλύβα έκαναν 
γυμνασ τ ική σ τα χ ιό -
νια!



LIFE 51ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

28 Ιανουαρίου 2022
www.hellasnews-radio.com GOSSIP

Τ
ο εν τυπωσ ιακό 
μοντέλο Danielle 
Knudson από τον 
Καναδά τραβά τα 

αντρικά βλέμματα επάνω 
του σα μαγνήτης. Και όχι 
άδικα. Η Ντανιέλ Νάντσον 
πρωταγωνιστούσε σε κα-
μπάνιες του οίκου Guess 
και μας έκανε να παραδε-
χτούμε πως δικαίως διαδέ-
χτηκε την Κέιτ Άπτον και την 
Κλόντια Σίφερ. Δηλώνει λά-
τρης του μπικίνι και εμείς με 
τη σειρά σας δυσκολευόμα-
στε να εκφράσουμε με λόγια 
πόσο ευτυχισμένοι είμαστε 
γι’αυτό. Για καλή μας τύχη το 
κορίτσι είναι εθισμένο στο 
Instagram χαρίζοντας μας 
μοναδικές πόζες με ή χωρίς 
ρούχα.

Π
αρά τον χωρισμό 
του από τη Λίσα 
Μπονέ, ο Τζέι-
σον Μομόα συ-

νεχίζει να βρίσκεται στο 
πλευρό τόσο της ίδιας, ό-
σο και της κόρης της, Ζόι 
Κράβιτζ. Ο διάσημος ηθο-
ποιός του GOT είναι μεγά-
λος θαυμαστής της νεαρής 
ηθοποιού και το έχει δη-
λώσει πολλές φορές. Έ-
τσι λοιπόν και αυτή τη φο-
ρά, έδειξε την στήριξή του 
για το νέο της επαγγελμα-
τικό βήμα. Η 33χρονη θα 
υποδυθεί την Catwoman 
στη νέα ταινία του Μπά-
τμαν, που θα κάνει πρε-
μιέρα στις κινηματογραφι-
κές αίθουσες στις 4 Μαρ-
τίου. Θέλοντας να δείξει 
την στήριξή του, ο Τζέισον 
Μομόα αναδημοσίευσε 
στον προσωπικό του λο-
γαριασμό στο Instagram 
την αφίσα της ταινίας, που 
είχε αναρτήσει και η Ζόι 
Κράβιτζ στον δικό της λο-
γαριασμό.

Τζέισον Μομόα: Ακόμα στηρίζει την 
Ζόι Κράβιτζ

Τ
ην ώρα που ο χιο-
νιάς σαρώνει την 
Ελλάδα, η Μα-
ρία Πεντράθα… 

λιάζεται. Η Ισπανίδα η-
θοποιός, γνωστή από τις 
πετυχημένες σειρές Elite 
και Toy Boy στο Netflix, α-
πολαμβάνει τις διακοπές 
της στης Μαλδίβες παρέα 
με τον σύντροφό της, επί-
σης ηθοποιό, Άλεξ Γκονζά-
λεθ. Η 26χρονη, που είναι 
και χορεύτρια, εντυπωσιά-
ζει με τις αναλογίες της και 
τροφοδοτεί το Instagram με 
«καυτές» πόζες.

Ντανιέλε Νάντσον: Το πιο σέξι 
μπικίνι του κόσμου

Η Κέιτι Πράις κάνει τη «μεγάλη Η Κέιτι Πράις κάνει τη «μεγάλη 
είσοδο» στο OnlyFansείσοδο» στο OnlyFans

Η 
Κέιτι Πράις γνωρίζει πολύ καλά 
πώς να τραβάει την προσοχή πά-
νω της και το απέδειξε για ακόμα 
μία φορά.

Το 43χρονο πρώην μοντέλο έχει απασχο-
λήσει πολλές φορές την κοινή γνώμη, τόσο 
με τις δηλώσεις της, όσο και με τις συνή-
θειές της. Αν και λίγο πριν τα Χριστούγεννα, 
είχε «απογοητεύσει» το κοινό της με μία 
δυσάρεστη είδηση, καθώς οι αστυνομικές 
αρχές την έπιασαν να οδηγεί υπό την επή-
ρεια αλκοόλ και κοκαΐνης, αυτή τη φορά 
βρήκε τον τρόπο για να κερδίσει ξανά τους 

θαυμαστές της. Όπως έκανε γνωστό σε μία 
συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα 
στη Sun ντυμένη σέξι καλόγρια, ετοιμάζεται 
να κάνει τη «μεγάλη είσοδο» στον κόσμο 
του OnlyFans. Μέσω του προσωπικού της 
λογαριασμού στο Instagram, η εκρηκτική 
Κέιτι φρόντισε να δώσει μία πρώτη γεύση 
στο κοινό της από το περιεχόμενο που θα 
αναρτά στο κανάλι της. Ωστόσο, αν και 
η ίδια υποστήριξε πως δεν έχει σκοπό να 
το «γεμίσει» με ερωτικού περιεχομένου 
φωτογραφίες, τα βίντεο που ανάρτησε, 
κάθε άλλο παρά αυτό δείχνουν...

Η Μαρία Πεντράθα ανεβάζει τη 
θερμοκρασία με καυτές πόζες
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Κάποιος, πηγαίνοντας στη δουλειά του 
βλέπει ένα πλήθος ανθρώπων να περ-
πατάει. Κοιτάζοντας σ την «κεφαλή» 
της πορείας, βλέπει ένα φέρετρο, από 
πίσω έναν κύριο με ένα σκυλάκι και 
ακολουθεί το πλήθος. Πλησιάζει τον 
κύριο και τον ρωτάει:
- Τι γίνεται εδώ ρε φίλε;
-  Άσε,  του λέε ι  αυτός,  πέθανε η 
πεθερά μου.
- Σώπα ρε κακόμοιρε... Και, αν επιτρέ-
πεται, πώς;
- Την δάγκωσε το σκυλάκι μου...
- Τι μου λες; Μπορείς να μου το δανεί-
σεις για απόψε;
- Μπες στην ουρά!

Μια φορά ήταν ένας που βρισκόταν σε 
μια ερημική περιοχή κάπου ανάμεσα σε 
Αθήνα και Λαμία. Ήταν χειμώνας, έκανε 
παγωνιά. Έκανε ώτο- στοπ για να πάει 
μέσα στην πόλη. Η ώρα ήταν περασμένες 
2:00 τα μεσάνυχτα. Από τα λιγοστά αυτο-
κίνητα που πέρασαν κανένα δεν σταμά-
τησε. Τα χέρια του είχαν κοκαλώσει, μελά-
νιασε από το κρύο.
Καταλάβαινε πως αν δεν σταματήσει 
κάποιος μέσα σε λίγη ώρα θα έφτανε το 
τέλος του. Ελπίδες δεν είχε. Σκέφτηκε και 
είπε ε! αφού θα πεθάνω που θα πεθάνω 
ας ξαπλώσω στη μέση του δρόμου για να 

με βρουν. Εκεί που ξάπλωσε, από μακριά 
βλέπει ένα αυτοκίνητο να έρχεται με μικρή 
ταχύτητα, σηκώνεται τρέχει, ανοίγει την 
πόρτα μπαίνει μέσα.
Ααχ! παράδεισος είναι εδώ. Χίλια ευχαρι-
στώ που σταμα...στα.. Γυρίζει και βλέπει 
το κάθισμα του οδηγού άδειο. Το τραύ-
λισμα άρχισε να μετατρέπεται σε πανικό 
όταν το αυτοκίνητο συνέχιζε να προχω-
ράει! Αμάν το αμάξι είναι στοιχειωμένο! 
έκανε να ανοίξει την πόρτα να κατέβει 
αλλά ο τσουχτερός αέρας του άλλαξε το 
μυαλό.
Μπριτς! που θα κατέβω! στοιχειωμένο, 
ξεστοιχειωμένο εγώ εδώ θα μείνω. 
Το αυτοκίνητο εν τω μεταξύ συνέχιζε 
την πορεία του κανονικά είχε μπει στην 
εθνική και κάπου αργότερα έστριψε σ` ένα 
βενζινάδικο πήρε βενζίνη, σε λίγο ανοί-
γει η πόρτα του οδηγού, και μπαίνει ένας 
μέσα.
- «Αχ! μη! μη κύριε μπαίνετε σ` αυτό το 
αμάξι! είναι στοιχειωμένο!»
- «Πιο στοιχειωμένο ρε μαλάκα! απ` τα 
διόδια το σπρώχνω!»

- Πώς λέγεται το αμάξι που ανεβαίνει στο 
βουνό;
- Κάρ-βουνο!
- Πώς λέγεται το αμάξι που ζει;
- Καρ-που-ζι!

ΚΡΙΟΣ
Δείξτε φιλική συμπεριφορά απέναντι στους 
υφισταμένους σας και σε όσα άτομα σας 
προσφέρουν τη βοήθειά τους. Πιθανόν να 
χρειαστεί να αναλάβετε κάποιες επιπλέον 
επαγγελματικές υποχρεώσεις και να εργα-
στείτε σκληρά. Οι φίλοι σας θα είναι διατε-
θειμένοι, εάν βέβαια τους το ζητήσετε, να 
σας βοηθήσουν σε κάποια καθημερινά σας 
προβλήματα. 

ΤΑΥΡΟΣ
Οι μέρες που διανύουμε είναι μέρες κατά 
τις οποίες πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας, 
αφού εσείς θα είστε στο επίκεντρο της προ-
σοχής όλων στο ευρύ κοινωνικό σας περι-
βάλλον. Εσείς θα είστε που θα τους ανεβά-
σετε τη διάθεση, που θα τους συμβουλεύ-
σετε, που θα τους παροτρύνετε ή θα τους 
αποτρέψετε… Είστε ένα άτομο στο οποίο 
όλοι θέλουν να στηριχθούν! 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Ίσως να αντιμετωπίσετε κάποια επαγγελ-
ματικά προβλήματα αυτή την εβδομάδα. 
Προσοχή, θα χρειαστεί να δείξετε ιδιαίτερη 
σύνεση στα οικονομικά σας. Καλό θα ήταν 
να είστε πιο φιλικοί με τους ανθρώ-
πους που σας περιβάλλουν. Σκε-
φτείτε πολύ πριν πράξετε και 
αποφύγετε συγκρούσεις 
και αντιπαραθέσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Διακύμανση θα έχετε 
στην έκβαση των υπο-
θέσέων σας και αυτό 
σας προκαλεί εσωστρε-
φείς και κυκλοθυμικές 
τάσεις. Προσέξτε μην σας 
εξαπατήσουν με ψεύτικες υπο-
σχέσεις και φυλαχτείτε από τη ρευ-
στότητα της εποχής. Πρέπει να αντιληφθείτε 
το φθόνο του περιβάλλοντος για μια σημα-
ντική σας επιτυχία και περισσότερο πρέπει 
να φυλαχτείτε από το στενό σας περιβάλλον.

ΛΕΩΝ
Νιώθετε έντονη την ανάγκη να ξοδέψετε, 
σε βαθμό που κοντεύετε να χάσετε κάθε 
μέτρο. Αντισταθείτε σε αυτή την παράλογη 
επιθυμία να αποκτήσετε ότι βλέπετε. Ήρθε 
ο καιρός να σκεφτείτε σοβαρά τη διαφορά 
ανάμεσα στο θέλω κάτι και στο χρειάζο-
μαι πραγματικά κάτι. Όσο για την προσοχή 
που απαιτείτε κατά διαστήματα από τους 
άλλους, θυμηθείτε πως για να πάρετε κάτι, 
πρέπει να δώσετε και εσείς. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Παρά την προοδευτική πορεία στην εργασία 
σας που απαιτεί αρκετό κόπο και υπομονή, 
πρέπει να θυμάστε, πως κάθε μεταβατική 
κατάσταση δεν είναι εύκολη, ούτε σύντομη. 
Οι αλλαγές που θα γίνουν, πρέπει να υπαγο-
ρεύονται από τις δικές σας βαθύτερες ανά-
γκες και να είναι ζυγισμένες με πολλή σκέψη. 
Αυτές τις μέρες χωρίς να υπερβάλλετε, 
εντυπωσιάζετε το περιβάλλον σας, με την 
ευστροφία σας και κατακτάτε τους άλλους με 
τις επίμονες ιδέες και επιθυμίες.

ΖΥΓΟΣ
Θέλετε τόσο πολύ να πετύχετε τους στόχους 
σας, με αποτέλεσμα να δίνετε πολύ από τον 
εαυτό σας σε αρκετά θέματα και στο τέλος 
να μην γίνεται απολύτως τίποτα ή να μην 
γίνεται σωστά. Στην πραγματικότητα υπάρ-
χει χρόνος για όλα, απλώς πρέπει επειγό-
ντως να βάλετε προτεραιότητες. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αυτή την εβδομάδα θα σας απασχολήσουν 
πολύ τα επαγγελματικά σας. Όλοι έχουν μεί-
νει πολύ ευχαριστημένοι με την απόδοσή 
σας και είναι έτοιμοι να σας αναθέσουν και-
νούργιες, περισσότερες και μεγαλύτερες 
ευθύνες. Είναι η κατάλληλη στιγμή να εντυ-
πωσιάσετε τους γύρω σας με τις ικανότη-
τές σας. Στο σπίτι τα πράγματα βρίσκουν το 
δρόμο τους. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτές οι μέρες είναι καθοριστικές για να 
ξεκαθαρίσετε τις σχέσεις σας και να τις 
βάλετε κάτω από νέα δεδομένα. Υπάρχει 
περίπτωση να έχετε τσακωμούς έως και 
ρήξεις. Δεν είναι σίγουρο ότι οι ρήξεις είναι 
οριστικές, εκτός κι αν ήσασταν δυσαρεστη-

μένοι από την προηγούμενη περίοδο. 
Χρειάζεται προσοχή.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αυτή η εποχή σας 
βοηθά να ανακτήσετε 
γρήγορα χαμένο έδα-
φος στον επαγγελμα-
τικό χώρο και να έχετε 
καλές αποδόσεις. Οι 

καθυστερήσεις και οι 
αναβολές θα μπορού-

σαν λίγο να μπλοκάρουν 
την ορμή σας, αλλά μην ανη-

συχείτε γιατί είναι περαστικό. Οι 
εντάσεις πάντως δεν θα λείψουν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Το διάστημα αυτό που διανύουμε είναι 
ευνοϊκό για τις κοινωνικές και επαγγελματι-
κές σας επιδιώξεις παρόλο που δεν θα λεί-
ψουν και κάποιες μικρές αντιξοότητες στην 
προσπάθειά σας για κάτι καινούργιο. Προ-
σπαθήστε να ελέγξετε τους εκνευρισμούς 
σας. Ύστερα από πάρα πολύ καιρό θα αντα-
μειφθείτε απλόχερα στην κοινωνική σας 
ζωή και θα βοηθήσετε να καλλιεργήσετε 
την ποιότητα στη σχέση σας.

ΙΧΘΕΙΣ
Οι συνθήκες που επικρατούν στον εργα-
σιακό σας χώρο, είναι πιθανό να φέρουν 
ξαφνικές αλλαγές. Μην προχωρήσετε χωρίς 
δεύτερη σκέψη σε συζητήσεις και ενέρ-
γειες και φανείτε διαλλακτικοί. Οργανώστε 
τις επιδιώξεις σας έτσι ώστε να μην είστε 
αναγκασμένοι να κάνετε υποχωρήσεις. Θα 
υπάρξουν αρκετές ευκαιρίες για να αυξή-
σετε τα έσοδά σας, αλλά είναι πιθανόν να 
μην τις αντιληφθείτε γιατί παράλληλα αυξά-
νονται και τα έξοδά σας. Συνεχίστε τις προ-
σπάθειες που κάνετε για να βρείτε οριστικές 
λύσεις στα επαγγελματικά σας και μην απο-
θαρρύνεστε με την πρώτη δυσκολία.
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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

Ιεράπετρα , αρχές 
δεκαετίας 1900

Η Καθολική Εκκλησία 
Αθηνών το 1929

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ,1951 .
Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΤΟ 

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Αθήνα 1913. Από τις 
εκδηλώσεις εορτασμού της 

λήξης του Βαλκανικού 
πόλεμου . Στην άμαξα ο 

βασιλιάς Κωνσταντίνος με την 
βασίλισσα Σοφία και τον 

διάδοχο Γεώργιο

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ. Χειμερινή 
άποψη το 1953

Καρναβάλι στην Αθήνα την 
δεκαετία του 1950

Το γυμνάσιο στην 
πλατεία της Άρτας , 

17/08/1952

Στον Λευκό Πύργο , 
δεκαετία 1920

Ο ‘’ σφουγκαράς ‘’ έξω 
από την Εθνική Τράπεζα 
στο Σύνταγμα . Δεκαετία 

1960

Το γεφύρι της Άρτας , 
καρτ ποστάλ της 
δεκαετίας 1970
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Από τη γοητευτική Παλιά Πόλη, το 
φημισμένο σαββατιάτικο παζάρι και 
τα υπέροχα γλυκά μέχρι τον Νέστο και 
τις λιμνοθάλασσες με τα φλαμίνγκο.

H 
Ξάνθη, από τα μέσα της δεκαετί-
ας του 1860 μέχρι και περίπου το 
1930, έζησε ένδοξες εποχές. Η ακ-
μή και ο πλούτος ήρθαν χάρη σε έ-

να φιρμάνι του σουλτάνου το 1859, που έδι-
νε τη δυνατότητα και σε άλλους πληθυσμούς, 
εκτός από τους Οθωμανούς, να δραστηριο-
ποιηθούν στο εμπόριο καπνού, με αποτέλε-
σμα μέσα σε λίγα χρόνια να τριπλασιαστεί ο 
πληθυσμός της Ξάνθης.
Η εκλεκτή ποικιλία «μπασμά», από τις καλύ-
τερες και ακριβότερες της Ευρώπης, προο-
ρισμένη για τσιγάρα πολυτελείας, άρχισε να 
καλλιεργείται ευρέως, προσελκύοντας και 
οικονομικά εύρωστες οικογένειες αλλά και 
εργάτες από πολλές περιοχές. Στα τέλη του 
19ου αιώνα λειτουργούσαν προξενεία, τρά-
πεζες, ασφαλιστικά γραφεία, καμπαρέ, 150 
καταστήματα, 50 χάνια, λέσχες, σωματεία, 
σύλλογοι και, βέβαια, καπνεργοστάσια.
Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Ξάνθης δια-
μόρφωσαν αστοί και εργάτες. Οι διαφορε-
τικοί πληθυσμοί (Τούρκοι, Βούλγαροι, Έλλη-
νες, Αρμένιοι, Ηπειρώτες, άνθρωποι από τη 
Χαλκιδική, την ανατολική Ρωμυλία, τη Μικρά 
Ασία και τον Πόντο) ζούσαν και εργάζονταν 
μαζί, συμβάλλοντας στην κοινωνική και 
πολιτιστική πολυμορφία της Ξάνθης. Η οικο-
νομική ανάπτυξη συνοδεύτηκε από έντονη 
πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση, παρά-
δοση που διατηρήθηκε μέσα στους αιώνες 
και είναι ορατή και σήμερα, με πολλά πολιτι-
στικά δρώμενα και συλλόγους.
Από το 1860 περίπου και μέχρι το 1920 χτί-
ζονται τα εντυπωσιακά αρχοντικά της Παλιάς 
Πόλης. Αυτά ήταν τα σπίτια των καπνεμπό-
ρων. Έξω από τα όρια της Παλιάς Πόλης 
βρίσκονταν οι μεγάλες καπναποθήκες και 
τα σπίτια των εργατών. Η Παλιά Πόλη έχει 
χαρακτηριστεί από το 1977 προστατευό-
μενος οικισμός, ενώ το 1995 κηρύχθηκαν 
διατηρητέα περίπου 600 κτίρια σε όλη την 
Ξάνθη.

ΤΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
1. Αρχοντικό Κουγιουμτζόγλου: Το αρχο-
ντικό των αδερφών καπνεμπόρων Κουγι-
ουμτζόγλου χτίστηκε τη δεκαετία του 1860, 
με σχέδια από τη Ρωσία. Οι δίδυμες κατοι-
κίες μοιράζονται αυλή με χαμάμ, ενώ εδώ 
στεγάζεται το Λαογραφικό και Ιστορικό 
Μουσείο της Ξάνθης (Αντίκα 7, τηλ. 25410-
25421, καθημερινά πλην Δευτέρας 09.00-
14.30, 2 ευρώ).
2. Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ: Ένα από τα κτίρια 
στα οποία στεγάζει τις δραστηριότητές της η 
ΦΕΞ (Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης). Χτίστηκε 
το 1900 σε νεοκλασικό ύφος και είναι διατη-
ρητέο οίκημα. Στη συμβολή των οδών Μαυ-
ρομιχάλη και Παλαιολόγου.
3. Δημοτική Πινακοθήκη: Από τα παλαιό-
τερα κτίσματα της πόλης, η ανέγερσή του 
τοποθετείται στα μέσα του 19ου αιώνα. Κλα-
σικό δείγμα μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής 
με ξυλόγλυπτα στοιχεία και τα χαρακτηρι-

στικά εξωτερικά σαχνισιά. Στη συμβολή των 
οδών Ορφέως και Πινδάρου (τηλ. 25410-
24542, δεν είναι ανοιχτή στο κοινό αυτή την 
περίοδο, αλλά μπορείτε να την επισκεφτείτε 
έπειτα από συνεννόηση με το Κέντρο Πολιτι-
σμού του δήμου).
4. Αρχοντικό Καραδήμογλου: Χτίστηκε τη 
δεκαετία του 1920 από καπνέμπορο. Χαρα-
κτηριστικό δείγμα εκλεκτικισμού του Μεσο-
πολέμου, με πολλά διακοσμητικά και γύψινα. 
Σήμερα στεγάζει την Υπηρεσία Πολιτικών 
Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Ορφέως 24.
5. Μητροπολιτικό Μέγαρο Ξάνθης: Χρονο-
λογείται από το 1897. Το διώροφο κτίριο σε 
νεοκλασικό ύφος έχει απόλυτη συμμετρία 
και επιβλητική είσοδο. Απέναντι θα δείτε το 
1ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης, σε κτίριο 
που χτίστηκε το 1840 από τον καπνέμπορο 
Ματσίνη. Στην πλατεία Μητροπόλεως.
6. Ανάμεσα στην Παλιά Πόλη και την παρα-
δοσιακή συνοικία Σαμακώβ ρέει ο ποταμός 
Κόσυνθος και η καινούργια πεζογέφυρα 
είναι το καλύτερο σημείο για να θαυμάσετε 
το τοπίο. Λίγο πιο πάνω ξεκινάει το λεγό-
μενο «Μονοπάτι της Ζωής», μια πεζοπορική 
διαδρομή μήκους περίπου 1 χλμ., η οποία 
ακολουθεί την πορεία του ποταμού και έχει 
παρτέρια φυτεμένα με βότανα και λουλού-
δια. Στα 15 λεπτά περπάτημα θα συναντή-
σετε και ένα εκκλησάκι. Περπατώντας ένα 
χιλιόμετρο ακόμη θα βρεθείτε στο «Κάστρο 
της Ξανθίππης», ένα βυζαντινό κάστρο, το 
οποίο δυστυχώς έχει αφεθεί στην τύχη του.
7. Κάντε μια βόλτα στη μεγάλη κεντρική πλα-
τεία της πόλης, η οποία σχεδιάστηκε το 1870. 
Εδώ βρίσκεται και το «Ρολόι», ένας πύργος 
ύψους 20 μ., που κατασκευάστηκε το 1859, 
ως μέρος τεμένους. Λίγο πιο κάτω θα βρείτε 
τη σκεπαστή Δημοτική Αγορά, χτισμένη το 
1940, η οποία μέχρι και σήμερα λειτουργεί 
καθημερινά.
8. Το καρναβάλι της Ξάνθης είναι το σημα-
ντικότερο της βόρειας Ελλάδας. Πολύ κόσμο 
προσελκύουν και οι Γιορτές της Παλιάς 
Πόλης την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμ-
βρίου. Και στις δύο περιπτώσεις, να ξέρετε 

ότι οι επισκέπτες είναι πολλοί και θα συνα-
ντήσετε συνωστισμό στα κεντρικά σημεία 
της Ξάνθης.

ΩΡΑ ΓΙΑ... ΝΕΣΤΟ
Η πόλη της Ξάνθης είναιη κατάλληλη βάση 
για να εξερευνήσετε τη γύρω περιοχή. Ο 
Νέστος απέχει περίπου 13 χλμ. και είναι ο 
πέμπτος μεγαλύτερος ποταμός της Ελλάδας, 
φυσικό σύνορο ανάμεσα στη Μακεδονία και 
τη Θράκη. Πηγάζει από τη Βουλγαρία, εισέρ-
χεται στο ελληνικό έδαφος στα όρια της Δρά-
μας, συνεχίζει στον νομό Ξάνθης και εκβάλ-
λει στο Θρακικό Πέλαγος, όπου το δέλτα του 
ποταμού έχει χαρακτηριστεί ως Υδροβιότο-
πος Διεθνούς Σημασίας. Οι δύο κυριότερες 
«πύλες» του είναι τα χωριά Σταυρούπολη 
και Τοξότες, βόρεια και νότια των Στενών του 
Νέστου. Μπορείτε να επισκεφτείτε την περι-
οχή όλο τον χρόνο, με ιδανικότερες εποχές 
την άνοιξη και το φθινόπωρο. Και τον χει-
μώνα, όμως, αν το επιτρέπουν οι καιρικές 
συνθήκες, μπορείτε να περπατήσετε στα 
Στενά του Νέστου και να κάνετε δραστηριό-
τητες στα νερά του ποταμού.
Πεζοπορία: Ερειπωμένους οικισμούς, τους 
μαιανδρισμούς του ποταμού, παραποτάμια 
δάση, το τρένο που περνάει – όλα αυτά θα τα 
δείτε πεζοπορώντας. Η διαδρομή ξεκινά στο 
χωριό Γαλάνη, δίπλα στον Νέστο, περνάει 
από τα εγκαταλελειμμένα χωριά Κρωμνικό 
και Κομνηνά και συνεχίζει προς Σταυρού-
πολη. Από Γαλάνη μέχρι Κομνηνά θα χρεια-
στείτε περίπου 5-6 ώρες. Η διαδρομή είναι 
κατάλληλη και για παιδιά από 14 ετών και 
άνω.
Rafting: Αν θέλετε να κάνετε rafting στον 
Νέστο, θα πρέπει να ανεβείτε λίγο πιο 
βόρεια, στο Παρανέστι Δράμας. Η διαδρομή 
είναι εντυπωσιακή και σε κάποια σημεία 
του φαραγγιού τα νερά γίνονται ορμητικά, 
πράγμα που καθιστά την εμπειρία πολύ δια-
σκεδαστική. Το rafting γίνεται καιρού επι-
τρέποντος και οι έμπειροι συνοδοί θα σας 
πουν αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες.
Για όλα τα παραπάνω, επικοινωνείτε με τους 
ανθρώπους της εταιρείας Riverland (Τοξότες, 

τηλ. 25410-62488, www.riverland.gr).
Αν κινείστε με δικό σας αυτοκίνητο, από το 
χωριό Τοξότες ξεκινάει διαδρομή μήκους 
39 χλμ. μέσα στα Στενά του Νέστου και πάνω 
από το ποτάμι, η οποία καταλήγει στο χωριό 
Σταυρούπολη. Θα δείτε από ψηλά το ποτάμι 
μέσα στο φαράγγι και θα περάσετε από τα 
ερειπωμένα χωριά Κρωμνικό και Λιβερά. Ο 
δρόμος έχει αρκετές στροφές και θα χρει-
αστείτε περίπου μία ώρα για να διανύσετε 
την απόσταση. Την ίδια διαδρομή ανάμεσα 
στα δύο χωριά μπορείτε να την κάνετε και 
με τρένο –από τις ωραιότερες σιδηροδρομι-
κές εμπειρίες στην Ελλάδα–, το οποίο πηγαί-
νει παράλληλα με την κοίτη του ποταμού. Για 
πληροφορίες: ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τηλ. 14511, www.
trainose.gr.

ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΓΙΑ ΦΛΑ-
ΜΙΝΓΚΟ
«Τώωωρα, έφυγαν τα φλαμίνγκο, δεν θα 
βρείτε», μας είπε με αυτοπεποίθηση η Ε. 
Και όμως, πολλά φοινικόπτερα ξεχειμωνιά-
ζουν στις λιμνοθάλασσες της Θράκης. Ο πλη-
θυσμός τους αυξάνεται τον Μάρτιο και τον 
Οκτώβριο, αλλά είναι σίγουρο ότι, όποτε 
και να έρθετε, θα συναντήσετε δεκάδες ροζ 
φλαμίνγκο. Πολλά πουλιά είναι επιδημητικά, 
παραμένουν δηλαδή και τον χειμώνα στην 
ίδια περιοχή, ενώ άλλα του ίδιου είδους ταξι-
δεύουν νοτιότερα ή πιο βόρεια, γι’ αυτό και 
συγκεκριμένες περιόδους τα φλαμίνγκο στη 
Θράκη αυξάνονται. Καλαμιώνες, υγρά λιβά-
δια, ρηχά νερά και δέντρα θα δείτε σε όλη την 
έκταση από το χωριό Νέα Κεσσάνη (20 χλμ. 
από την Ξάνθη) μέχρι και το χωριό  Ίμερος της 
Ροδόπης (53 χλμ. από την Ξάνθη). Αρχικά θα 
έχετε αριστερά τη λίμνη Βιστωνίδα και δεξιά 
τη λιμνοθάλασσα του Πόρτο Λάγος. Εκτός 
από τα φλαμίνγκο, υπάρχουν επίσης κορμο-
ράνοι, πελεκάνοι και δεκάδες άλλα είδη. Η 
στιγμή που θα δείτε από κοντά να σηκώνε-
ται ένα σμήνος από φλαμίνγκο είναι μαγική. 
«Η σημασία των πουλιών υπάρχει μόνο όταν 
πετούν για να θυμίζουν τον ξεχασμένο μας 
προορισμό», είχε σημειώσει στα «Σχόλια του 
Τρίτου» ο Μάνος Χατζιδάκις.

Ξάνθη: Ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση



LIFE56 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

28 Ιανουαρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

Τα έργα υλοποιούνται από το 
υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού

Τ
ο ποσό των 2.100.000 ευ-
ρώ εξασφάλισε το υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού από το Ταμείο Ανά-

καμψης και Ανθεκτικότητας για την 
χρηματοδότηση των έργων που έ-
χουν προγραμματιστεί στη Δυτι-
κή Μακεδονία. Η χρηματοδότηση 
αυτή αφορά, κατά κύριο λόγο, σε 
τρία μεγάλα έργα που θα ξεκινή-
σουν άμεσα στην Περιφερειακή Ε-
νότητα Καστοριάς.
Το πρώτο έργο αφορά στην «Απο-
κατάσταση και Ανάδειξη τεμένους 
Κουρσούμ Καστοριάς». Το έργο, 
με προϋπολογισμό 1.000.000 
ευρώ, προβλέπει την αποκατά-
σταση του τεμένους Κουρσούμ, 
τέλη 15ου/αρχές 16ουαι., το οποίο 
βρίσκεται στην πλατεία Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης της Καστοριάς. Πρόκει-
ται για μονόχωρο τρουλαίο κτί-
σμα, στον τύπο των επαρχιακών 
οθωμανικών τεμενών που συνα-
ντώνται στην Ελλάδα και τα Βαλ-
κάνια. Το μνημείο αποκαθίσταται 
πλήρως και καθίσταται προσβά-
σιμο στα ΑμεΑ. 
Παράλληλα, προβλέπεται η «Απο-
κατάσταση Βυζαντινού Ναού 
Ταξιαρχών Μητροπόλεως και 

συν τήρηση των τοιχογραφι-
ών του». Το έργο αποκατάστα-
σης του Ναού Ταξιαρχών Μητρο-
πόλεως (10ος αι.). προϋπολογι-
σμού 800.000 ευρώ, προβλέπει 
την πλήρη αποκατάσταση του μνη-
μείου με αρμολογήματα των τοιχο-
ποιιών και ενέματα, τοποθέτηση 
ελκυστήρων στερέωση, καθαρι-
σμό και αισθητική αποκατάσταση 
τοιχογραφιών, που χρονολογού-
νται σε δύο περιόδους, τον 10ο και 
τον 14ο αι.
Επιπλέον, στα έργα που θα χρημα-
τοδοτηθούν συμπεριλαμβάνεται η 
«Συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς 

Μονής Παναγίας Μαυριώτισσας». 
Το μοναστήρι της Παναγίας Μαυ-
ριώτισσας, στο ανατολικό άκρο της 
χερσονήσου της Καστοριάς, χρο-
νολογείται απέναντι από το Μαυ-
ροχώρι (Μαύροβο), σε απόσταση 
τεσσάρων χιλιομέτρων από την 
πόλη. Η Ιερά Μονή της Μαυριώ-
τισσας κτίστηκε τον 11ο αιώνα Το 
έργο της συντήρησης των τοιχο-
γραφιών της Ιεράς Μονής Πανα-
γίας Μαυριώτισσας, έχει προϋπο-
λογισμό 300.000 ευρώ. Οι τοιχο-
γραφίες, εξαιρετικής τέχνης και 
αισθητικής, χρονολογούνται στο 
τέλος του 12ου- αρχές του 13ου 

αιώνα.
«Προχωρούν, με γρήγορους ρυθ-
μούς, τα έργα που -με τη χρηματο-
δότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας- υλοποιού-
νται από τις υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακε-
δονίας. Το χρηματοδοτικό εργα-
λείο του Ταμείου Ανάκαμψης δίνει 
την ευκαιρία να δρομολογηθούν 
περισσότερα έργα Πολιτισμού σε 
όλη τη χώρα με δεδομένη την ανα-
πτυξιακή διάσταση του τομέα» 
δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.

Η 
εκπόνηση των απαραίτητων μελε-
τών ανάδειξης, ανάπλασης και συ-
ντήρησης του Αρχαιολογικού Χώ-
ρου του Ιερού της Αυλιδείας Αρτέ-

μιδος, ώστε στη συνέχεια το αντίστοιχο έρ-
γο να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμ-
μα, ήταν το αντικείμενο της προγραμματικής 
σύμβασης που συνυπέγραψαν η Υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη 
και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φά-
νης Σπανός.
Η Προγραμματική Σύμβαση έχει διάρκεια 
12 μηνών. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
του έργου -76.840€- καλύπτεται από πιστώ-
σεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ 
τις διαδικασίες εκπόνησης και έγκρισής τους 
αναλαμβάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
«Έχουμε μία σταθερή συνεργασία με την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και με τον Περι-
φερειάρχη Φάνη Σπανό για την προώθηση 
έργων προστασίας και ανάδειξης της πολι-
τιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας. Η Περιφέρεια αναγνωρίζει 
τη σημασία της προστασίας του πολιτιστι-
κού αποθέματος και της διασύνδεσής του με 

την αναπτυξιακή δυναμική των τοπικών κοι-
νοτήτων. Με την Προγραμματική Σύμβαση 
που υπογράψαμε, εξασφαλίζεται η συνέ-
χεια του έργου ανάδειξης, ανάπλασης και 
συντήρησης του Ιερού της Αυλιδείας Αρτέ-
μιδος, ενός χώρου άμεσα συνδεδεμένου με 
τα ομηρικά έπη, ο οποίος παρέμεινε τόπος 
λατρείας σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας. 

Οι προσπάθειές μας στοχεύουν στην προ-
στασία και ανάδειξη του πολιτιστικού πλού-
του της Εύβοιας, αλλά και στην ενίσχυση και 
προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού της 
ευρύτερης περιοχής. Ευχαριστώ τον Περιφε-
ρειάρχη για τη γόνιμη συνεργασία» δήλωσε 
η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη.

Σεμινάριο 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 
στο Ίδρυμα Β. & 
Μ. Θεοχαράκη 

Το σεμινάριο «Τέχνη και μου-
σείο – Δημιουργία και εκπαί-
δευση» πραγματοποιείται, 
για δεύτερη χρονιά φέτος, στο 
Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη και 
μεταδίδεται διαδικτυακά.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να 
προσφέρει πρακτική γνώση και 
εξάσκηση καθώς και την απα-
ραίτητη μεθοδολογική προσέγ-
γιση βάσει θεωρητικών μοντέ-
λων, σχετικά με τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων σε μου-
σεία, χώρους τέχνης και άλλες 
δομές πολιτισμού και εκπαί-
δευσης.
Μέσω του σεμιναρίου οι συμ-
μετέχοντες θα αποκτήσουν τα 
κατάλληλα εργαλεία και κυρίως 
τα απαραίτητα βιώματα ώστε 
να είναι σε θέση στη συνέ-
χεια να δημιουργήσουν τις 
δικές τους εκπαιδευτικές δρά-
σεις, μέσα από τις οποίες παι-
διά, νέοι και ενήλικες θα έχουν 
τη δυνατότητα αφενός να ανα-
πτύξουν μία ουσιαστική σχέση 
με την τέχνη και αφετέρου να 
συναντηθούν δημιουργικά με 
τα εκθέματα, τον εαυτό τους και 
τους άλλους.
Το σεμινάριο ξεκινά στις 2 
Φεβρουαρίου, πραγματοποιεί-
ται μέσω zoom και απευθύνεται 
σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας, μου-
σειοπαιδαγωγούς, επιμελητές 
εκθέσεων, και γενικότερα σε 
όσους ενδιαφέρονται να γνω-
ρίσουν και να ασκηθούν στη 
δημιουργική συνάντηση του 
κοινού με τα έργα τέχνης.
Βασικοί εισηγητές είναι η Κατε-
ρίνα Ρογκάκου, ιστορικός, παι-
δαγωγός πολιτισμού και μου-
σειοπαιδαγωγός, και ο Πανα-
γιώτης Τσιρίδης, μουσικοπαι-
δαγωγός και συγγραφέας. Στο 
σεμινάριο παρεμβαίνουν, από 
το Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, 
η Μαρίνα Μήλιου-Θεοχαράκη, 
Contemporary Art Curator η 
Ειρήνη Αλεξανδράκη, Υπεύ-
θυνη Εκπαιδευτικών Προ-
γραμμάτων και η Άννα Πλέσσα, 
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προ-
γραμμάτων.

Το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί με 2.100.000 ευρώ 
έργα πολιτισμού στην Καστοριά 

Σε τροχιά ανάπλασης και ανάδειξης ο Αρχαιολογικός 
Χώρος του Ιερού της Αυλιδείας Αρτέμιδος 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Ο 
Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρώτη 
του νίκη στο 2022 και τα χαμόγελα ε-
πέστρεψαν στους ερυθρόλευκους. Οι 
παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς επικράτη-

σαν 2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα για την 19η αγωνιστική 
της Super League Interwetten.
Δεν έπιασε τρομερό ρυθμό ο Ολυμπιακός, αλλά 
έκανε τη δουλειά του. Το σκορ άνοιξε ο Μασού-
ρας στο 4ο λεπτό. Οι ερυθρόλευκοι διαχειρίστη-
καν το προβάδισμα χωρίς να απειλούνται και 
κλείδωσαν τη νίκη στο 88’ με τον Τικίνιο.
Όσον αφορά στην βαθμολογία, μία εβδομάδα 
πριν από το παιχνίδι της Τούμπας, ο Ολυμπιακός 
είναι στο +9 από τον δεύτερο ΠΑΟΚ. 
Στην 5η θέση με 27 βαθμούς παρέμεινε ο ΠΑΣ 
Γιάννινα. 

Κυρίαρχος με γκολ από νωρίς 
ο Ολυμπιακός
Ο Πέδρο Μαρτίνς αποφάσισε να 
παρατάξει την ομάδα του με τρι-
άδα στα μετόπισθεν για ακόμη ένα 
παιχν ίδι. Επιπλέον, επέλεξε τον 
Ανδρούτσο αντί του Λαλά, και τον 
Βαλμπουενά αντί του Ρόνι Λόπες. 
Ο ΠΑΣ Γιάννινα είχε τον Σούλη τελικά 
κάτω από τα δοκάρια, παρά το πρόβλημα 
που αντιμετώπισε μέσα στην εβδομάδα. Με 
4-2-3-1 και τον Παντελάκη στη θέση του κεντρι-
κού επιθετικού οι Ηπειρώτες.
Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τον Ολυμπιακό, 
ο οποίος σκόραρε το πρώτο του γκολ μέσα στο 
2022 στο πρωτάθλημα. 
Ο Σάλιακας προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα 
με το κεφάλι στον τερματοφύλακα. Ο Μασούρας 
παρακολούθησε την κίνηση του παίκτη του ΠΑΣ, 
πρόλαβε και τσίμπησε την μπάλα στέλνοντας την 
από κοντά στα δίχτυα. Το γκολ αυτό ελευθέρωτα 
τα πόδια των παικτών του Ολυμπιακού.
Οι ερυθρόλευκοι κρατούσαν την μπάλα σ τα 
πόδια τους, κυκλοφορούσαν και προσπαθούσαν 
να γίνουν απειλητικοί. 
Η αλήθεια είναι πως στο πρώτο μέρος, ο Ολυμπι-
ακός είχε άλλες δύο τελικές μέσα από την περι-

οχή. Ένα άστοχο σουτ του Ανδρούτσου στο 35’, 
έπειτα από καλή πάσα του Αραμπί και ένα σουτ 
του Εμβιλά που δεν είχε τύχη στο 39’. 
Ο ΠΑΣ σε καμία περίπτωση στο πρώτο μέρος δεν 
μπόρεσε να κάνει αισθητή την παρουσία του.

Ο Τικίνιο κλείδωσε στο φινάλε τη νίκη
Κατά την έναρξη του δευτέρου μέρους ο ΠΑΣ 
Γιάννινα ήταν εκείνος που προχώρησε σε αλλα-
γές. 
Ο Ηρακλής Μεταξάς γύρισε σε 4-4-2 τον σχημα-
τισμό, με την ομάδα του να πιέζει πιο ψηλά στον 
αγωνιστικό χώρο. 
Τη μεγάλη ευκαιρία την είχε ο Ολυμπιακός. Στο 
57ο λεπτό έπειτα από εκτέλεση κόρνερ από τα 
δεξιά, ο Μανωλάς πήρε την κεφαλιά, απομά-

κρυνε στην γραμμή ο Σάλιακας με τον 
Σούλη εξουδετερωμένο.

Ο Ολυμπιακός κυκλοφορούσε την 
μπάλα, χωρίς να είναι βέβαια απει-
λητικός. 
Στο 70ο λεπτό πέρασε και ως 
αλλαγή ο Λαλά σ τη θέση του 
Μανωλά που είχε ενοχλήσεις, ενώ 

ο Τικίνιο αντικατέστησε τον Αρα-
μπί, με τους ερυθρόλευκους να δια-

χειρίζονται το προβάδισμά τους.
Τη δεύτερη τελική του ο Ολυμπιακός είχε 

στο 78 λεπτό με ένα σουτ του Ματιέ Βαλμπου-
ενά, πριν να δώσει την θέση του στον Βρουσάι. Ο 
Καραχάλιος στο 84’ δοκίμασε το πόδι του, χωρίς 
να απειλήσει τον Τζολάκη. Στο 87ο λεπτό ο Καρα-
χάλιος κέρδισε κόρνερ μετά από ένα νέο σουτ 
του.
Σε αυτό το σημείο ο Ολυμπιακός κατάφερε να 
κλειδώσει τη νίκη. Συγκεκριμένα στο 88ο λεπτό 
ο Ανδρούτσος έκανε το πρώτο σουτ στα όρια της 
περιοχής, η μπάλα κόντραρε, πήρε εκ νέου την 
κατοχή. Έκανε σέντρα-σουτ, ο Τικίνιο καλυπτό-
μενος πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα. 
Οι ερυθρόλευκοι έχασαν κι άλλη ευκαιρία στο 
90+1’ με τον Μαντί Καμαρά. Έτσι, ο Ολυμπιακός 
πανηγύρισε τη νίκη στο φινάλε του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός με σβηστές μηχανές και χάρη σε γκολ των Μασούρα (4’) και Τικίνιο (88’) 
επικράτησε 2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα για την 19η αγωνιστική της Super League Interwetten και οι 
ερυθρόλευκοι είναι στο +9 από τον ΠΑΟΚ πριν από το ντέρμπι.

Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0: Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0: 
Χαμογέλασε ξανά και παρέμεινε στο Χαμογέλασε ξανά και παρέμεινε στο 
+9 πριν από την Τούμπα+9 πριν από την Τούμπα

Βόλος - ΠΑΟΚ 0-4
Τεσσάρα με τους συνήθεις 
υπόπτους 

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν από την αρχή δυνατά στο παιχνίδι και 
προσπάθησαν να πάρουν από την αρχή το προβάδισμα στο ματς 
για να έχει εν συνεχεία ευκολότερο έργο. Δεν τα κατάφερε στις 
δύο τελικές που είχε με τους Ζϊβκοβιτς και Κούρτιτς στο 2’ και στο 
7’ και χρειάστηκε ένα μάλλον εύκολο πέναλτι για να ανοίξει το 
σκορ.

Στο 21’ ο Μίτριτσα έκανε την ενέργεια από τα αριστερά μέσα στην περι-
οχή, ο Φερνάντες έβαλε το πόδι του, βρήκε τον Ρουμάνο που έπεσε σχε-
τικά εύκολα με τον Παπαπέτρου να δείχνει την άσπρη βούλα.
Ο Κούρτιτς ανέλαβε την εσχάτη των ποινών και νίκησε τον Κλέιμαν 
καθώς έστειλε τη μπάλα στην αριστερή μεριά την ώρα που ο γκολκίπερ 
του Βόλου έπεσε από τα δεξιά. Αυτό ήταν το 14ο φετινό τέρμα του μέσου 
του ΠΑΟΚ ο οποίος έχει χάσει μόλις ένα πέναλτι μέσα στη σεζόν.
Μετά το 1-0 ο ΠΑΟΚ και με το Βόλο να ανοίγει τις γραμμές του η ομάδα 
του Λουτσέσκου έκανε ότι ήθελε στο γήπεδο και απειλούσε συνέχεια. 
Αρχικά ο Άκπομ στο 24’ έστειλε τη μπάλα έξω με κεφαλιά από το ύψος 
της μικρής περιοχής. Εν συνεχεία πάλι ο Άγγλος φορ έκανε την κίνηση 
και το σουτ στο 26’ αλλά είδε τον Κλέιμαν να μπλοκάρει τη μπάλα.
Το 2-0 για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 29’ μετά από ωραία συνεργασία σε εκτέ-
λεση κόρνερ. Ο Ζίβκοβιτς από τα αριστερά έκανε το κόρνερ στο πρώτο 
δοκάρι, εκεί πετάχθηκε ο Κούρτιτς έκανε την κεφαλιά πάσα στο δεύτερο 
δοκάρι με τον Ίνγκασον να πετάγεται και με κεφαλιά να γράφει το 2-0.
Το πρώτο μέρος έκλεισε με το Βόλο να έχει μια εξαιρετική φάση για να 
μειώσει το σκορ όταν στο 45’ ο Μπαρτόλο βρέθηκε σε θέση βολής στο 
ύψος της μικρής περιοχής, έκανε το πλασέ αλλά ο Πασχαλάκης μπλόκαρε 
με το πόδι και κράτησε το μηδέν.

Δεν έριξε ρυθμούς ούτε στο δεύτερο
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς και στο δεύτερο 45λεπτο με 
τον Άκπομ στο 52’ να κλέβει τη μπάλα τον Μπίσεσβαρ να γίνεται κάτο-
χος της, να κάνει το σουτ και τον Κλέιμαν να διώχνει εντυπωσιακά σε 
κόρνερ. 
Οκτώ λεπτα αργότερα και πάλι ο Άγγλος φορ σε παράλληλη μπαλιά από 
τα αριστερά έκανε την προβολή με τη μπάλα να φεύγει ψηλά πάνω από 
την εστία του Κλέιμαν. Στο 61’ ο Ζίβκοβιτς έκανε το διαγώνιο σουτ και 
είδε τον γκολκίπερ του Βόλου να του λέει όχι.
Το 0-3 του ΠΑΟΚ ήρθε με τον Σάστρε στο 64’ μετά από εκτέλεση κόρ-
νερ του Ζίβκοβιτς από τα αριστερά. Η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά, 
έφτασε στον Ισπανό, που έκανε το σουτ και έστειλε τη μπάλα στο γάμα 
της εστίας του Κλέιμαν.
Η αντίδραση του Βόλου ήρθε στο 67’ με τον Φερράρι να βρίσκεται μέσα 
στην περιοχή του ΠΑΟΚ από τα αριστερά, έκανε το σουτ με τον Πασχα-
λάκη να διώχνει με το ένα χέρι και τη μπάλα να βρίσκει στο δεξί δοκάρι 
του γκολκίπερ των φιλοξενούμενων.
Ο ΠΑΟΚ βρήκε και τέταρτο γκολ, με τον πιο επικίνδυνο παίκτη του στην 
αναμέτρηση. Ο Μίτριτσα πήρε τη μπάλα στα αριστερά έκανε την παράλ-
ληλη μπαλιά και ο Άκπομ από κοντά αυτή τη φορά σημάδεψε σωστά και 
έκανε το 0-4.
Με το σκορ στο 0-4 ο Λουτσέσκου βρήκε την ευκαιρία να κάνει αλλαγές, 
να δώσει ανάσες στους παίκτες του και να σκεφτεί τη ρεβάνς του Κυπέλ-
λου με την ΑΕΚ την Τετάρτη,το οποίο αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας.
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Ο 
Παναθηναϊκός αν και δεν έ-
παιξε καλά κόντρα στον Ιω-
νικό κατάφερε να πάσει μια 
πολύ σημαντική νίκη για τη 

συνέχεια, να φτάσει σε ένα σπουδαίο 
διπλό μετά το τέρμα που πέτυχε ο Αϊ-
τόρ στο πρώτο μέρος και να εδραιωθεί 
στην τετράδα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατέ-
βασε την ομάδα του με δύο αλλαγές στο 
αρχικό σχήμα σε σχέση με το ντέρμπι 
της περασμένης εβδομάδας καθώς ε-
πανέφερε τον Καρλίτος στο αρχικό σχή-
μα, όπως και τον Βιτάλ και άφησε στον 
πάγκο τους Παλάσιος και Μακέντα. Από 
την άλλη μια αλλαγή στην ενδεκάδα του 
είχε και ο Ιωνικός σε σχέση με το περα-
σμένο παιχνίδι και την ήττα από τη Λα-
μία στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής.
Το παιχνίδι ήταν εν γένει κακό με τ ις 
δύο ομάδες να έχουν λίγες τελικές, ο 
Ιωνικός περισσότερες αλλά καμία προς 
την εστία καθώς αν και έκανε 11 
τελικές προς την εσ τία του 
Παναθηναϊκού μόλις δύο 
ε ίχαν τ ις αξ ιώσε ις να 
γ ίνουν καλές σ τ ιγμές 
αλλά τη μια η κεφα-
λιά του Μύγα έφυγε 
έξω και τη δεύτερη 
του σου τ  κα ι  πάλ ι 
του Μύγα κόν τραρε 
στον Χουάνκαρ και εν 
συνεχεία στο αριστερό 
δοκάρι και έξω.
Από την άλλη ο Παναθηνα-
ϊκός είχε πέντε τελικές, οι τέσ-
σερις προς την εστία αλλά το αξι-
οσημείωτο είναι πως όλες τους ήταν 
εκτός περιοχής. Στη μια που έκανε μέσα 
από την περιοχή, αυτή του 38’ ο Πανα-
θηναϊκός βρήκε το γκολ με τον Αϊτόρ.

Καλύτερα ο Ιωνικός, το γκολ ο 
Παναθηναϊκός
Το πρώτο μέρος ξεκίνησε με τον Ιωνικό 
να μπαίνει καλύτερα στο ματς, να πιέ-
ζει, να απειλεί πρώτος αλλά χωρίς να 
βγάλει κλασική φάση προς την εστία 
του Μπρινιόλι. Η απόδοση του Πανα-
θηναϊκού ανέβηκε μετά το 10’ με τους 
πράσινους να κρατούν περισσότερη 
ώρα τη μπάλα στα πόδια τους και να 
ψάχνουν διαδρόμους προς την πολυ-
πρόσωπη άμυνα του Ιωνικού και αυτοί 

όμως χωρίς αποτέλεσμα.
Ο Ιωνικός θα μπορούσε να ανοίξει το 
σκορ σ το 16’ με τον Μύγα ο οποίος 
πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ του 
Άοσμαν από τα δεξιά αλλά η μπάλα 
έφυγε έξω.
Από την άλλη ο Παναθηναϊκός σ την 
πρώτη ουσιαστική ευκαιρία του βρήκε 
το γκολ που ήθελε μετά από ωραία 
ενέργεια τριών ποδοσφαιρισ τών. Ο 
Βιτάλ πάτησε τη μπάλα στον Βιγιαφά-
νιες, ο Αργεντινός έκανε ωραία ενέρ-
γεια μέσα στην περιοχή, δεν έκανε τη 
σέντρα σε πρώτο χρόνο, αλλά σε δεύ-
τερο προς το δεύτερο δοκάρι με τον 
Αϊτόρ να περιμένει τη μπάλα, να πιάνει 
το βολέ και να ανοίγει το σκορ.

Δοκάρι με το καλημέρα οι γη-
πεδούχοι

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους 
ο Ιωνικός πίεσε με σκοπό να 

βρει το γκολ της ισοφάρι-
σης. Αρχ ικά ο Άοσμαν 

επιχε ίρησε έ να σουτ 
ε κ τ ό ς  π ε ρ ιοχ ή ς  τ ο 
οποίο δεν δημιούρ-
γ η σ ε  π ρ ό β λ η μ α 
στον Μπρινιόλι. Στο 
48’ όμως ο Χουάν-
καρ ήταν αυτός που 
έσωσε την ομάδα του 

από παραβίαση.
Σε σέν τρα του Άοσμαν 

από τα αριστερά η μπάλα 
πήγε σ το δεύτερο δοκάρι 

όπου περίμενε ο αμυντικός του 
Ιωνικού, έκανε το σουτ, με τη μπάλα να 
βρίσκει στον Χουάνκαρ και να φεύγει 
έξω αφού βρήκε μπροστά στο αριστερό 
δοκάρι του Μπρινιόλι.
Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να κρα-
τήσει τη μπάλα στα πόδια του και με 
κάθε τρόπο να παίξει άμυνα, να απομα-
κρύνει τις μπάλες από την περιοχή του 
και να διατηρήσει μέχρι τέλους το 1-0.
Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους 
παρά τις επτά τελικές που έκαναν στο 
δεύτερο μέρος, πλην της φάσης του 
Μύγα στο 48’ δεν απείλησαν τόσο την 
εστία του γκολκίπερ του Παναθηναϊκού 
και το παιχνίδι έληξε με τους πράσινους 
να φεύγουν με τους τρεις βαθμούς της 
νίκης από τη Νεάπολη.

Η 
ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες στη 
Super League Interwetten, κα-
θώς νίκησε τον Ατρόμητο με 2-
0 στο Περιστέρι, χάρη στα γκολ 

των Τζαβέλλα στο 22’ και Τσούμπερ στο 
51ο λεπτό.
Η Ένωση δεν έπιασε υψηλά στάνταρ από-
δοσης στο μεγαλύτερο κομμάτι του παι-
χνιδιού, κατάφερε να αξιοποιήσει τις τελι-
κές προσπάθειές της και να απενεργοποι-
ήσει τα ατού των Περιστεριωτών και να 
μην απειλείται στο ανασταλτικό κομμάτι 
και στα δύο ημίχρονα.
Με αυτή τη νίκη η Ένωση παρέμεινε 
στην τρίτη θέση, καθώς την ίδια στιγμή ο 
ΠΑΟΚ νίκησε τον Βόλο με 4-0 και παρέ-
μεινε στη δεύτερη θέση του βαθμολογι-
κού πίνακα.
Το παιχνίδι για την ΑΕΚ ξεκίνησε με 
ένα πρόβλημα, καθώς ο Τσιντώτας στη 
δοκιμή στο ζέσταμα, λόγω του μυϊκού 
σπασμού που είχε υποστεί με αποτέλε-
σμα να του κλειδώσει η μέση, δεν κατά-
φερε να αγωνιστεί, με αποτέλεσμα να μην 
μπορεί να ξεκινήσει, καθώς του κοβόταν 
η ανάσα ακόμα και στο τρέξιμο. Στη θέση 
του κάθισε ο Βασίλης Χατζηεμμανουήλ.
Το παιχνίδι στο πρώτο μέρος είχε ελάχι-
στες καλές φάσεις για τις δύο ομάδες, με 
την ΑΕΚ να παίρνει προβάδισμα στο σκορ 
στο 22ο λεπτό. Ο Μάνταλος εκτέλεσε το 
φάουλ ο Λιβάι Γκαρσία έκανε το κοντρόλ 
μέσα στην περιοχή και αφού απέφυγε 
έναν αντίπαλο έκανε το σουτ, με τον Γιαν-
νιώτη να απομακρύνει. Ο Τζαβέλλας πήρε 
το ριμπάουντ και με δυνατό σουτ έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα.
Στο 29’ ο Μάνταλος ζήτησε πέναλτι για 
μαρκάρισμα του Ντένιτς πάνω του, με 
τον διαιτητή VAR να συμφωνεί μαζί του, 
καθώς δεν παρενέβη. Ο Ατρόμητος απεί-
λησε μόνο με δύο σουτ έξω από την περι-
οχή, μια απευθείας εκτέλεση φάουλ του 
Μουνίθ στο 3’ και ένα σουτ του Καρτάλη 
στο 42ο λεπτό του Καρτάλη.

Το 2-0 και η αποβολή απλοποίη-
σαν τα πράγματα για την Ένωση
Στο δεύτερο μέρος η Ένωση μπήκε πιο 
δυνατά και επιβραβεύτηκε γρήγορα με 

ένα γκολ στο 51ο λεπτό, με τον Τσούμπερ 
να επιστρέφει στα γκολ, με έξοχη ασίστ 
μάλιστα του Λιβάι Γκαρσία. Οι δυο τους 
ανέβηκαν στα πρώτα λεπτά του δευτέρου 
ημιχρόνου και ταλαιπώρησαν αρκετά την 
άμυνα του Ατρομήτου.
Στο 54’ και πάλι με δημιουργό τον Λιβάι 
Γκαρσία, ο Ανσαριφάρντ έπιασε μια κεφα-
λιά μέσα στην περιοχή, πηδώντας πιο 
ψηλά από τους αμυνόμενους, ωστόσο 
η κεφαλιά του δεν ανησύχησε τον Γιαν-
νιώτη που μπλόκαρε εύκολα. Ο Έλληνας 
πορτιέρε έδειξε τα αντανακλαστικά του 
λίγα λεπτά μετά (59’), σε ένα εξαιρετικό 
σουτ του Λιβάι Γκαρία.
Στο 65’ ο Ατρόμητος έμεινε με δέκα παί-
κτες, λόγω αποβολής του Μουνίθ. Ο 
Ισπανός μεσοεπιθετικός ήρθε σε μια 
μονομαχία με τον Λάζαρο Ρότα, μετά από 
μια μεταξύ τους μονομαχία και τον γρον-
θοκόπησε.
Μετά από αυτό και παρόλο που έμεινε με 
δέκα παίκτες ο Ατρόμητος πήρε τα ηνία 
του παιχνιδιού, προσπαθώντας να πάρει 
κάτι από το ματς. Μέχρι το 75’ δημιούρ-
γησε τελικές προς την εστία του Χατζηε-
μαννουήλ, δίχως όμως να γίνει ιδιαίτερα 
απειλητικός. Ωστόσο μετά από αυτό η 
Ένωση κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό 
και να απενεργοποιήσει τον Ατρόμητο.
Στο 67’ ο Κουλούρης έκανε ένα αδύναμο 
σουτ, με την μπάλα να καταλήγει στην 
αγκαλιά του Χατζηεμμανουήλ, ενώ στο 
74ο λεπτό, ένα ωραίο σλάλομ του Σπι-
ριντόνονβιτς που συνδυάστηκε με σουτ, 
κόπηκε από τον Τζαβέλλα που απομά-
κρυνε σε κόρνερ. Ο Αυστριακός μέσος 
εκτέλεσε το κόρνερ και ο Στρουγγής από 
κοντά έπιασε την κεφαλιά, ωστόσο η 
μπάλα πήγε άουτ.
Η Ένωση απείλησε στο 89ο λεπτό με 
ωραίο σουτ του Αραούχο, το οποίο 
πέρασε λίγο έξω από την περιοχή, ενώ 
ένα δυνατό σουτ που εξαπέλυσε ο Γέβτιτς 
μέσα από την περιοχή πήγε ψηλά. Στο 
δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του 
δευτέρου μέρους, ο Κλωναρίδης έκανε 
μια επέλαση μέσα στην περιοχή, ωστόσο 
ο Μοχαμάντι τον έκοψε με εκπληκτική 
επέμβαση.

Ιωνικός - Παναθηναϊκός 0-1

Σπουδαίο διπλό και εδραίωση 
στην τετράδα για το τριφύλλι

Ατρόμητος - ΑΕΚ 0-2

Πειστική εμφάνιση και 
επιστροφή στις νίκες
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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! 

Η 
Βέροια συνέτριψε με 5-0 τον 
Απόλλωνα Πόν του, η Ξάνθη 
γκέλαρε εντός έδρας με τον Α-
πόλλωνα Λάρισας (0-0), ενώ η 

Καβάλα σημείωσε την πρώτη της νίκη, 
1-0 τα Τρίκαλα.

Βέροια - Απόλλων Πόντου 5-0
Η Βέ ρο ια  δ ι έ λυσ ε  τ ον  Απ όλ λωνα 
Πόντου με το ευρύ 5-0 στο γήπεδό της 
σε εξ αναβολής ματς της 12ης αγωνιστι-
κής. Η αρχή έγινε σ το 4’ με αυτογκόλ 
του Καλογέρη ενώ στο 7’ ο Πασάς έκανε 
το 2-0 με σουτ και στο 39’ ο Γαβριηλί-
δης το 3-0 με σουτ. Ο Φοφανά έκανε το 
4-0 με σουτ στο 45’ και το τελικό 5-0 
διαμόρφωσε ο Κουατένγκ πάλι με σουτ.

Καβάλα-Τρίκαλα 1-0
Πρώτη ν ίκη σ το πρωτάθλημα και γ ια 
την Καβάλα. Οι «Αργοναύτες» που ξεκί-
νησαν στην Super League 2 με φοβερά 
προβλήματα, φτάνοντας στο σημείο να 
κατέβουν σε κάποια παιχν ίδια και με 
παίκτες που ουσιασ τ ικά έκαναν άλλα 
σπορ, μετά από 7 ήττες και 3 ισοπαλίες, 
πήραν και το πρώτο τους τρίποντο επι-
κρατώντας με 1-0 των Τρικάλων.
Ένα τρίποντο που τους φέρνει στους 6 
βαθμούς, παραμένον τας βέβαια σ την 
τ ε λευ τα ία θέση του βαθμολογ ικού 
πίνακα, αλλά τους δίνει ελπίδες για το 
μέλλον. Όσον αφορά τους Θεσσαλούς, 
έμειναν στους 13 βαθμούς και βρίσκο-
ν ται σ την 12η θέση του Βορείου Ομί-
λου. Στα του αγώνα το μοναδικό γκολ 
της συνάντησης πέτυχε ο Σταμένκοβιτς 
με σουτ στο 70’ δίνοντας τους πολύτι-
μους 3 βαθμούς στην ομάδα του.

Ξάνθη - Απόλλων Λάρισας 0-0
Η Ξάνθη αν και ε ίχε το αβαν τάζ της 
έδρας δεν κατάφερε να λυγ ίσε ι την 
αν τ ίσ ταση του Απόλ λωνα Λάρισας. 
Μάλισ τα ο Απόλλων Λάρισας είχε και 

αναγκασ τ ική αλλαγή λόγω τραυματ ι-
σμού στο πρώτο ημίχρονο αλλά παρόλα 
αυτά διαχειρίστηκε το ματς για να πάρει 
το μηδέν σε μία αναμφίβολα γκέλα της 
ομάδας του Κεχαγιά.

Πανσερραϊκός-Πιερικός 1-1
Πανσερραϊκός και Πιερικός έμε ιναν 
στο 1-1 σε ένα ματς όπου οι γηπεδού-
χοι προηγήθηκαν με πέναλτι του Κανίς 
στο 38’. Το αυτογκόλ του Ζέρη στο 72’ 
έκανε το 1-1 ενώ οι φιλοξενούμενοι 
είχαν και δοκάρι στο 49’ όταν το σουτ 
του Παπαδόπουλου βρήκε στην εξωτε-
ρική πλευρά του δεξιού δοκαριού του 
Καβουσάκη. Μία φάση που θα μπο-
ρούσε να τους αποφέρει ένα 2ο γκολ.

Αλμωπός Αριδαίας – ΠΑΟΚ Β’ 
1-2: Το «καθάρισε» με Κούτσια
Με σχεδόν ένα μήνα καθυστέρηση ο 
ΠΑΟΚ Β’ έκανε ποδαρικό στο 2022 με 
το δεξί, καθώς επικράτησε με 2-1 του 
Αλμωπού Αριδαίας σε εξ’ αναβολής 
παιχν ίδι γ ια την 11η αγων ισ τ ική της 
Betsson Super League 2.
Ο Γιώργος Κούτσ ιας  ήταν 
γ ια έ να ακόμη παιχ ν ίδι 
ο  με γάλος  πρωταγω -
ν ισ τής γ ια την ομάδα 
του ΠΑΟΚ Β’.  Χάρη 
σ’ ένα δικό του γκολ 
κι άλλο ένα από τον 
Ζήση Χα τζ ησ τ ραβό 
ο ι  «ασ πρόμαυροι» 
π έ ρ α σ α ν  ν ικη φ ό ρ α 
από την Αριδαία επι-
κρατών τας με 2-1 του 
τοπικού Αλμωπού.
Το ματ ς ήταν υπόθεση δύο 
λεπτών για τον επιθετικό του «Δικε-
φάλου». Ο Ζήσης Χατζησ τραβός σ το 
21ο λεπτό άνοιξε το σκορ (0-1) και δύο 
αργότερα ο Γιώργος Κούτσιας εκμεταλ-
λεύτηκε το λάθος του τερματοφύλακα 
του Αλμωπού, Παϊτέρη, γράφοντας το 
0-2.
Με τ ε λικό εκφρασ τή τον Κούτσ ια ο 
ΠΑΟΚ Β’ θα μπορούσε να είχε πετύχει 
κι άλλο ένα τέρμα σ το 30ο λεπτό, με 
την εικόνα της αναμέτρησης να αλλάζει 
στο β’ μέρος. Οι γηπεδούχοι μείωσαν 
στο 57’ σε 1-2, με τον Ρόβα να σκορά-

ρει μετά τη λανθασμένη εκτίμηση της 
πορείας της μπάλας από τον τερματο-
φύλακα του «Δικεφάλου», Μπουργάνη, 
πίεσαν γ ια το γκολ της ισοφάρισης, 
αλλά τελικά δεν κατάφεραν να φτάσουν 
σ’ ένα δεύτερο τέρμα.
Η πιο μεγάλη σ τιγμή γ ια τον Αλμωπό 
ήρθε σ το πέμπτο λεπτό των καθυστε-
ρήσεων με τον Τσαούση να διώχνε ι 
πάνω σ τη γραμμή και τους γηπεδού-
χους να διαμαρτύρον ται, θεωρώντας 
ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή

Καραϊσκάκης - Ζάκυνθος 0-2: 
Πρώτη ν ίκη γ ια την ουραγό 
του Νοτίου ομίλου
Την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτά-
θλημα κατάφερε να πάρει η Ζάκυνθος 
και μάλιστα εκτός έδρας. 
Οι νησιώτες επικράτησαν στο πλαίσιο 
εξ’ αναβολής αγώνα της 11ης αγωνιστι-
κής μέσα σ την Άρτα του Καραϊσκάκη 
με 2-0 και έφτασαν τους 4 βαθμούς. 
Η Ζάκυνθος μέχρι την σημερινή ν ίκη 
μετρούσε 11 ήττες και 1 ισοπαλία και 
αυτό το διπλό τους φέρνει και πάλι την 
ελπίδα. Από την άλλη ο Καραϊσκάκης 
έμεινε στους 12 και έχασε ευκαιρία να 
ανέβει ακόμα πιο ψηλά στον βαθμολο-
γικό πίνακα.
Στα του αγώνα τα πάντα κρίθηκαν στο 
πρώτο ημίχρονο. 
Εκεί οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 
με τον Τσ ιμέλι σ το 29’ με σουτ και 6 
λεπτά αργότερα (35’), ο Κάρλος Εντου-
άρντο διαμόρφωσε το τελικό 0-2. 
Ένα 0-2 που η Ζάκυνθος κράτησε μέχρι 
το τέλος παίρνοντας μια σημαντική νίκη 
που θυμίζουμε πως ήταν και η πρώτη 
την φετινή χρονιά.

Η βαθμολογία του Βορρά
1. Βέροια 30 (13 ματς)
2. ΑΕΛ 26 (13 ματς)
3. Ξάνθη 23 (11 ματς)
4. Αναγέννηση Καρδίτσας 19 (9 ματς)

5. Αλμωπός Αριδαίας 18 (13 ματς)
6. Θεσπρωτός 18 (13 ματς)

7.  Ολυμπιακός Β 18 (13 
ματς)
8. Νίκη Βόλου 16 (12 
ματς)
9.  Η ρα κ λ ή ς  16  (11 
ματς)
10.  Πιερικός 14 (14 
ματς)

11.  ΠΑΟΚ Β  13  (10 
ματς)

12. Τρίκαλα 13 (12 ματς)
13. Απόλλων Πόντου 12 (13 

ματς)
14. Πανσερραϊκός 12 (12 ματς)

15. Ολυμπιακός Βόλου 9 (11 ματς)
16. Απόλλων Λάρισας 9 (13 ματς)
17. Καβάλα 6 (11 ματς)

Η βαθμολογία του Νότου
1. ΑΕΚ Β’ 28 (13 ματς)
2. Λεβαδειακός 28 (13 ματς)
3. Καλλιθέα 24 (10 ματς)
4. Καλαμάτα 23 (11 ματς)
5. Αιγάλεω 21 (12 ματς)
6. Χανιά 18 (12 ματς)
7. Εργοτέλης 17 (12 ματς)

8. Παναθηναϊκός Β’ 17 (13 ματς)
9. ΟΦ Ιεράπετρας 16 (13 ματς)
10. Κηφισιά 16 (11 ματς)
11. Ρόδος 15 (9 ματς)
12. Διαγόρας 14 (13 ματς)
13. Καραϊσκάκης 12 (12 ματς)
14. Επισκοπή 12 (12 ματς)
15. Αστέρας Βλαχιώτη 7 (11 ματς)
16. Ηρόδοτος 6 (12 ματς)
17. Ζάκυνθος 4 (13 ματς)
*Η 1η θέση οδηγεί σε διπλό μπαράζ με 
τον 1ο του άλλου ομίλου και ο νικητής 
του θα προβιβαστεί στην πρώτη κατη-
γορία, ενώ ο χαμένος θα δώσει νέο 
διπλό μπαράζ με τον 13ο της παραπάνω 
κατηγορίας και θα διεκδικήσει μέσω 
αυτού τον προβιβασμό του.
*Οι Β’ ομάδες δεν προβιβάζονται και 
δεν υποβιβάζον ται. Εάν βρεθούν σε 
αντίστοιχες θέσεις θα αντικατασταθούν 
από την αμέσως παρακάτω ή παραπάνω 
ομάδα.

Απίστευτη ανακοίνωση της Κα-
βάλας: «Απαγορεύεται η κατο-
χή όπλου κάθε είδους στο γή-
πεδο»
Η ανακοίνωση της Καβάλας όπου κάνει 
λόγο μέχρι και για απαγόρευση όπλων 
στο γήπεδο αναφέρει:
Η ΠΑΕ Α.Ο Καβάλα 1965 ενημερώνει 
το φίλαθλο κοινό ότι σε όλες τις εντός 
έδρας αναμετρήσεις της ομάδας μας για 
την Betsson Super League 2, βρίσκονται 
σε ισχύ οι παρακάτω απαγορεύσεις:
- Απαγορεύεται η κατοχή όπλου κάθε 
είδους.
- Απαγορεύεται η κατοχή ομπρέλας ή 
κράνους κατά την παρουσία σας σ τ ις 
εξέδρες του σταδίου.
- Απαγορεύε ται η κατοχή φιαλών ή 
ποτηριών (χάρτ ινων ή μη) κατά την 
είσοδο σας στις εξέδρες του σταδίου.
- Απαγορεύεται η χρήση πυροτεχνημά-
των κάθε είδους.
- Απαγορεύεται η κατανάλωση οινο-
πνευματώδη ποτών και ναρκωτ ικών 
ουσιών.
- Απαγορεύονται τα έντυπα προπαγάν-
δας οποιασδήποτε φύσεως.
- Απαγορεύε ται η ανάρτηση πανό ή 
σημαίας μεγαλύτερης των παρακάτω 
διαστάσεων: 2.0x1.5 μέτρα.
-  Απαγορεύε ται η χρήση φωτογρα-
φικών μηχανών ή βιν τεοκαμερών γ ια 
επαγγελματικό σκοπό. Εξαιρούνται οι 
διαπιστευμένοι φωτογράφοι και βιντε-
ολήπτες.
- Απαγορεύεται η παρουσία ζώων στις 
εξέδρες του σταδίου.
-  Απαγορεύον τα ι  τα  διαφημισ τ ικά 
έντυπα.
- Απαγορεύονται οι φιάλες ψεκασμού 
αερίων.
- Απαγορεύεται η κατοχή οποιουδήποτε 
σακιδίου ή σακούλας μεγαλύτερα των 
παρακάτω διαστάσεων: 25x25x25 εκ.
- Απαγορεύεται η κατοχή χαρτοταινιών.
- Απαγορεύεται η κατοχή μηχανικών ή 
ηλεκτρον ικών συσκευών παραγωγής 
ήχου όπως τηλεβόας, κόρνες κτλ.
Με εκτίμηση σε εσάς και την ασφάλεια 
σας,
ΠΑΕ Α.Ο Καβάλα 1965
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Η 
Αίγυπτος αναγκάστηκε να αλλά-
ξει τερματοφύλακα και αυτό εξε-
λίχθηκε σε καλό, αφού ο Μοχά-
μεντ Αμπού Γκαμπάλ έκανε μια 

απόκρουση στα πέναλτι απέναντι στην Α-
κτή Ελεφαντοστού και μαζί με τη νικητή-
ρια εκτέλεση του Μοχάμεντ Σαλάχ, έστει-
λαν τους «Φαραώ» στα προημιτελικά του 
Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2021.
Το 5-4 στα πέναλτι ήρθε έπειτα από μια 
«λευκή» ισοπαλία σε 120 λεπτά αγώνα, 
παρότι οι δύο ομάδες είχαν ορισμέ-
νες καλές στιγμές και οι Αιγύπτιοι είχαν 
και δοκάρι με τον Μοσταφά Μοχάμεντ. 
Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσουν το 
Μαρόκο.
Ο αγώνας άρχισε με την Αίγυπτο να δεί-
χνει τα δόντια της σε επιθετικό επίπεδο 
και να απειλεί την εστία του Μπαντρά Σαν-
γκαρέ, κυρίως με μακρινά σουτ. Ο τερμα-
τοφύλακας της Ακτής Ελεφαντοστού απο-
σόβησε όλους τους κινδύνους και κράτησε 
το μηδέν, πλην ενός από τον Μοσταφά 
Μοχάμεντ που κατέληξε στο οριζόντιο 
δοκάρι. Τα αμυντικά κενά οφείλονταν εν 
πολλοίς και στα μυικά προβλήματα που 
ανάγκασαν τον Φρανκ Κεσιέ να αποχωρή-
σει στο 1ο ημίχρονο. Οι συμπαίκτες του 
δεν είχαν πολλά να αντιτάξουν, εκτός από 

μία καλή στιγμή με τον Σεμπαστιάν Αλέ.
Στο 2ο ημίχρονο ο αγώνας ισορρόπησε κι 
οι «ελέφαντες» είχαν την μπάλα στα πόδια 
τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είχε περιοριστεί σε 
ρόλο δημιουργού και όντως βρέθηκε 
πίσω από δύο καλές στιγμές των συμπαι-
κτών του, που υπό καλές προϋποθέσεις 
δεν κατέληξαν στο επιθυμητό αποτέλε-
σμα. 
Στα τελευταία λεπτά, ο Μοχάμεντ ελ Σενά-
ουι εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή και μία 
διπλή επέμβασή του οδήγησε στον τραυ-
ματισμό και την αντικατάστασή του στο 
τέρμα απ’ τον Μοχάμεντ Αμπού Γκαμπάλ.
Στην παράταση, η κόπωση των δύο ομά-
δων ήταν εμφανής. Η Ακτή Ελεφαντο-
στού συνέχισε να έχει το πάνω χέρι, αλλά 
δεν δημιούργησε μεγάλους κινδύνους. Η 
αντικατάσταση του Αλέ από τον Μαξουέλ 
Κορνέ προϊδέαζε για πέναλτι.
Στην ψυχοφθόρο διαδικασία, οι εκτελε-
στές βρέθηκαν σε καλή μέρα πλην ενός. 
Ο Ερίκ Μπαγί σούταρε άσχημα, ο Αμπού 
Γκαμπάλ άπεκρουσε με το ένα χέρι κι 
έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. 
Ο Σαλάχ εκτέλεσε εύστοχα το τελευταίο 
πέναλτι και έστειλε την ομάδα του στην 
επόμενη φάση.

Ακτή Ελεφαντοστού - Αίγυπτος 4-5 
πέν.: Ήρωας ο Σαλάχ, μοιραίος ο 
Μπαγί, στα προημιτελικά οι «Φαραώ»

Νιούκαστλ και Έβερτον θέλουν να 
κάνουν το «κόλπο γκρόσο» με Τόμας 
Μίλερ

Ο 
Τόμας Μίλερ έχει περάσει 
όλη την ποδοσφαιρική ζωή 
στο Μόναχο όμως δεν απο-
κλείεται να γίνει η έκπληξη 

και το φινάλελ της καριέρας του να τον 
βρει εκτός Μπάγερν, με τις Νιούκαστλ 
και Έβερτον να ενδιαφέρονται για την 
απόκτησή του.
Αναντίρρητα ο Τόμας Μίλερ 
αποτελεί παίκτη-σύμβολο 
και συνάμα θρύλο της 
Μπάγερν, την οποία 
και υπηρετε ί αδιάλ-
λειπτα από το 2008, 
με  τον Γερμανό να 
είναι βαρόμετρο για 
τους Βαυαρούς ακόμα 
και τώρα που είναι 32 
ετών, έχοντας να επιδεί-
ξει 9 γκολ και 20 ασίστ τη 
φετινή σεζόν.
Δεν αποκλε ίε ται πάν τως το φινάλε 
της καριέρας του να μην τον βρει στην 
αγαπημένη του ομάδα, με την οποία 
δεσμεύε ται με συμβόλαιο μέχρι το 
καλοκαίρι του 2023, με την Bild να 
αναφέρει σε σημερινό της δημοσ ί-
ευμα πως δύο αγγλικοί σύλλογοι βλέ-

πουν με πολύ καλό μάτ ι την περί-
πτωση απόκτησής του.
Αυτοί είναι οι Νιούκαστλ και Έβερτον, 
με τις καρακάξες να έχουν διάθεση να 
δαπανήσουν ένα μεγάλο ποσό για την 
ενίσχυσή τους έχοντας περάσει πλέον 
στα χέρια πανίσχυρων Σαουδαράβων 

επιχειρηματιών και τα ζαχαρωτά από 
την πλευρά τους να ψάχνουν 

γ ια ένα δυνατό όνομα σε 
μία περίοδο που δίνουν 

μάχη να μην εμπλακούν 
σε σε νάρια υποβιβα-
σμού.
Το ίδιο μέσο υπογραμ-
μίζει πάντως ότι ακόμα 
και  αν γ ίνε ι  προσπά-

θε ια από Νιούκασ τ λ ή 
Έβερτον για την απόκτησή 

του, είναι άγνωστο αν ο παί-
κτης έχει διάθεση να αφήσει την 

πατρίδα του και την ομάδα της καρ-
διάς του, όπου βρίσκεται μάλιστα στη 
2η θέση του πίνακα με τους κορυ-
φαίους σκόρερ και στην 3η θέση της 
λίστας των παικτών με τις περισσότε-
ρες συμμετοχές στην ιστορία των Βαυ-
αρών.

ΑΕΚ: Στην Αγγλία συνδέουν την 
Ένωση με τον Γουίλσιρ

Η 
λονδρεζική ιστοσελίδα «football.
london» αναφέρει ότι η ΑΕΚ είναι 
μια από τις ομάδες που ενδιαφέ-
ρονται για την απόκτηση του Τζακ 

Γουίλσιρ, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι 
έμεινε ελεύθερος από την Μπόρνμουθ.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πέραν της Ένω-
σης ενδιαφέρεται η ιταλική Μόντσα, αλλά 
και ομάδες της Championship. Ο 30χρο-
νος Άγγλος μέσος το τελευταίο διάστημα 
βρίσκεται μονίμως στις εγκαταστάσεις της 
Άρσεναλ, τη φανέλα της οποίας φόρεσε 198 
φορές, καθώς συμμετείχε σε προπονήσεις 
τόσο με την ομάδα νέων, προκειμένου να 
«βοηθηθεί» και για το δίπλωμα προπονητή 
που θέλει να ακολουθήσει για το μέλλον, 
αλλά και με την πρώτη ομάδα.

Μάλιστα ο Μικέλ Αρτέτα θα τον πάρει μαζί 
του στο Ντουμπάι, στη «μίνι-προετοιμα-
σία» των Λονδρέζων η οποία ξεκινάει αύριο 
(27/01), ωστόσο θεωρείται απίθανο να τον 
υπογράψει, αν και ο ίδιος δεν θα είχε ιδι-
αίτερες απαιτήσεις. Μάλιστα ο Γουίλσιρ 
θα ήθελε να βρει τον επόμενο σταθμό της 
καριέρας του άμεσα και είναι διατεθειμένος 
να «κόψει στη μέση» την προετοιμασία του 
με την Άρσεναλ. 
Το καλοκαίρι το όνομά του συνδέθηκε και 
με τον ΠΑΟΚ. Με την εθνική Αγγλίας σε επί-
πεδο ανδρών έχει αγωνιστεί 34 φορές, έχο-
ντας απολογισμό δύο γκολ. Δίχως αμφιβο-
λία πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με 
βαρύ βιογραφικό, ωστόσο μεγάλο ερωτη-
ματικό αποτελεί σε τι κατάσταση είναι.

Η Μπαρτσελόνα έκλεισε την επιστροφή 
του Ανταμά Τραορέ

Η 
Μπαρτσελόνα έφτασε σε συμ-
φωνία με τη Γουλβς για τον 
δανεισμό του Ανταμά Τραορέ, 
με τους Καταλανούς να καλύ-

πτουν το 100% των απολαβών του. Στο 
deal υπάρχει και οψιόν αγοράς. Το κατά 
πολλούς σίγουρο deal μεταξύ της Τότε-
ναμ και της Γουλβς για τον Ανταμά Τρα-
ορέ κατέληξε σε ναυάγιο, έτσι η Μπαρ-
τσελόνα μπήκε... σφήνα και έκλεισε τον 
26χρονο εξτρέμ.
Συγκεκριμέ να,  όπως αναφέρε ι  ο 
Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Καταλανοί προ-
χωρούν στην απόκτηση του Τραορέ με 
τη μορφή δανεισμού από τους λύκους. 
Στο τέλος του καλοκαιριού, η Μπαρτσε-
λόνα έχει τη δυνατότητα να τον κάνει 

δικό της για 30 εκατομμύρια ευρώ συν 
τα μπόνους.
Μάλιστα, η Μπαρτσελόνα μέχρι τον Ιού-
νιο θα καλύψει το 100% του συμβολαίου 
του. Οι υπογραφές του deal αναμένεται 
να πέσουν την Παρασκευή (28/1), όπως 
αναφέρει το Athletic.
Ο Τραορέ βρισκόταν στην ακαδημίες της 
Μπαρτσελόνα από το 2004, ενώ ο 2015 
η Άστον Βίλα τον πήρε για το ποσό των 
δέκα εκατομμυρίων ευρώ. Επτά χρόνια 
αργότερα, ο Ισπανός εξτρέμ επιστρέφει 
στο Καμπ Νόου.
Τη φετινή σεζόν, ο Ανταμά Τραορέ αγω-
νίστηκε σε 23 παιχνίδια σε όλες τις διορ-
γανώσεις με τη φανέλα της Γουλβς και 
σκόραρε και ένα γκολ.
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Δύσκολη, αγχωτική και συνάμα πολύ σημαντική νίκη πέτυχε η Ομό-
νοια, επικρατώντας με 2-1 της ΠΑΕΕΚ στο ΓΣΠ, για τη 18η αγωνι-
στική του πρωταθλήματος. «Ξεμπούκωσε» ο Τσέποβιτς, που με 
το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα, δύο μήνες μετά, στο 79’ ήταν 
αυτός που λύτρωσε τους πράσινους. Ο Κακουλλής (55’) ήταν αυτός 
που άνοιξε το σκορ, και ο Νάντο (58’) αυτός που ισοφάρισε προσω-

ρινά για την προσφυγική ομάδα.
Επέστρεψε στις νίκες, για το πρωτάθλημα, μετά την ήττα από τον Απόλ-
λωνα, το «τριφύλλι». Ανέβασαν ρυθμό οι πράσινοι στο δεύτερο ημίχρονο, 
μετά το κακό πρόσωπο που εμφάνισαν στο πρώτο, και έφτασαν στην 
όγδοη φετινή νίκης τους. Ανέβηκαν στους 27 βαθμούς και την τέταρτη 
θέση, προσπερνώντας την Ανόρθωση, που με τρεις αγώνες λιγότερους, 
έπεσε στην πέμπτη θέση με 25 βαθμούς. Στους οκτώ βαθμούς η απόσταση 
από την κορυφή και τον Απόλλωνα, που έχει 35. Επόμενος αντίπαλος η 
Ανόρθωση, το Σάββατο 29 Ιανουαρίου στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», 
για τη 19η αγωνιστική.
Πάλεψε η ομάδα της Κερύνειας, ήταν άκρως μαχητική, δεν τα κατάφερε 
όμως να γλυτώσει την ήττα. Ήταν η τρίτη ήττα στα πέντε τελευταία ματς 
πρωταθλήματος, και ένατη συνολικά στη φετινή αγωνιστική περίοδο. 
Παραμένει καθηλωμένη στην ενδέκατη θέση του βαθμολογικού πίνακα, 
και στο -4 από την «ασφαλή» ζώνη. Επόμενος αντίπαλος η Πάφος FC, την 
ερχόμενη Παρασκευή 28 Ιανουάριου στο Μακάρειο.

Το ματς
Γρήγορα θα ξεχαστεί το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Ο ρυθμός ήταν 
αργός και οι καλές στιγμές ελάχιστες. Η Ομόνοια είχε στην κατοχή της τον 
έλεγχο της μπάλας στη μεγαλύτερη διάρκεια, η ΠΑΕΕΚ όμως αμύνθηκε 
μαζικά και πολύ καλά, κλείνοντας τους διαδρόμους και χωρίς να της επιτρέ-
πει να απειλήσει. Από την πλευρά της η προσφυγική ομάδα, επιχείρησε να 
χτυπήσει μέσω αντεπιθέσεων, χωρίς ιδιαίτερη όμως επιτυχία. Τρία λεπτά 
πριν τη συμπλήρωση του πρώτου σαρανταπενταλέπτου (42’), σημειώ-
θηκε η μοναδική πολύ καλή στιγμή του. Μετά από την εκτέλεση κόρνερ 
του Μποτεάκ, ο Ντίσκερουντ προσπάθησε με τακουνάκι να σκοράρει, 
πρόλαβε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή ο Φραγκέσκου και απομάκρυνε.
Σε αντίθεση με το πρώτο μέρος, στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχαν φάσεις, 
γκολ και συγκινήσεις. Η Ομόνοια ανέβασε ρυθμό, έβαλε πίεση στην 
ΠΑΕΕΚ και έψαξε το γκολ. Κατάφερενα το βρει γρήγορα, στην πρώτη της 
τελική προσπάθεια στο δεύτερο μέρος, με τον Κακουλλή στο 55’ να «εκτε-
λεί» εκτός περιοχής τον Πρόσεκ, μετά από λάθος του Σουμαόρο και κλέ-
ψιμο του Κύπριου διεθνή. Είχαν την άμεση απάντηση οι φιλοξενούμενοι, 
οι οποίοι με τον Νάντο έφεραν το ματς στα ίσα στο 58’. Ο Βραζιλιάνος εκμε-
ταλλεύτηκε την ολιγωρία ανάμεσα σε Φαμπιάνο και Ψάλτη, «τρύπωσε» 
ανάμεσα τους και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, μετά το γύρισμα του Μπά-
μπιτς.
Πίεσαν ακόμα περισσότερο οι πράσινοι μετά το γκολ της ισοφάρισης. Με 
το τρίτο γκολ του Τσέποβιτς, και πρώτο μετά από δύο μήνες και τρεις ημέ-
ρες, προηγήθηκαν εκ νέου. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Μποτεάκ στο 
79′, ο Σέρβος επιθετικός με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του 
Πρόσεκ και έβαλε ξανά την ομάδα της Λευκωσίας σε θέση οδηγού, δια-
μορφώνοντας το 2-1, σκορ που έμεινε μέχρι τέλους.

Μπεργκ: «Σίγουρα δεν τα κάνω όλα σωστά!»
«Σίγουρα δεν τα κάνω όλα σωστά», παραδέχτηκε μετά τη νίκη (2-1) επί 
της ΠΑΕΕΚ, ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ, απαντώντας σε 
ερώτηση, για απόδοση ευθυνών από μερίδα οπαδών, για το ότι δεν έγι-
ναν μετεγγραφές γρήγορα, αλλά και για εμμονές στον τρόπο παιχνιδιού.

Ο αρχηγός των γηπεδούχων «μίλησε» 
πρώτος Τρισκόφσκι, απάντησε για τους 
φιλοξενούμενους ο νεοαποκτηθείς Νόβοτνι

Ι
σοπαλία 1-1 στην «Αρένα» με την ΑΕΚ να χάνει 
την ευκαιρία να πιάσει κορυφή και την Ανόρθω-
ση να… αναβάλλει το ραντεβού της με τη μείω-
ση της διαφοράς από τις προπορευόμενες τρεις 

ομάδες.
Δεν είναι το τέλος του κόσμου ασφαλώς για καμία 
από τις δύο ομάδες. Οι Λαρνακείς είναι στο κόλπο, 
δύο βαθμούς μακριά από την πρώτη θέση. Όσο για 
τη «Μεγάλη Κυρία», που δεν μπόρεσε να «κολλήσει» 
πέμπτη νίκη στη σειρά, έχει δύο παιχνίδια λιγότερα 
και θα έχει την ευκαιρία να πλησιάσει αν κάνει το 2 
στα 2 (αν και απέναντι σε Άρη και ΑΠΟΕΛ δεν 
λες πως έχει στο τσεπάκι το «εξάποντο»).
Σκόρερ οι Ιβάν Τρισκόφσκι (52’) και 
Σόμα Νόβοτνι (70’, πρώτο γκολ), ενώ 
η ευκαιρία του αγώνα χάθηκε στο 81’ 
από τον Καλτσά.

Πιο επικίνδυνη η ΑΕΚ
Δυνατό παιχνίδι και ενίοτε με γρή-
γορο ρυθμό στο πρώτο ημίχρονο. Οι 
κιτρινοπράσινοι είχαν περισσότερο την 
κατοχή της μπάλας, δημιούργησαν περισσό-
τερες προϋποθέσεις και έχασαν την πιο ξεκάθαρη 
φάση στο 20’: Μετά από εκτέλεση φάουλ του Λέντες, 
ο Λόρια χρειάστηκε δύο προσπάθειες για αποκρού-
σει πρώτα την κεφαλιά του Τάντι και έπειτα το κοντινό 
σουτ του Τρισκόφσκι.
Δύο προσπάθειες είχε και ο Ρόμο με κεφαλιά, η 
πρώτη αποκρούστηκε από τον Γεωργιανό κίπερ (3’) 
και η δεύτερη ήταν άστοχη (22’). Επίσης, από σέντρα 
του επιθετικού από τη Βενεζουέλα παραλίγο να βάλει 
αυτογκόλ ο Ρισβάνης στο πρώτο λεπτό της καθυστέ-
ρησης.
Από την πλευρά τους, οι κυανόλευκοι είχαν δύο 
φάσεις από εκτελέσεις στατικών φάσεων του Χρι-
στοδολόπουλου, πρώτα με φάουλ και κεφαλιά του 
Αμπαρτζουμιάν (10’, η μπάλα κόντραρε και έφυγε 
άουτ) και έπειτα με κόρνερ και άστοχη κεφαλιά του 
Ντέλετιτς (23’).

Χτύπησε νωρίς ο Τρισκόφσκι
Ο Τρισκόφσκι άλλαξε τα δεδομένα του παιχνιδιού 
νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, σκοράροντας στο 52’ 
με κοντινό πλασέ. Ο Λέντες εκτέλεσε κόρνερ, ο Ρόμο 
έκανε κεφαλιά, ο Ακοράν πήρε την μπάλα και με 

συρτή παράλληλη πάσα σέρβιρε… γκολ στο πιάτο 
για τον Σκοπιανό.

Απάντηση από Νόβοτνι
Η απάντηση της «Μεγάλης Κυρίας» ήρθε στο 70’ 
με τον Νόνοτνι. Ο Ούγγρος έδειξε και πάλι ότι στον 
«αέρα» είναι ικανός, σκοράροντας με πισινή κεφαλιά, 
έπειτα από σέντρα του Αμπαρτζουμιάν και κόντρα της 
μπάλας στον Εσπινόσα.

Η ευκαιρία του Καλτσά
Στη συνέχεια του παιχνιδιού αξιοσημείωτη φάση 
ήταν η απίστευτη ευκαιρία του Καλτσά στο 81’. Ο 
Ελλαδίτης προσπάθησε να αξιοποιήσει τη λάθος 
πάσα του Τάντι, πέρασε τον Τούμπα και πλάρασε από 

πλάγια θέση και αστόχησε προ κενής εστίας.

Κετσπάγια: «Δίκαιο, αν και το 
χάσαμε σε κενή εστία…»
Ευχαριστημένος με την προσπάθεια 
των παικτών του δήλωσε ο Τιμούρ 
Κετσπάγια μετά το ισόπαλο 1-1 με 
την ΑΕΚ στην «Αρένα». Ο τεχνικός 

της «Κυρίας» στη σύντομη τοποθέ-
τησή του μετά το τέλος του ντέρμπι 

χαρακτήρισε δίκαιο το αποτέλεσμα αν και 
έκανε αναφορά στη μεγάλη χαμένη ευκαιρία 

με τον Καλτσά στο 81’.
Αναλυτικά οι δηλώσεις
«Ήταν ένα δυνατό και καλό παιχνίδι, παρόλο που δεν 
έγιναν πολλές ευκαιρίες. Είναι δίκαιο το αποτέλεσμα 
σύμφωνα με το τι έδωσαν οι ομάδες, αν και είχαμε τη 
μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα το χάσαμε σε κενή 
εστία. Είμαι ευχαριστημένος με την προσπάθεια των 
παικτών. Δεν ήταν δύσκολο μετά το δύσκολο παιχνίδι 
στην Πάφο, ήρθαμε εδώ και παλέψαμε. Μας περιμέ-
νει άλλο ένα σημαντικό παιχνίδι στην έδρα μας και 
πρέπει να προετοιμαστούμε για να κερδίσουμε».

Νόβοτνι: «Είδα την τοποθέτηση του αμυ-
ντικού»
Οι δηλώσεις του σκόρερ της Ανόρθωσης, Σόμα 
Νόβοτνι, μετά το 1-1 με την ΑΕΚ: «Ναι, είναι δίκαιο το 
αποτέλεσμα αν δεις όλο το παιχνίδι. Αν δεις τα τελευ-
ταία 20 λεπτά, σκοράραμε, είχαμε σημαντικές ευκαι-
ρίες, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Αλλά βλέπο-
ντας όλο το παιχνίδι είναι δίκαιο».
Όσο για τη συνέχεια της σεζόν, δήλωσε: «Θα παλέ-
ψουμε για το πρωτάθλημα και θα παλέψουμε για το 
νταμπλ».

ΑΕΚ-Ανόρθωση 1-1: Ο παλιός είναι 
αλλιώς, μα και ο νέος είναι ωραίος

Ομόνοια – ΠΑΕΕΚ 2-1: 
Ξεμπούκωσε ο Τσέποβιτς, 
άνθισε το «τριφύλλι»
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αθλητικά

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 72-
76: Προβληματική εικόνα

Κακό βράδυ για τον Ολυμπιακό, που ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ (72-76) και έφτασε τα 
τρία σερί αρνητικά αποτελέσματα στη EuroLeague. 
Οι δυσκολίες ήταν δεδομένες. Ο Ολυμπιακός δεν 
είχε καλό αγωνιστικό ρυθμό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας 
έπρεπε να καλύψει τις απουσίες των Σακίλ ΜακΚίσικ, 
Κώστα Παπανικολάου, Γιώργου Πρίντεζη κι ο Ερυ-
θρός Αστέρας δεν πήγε το βράδυ της Πέμπτης (27/1) 
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να λειτουργήσει 
στον ρόλο του κομπάρσου. Το απέδειξε, καθώς επι-
κράτησε με 76-72 των ερυθρόλευκων, που βρίσκο-
νται πλέον σε σερί τριών αρνητικών αποτελεσμάτων, 
πριν από το ταξίδι στη Μαδρίτη και τον αγώνα με την 
Ρεάλ για την 24η αγωνιστική της EuroLeague.
Στο 12-8 έπεσαν οι Πειραιώτες, που πλην των Κώστα 
Σλούκα, Σάσα Βεζένκοβ, Μουστάφα Φαλ δεν είχαν 
άλλον σε πραγματικά καλή κατάσταση.

Ο MVP
Όγκνιεν Ντόμπριτς και Νίκολα Κάλινιτς αξίζουν να 
μοιραστούν τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη. 
Ο πρώτος είχε 14 πόντους με σπουδαία αποτελε-
σματικότητα (5/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 
βολή), ο δεύτερος ήταν αρκετά άστο-
χος (12 πόντοι, 3/10 δίποντα, 2/3 
τρίποντα), γέμισε όμως τη στατι-
στική του με πέντε ριμπάουντ, 
τέσσερις ασίστ και πάρα πολ-
λές εντυπωσιακές άμυνες στα 
30:22 που έμεινε στο παρκέ.
Ο αδύναμος κρίκος
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Ολυμπι-
ακός τον είχε περισσότερη 
ανάγκη από ποτέ, καθώς έλει-
παν και ο Σακίλ ΜακΚίσικ και 
ο Κώστας Παπανικολάου, όμως 
ο ομογενής γκαρντ ήταν κακός. 
Σκόραρε 6 πόντους σε 29 λεπτά 
(3/5 δίποντα, 0/5 τρίποντα), δεν βοή-
θησε δημιουργικά, έκανε εύκολα λάθη 
και μετά από δύο επιεικώς μέτριες εμφανί-
σεις, πήγε ακόμη πιο πίσω με αποτέλεσμα να πληγώ-
σει την ομάδα του σε ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε 
πάση θυσία να κερδίσει.
Τα στατιστικά που ξεχώρισαν
Με οκτώ ασίστ για 11 λάθη έκλεισε το πρώτο μέρος 
ο Ολυμπιακός, με επτά ασίστ για έξι λάθη ο Ερυ-
θρός Αστέρας. Και όμως, οι δύο ομάδες είχαν σχε-
δόν ίδιους πόντους από αυτά τα λάθη (13-14), την 
ώρα που οι Σέρβοι μετρούσαν μόλις 2/9 τρίποντα, 
αλλά και ένα καλό 56% στο δίποντο. Στο τέλος της 
βραδιάς οι Πειραιώτες είχαν 8/28 τρίποντα και μόλις 
13 τελικές πάσες για 17 λάθη, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ 
να έχει 0/4 από την περιφέρεια, τον Κώστα Σλούκα 
2/7 και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη 1/5.
Ο αγώνας
Με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκη, Βεζένκοβ, 

Φαλ άνοιξε το ματς ο Μπαρτζώκας, που είδε την 
ομάδα του να μην έχει καλό ρυθμό στην επίθεση, 
αλλά να γυρίζει την μπάλα με υπομονή. Το σημαντικό 
ήταν να γίνει αποτελεσματική στην άμυνα, καθώς ο 
Ερυθρός Αστέρας μπήκε με φόρα για το 2-7 και για 
το 5-9, εκμεταλλεύθηκε τα πέντε λάθη των γηπεδού-
χων στο πεντάλεπτο και πήγε και στο +10 (20-10 στο 
7’), με τον Ολυμπιακό να δείχνει καλή αντίδραση, να 
απαντάει με σερί 11-0 και να περνάει μπροστά με τρί-
ποντο του Βεζένκοβ προς τα τέλη της περιόδου.
Μια απίθανη ασίστ του Σλούκα και ένα γκολ-φάουλ 
του Βεζένκοβ στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέ-
πτου έδειξαν πόσο καλύτερα ένιωθαν πλέον οι Πει-
ραιώτες, που έφτασαν το επί μέρους σκορ στο 16-2 
στην επόμενη φάση με τον Μάρτιν, ήταν αποτελε-
σματικοί και στις δυο πλευρές του παρκέ και κρα-
τούσαν τον έλεγχο του αγώνα. Ο Μπαρτζώκας έριξε 
στη μάχη τον Έισι στα μέσα της περιόδου, ο Αμε-

ρικανός σκόραρε αμέσως τρίποντο για το 
31-31 σε ένα σημείο που οι φιλοξε-

νούμενοι είχαν «επιβιώσει» και 
είχαν γίνει επικίνδυνοι, με το 

ημίχρονο να βρίσκει το ΣΕΦ 
σε ισορροπία και τους 30 
πόντους του δεκαλέπτου 
να δείχνουν αυτό που 
φαινόταν από νωρίς. 
Πως η άμυνα θα κρίνει 
τον αγώνα.
Ο Αστέρας ανέβασε 
την ένταση στο ξεκί-
νημα του β’ μέρους 

και με καλή περιφερει-
ακή άμυνα έχτισε ξανά 

ένα προβάδισμα έξι πόντων 
(48-42 στο 25’), πήγε και στο 

+8, όμως τα μεγάλα τρίποντα του 
Βεζένκοβ κράτησαν τον Ολυμπιακό 

όρθιο. Κι ας επέμενε ο Βούλγαρος φόργουορντ να 
ψάχνει ρήγματα αντί να εκτελέσει. Το ξέσπασμα που 
χρειάζονταν οι ερυθρόλευκοι το έκανε ο Φαλ με δια-
δοχικά καρφώματα για το 52-53, προς τα τέλη της 
τρίτης περιόδου, επί της ουσίας όμως, η εικόνα του 
αγώνα δεν είχε αλλάξει.
Η αδυναμία του Ντόρσεϊ να τραβήξει κουπί στο σκο-
ράρισμα ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα εν τη απου-
σία του ΜακΚίσικ, το τρίποντο του Ιβάνοβιτς (54-
61 στο 33’) έβαλε ακόμη περισσότερη πίεση στους 
Πειραιώτες, που έδειξαν για άλλη μία φορά καλά 
αντανακλαστικά. Λαρεντζάκης και Σλούκας μείω-
σαν στους τρεις, ο Βεζένκοβ έγραψε με φλότερ το 
65-66 στα 3:34 πριν από το φινάλε, όμως ο Μίτρο-
βιτς έδωσε πολύτιμα καλάθια στην ομάδα του και 
έσπρωξε οριστικά τον Ολυμπιακό προς τον γκρεμό

Αναντολού Εφές - 
Παναθηναϊκός 82-81: Ο 
Μόερμαν τον σκότωσε στο 
1.1’’ από τα 6μ75

Ο MVP
Αρκεί και μόνο το νικητήριο σουτ 
που έβαλε στο 1.1’’ για το τέλος 
προκειμένου να αναγάγει αυτό-
ματα τον Αντριέν Μόερμαν σε 
πολυτιμότερο της αναμέτρησης. Ο 
έμπειρος φόργουορντ ήταν ο πιο 
συνεπής παίκτης των γηπεδού-
χων από τα 6μ75, κάτι που απο-
δείχθηκε σωτήριο για εκείνους 
στο φινάλε. Τελείωσε τον αγώνα με 
15 πόντους (με 3/4 δίποντα και 3/6 
τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 
1 κλέψιμο, 1 λάθος και 2 μπλοκ. 
Παρεμπιπτόντως, όλοι οι υπό-
λοιπο της Αναντολού Εφές είχαν 
4/22 από την περιφέρεια.
Ο αγώνας
Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ήταν 
αρκετά προβληματικός στην επί-
θεση στο πρώτο πεντάλεπτο της 
αναμέτρησης, αλλά αυτό δεν του 
στοίχισε. Οι πράσινοι κατάφε-
ραν να διατηρήσουν τον (σχετικό) 
έλεγχο με την κατάσταση, την ίδια 
ώρα που ο Σέιν Λάρκιν ήταν «καυ-
τός» από την περιφέρεια (3/3 τρί-
ποντα). Το -5 (17-12) της πρώτης 
περιόδου για το τριφύλλι προέ-
κυψε κατά βάση εξαιτίας των 1/10 
διπόντων μέχρις εκείνο το σημείο 
-αναμενόμενο ως ένα βαθμό εν τη 
απουσία του Γιώργου Παπαγιάννη.
Σταδιακά όμως, οι παίκτες του 
Δημήτρη Πρίφτη αναθάρρησαν. 
Πώς έγινε αυτό; Χάρη στα τρίπο-
ντα. Με τον Κέντρικ Πέρι να κάνει 
την αρχή και τον Νεμάνια Νέντο-
βιτς να παίρνει την σκυτάλη, οι 
πράσινοι έβαλαν πέντε τρίποντα 
στη δεύτερη περίοδο και μετέ-
φεραν την πίεση στην απέναντι 
πλευρά. Κάπως έτσι, το προβάδι-
σμα πέρασε σε ελληνικά χέρια από 
τα μισά του δεκαλέπτου κι έμεινε 
σε αυτά μέχρι την ανάπαυλα (39-
42), που έβρισκε τον Παναθηναϊκό 
ΟΠΑΠ να έχει 8/15 τρίποντα και 
να ελέγχει τα ριμπάουντ (20 ένα-
ντι 16).
Μετά την ανάπαυλα, η πίεση των 
γηπεδούχων στην μπάλα ήταν 
πολύ πιο έντονη. Κι είχε αποτέλε-
σμα, δεδομένου ότι το τριφύλλι 

έκανε σχεδόν διπλάσια λάθη στην 
τρίτη περίοδο εν συγκρίσει με ολό-
κληρο το πρώτο μέρος (7 έναντι 4). 
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ανέ-
κτησε το προβάδισμα, αλλά δεν 
είχε τη δυνατότητα να το διατηρή-
σει επί μακρώ.
Ο Νεμάνια Νέντοβιτς έκανε ένα 
βήμα μπροστά, έβαλε μεγάλα 
προσωπικά καλάθια και μαζί με 
τον Ντάριλ Μέικον αποτέλεσαν 
την... ασφάλεια του Παναθηναϊ-
κού ΟΠΑΠ απέναντι στην τουρ-
κική αντεπίθεση. Σε τέτοιο βαθμό, 
που ούτε το +5 (63-58 στο 28’) των 
γηπεδούχων έκανε την ελληνική 
ομάδα να λυγίσει. Πλέον άλλωστε 
ήταν (και) θέμα αυτοπεποίθησης!
Κάτι που αποτυπωνόταν άλλω-
στε στα ποσοστά της Αναντολού 
Εφές στο τρίποντο. Βλέπετε, οι 
παίκτες του Εργκίν Αταμάν σημά-
δευαν ξανά και ξανά το σίδερο, 
εν αντιθέσει με τους αντιπάλους 
τους, που αποδεικνύονταν συνε-
πείς και έπαιρναν όλο και περισσό-
τερο θάρρος. Κάπως έτσι, οι πρά-
σινοι βρέθηκαν στο +3 (73-76) με 
τρία λεπτά για το τέλος -στο 24% 
το ποσοστό της Αναντολού Εφές σε 
εκείνο το σημείο.
Στην τελική ευθεία, όλα κρίνο-
νταν στο σουτ, στο ριμπάουντ, σε 
μια καθαρή άμυνα. Ο Παναθηναϊ-
κός ΟΠΑΠ έμεινε -με νύχια και με 
δόντια- σε θέση οδηγού, κυρίως 
γιατί οι γηπεδούχοι ήταν άστοχοι. 
Τόσο από την γραμμή των βολών 
(έχασε μια κρίσιμη ο Μπράιαν 
Ντάνστον στα 52.8’’) όσο και από 
αυτή του τριπόντου, με τον Βασίλιε 
Μίτσιτς να σημαδεύει το σίδερο 
για πολλοστή φορά στα 16’’ (είχε 
0/7 τρίποντα).
Ο Οκάρο Γουάιτ έβαλε 1/2 βολές 
στα 14.7’’ για το φινάλε, με τη 
χαμένη προσπάθεια από τις προ-
σωπικές να αποδεικνύεται μοι-
ραία -όπως στο Μόναχο. Ο Αντριέν 
Μόερμαν έβαλε το μεγαλύτερο 
σουτ της βραδιάς στο 1.1’’ για το 
τέλος και έδωσε τη νίκη στην Ανα-
ντολού Εφές (82-81), σε ένα παι-
χνίδι - θρίλερ.
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SPORTS
28 Ιανουαρίου 2022

Χαμογέλασε ξανά και Χαμογέλασε ξανά και 
παρέμεινε στο +9παρέμεινε στο +9

www.hellasnews-radio.com

σελ. 61σελ. 61
ΑΕΚ-Ανόρθωση 1-1: Ο ΑΕΚ-Ανόρθωση 1-1: Ο 
παλιός είναι αλλιώςπαλιός είναι αλλιώς σελ. 67σελ. 67

Πειστική εμφάνιση και Πειστική εμφάνιση και 
επιστροφή στις νίκεςεπιστροφή στις νίκες σελ. 62σελ. 62


