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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Οι περιορισμοί 

ζουν στο 

μυαλό μας. Εάν 

δοκιμάσουμε 

τη φαντασία, 

οι πιθανότητες 

δεν έχουν όρια” 

Jamie Paolinetti

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Καλό μηνα και εύχομαι να σας βρίσκω 

όλους καλά. Τελειώνει και το 2022 και 

μπαίνουμε και πάλι σε μια αρκετά αβέβαιη χρονιά. 

Ναι, καλά μου αδέλφια, κανείς δεν μπορεί να κάνει 

μακρεπίβολα σχέδια με ότι βλέπουμε, διαβάζουμε 

και ζούμε κάθε ημέρα.

Ψυχολογικά πως μπορεί να αισθάνεται ο 

οποιοσδήποτε φυσιολογικός άνθρωπος όταν 

η οικογενειακή βία, οι γυναικοκτονίες, οι 

παιδεραστίες και διάφορα άλλα που πριν από 

χρόνια μας φαινόντουσαν σενάρια επιστημονικής 

φαντασίας είναι πλέον μέρος από την 

καθημερινότητα μας. Και πραγματικά κάτι που δεν 

μπορώ να πάρω απάντηση από όποιον το συζητάω, 

θα μου πείτε δεν γινόντουσαν αυτά πάντα; Ναι δεν 

λέω αλλά όχι σε αυτήν την τερατώδη κλίμακα, που 

κάθε μέρα αυξάνεται και που με αυτή την τερατώδη 

τεχνολογία σε λίγα λεπτά της ώρας γίνονται τα 

πάντα γνωστά στα πέρατα της γης και σίγουρα 

υπάρχουν επακόλουθα από άρρωστους ψυχολογικά 

κι ανώμαλους στο μυαλό που μπορούν να κάνουν 

τερατουργήματα για να πάρουν δυο λεπτά 

δημοσιότητας.

Και λέω εγώ, που μπορούμε να το σταματήσουμε 

αυτό; Εγώ πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς έχει 

ένα κύκλο ανθρώπων γύρω του, συγγενείς, 

φίλους κλπ. Πιστεύω, λοιπόν, ότι συζητώντας με 

το δικό μας μικρό ή μεγάλο κύκλο ανθρώπων που 

συναναστρεφόμαστε να προσπαθούμε τουλάχιστον 

στο κύκλο μας να επηρεάζουμε τους ανθρώπους 

προς το καλύτερο κι αν μερικοί έχουν «περίεργες 

ιδέες» να προσπαθούμε να τους φέρνουμε στην 

λογική και στην πραγματικότητα των διαφόρων 

καταστάσεων που υπάρχουν και ζούμε, ώστε να 

καταλάβουν ότι κάποιες ακραίες ή περίεργες 

κι επιβλαβείς καταστάσεις για το σύνολο για 

τις αλλάξουν και να γίνουν καλύτεροι και πιο 

κοινωνικοί άνθρωποι.

Τώρα θα μου πεις ότι είναι κι αυτοί λένε «… άσε ρε 

Κουρτέση, εμείς θα φτιάξουμε τον κόσμο;» κλπ κλπ. 

Ευγενικοί μου συμπατριώτες και συμπολίτες, κακά 

τα ψέματα εάν ο καθένας δεν μπορεί να ζήσει σε ένα 

υγιές περιβάλλον τότε κι ίδιος θα έχει προσωπικά 

κι οικογενειακά προβλήματα γιατί η τεχνολογία 

θα τους προλάβει κι οι συμβουλές που θα δίνει 

στα παιδιά και στα εγγόνια θα είναι διαφορετικές 

σε αυτά που διαβάζουν στο κομπιούτερ και τα 

τρελαίνουν τα παιδιά.

Αδέλφια, προσπαθώ όσο μπορώ σε πολλές 

συζητήσεις που κάνω καθημερινά με 

πολλούς συμπατριώτες μας να μοιράζω τους 

προβληματισμούς μου και σε πολλά έχω βρει 

ανταπόκριση, κάνε το κι εσύ κι έτσι λίγο – λίγο 

κάποια αλλαγή θα δούμε.

Την άλλη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε. Καλό μήνα 

και με το καλό τα Χριστούγεννα.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ
 ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΟΙ ΑΓΙΕΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
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Τον χαβά της η Άγκυρα: Ζητάει από την Ελλάδα την άμεση 
αποστρατιωτικοποίηση των νησιών 

Α
κάθεκτη εξακολουθεί η Άγκυρα να εφαρμόζει την 
πολιτική των προκλήσεων, επαναλαμβάνοντας - 
λίγο πριν από τις εκλογές - εμπρηστικές θέσεις 
παρά τα μηνύματα της Δύσης για σεβασμό του Δι-

εθνούς Δικαίου και της εδαφικής κυριαρχίας κάθε χώρας.
Σε συνεδρίασή του το Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας, 
έστειλε το μήνυμα πως η Άγκυρα αναμένει από την Ελλάδα 
να τερματίσει τις δραστηριότητες που αφορούν στη στρατι-
ωτικοποίηση νησιών του Αιγαίου.
Την ίδια στιγμή υπογραμμίστηκε για ακόμη μια φορά η θέση 
ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει την ύπαρξη τρομοκρατι-
κών οργανώσεων, κάτι που συνιστά προειδοποίηση για τη 
συνέχιση των επιχειρήσεων στη Συρία. Οι εν λόγω ενέργειες 
έχουν προκαλέσει την καταδίκη της Δύσης και την ενόχληση 
της Μόσχας που καλεί την Άγκυρα σε αποφυγή των εξωτε-
ρικών παρεμβάσεων.
Μόλις πριν λίγες ώρες, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, 
Λόιντ Όστιν, είχε καταστήσει σαφές στον Τούρκο ομόλογό 
του Χουλουσί Ακάρ, ότι η Ουάσινγκτον δεν βλέπει με θετικό 
μάτι μία πιθανή εισβολή στη Συρία.

Οι τουρκικές αξιώσεις
Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ ζήτησε νωρί-
τερα από τις ΗΠΑ να δείξουν κατανόηση για μια πιθανή 
νέα τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία, αφότου η 
Ουάσινγκτον εξέφρασε την «σθεναρή αντίθεσή της» σε μια 
τέτοια κίνηση.
Η Τουρκία απειλεί εδώ και μήνες με νέα εισβολή στη βόρεια 
Συρία και ενέτεινε τις προετοιμασίες τον περασμένο μήνα 
μετά από μια φονική βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντι-
νούπολη, για την οποία κατηγόρησε Κούρδους μαχητές.
«Οι ΗΠΑ μας ζήτησαν να επαναξιολογήσουμε. Τους διαβι-
βάσαμε τις ευαισθησίες και τις σκέψεις μας και τους ζητή-
σαμε να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους. Τονίσαμε ότι πρέ-
πει να μας καταλάβουν», είπε ο Ακάρ σε δημοσιογράφους.
Η Άγκυρα ζήτησε επίσης από συμμαχικές της χώρες που 
έχουν στρατιωτική παρουσία στη Συρία να μην επιτρέψουν 
σε τοπικές πολιτοφυλακές να χρησιμοποιούν τις σημαίες 
και τις στολές τους, πρόσθεσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας. 
«Τους υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να κρατήσουν τους τρομο-
κράτες μακριά και εν τέλει να διακόψουν τους δεσμούς τους 
με τρομοκρατικές οργανώσεις», είπε.
Η Τουρκία θεωρεί την κουρδική πολιτοφυλακή YPG, που 
έχει ηγετική παρουσία στις σύμμαχες με τις ΗΠΑ Συριακές 
Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), ως συριακή πτέρυγα της ένο-
πλης οργάνωσης PKK και χαρακτηρίζει και τις δύο οργανώ-
σεις (YPG, PKK) τρομοκρατικές.
Το PKK θεωρείται επίσης, τρομοκρατική οργάνωση από τις 

ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το PKK και οι SDF έχουν αρνηθεί ότι εμπλέκονται στη βομ-
βιστική επίθεση στις 13 Νοεμβρίου σε πολυσύχναστο πεζό-
δρομο στην Κωνσταντινούπολη.

Ακάρ: Ζητά την κατανόηση της Ουάσινγκτον 
για την πιθανή τουρκική στρατιωτική εισβολή 
στη Συρία - «Πρέπει να μας καταλάβετε»
Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ ζήτησε 
σήμερα από τις ΗΠΑ να δείξουν κατανόηση για μια πιθανή 
νέα τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία, αφότου η 
Ουάσινγκτον εξέφρασε την «σθεναρή αντίθεσή της» σε μια 
τέτοια κίνηση.
Η Τουρκία απειλεί εδώ και μήνες με νέα εισβολή στη βόρεια 
Συρία και ενέτεινε τις προετοιμασίες τον περασμένο μήνα 
μετά από μια φονική βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντι-
νούπολη, για την οποία κατηγόρησε Κούρδους μαχητές.
«Οι ΗΠΑ μας ζήτησαν να επαναξιολογήσουμε. Τους διαβι-
βάσαμε τις ευαισθησίες και τις σκέψεις μας και τους ζητή-
σαμε να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους. Τονίσαμε ότι πρέ-
πει να μας καταλάβουν», είπε ο Ακάρ σε δημοσιογράφους.
Η Άγκυρα ζήτησε επίσης από συμμαχικές της χώρες που 
έχουν στρατιωτική παρουσία στη Συρία να μην επιτρέψουν 

σε τοπικές πολιτοφυλακές να χρησιμοποιούν τις σημαίες 
και τις στολές τους, πρόσθεσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας. 
«Τους υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να κρατήσουν τους τρομο-
κράτες μακριά και εν τέλει να διακόψουν τους δεσμούς τους 
με τρομοκρατικές οργανώσεις», είπε.
Η Τουρκία θεωρεί την κουρδική πολιτοφυλακή YPG, που 
έχει ηγετική παρουσία στις σύμμαχες με τις ΗΠΑ Συριακές 
Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), ως συριακή πτέρυγα της ένο-
πλης οργάνωσης PKK και χαρακτηρίζει και τις δύο οργανώ-
σεις (YPG, PKK) τρομοκρατικές.

«Και στο Αιγαίο μπορεί να γίνει κάτι ξαφνικό» 
λέει το CNN Turk
Συνεχίζει να καλλιεργεί κλίμα κατά της Ελλάδας το τουρκικό 
φιλοκυβερνητικό δίκτυο CNN Turk, στρέφοντας τις βολές 
του για τις σεισμικές έρευνες που ξεκίνησαν νοτίως της Κρή-
της και εκτοξεύοντας απειλές πως : «Και στο Αιγαίο μπορεί 
να γίνει κάτι ξαφνικό», με αφορμή τις τουρκικές επιδιώξεις 
στην Συρία.
Ρεπορτάζ του CNN Turk κάνει λόγο για «βήμα που «θα 
κλιμακώσει την ένταση με την Λιβύη», σχολιάζοντας 
τη νέα Navtex για επέκταση των σεισμικών ερευνών της 
ExxonMobil νότια της Κρήτης. Το ρεπορτάζ υποστηρίζει 
προκλητικά πως οι ελληνικές έρευνες εισέρχονται στη 
λιβυκή ΑΟΖ, τονίζοντας πως στόχο έχει την ακύρωση του 
παράνομου τουρκο-λιβυκού συμφώνου.
«Βήμα που θα κλιμακώσει την ένταση με τη Λιβύη έγινε από 
την Ελλάδα. Η Αθήνα ανακοίνωσε ΝΑVΤΕΧ που εισέρχεται 
στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Λιβύης. Επέκτεινε 
προς την κατεύθυνση των ακτών της Λιβύης τις περιοχές 
έρευνας ορυκτών καυσίμων (…) Πιστεύεται πως η Ελλάδα 
με αυτό το βήμα αποσκοπεί στο να μετρήσει την αντίδραση 
της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Τρίπολης» αναφέ-
ρει το ρεπορτάζ.
Το φιλοκυβερνητικό επιτίθεται, για μία ακόμη φορά, κατά 
του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια για το 
πρόσφατο περιστατικό στο αεροδρόμιο της Τρίπολης. «Ο 
υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας και πάλι 
έθεσε στο στόχαστρο του την Τουρκία. Μετά από τη διπλω-
ματική κρίση που προκάλεσε στην Τρίπολη ο Υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, έγινε από την Ελλάδα ένα ακόμη 
βήμα που μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση της Λιβύης» 
σχολίασε.
Μιλώντας σε εκπομπή του ίδιου τηλεοπτικού δικτύου, ο 
δημοσιογράφος Ισμέτ Οζτσελίκ -και με αφορμή την στρατι-
ωτική επιχείρηση στην Συρία- έστρεψε τα πυρά του κατά της 
Ελλάδας, απειλώντας πως : «Και στο Αιγαίο μπορεί να γίνει 
κάτι ξαφνικό».

Επαναλαμβάνει τις προκλήσεις 
η Άγκυρα - Προαναγγέλλει τη 
συνέχιση των επιχειρήσεων στη 
Συρία
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Ε
πίσκεψη σε υποκατάστημα της αλυσίδας 
σούπερ μάρκετ που κατέγραψε τη μεγα-
λύτερη μείωση στο «καλάθι του νοικο-
κυριού» κατά την πέμπτη εβδομάδα ε-

φαρμογής του μέτρου πραγματοποίησε το πρωί 
της Πέμπτης (1/12) ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδω-
νις Γεωργιάδης.
«Για πέμπτη εβδομάδα οι τιμές σε παρα πολλά 
προϊόντα του καλαθιού πέφτουν. Αν κάποιος 
αγόραζε το ίδιο καλάθο από την πρώτη μέχρι 
την πέμπτη εβδομάδα θα έβλεπε ότι το σύνολο 
της αξίας του ήταν μειωμένο» είπε αρχικά ο 
Άδωνις Γεωργιάδης.
Όπως τόνισε «σε πάνω από 200 προϊόντα 
έχουμε πετύχει μείωση τιμών» εξηγώντας ότι 
«οι αυξήσεις είναι στα νωπα προϊόντα που επη-

ρεάζονται από ευμετάβλητους παράγοντες».
Κατά τον υπουργό Ανάπτυξης το «καλάθι του 
νοικοκυριού» συγκρατεί τις τιμές και έξω από 
αυτό καθώς «έχουν προχωρήσει σε προσφορές 
οι βιομηχανίες για να τραβήξουν τους κατανα-
λωτές και έχει υπάρξει και συγκράτηση τιμών».
Σημείωσε, δε, ότι «η τάση του πληθωρισμού 
είναι προς τα κάτω. Από 12% το καλοκαίρι είμα-
στε στο 9% άρα πηγαίνουμε καλύτερα».
Προανήγγειλε, επίσης, ότι «τις επόμενες ημέρες 
θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το καλάθι των 
γιορτών για να ξέρουν οι καταναλωτές τα προϊό-
ντα σε αυτό» διαβεβαιώνοντας ότι «θα κάνουμε 
το παν ωστε το εορταστικό τραπέζι να το δουν οι 
πολίτες με όσο το δυνατόν μικρότερη αύξηση σε 
σχέση με πέρυσι».

Άδωνις Γεωργιάδης για καλάθι του 
νοικοκυριού: Συγκρατεί τις τιμές και στα 
υπόλοιπα προϊόντα

 Τι δείχνουν τα στοιχεία του Ελ. 
Βενιζέλος - Προσθέτει πτήσεις στο 
Αθήνα-Τελ Αβίβ η TUS Airways από τα 
μέσα Δεκεμβρίου

Ο
ι Ισραηλινοί είναι η πρώτη ξένη α-
γορά για την Αθήνα φέτος τα Χρι-
στούγεννα όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία του αεροδρομίου και των 

ξενοδόχων με επιπλέον πτήσεις να προστίθε-
νται στο δρομολόγιο Αθήνα- Τελ Αβίβ μέσα 
στο Δεκέμβριο.
Η TUS Airways ανακοίνωσε χθές την έναρξη 
δρομολογίων από τα μέσα Δεκεμβρίου 
μεταξύ Αθήνας-Τελ Αβίβ, σύνδεση που περι-
λαμβάνεται στο χειμερινό πρόγραμμα της 
αεροπορικής από την Κύπρο, η οποία έχει 
παρουσία εξ’ αρχής, από την ίδρυσή της 
ακόμη το 2016, στην αγορά του Ισραήλ με τη 
σύνδεση Λάρνακας- Τελ Αβίβ.
Όπως επεσήμανε στη χθεσινή παρουσί-
αση, η κ. Κική Χαϊδά, διευ-
θύντρια marketing της TUS 
Airways το «χειμερινό μας 
πρόγραμμα είναι μικρό -δεν 
έχουμε πολλούς προορι-
σμούς- επιφυλασσόμαστε 
ωστόσο για τη θερινή περί-
οδο. Το Τελ Αβίβ είναι από 
τους καλύτερούς μας προ-
ορισμούς, πετάμε τη χειμε-
ρινή περίοδο από την Κύπρο 
και ξεκινάμε από τις 14 Δεκεμβρίου έως τις 
25 Μαρτίου τη σύνδεση Αθήνα- Τελ Αβίβ, με 
τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις, διαβλέποντας 
από τώρα ικανοποιητική ζήτηση».
Συνολικά η εταιρεία από Λάρνακα θα πετάει 
το χειμώνα σε Ηράκλειο και Τελ Αβίβ, ενώ 
από το Τελ Αβίβ σε Λάρνακα, Αθήνα και Ντύ-
σελντορφ. Η ίδια έδωσε και μία πρόγευση για 
το θερινό πρόγραμμα που σχεδιάζεται τώρα 
για την περίοδο από τα τέλη Μαρτίου έως τα 
τέλη Οκτωβρίου με την εταιρεία να προγραμ-
ματίζει τα δρομολόγια Τελ Αβίβ- Πρέβεζα 
(σ.σ. υπήρχε και το φετινό καλοκαίρι και απο-
δείχθηκε από τα πιο επιτυχημένα), Τελ Αβίβ- 
Αθήνα, Τελ Αβίβ- Ηράκλειο και Τελ Αβίβ- Ντυ-
σελντορφ. Επίσης από Λάρνακα η εταιρεία θα 
πετάει για Παρίσι, Τέλ Αβίβ και Ηράκλειο και 
από Πάφο στο Τελ Αβίβ.
Οσον αφορά ειδικότερα την ισραηλινή αγορά, 
με βάση τα στοιχεία από το αεροδρόμιο της 
Αθήνας, ήδη έχει φτάσει στο τέλος Νοεμβρίου 
το μισό εκατομμύριο- για την ακρίβεια στις 
515 χιλιάδες επιβάτες- έχοντας ξεπεράσει τα 

συνολικά νούμερα του 2019 που ήταν για όλη 
τη χρονιά στις 508 χιλιάδες επιβάτες.
«Από το 2014 μέχρι τώρα η ισραηλινή αγορά 
έχει διψήφια αύξηση και όπως προκύπτει 
και από τα στοιχεία των ξενοδόχων θα είναι 
η πρώτη αγορά για τα Χριστούγεννα στην 
Αθήνα», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά. Ως 
προς τα επιμέρους στοιχεία, στο σύνολο των 
διεθνών αγορών με το δίκτυο εξωτερικού 
(Ελληνες και ξένους), το Ισραήλ είναι η 11η 
μεγαλύτερη αγορά για το «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος» με 472 χιλ. επιβάτες το φετινό δεκάμηνο 
(Ιανουαρίου- Οκτωβρίου) και η τρίτη καλύ-
τερη από πλευράς ρυθμού ανάπτυξης (11%) 
το 2022. Οσον αφορά μόνο τους ξένους, το 
Ισραήλ βρίσκεται για την περίοδο του εννια-
μήνου (Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου, οπότε έχει 
γίνει και η σχετική επεξεργασία των στοιχείων) 
στην 8η θέση, με 158 χιλιάδες επιβάτες.
Ως προς το προφίλ των επιβατών στη γραμμή, 
ποσοστό 79% ταξιδεύει για αναψυχή κι ένα 
12% για δουλειά, ενώ ένα ποσοστό κοντά στο 

8% είναι αυτό που ταξι-
δεύει για να επισκεφτεί 
οικογένεια και φίλους.
Ειδικά όσον αφορά του 
Ισραηλινούς που ταξι-
δεύουν στην Αθήνα, είναι 
86% αυτοί που ταξιδεύ-
ουν για αναψυχή (9% 
για business), ξοδεύουν 
αρκετά στο «Ελ. Βενιζέ-
λος», κοντά στα 102 ευρώ, 

πραγματοποιούν 1,4 ταξίδια το χρόνο από το 
μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, με μέσο 
όρο 9 μέρες διαμονής ανά ταξίδι στην Ελλάδα. 
Οι Ελληνες που ταξιδεύουν στη γραμμή είναι 
για αναψυχή ένα 43%, για επαγγελματικούς 
λόγους ένα 31% και 19% για να επισκεφθούν 
οικογένεια και φίλους. Η μέση παραμονή στο 
Ισραήλ είναι 6 μέρες, με ένα μέσο όρο 4,7 
ταξιδιών κατ’ έτος.
Εν τω μεταξύ, ως προς τα συνολικά νούμερα 
της κίνησης στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της 
χώρας έως τα τέλη Νοεμβρίου έχει ξεπεράσει 
τα 21 εκατομμύρια, με μία πτώση 11,6% έναντι 
του εντεκαμήνου του 2019 δεδομένου ότι τους 
πέντε πρώτους μήνες του έτους ίσχυαν ταξιδι-
ωτικοί περιορισμοί.
Σε επίπεδο αριθμού πτήσεων, η ψαλίδα είναι 
μικρότερη με πτώση κατά 5%- 6% έναντι του 
2019 γεγονός που αντικατοπτρίζει και την 
ψήφο εμπιστοσύνης των αεροπορικών στην 
Αθήνα. Μόνο για το μήνα Νοέμβριο η επιβα-
τική κίνηση υπολείπεται κατά 4% περίπου 
έναντι του 2019.

Τουρισμός: Οι Ισραηλινοί πρώτη 
ξένη αγορά στην Αθήνα για τα 
Χριστούγεννα
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Αν και διατυπώνεται μια συγκρατημένη αισιοδοξία για τα Χριστούγεννα, οι καταναλωτές υπολογίζουν πολύ το 
κόστος

Ο
ι καταναλωτές σκέφτο-
ν ται να αν τ ιδράσουν 
στον πληθωρισμό με αλ-
λαγή διατροφικών συ-

νηθειών, με περισσότερες αγορές 
προσφορών, με μείωση της κατα-
νάλωσης και με αναβολή ή αποφυ-
γή ορισμένων αγορών. Αυτό προ-
κύπτει από έρευνα που παρουσι-
άστηκε σήμερα στο συνέδριο του 
ΙΕΛΚΑ.
Όπως ανέφερε ο καθηγητής του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, και Επιστημονικός Σύμβουλος 
ΙΕΛΚΑ Γεώργιος Δουκίδης, αν και 
διατυπώνεται, γενικά, μια συγκρα-
τημένη αισιοδοξία για τα Χριστού-
γεννα στην κατανάλωση, ωστόσο, 
οι καταναλωτές υπολογίζουν πολύ 
το κόστος για να προχωρήσουν σε 
αγορές και τα στοιχεία δείχνουν ότι 
ξοδεύουμε 25% παραπάνω από το 
εισόδημα μας κι αυτό το επιπλέον 
25% τροφοδοτείται από δανεισμό, 
κάρτες ή από αποταμίευση. Ο κ. 
Δουκίδης υπογράμμισε ότι αυτή η 
τάση δειχνει την πορεία της κατανά-
λωσης για την τριετία.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με 
δείγμα 1.000 καταναλωτών, από τις 
9 έως 11 Νοεμβρίου 2022 και αφο-
ρούσε, ανάμεσα σε άλλα θέματα, 
και στην επίδραση των ανατιμή-
σεων, του πολέμου στην Ουκρα-
νία και της πανδημίας κορονοϊού, 
στις καταναλωτικές συνήθειες στην 
Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιή-
θηκε με δείγμα 1.000 καταναλω-
τών, από τις 9 έως 11 Νοεμβρίου 
2022 και αφορούσε, ανάμεσα σε 
άλλα θέματα, και στην επίδραση 
των ανατιμήσεων, του πολέμου 
στην Ουκρανία και της πανδημίας 
κορονοϊού, σ τ ις καταναλωτικές 
συνήθειες στην Ελλάδα.
Από τις απαντήσεις, προκύπτει ότι 
το 81% του κοινού έχει ακυρώσει 
δαπάνες διασκέδασης όπως είναι 
η εστίαση, οι διακοπές, τα ταξίδια 
κ.ά. Ποσοστό 66% δηλώνει ότι έχει 

μειώσει την κατανάλωση ρεύματος, 
ενώ 62% του κοινού δηλώνει ότι 
έχει αναβάλει εργασίες συντήρησης 
και επισκευής, π.χ. στο σπίτι ή στο 
αυτοκίνητο. Το 55% δηλώνει ότι 
έχει μειώσει συνολικά τις αγορές 
σε είδη τροφίμων και είδη παντο-
πωλείου. Το 25% δηλώνει ότι έχει 
χρησιμοποιήσει χρήματα από τις 
αποταμιεύσεις του προκειμένου να 
καλύψει τις αγορές του. Το 20% έχει 
αναβάλει την πληρωμή λογαρια-
σμών ή έχει προχωρήσει σε στάση 
πληρωμής των υποχρεώσεών του.

Ποσοστό 15% δηλώνει ότι έχει 
αυξήσει τον χρόνο εργασίας ή έχει 
βρει δεύτερη εργασία προκειμένου 
να αυξήσει το εισόδημά του, ενώ το 
10% έχει αυξήσει τη χρήση πιστω-
τικών καρτών για να καλύψει τις 
αγορές του. Μόλις 9% του κοινού 
δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει απο-
λύτως κανένα μέτρο για την αντι-
μετώπιση των πληθωριστικών πιέ-
σεων.
Σε ό,τ ι αφορά στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο διαγράφεται σ ταθερο-
ποίηση σε αυτό τον τρόπο αγορών 
γύρω στο 35% του συνόλου των 
αγορών και για τις αγορές αγορες 
τροφίμων η ηλεκτρονική αγορά 
σταθεροποιείται στο 10%.
Για τα αιτία της ακρίβειας οι κατανα-
λωτές την αποδίδουν σε εξωγενείς 
παράγοντες αλλά και στην κερδο-
σκοπία και στον υψηλό ΦΠΑ.
Σχετικά με το καλάθι του νοικο-
κυριού το 50% αγοράζει από το 
καλάθι με μεγάλο μέρος των κατα-

ναλωτών να θεωρεί θετ ική την 
πρωτοβουλία και 1 στους 3 να θεω-
ρεί ότι πρέπει να αυξήσουν τις δρά-
σεις και να ενταχθούν κι άλλοι κλά-
δοι.
Από την πλευρά του ο γενικός διευ-
θυντής του Ινστιτούτου Νίκος Βέτ-
τας, σημείωσε ότι προκύπτει μικρή 
βελτίωση του οικονομικού κλίματος 
τον Νοέμβριο.
Αναφερόμενος στις τιμές, ο κ. Βέτ-
τας είπε «δεν φαίνεται καμία τάση 
μετριασμού σ τ ις τ ιμές προς το 
παρόν» επισημαίνοντας παράλληλα 
ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει 
μια διάσταση ανάμεσα στις τιμές 
στο ράφι και στις τιμές παραγωγού, 
με τις τιμές παραγωγού να αυξάνο-
νται λιγότερο έντονα από τις τιμές 
λιανικής.
Ο ίδιος σημείωσε ότι στην Ελλάδα 
είχαμε μικρότερη πτώση κατανάλω-
σης από το μέσο όρο της Ευρώπης, 
κατα το διάστημα των μέτρων για 
την πανδημία, κι αυτό σχετίζεται με 
τα μέτρα στήριξης ενώ τόνισε ότι 
λόγω υπογεννητικότητας αλλάζουν 
και τα στοιχεία της κατανάλωσης.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πόσο 
ευάλωτα είναι τα ελληνικά νοικο-
κυριά στις αυξήσεις τιμών και είπε 
ότι στη χώρα το τελευταίο διάστημα 
έχουμε εξαιρετικά υψηλό πληθωρι-
σμό, το 1/3 εκ του οποίου προέρχε-
ται από τις αυξήσεις στην ενέργεια 
και το υπόλοιπο από τις ευρύτερες 
αυξήσεις.
«Αυτό πρέπει να προβληματίσει 
γιατί τα ελληνικά νοικοκυριά είναι 
ευάλωτα», ανέφερε σημειώνοντας 
πως «το ποσοστό των νοικοκυριών 
που δεν έχει τη δυνατότητα να θερ-
μανθεί επαρκώς στα χρόνια της κρί-
σης ήταν 1 στα 3, ποσοστό το οποίο 
έχει πέσει κάτω 1 στα 5 αλλά είναι 
πολύ μεγαλύτερο απ’ ότι στην υπό-
λοιπη Ευρώπη». Ανέφερε δε ότι η 
κατανάλωση δεν έχει πολλές οδούς 
διαφυγής όταν τα νοικοκυριά είναι 
πιεσμένα.

ΙΕΛΚΑ - Χριστούγεννα: Οι καταναλωτές ξοδεύουν 
25% παραπάνω από το εισόδημά τους ζητώντας 
χρήματα και βγάζοντας κάρτες 

Άναψε στο Σύνταγμα το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο 
της Αθήνας 

Φ
ως γέμισε το κέντρο της Αθήνας, με τη 
λάμψη να δίνεται από τη φωταγώγηση 
του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύ-
νταγμα. Στη μεγάλη αυτή εκδήλωση, που 

σηματοδότησε κι επίσημα την έναρξη της εορταστι-
κής περιόδου, παρεβρέθηκαν πάνω από 25 δήμαρχοι 
από όλο τον κόσμο, ο καθένας από τους οποίους πά-
τησε το κουμπί για να ανάψει ένα στολίδι. 
Μήνυμα ειρήνης, ενότητας, αλληλεγγύης και αγά-
πης, έστειλε παντού απόψε η Αθήνα. Μουσική, φως, 
χρώματα και εντυπωσιακές εκπλήξεις, συνέθεσαν 
μία λαμπερή βραδιά, την οποία είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν όσοι βρέθηκαν μετά τις 6 το από-
γευμα, στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας.
Το έλατο που «ταξίδεψε» στην Αθήνα από το Καρπε-
νήσι, φωτίζεται από 40.000 λαμπάκια, μήκους 5 χλμ. 
και διακοσμείται με εκατοντάδες μπάλες και στολί-
δια.
«Σήμερα, στην Αθήνα χτυπά η καρδιά δεκάδων 
πόλεων από όλο τον πλανήτη. Είναι μεγάλη τιμή για 
εμάς, δήμαρχοι από τόσο σημαντικές πόλεις του 
κόσμου, να βρίσκονται μαζί μας σε αυτήν την όμορφη 
εκδήλωση, που ανοίγει την αυλαία ενός πλούσιου 
εορταστικού προγράμματος, στο κέντρο και τις γει-
τονιές της πόλης. Το μήνυμα που στέλνουμε απόψε 
με τη φωταγώγηση του δέντρου και της Αθήνας, είναι 
ένα και μάς βρίσκει όλους ενωμένους: Το φως νικάει 
πάντα το σκοτάδι. Η ανάγκη για ενότητα και αλληλεγ-
γύη είναι επιτακτική, περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπα-
κογιάννης.
Ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, 
καλωσόρισε στην κεντρική σκηνή που είχε στηθεί 
στην πλατεία Συντάγματος, δημάρχους από όλο τον 
κόσμο, που αυτές τις μέρες βρέθηκαν στην Αθήνα, 
και όλοι μαζί - μετά από αντίστροφη μέτρηση - φωτα-
γώγησαν το μήκους 21 μέτρων έλατο, που δεσπόζει 
στην πλατεία.
Καθένας ξεχωριστά, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος 
της Νέας Υόρκης, που είναι επίσημος προσκεκλημέ-
νος του Κώστα Μπακογιάννη στην Αθήνα, έστειλαν 
τις δικές τους ευχές.
Η μαγευτική εκδήλωση μεταδόθηκε, τόσο από ελλη-
νικά, όσο και από διεθνή τηλεοπτικά μέσα, μεταφέ-
ροντας την εικόνα της στολισμένης Αθήνας σε όλο τον 
κόσμο.
Οικοδεσπότες της βραδιάς ήταν το δημοφιλές δίδυμο 
των Φώτη Σεργουλόπουλου και Τζένης Μελιτά, που 
με το χιούμορ και τη θετική τους διάθεση, συνέβαλαν 
στο γιορτινό κλίμα.
Πρωταγωνίστρια της εκδήλωσης ήταν η Τάμτα, το 
λαμπερό αστέρι της ποπ, η οποία, σε μια απρόσμενη 
σύμπραξη με την Athens Big Band, ταξίδεψε το κοινό 
με την υπέροχη φωνή της, μεταφέροντας μέσα από 
χριστουγεννιάτικες μελωδίες, το πνεύμα των γιορτών 
σε όλη την πόλη.
 Τη βραδιά άνοιξαν με τον καλύτερο τρόπο ο Πέτρος 
Κούρτης και η μπάντα με τους Μολυβένιους
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Υ
πέρ της ανάπτυξης ενισχυμένων 
πολιτικών και οικονομικών συνερ-
γασιών ανάμεσα στη Γαλλία, την Ι-
ταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα 

τάσσεται ο Γαλλοϊσπανός οικονομολόγος 
Ζαν Μισέλ Νογκερόλες, ιδρυτής μιας νέας 
δεξαμενής σκέψης με την ονομασία «Nova 
Roma».
Σε άρθρο του στη γαλλική ενημερωτική 
ιστοσελίδα Atlantico.fr τάσσεται υπέρ της 
αλλαγής του «γεωπολιτικού παραδείγμα-
τος» που ακολουθεί, κυρίως, η Γαλλία προ-
σκολλημένη στο γαλλο-γερμανικό δίδυμο 
το οποίο όμως, όπως αναφέρει, δεν έχει 
πλέον την ίδια στρατηγική δυναμική που 
είχε άλλοτε, με τη Γερμανία να έχει στρέψει 
την προσοχή της περισσότερο στην κεντρική 
και την ανατολική Ευρώπη. Για αυτό θεωρεί 
ότι έναντι των προκλήσεων που παρουσιά-
ζονται στον Ευρωμεσογειακό χώρο θα πρέ-
πει να αναζητηθούν ενισχυμένες πολιτικές 
συνεργασίες για τη μετανάστευση, την εσω-
τερική ασφάλεια, την άμυνα, την ενέργεια 

και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Αναφερόμενος ειδικότερα στην πρόσφατη 
ιταλο-γαλλική κρίση για το πλοίο Ocean 
Viking επισημαίνει ότι «η τρέχουσα πολι-
τική Ευρώπη στερείται ουσιαστικά συνοχής 
και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών 
της καθώς τα γεωπολιτικά και στρατηγικά 
οράματα ορισμένων κρατών είναι πολύ 
συχνά ανεπαρκώς συγκλίνοντα προς εκείνα 
άλλων».
«Πώς να μην σημειωθεί ότι η Γερμανία εξα-
κολουθεί να είναι αντίθετη, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, στη θέσπιση ανώτατου ορίου στην 
τιμή του φυσικού αερίου που χρησιμοποι-
είται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας;» αναφέρει, ενώ καταληγοντας τονίζει 
τα εξής: «Μια νέα φιλόδοξη πολιτική ενισχυ-
μένης συνεργασίας μεταξύ γεωπολιτικά και 
πολιτισμικά πιο συμβατών κρατών θα μας 
επέτρεπε επίσης να αποκτήσουμε συλλογικά 
επαρκές κρίσιμο μέγεθος για τους σκοπούς 
της εφαρμογής των σχετικών διεθνών πολι-
τικών που χρειαζόμαστε».

επικαιρότητα

Ζαν Μισέλ Νογκερόλες: Υπέρ της 
ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ 
Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας και Ελλάδας 
ο οικονομολόγος 

Δημοσκόπηση Marc: 8 μονάδες 
μπροστά η ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ 

Στη δημοτικότητα των 
πολιτικών αρχηγών στο γκάλοπ 
για τον ΑΝΤ1 προηγείται ο 
Μητσοτάκης με 47,8% και 
ακολουθούν Ανδρουλάκης με 
34,3% και Τσίπρας με 33,7% 
- Μεγαλύτερο πρόβλημα η 
ακρίβεια

Σ
αφές προβάδισμα 8 μονάδων 
διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έ-
ναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε νέα δημο-
σκόπηση της εταιρείας MARC 

που παρουσιάστηκε απόψε στο Κε-
ντρικό Δελτίο Ειδήσε-
ων του ΑΝΤ1.
Στην πρόθεση ψήφου 
η Νέα Δημοκρατ ία 
συγκεν τρώνε ι 32%, 
ο ΣΥΡΙΖ Α 24%, το 
ΠΑΣΟΚ 11,3%, το ΚΚΕ 
5,6%, η Ελληνική Λύση 
4,1% και το ΜέΡΑ25 
3%. Να σημειωθεί ότι 
στην μέτρηση του Οκτωβρίου και του 
Σεπτεμβρίου, η διαφορά μεταξύ ΝΔ 
και ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 8,7%.
Στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχη-
γών ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί 
μεγάλο προβάδισμα έναντι του αρχη-
γού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 
Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης συγκε-
ντρώνει 47,8%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 
34,3% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσί-
πρας 33,7%.

Στο κρας τεστ των κ.κ. Μητσοτάκη και 
Τσίπρα, πρώτος είναι ο πρωθυπουρ-
γός με μεγάλη διαφορά έναντι του 
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τις επι-
μέρους πολιτικές: Από την καλύτερη 
αντιμετώπηση των προβλημάτων και 
της τουρκικής προκλητικότητας μέχρι 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
πολιτών και την εγκληματικότητα.
Η πλειονότητα των πολιτών προτιμά 
κυβέρνηση με τη ΝΔ αυτοδύναμη 
(31,3%) έναντι 14,% που προτιμά 
αυτοδύναμο ΣΥΡΙΖΑ. Στο πιο εξειδι-
κευμένο ερώτημα, οι πολίτες απα-
ντούν σε ποσοστό 47,1% ότι προτι-

μούν αυτοδύναμη 
κυβέρνηση ΝΔ έναντι 
43,6% που προτιμά 
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΑΣΟΚ-ΜΕΡΑ25.
Tο 44,2% πισ τεύει 
ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 
σήμερα στην κυβέρ-
νηση τα πράγματα θα 
ήταν «χε ιρότερα». 

Το 29,4% απαντά «περίπου τα ίδια» 
και το 22% υποστηρίζει πως θα ήταν 
«καλύτερα».
Η μεγαλύτερη ανησυχία των πολι-
τών εκφράζεται για την ακρίβεια με 
συντριπτικό ποσοστό (83%) και ακο-
λουθούν τα ελληνοτουρκικά (43.4%), 
η εγκληματικότητα (39,4%) ο πόλε-
μος στην Ουκρανία (24,9%) και για 
τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις με 
16,1%.

Γ
ια μία ακόμα φορά ο τενίστας Στέ-
φανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο ε-
πίκεντρο για τις τοποθετήσεις του. 
Μάλιστα, αυτή τη φορά τοποθε-

τήθηκε επί του σύγχρονου φεμινισμού, 
προκαλώντας αντιδράσεις.
«Ο σύγχρονος φεμινισμός διδάσκει τις 
γυναίκες να μισούν τους άντρες. Γυναί-
κες να μισούν εκείνες τις γυναίκες που 
είναι περήφανες που είναι γυναίκες. Και 
κάνει τους άντρες να ντρέπονται που 
είναι άντρες. Είναι πραγματικά κρίμα να 
βλέπεις κάτι που αρχικά ήταν τόσο αγνό 
να έχει μετατραπεί σε κάτι τόσο καρκι-
νώδες» έγραψε ο επιχειρηματίας Iman 
Gadzhi στο Twitter το οποίο έκανε 
retweet ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Το Νο4 του κόσμου προκάλεσε αντιδρά-
σεις για τα σχόλια που έκανε. Ο Στέφα-
νος Τσιτσιπάς σόκαρε τους θαυμαστές 
του το πρωί της Πέμπτης, πρώτα κάνο-
ντας retweet ένα αντιφεμινιστικό μήνυμα 
και αργότερα με ένα δικό του tweet, σχο-
λίασε η ιστοσελίδα tennis.com.
«Κατά τη γνώμη μου όλοι είναι και πρέπει 

να είναι ίσοι με όλους. Ανεξάρτητα από 
την καταγωγή, το φύλο, τη θρησκεία, την 
εθνικότητα ή τη φυλή του. Ο σύγχρονος 
φεμινισμός έχει μετατραπεί από την ισό-
τητα των φύλων σε μια λατρεία οργής που 
επιδιώκει να υποτιμήσει τους άντρες. 
Πώς είναι αυτό δίκαιο;» διερωτήθηκε ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς απαντώντας σε χρή-
στη του Twitter.
«Απλώς, αναρωτήθηκα σε τι βασίζετε 
αυτήν την αξιολόγηση;» ρώτησε η δημο-
σιογράφος Κάθριν Γουιτέικερ, συμπα-
ρουσιάστρια του The Tennis Podcast. 
«Πώς εκπαιδεύσατε τον εαυτό σας σχε-
τικά με τη γυναικεία εμπειρία; Ποια 
είναι η αντίληψή σας για την πατριαρχία; 
Ευχαρίστως να συζητήσουμε ανά πάσα 
στιγμή».
Στη συνέχεια, ο Τσιτσιπάς απάντησε: 
«Βασίστηκα σε κάποιες από τις προσωπι-
κές μου εμπειρίες και συναντήσεις. Έχω 
επιμορφωθεί σχετικά με το θέμα αυτό 
ρωτώντας γυναίκες φίλες και γνωστές. 
Δεν πιστεύω στην πατριαρχία. Η ισότητα 
και η ενότητα είναι η λύση για τα όλα».

Τσιτσιπάς κατά του σύγχρονου φεμινισμού: 
«Επιδιώκει να υποτιμήσει τους άνδρες» 
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Τι αναφέρεται σε έγγραφο που 
είδε το Bloomberg - H πρόταση 
Φον ντερ Λάιεν δεν εξασφαλίζει 
καλές τιμές για τους καταναλωτές

Η 
Ελλάδα και άλλες έξι χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζη-
τούν με έγγραφό τους εν ό-
ψει της συνόδου των υπουρ-

γών Ενέργειας να τεθεί ένα περισσότε-
ρο αποτελεσματικό πλαφόν στις τιμές 
του φυσικού αερίου.
Θεωρούν ότι η πρόταση της Κομισιόν 
δεν θα μπορέσει βοηθήσει τους κατα-
ναλωτές με τους λογαριασμούς ενέρ-
γειας.
Σε έγγραφο που είδε το Bloomberg, 
χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και το 
Βέλγιο πιέζουν για αυστηρότερο ανώ-
τατο όριο τιμών, τo οποίο θα κινείται 
ανάλογα με τις τιμές σε βασικούς διε-
θνείς κόμβους.
Κωδικοποιημέ νε ς  ο ι 
απαιτήσε ις  των επτά 
χωρών της ΕΕ γ ια το 
πλαφόν έχουν ως εξής:
- Το 75% του ανώτατου 
ορίου τιμής θα πρέπει 
να καθοριστεί σύμφωνα 
με μια τ ιμή αναφοράς 
(το έγγραφο αναφέρει 
ως παράδειγμα τα 160 ευρώ).
- Το υπόλοιπο 25% θα πρέπει να κινη-
θεί σύμφωνα με έναν σταθμισμένο 
μέσο όρο τιμών φυσικού αερίου και 
LNG από ΗΠΑ, Ασία και Ευρώπη.
- Δεν έχει οριστεί χρονικό διάστημα 
για το ανώτατο όριο.
- Οι χώρες προτείνουν επίσης την 
κατάργηση του δεύτερου όρου της 
Επιτροπής σχετικά με τη διαπραγμά-
τευση των τιμών του φυσικού αερίου 
με σημαντικό ασφάλιστρο έναντι του 
LNG.
Η πρόταση της Επιτροπής απαιτεί οι 
τιμές να παραμείνουν πάνω από 275 
δολάρια για δύο εβδομάδες και επίσης 
να είναι κατά τουλάχιστον 58 ευρώ 
υψηλότερες από τις τιμές του LNG για 
10 ημέρες διαπραγμάτευσης.
Το έγγραφο σημειώνει μάλιστα ότι η 
απαίτηση για δύο διαδοχικές εβδο-
μάδες «δεν είναι αποτελεσματική για 
την επίτευξη άμεσων θετικών αποτε-
λεσμάτων για τις αγορές». Στην πράξη, 

βάζοντας το «κατώφλι» πολύ ψηλά δεν 
μπορούν να αποτραπούν επεισόδια 
με υπερβολικές τιμές, σημειώνει το 
έγγραφο.
Υπάρχει φόβος ότι το ανώτατο όριο 
που περιγράφει η Κομισιόν συνοδεύ-
εται από συνθήκες αγοράς που ίσως 
δεν υλοποιηθούν ποτέ. Το πλαφόν 
δεν θα είχε ενεργοποιηθεί ούτε τον 
Αύγουστο, όταν οι τιμές εκτοξεύτηκαν 
σε πρωτοφανή επίπεδα.

Στην τελική ευθεία για την υ-
πουργική σύνοδο
Οι διεργασίες στο εσωτερικό της ΕΕ 
συνεχίζον ται ενόψει της έκτακτης 
συνόδου των υπουργών Ενέργειας 
της ΕΕ στις 13 Δεκεμβρίου. Οι διαφο-
ρές είναι πολλές μεταξύ των «27» και 
απειλούν να «σύρουν» ακόμη και στην 
εκπνοή του 2022 την όποια συμφωνία.
Από την μία πλευρά οι χώρες του 

μπλοκ  του  ε γ γρά -
φου -Βέλγιο, Ιταλία, 
Ελ λάδα και  άλ λε ς- 
που θεωρούν ότι τα 
όρια της Ευρωπαϊ -
κής Επιτροπής είναι 
δυσλειτουργικά. Αφε-
τέρου, χώρες όπως η 
Ολλανδία και η Γερ-
μαν ία που βλέπουν 

τις κινήσεις αυτές με καχυποψία και 
άρνηση.
Η Ισπανία θεωρείται ότι γενικά υπο-
στηρίζει την πρόταση. Άγνωστη -όσο 
και κρίσιμη- παράμετρος είναι η υπο-
στήριξη της Γαλλίας.
Η Τσεχία, που κατέχει την εκ περιτρο-
πής προεδρία της ΕΕ, κατέθεσε συμ-
βιβαστική πρόταση που μειώνει το 
ανώτατο όριο τιμών από 275 ευρώ 
που πρότεινε η επιτροπή σ τα 264 
ευρώ, σύμφωνα με άλλο έγγραφο που 
είδε το Bloomberg. Προτείνει παράλ-
ληλα μείωση του χρονικού ορίου από 
τις δύο εβδομάδες σε πέντε ημέρες. 
Ωστόσο, αν και συμβιβαστική, δεν 
φαίνεται να ικανοποιεί τις χώρες που 
ζητούν μια πιο ρεαλιστική λύση.
Σημειώνεται ότι αν οι «27» δεν βρουν 
λύση σε επίπεδο υπουργών, το θέμα 
θα πάε ι  σε επίπεδο ηγε τών σ τη 
Σύνοδο Κορυφής αργότερα, με ένα 
ακόμη συμβούλιο υπουργών προ-
γραμματισμένο για τις 19 Δεκεμβρίου.

Bloomberg: Ελλάδα και έξι ακόμα 
πιέζουν για πλαφόν στο αέριο - 
Ανεπαρκής η πρόταση της Κομισιόν 

Κρήτη: Το συγκινητικό αντίο της 
μητέρας της Έμμας μετά την κηδεία 
- «Ξεκουράσου και μην ανησυχείς 
για τίποτα» 

Σ
υγκινεί η μητέρα της 21χρονη Εμμα-
νουέλας, που έχασε τη ζωή της όταν 
παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε 
αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου, 

στη Θεσσαλονίκη.
Λίγες ώρες μετά την κηδεία της άτυχης 
κόρης της, η οποία έγινε στον τόπο κατα-
γωγής της στα Χανιά, η μητέρα της την απο-
χαιρετά με μία συγκινητική ανάρτησε που 
έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο 
Facebook.
«Καλό ταξίδι Έμμα μου στου σύμπαντος 
την άκρη, να σε δροσίζει όπου βρεθείς του 
πόνου μου το δάκρυ…», έγραψε η μητέρα 
της 21χρονης, που με τον θάνατό της πρό-
σφερε ζωή σε συνανθρώπους της δωρίζο-
ντας τα όργανά της.
«Καλή ανάπαυση στην ψυχούλα σου πανέ-
μορφή μου... ξεκουράσου και μην ανησυ-
χείς για τίποτα... Θα σ΄ αγαπώ όσο ζω και 
αναπνέω», αναφέρει, κλείνοντας την δημο-
σίευσή της με δύο ραγισμένες καρδιές.
«Όλη η Ελλάδα σήμερα πενθεί! Δεν το 
χωράει ανθρώπινος νους! Κουράγιο σε 
αυτούς τους υπέροχους γονείς που αποτε-
λούν παράδειγμα προς μίμηση», είναι ένα 
από τα δεκάδες σχόλια κάτω από την ανάρ-
τηση της μητέρας.
«Ο άγγελός σου έγινε και δικό μας παιδί... 
το πονεσαμε... και δε θα ξεχαστεί ποτέ.. 
εύχομαι να σου δίνει δύναμη από εκεί που 
είναι...», γράφει σε ένα άλλο σχόλιο.
Η τελευταία πράξη του δράματος, για την 
21χρονη Εμμανουέλα που έχασε τη ζωή 
της όταν παρασύρθηκε και στη συνέχεια 

την εγκατέλειψαν αιμόφυρτη στη μέση του 
δρόμου στη Θεσσαλονίκη, «γράφτηκε» 
σήμερα, με την κηδεία της που ολοκληρώ-
θηκε το μεσημέρι.
Με βαθιά θλίψη και οδύνη, συγγενείς και 
φίλοι αποχαιρέτησαν την άτυχη κοπέλα, 
στα Χανιά, μη μπορώντας να πιστέψουν 
πως «χάθηκε» τόσο άδικα και μέσα σε λίγα 
λεπτά. Η κηδεία της Έμμας, όπως την φώνα-
ζαν οι δικοί της άνθρωποι, έγινε στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεράσιμου Νεοκούρου, ενώ η 
ταφή της άτυχης φοιτήτριας έγινε στο κοιμη-
τήριο του Ι.Ν. Παναγίας.
Απαρηγόρητηήταν η μητέρα της 21χρονης 
Έμμας κατά τη διάρκεια της κηδείας κρα-
τώντας στην αγκαλιά της ένα μπουκέτο από 
άσπρα τριαντάφυλλα έκλαιγε απαρηγό-
ρητη στο πλευρό του αδερφού της. Τραγική 
φιγούρα και ο πατέρας της 21χρονης που 
ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει ότι η κόρη 
του έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.
Το άσπρο φέρετρο έφτασε στην εκκλησία 
λίγο μετά τις 10 το πρωί ενώ ο κόσμος είχε 
κατακλύσει τον Ιερό Ναό για να της απευ-
θύνει το τελευταίο αντίο. Συγγενείς και φίλοι 
της 21χρονης βρίσκονται ακόμα σε κατά-
σταση σοκ για τον άδικο χαμό της.
Ο θάνατος της άτυχης φοιτήτριας από τα 
Χανιά, που εγκαταλείφθηκε από τον ασυνεί-
δητο οδηγό αιμόφυρτη στην άσφαλτο, έχει 
συγκλονίσει τους πάντες όχι μόνο για τον 
άδικο χαμό της αλλά και για την γενναιότητα 
και την μεγαλοψυχία που έδειξαν οι γονείς 
της και δώρισαν τα όργανα του παιδιού τους 
δίνοντας ζωή σε άλλους ανθρώπους.
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καναδάς

Η κυβέρνηση του Καναδά 
ανακοίνωσε κονδύλι 2,3 
δισεκατομμυρίων καναδικών 
δολαρίων (περίπου 1,65 δισεκ. 
ευρώ) για την προώθηση της 
οικονομικής και διπλωματικής 
στρατηγικής του στην 
περιφέρειας Ασίας-Ειρηνικού, 
όπου η Οτάβα θέλει να 
μετατραπεί σε «αυθεντικό 
και αξιόπιστο εταίρο», 
ανταγωνιζόμενη την Κίνα

Γ
ια να ενισχύσει την παρουσία και 
την επιρροή της στην περιφέρεια 
Ασίας-Ειρηνικού, η Οτάβα επιδι-
ώκει την ενίσχυση των στρατιω-

τικών δυνατοτήτων της στον Ειρηνικό, 
ιδίως την ανάπτυξη φρεγάτας, την αύξη-
ση των εμπορικών ανταλλαγών και των 
επενδύσεων, την υποστήριξη προγραμ-
μάτων «διεθνούς φεμινιστικής βοήθει-
ας», τη χρηματοδότηση «βιώσιμων» υ-
ποδομών και την ενίσχυση του καναδι-
κού διπλωματικού δικτύου, σύμφωνα 
με ανακοίνωση Τύπου του καναδικού 
υπουργείου Εξωτερικών.
«Το μέλλον του Ινδο-Ειρηνικού είναι το 
δικό μας· έχουμε να διαδραματίσουμε 
ρόλο. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
είμαστε αυθεντικός και αξιόπιστος εταί-
ρος» μεταξύ των δυτικών συμμάχων, 
συνόψισε η επικεφαλής της καναδικής 
διπλωματίας, η Μέλανι Ζολί, σύμφωνα 
με την ανακοίνωση.
Η νέα καναδική στρατηγική «στέλνει 
ένα σαφές μήνυμα: ο Καναδάς είναι 

παρών στην περιοχή κι είναι εδώ για να 
μείνει», πρόσθεσε.
Ο «οδικός χάρτης» που παρουσιάστηκε 
σκοπό έχει να «βαθύνει τη δέσμευσή 
μας στον Ινδο-Ειρηνικό κατά τη διάρ-
κεια των επόμενων 10 ετών, αυξάνο-
ντας την συμβολή μας στην ειρήνη και 
στην ασφάλεια στην περιφέρεια», ανα-
φέρει το κείμενο.
Η νέα «στρατηγική» αυτή αποκαλύπτε-
ται μετά την περιοδεία του καναδού 
πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό και της 
κυρίας Ζολί στην περιοχή, όπου έλα-
βαν μέρος σε διάφορες συνόδους: αυτή 
του ASEAN (του Συνδέσμου Κρατών 
της Νοτιοανατολικής Ασίας) στην Πνομ 
Πενχ, στην Καμπότζη, αυτή της G20, 
στο Μπαλί, στην Ινδονησία, και αυτή 
της APEC (της Οικονομικής Συνεργασίας 
Ασίας-Ειρηνικού) στη Μπανγκόκ, στην 
Ταϊλάνδη.
Ο Καναδάς, η σχέση του οποίου με την 
Κίνα είναι εξαιρετικά τεταμένη τα τελευ-
ταία χρόνια, δεν κρύβει πως η στρα-
τηγική του στην περιοχή θέλει να είναι 
αντίβαρο στην αυξανόμενη επιρροή 
του Πεκίνου.
«Υπάρχει θεμελιώδες πρόβλημα με το 
γεγονός ότι η Κίνα σήμερα δεν σέβε-
ται τους διεθνείς κανόνες και προσπα-
θεί να τους αλλάξει, ή να τους ερμηνεύ-
σει προς το δικό της όφελος», υπογράμ-
μισε η υπουργός Εξωτερικών Ζολί στο 
πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε 
στην εφημερίδα La Presse του Κεμπέκ. 
«Υπάρχει γεωπολιτικός κίνδυνος στις 
επιχειρηματικές δοσοληψίες με την 
Κίνα», επέμεινε.

Ο Καναδάς θέλει να ανταγωνιστεί 
την Κίνα στην περιφέρεια Ασίας – 
Ειρηνικού

Απίστευτο: Έβαλε γυναίκα να 
υποδυθεί τη σύζυγό του για να 
ακυρώσει τον γάμο του

H Royal Bank εξαγοράζει την HSBC 
Canada

Α
λλαγές επέρχονται στο τρα-
πεζικό σύστημα του Κανα-
δά, καθώς η Royal Bank of 
Canada συμφώνησε να απο-

κτήσει την τοπική θυγατρική της HSBC 
Holdings έναντι 10 δισ. δολαρίων σε 
μετρητά. 
Το deal αναμένεται να ολοκληρωθεί 
έως τα τέλη του 2023 και υπόκειται 
στην έγκριση των εποπτικών αρχών. Η 
συναλλαγή περιλαμβάνει τουλάχιστον 
130 υποκαταστήματα, εκ των οποίων τα 
45 βρίσκονται στη δυτική ακτή της Βρε-
τανικής Κολούμπια.  
Άλλωστε, η καναδική HSBC αποτελεί 
την έβδομη μεγαλύτερη τράπεζα της 
χώρας (διαχειρίζεται περιουσιακά στοι-
χεία 134 δισ. δολαρίων), διαθέτοντας 
ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο πελατών σε 

μια σειρά κλάδων της οικονομίας
«Η HSBC Canada προσφέρει την ευκαι-
ρία να αυξήσουμε τις δραστηριότητες 
και την πελατειακή μας βάση, εξασφα-
λίζοντας μεγάλες επιστροφές και δίνο-
ντας αξία στους πελάτες» ανέφερε ο επι-
κεφαλής της Royal Bank, Ντέιβ ΜαΚέι.
H εξαγορά αποτελεί μια σπάνια κίνηση 
εσωτερικών ανακατατάξεων στο κανα-
δικό banking, καθώς συνήθως οι μεγά-
λες εταιρείες του κλάδου προσπαθούν 
να επεκταθούν κυρίως στις ΗΠΑ.  
Πέρυσι, ενδεικτικά, οι καναδικές τρά-
πεζες πέτυχαν δύο πολύ μεγάλα deal 
στην αμερικανική αγορά, με την Bank of 
Montreal να εξαγοράζει την Bank of the 
West έναντι 16,3 δισ. δολαρίων, και την 
Toronto-Dominion Bank να αποκτά τη 
First Horizon έναντι 13,4 δισ. δολαρίων. 

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη 
στον Καναδά, όπου άνδρας έβαλε μια άγνω-
στη γυναίκα να εμφανιστεί ως σύζυγός του, 
προκειμένου να ακυρώσει τον γάμο του.
Ο ίδιος είχε χωρίσει από τη πραγματική 
σύζυγό του, όμως επειδή δεν ήθελε να 
πληρώνει πλέον διατροφή, σκέφτηκε να 
ακυρώσει τον γάμο, επιστρατεύοντας μια 
άλλη γυναίκα, η οποία σε μια εικονική ακρό-
αση μέσω τηλεφώνου παραδέχτηκε ότι ο 
«γάμος» της ήταν άκυρος.
Όπως αναφέρει το CBC,  ο Γουόρεν και η 
Τζίνα Ζαντ παντρεύτηκαν στα τροπικά νησιά 
Κουκ στις 27 Νοεμβρίου 1999, αλλά χώρι-
σαν δύο δεκαετίες αργότερα. Οι δύο είχαν 
συμφωνήσει πως η Τζίνα θα λάμβανε μηνι-
αία διατροφή βάσει του συνταξιοδοτικού 
προγράμματος του πρώην συζύγου της.
Τον Νοέμβριο του 2021, ο Γουόρεν, αποφά-
σισε ότι δεν ήθελε να πληρώνει και έτσι σκέ-
φτηκε την κομπίνα.
Συμμετείχε σε μια εικονική ακρόαση στο 
δικαστήριο όπου εμφανίστηκε τηλεφωνικά 
ισχυριζόμενος ότι μαζί του στο δωμάτιο ήταν 
και η πρώην σύζυγός του. Ο Γουόρεν εξή-
γησε στον δικαστή Ντένις Χόρι ότι ο γάμος 
τους το 1999 δεν μπορούσε να γίνει νόμιμα 
λόγω του ότι η Τζίνα δεν είχε χωρίσει από τον 
πρώην σύζυγό της.
Ο Χόρι αποδέχτηκε αυτούς τους όρους αφού 

είδε έγγραφα που είχαν την υπογραφή της 
Τζίνα Ζαντ που συναινούσε στην ακύρωση 
του γάμου. Ωστόσο έκανε ένα λάθος, δεν είχε 
ζητήσει περαιτέρω αποδείξεις ότι η γυναίκα 
που άκουγε στο τηλέφωνο ήταν η Τζίνα Ζαντ.
Στη συνέχεια, ο Γουόρεν έστειλε ένα αντί-
γραφο της διαταγής ακύρωσης στο συντα-
ξιοδοτικό πρόγραμμα Operating Engineers 
το οποίο με τη σειρά του έπαψε να πληρώνει 
την Τζίνα.
Η αληθινή πρώην σύζυγος, η Τζίνα Ζαντ  που 
αγνοούσε τι είχε συμβεί, εξοργίστηκε, όταν 
το πληροφορήθηκε.
Ο δικαστής της εξήγησε, ότι κατά τη διάρ-
κεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας,  είχε 
παραδεχτεί ότι ο γάμος της ήταν άκυρος 
και είχε καταθέσει και ένα υπογεγραμμένο 
έγγραφο που έλεγε το ίδιο.
Η Τζίνα, του ζήτησε να αλλάξει την απόφαση 
και ο δικαστής ακύρωσε την προηγούμενη 
απόφασή του, για ακύρωση του γάμου, που 
είχε εγκρίνει ένα χρόνο πριν.
«Δεν είμαι σε θέση να προσδιορίσω, με 
βάση τα στοιχεία που έχω ενώπιόν μου, 
ποιος εμφανίστηκε πραγματικά στην διαδι-
κασία ακύρωσης, ως Τζίνα Ελίζαμπεθ Ζαντ. 
Ωστόσο τώρα γνωρίζω ότι η γυναίκα με 
την οποία μίλησα στο τηλέφωνο εκείνη την 
ημέρα ήταν απατεώνας», έγραψε ο Χόρι στην 
απόφασή του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης (Jim) Κρίγκος και είμαι συνέταιρος
στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Gyro Group.
Επικοινωνήστε μαζί μου για όλες τις ανάγκες σας σχετικά με την αγορά 
καινούριου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου Mazda ή Hyundai.

Jim Krigos
Sales Manager, Partner

(416) 422-6501
JKRIGOS@GYROGROUP.CA

139 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROMAZDA.CA
127 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROHYUNDAI.COM
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+
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καναδάς

Μ
ία ανάρτηση στο Twitter ήταν 
αρκετή για να προκαλέσει κύ-
ματα οργής και αντίδρασης. 
Μία αισχρή εικόνα με τη σημαία 

του Pride και ένα κόκκινο απαγορευτικό πά-
νω της και μία λεζάντα που λέει «Όλα έχουν 
να κάνουν με την οικογένεια. Οικογένεια είναι 
ένας άντρας, μία γυναίκα και παιδιά», πιστεύ-
ει η ρωσική πρεσβεία του Καναδά και πήρε 
την πρωτοβουλία να το κάνει tweet.
Και παρόλες τις αντιδράσεις, η ρωσική πρε-
σβεία συνεχίζει τον χαβά της λέγοντας ότι 
«ο Καναδάς και μία σειρά από άλλα κράτη- 
υποστηρικτές της νεοφιλελεύθερης ατζέντας, 
διαστρεβλώνουν επίτηδες την πραγματικό-
τητα, μπερδεύοντας τις έννοιες των ατομικών 
σεξουαλικών προτιμήσεων (πρώτο strike) και 
των καθολικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων». 
Όταν καταφέρνεις να τα κάνεις ακόμα χειρό-
τερα με το δεύτερο μήνυμα που στέλνεις.
Όπως ήταν αναμενόμενο, ο εκπρόσωπος των 
Global Affairs του Καναδά, Adrien Blanchard, 
καταδίκασε το tweet. «Για ακόμη μία φορά, 
η Ρωσία επέλεξε την προπαγάνδα μίσους. 
Αυτό είναι απόλυτα μη αποδεκτό και δεν έχει 
καμία θέση στον Καναδά. Εδώ, είμαστε ελεύ-

θεροι να αγαπήσουμε αυτόν που επιλέγουμε. 
Η κυβέρνησή μας θα πολεμά πάντα για τα 
δικαιώματα των LGBTQI+ κοινοτήτων, εδώ 
και σε ολόκληρο τον κόσμο».
Τα κακά νέα είναι ότι η ρωσική πρεσβεία 
ένιωσε ότι είναι οκ να ποστάρεις κάτι τέτοιο, 
εν έτει 2022. Τα καλά νέα είναι ότι για τον 
υπόλοιπο κόσμο (λέμε τώρα) είναι απαρά-
δεκτο, οι αντιδράσεις ήταν μαζικές, τόσο από 
τον κόσμο όσο και από την κυβέρνηση του 
Καναδά. «Ντροπή στη ρωσική πρεσβεία του 
Καναδά για το χθεσινό της tweet. Οι οικο-
γένειες είναι άνθρωποι που αγαπιούνται 
μεταξύ τους και υπάρχουν σε πολλές μορφές. 
Και στον Καναδά αποδεχόμαστε όλα τα είδη 
οικογενειών», ανέφερε το Dignity Network, 
που περιλαμβάνει 59 καναδικές οργανώ-
σεις που δουλεύουν για να υποστηρίζουν τα 
LGBTQ δικαιώματα.
Η ουκρανική πρεσβεία του Καναδά ζήτησε 
από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να 
παρέμβει και να διώξει τους Ρώσους διπλω-
μάτες ενώ υπάρχουν και οι απλοί χρήστες 
που αναρωτιούνται πώς ανέβηκε ένα post 
μίσους στο Twitter, και παραμένει μέχρι 
σήμερα. Elon Musk είναι η απάντηση.

Η ρωσική πρεσβεία του Καναδά 
έκανε το πιο ομοφοβικό tweet 
(και όλοι είναι έξαλλοι)

Τριντό: «Δεν ψάχνω τσακωμό με την 
Αλμπέρτα, αλλά δεν αποκλείουμε καμία 
αντίδραση στο «Sovereignty Act»

Ο 
Πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό 
λέει ότι ενώ «δεν ψάχνει για τσα-
κωμό» με την Αλμπέρτα, η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση δεν απο-

κλείει καμία επιλογή όσον αφορά το πώς 
μπορεί να αντιδράση στη νέα «Sovereignty 
Act» της πρωθυπουργού της Αλμπέρτα 
Danielle Smith.
«Γνωρίζουμε ότι οι εξαιρετικές εξουσίες που 
επιλέγει η πρωθυπουργός να δώσει στην 
κυβέρνηση της Αλμπέρτα παρακάμπτο-
ντας το νομοθετικό σώμα, προκαλούν πολ-
λές ανησυχίες στην Αλμπέρτα», είπε ο Τρι-
ντό στους δημοσιογράφους καθοδόν προς 
τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομά-
δας των Φιλελευθέρων την 
Τετάρτη.
«Θα δούμε πώς θα γίνει 
αυτό. Δεν πρόκειται να 
βγάλω τίποτα από το τρα-
πέζι, αλλά δεν ψάχνω επί-
σης για τσακωμό. Θέλουμε 
να συνεχίσουμε να είμαστε 
εκεί για να αποδίδουμε στους κατοίκους της 
Αλμπέρτα», είπε ο Τριντό .
Την Τρίτη, η Smith εισήγαγε τον νόμο 
«Sovereignty Within a United Canada Act» 
στο νομοθετικό σώμα, προτείνοντας να 
δώσει στο υπουργικό συμβούλιο νέες εξου-
σίες για να ξαναγράψει τους νόμους της 
επαρχίας χωρίς να ψηφίσει νομοθεσία για να 
το πράξει, ενώ προσπαθούσε να καθησυχά-
σει τους κατοίκους ότι δεν έχει καμία σχέση 
με την αποχώρηση από τη χώρα.
«Μια μακρά και οδυνηρή ιστορία κακομετα-
χείρισης και συνταγματικής υπέρβασης από 
την Οτάβα έχει προκαλέσει για δεκαετίες 
τρομερή απογοήτευση», είπε ο Σμιθ στους 
δημοσιογράφους. «Ως απάντηση, τελικά 
λέμε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση: «Όχι 
άλλο». Ήρθε η ώρα να υπερασπιστούμε την 
Αλμπέρτα».
Το νομοσχέδιο της επαρχίας έχει ακόμη 
μακρύ δρόμο να διανύσει μέχρι να γίνει 
νόμος, αλλά αν εγκριθεί, ο νόμος θα επιτρέ-
ψει σε κάθε υπουργό, συμπεριλαμβανομέ-
νου του πρωθυπουργού, να εντοπίσει ομο-
σπονδιακές πρωτοβουλίες και νομοθεσία 
που κρίνονται αντισυνταγματικές ή «επιβλα-
βείς για τους Albertans» και υποβάλει πρό-
ταση στο νομοθέτη για την επίκλησή του.
Ενώ η κυβέρνηση της Αλμπέρτα έχει δείξει 
εμπιστοσύνη ότι η νομοθεσία της θα επι-

βιώσει δικαστική αμφισβήτηση, η επαρχι-
ακή κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να συνεχίσει 
να σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις, κάτι 
που δεν ήταν σαφές όταν η Smith πρότεινε 
αρχικά μια «πράξη κυριαρχίας».
«Προφανώς, θα το εξετάσουμε πολύ, πολύ 
προσεκτικά και θα σκεφτούμε τις επιπτώ-
σεις», είπε ο Τριντό. «Αλλά βλέπουμε ήδη 
αρκετούς Albertans να εκφράζουν πραγμα-
τική ανησυχία... Αυτά είναι πράγματα που 
προφανώς πρόκειται να συμβούν τις επόμε-
νες εβδομάδες και μήνες.»
Η εισαγωγή αυτής της νομοθεσίας στις αρχές 
της θητείας της ήταν μια βασική δέσμευση 
στην προσπάθεια της Σμιθ να αντικατα-

στήσει τον πρώην πρω-
θυπουργό της Αλμπέρτα 
Τζέισον Κέννεϋ, ο οποίος 
παραιτήθηκε από τη θέση 
του στο νομοθετικό σώμα 
την Τρίτη, αφού εξέφρασε 
έντονες ανησυχίες ότι η 
πρόταση ήταν μια «πλήρη 

κατά μέτωπο επίθεση στον κανόνα του 
νόμος», που θα μπορούσε να οδηγήσει στο 
να γίνει η επαρχία μια «δημοκρατία της μπα-
νάνας».
Μια δήλωση της Τετάρτης από την κυβέρ-
νηση της Αλμπέρτα προσπάθησε να υπο-
βαθμίσει «το βαθμό στον οποίο η πράξη 
θα εξουσιοδοτήσει το υπουργικό συμβού-
λιο να τροποποιήσει τη νομοθεσία», προ-
σπαθώντας να δείξει πώς τυχόν μελλοντικές 
τροποποιήσεις στην υπάρχουσα νομοθεσία 
θα ήταν δυνατές μόνο μετά από συζήτηση 
και ψηφοφορία. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία 
είναι λιγότερο ολοκληρωμένη από τη διαδι-
κασία νομοθετικής μετάβασης.
Ερωτηθείσα για τις προσπάθειες της 
Αλμπέρτα να διευκρινίσει, η ηγέτης του NDP 
της Αλμπέρτα Ρέιτσελ Νοτέλι είπε ότι η Σμιθ 
και η κυβέρνησή της «είναι απίστευτα ανίκα-
νοι ή σκόπιμα παραπλανούν».
«Το ίδιο το χαρακτηριστικό τους να συμπε-
ριφέρονται με αυτόν τον τρόπο προσθέτει 
ακόμη περισσότερη αβεβαιότητα στο πιο 
αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο που έχουμε 
δει στην ιστορία της Αλμπέρτα, πέρα από ένα 
νομοσχέδιο που έστω και κατ’ αρχήν πρόκει-
ται να θέσει σε σημαντικό κίνδυνο την οικο-
νομική μας ανάπτυξη και την οικονομική μας 
σταθερότητα. « είπε η Notley σε συνέντευξη 
στο Power Play του CTV.

107 συλλήψεις και 428 κατηγορίες στο 
Οντάριο μετά από έρευνα για παιδική 
πορνογραφία στην επαρχία

Μια μαζική έρευνα σε όλο 
το Οντάριο για την εκμε-
τάλλευση παιδιών οδή-
γησε σε κατηγορίες για 

περισσότερα από 100 άτομα, ανακοί-
νωσε η αστυνομία την Τετάρτη.
Το Project Maverick διεξήχθη τον 
Οκτώβριο ως μέρος της «Επαρχιακής 
Στρατηγικής για την Προστασία των 
Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακο-
ποίηση και Εκμετάλλευση στο Διαδί-
κτυο».
Η επαρχιακή αστυνομία του Οντά-
ριο (OPP) συνεργάστηκε με 27 αστυ-
νομικά σώματα, συμπεριλαμβανο-
μένων των Τορόντο, Peel, Durham, 
Hamilton και Ottawa για την προ-
σπάθεια. Ο γενικός εισαγγελέας και ο 
γενικός δικηγόρος βοήθησαν επίσης 
στην πρωτοβουλία.

«Μέσα από έργα σαν αυτά, είμαστε σε 
θέση να συνεργαστούμε διασχίζοντας 
σύνορα και δικαιοδοσίες όχι μόνο σε 
επαρχιακό αλλά και σε παγκόσμιο 
επίπεδο», δήλωσε η αστυνομία του 
Τορόντο
Σε όλη την επαρχία, οι αστυνομι-
κές υπηρεσίες διεξήγαγαν συνολικά 
277 έρευνες κατά τη διάρκεια του 
Οκτωβρίου. Εκτέλεσαν 168 εντάλ-
ματα έρευνας και κατέσχεσαν 1.032 
συσκευές. Συνολικά, απαγγέλθηκαν 
428 κατηγορίες σε 107 άτομα στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας ενός μήνα.
«Αυτοί οι αριθμοί είναι συγκλονιστι-
κοί, αλλά παρέχουν ελπίδα δείχνο-
ντας τα μήκη που είναι διατεθειμένες 
να κάνουν οι ομάδες μας για να προ-
στατεύσουν τα παιδιά», δήλωσε ο επι-
κεφαλής του OPP, Kari Dart.
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Η 
μισθοδοτική ανέλιξη των αστυνομικών, 
των πυροσβεστών και των ειδικών αστυ-
νομικών στις νέες μισθολογικές κλίμακες, 
με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, απα-

σχόλησε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με την επιτροπή 
να αποστέλλει στην ολομέλεια τους σχετικούς Κανο-
νισμούς.
Εξάλλου στην επιτροπή ξεκίνησε η συζήτηση για 
θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διαδι-
κασία της δημόσιας διαβούλευσης, συζήτηση που θα 
επανέλθει μετά το άνοιγμα της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων. Την Τετάρτη συζητήθηκε επίσης η πρόταση 
νόμου για τροποποίηση του ποινικού κώδικα έτσι 
ώστε να εισαχθεί το αδίκημα της εφαρμογής πρακτι-
κής τεχνικής ή παροχής υπηρεσιών ψευδοθεραπειών 
για μεταβολή ή εξάλειψη του σεξουαλικού προσανα-
τολισμού.
Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως, Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, 
δήλωσε ότι αποστέλλονται στην ολομέλεια οι κανο-
νισμοί που προβλέπουν την αναβάθμιση της μισθο-
δοτικής κλίμακας των αστυνομικών και των πυρο-
σβεστών που αναβαθμίζεται από την 1/01/2023 από 
Α3-5-7 συνδυασμένες κλίμακες σε Α5-7-8 συνδυα-
σμένες κλίμακες και των ειδικών αστυνομικών από 
Α1-3-5 και Α1-2-5 σε Α-2-5-7.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, δήλωσε 
ότι έστω και πολύ αργοπορημένα ένα δίκαιο αίτημα 
των μελών της αστυνομίας και της πυροσβεστικής 
για μισθολογικές αναβαθμίσεις οδηγείται προς διευ-
θέτηση. Σημείωσε ότι επειδή υπήρχε ο κίνδυνος να 
μην υπερψηφιζόταν η μισθολογική αναβάθμιση έγινε 
εισήγηση, η οποία έγινε αποδεκτή, όπως άλλα ζητή-
ματα που αφορούν την πειθαρχία και άλλα ζητήματα 
στα δύο σώματα να ξανασυζητηθούν μετά τον Μάρ-
τιο.
Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, ανέφερε 
ότι η αναβάθμιση των κλιμάκων της αστυνομίας και 
του πυροσβεστικού σώματος ήταν ένα πάγιο αίτημα 
των συγκεκριμένων σωμάτων ασφαλείας και «είναι 
με ικανοποίηση που βλέπουμε επιτέλους να υλοποι-
είται». 
Ο Πρόεδρος του Αστυνομικού Σώματος του Κλάδου 
της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Νίκος Λοϊζίδης ανέφερε ότι 
μετά από δεκαετίες πέρασαν σήμερα οι κανονισμοί  
που αφορούν την αναβάθμιση των μισθολογικών 
κλιμάκων των σωμάτων ασφαλείας. Ο κ. Λοϊζίδης 
ευχαρίστησε την πολιτεία και όλα τα κοινοβουλευ-
τικά κόμματα, τα μέλη της επιτροπής νομικών και τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις των Αστυνομικών που 
πάλεψαν γι’ αυτό. Πλέον, ανέφερε, ο αστυνομικοί 
έρχονται στην μισθολογική κλίμακα στην οποία θα 
έπρεπε να βρίσκονται, «στο βάθρο δηλαδή που βρί-
σκονταν όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα».

Η Επιτροπή Νομικών συζήτησε το πλαίσιο 
δημόσιας διαβούλευσης

Διεθνές κύκλωμα φοροαπάτης - Εντοπίστηκαν 
τρεις εταιρείες στην Κύπρο

Σ
υμμετοχή στην εξάρθρωση της φορολο-
γικής απάτης δισεκατομμυρίων, είχε η 
Κύπρος, με την Αστυνομία και το Τμήμα 
Φορολογίας να συντονίζονται στις έρευ-

νες για τον εντοπισμό εταιρειών του κυκλώμα-
τος, που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το SigmaLive, 
η εμπλοκή της Κύπρου στην υπόθεση ξεκίνησε 
κατόπιν αιτήματος των Αρχών της Πορτογαλίας, 
για τον εντοπισμό εταιρειών του κυκλώματος 
στην Κύπρο.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Αστυνομία διεξήγαγε 
έρευνες σε υποστατικά, στα οποία εντόπισε τρεις 
εταιρείες, που φέρονται να εμπλέκονται σε υπο-
θέσεις φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσό-
δων με παράνομες δραστηριότητες.
Η Αστυνομία και το Τμήμα Φορολογίας, κοινο-
ποίησαν χρήσιμες πληροφορίες στις Ευρωπαϊκές 
Αρχές, για την διαλεύκανση της υπόθεσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, την επιχείρηση συντό-
νιζε η κυρία Άντρη Κωνσταντίνου, η Κύπρια 

Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας.
Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση ξεκίνησε από την 
Πορτογαλία, όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κλή-
θηκε να βοηθήσει τις Αρχές της χώρας, για να 
εξετάσουν αυτό που αρχικά φαινόταν να ήταν 
μια μικρή υπόθεση.
Στη πορεία των ερευνών, διαπιστώθηκε ότι 
επρόκειτο για ένα εκτεταμένο, μαζικό σχέδιο 
απάτης από εταιρείες, που εμφανίζονταν εξω-
τερικά ως απλοί προμηθευτές ηλεκτρονικών 
συσκευών και ζητούσαν επιστροφή ΦΠΑ.  Ακο-
λούθως αυτές οι εταιρείες, διοχέτευαν έσοδα σε 
υπεράκτιες χώρες πριν εξαφανιστούν, ενώ ορι-
σμένες εξ αυτών, φέρονται να ξέπλεναν τα χρή-
ματα.
Το δίκτυο απάτης, δρούσε σχεδόν σε όλα τα 27 
κράτη μέλη της Ε.Ε, αλλά και σε πολλές άλλες 
χώρες, μεταξύ αυτών, η Κίνα και οι ΗΠΑ, ενώ 
εμπλέκονται πάνω από 600 άτομα στην υπόθεση 
η οποία πιστεύεται ότι είναι η μεγαλύτερη απάτη 
ΦΠΑ που έχει ερευνηθεί ποτέ στην ΕΕ.

T
οποθετήσεις του ΑΚΕΛ για το εργασιακό καθεστώς εκπαιδευτικών α-
ορίστου χρόνου φανερώνουν υποκρισία, ανέφερε ο Υπουργός Παι-
δείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Προδρόμου.
Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Προδρόμου αναφέρει ότι για το θέμα που 

αφορά άμεσα και τους πολλούς υποψήφιους εκπαιδευτικούς που εντάσσο-
νται στους καταλόγους διορισμών («διοριστέοι» και «διορίσιμοι»), δεν προ-
σφέρεται ως λύση η όποια κατοχύρωση δικαιωμάτων «απασχόλησης αορί-
στου χρόνου». Ασχέτως αν αυτό θα πρέπει να γίνεται σε συνέχεια τυχόν απο-
φάσεων δικαστηρίων, σημειώνει, χρειάζεται μια μόνιμη λύση με διάρκεια.
Προσθέτει ότι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) εξε-
τάζει διεξοδικά αυτό το θέμα -που έχει μεγάλες σε όγκο διαστάσεις- για να 
δώσει λύσεις που και θα εξυπηρετούν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της 
εκπαίδευσης και θα κατοχυρώνουν επαγγελματικά τους εκπαιδευτικούς. Οι 
προτεινόμενες λύσεις, αναφέρει, θα γνωστοποιηθούν σύντομα.
Διερωτάται παράλληλα κατά πόσο η στάση του ΑΚΕΛ είναι ειλικρινής ή 
μήπως πρόκειται για ευκαιριακά λαϊκιστική τοποθέτηση.
«Αν ήταν ειλικρινής η στάση του, τότε γιατί άραγε το ΑΚΕΛ ήταν το μόνο πολι-
τικό κόμμα που αντέδρασε έντονα όταν, σε μια περίπτωση πριν δυο μήνες, 
στην αρχή του σχολικού έτους, το ΥΠΑΝ αντικατέστησε συμβάσεις αγοράς 
υπηρεσιών με διορισμούς εκπαιδευτικών; Γιατί το ΑΚΕΛ αντέδρασε τότε, 
υπερασπιζόμενο την αγορά υπηρεσιών! Φάνηκε έτσι πόσο υποκριτική είναι 
η στάση τους», αναφέρει ο Υπουργός.
Υπενθυμίζει παράλληλα ότι ο μεγάλος αριθμός συμβάσεων αγοράς υπη-
ρεσιών, που προέκυψε μαζί με την ανάγκη ταχείας και ευέλικτης ανάπτυξης 
νέων προγραμμάτων του Υπουργείου, έχει τις καταβολές του σε εκείνα τα 
«πέτρινα χρόνια», τότε που οι πολιτικές του ΑΚΕΛ εφαρμοσμένες στη δια-
κυβέρνηση είχαν οδηγήσει τα ταμεία του κράτους να μην έχουν καν τα δια-
θέσιμα για να πληρωθούν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων για περισσό-
τερο από ένα-δυο μήνες.
«Εν πάση περιπτώσει, το ΥΠΑΝ αυτήν ακριβώς τη στιγμή επεξεργάζεται τρό-
πους για να αντικατασταθεί η πρόσκαιρη εξασφάλιση υπηρεσιών και η δημι-
ουργία σχέσεων «αορίστου χρόνου», με τακτικές διαδικασίες προσλήψεων», 
αναφέρει.
Ο Υπουργός παραδέχεται ότι για λόγους ταχείας και ευέλικτης ανάπτυξης 
νέων προγραμμάτων τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντικός αριθμός συμ-
βάσεων αγοράς υπηρεσιών στο ΥΠΑΝ. Αναφέρει ωστόσο ότι το ΑΚΕΛ είναι 
το τελευταίο που μπορεί να μιλά για τέτοια θέματα. «Διότι για τα σχέδια αγο-
ράς υπηρεσιών που αφορούν στο ΥΠΑΝ, είναι γνωστό ότι εξετάζεται το όλο 
θέμα και θα δοθούν σφαιρικές λύσεις», αναφέρει.
  Ο κ. Προδρόμου επικρίνει το ΑΚΕΛ ότι με τη σημερινή του τοποθέτηση,  
παραπέμπει σε αντισυνταγματικές απόπειρες για να ληφθούν αποφάσεις 
εκτελεστικής εξουσίας από τη Βουλή, επιδίδεται σε προσπάθεια να «πουλή-
σει ελπίδα» στη βάση της «απασχόλησης αορίστου χρόνου» και σε όσους 
έχουν σχέση αγοράς υπηρεσιών με το Δημόσιο και καταφέρεται εναντίον του 
Προέδρου της Δημοκρατίας.
«Κακίζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση για αναφορά 
νομοθεσίας στο Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με ανεπίτρεπτη παρέμβαση 
της Βουλής σε ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου. 
Γιατί όμως δεν αναμένει να δει τις σχετικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου και στηρίζει ισχυρισμούς σε δικές του ετυμηγορίες;», αναφέρει.
Διερωτάται κατά πόσο το ΑΚΕΛ εννοεί ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα 
πρέπει να αδιαφορεί σε περίπτωση που ψηφίζονται είτε αντισυνταγματι-
κές πρόνοιες είτε ρυθμίσεις μέσα από τις οποίες καταργείται η διάκριση των 
εξουσιών και κατά πόσο είναι αυτή η διευθέτηση που έχουν κάνει με τον 
υποψήφιο Πρόεδρο που υποστηρίζουν στις επικείμενες εκλογές, δηλαδή να 
αδιαφορεί για αντισυνταγματικές νομοθετικές προτάσεις τις οποίες θα υπο-
στηρίζει το ΑΚΕΛ ψηφοθηρικά.

Ο ΥΠΑΝ κατηγορεί το ΑΚΕΛ 
για υποκρισία στο θέμα τον 
εκπαιδευτικών αορίστου
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Α
παράδεκτη θεωρεί η Ελε-
γκτική Υπηρεσία την δια-
δικασία που ακολούθησε 
ο Οργανισμός Ασφάλισης 

Υγείας (ΟΑΥ) για τον καταρτισμό του 
Καταλόγου Ζ, συγκρινόμενη και με 
το τι εφαρμόζουν άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες.
«Με βάση τα στοιχεία/έγγραφα τα 
οποία μας παρέθεσε ο Οργανισμός, 
η διαδικασία που ακολούθησε για 
τον καταρτισμό του Καταλόγου Ζ, 
συγκρινόμενη και με το τί εφαρμό-
ζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες τις 
οποίες ο ίδιος ο Οργανισμός επι-
καλείται, είναι κατά την άποψή μας 
χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση 
και διαφάνεια, γεγονός το οποίο την 
καθιστά απαράδεκτη» αναφέρεται 
στην Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας με θέμα «Έλεγχος Οργα-
νισμού Ασφάλισης Υγείας» που έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπη-
ρεσίας.
Στην Εκθεση αναφέρεται ότι ο ΟΑΥ, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του 
καταρτίζει κατάλογο στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα ενδονοσοκο-
μειακά αναλώσιμα και το κόστος 
αποζημίωσής τους (Κατάλογος Ζ) 
στο πλαίσιο εφαρμογής του ΓεΣΥ. 
Επίσης, καταρτίζει μεταξύ άλλων 
και κατάλογο με τα φάρμακα της 1ης 
Φάσης του ΓεΣΥ (εξωνοσοκομειακή 
παροχή υπηρεσιών), στον οποίο 
περιλαμβάνεται το κόστος αποζημί-
ωσης των εν λόγω φαρμάκων, και οι 
Συνεισφορές/Συμπληρωμή για κάθε 
φάρμακο.
Προστίθεται ότι  ενώ οι διαδικασίες 
καταρτισμού καταλόγων ιατροτε-
χνολογικών προϊόντων και υγειονο-
μικών ειδών, μεταξύ των οποίων και 
ο Κατάλογος Ζ, τη δαπάνη ή μέρος 
της δαπάνης των οποίων καλύπτει 
ο ΟΑΥ, καθορίζονται με τους περί 
Γενικού Συστήματος Υγείας Εσωτε-
ρικούς Κανονισμούς του 2019 και 
ενώ μέχρι την έκδοσή τους ο Οργα-
νισμός εκδίδει για κάθε εφαρμοζό-
μενη πρακτική εγκυκλίους για ενη-

μέρωση των ενδιαφερόμενων, για 
το υπό εξέταση θέμα ο Οργανισμός 
ήδη εφάρμοσε πρακτική για την 
οποία οι σχετικές εγκύκλιοι όχι μόνο 
δεν εκδόθηκαν εντός εύλογου χρο-
νικού διαστήματος, αλλά μέχρι και 
την ετοιμασία της παρούσας Έκθε-
σης δεν μας έχουν υποβληθεί ούτε 
εγκύκλιοι ούτε οι σχετικοί Κανονι-
σμοί.
«Συστήσαμε στον Οργανισμό όπως 
ετοιμάσουν το συντομότερο τους 
απαιτούμενους σχετικούς Κανονι-
σμούς, Αποφάσεις 
και Εγκύκλιους, προς 
διασφάλιση των 
συμφερόντων του 
Οργανισμού καθώς 
και της νομιμότητας 
και της διαφάνειας 
των σχετικών ενερ-
γειών του».
Περαιτέρω, η Εκθεση αναφέρει ότι 
ο Οργανισμός, μέσα από μια πιο 
ορθολογιστική και δομημένη δια-
δικασία η οποία να χαρακτηρίζε-
ται από το στοιχείο της διαφάνειας 
και του υγιούς ανταγωνισμού, στη 
βάση παραδειγμάτων και άλλων 
χωρών στις οποίες ο ίδιος μας παρέ-
πεμψε, και με πιο έγκαιρες ενέρ-
γειες, θα μπορούσε να εξασφαλί-
σει χαμηλότερες τιμές για τα είδη 
του υπό αναφορά καταλόγου, προς 
όφελος των ασφαλιζόμενων του, 
διατηρώντας ταυτόχρονα και τα επι-
θυμητά επίπεδα ποιότητας.
Συστήσαμε, προστίθεται, όπως, 
σε περίπτωση κατά την οποία επι-
βεβαιωθεί ότι η διαδικασία καταρ-
τισμού του εν λόγω καταλόγου δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
περί της Ρύθμισης των Διαδικα-
σιών Σύναψης Δημοσίων Συμβά-
σεων και για Συναφή Θέματα Νόμου 
Ν.73(Ι)/2016 και, κατά συνέπεια, 
δεν απαιτείται η διεξαγωγή διαγω-
νισμών στο πλαίσιο του πιο πάνω 
νόμου για τη σύναψη των σχετικών 
συμβάσεων, οι διαπραγματεύσεις 
να διεξάγονται στο πλαίσιο καθο-

ρισμένης διαδικασίας η οποία να 
συνάδει κατ΄ αναλογία με τις βασικές 
αρχές που διέπουν τη διαδικασία 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Η Εκθεση προσθέτει ότι τα εξαιρε-
τικά στενά χρονικά περιθώρια που 
έδωσε ο Οργανισμός για τη διαδικα-
σία καθορισμού των τιμών του υπό 
αναφορά καταλόγου, μόλις πέντε 
ημέρες, εκ των οποίων μάλιστα 
μόνο οι τρεις ήταν εργάσιμες εφό-
σον μεσολαβούσε Σαββατοκύριακο, 
ήταν ανεπαρκή για την ολοκλήρωση 

μιας τέτοιας πολύ-
πλοκης διαδικασίας, 
συγκρινόμενη μάλι-
στα και με το τι ακο-
λουθείται σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες 
στις οποίες ο ίδιος ο 
ΟΑΥ μάς παρέπεμψε. 
Σημειώνει ακόμη ότι 

η επίκληση δε, εκ μέρους του Οργα-
νισμού, του πιεστικού χρονοδια-
γράμματος δεν μπορεί να αποτελεί 
δικαιολογία, εφόσον ήταν καθορι-
σμένη από της ενάρξεως λειτουρ-
γίας του ΓεΣΥ η δεύτερη και τελική 
φάση εφαρμογής του στην οποία 
περιλαμβανόταν μεταξύ άλλων και 
η ενδονοσοκομειακή φροντίδα 
υγείας και, ως εκ τούτου, η καθυστέ-
ρηση φαίνεται να είναι εξ΄ υπαιτιότη-
τας του ίδιου του Οργανισμού.
Η Ελεγκτική Υπηρεσία συνέστησε 
στον Οργανισμό όπως κατά την ανα-
θεώρηση του Καταλόγου Ζ, να ενερ-
γήσει έγκαιρα έτσι ώστε να έχει τον 
απαιτούμενο χρόνο για την επίτευξη 
όσο το δυνατόν καλύτερων αποτε-
λεσμάτων, προς όφελος όλων των 
εμπλεκομένων μερών αλλά και του 
προϋπολογισμού του, ο οποίος, 
όντας σφαιρικός, επηρεάζεται από 
κάθε ενέργεια του Οργανισμού.
«Με βάση τα στοιχεία/έγγραφα τα 
οποία μας παρέθεσε ο Οργανισμός, 
η διαδικασία που ακολούθησε για 
τον καταρτισμό του Καταλόγου Ζ, 
συγκρινόμενη και με το τί εφαρμό-
ζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες τις 

οποίες ο ίδιος ο Οργανισμός επι-
καλείται, είναι κατά την άποψή μας 
απολύτως ατεκμηρίωτη και αδιαφα-
νής, γεγονός το οποίο την καθιστά 
απαράδεκτη» αναφέρει και προ-
σθέτει τα εξής:
«Συστήσαμε στον Οργανισμό να 
μελετήσει το ενδεχόμενο σύστασης 
ειδικής επιτροπής, η οποία να λει-
τουργεί στα πρότυπα άλλων ευρω-
παϊκών χωρών, στην οποία να συμ-
μετέχουν ειδικοί – αναλόγως του 
αντικειμένου - εκτός ΟΑΥ, ως ανε-
ξάρτητα μέλη, και η οποία να ενερ-
γεί ως επιτροπή αξιολόγησης τόσο 
για τα υφιστάμενα αναλώσιμα του 
Καταλόγου Ζ, όσο και για νέα αιτή-
ματα που θα υποβάλλονται για 
συμπερίληψη σε αυτόν νέων ανα-
λωσίμων, να διαπραγματεύεται 
τις τιμές και το είδος της σύμβασης 
που θα υπογράφεται ανάλογα με 
την περίπτωση και, να προβαίνει 
στην υποβολή ολοκληρωμένων 
εισηγήσεων προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΟΑΥ, το οποίο θα 
λαμβάνει την τελική απόφαση ως 
το αρμόδιο προς τούτο όργανο».
Η Εκθεση σημειώνει ότι ενώ στους 
αντίστοιχους με τον Κατάλογο 
Ζ του ΟΑΥ άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών, στα οποία ο ίδιος ο ΟΑΥ 
μάς παρέπεμψε, τα ιατροτεχνολο-
γικά προϊόντα, τα οποία εξαιρού-
νται από την ενσωμάτωσή τους 
στο κλειστό ενοποιημένο νοσή-
λιο της εκάστοτε ιατρικής πράξης 
(DRG) και αποζημιώνονται επιπρό-
σθετα και ξεχωριστά, αφορούν σε 
πολύ εξειδικευμένα, καινοτόμα και 
πολύ υψηλού κόστους προϊόντα, με 
σκοπό τη στήριξη στην καινοτομία 
και την επιτάχυνση στην υιοθέτηση 
νέων τεχνολογιών και την προμή-
θεια βελτιστοποιημένων προϊόντων, 
στον Κατάλογο Ζ του ΟΑΥ περιλαμ-
βάνονται αρκετά κοινά/συνηθι-
σμένα προϊόντα, το κόστος των 
οποίων ξεκινά από πολύ χαμηλά, με 
το φθηνότερο να ανέρχεται σε μόλις 
23 ευρώ.

 Πόσο πλαστικό υπάρχει άραγε στο 
θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου, 
πού συσσωρεύεται πιο πολύ και 
από ποιες πηγές και δραστηριότη-
τες άραγε προέρχεται; Αυτά είναι τα 
κύρια ερωτήματα που προσπαθούν 
να απαντηθούν από τον Θαλάσσιο 
ερευνητή Ιωάννη Σάββα της Marine 
and Environmental Research (MER) 
Lab και υποψήφιο διδάκτορα 
στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα στο 
Ισραήλ.
«Είναι πολλές φορές που ακούμε τις 
εκφράσεις από λουόμενους όπως 
πολλά σκουπίδια ή καθαρές παρα-
λίες. Φυσικά στον καθημερινό διά-
λογο τέτοιοι χαρακτηρισμοί είναι 
αποδεκτοί, αλλά στην επιστήμη όχι 
τόσο. Χρειαζόμαστε ποσοτικοποι-
ήσεις, οι οποίες πολλές φορές δεν 
είναι εύκολο να παρθούν.»
Για να απαντηθούν τέτοια ερωτή-
ματα διεξάγετε μια μεγάλη σειρά 
μελετών στο νησί μας για τα πλα-
στικά απορρίμματα στο θαλάσσιο 
περιβάλλον, που σε εθνικό επίπεδο 
αυτές θα αποτελέσουν ένα χρή-
σιμο εργαλείο για τις διαχειριστικές 
αρχές.
Μέρος αυτής της έρευνας, λαμ-
βάνουν χώρα και ενώνουν δυνά-
μεις πολλές οργανώσεις που είναι 
καταρτισμένες εδώ και αρκετά 
χρόνια στο χώρο των κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών ζητημάτων 
όπως για παράδειγμα η Οικολογική 
Κίνηση Κύπρου, η Νεολαία Οικολό-
γων, αλλά και νεοσύστατες οργα-
νώσεις, όπως το Center of Social 
Innovation και το RESET Cy. Με την 
οικονομική στήριξη του Οργανι-
σμού Νεολαίας Κύπρου, οι οργα-
νώσεις αυτές λαμβάνουν μέρος 
κυρίως στο κομμάτι καταμέτρη-
σης θαλάσσιων απορριμμάτων στο 
παραλιακό μέτωπο, με την εμπλοκή 
της επιστήμης των πολιτών.
«Είναι γεγονός ότι την τελευταία 
πενταετία οργανώνονται πολλοί 
καθαρισμοί παραλιών στα πλαί-
σια καταμέτρησης παραλιακών 
απορριμμάτων, ευαισθητοποίη-
σης και γενικότερα για μια καθα-
ρότερη Κύπρο. Αυτό είναι ένα πολύ 
θετικό βήμα που παρατηρείται 
όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη 
που έχουμε αλλά και ενθαρρυντικά 
νέα για το φυσικό περιβάλλον του 
τόπου μας.»

Πλαστική Ρύπανση 
στο θαλάσσιο 
περιβάλλον της 
Κύπρου

ΕΥ: Απαράδεκτη η διαδικασία του ΟΑΥ για 
τον καταρτισμό του Καταλόγου Ζ
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Μ
όλις πριν από λίγες εβδομάδες, 
η Γερμανίδα πορνοστάρ Ανίνα 
Ουκάτις εξέφρασε δημοσίως 
τις πολιτικές της φιλοδοξίες α-

νακοινώνοντας ότι θα είναι υποψήφια με το 
κόμμα των «Ελεύθερων Δημοκρατών» (FDP) 
στις τοπικές εκλογές του 2023 στο Έλμσορν, 
που βρίσκεται στο κρατίδιο Σλέσβιγκ - Χόλ-
σταϊν.
Σήμερα, η 43χρονη πορνοστάρ - μέλος 
του FDP, διευθύνει τη δική της εταιρεία 
«Holsteiner Grund & Boden» και απολαμβά-
νει τον έρωτά της με τον βουλευτή των «Ελεύ-
θερων Δημοκρατών», Χάγκεν Ράινχολτ.
«Από το 2017, υπήρχε μία σπίθα μεταξύ 
μας», όπως παραδέχεται ο 44χρονος Γερμα-
νός βουλευτής στην εφημερίδα «Bild», προ-
σθέτοντας:
«Γνωριστήκαμε και αγαπήσαμε ο ένας τον 

άλλον μέσα στο κόμμα «FDP».
Ο βουλευτής των «Ελεύθερων Δημοκρα-
τών» χώρισε την επί 16 χρόνια σύντροφο και 
μητέρα των τριών παιδιών τους για να βρί-
σκεται στο πλευρό της Ουκάτις.
Η 51χρονη πρώην σύντροφός του, Καρολίν 
Πράισλερ, είναι δικηγόρος στο επάγγελμα 
και μέλος του κόμματος FDP στο Μπάρτ, που 
βρίσκεται στο κρατίδιο Μεκλεμβούργο- 
Πομερανίας.
Η ίδια δεν διστάζει να παραδεχτεί ότι υποφέ-
ρει από τον χωρισμό τους .
«Οι τελευταίοι μήνες ήταν μια πικρή περίο-
δος για μένα», έγραψε στο Twitter.
Από την πλευρά της, η Ανίνα Ουκάτις δηλώνει 
τρισευτυχισμένη.
«Είναι μεγάλη η αγάπη μας και απολαμβά-
νουμε μαζί ένα ευτυχισμένο μέλλον», λέει η 
Γερμανίδα πορνοστάρ.

«50 υπερασπιστές της Ουκρανίας 
αφέθηκαν ελεύθεροι» σήμερα, 
συμπεριλαμβανομένων 
«υπερασπιστών της Μαριούπολης 
και του Αζοφστάλ», τόνισε ο 
προσωπάρχης του Ουκρανού 
προέδρου

Π
ερισσότεροι από 1.300 Ου-
κρανοί κρατούμενοι έχουν α-
φεθεί ελεύθεροι σε ανταλλα-
γές αιχμαλώτων πολέμου με 

τη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου 
τον Φεβρουάριο, ανακοίνωσε σήμερα ο 
πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά από 
μια νέα τέτοια ανταλλαγή μεταξύ Κιέβου 
και Μόσχας.
«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τους 
πάρουμε όλους πίσω. Μετά τη σημε-
ρινή ανταλλαγή, 1.319 ήρωες έχουν ήδη 
επιστρέψει στα σπίτια τους», δήλωσε ο 
Ουκρανός πρόεδρος στο Telegram.
Σύμφωνα με τον προσωπάρχη του 
Ζελένσκι, Αντριι Γιερμάκ, «50 υπερασπι-
στές της Ουκρανίας αφέθηκαν ελεύθε-
ροι» σήμερα, συμπεριλαμβανομένων 
«υπερασπιστών της Μαριούπολης και 
του Αζοφστάλ», του χαλυβουργείου σε 
αυτήν την πόλη-λιμάνι στη νότια Ουκρα-
νία που βομβαρδίστηκε ανελέητα την 
άνοιξη από τον ρωσικό στρατό πριν 
πέσει στα χέρια του.
Ο Γιερμάκ τόνισε ότι «κρατούμενοι που 
βρίσκονταν στην Ολενίβκα», μια φυλακή 
που ελέγχεται από τη Ρωσία στην ανατο-
λική Ουκρανία, αφέθηκαν επίσης ελεύ-
θεροι.

Η φυλακή αυτή είχε βομβαρδιστεί στα 
τέλη Ιουλίου, γεγονός που είχε προκα-
λέσει τον θάνατο πολλών Ουκρανών 
αιχμαλώτων πολέμου. Το Κίεβο και η 
Μόσχα είχαν απορρίψει ότι ευθύνονταν 
για τον βομβαρδισμό.
Ο Γιερμάκ συνόδευσε την ανάρτησή 
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 
φωτογραφίες που δείχνουν άνδρες με 
στρατιωτικές στολές, άλλους με πολιτικά 
ρούχα, ορισμένους να κρατούν σημαίες 
της Ουκρανίας.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαί-
ωσε την ανταλλαγή, αναφέροντας ότι 50 
Ρώσοι αιχμάλωτοι πολέμου που απε-
λευθερώθηκαν από το Κίεβο βρίσκο-
νταν στην Ουκρανία σε «απειλητική για 
τη ζωή τους αιχμαλωσία».
Ρωσία και Ουκρανία έχουν πραγματο-
ποιήσει πολλές ανταλλαγές αιχμαλώτων 
πολέμου από την έναρξη της ρωσικής 
εισβολής τον Φεβρουάριο. Αλλά τα δύο 
στρατόπεδα έχουν κατηγορήσει επανει-
λημμένα το ένα το άλλο για κακομεταχεί-
ριση κρατουμένων.
Σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στα 
μέσα Νοεμβρίου, ο ΟΗΕ ανέφερε ότι 
Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου βασα-
νίστηκαν «συστηματικά» από ρωσικές 
δυνάμεις και ότι μαρτυρίες ανέφεραν 
επίσης περιπτώσεις κακομεταχείρισης 
από την ουκρανική πλευρά.
Στις 20 Οκτωβρίου, η Ρωσία ανακοί-
νωσε ότι κρατούσε «περισσότερους 
από 6.000 Ουκρανούς αιχμαλώτους», 
αριθμό που δεν μπόρεσε να επαληθεύ-
σει το Γαλλικό Πρακτορείο και το Κίεβο 
δεν σχολίασε.

Ζελένσκι: Πάνω από 1.300 
Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου 
έχουν αφεθεί ελεύθεροι σε 
ανταλλαγές με τη Μόσχα 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
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Γερμανός βουλευτής παράτησε 
σύντροφο και τρία παιδιά για μία 
πρώην πορνοστάρ 

Η 
αστυνομία στην Πενσιλβάνια 
των ΗΠΑ συνέλαβε ένα 16χρο-
νο αγόρι την Παρασκευή, που 
φέρεται να σκότωσε ένα κορίτσι 

και να αναζήτησε μέσω Instagram τρόπο 
για να ξεφορτωθεί το πτώμα της.
Η αστυνομία του Bensalem είπε ότι οι 
Αρχές ειδοποιήθηκαν από κάποιους 
γονείς, όταν η κόρη τους είχε μια συνο-
μιλία μέσω βίντεο στο Instagram με έναν 
γνωστό της 16χρονο, ο οποίος της είπε ότι 
μόλις είχε σκοτώσει κάποιον.
Σύμφωνα με την New York Post, ο 16χρο-
νος ταυτοποιήθηκε ως Joshua Cooper. Στο 
βίντεο, ο 16χρονος έδειξε τα πόδια ενός 
αιμόφυρτου ατόμου, πριν ζητήσει βοή-

θεια για το πτώμα.
Η αστυνομία είπε ότι ενημερώθηκε ότι ο 
Cooper ζούσε στο πάρκο του Bensalem 
και οι αστυνομικοί πήγαν να ελέγξουν το 
σπίτι του.
Καθώς έφταναν οι αστυνομικοί, το ανή-
λικο αγόρι βγήκε τρέχοντας από το πίσω 
μέρος του τροχόσπιτου ενώ μέσα στο 
τροχόσπιτο είδαν μια νεκρή κοπέλα στο 
μπάνιο με τραύμα από πυροβολισμό.
Οι Αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνη-
γητό για τον εντοπισμό του Cooper και 
λίγο αργότερα τον συνέλαβαν. Του απήγ-
γειλαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, 
κατοχή όπλων και παραποίηση αποδει-
κτικών στοιχείων.

ΗΠΑ: 16χρονος κατηγορείται για φόνο 
- Έψαχνε βοήθεια στο Instagram για 
να ξεφορτωθεί το πτώμα 
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Τ
ο μήνυμα πως «οι ανισότητες που 
διαιωνίζουν την πανδημία του AIDS 
μπορούν και πρέπει να ξεπερα-
στούν» και ότι «μπορούμε να στα-

ματήσουμε το AIDS», έστειλε με αφορμή τη 
σημερινή Παγκόσμια Ημέρα AIDS ο Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.
Παράλληλα, αφού υπενθύμισε ότι ο κόσμος 
έχει υποσχεθεί να τερματίσει το AIDS έως 
το 2030, διαπίστωσε ότι «βρισκόμαστε 
εκτός τροχιάς».
«Για να τεθεί τέλος στο AIDS, πρέπει να 
θέσουμε τέλος στις ανισότητες που εμπο-
δίζουν την πρόοδο. Σήμερα, κινδυνεύουμε 
από εκατομμύρια περισσότερες νέες μολύν-
σεις και εκατομμύρια περισσότερους θανά-
τους» επισήμανε.
Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα 
κατά του AIDS, απηύθυνε έκκληση για την 
υιοθέτηση των αποδεδειγμένων πρακτικών 

δράσεων που θα συμβάλουν στον τερματι-
σμό του AIDS.
«Μεγαλύτερη διαθεσιμότητα, ποιότητα 
και καταλληλότητα των υπηρεσιών για τη 
θεραπεία, τις εξετάσεις και την πρόληψη του 
HIV» ανέφερε και τόνισε πως αυτό συνεπά-
γεται περισσότερους οικονομικούς πόρους, 
βελτίωση της νομοθεσίας, των πολιτικών 
και των πρακτικών για την αντιμετώπιση 
του στίγματος και του αποκλεισμού που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα που ζουν με τον 
ιό HIV, ιδίως οι περιθωριοποιημένοι πλη-
θυσμοί.
«Όλοι χρειάζονται σεβασμό και να αισθά-
νονται καλοδεχούμενοι. Όλοι χρειάζονται 
καλύτερη ανταλλαγή της τεχνολογίας, για να 
καταστεί δυνατή η ισότιμη πρόσβαση στην 
καλύτερη επιστήμη του HIV, ιδίως μεταξύ 
του νότου και του βορρά» επισήμανε ο Γενι-
κός Γραμματέας του ΟΗΕ.

«Είστε στενοί μου φίλοι» είπε ο 
Μπάιντεν και σέρβιρε στο γαλλικό 
προεδρικό ζεύγος αστακό και 
χαβιάρι - Ανοιχτός σε υπό όρους 
διάλογο με τον Πούτιν δήλωσε ο 
Αμερικανός πρόεδρος

Σ
ε μια περίοδο που οι προκλήσεις 
πληθαίνουν στην παγκόσμια σκα-
κιέρα, οι ηγέτες ΗΠΑ και Γαλλίας 
συναντήθηκαν στο πλαίσιο ενός ε-

νωτικού κλίματος. Αυτό σχολίασαν, άλλω-
στε, και τα περισσότερα διεθνή ΜΜΕ, που 
εστίασαν στο ιδιαίτερα φιλικό κλίμα ανάμε-
σα στους δύο άνδρες, τη στιγμή που η Ρω-
σία εξακολουθεί να διατυπώνει απειλές, η 
ενεργειακής κρίση και το κύμα ακρίβειας 
ταλανίζουν τον πλανήτη.
«Οι ΗΠΑ δεν θα μπορού-
σαν να ζητήσουν καλύτερο 
εταίρο από τη Γαλλία», είπε 
ο Αμερικανός πρόεδρος 
από τον κήπο του Λευκού 
Οίκου, υπογραμμίζοντας 
ότι η συμμαχία με τη Γαλ-
λία παραμένει «ουσιαστι-
κής σημασίας».
«Η κοινή μοίρα μας είναι 
να ανταποκρινόμαστε μαζί» στις παγκό-
σμιες προκλήσεις, απάντησε ο Γάλλος ηγέ-
της. «Οι δύο χώρες μας είναι αδελφωμένες 
στον αγώνα τους για την ελευθερία», πρό-
σθεσε.
Η τελετή υποδοχής του γαλλικού προεδρι-
κού ζεύγους τα είχε όλα: 21 κανονιοβολι-
σμούς, εθνικούς ύμνους, μια στρατιωτική 
μπάντα… υπό τον χειμωνιάτικο ήλιο της 
Ουάσινγκτον.
Ενώ κατευθύνονταν προς το Οβάλ Γραφείο, 
για τις συνομιλίες τους πριν από τη συνέ-
ντευξη Τύπου, ο Γάλλος πρόεδρος θεάθηκε 
να βάζει το χέρι στον ώμο του Μπάιντεν.
Στο ταξίδι του στην Ουάσινγκτον, ο Εμα-
νουέλ Μακρόν συνοδεύτηκε από τη 
σύζυγό του, Μπριζίτ, στη δεύτερη επί-
σκεψή τους για συνάντηση με Αμερικανό 
πρόεδρο από το 2018, οπότε τους είχε υπο-
δεχτεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
Η βαθιά και ισχυρή αμερικανογαλλική 
σχέση τέθηκε από την αρχή στο μενού των 
συνομιλιών.
«Είναι πραγματική τιμή να είμαι οικοδε-
σπότης στην πρώτη σας επίσκεψη στις ΗΠΑ 
υπό αυτήν την αμερικανική ηγεσία και να 

γιορτάζουμε τον δυνατό δεσμό που συν-
δέει τη Γαλλία με τις ΗΠΑ» τόνισε ο Μπάι-
ντεν ο οποίος αναφέρθηκε στο ζεύγος 
Μακρόν με τον χαρακτηρισμό «στενοί 
φίλοι».

Τι συζήτησαν οι δύο ηεγέτες
Ο Μπάιντεν και ο Μακρόν δεσμεύτηκαν 
να καταστήσουν τη Ρωσία υπόλογη για 
«ευρέως τεκμηριωμένες θηριωδίες και 
εγκλήματα πολέμου» στην Ουκρανία.
Οι δύο ηγέτες επανέλαβαν «τη σταθερή 
αποφασιστικότητά τους να καταστήσουν 
τη Ρωσία υπόλογη για ευρέως τεκμηριω-
μένες θηριωδίες και εγκλήματα πολέμου, 
που διαπράχθηκαν τόσο από τις τακτικές 
ένοπλες δυνάμεις της όσο και από συμμά-
χους τους, συμπεριλαμβανομένων μισθο-
φόρων», υπογραμμίζει η σχετική ανακοί-

νωση μετά τη συνάντηση.
Παράλληλα, Μπάιν τεν 
και Μακρόν τόνισαν πως 
ΗΠΑ και Γαλλία θα συνεχί-
σουν να υποστηρίζουν την 
Ουκρανία για «όσο χρεια-
στεί».
Οι δύο πρόεδροι «επι-
βεβαιώνουν εκ νέου τη 
συνεχή υποστήριξη των 

χωρών τους στην Ουκρανία» και δεσμεύτη-
καν ιδίως να της παρέχουν «πολιτική, ασφά-
λεια, ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια 
για όσο διάστημα είναι απαραίτητο».
Ο Αμερικανός πρόεδρος, δε, δήλωσε ανοι-
χτός σε διάλογο με τον Πούτιν, αλλά μόνο 
εάν ο Ρώσος ομόλογός του εκφράσει την 
επιθυμία να τερματίσει τον πόλεμο στην 
Ουκρανία -και πάντα σε συνεννοήση με 
τους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Τι περιελάμβανε το μενού
Όσον αφορά τον χώρο του δείπνου, ήταν 
διακομισμένος στα χρώματα του μπλε 
και κόκκινου ενώ το μενού περιελάμβανε 
αστακό, χαβιάρι αλλά και κρέας.
Σε αντίθεση με το δείπνο των Τραμπ, οι 
Μπάιντεν σέρβιραν χαβιάρι και αστακό σε 
βουτυρόπαστα για πρώτο πιάτο, μοσχαρί-
σιο Calotte και σαλάτα με νεροκάρδαμο 
για κυρίως πιάτο.
Ο Τραμπ είχε προτιμήσει gateau με κατσι-
κίσιο τυρί και μαρμελάδα ντομάτας και 
πλατό με αρνί. Τα δύο δείπνα όμως είχαν 
ένα κοινό, το επιδόρπιο: παγωτό crème 
fraiche.

διεθνή νέα

Γκουτέρες: Ο κόσμος έχει υποσχεθεί 
να τερματίσει το AIDS έως το 2030 - 
Είμαστε εκτός τροχιάς 

Μπάιντεν και Μακρόν έφαγαν με 
τις συζύγους τους - Στο «μενού» τα 
εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας  

Το Κρεμλίνο απαγόρευσε στους συνεργάτες 
του Πούτιν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό 

Ο
ι συνεργάτες της διοίκησης 
του Ρώσου προέδρου Βλαντι-
μίρ Πούτιν δεν θα μπορούν 
πλέον να ταξιδεύουν στο εξω-

τερικό. Όπως μεταδίδει το κανάλι Baza 
στο Telegram, η απαγόρευση αφορά μό-
νο τους άνδρες συνεργάτες και αφορά ο-
ποιοδήποτε ταξίδι στο εξωτερικό, συμπε-
ριλαμβανομένων των επαγγελματικών και 
αυτών που πραγματοποιούν οι εργαζόμε-
νοι όταν παίρνουν την άδειά τους.
Αυτοί οι κανόνες θα ισχύουν έως την 
έκδοση «ειδικής διάταξης για την επι-
στράτευση» - Η απαγόρευση δεν αφορά 
στις γυναίκες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Baza, η 
απαγόρευση αυτή εκδόθηκε αφότου ένας 
από τους συνεργάτες της διοίκησης του 
προέδρου έφυγε στο εξωτερικό και δεν 
ξαναγύρισε μόλις τελείωσε ένα επαγγελ-
ματικό ταξίδι σε χώρα της Κοινοπολιτείας 
Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ) για να απο-
φύγει την επιστράτευση. Ο εκπρόσωπος 
του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ 
διέψευσε την πληροφορία για την εν λόγω 
απαγόρευση, δηλώνοντας «όχι , είναι ένα 
ξερό ψέμα».
Μετά την ανακοίνωση της «μερικής επι-

στράτευσης», οι Ρώσοι άρχισαν μαζικά 
να εγκαταλείπουν την Ρωσία. Μόνο 
στην Γεωργία κατέφυγαν 700.000, όπως 
δήλωσε η πρόεδρος της χώρας Σαλόμε 
Ζουραμπισβίλι. Άλλοι 400.000 χιλιάδες 
προτίμησαν το Καζακστάν σύμφωνα με τα 
στοιχεία της υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικής Προστασίας Ταμάρα Ντουϊσενό-
βαγια. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριο-
φυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), κατά 
τις δύο εβδομάδες της επιστράτευσης στις 
χώρες της ΕΕ κατέφυγαν 121.000 Ρώσοι 
πολίτες. Επίσης οι Ρώσοι επέλεξαν την 
Τουρκία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, 
το Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν, την Κιρ-
γισία, το Ισραήλ και την Μογγολία.
Μετά τις πρώτες δέκα μέρες της επιστρά-
τευσης το Κρεμλίνο εκτίμησε ότι έφυ-
γαν από την Ρωσία 1.000.000 άνθρωποι 
, έγραψε το περιοδικό Forbes επικαλού-
μενο πηγή προσκείμενη στην διοίκηση 
του προέδρου. Άλλη πηγή του περιο-
δικού έκανε λόγο για 700.000 Ρώσους. 
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι 
Πεσκόφ είχε πει ότι δεν πιστεύει αυτούς 
τους αριθμούς, αλλά δεν ανέφερε πόσοι 
έφυγαν από την Ρωσία.
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

6 σημάδια που δείχνουν ότι 
το παιδί σας έχει προβλήματα 

ψυχικής υγείας

Τ
ο να ανησυχείτε για το παιδί σας είναι 
φυσικό και αναμενόμενο, αλλά μερι-
κές φορές μπορεί να είναι δύσκολο 
να γνωρίζετε τι πραγματικά συμβαί-

νει με αυτό.
Ανεξάρτητα από το πόσο δεμένοι είστε, πιθα-
νώς θα υπάρξουν στιγμές που το παιδί δεν 
θέλει να ανοιχτεί ή που δεν περνάτε τόσο 
χρόνο μαζί. Φυσικά, δεν γίνεται να είστε 
συνέχεια με το παιδί σας αλλά πολλές φορές 
πρέπει να εμπιστευτείτε το ένστικτό σας - αν 
το παιδί σας φαίνεται να είναι πεσμένο ή αν 
ανησυχείτε για την ψυχική του υγεία.
Η σύμβουλος κλινικής ψυχολόγος Μελίντα Ρις 
η οποία είναι και η ίδια μητέρα τριών εφήβων, 
εξηγεί πώς μπορείτε να καταλάβετε ότι κάτι 
δεν πάει καλά με το παιδί σας.
1. Αποσύρονται κοινωνικά
Η διαρκής αποχή από κοινωνικές εκδηλώσεις 
μπορεί να είναι σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. 
«Αν παρατηρήσετε ότι το παιδί σας περνάει 
λιγότερο χρόνο με φίλους και μέλη της οικογέ-

νειας και περισσότερο χρόνο μόνο του, αυτό 
θα μπορούσε να είναι ένα προειδοποιητικό 
σημάδι - ειδικά αν προηγουμένως είχε αρκε-
τούς στενούς φίλους με τους οποίους περ-
νούσε χρόνο. Το να πάτε μια βόλτα με το παιδί 
σας ή να καθίσετε μαζί στα μπροστινά καθί-
σματα ενός αυτοκινήτου, ενώ το μεταφέρετε 
κάπου, είναι μια καλή αφορμή για να ξεκινή-
σετε απαλά μια συζήτηση».
2. Αισθάνονται μονίμως κουρασμένα
Όλοι θέλουν να ξαπλώνουν πού και πού, αλλά 
προσέξτε πόσο κουρασμένο είναι το παιδί 
σας. «Είναι φυσιολογικό για τους εφήβους να 
θέλουν να ξενυχτήσουν και να κοιμηθούν, 
αλλά αν το παιδί σας φαίνεται να είναι κυρίως 
εξαντλημένο, δυσκολεύεται πραγματικά να 
ξυπνήσει και είναι πολύ κουρασμένο για να 
συμμετέχει σε δραστηριότητες που συνήθιζε 
να απολαμβάνει, αυτό είναι ένα προειδοποι-
ητικό σημάδι. Το να συμπάσχετε με τον αγώνα 
τους, αντί να το αντιμετωπίζετε, θα το βοηθή-
σει να νιώσει ότι είστε πιο ασφαλής για να σας 
εμπιστευτεί».
3. Βρίσκονται συνεχώς στο διαδίκτυο
«Οι περισσότεροι έφηβοι περνούν πλέον το 
μεγαλύτερο μέρος της κοινωνικής τους αλλη-
λεπίδρασης στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας 
εφαρμογές όπως το TikTok, το Snapchat, το 

BeReal και το Instagram», εξηγεί η ψυχολό-
γος. «Αλλά το να περνούν πολλές ώρες κάθε 
μέρα σε αυτές τις πλατφόρμες μπορεί να δια-
στρεβλώσει την αντίληψή τους. Αν το παιδί 
σας εμφανίζεται στεναχωρημένο ή αναστα-
τωμένο μετά από την ενασχόληση με το τηλέ-
φωνό του, αλλά αρνείται να το αποχωριστεί, 
το περιεχόμενο που καταναλώνει μπορεί να 
επηρεάζει αρνητικά την ψυχική του υγεία. 
Ελέγξτε το τηλέφωνο του παιδιού σας, τα 
περισσότερα έχουν ρυθμίσεις που μπορείτε 
να αλλάξετε για να περιορίσετε τον χρόνο 
οθόνης».
4. Παραλείπουν τα οικογενειακά γεύματα
Βάλτε τους όλους γύρω από το τραπέζι. «Τα 
οικογενειακά γεύματα είναι μια πολύ καλή 
ευκαιρία για όλους να μοιραστούν τα νέα τους 
και να μιλήσουν για οτιδήποτε τους ανησυ-
χεί», προτείνει η κλινική ψυχολόγος. «Αν το 
παιδί σας αποφεύγει συνεχώς αυτά τα γεύ-
ματα, μπορεί να είναι επειδή προσπαθεί να 
κρύψει κάτι που το απασχολεί. Θα μπορούσε 

επίσης να είναι ένα σημάδι διατροφικής δια-
ταραχής - ένα κοινό σύμπτωμα αυτών των 
καταστάσεων είναι να βρίσκει δικαιολογίες 
για να μην τρώει σε ένα ομαδικό περιβάλ-
λον».
5. Θυμώνουν ή ξεσπούν σε κλάματα απροσ-
δόκητα
Είναι το παιδί σας συχνά στα πρόθυρα των 
δακρύων; «Οι τακτικές εκρήξεις θυμού ή τα 
δάκρυα με την παραμικρή αφορμή -ή φαι-
νομενικά χωρίς λόγο- είναι ένα σημάδι ότι το 
παιδί σας δυσκολεύεται να επεξεργαστεί τα 
συναισθήματά του ή ότι αγωνίζεται να αντι-
μετωπίσει ορισμένες σκέψεις και συναισθή-
ματα. Θυμηθείτε να δώσετε αρκετό χρόνο και 
στους δυο σας να ηρεμήσετε πριν το προσεγ-
γίσετε».
6. Έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν τα χόμπι 
τους
«Να είστε σε εγρήγορση όταν το παιδί σας 
επιλέγει να εγκαταλείψει πράγματα που του 
άρεσαν να κάνει. Αν το παιδί σας αποφασίσει 
ξαφνικά να εγκαταλείψει την αθλητική ομάδα, 
τους συλλόγους ή τα χόμπι του χωρίς εξή-
γηση, ειδικά αν προηγουμένως αγαπούσε να 
πηγαίνει ή συμμετείχε για χρόνια, οι γονείς να 
το προσέξουν και να ψάξουν γιατί εγκατέλει-
ψαν το χόμπι τους».

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 παιδιά συμπεριφέρονται σαν 
τα σκυλιά – δείχνουν την αγάπη τους 
και θέλουν να είναι πάντα κοντά 
σου. Όταν όμως πλησιάζουν την 
εφηβεία αρχίζουν να συμπεριφέ-
ρονται 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 χρειάζεται 
και εσένα και την αγάπη σου. Απλά 
πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο προ-
σέγγισης. Να είσαι πάντα διαθέσι-
μος/η και να του δίνεις την ευκαιρία 
να έρχεται κοντά σου. Κι όταν έρχε-
ται, 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 οικο-
νομικά ή κάτι άλλο; Ποιος είναι ο πιο δυναμι-

Είσαι ευχάριστος τύπος για να ζει 
κανείς μαζί σου;Α

χ ! Βρε μάνα .......
Μανίτσαμ  
Βιαστηκες να φύγεις ......
Αχ! βρε μάνα, βιάστηκες να 

φύγεις! 
Τι νόμισες; Μεγαλώσαμε και δε σε χρεια-
ζόμαστε;
Με τα χρόνια η έλλειψη μεγαλώνει και η 
ανάγκη πολλαπλασιάζεται.
Όσα χρόνια και αν περάσουν, όσα και αν 

πέρασαν η μάνα παραμένει μάνα! 
Είναι πάντα εκεί είτε την έχεις είτε όχι!
Σου μιλώ συνέχεια και αναστενάζοντας λέω 
” αχ! βρε μάνα” και έτσι βρίσκω την ευκαι-
ρία να ξεστομίσω αυτή την ευλογημένη λέξη 
εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος πια να 
την πω.
Φέρνω στο μυαλό μου τα λόγια σου ” όταν 
θα κάνεις παιδιά θα με θυμηθείς!” Και ναι 
σε θυμάμαι συνέχεια.
Και επαναλαμβάνω συμπεριφορές, εκφρά-
σεις, κουβέντες δικές σου έτσι αυθόρμητα 
χωρίς να το σκέφτομαι.
Και τα παιδιά μου με καταλαβαίνουν και 
σωπαίνουν όταν τα ζαλίζω μιλώντας τους 
για σένα.
Πού είσαι βρε μάνα να με δεις που όταν 
αρρωσταίνω, όταν δειλιάζω μπροστά στις 
απαιτήσεις της ζωής, σφίγγω τα δόντια και 
συνεχίζω να παλεύω και ας μην έχω την 
αγκαλιά σου να κρυφτώ και να παρηγο-
ρηθώ.

Αχ! μάνα! 
Μεγάλωσα και ακόμα πηγαίνω κάθε μέρα 
στο σχολείο!
Τώρα πια όμως πηγαίνω επειδή μου αρέσει. 
Ναι, πηγαίνω με χαρά γιατί θέλω να προ-
σφέρω.
Γιατί θυμάμαι τα λόγια σου, “ποτέ δε βγαί-
νεις χαμένος όταν προσφέρεις με την καρδιά 
σου, όταν βοηθάς και αγαπάς”.
Και εγώ αγαπώ αυτό που κάνω!

Αχ! μάνα! 
Δεν είσαι εδώ να διαφωνήσουμε, να τσακω-
θούμε, να με συμβουλεύσεις για να μπορώ 
μετά να καταλάβω τις φιλενάδες μου που 
γκρινιάζουν για τα στραβά των μανάδων 
τους και τους τσακωμούς μαζί τους.
Αγκαλιάστε τις μανάδες σας γιατί άλλος 
άνθρωπος για να σε αγαπήσει και να σε 
πονέσει πιο άδολα δεν υπάρχει.
Η μητρική αγάπη δε γνωρίζει από συμφέ-
ροντα!
Η ευχή της μάνας έχει τη δύναμη να νικήσει 
τα πάντα. Προσπαθώ κάθε μέρα να γίνομαι 
καλύτερη μάνα για τα παιδιά μου -όπως με 
είχες συμβουλεύσει- παλεύοντας με τα λάθη 
μου και τις υπερβολές μου!
Θυμάμαι που μας έλεγες ((την ευσσχήν τη 
μάνας σα ορμάνε θα αραευες.. ))αυτό πάντα 
θα σου ζητώ την ευχή σου για να έχω τη 
δύναμη να βλέπω τη ζωή σαν μια όμορφη 
και εύκολη ανηφοριά 
 Έκιτι μανίτσαμ  

Αχ! βρε μάνα, βιάστηκες να φύγεις! 
της Πηνελόπης Συτιλίδου 
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υγεία

Υ
πάρχει σαφής συσχέτιση 
ανάμεσα στη μοναξιά και 
στον κίνδυνο άνοιας, δεί-
χνει μια νέα αμερικανική ε-

πιστημονική έρευνα. Οι άνθρωποι 
κάτω των 80 ετών που βιώνουν μο-
ναξιά, έχουν περίπου τριπλάσια πι-
θανότητα να διαγνωστούν με άνοια.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον επί-
κουρο καθηγητή νευρολογίας Τζόελ 
Σαλίνας της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, οι 
οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσί-
ευση στο περιοδικό “Neurology” της 
Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολο-
γίας, ανέλυσαν στοιχεία για 2.308 
ανθρώπους με μέση ηλικία 73 ετών, 
χωρίς άνοια στην αρχή της μελέτης. 
Από αυτούς, οι 144 δήλωσαν ότι 
ένιωθαν μοναξιά τουλάχιστον 
τρεις μέρες την εβδομάδα.
Στην πορεία της έρευνας επί 
μια δεκαετία, 329 άτομα 
διαγνώστηκαν με άνοια 
και εξ’ αυτών τα 31 ανή-
καν στην ομάδα εκείνων 
με μοναξιά. Διαπιστώ-
θηκε ότι στις ηλικίες 60 έως 
80 ετών ένας άνθρωπος 
με μοναξιά είχε σχεδόν 
τριπλάσια πιθανότητα 
να εμφανίσει άνοια, κάτι 
που δεν φάνηκε να ισχύει 
για τους άνω των 80 ετών.
Η μοναξιά φάνηκε επίσης 
να σχετίζεται με χειρότερες 
γνωστικές-νοητικές επιδό-
σεις (έλεγχο προσοχής, λήψη 
αποφάσεων, γνωστική ευελι-
ξία, ικανότητα σχεδιασμού κ.α.) 
και μικρότερο όγκο εγκεφάλου, δύο 
παράγοντες που είναι δείκτες μεγα-
λύτερου κινδύνου για γνωστική εξα-
σθένηση και Αλτσχάιμερ αργότερα 
στη ζωή.
“Η μελέτη αυτή αναδεικνύει τη σημα-
σία της μοναξιάς και της ελλιπούς κοι-
νωνικής διασύνδεσης, όσον αφορά 
τον κίνδυνο ανάπτυξης άνοιας όσο 
γερνάμε. Η έγκαιρη αναγνώριση των 
σημαδιών της μοναξιάς στον εαυτό 
μας και στους άλλους, η ανάπτυξη 
και διατήρηση υποστηρικτικών σχέ-
σεων, είναι σημαντική για όλους 
και ιδίως για όσους νιώθουν μόνοι. 
Όμως είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, 
καθώς μεγαλώνουμε, για να αυξή-
σουμε την πιθανότητα να καθυστε-

ρήσουμε ή ίσως και να αποτρέψουμε 
τη γνωστική εξασθένηση”, δήλωσε ο 
δρ Σαλίνας.
“Η νέα μελέτη μας υπενθυμίζει ότι αν 
θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα 
στην υγεία του εγκεφάλου, δεν μπο-
ρούμε να αγνοήσουμε τους ψυχοκοι-
νωνικούς παράγοντες όπως τη μονα-
ξιά”, πρόσθεσε. Οι ερευνητές επεσή-
μαναν επίσης ότι από την αρχή της 
πανδημίας Covid-19 η μοναξιά έχει 
επιδεινωθεί και έχει γίνει συχνότερη 
στους ανθρώπους άνω των 60 ετών.
Μπορείτε να κάνετε το τεστ θέτοντας 
τις παρακάτω ερωτήσεις στη γιαγιά ή 
τον παππού σας.
1. Σε ποιο ημερολογιακό έτος βρισκό-
μαστε;

(Βαθμολογία: 0 για σωστή απά-
ντηση – 4 για λάθος απάντηση)
2. Σε ποιο μήνα του έτους βρι-

σκόμαστε;
(Βαθμολογία: 0 για 
σωστή απάντηση – 3 για 

λάθος απάντηση)
Σημείωση: Στο σημείο 
αυτό, θα πρέπει να 
δώσετε μια πλήρη διεύ-
θυνση με 5 πληροφορίες 

– όνομα, επώνυμο, οδό, 
αριθμό, περιοχή

3. Τι ώρα είναι περίπου (με 
απόκλιση μίας ώρας);
(Βαθμολογία: 0 για σωστή 

απάντηση – 3 για λάθος απά-
ντηση)
4. Μετρήστε αντίστροφα από 
το 20 ως το 1

(Βαθμολογία: 0 για σωστές 
απαντήσεις – 2 για ένα λάθος – 4 

για περισσότερα λάθη)
5. Πείτε τους μήνες του έτους αντί-
στροφα
(Βαθμολογία: 0 για σωστές απαντή-
σεις – 2 για ένα λάθος – 4 για περισ-
σότερα λάθη)
6. Πείτε τη διεύθυνση που δόθηκε 
νωρίτερα
(Βαθμολογία: 0 για σωστές απαντή-
σεις – 2 για ένα λάθος – 4 για δύο 
λάθη – 6 για τρία λάθη – 8 για τέσ-
σερα λάθη – 10 για πέντε λάθη)
Βαθμολογία - Αποτελέσματα
0-7 Δεν υπάρχει πρόβλημα μνήμης
8-9 Ήπιο πρόβλημα μνήμης
10-28 Σοβαρό πρόβλημα μνήμης και 
γνωστικής κατάπτωσης που πρέπει 
να ερευνηθεί άμεσα από ειδικό

Η 
κούραση βέβαια δεν είναι κάτι παράλογο. 
Εάν έχετε πολλές  υποχρεώσεις και ένα γε-
μάτο πρόγραμμα που διαρκώς μεγαλώνει, 
τότε είναι λογικό να αισθάνεστε εξαντλη-

μένοι στο τέλος της ημέρας. Σε μερικές περιπτώσεις 
όμως, εάν δυσκολεύεστε πολύ να ανταπεξέλθετε και 
θα προτιμούσατε έναν υππνάκο στη διάρκεια της η-
μέρας, τότε ίσως ο κλέφτης της ενέργειάς σας να μην 
είναι το υπερφορτωμένο πρόγραμμά σας, αλλά κάτι 
διαφορετικό.
 Μήπως σας λείπει ύπνος;
Όλοι χρειαζόμαστε έναν καλό βραδινό ύπνο που 
θα περιλαμβάνει τα τρία στάδια NREM και ένα στά-
διο REM ύπνου.  Με άλλα λόγια επαρκούς διάρκειας 
ύπνο που θα περιλαμβάνει όλα τα στάδια και θα 
οδηγεί σε πραγματική ξεκούραση και αναζωογό-
νηση.
Έλλειψη θρεπτικών συστατικών
Για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού απαι-
τείται η πρόσληψη των απαραίτητων θρεπτικών 
συστατικών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι 
ζωτικής σημασίας η υγιεινή και ισορροπημένη δια-
τροφή, ώστε να μην παρουσιάζονται συμπτώματα 
λόγω ανεπαρκειών, όπως η μειωμένη ενεργητικό-
τητα και η κόπωση.
Δεν είστε αρκετά δραστήριοι

Όσο περισσότερη η φυσική δραστηριότητα και η 
άσκηση στη διάρκεια της ημέρας, τόσο περισσό-
τερες οι πιθανότητες να κάνετε ποιοτικό ύπνο στη 
διάρκεια της νύχτας και να ξυπνήσετε ανανεωμένοι 
και γεμάτοι ενεργητικότητα.
Περνάτε πολύ χρόνο σε συσκευές
Είναι γνωστό ότι οι μπλε οθόνες μπορούν να προκα-
λέσουν κόπωση των ματιών, πονοκέφαλο, να διατα-
ράξουν τον ύπνο και να εμποδίσουν τον εγκέφαλο να 
ξεκουραστεί επαρκώς.
Μην ξεχνάτε να κάνετε συχνά διαλείμματα κατά τη 
διάρκεια της ημέρας από τις οθόνες και να απενερ-
γοποιείτε το τηλέφωνό σας λίγες ώρες πριν τον ύπνο.
Έχετε μια υποκείμενη πάθηση
Αν δεν συντρέχει κάποια από τις παραπάνω συνθή-
κες ενδεχομένως η απώλεια ενεργητικότητας συνδέ-
εται με κάποια υποκείμενη νόσο που θα πρέπει να 
διερευνηθεί.

Πέντε λόγοι που νιώθετε τόσο κουρασμένοι – 
Πώς να τονωθείτε

Έρευνα: Η μοναξιά αυξάνει τον 
κίνδυνο άνοιας στους ηλικιωμένους

Υπάρχουν πολλές αποτελεσματικές λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν εσάς και τον σύντροφό σας να κοιμάστε 
καλύτερα τη νύχτα και να ξεπεράσετε το ροχαλητό του συντρόφου σας.
Αλλαξτε τη θεση του ύπνου και ανασηκώστε ελαφρά το κεφάλι στο μαξιλάρι έως και κατά δέκα εκατοστά. Με τον 

τρόπο αυτό διευκολύνεται η αναπνοή – υπάρχουν και ειδικά μαξιλάρια για αυτό το σκοπό.
Προτιμήστε να κοιμάστε στο πλάι, όχι ανάσκελα. Συχνά αναφέρεται το κόλπο με το μπαλάκι του τέννις – ράβουμε ένα στη 
ράχη στη πιζάμας οπότε δεν είναι δυνατό να ξαπλώσει κάποιος ανάσκελα.
Δοκιμάστε κάποιο βοήθημα π.χ. ταινία ή συσκευή που ανοίγει τους αεραγωγούς και τους διατηρεί ανοιχτούς στη διάρ-
κεια της νύχτας.
Πριν πάτε στο κρεβάτι φροντίστε να έχετε καθαρή μύτη. Οτιδήποτε προκαλεί συμφόρηση της μύτης θα δυσκολέψει την 
αναπνοή σας. Χρησιμοποιείστε φυσιολογικό ορό.
Ιδανικά ο αέρας στην κρεβατοκάμαρα πρέπει να είναι υγρός και όχι ξηρός διαφορετικά θα ερεθίσει τους βλεννογόνους 

της μύτης και του φάρυγγα. Ενας υγραντήρας μπορεί να βοηθήσει.
Η απώλεια βάρους πάντα βοηθά επειδή μειώνει τον λιπώδη ιστό στο πίσω μέρος του λαιμού και μει-

ώνει το ροχαλητό.
Αποφύγετε το αλκοόλ, αλλά και τα υπναγωγά χάπια και τα ηρεμιστικά επειδή προκαλούν 

έντονη μυοχάλαση και επηρεάζουν την αναπνοή.
Αποφύγετε τα βαριά γεύματα πριν τον ύπνο.

Η ήπια άσκηση ακόμη και αν δεν οδηγήσει σε απώλεια βάρους μπορεί να οδηγή-
σει σε τόνωση των μυών της περιοχής του λαιμού και σε μείωση του ροχαλητού.
Η διακοπή του καπνίσματος τέλος βοηθά επειδή το κάπνισμα ερεθίζει τους 
βλεννογόνους του λαιμού. Αν και δύσκολο βήμα πάντα προσφέρει άμεση 
ανακούφιση από το ροχαλητό.

Ροχαλητό: Οι χωριστές κρεβατοκάμαρες δεν είναι η 
μόνη λύση – 10 top tips

Ξηροφθαλμία: Η απρόσμενη αλλά αποτελεσματική λύση 

Σ
την ανακάλυψη μιας ακόμη λύσης για την αντιμετώ-
πιση της ξηροφθαλμίας προχώρησε ερευνητική ο-
μάδα από το Πανεπιστήμιο του Waterloo. Όπως ε-
ξήγησαν οι ειδικοί, κάθε φορά που ανοιγοκλείνου-

με τα μάτια μας, μια δακρυική στοιβάδα (δακρυικό «φιλμ») 
επικαλύπτει την επιφάνεια των ματιών κάνοντας την λεία 
και καθαρή. Χωρίς τη στοιβάδα αυτή των δακρύων δεν θα 
ήταν δυνατή η διαυγής όραση. Το «δακρυικό φιλμ» αποτε-
λείται από τρεις διαφορετικές στοιβάδες: λιπαρή, υδατοει-
δή και βλεννώδη στοιβάδα.
Η συνεργιστική δράση των τριών στοιβάδων ενυδατώ-
νουν την οφθαλμική επιφάνεια και προστατεύουν από 
τυχόν λοιμώξεις που μπορεί να προκληθούν αν ένα σκου-
πιδάκι μπει στο μάτι μας ή λόγω της σκόνης και της βρω-

μιάς. Όταν κάποιο από τα τμήματα αυτά γίνει ασταθές τότε 
παρουσιάζεται ξηροφθαλμία με συμπτώματα κνησμού 
και αίσθηση τσιμπήματος.
Σχετικά με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο 
Experimental Eye Research journal, οι 52 συμμετέχοντες σε 
αυτή, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες που αποτελούνταν από 
αθλητές η μία και από μη αθλητές η δεύτερη. Οι συμμετέ-
χοντες στην πρώτη ομάδα ασκούνταν τουλάχιστον πέντε 
φορές την εβδομάδα ενώ οι υπόλοιποι το πολύ μία φορά 
την εβδομάδα. Για να μπορέσουν να έχουν μάλιστα άμεσα 
αποτελέσματα, οι ερευνητές πραγματοποίησαν εξετάσεις 
όρασης στους συμμετέχοντες πέντε λεπτά πριν και πέντε 
λεπτά μετά την άσκηση, για να αξιολογηθούν η έκκριση 
δακρύων και ο χρόνος διάσπασης των δακρύων.
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Ο κύκλος της ζωής στο χωριό 
τα παλαιότερα χρόνια

Η 
αγροτική ζωή στο χωριό στα 
προπολεμικά χρόνια αλλά και 
μετά τον πόλεμο ήταν ιδιαίτερα 
σκληρή. Την κατάσταση επιβά-

ρυναν οι εξής καταστάσεις: το έδαφος εί-
ναι ορεινό και άγονο, τις εργασίες τις έκα-
ναν κυρίως οι γυναίκες και τα κορίτσια ή 
μικρά παιδιά καθώς οι άντρες ήταν ξενι-
τεμένοι με τα μπουλούκια των μαστόρων. 
Έπρεπε να φροντίζουν όχι μονάχα το σπίτι 
αλλά και τα οικόσιτα ζώα και τα χωράφια. 
Οι οικογένειες ήταν συνήθως πολυμελείς 
και επιπροσθέτως είχαν και το βάρος της 
φροντίδας των ηλικιωμένων γονιών. Η γυ-
ναίκα Κερασοβίτισσα ήταν μια πραγματι-
κή ηρωίδα γιατί κατάφερνε καθημερινά 
έναν άθλο κάτω από συνθήκες δύσκολες 
και χωρίς βοήθεια. Η προτομή της μάνας 
Κερασοβίτισσας στην πλατεία του χωριού 
που στήθηκε με πρωτοβουλία της Αδελφό-
τητας και χορηγία Κερασοβιτών της Αμερι-
κής είναι μια αναγνώριση στην αξία και την 
προσφορά της.

Οι εργασίες του χειμώνα
Το χειμώνα, όταν ο καιρός το επέτρεπε, 
πήγαιναν στο βουνό να κόψουν ξύλα για 
το τζάκι. Έκοβαν κέδρα ή έλατα για να ταΐ-
σουν τα ζώα. Τα βράδια έκαναν τα νυχτέ-
ρια. Συγκεντρώνονταν σε φιλικά σπίτια και 

εκεί ξεσπύριζαν το καλαμπόκι, έτρωγαν 
σκίσματα (αποξηραμένα φρούτα) και έλε-
γαν ανέκδοτα ή έπαιζαν ομαδικά παιχνίδια. 
Τραγουδούσαν και χόρευαν. Από το τέλος 
Ιανουαρίου και στις αρχές του Φλεβάρη 
κλάδευαν τα κλήματα: «Γενάρη μήνα κλά-
δευε, φεγγάρι μη ξετάζεις» λέει η παροι-
μία.

Οι εργασίες της άνοιξης
Κατά το Μάρτη επισκεύαζαν τους φρά-
χτες και τις κληματαριές και έσκαβαν τους 
κήπους. Μετά το Πάσχα, κατά το Μάιο, 
έσπερναν τους κήπους. Συνήθως καλλι-
εργούσαν ντοματιές, φασολιές, αγγου-
ριές, κολοκυθιές, πατάτες, κρεμμύδια και 
πράσα.

Οι εργασίες του καλοκαιριού
Τον Ιούνιο σκάλιζαν και ξεβοτάνιζαν τα 

χωράφια. Τους καλοκαιρινούς μήνες για να 
ποτίσουν τους κήπους που είχαν γύρω από 
το χωριό ή και ανάμεσα στα σπίτια πήγαι-
ναν πολλά άτομα μαζί στη θέση Ροντοβάτο 
και Πλάκα για να γυρίσουν το νερό από το 
ποτάμι στο δίκτυο άρδευσης του χωριού. 
Για να ξέρουν πότε θα ποτίσει ο καθένας 
έβαζαν μια σειρά τις «αράδες» και τις ανα-
κοίνωναν στην πλατεία. Υπεύθυνοι ήταν ο 
αγροφύλακας και ο αυλακάρης. Κάθε γει-
τονιά πότιζε για 24 ώρες. Παρ’ όλα αυτά 
όμως πολύ συχνά στο πότισμα γίνονταν 
τσακωμοί. γιατί δεν τηρούσαν τη σειρά 
τους και ο ένας έκοβε το νερό του άλλου. 
Στις κόφτρες διαδραματίζονταν πολλά 
κωμικοτραγικά επεισόδια.
Από το τέλος Ιουλίου άρχιζε ο θερισμός 
και κρατούσε μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη. 
Μαζεύονταν μεγάλες παρέες και όλοι 
μαζί θέριζαν το χωράφι του ενός και μετά 
πήγαιναν στο χωράφι του άλλου. Ξεκινού-
σαν απ’ το χωριό από βραδίς, κοιμόταν στο 
ύπαιθρο για να ξυπνήσουν με το χάραμα 
και ν’ αρχίσουν το θερισμό. Αν είχε φεγ-
γάρι, θέριζαν και τη νύχτα. Τις νύχτες αυτές 
τα βουνά έσφυζαν από ζωή. Παντού τη 
νύχτα έβλεπες φωτιές αναμμένες, άκουγες 
τραγούδια και μουσική από φλογέρες που 
έπαιζαν στις παρέες, γέλια και πειράγματα 
και όλα αυτά μαζί τα κουδούνια των μου-

λαριών σε έκαναν να νιώθεις ότι τώρα η 
φύση γιορτάζει.
Ο θερισμός γινόταν με το δρεπάνι. Τα 
δεμάτια τα έδεναν με χερόβολο σίκαλης 
που το έβρεχαν για να γίνει πιο ευλύγιστο. 
Τα δεμάτια τα φόρτωναν στη συνέχεια στα 
ζώα και κάποιο παιδί έπρεπε να τα μεταφέ-
ρει στο χωριό, στο αλώνι.
Το αλώνισμα γινόταν συνήθως στην αυλή 
του σπιτιού με τα ζώα, μουλάρια ή βόδια. 
Επειδή η αυλή ήταν στρωμένη με πλάκες, 
έκλειναν τους αρμούς με κοπριά αγελά-
δας ώστε να γίνει λείο και να μπορούν να 
μαζεύουν μετά το σπόρο του σιταριού με 
τις σκούπες. Άπλωναν τα στάχυα και από 
ένα χοντρό ξύλο που έβαζαν στο κέντρο 
του αλωνιού, το «στρίντζιλο», έδεναν τα 
ζώα. Τα ανάγκαζαν να περιστρέφονται 
και καθώς πατούσαν τα στάχυα, έπεφτε ο 
σπόρος. Αυτή ήταν η καλύτερη ώρα για τα 

μικρά παιδιά γιατί πίσω από τα ζώα έκα-
ναν τούμπες στο παχύ και μαλακό στρώμα 
από τα άχυρα. Στη συνέχεια ξεχώριζαν το 
άχυρο, το οποίο το κρατούσαν για ζωο-
τροφή και με τις σκούπες από κλαδιά έλα-
του σκούπιζαν το σπόρο. Αυτόν έπρεπε να 
τον πάνε στον Αϊ- Θανάση για να τον λιχνί-
σουν για να φύγουν τα άγανα.

Το σιτάρι που έβγαζαν έπρεπε στη συνέ-
χεια να το πάνε στο μύλο για άλεσμα για 
να το κάνουν αλεύρι.

Οι εργασίες του φθινοπώρου
Το Σεπτέμβριο μάζευαν τα φασόλια και 
τις κολοκύθες από τους κήπους. Τις ώρι-
μες ντομάτες τις έκαναν πελτέ και τις άγου-
ρες τουρσί. Τίποτα δεν πήγαινε χαμένο. Τα 
κρεμμύδια τα κρεμούσαν σε αρμαθιές στο 
κατώι. Μέσα στο άχυρο έβαζαν τα μήλα, 
τα κυδώνια, τα γκόρτσα (άγρια αχλάδια), 
τα κράνια. Τα έκοβαν σε φέτες για να απο-
ξηραθούν και το χειμώνα να τα κάνουν 
σκίσματα. Τα έβραζαν για να τα φάνε στα 
νυχτέρια. Την εποχή αυτή μάζευαν τα 
καρύδια και τα κάστανα.
Αυτή ήταν η εποχή για τον τρύγο των λιγο-
στών σταφυλιών που συνήθως καλλιερ-
γούσαν στις άκρες των χωραφιών ή στις 
κληματαριές των σπιτιών. Μ’ αυτά έφτια-
χνα ν το κρασί και το τσίπουρο.
Μια άλλη εργασία πολύ κουραστική ήταν 
να συγκεντρώσουν τροφές για τα οικό-
σιτα ζώα τους. Κατά τα μέσα Ιουλίου αμο-
λούσαν το χορτάρι στον Κάμπο. Ο αγρο-
φύλακας χτυπούσε την καμπάνα και όλοι 
με τις κόσες και τα δρεπάνια έτρεχαν με τα 
ζώα τους στην τοποθεσία Κάμπος για να 
κόψουν χορτάρι. Το φθινόπωρο έκοβαν 
κλαδί, κλαδιά βελανιδιάς, οξιά και τα απο-
θήκευαν για το χειμώνα.
Του Αγίου Δημητρίου ο τσομπάνος 
έφερνε τα οικόσιτα ζώα από το βουνό στα 
σπίτια για να τα ξεχειμωνιάσουν οι ιδι-
οκτήτες τους. Τότε έσφαζαν όποιο ζώο 
ήταν ακατάλληλο για αναπαραγωγή, 
γερασμένο ή στείρο . Το κρέας το έκα-
ναν παστρουμά. Το έβαζαν σε βαρέλια με 
νερό και αλάτι.
Το όργωμα των χωραφιών γινόταν, όπως 
είπαμε, τον Οκτώβριο και άρχιζαν από τα 

χωράφια που ήταν σε μεγαλύτερο υψόμε-
τρο για να προλάβουν το χειμώνα που στα 
ορεινά μέρη φτάνει νωρίς. Αμέσως μετά 
ακολουθούσε η σπορά. Έσπερναν κυρίως 
σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι και βρώμη.

Τα οικόσιτα ζώα
Κάθε οικογένεια είχε ένα βόδι ή μια αγε-

λάδα που τα χρησιμοποιούσαν για το 
όργωμα των χωραφιών. Επειδή χρειαζό-
ταν κι άλλο ένα βόδι έπρεπε να συνερ-
γαστούν και με κάποιον άλλο συγγενή 
ή γείτονα για κάνουν ζευγάρι, νι γίνουν 
«σέμπροι». Τις αγελάδες όταν τελείωνε η 
εποχή του οργώματος, τις φύλαγαν στο 
σπίτι σε κάποια καλύβα μέχρι να περά-
σει ο χειμώνας. Την άνοιξη τις αναλάμβανε 
ένας βοσκός να τις ξεκαλοκαιριάσει στα 
λιβάδια του βουνού μέχρι τον Οκτώβριο 
που άρχιζε το όργωμα των χωραφιών. 
Από τις αγελάδες κρατούσαν το μοσχάρι 
όταν γεννούσαν, το τάιζαν και όταν μεγά-
λωνε το πουλούσαν ή εξασφάλιζαν το 
κρέας της οικογένειας.
Άλλα οικόσιτα ζώα που είχε κάθε σπίτι 
ήταν γίδια ή και πρόβατα, οι κότες και το 
γουρούνι. Τα γιδοπρόβατα τα αναλάμ-
βανε ένας βοσκός, ο μπαρβατσιάρης, να 
τα ξεκαλοκαιριάσει. Τα έπαιρνε του Αγίου 
Κωνσταντίνου και τα επέστρεφε του Αγίου 
Δημητρίου. Αυτός ήταν υποχρεωμένος να 
τους δώσει το γάλα που τους αναλογούσε 
και πληρώνονταν από τους ιδιοκτήτες των 
ζώων. (Περισσότερα στον τρόπο ζωής των 
κτηνοτρόφων). Το γουρούνι το έσφαζαν 
την παραμονή των Χριστουγέννων. Απ’ 
αυτό κρατούσαν το λίπος για μαγείρεμα 
και το κρέας το έκαναν παστό. Το δέρμα το 
έκαναν παπούτσια , τα λεγόμενα γουρνο-
τσάρουχα. Ακόμα και την ουρήθρα του τα 
παιδιά την έκαναν μπάλα.

Τα εργαλεία
Τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν για τις 
εργασίες τους ήταν το τσαπί για το σκά-
ψιμο των χωραφιών, το σκαλιστήρι για 
το σκάλισμα, το τσεκούρι για να κόβουν 
ξύλα, το αλέτρι για το όργωμα, το δρεπάνι 
και η κόσα για το θερισμό, το θκέλι για το 
λίχνισμα κ.ά.
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Κ
αθώς στην «Κιβωτό του Κό-
σμου» άρχισε να ξετυλίγεται 
το κουβάρι των οικονομικών α-
τασθαλιών και των καταγγελι-

ών για κακομεταχείριση των παιδιών, τα 
στοιχεία που αφορούν τοιαύτες συμπερι-
φορές στον Καναδά παρουσιάζονται λίαν 
αποθαρρυντικά. 
Έκθεση από το Καναδικό Κέντρο για την 
Προστασία του Παιδιού αναφέρει ότι 252  
υπάλληλοι σχολείων διέπραξαν ή κατη-
γορήθηκαν για διάπραξη αδικημάτων 
σεξουαλικής φύσης κατά 548 παιδιών σε 
διάστημα πέντε ετών... 
Άλλα 38 μέλη του προσωπικού κατη-
γορήθηκαν για ποινικά αδικήματα που 
σχετίζονται με την παιδική πορνογρα-
φία κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από το 
2017 έως το 2021.
Η αναφορά περιλαμβάνει οποιοδήποτε 
άτομο που εργάζεται σε σχολικό περιβάλ-
λον, συμπεριλαμβανομένων των δασκά-
λων, διοικητικών υπαλλήλων, οδηγών 
λεωφορείων και του προσωπικού φύλα-
ξης. Δεδομένου ότι η εκπαίδευση εμπί-
πτει στην επαρχιακή και εδαφική δικαιο-
δοσία, οι περισσότεροι φορείς που είναι 
υπεύθυνοι για την επίβλεψη της πειθαρ-
χίας των υπαλλήλων σχολείων, δεν απαι-
τείται να δημοσιοποιούν τα αποτελέ-
σματα των ερευνών. 
Το 71% των θυμάτων ήταν κορίτσια και 
το 29% αγόρια. Από όλες τις παραβατικές 
συμπεριφορές το 37% αφορούσε σωμα-
τική επαφή. Το ΚΚΠΠ, προορισμός του 
οποίου είναι να σταματήσει την εκμετάλ-
λευση του παιδιού, αποτελείται από επι-
ζώντες σεξουαλικής κακοποίησης που 

διαπράττονται από εκπαιδευτικούς. Το 
Κέντρο ζητεί τη δημιουργία εθνικών ή 
επαρχιακών ανεξάρτητων φορέων για τη 
διερεύνηση της σεξουαλικής εκμετάλλευ-
σης από δάσκαλο σε μαθητή. Προτείνει 
επίσης μια εθνική έρευνα για την κακο-
ποίηση παιδιών στα χέρια του προσωπι-
κού σχολείων και την αποκατάσταση των 
επιζώντων. 
Η έκθεση αναφέρε ι ακόμη ότ ι  σε 
167υπαλλήλους σχολείων είχαν απαγγελ-
θεί ποινικές διώξεις κατά τη διάρκεια των 
πέντε ετών, κυρίως για σεξουαλική παρε-
νόχληση και σεξουαλική εκμετάλλευση. 
Όταν εν τοπίσ τηκε ένας δευτερεύων 
ρόλος, το 74% των παραβατών ήταν προ-
πονητές. Η συντριπτική πλειοψηφία, σχε-
δόν το 85%, ήταν άντρες.
Η διευθύντρια του Κέντρου που εδρεύει 
στο Winnipeg, Noni Classen, είπε ότι όλα 
τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ασφάλεια, 
ειδικά στα σχολεία. Πάνω από το 58% των 
παραβάσεων έγιναν σε σχολική ιδιοκτη-
σία. 
«Όταν ένας αξιόπιστος ενήλικας ή μία 
εξουσία εκμεταλλεύεται αυτή την εμπι-
στοσύνη, η βλάβη στο παιδί επιδεινώ-
νεται, τόνισε η Noni Classen. Ένα σεξου-
αλικό μήνυμα ή ένα ακατάλληλο σχόλιο 
δεν είναι απλώς μια πράξη ανοχής, θα 
μπορούσε να είναι καταστροφικό για ένα 
παιδί. Όταν κάποιος προδίδει την εμπι-
στοσύνη του παιδιού και της οικογένειας, 
δεν είμαι σίγουρη αν υπάρχει μεγαλύτερη 
προδοσία από αυτή». 
Το Snapchat, το Instagram και το 
Facebook είναι οι πλατφόρμες που χρη-
σιμοποιούνται συχνότερα για την θυμα-
τοποίηση. 
Συμπερασματικά, το ΚΚΠΠ συνιστά τη 
σύσταση ανεξάρτητων φορέων για την 
παραλαβή και τη διερεύνηση των καταγ-
γελιών και προτείνει να δημοσιοποιη-
θούν τα πειθαρχικά αρχεία γι’ αυτά τα 
αδικήματα και το διδακτικό προσωπικό 
να θεσπίσει εκπαιδευτικά προγράμματα 
για την προστασία των παιδιών. Θα πρέ-
πει τέλος να υπάρχει περισσότερη υπο-
στήριξη για τα τραύματα που δημιουρ-
γούνται σ τους μαθητές που πέφτουν 
θύματα. 
Διαπιστώνουμε δυστυχώς, πως οι δια-
στάσεις που έχει πάρει η παιδική βία 
είναι τεράστιες… 

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Παιδική κακοποίηση
Ένα «αφανές» έγκλημα με 

τεράστιες διαστάσεις…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά 
σας προσκαλεί στις δύο παρουσιάσεις 

που οργανώνει εις μνήμην των 
πεσόντων Μακεδονομάχων κατά την 

περίοδο του Οθωμανικού ζυγού.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι:

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, 7:30μμ
ΘΕΜΑ

«Η ζωή και το έργο της ηρωϊκής 
μορφής του αείμνηστου  Ιεράρχη 

Γερμανού Καραβαγγέλη»
ΟΜΙΛΗΤΗΣ

π. Απόστολος Γκόλιας
Ιερατικός Προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης 

Χρυσοβαλάντου

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, 7:30μμ
ΘΕΜΑ

«Η προσφορά του Ίωνα Δραγούμη στην 
οργάνωση  του Μακεδονικού αγώνα»

ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Dr. Τόνυ Βλασόπουλος

Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο Πολιτιστικό Κέντρο 
της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά 

(406 Danforth Avenue).

Θα ακολουθήσει δεξίωση με πατροπαράδοτη  
Μακεδονική φιλοξενία.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Δημητρακόπουλος

Ο Γραμματέας
Στυλιανός Μαλετσάς
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του 
υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις 

της Hellas News

Avavέωσι η Αναπαλαίωσι 

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

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

Πρέπει το Πνευμα της αληθείας να βρή επιδε-
κτικές και αναγεννημένες καρδιές, για να τις 
«οδηγήση εις Πάσαν τήν άλήθειαν». Τότε θα 
δούν καθαρά , ότι ή παραδοσιακή πίστι δεν 
είναι στατική και άποστεωμένη. Είναι ζωντανή 
και διαρκώς επίκαιρη, χωρίς να προσφέρεται 
για επιπόλαιους και έντυπωσιακούς πειραμα-
τισμούς. Ο λόγος του Θεού και το κήρυγμα του 
Ευαγγελίου είναι πάντα νέο και ικανό να άνα-
νενη όσους το δέχονται ταπεινά και απλά, σαν 
τα Παιδιά.
Το χριστιανικό, λοιπόν , μήνυμα, αν θέλουμε 
να το δούμε τίμια και απροκατάληπτα, δεν έχει 
ανάγκη από ανανέωσι. Είναι από τη φύση του 
αγέραστο, ακριβώς γιατί δεν υπόκειται στη 
φθορά του χρόνου. Οι άνθρωποι χρειάζο-
νται ανανέ ωσι. «Οχι ο Χριστιανισμός και το 
μήνυμά του. «Αν θέλουμε μάλιστα να χρησι-
μοποιήσουμε μια σύγχρονη ορολογία θα μπο-
ρούσαμε να πούμε, πώς χρειάζεται «αναπα-
λαίωση». Τί θα Πει αυτό, «Οπως Προκειμέ-
νου να επισκευάσουμε μνημειώδη έργα, δεν 
πρέπει τίποτα να προσθέσουμε, για νά μήν 
χάσουν τον αρχαϊκό και αυθεντικό τους χαρα-
κτηρα. Πολύ περισσότερο προκειμένου για το 
χριστιανικό μήνυμα δεν χρειάζται να άνακαλύ-
ψουμε μερικούς εντυπωσιακούς νεωτερισμούς 
αλλά να ανακαλύψουμε τον ίδιο το Χριστιανι-
σμό, αψιμυθίωτο, καθαρό και ανόθευτο άπό 
ανθρώπινες προσθήκες και ίδιασμούς. Η αξία 
του δέν βρίσκεται στις προσθήκες. Βρίσκεται 
στην πρώτη του ομορφιά. Επομένως ή καλύ-
τερη ανανέωσι είναι η επιστροφή στις πηγές 
ή μάλλον στήν Πηγή. Με τον τρόπο αυτό δεν 
κα τασκευάζουμε εμείς ένα «νεοχριστιανισμό» 
της δικής μας άρεσκείας και εμπνεύσεως, , άλλα 
ζουμε τον αληθινό Χριστιανισμό της παρθενι-
κής Εκκλησίας. Το Χριστιανισμό των Αποστό-
λων και - των μαρτύρων της πίστεως, των απο-
λογητών και των μεγάλων Πατέρων της Ορθο-
δοξίας. Το Χριστιανισμό όπως μας τον παρέ-
δωσε με τη ζωή και τη διδασκαλία Του ο Αρχη-
γός της πίστεώς μας.
«Οσοι , λοιπόν, κόπτονται για εκσυγχρονι-
σμούς, άς διερωτηθούν: Πρόκειται γιά ανα-
νέωσι ή για. προσαρμογή μέ το πνεύμα του 
κόσμου ; Μήπως τους ενοχλεί η παραδο-
σιακή πίστι, γιατί αυτοί ήδη παρέδωσαν τον 
πνευματικό τους οπλισμό, για να αποφύγουν 
τα σκώμματα του κόσμού; Μήπως τους πειρά-
ζει «ο λόγος και του σταυρου και το κήρυγμα 
του Εσταυρωμένου , γιατί είναι «Ιουδαίοις 
μέν σκάνδαλον, «Ελλησι δε μωρία», ενώ αυτοί 
θέλουν να στηρίζονται στη «σοφία των σοφών 
και την σύνεσιν των συνετών»; Μήπως άκόμα 
τους ενοχλεί ή ήθική διδασκαλία , γιατι ελέγχε-
ται η ζωή τους και γι’ αυτό μιλάνε περιφρονη-
τικά γι’ αυτή, για τους «ήθικολόγους» και Τους 
«ευσεβιστές»;
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PRIME STREET LEVEL RETAIL SPACE 
7 KING STREET EAST, UNIT 5D, TORONTO, ON

Not intended to solicit those under contract with another brokerage

This unit is ideal for retail businesses like: Tim Hortons, Pizza Pizza, Country Style Donuts, Starbucks, This unit is ideal for retail businesses like: Tim Hortons, Pizza Pizza, Country Style Donuts, Starbucks, 
7-Eleven, Circle K, Cobb’s Bakery, International News, Jimmy’s Coffee, Krispy Kreme Donuts, Shoe Store, 7-Eleven, Circle K, Cobb’s Bakery, International News, Jimmy’s Coffee, Krispy Kreme Donuts, Shoe Store, 
and high-end office use like Dentist or Doctor’s Office. POP-UP and short-term use will be considered.and high-end office use like Dentist or Doctor’s Office. POP-UP and short-term use will be considered.

FOR MORE INFORMATION OR TO BOOK A TOUR CONTACT TASO AND GO TO 

www.7KingStEast.ca

FOR LEASE

www.7KingStEast.ca

THE PROPERTY FEATURES INCLUDE:

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

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

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

••  PPrroopp  TTaaxxeess  $$1199,,557733  ppeerr  yyeeaarr  ((22002222))  
        (($$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

••  SShhoorrtt  bblloocckk  aawwaayy  ffrroomm  GGooooggllee’’ss  bbrraanndd  nneeww  
        440000,,000000  ssqq  fftt..  HHeeaadd  OOffffiiccee  aatt  6655  KKiinngg  EEaasstt

Taso Jouras 
Real Estate Broker

d: 416 837 2700
o: 416 443 0300
e: tasois@rogers.com
w: www.idealrealestate.ca
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Μ
ε τους Έλληνες της διασποράς, ιδιαί-
τερα με εκείνους που μετανάστευ-
σαν στις Η.Π.Α. και την Αυστραλία, 
έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν. 

Στα σχετικά άρθρα, είχαμε αναφερθεί κυρίως στο 
χρονικό της μετανάστευσης των Ελλήνων και δεν 
είχαμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το πόσοι είναι οι α-
πόδημοι συμπατριώτες μας στις μέρες μας.
Με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε σήμερα, αν 
και δεν είναι καθόλου εύκολη η καταγραφή του 
ανθρώπινου δυναμικού του απόδημου Ελληνι-
σμού. Οι περισσότερες χώρες «υποδοχής» κατα-
γράφουν την εθνική προέλευση των μεταναστών 
των δύο πρώτων γενιών ή μόνο της πρώτης.
Άλλες χώρες συνδυάζουν την εθνικότητα με την 
αναγνωρισμένη ιθαγένεια, κάτι που προκαλεί 
περισσότερη σύγχυση, αφού σε ορισμένες περι-
πτώσεις το ίδιο άτομο έχει διπλή πολιτογράφηση 
(της χώρας καταγωγής ή προέλευσης και της 
χώρας «υποδοχής»). Τέλος υπάρχουν και όσοι/
όσες έχουν κάνει μεικτούς γάμους, αγνοούν την 
ελληνική γλώσσα, δεν συμμετέχουν στις παροικι-
ακές δραστηριότητες κλπ.
Δυστυχώς και το ελληνικό κράτος τα τελευταία 
τριάντα χρόνια δεν έχει κάνει κάποια, συνολική 
προσπάθεια καταγραφής του αριθμού των Ελλή-
νων αποδήμων. Η τελευταία φορά που έγινε 
κάτι τέτοιο ήταν το 1990-1992. Το 1990 η Γενική 
Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού με την «Απο-
γραφή ομογενειακού πληθυσμού» και το 1992 η 
Διεύθυνση Αποδήμων Ελλήνων του Υπουργείου 
Εξωτερικών με την έκδοση «Ο Ελληνισμός του 
Εξωτερικού» παρουσίασαν τα πιο πρόσφατα, επί-
σημα συγκεντρωτικά στοιχεία. Από τότε βέβαια 
μέχρι σήμερα έχουν γίνει κοσμογονικές αλλαγές 
στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη. 
Η οικονομική κρίση υποχρέωσε τουλάχιστον 
500.000 Ελληνίδες και Έλληνες, κυρίως νέους, 
να  εγκαταλείψουν τη χώρα μας και να αναζητή-
σουν καλύτερη τύχη στο εξωτερικό. Το brain drain 
έχει στερήσει από την Ελλάδα χιλιάδες νέα και 
μορφωμένα παιδιά που θα μπορούσαν να προ-
σφέρουν πολλά στον τόπο μας. Και δυστυχώς το 
δημογραφικό, το νούμερο ένα πρόβλημα για την 
Ελλάδα γιγαντώνεται, με το μέλλον να διαγράφε-
ται αβέβαιο.
Ας επανέλθουμε όμως στα επίσημα στοιχεία του 
1990-1992 για τους απόδημους Έλληνες. Παρά-
θεση των στοιχείων αυτών γίνεται από τον Ι.Κ. 
Χασιώτη στο βιβλίο του «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ», 
εκδόσεις ΒΑΝΙΑΣ, 1993.
Όπως γράφει ο Ι.Κ. Χασιώτης με βάση τα δεδο-
μένα των απογραφών στις διάφορες χώρες, τις 
γενικές εκτιμήσεις των ελληνικών προξενικών 
αρχών και τους υπολογισμούς των ομογενεια-
κών φορέων, οι απόδημοι Έλληνες (το 1992), ήταν 
μεταξύ 2.700.000 και 4.500.000 ατόμων.
Ο Π. Τερλεξής στο βιβλίο του «Μετανάστευση 
και Επαναπατρισμός: Η πρόκληση του ’80» (έκδ. 
1979), υπολογίζει το σύνολο των αποδήμων 
μεταξύ 4.017.650 και 4.767.650 ατόμων, ενώ ο Λ. 
Μπόμπας στην «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο 
Εξωτερικό», καταλήγει σε μετριοπαθέστερους 
υπολογισμούς (2,5-3 εκατομμύρια).
Το σίγουρο είναι πάντως ότι πρώτος εμφανίζεται 
ο Ελληνισμός των Η.Π.Α. Στην επίσημη αμερικα-
νική απογραφή του 1970 καταγράφηκαν ως Αμε-
ρικανοί πολίτες ελληνικής καταγωγής 434.000 
άτομα (177.275 της πρώτης και 257.296 της δεύ-
τερης γενιάς). Στην απογραφή του 1980, ο αριθ-

μός υπερδιπλασιάστηκε (980.000). Ανεπίσημα 
στοιχεία για το 1990 ανέβασαν το σύνολο του 
ελληνοαμερικανικού πληθυσμού στα 1.000.000 
– 1.250.000 άτομα. Από αυτούς σχεδόν το 1/3 
ανήκει στην τρίτη και τέταρτη γενιά. Ωστόσο η 
Αρχιεπισκοπή Αμερικής αλλά και ομογενειακές 
οργανώσεις θεωρούν ότι ο πραγματικός αριθμός 
των Ελληνοαμερικανών είναι κατά πολύ μεγαλύ-
τερος και φτάνει (το 1990), τα 2.600.000.
Δεύτερη χώρα «υποδοχής» Ελλήνων μετανα-
στών από πληθυσμιακή άποψη, είναι η Αυστρα-
λία, με 421.280 Ελληνοαυστραλούς (επίσημα 
στοιχεία), τους οποίους οι ομογενειακοί υπολογι-
σμοί ανεβάζουν σε 600.000-700.000.
Η τελευταία απογραφή στην τέως ΕΣΣΔ που έγινε 
το 1989, κατέγραψε 358.068 άτομα που δήλω-
σαν ως εθνότητά τους την ελληνική. Στην Ουκρα-

νία ζούσαν 104.091, στη Γεωργία 100.052, στη 
Ρωσία 80.541, στο Καζακστάν 49.930, στο Ουζ-
μπεκιστάν 7.500 και στην Αρμενία 7.400. Η ηγε-
σία των ελληνικών κοινοτήτων που αναδιορ-
γανώθηκε μετά την περεστρόικα υπολόγιζε ότι 
στην Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών που 
διαδέχθηκε την ΕΣΣΔ ζούσαν περισσότεροι από 
500.000 Έλληνες, ενώ αν υπολογιστούν και οι 
μεικτοί γάμοι ο αριθμός αυτός διπλασιάζεται. 
Βέβαια μετά από 30 χρόνια είναι αδύνατο να υπο-
λογιστεί με ακρίβεια ο αριθμός των Ελλήνων στις 
χώρες της τέως ΕΣΣΔ. Πολλοί, ιδιαίτερα από τη 
Γεωργία και τις κεντροασιατικές χώρες εγκατα-
στάθηκαν μόνιμα στην Ελλάδα. Σύμφωνα πάντως 
με την απογραφή του 2002 στη Ρωσία ζούσαν 
97.827 Έλληνες. Στην Ουκρανία 91.500 (απο-
γραφή 2001), στη Γεωργία 15.106 (απογραφή 
2002) και στο Καζακστάν 12.703 (απογραφή 
1999).
Στο Ουζμπεκιστάν οι Έλληνες υπολογίζονταν σε 
9.500, στην Αρμενία σε 1.176 και στη Μολδαβία 
στους 3.000.
Σημαντική είναι και η παρουσία των Ελλήνων 
στον Καναδά. Η απογραφή του 1986 κατέγραψε 
177.310 άτομα που δήλωσαν την ελληνική ως 
μητρική τους γλώσσα.
Και εδώ όμως, οι ελληνικές ομογενειακές οργα-
νώσεις του Καναδά ανέβαζαν τον αριθμό των 
Ελλήνων που ζουν στη χώρα στους 300.000-
350.000
Στις ευρωπαϊκές χώρες το 1990-1992, περισσό-
τεροι Έλληνες ζούσαν στη Γερμανία (287.000-
300.000), στη Μεγάλη Βρετανία 6.500 και 
5.500 σπουδαστές (συν 200.000 Κύπριοι), στη 

Γαλλία 35.000, στο Βέλγιο 25.000, στη Σουηδία 
20.000, στη Βουλγαρία 17.300-25.000, στην Ιτα-
λία 21.000 (14.000 φοιτητές), στην Ελβετία 8.340, 
στη Ρουμανία 7.000-14.000, στην Αυστρία 4.800 
και στην Ολλανδία 4.000.
Στην Αφρική τα πράγματα είναι αρκετά περί-
πλοκα, κυρίως λόγω της ρευστότητας που επι-
κρατεί συχνά σε διάφορες χώρες της ηπείρου. 
Πάντως το 1990-1992, περισσότεροι Έλληνες 
ζούσαν στη Νότια Αφρική (80.000), στην Αίγυπτο 
(5.000), στο Ζαΐρ, νυν Λαϊκή Δημοκρατία του Κον-
γκό (5.000) και στη Ζιμπάμπουε (4.000).
Σημαντική ήταν η ελληνική παρουσία σε χώρες 
της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Ο Ι.Κ. Χασιώ-
της υπολογίζει τους Έλληνες εκεί σε 50.000, από 
τους οποίους 25.000 ζούσαν στη Βραζιλία και 
20.000 στην Αργεντινή.

Ο ίδιος, αναφερόμενος στον αριθμό των Ελλήνων 
που ζούσαν σε χώρες της Εγγύς και Μέσης Ανατο-
λής σε 5.000-6.000.
Ωστόσο κάνει αναφορά σε περίπου 30.000 αρα-
βόφωνους Έλληνες Ορθοδόξους του Ισραήλ, της 
Συρίας, του Λιβάνου και της Ιορδανίας, οι περισ-
σότεροι από τους οποίους όμως δεν είχαν πια 
ελληνική υπηκοότητα.
Πόσοι είναι όμως οι απόδημοι Έλληνες σήμερα; 
Όπως αναφέραμε, δεν υπάρχουν συνολικά επί-
σημα στοιχεία για τους συμπατριώτες μας που 
ζουν στο εξωτερικό στις μέρες μας, παρά μόνο 
κάποιες αναφορές για ορισμένες χώρες.
Εξαίρεση αποτελούν μερικά πολύ ενδιαφέρο-
ντα άρθρα του Γιώργου Βαϊλάκη στο περιοδικό 
«Οικονομική Επιθεώρηση» από τις αρχές του 
2022. Επικοινωνήσαμε με τον κύριο Βαϊλάκη, 
ο οποίος ευγενέστατα και πρόθυμα μας έδωσε 
την άδεια να αντλήσουμε στοιχεία από αυτά. Τον 
ευχαριστούμε θερμά και από εδώ!
Σύμφωνα με το άρθρο του Γ. Βαϊλάκη «Αμερι-
κανοί από ελληνική γενιά» (Οικονομική Επιθε-
ώρηση», Ιανουάριος 2022, τ. 1014), στις Η.Π.Α. 
ζουν περίπου 3.000.000 πολίτες ελληνικής κατα-
γωγής. Πάντως μόνο 312.000 (ποσοστό 27% 
από αυτούς), μιλάνε την ελληνική γλώσσα, κάτι 
που οφείλεται στην αφομοίωση των νεότερων 
γενεών.
Στην Αυστραλία, η απογραφή του 2016 κατέ-
γραψε 397.431 άτομα ελληνικής καταγωγής. Από 
τις πολιτείες της χώρας, οι περισσότεροι ομογε-
νείς ζουν στη Βικτόρια (110.707), ενώ στη Μελ-
βούρνη ζουν 173.598 απόδημοι Έλληνες (Γιώρ-
γος Βαϊλάκης, «Ομογένεια στην Αυστραλία», 

«Οικονομική Επιθεώρηση» Φεβρουάριος 2022 
,τ. 1015).  Στην «Οικονομική Επιθεώρηση» του 
Μαρτίου 2022, ο Γιώργος Βαϊλάκης ασχολείται με 
την «Ελληνική Ομογένεια σε Ρουμανία Αυστρία». 
Όπως διαβάζουμε στο άρθρο, στη Ρουμανία 
ζουν σήμερα περίπου 15.000 Έλληνες και στην 
Αυστρία 7.824 (αύξηση 374% από το 2001!).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία 
για τη Γερμανία. Η γερμανική Ομοσπονδιακή Στα-
τιστική Υπηρεσία υπολογίζει για το έτος 2019 τον 
αριθμό πολιτών ελληνικής καταγωγής, ανεξαρτή-
τως υπηκοότητας, στα 453.000 άτομα (Γ. Βαϊλά-
κης, «Οικονομική Επιθεώρηση», Απρίλιος 2022, 
τ. 1017).
Στην Αίγυπτο, σύμφωνα με εκτίμηση του αντιπρο-
έδρου της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας 
Ανδρέα Βαφειάδη, ζουν μόλις 9.000 άτομα με 
ελληνική υπηκοότητα, από τα οποία το πολύ 300, 
ζουν στην Αλεξάνδρεια. Το 1940, στο πικ της, 
η ελληνική κοινότητα στην Αίγυπτο αριθμούσε 
240.000 άτομα (Γ. Βαϊλάκης, «Το Ελληνικό Τετρά-
γωνο Παραμένει Ζωντανό», «Οικονομική Επιθε-
ώρηση Μάιος 2022, τ.1018).
Τέλος στο mfa.gr/uk, σε άρθρο με τίτλο «Η ελλη-
νική ομογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο», αναφέ-
ρεται ότι οι Έλληνες πολίτες στη Μεγάλη Βρετανία 
ξεπερνούν τους 170.000. Στην αλλαγή του αιώνα, 
πριν 22 χρόνια δηλαδή, ο ελληνικός πληθυσμός 
στη Βρετανία αριθμούσε μόλις 35.000. Αλλά η 
οικονομική κρίση πενταπλασίασε σχεδόν τους 
Έλληνες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι παρά το Brexit, 
η κατάσταση αυτή δεν φαίνεται αλλάζει ιδιαίτερα,  
καθώς ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, 135.820 
Έλληνες έκαναν αίτηση για να διατηρήσουν το 
δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται στη χώρα.
Ας δούμε όμως και τους Έλληνες απόδημους σε 
διάφορους άλλες χώρες με βάση απογραφές ή 
εκτιμήσεις: Καναδάς 252.960 (απογραφή 2011), 
Νότια Αφρική 120.000, Βέλγιο 35.000, Γαλλία 
35.000, Ελβετία 11.000, Ιταλία 30.000, Ολλαν-
δία 12.5000, Σουηδία 12.000-15.000, Σερβία 
15.000 και Λουξεμβούργο 2.000. Αναφέρουμε 
επίσης μία ξεχωριστή περίπτωση. Στο Μεξικό 
ζουν περίπου 4.000 Έλληνες σήμερα, αν και ποτέ 
δεν υπήρξε οργανωμένη μεταναστευτική κίνηση 
προς τη χώρα αυτή (Πηγή: WIKIPEDIA)
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Γενικής Γραμμα-
τείας Απόδημου Ελληνισμού, περισσότεροι από 
5.000.000 πολίτες ελληνικής καταγωγής ζουν 
εκτός των ελληνικών συνόρων. Τα ποσοτικά 
μεγέθη της νεοελληνικής Διασποράς δεν αποτε-
λούν το βασικό κριτήριο για να εκτιμηθεί ο ρόλος 
των απόδημων Ελλήνων. Εκείνο που έχει μεγαλύ-
τερη σημασία είναι η ποιότητα και το εύρος δρα-
στηριότητας που αναπτύσσουν. Έτσι στις Η.Π.Α., 
εκτός από τους ομογενείς με τεράστιες περιου-
σίες, πολλοί έχουν εκλεγεί κατά καιρούς στη 
Γερουσία, το Κογκρέσο, τις τοπικές, πολιτειακές 
βουλές, αλλά και στους μεγάλους Δήμους. Στην 
Αυστραλία, ο αριθμός των Ελλήνων γερουσια-
στών και βουλευτών (πολιτειακών και ομοσπον-
διακών), είναι κατά πολύ ανώτερος από αντίστοι-
χους αριθμούς άλλων εθνοτήτων με μεγαλύτερο 
πληθυσμό (π.χ. οι Ιταλοί). Η πολιτιστική δραστη-
ριότητα των Ελλήνων (σε τέχνες και ανθρωπιστι-
κές επιστήμες) στη Γαλλία, είναι εντυπωσιακή, αν 
σκεφτούμε τον μικρό αριθμό τους. Οι Έλληνες 
εφοπλιστές κυριαρχούν στο City του Λονδίνου, 
αν και μετά το Brexit κάποιοι εγκατέλειψαν τη βρε-
τανική πρωτεύουσα.

Πόσοι είναι οι απόδημοι Έλληνες σήμερα 
διασκορπισμένοι σε όλες τις γωνιές του πλανήτη 
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Celebrate the season with Audi Uptown.
Find the perfect gift right here!

©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

Audi Uptown
Finest cars. Finest service.

+ Lock in up to 2% Loyalty-rate 
    reduction on select 2023 models.

H. Ching Kircher Inc.
DFC Auto Group

Offer Ends January 3rd!

2023 Audi Q3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$3,998 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$228† 6.98%†

all-wheel-drive

2023 Audi Q7 45 TFSI Komfort 8-spd Tiptronic

for 48 months with
$9,498 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$848† 6.98%†

all-wheel-drive

2023 Audi Q5 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$5,298 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$588† 6.98%†

all-wheel-drive

Exclusive Land of quattro offers - Start your adventure today. 

© 2022 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2023 Q3/ A3/Q5/Q7 models. *Lease a 2023 Audi A3 Sedan 40 TFSI quattro komfort/2023 Q3 40 TFSI quattro/2023 Q5 40 TFSI quattro Komfort/2023 Q7 45 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$73,100/Q5=$51,310/A3=$42,400/Q3=$42,219 (including $2,700 
freight and PDI, Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($380) Wheel locks ($100)) at Q7=6.98% 48mos/Q5+ 6.98% 48mos/Q3=6.98% 48 mos/A3=6.98% for 48 months with monthly payments of Q7=$848/Q5=$588/month/A3=$228 Bi-weekly./Q3=$228 Bi-weekly. Q7=$9,498/Q5=$5,298/A3=$5,280/Q3=$3,998 down payment or equivalent trade-in, security 
deposit of approximately one-month’s payment, and first monthly or bi-weekly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is Q7=$50,081/Q5=$33,516/Q3=$27,490/A3=$28,395 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on 
approved credit only. ** Up to 2% loyalty-rate reduction is available to eligible current Audi Finance customers. Loyalty offer available on approved credit only to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the current calendar year. The interest rate will not be below 0.0% per annum. Valid identification and proof of valid lease of current Audi are required. Rate reduction 
cannot be applied to Audi vehicles currently being financed or leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Co-lessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable and not redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Contact your Audi dealer for complete details. Offer expires on January 
3rd, 2023 and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details.
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Το ταξίδι ενός πλαστικού μπουκαλιού
(Παραμύθι για την ανακύκλωση)

Της Εύας Πετροπουλου Λιανού - Συγγραφέας παιδικής λογοτεχνιας 

Ο 
Φώτης έγραψε σχολαστικά με-
ρικά λόγια πάνω στο χαρτί. Ό-
ταν τελείωσε, το δίπλωσε και 
στη συνέχεια το έβαλε μέσα 

στο πλαστικό μπουκάλι που βρισκόταν 
στο μικρό γραφείο. Έπειτα πήρε το πλα-
στικό μπουκάλι και το έβαλε στο πράσινο 
σακίδιο του. Σηκώθηκε, κατευθύνθηκε 
προς την εξώπορτα, βγήκε έξω κι ύστερα 
κλείδωσε. Κατέβηκε τους τρεις ορόφους 
, από την σκάλα. Ήταν ένας ιδιαίτερα α-
θλητικός τύπος ο Φώτης και του άρεσε να 
περπατάει, να κάνει κολύμβηση και πο-
δηλασία.
Έτσι λοιπόν φτάνοντας στην είσοδο της 
πολυκατοικίας, πήρε το ποδήλατο του 
και βουρ , βουρ, πετάλι το πετάλι, πήρε 
το δρόμο για την παραλία του Φλοίσβου.

Πέρασε μπροστά από το Καλλιμάρμαρο 
σ τάδιο, φρέναρε λίγο και  θαύμασε 
αυτό το ιερό μνημείο που φιλοξένησε 
τη φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων , το 
2004. Για μερικά λεπτά ο Φώτης πέρασε 
από τη μον τέρνα πόλη σ την αρχαία 
Αθήνα και προσπερνώντας το στάδιο 
άρχισε να  κανει πιο γρήγορο πετάλι, 
κατεβαίνοντας τώρα  την λεωφόρο Συγ-

γρού. Ήταν από τις πιο όμορφες Κυρια-
κές, ένα πρωινο από τα λίγα που αυτή η 
λεωφόρος ήταν άδεια από αυτοκίνητα . 
Η πόλη κοιμόταν ακόμη. Ο Φώτης ένιωθε 
να του ανήκει εκείνη η στιγμή. Η ώρα έξι 
το πρωι. Πρωινο του ιούνη. Βουρ , βουρ, 
το πετάλι πιο γρήγορα και στο σακίδιο το 
πλαστικό μπουκάλι .
Σε λίγο εφτασε στην  παραλία, πήγε προς 
την αμμουδιά, ανοιξε το πράσινο σακί-
διο του κι έβγαλε από αυτό το πλαστικό 
μπουκαλι. Το έφερε κοντα στα χείλη του, 
ψιθυρησε κάπποια λόγια στο πώμα του 
πλαστικού μπουκαλιού και το πέταξε με 
δύναμη, μακριά στο πέλαγος.
Το πλαστικό μπουκάλι πριν προλάβει 
να καταλάβει τι γίνεται, βρέθηκε να επι-
πλέει στα κρύα  γαλαζοπράσινα νερά 
της θάλασσας του Αιγαίου. «Δεν έχω 
κουπί να τραβήξω, προς τα πού να πάω; 
ας περιμενω λοιπόν τον άνεμο το Νοτια, 
να φυσήξει και θα δώ που θα μεοδηγή-
σει..» αυτά σκέφτηκε το πλαστικό μπου-
κάλι. Δεν πέρασε λίγη ώρα και άνεμος 
νοτιάς άρχισε να φυσάει δυνατά και το 
πλαστικό μπουκάλι , μη μπορώντα να 
κάνει διαφορετικά , άρχισε να τροσβι-
λίζεται, να χορεύει κυκλικα ένα χορό 
βαλς με τα κύμματα , για τις επόμενες 
δυο μέρες ..
Ο άνεμος λυσσομανούσε ασταμάτητα , 
αν και το πλαστικό μπουκάλι στο δρόμο 
του συνάντησε βάρκες και υπερωκέανια, 
κανένα δε σταμάτησε για να το περισυλ-
λέξει, έτσι συνέχισε να στροβιλίζεται σ 
ένα άλλο διαφορετικό χορό που έμοιαζε 
με καν-καν.
Την επόμενη μέρα και μετα από όλο αυτό 

το κουραστικό ταξίδι , το πλαστικό μπου-
κάλι ξεβράστηκε σε μια αμμώδη παρα-
λία κι εκέι παρέμεινε μεχρι που ένα χέρι 
έσκυωψε και τοπήρε…
- Μαμα, κοίτα. Κοίτα ένα μπουκάλι, 
εναπλαστικό μπουκάλι κι έχει κι ένα 
μηνυμα μέσα..
- -Ορέστηηη, μην πιάνεις τα σκουπί-
δια! Πόσες φορές σου έχω πει να μην 

αγγίζεις …
- Μα, μαμά κοίτα, αυτό είναι ένα 
πολύ διαφορετικό μπουκάλι, έχει ένα 
μυνημα μέσα , σου λέω. Κοίταξε το κι 
εσυ.
- Αληθεια, ελα λοιπόν, ας το ανοί-
ξουμε και να δούμε τι γράφει αυτό το 
μήνυμα;
Ο Ορέστης, το παιδί που είχε μαζέψει 
από την αμμώδη παραλία της Ζακύνθου, 
το πλαστικό μπουκάλι, το πήρε με προ-
σοχή και ξεβίδωσε το πώμα του. Με μια 
κίνηση , γυρνώντας αναποδα το πλα-
στικό μπουκάλι έβγαλε το χαρτάκι και 
ξεκίνησε να διαβάζει το μήνυμα:
«Είμαι ένα πλαστικό μπουκάλι, καταδι-
κασμένο από την πρώτη μέρα της γέν-
νησης μου να βλάψω το περιβάλλον. 
Δεν το ήθελα. Δε το θέλω. Είμαι προ-
ϊόν του πετρελαίου και μετά από πολύ 
πολύ μεγάλη και λεπτή επεξεργασία, 
γεννήθηκα εγω. Είμαι εντελώς ακίνδυνο 
όσον αφορά την αποθήκευση υγρών και 
φαγητών, αλλά έχω ημερομηνία λήξης 
και δυστυχώς δεν μπορώ να χρησιμεύσω 
στο περιβάλλον, ούτε στα πάρκα ή στους 
κήπους, γιατί δεν λιώνω εύκολα. Χρει-
άζομαι χιλιάδες χιλιάδες χρόνια. Είμαι 
πολύ ανθεκτικό και ακόμη κι αν με πετάς 

σε θάλασσα ή ακτές, ακόμη και σ το 
δρόμο , πάντα θα είμαι εκεί και θα σε 
περιμένω . Είμαστε χιλιάδες πλαστικά 
μπουκάλια, πολλά αναγκαστήκαμε να 
απομακρυνθούμε από την οικογένεια 
μας  και δεν τους είδαμε ποτέ ξανά. Σου 
ζητάω λοιπόν, να με βάλεις στο μπλε 
κάδο , θα τον έχεις δει σε κάθε γωνιά. 
Η ακόμη και στις μεγάλες μηχανές ανα-
κύκλωσης. Διάδωσε το σε φίλους και 
γνωστούς. Ανακύκλωσε με στους μπλε 
κάδους. Βοήθησε με να βρω την οικογέ-
νεια μου. Βοήθησε με να μην  κάνω άλλο 
κακό σ το περιβάλλον. Σε παρακαλώ, 
Ανακύκλωσε με !!!»
Ο Ορέστης τέλειωσε την ανάγνωση του 
μηνύματος. Τύλιξε προσεχτικά το χαρτί 
και το έβαλε μέσα στο πλαστικό μπου-
κάλι. Γύρισε προς το μέρος της μαμάς του.
- Τώρα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις , 
καλέ μου , του είπε εκείνη με μια γλυκιά 
φωνή.
- Ναι, ξέρω.
Ο Ορέστης πήρε το πλαστικό μπουκάλι 
και το πέταξε στο μπλε κάδο που βρισκό-
ταν κοντά στην έξοδο της προστατευό-
μενης παραλίας, όπου είχαν πάει με τη 
μητέρα του.
 «Καλό ταξίδι» ψιθύρισε ο Ορέστης .

Thank you for opening up your hearts this #GivingTuesdayCA.

Together, with matching funds from Kallo Developments, we managed to 
raise an incredible $16,400 in towards the HHF Next Generation Committee’s 
fundraising drive for the Crying Rock Initiative in support of The Children of 
Shingwauk Alumni Association.

This will be a community-to-community gift, from our community to theirs. 
Our hope is that this story and gift will spread to other ethnic and immigrant 
communities to further acknowledge the experiences of the residential school 
survivors and continue to build on the conversation of reconciliation in Canada.

Thank you for your generosity today and every day from all of us at the Hellenic 
Heritage Foundation.

Looking forward to a bright 2023 as we continue our work to preserve and 
promote our Hellenic heritage in Canada.

Many thanks once again and hope you all have a happy and healthy holiday 
season,

The Hellenic Heritage Foundation Board of Directors
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ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΕΙΡΑ
ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Ή ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ 

ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙ. ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ
ΣΤΗΝ κα ΤΖΕΝΝΥ

437-288-3077

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

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΩΗΝ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ
ΓΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ

ΟΜΙΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ & ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ
ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΕ ΚΑΤΙ ΑΠΡΟΟΠΤΟ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΤΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟΝ κ. ΘΑΝΑΣΗ

416-953-0234
ΚΑΝΤΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΦΙΛΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΡΟΟΠΤΑ

Full Time Superintendent - Live In
Under the direction of the Environmental Services Manager, 

the Superintendent is responsible for: 

• Maintaining the property in a safe, clean, 
and good condition. 

• Keeping exteriors, common areas, vacant units, sidewalks, 
roads and lawns in a clean    and safe condition. 

• Servicing and maintaining equipment in good working 
order and effecting small repairs where required. 

• Cleaning, preparing units when they become vacant for 
occupancy by new tenants. 

• Assisting the Environmental Services Manager in all 
aspects of building operations, tenant and public relations. 

• Work as a part of the Environmental Services team. 
• Performing other duties as assigned 

Minimum Qualifications: 
• Must be physically able to perform duties. 
• Must be able to complete minor repairs. 

• Excellent Customer service skills a must. 
• Experience as a Superintendent an asset. 

• Ability to speak Greek is an asset. 

Please submit your resume to: 
mgitsidis@hellenichome.org 

or fax to: 416-654-0943

ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΓΓΕΛΙΑ 
ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΡΔΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Το Mr. Greek του κ. Γιώργου Ράϊου 
ανοίγει το καινούριο πολυτελές μαγαζί του 

στο κέντρο του Τορόντο απέναντι 
από το Rogers Centre

και ζητούνται
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

(ΜΑΓΕΙΡΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ – ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ

BUS BOYS/GIRLS
και διάφορες ακόμα θέσεις

Τηλ. στον Mr. George

416.816.7787
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«Το τρελοκόριτσο» 
Μουσική: Γρήγορης Μπιθικώτσης Στίχοι: Γιάννης Παπαδόπουλος

Α! Ερμηνεία: Γρηγόρης Μπιθικώτσης  (1955)

Τ
ο τρελοκόριτσο», ή αλλιώς «Γεννή-
θηκες για την καταστροφή»   είναι 
τραγούδι γραμμένο για την Πολύ 
Πάνου, όπως θα δούμε στη συνέ-

χεια και είναι ασφαλώς  ένα από τα πιο 
γνωστά και αγαπημένα  του Γρηγόρη  Μπι-
θικώτση  και  είναι το πρώτο  που ερμή-
νευσε στη  πολύχρονη καριέρα του, ο με-
γάλος βάρδος του λαϊκού μας τραγουδιού! 
Προηγουμένως είχε εμφανιστεί στην δι-
σκογραφία  ως σύνθετης,  από το 1948-
49.  
Ο Μπιθικωτσης,  στις αρχές της δεκαετίας 
του 1950 είχε ανακαλύψει στην Πάτρα την 
πιτσιρίκα (12-13 χρόνων) Πολύ Πάνου! 
Έπ ε ι σ ε  τ ο υ ς 
γονείς της γ ια 
το  σπουδαίο 
τ α λ έ ν τ ο  τ η ς 
και την έφερε 
σ τ ην  Αθήνα, 
με την συνο-
δεία της μητέ-
ρας της. Το απί-
στευτο με την 
Πόλυ  Πά νου 
είναι ότι, από 
τ ό σ ο  μ ι κ ρ ή 
η λ ι κ ί α  ε ί χ ε 
μια αυθεντική 
λα ϊκή φωνή! 
Ο  Μ π ιθ ικώ -
τσης την πήρε 
μαζί του σ το 
κέν τρο «Ζού-
γκ λα»  κον τά 
σ την πλατ ε ία 
Βάθη, που το 

είχε κάποιος Καρλής. Μπουζούκι έπαιζε 
ο Μπιθικώτσης, ενώ κιθάρα ο Γιάννης 
Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν μαζί με 
την Πόλυ Πάνου και οι τραγουδιστές του 
κέντρου. Την «πιτσιρίκα» συνόδευε κάθε 
βράδυ η μητέρα της και την έπαιρνε όταν 
τελείωνε το πρόγραμμα. Ο Γιάννης Παπα-
δόπουλος, έπειτα από λίγο καιρό λέγεται 
ότι «ερωτεύτηκε τρελά» την Πόλυ Πάνου, 
της έκανε διάφορα κομπλιμέντα και πει-
ράγματα και την αποκαλούσε τρελοκόρι-
τσο, και τις έλεγε εσύ παιδί μου γεννήθη-
κες για την καταστροφή, και άλλα τέτοια, 
ενώ η Πόλυ Πάνου, ξεκαρδιζότανε στα 
γέλια! Μετά από λίγες μέρες, ο Παπαδό-
πουλος, μάζεψε τα «πειράγματα» του και 
τα έκανε τραγούδι με τίτλο «Το τρελοκό-
ριτσο». Κάποια μέρα πάνω στην πρόβα ο 
Γιάννης Παπαδόπουλος έδειξε τους στί-
χους στον Μπιθικώτση και του ζήτησε να 
βάλει τη μουσική για να το κάνουν τρα-
γούδι ..Ο Μπιθικώτσης πήρε τα λόγια και 
μετά από λίγη ώρα είχε φτιάξει «Το τρε-
λοκόριτσο» και άρχισε να το σιγοτραγου-
δάει.
Τον ακούει εκείνη την ώρα το αφεντικό 
ο Καρλής, και του λέει..  Ωραίο τραγούδι 
..να το πεις εσύ,  έτσι όπως το λες τώρα 
.. ..εσύ να το πεις ..Ο Μπιθικώτσης που 
μέχρι εκείνη την στιγμή δεν τραγουδούσε, 
γύρισε στον Καρλή και του είπε: Τρελάθη-
κες ..που θα το πω εγώ:
Βρε αυτό που σου λέω… του ανταπάντησε 
ο Καρλής.
Έτσι, τον χειμώνατου 1952 ο Μπιθικώ-
τσης τραγουδάει για πρώτη φορά στο 

κέντρο «Το τρε-
λοκόριτσο» και 
γ ίνε ται χαμός 
. Οι πελάτες το 
ζητάγανε συνέ-
χεια. Οι 18 στις 
20 παραγγελίες 
τους, ήταν για 
«Το τρελοκόρι-
τσο»…! 
Έπειτα από λίγο 
καιρό και την 
επι τυχ ία που 
είχε στο μαγαζί 
,  ο Μπιθικώ-
τ σ η ς  μ ε  τ ο ν 
Γιάν νη Παπα-
δόπουλο, απο-
φασίσανε να το 
πάνε στην εται-
ρεία για φωνο-
γράφησ η.  (ο 
Μπιθ ικώτσ ης 

ήδη ε ίχε παρουσία σ τους 
δίσκους  σαν σύνθετης  από 
το 1948) Διαφωνούσαν όμως 
μεταξύ  τους ποιος θα το τρα-
γουδήσει.. Ο Παπαδόπουλος 
έλεγε να το πει ο Καζαντζί-
δης, ενώ ο Μπιθικώτσης «διέ-
βλεπε» πως θα γίνει επιτυχία 
με τον  Τσαουσάκη…!
Τελικά, πριν πάνε στην εται-
ρία δίσκων, βγαίνουν στην 
Κυριακάτ ικη ραδιοφωνική 
εκπομπή του «Κρατ ικού», 
που παρουσίαζε τότε  ο ίδιος 
ο Γιάννης Παπαδόπουλος, και 
το λένε ζωντανά στον αέρα 
οι τρεις τους ( Μπιθικώτσης 
-Πάνου-Παπαδόπουλος) με 
πρώτη φωνή τον Μπιθικώ-
τση, όπως το έλεγε στο μαγαζί. 
Οι ακροατές και όλοι όσοι το 
άκουσαν ενθουσιάστηκαν, με 
αποτέλεσμα να πάρει την από-
φαση ο Μπιθικώτσης να το πει 
εκείνος στον δίσκο! Το πήγαν 
στην εταιρεία και μετά από 
λίγες μέρες ο Γρηγόρης, μπήκε 
στο στούντιο για πρώτη φορά 
σαν τραγουδιστής με «Το τρελοκόριτσο».
Είχε εν τω μεταξύ μεγάλο τρακ, γιατί 
εκείνη την ώρα ήταν παρόντες, ο Τσιτσά-
νης, ο Χιώτης και ο Παπαϊωάννου  και βλέ-
ποντας τους, του κόπηκαν τα ποδιά. Έτσι 
χρειάστηκε η παρέμβαση του υπεύθυνου 

της εταιρείας  Μηλιόπουλου .. που του 
είπε το ιστορικό: Βρε γρήγορη γράφτους 
στ’ αρχ…. σου και πες το …..!
Έτσι, πήρε θάρρος ο Μπιθικώτσης και 
όπως έλεγε ο ίδιος, μπήκε μέσα στο στού-
ντιο και έσκισε, τόπε μια κι  έξω!
Έπειτα από όλα αυτά,  και τηντέράστια 
πορεία του Μπιθικώτση και της Πόλυς  
Πάνου, συμπεραίνουμε ότι «Το τρελοκό-
ριτσο» δεν γεννήθηκε ποτέ για την κατα-
στροφή !

Γεννήθηκες για την καταστροφή 
 και ήρθες να γκρεμίσεις μια ζωή.
Δεν συλλογίστηκες τι πας να κάνεις,
 μαχαίρι μου’ μπηξες τρελή,
 θα με πεθάνεις 

 Και τώρα τρελοκόριτσο γελάς, 
 μα κατά βάθος, κλαις και μ’ αγαπάς. 

Μ’ ένα ποτήρι πίναμε κι δυο, 
τώρα τα’ χεις κάνει ρημαδιό,
που με παράτησες χωρίς αιτία, 
και με ρεζίλεψες σ’ όλη την κοινωνία. 

Κουρέλι μου’ χεις κάνει τη καρδιά,
 που μ’ άφησες σκληρή κάποια βραδιά
παλάτι σου’ χτισα πάνω στ’ αστέρια,
 όμως το γκρέμισαν τρελή 
τα δυο σου χέρια.  
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Τ
ο Τορόντο βρήκε βοήθεια στον αγώνα του για την κάλυψη του ελλήματος στον προϋ-
πολογισμό του ενάντια στις συνεχιζόμενες ζημιές από τον COVID-19 και τις απροσ-
δόκητες συνέπειες από τον νέο λογαριασμό στέγασης της επαρχίας.
Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Doug Ford ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα χρημα-

τοδοτήσει το ένα τρίτο του λειτουργικού ελλείμματος του προϋπολογισμού της πρωτεύου-
σας της επαρχίας το 2022 που σχετίζεται με την πανδημία, το οποίο σύμφωνα με τις τελευ-
ταίες εκτιμήσεις της πόλης είναι πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια.
Ωστόσο, ο δήμαρχος John Tory προειδοποίησε ότι η μακροπρόθεσμη οικονομική υγεία του 
Τορόντο δεν είναι καθόλου εξασφαλισμένη, καθώς ο ίδιος και άλλοι δημοτικοί ηγέτες του 
Οντάριο περιμένουν να μάθουν πόσο από το δυνητικά τεράστιο κόστος του επαρχιακού 
στεγαστικού σχεδίου θα αναγκαστούν να επωμιστούν.
Σε επιστολή προς τον δήμαρχο, ο υπουργός Δημοτικών Υποθέσεων και Στέγασης Steve 
Clark ανέφερε ότι η Προοδευτική Συντηρητική κυβέρνηση του Οντάριο δεσμεύτηκε «στο 
πνεύμα της ενίσχυσης» της «μακροχρόνιας συνεργασίας» της επαρχίας με το Τορόντο.
«Από την ημέρα που ανέλαβε η κυβέρνησή μας, είμαστε σταθεροί στην υποστήριξή μας και 
στην ενδυνάμωση των δημοτικών εταίρων μας», έγραψε, σημειώνοντας ότι το Οντάριο έχει 
δώσει στο Τορόντο 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξη της πανδημίας.

Οικονομική βοήθεια για το έλλειμα του 
προϋπολογισμού του Τορόντο από την 
επαρχιακή κυβέρνηση

Το Beck Taxi μηνύει τον Δήμο του Τορόντο 
για τους μη εκπαιδευμένους οδηγούς

Η 
μεγαλύτερη εταιρεία ταξί του 
Τορόντο μηνύει την πόλη για 
50.000 δολάρια επειδή φέρε-
ται ότι επέτρεψε σε χιλιάδες μη 

εκπαιδευμένους και ανεπαρκώς εκπαι-
δευμένους εμπορικούς οδηγούς να «γεμί-
σουν τους δρόμους μας».
Την Τετάρτη, το Beck Taxi κατέθεσε αγωγή 
στο Ανώτατο Δικαστήριο του Οντάριο 
κατά της πόλης του Τορόντο επειδή φέρε-
ται ότι δεν εκπλήρωσε την εντολή της να 
«δημιουργήσει και να εφαρμόσει κανο-
νισμούς που προστατεύουν τη δημόσια 
ασφάλεια» με το να μην απαιτούν από 
τους οδηγούς ενοικίασης οχημάτων να 
υποβάλλονται σε υποχρεωτική διαπιστευ-
μένη εκπαίδευση.
Η εταιρεία ταξί ισχυρίζεται ότι τα υπάρχο-
ντα προγράμματα της πόλης, τα οποία σε 
αυτό το σημείο περιλαμβάνουν ένα δια-
δικτυακό μάθημα που μπορεί να ολοκλη-

ρωθεί σε λιγότερο από μία ώρα, δεν λαμ-
βάνουν υπόψη την ασφάλεια όλων των 
χρηστών του δρόμου.
Μεταξύ άλλων, το Beck Taxi θέλει μια δια-
ταγή που θα υποχρεώνει την πόλη του 
Τορόντο να επιβάλει τον δικό της διαπι-
στευμένο κανονισμό εκπαίδευσης για 
εμπορικούς οδηγούς. Επίσης, ζητούν την 
ανάκληση των αδειών των ανεπαρκώς και 
ανεκπαίδευτων οδηγών.
«Έχουμε περάσει 6 χρόνια που παρακα-
λούμε την πόλη να κάνει καλή δουλειά», 
είπε στο CP24.com η Kristine Hubbard, 
διευθύντρια επιχειρήσεων του Beck Taxi. 
«Είναι τεράστιο χάος. Είναι πολύ επικίν-
δυνο και ανεύθυνο».
Η πόλη του Τορόντο, σε ένα email στο 
CP24.com, είπε ότι δεν έχει επιδοθεί η 
δικαστική αίτηση από το Beck Taxi και 
«δεν μπορεί να σχολιάσει θέματα που βρί-
σκονται ενώπιον των δικαστηρίων».

Κ
αθώς συσσωρεύονται αναφορές 
για παράνομα πεταμένα σκουπίδια 
στους δρόμους της περιοχής του 
Τορόντο, αξιωματούχοι της πόλης 

λένε ότι θέλουν να τα καθαρίσουν -- αλλά οι 
δημοσιονομικές πιέσεις από την πανδημία 
και ένας νέος επαρχιακός νόμος που μειώνει 
τα δημοτικά έσοδα θα μπορούσαν να κατα-
στρέψουν τα σχέδιά τους.
Με την πόλη του Τορόντο να αντιμετωπίζει 
έλλειμμα προϋπολογισμού που σχετίζεται 
με την πανδημία άνω των 800 εκατομμυ-
ρίων δολαρίων, και πολλές πόλεις να ανησυ-
χούν για απώλειες εσόδων ένας οργανισμός 
ανήλθε στα 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε 
10 χρόνια, οι δημοτικοί υπάλληλοι δεν είναι 

σίγουροι για το μέλλον.
«Γνωρίζουμε ότι βγαίνοντας από την πανδημία έχουμε τεράστιο έλλειμμα προϋπολογι-
σμού και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι βασικές υπηρεσίες που είναι τόσο σημα-
ντικές, όπως ο καθαρισμός απορριμμάτων, όπως η παραλαβή της παράνομης απόρρι-
ψης, όλα όσα πρέπει να συμβούν, οπότε είμαστε όλοι βλέποντας το Bill 23 πολύ στενά», 
είπε.
Η McKelvie είπε ότι θέλει το προσωπικό της πόλης να διερευνήσει τι συμβαίνει και να 
βρει λύσεις που μπορούν να μειώσουν τα σκουπίδια.
Μια έρευνα του CTV News ανακάλυψε ότι 311 καταγγελίες για σκουπίδια σε δημόσι-
ους δρόμους υπερδιπλασιάστηκαν από περίπου 300 το 2018 σε περισσότερες από 750 
φέτος. Ταυτόχρονα, αυτοί οι παράνομοι ανατρεπόμενοι τιμωρούνται λιγότερο. Οι χρεώ-
σεις έχουν μειωθεί από 22 ετησίως σε μόλις μία ανά έτος τα δύο τελευταία. Αυτό συμβαί-
νει επειδή οι αξιωματούχοι ανατέθηκαν ξανά σε άλλες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας COVID-19.
Ο αριθμός των παράνομων τελών ντάμπινγκ που επιβλήθηκαν στο Τορόντο τα τελευταία 
χρόνια φαίνεται σε αυτές τις χρεώσεις.

Αδυναμία του Δήμου να καθαρείσει τα 
παράνομα σκουπίδια λόγω έλλειψης 

χρημάτων

Έ
νας οδηγός σχολικού λεωφορείου 
κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την 
εππιροή αλκοόλ στην ευρύτερη πε-
ριοχή του Τορόντο την Τετάρτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε 
από την Περιφερειακή Αστυνομία της Υόρ-
κης (YRP), αξιωματικοί από το Γραφείο Οδι-
κής Ασφάλειας πραγματοποίησαν έλεγχο 
RIDE σε οδηγό σχολικού λεωφορείου στις 
οδούς Wellington και Leslie στην Aurora, 
Οντ., περίπου στις 8:45 π.μ. «για την παρου-
σία αλκοόλ.»
Δεν υπήρχαν επιβάτες στο λεωφορείο 
εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με την αστυ-

νομία, αλλά ο οδηγός είχε προηγουμένως 
αποβιβάσει μαθητές εκείνο το πρωί.
Οι ερευνητές λένε ότι ο οδηγός, ένας 
άνδρας 61 ετών, υποβλήθηκε σε έλεγχο 
καθ’ οδόν και στη συνέχεια μεταφέρθηκε 
στο σταθμό για αλκοτέστ.
Κατηγορήθηκε για μία κατηγορία χειρισμού 
οχήματος άνω των 80 mg. Η αστυνομία λέει 
ότι η άδεια του έχει ανασταλεί και η σχολή 
λεωφορείων έχει κατασχεθεί για επτά ημέ-
ρες.
Η περιφερειακή αστυνομία του York ενθαρ-
ρύνει τους κατοίκους που είναι μάρτυρες 
επικίνδυνης οδήγησης να καλέσουν το 911.

Οδηγός σχολικού λεωφορείου στο 
GTA συνελήφθη για οδήγηση υπό 
την επιρροή αλκοόλ
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LIFE

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

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

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

Δεν γνωρίζουμε πολλά 
προσωπικά πράγματα 
για την Corrie, κάτι που 
σίγουρα δεν σας ενοχλεί, 
καθώς οι περισσότεροι δεν 
διαβάσατε σχεδόν τίποτα 
απ’ όσα αναφέρουμε 
παραπάνω .
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Α
φού αποχαιρέ-
τησε τις «Άγρι-
ες Μέλισσες» 
και τον τηλεοπτι-

κό Κωνσταντή Σεβαστό, ο 
Γιάννης Κουκουράκης απο-
λαμβάνει τις καλοκαιρινές 
του διακοπές.  Ο Γιάννης 
Κουκουράκης βρίσκεται 
καλοκαιρινή περιοδεία και 
συνδυάζει τις επαγγελμα-
τικές του υποχρεώσεις με 
στιγμές χαλάρωσης. Μέσα 
από τον προσωπικό του λο-
γαριασμό στο Instagram, ο 
ηθοποιός μοιράστηκε με 
τους διαδικτυακούς του φί-
λους μερικά στιγμιότυπα 
στα οποία ποζάρει μέσα α-
πό μία πισίνα και κάνει ηλι-
οθεραπεία. 

Μαλέσκου: Με σέξι 
μπικίνι στο κύμα, 
δίχως ίχνος μακιγιάζ

Η Ιωάννα Μαλέσκου και το 
«Love It» έριξαν αυλαία το 
μεσημέρι της Παρασκευής 
(15/07), με την παρουσιάστρια 
να αποχαιρετά φίλους, συνερ-
γάτες, αλλά και θαυμαστές της 
εκπομπής.
Μετά το τέλος της εκπομπής, η 
παρουσιάστρια φαίνεται πως 
ξεκίνησε τις διακοπές της άμεσα 
και σηματοδότησε την έναρξή 
τους με μια ανάρτηση μπροστά 
από το κύμα…

«Νιώθω αφελής που 
συνεργάστηκα με τον 
Λιγνάδη»

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

Η Ροδάνθη είναι προπονή-
τρια της ρυθμικής γυμναστικής 
και διαθέτει εξαιρετική ευλυγι-
σία, ενώ σίγουρα θα μπορούσε 
κάποιος να την χαρακτηρίσει ως 
το “κορίτσι λάστιχο”.
Η Ροδάνθη Καπαρού ήταν μία 
από τις παίκτριες που γνωρί-
σαμε μέσα από τη συμμετοχή της 
στο “Survivor 2”. Μπορεί να μην 
ήταν μία από τις πιο δυνατές παί-
κτριες, αθλητικά, αλλά σίγουρα 
άφησε το στίγμα της στις ακτές 
του Αγίου Δομίνικου και στο…
Instagram.

Γιάννης Κουκουράκης: Ο 
ηθοποιός χαλαρώνει στην 
πισίνα

Χάζεψε όλη η Μύκονος – Δεν 
άφησε πολλά στη φαντασία η 
Ιωάννα

Η Ροδάνθη σε πόζες 
που «κολάζουν» στο 
διαδίκτυο

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

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

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

Η επική χαράδρα και τα δίμετρα πόδια 
της Βίκυς Κουλιανού 

Ό
π ω ς  κ ά θ ε 
χ ρ ό ν ο ,  έ -
τσ ι και φέ-
τος σ το νη-

σ ί  βρ ίσ κον τ α ι  δ ια -
σημότ ητ ε ς  από όλο 
τον κόσμο και φυσ ι-
κά όμορφες γυναίκες, 
που μαγνητίζουν όλα 
τα βλέμματα και ανά-
βουν «φωτιές» με τ ις 
σέξι εμφανίσεις τους. 
Μία από αυτέ ς ε ίναι 
και η Ιωάννα Μπέλ-
λα.  Το διάσημο μο -
ν τέλο και Σταρ Ελλάς 
2018 έχε ι αποκτήσει 
πλέον, παγκόσμια φή-
μη και συχνά βρίσκε-
ται στο εξωτερικό, για 
τις επαγγελματικές της 
υποχρεώσε ις.  Αυτ έ ς 
τ ις ημέρες όμως είπε 
να κάνει ένα διάλειμ-
μα για να ξεκουραστεί 
και να γεμίσει τις μπα-
ταρίες.

GOSSIP
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H 
Άννα ντε Πάου-
λα αποτελεί εδώ 
και μερικούς μή-
νες την σύντρο-

φο του θηριώδη Καμερου-
νέζου σέντερ της Φιλαδέλ-
φεια και κάθε της ανάρτηση 
στο Instagram γίνεται ανάρ-
παστη…

H 23χρονη Βραζιλιάνα καλ-
λονή προκαλεί «σεισμό» με 
κάθε της νέα φωτογραφία 
στα social media και εκατομ-
μύρια διαδικτυακοί της ακό-
λουθοι επιβεβαιώνουν με 
κάθε αφορμή ότι στην καρδιά 
τους είναι μία πραγματική All 
Star…

Ο 
Ντάνιελ Ράντκλιφ 
ξεκίνησε την κα-
ριέρα του στην 
υποκριτική στην 

τρυφερή ηλικία των 12 ε-
τών. Ο πρωταγωνιστής του 
«Harry Potter» σε πρόσφα-
τή του συνέντευξη στο «Off 
Camera», αποκάλυψε πως 
είχε προβλήματα με το αλ-
κοόλ στην αρχή της καριέ-
ρας του.
«Η δημοσιότητα ήταν κάτι 
που συνε ιδητοποίησα 
προς τα τέλη της εφηβείας 
μου, πήγαινα σε μέρη για 
πρώτη φορά και ένιωθα ότι 
με παρακολουθούν. Για να 
ξεπεράσω το ότι με παρα-
κολουθούν… έπινα αλκοόλ! 
Όμως όταν μεθούσα, συνει-
δητοποιούσα ότι με κοιτά-
ζουν ακόμη περισσότερο, 
οπότε τότε σκεφτόμουν ότι 
πρέπει να πιώ και άλλο προ-
κειμένου να τους αγνοήσω! 
Το να έρθεις αντιμέτωπος 
με τα φυσιολογικά συναι-
σθήματα, μπορεί να είναι 
κάτι πολύ δύσκολο για ένα 
νεαρό star…», είπε χαρακτη-
ριστικά.

Ντάνιελ Ράντκλιφ: Έγινε αλκοολικός 
για να διαχειριστεί τη δημοσιότητα

Η 
Σολ Πε-
ρέζ είναι 
κ ο ρ ί τ σ ι 
του δελτί-

ου καιρού και τηλε-
παρουσιάστρια στην 
Αργεντινή.

Η  25χ ρ ο ν η  σ τ ο 
παρελθόν έχει ανακη-
ρυχθεί η «πιο καυτή 
παρουσιάστρια και-
ρού» παγκοσμίως και 
όχι άδικα.

Η νεαρή τηλεπερσόνα 
από την Αργεντινή έχει 
περισσότερους από 
3,8 εκ. ακολούθους 
στο Instagram, όπου 
αναρτά φωτογραφίες 
της πραγματική λάβα.

Δεν χάνει επίσης ποτέ 
την ευκαιρία να ενημε-
ρώσει φωτογραφικά τους 
θαυμαστές της για τα νέα 
της τατουάζ, όσο χαμηλά 
κι εάν βρίσκονται.

Η σύντροφος του Εμπίντ είναι 
πραγματική All Star!

Το Μαράκι είναι σέξι και Το Μαράκι είναι σέξι και 
κάνει θητεία στις Ειδικές κάνει θητεία στις Ειδικές 

ΔυνάμειςΔυνάμεις

Ν
α και ένα κορίτσι που δύ-
σκολα θα σε έκανε να πι-
σ τ έψε ις  πως ε ίναι  επαγ-
γελματίας στρατιωτικός.

Παρ’ όλα αυτά,  η Mar ia Domark 
ε ίναι η γυναίκα που θα ήθελες να 
χαιρετήσεις σ τρατιωτικά, αλλά και 
να μάθεις να λατρεύεις.

Όταν δεν κάνει το κομάν το με τον 
Ισραηλ ινό  σ τ ρα τό,  πο ζ άρε ι  γ ια 
ισ τοσ ε λ ίδε ς  κα ι  πε ριοδικά  δε ί -
χνον τας πως δεν ε ίναι μόνο η Bar 
Refaeli ό,τ ι καλύτερο έχει βγάλει η 
χώρα.
Για τους αμφισβητ ίε ς,  μ ια βόλτα 
από το Instagram της αρκεί.

Aυτή είναι η πιο καυτή παρουσιάστρια 
καιρού σε όλο τον κόσμο

GOSSIP
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Δύο γειτόνισσες, η Φρόσω και η Ασπασία, 
δεν είχαν καθόλου καλές σχέσεις και καθη-
μερινά ακούγονταν οι τσακωμοί τους σε 
όλη τη γειτονιά. Μια μέρα, μετά από πολ-
λούς καβγάδες, τους έβαλαν οι άλλοι γείτο-
νες να κάνουν ανακωχή για να ηρεμήσουν 
λίγο από τις φωνές τους. Εκείνες δέχτη-
καν και αποφάσισαν να το παίξουν φίλες, 
οπότε την επόμενη μέρα λέει η Φρόσω 
στην Ασπασία: «Πλησιάζουν τα Χριστού-
γεννα, να μου πεις το αγαπημένο σου 
χρώμα να σου πάρω δώρο κουρτίνες.» 
«Και γιατί κουρτίνες;» τη ρωτάει η Ασπα-
σία. 
«Να τις κρεμάσεις, γιατί δε μπορώ να 
βλέπω συνέχεια τον κώλo του άντρα σου 
από το παράθυρο.» «\
Ε τότε να σου κάνω κι εγώ δώρο γυαλιά…» 
«Γιατί γυαλιά;» 
«Γιατί ο κώλoς που βλέπεις δεν είναι του 
άντρα μου, αλλά του δικού σου!!!»

Ταξιδεύει με το τρένο ένας τύπος και 
είναι στην ίδια καμπίνα με μια κου-
κλάρα. Εκείνη γυμνασμένη, με καμπύ-
λες με μίνι κτλ. εκείνος έχει πάθει πλάκα. 
Ίδρωνε, κρατ ιόταν, ξεροκατάπινε, 
ώσπου δεν κρατήθηκε και της λέει: «Ρε 
κοπελιά, συγνώμη που θα σου το προ-
τείνω άλλα μου αρέσεις πολύ, θες να 
βγάλεις την μπλούζα σου και εγώ να σου 

δώσω 50€;» 
«50€ για να βγάλω την μπλούζα μου;» 
του λέει αυτή με έκπληξη. 
«Ναι και αν δεν με πιστεύεις πάρε τα 
50€» και ανοίγει το πορτοφόλι και της 
τα δίνει. Κάνει αυτή μία τακ, πετάει τη 
μπλούζα. Αυτός παθαίνει την πλάκα του 
ακόμα περισσότερο. 
«Ρε κοπελιά,» της λέει ξανά σε λίγη ώρα 
«συγνώμη που θα σου το προτείνω 
άλλα, θες να βγάλεις και το σουτιέν και 
εγώ να σου δώσω 100€;» Παίρνει αυτή 
το κατοστάρικο βγάζει και το σουτιέν, 
αυτός να είναι έτοιμος να λιποθυμήσει. 
Μετά από λίγο της λέει ξανά: 
«Καλή μου κοπέλα είσαι πολύ όμορφη, 
θα σου δώσω 200€ για να βγάλεις και το 
μίνι σου». Βγάζει αυτή το μίνι και παίρ-
νει τα 200€. Αυτός έχει αρχίζει να κοκ-
κινίζει τόσο που δεν αντέχει και της λέει 
πάλι: 
«Θες να σου δώσω 500€ να βγάλεις 
και το Στρινγκάκι σου;» Παίρνει αυτή τα 
500€ κάνει τακ βγάζει και το στρινγκάκι 
και έχει μείνει χωρίς τίποτα… Αυτός 
μένει κάγκελο έτοιμος για εγκεφαλικό: 
«Πες μου πόσο θες» της λέει «να 
κάνουμε έρωτα μαζί αυτή τη στιγμή» και 
αυτή του απαντάει: 
«50€ κύριε τόσα παίρνω πάντα!»

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

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

ΔΙΔΥΜΟΙ
Καθώς ξεκινά η εβδομάδα, πάρτε πρωτο-
βουλίες. Έχετε μεγάλη ενέργεια τη Δευτέρα 
και την Τρίτη —  είστε σε θέση να επικοινω-
νείτε γρήγορα και να δημιουργείτε καινού-
ρια σχέδια με ευκολία (φυσικά, με λίγη βοή-
θεια από τους φίλους σας). Την Τετάρτη και 
την Πέμπτη θα χρειαστεί να μειώσετε την 
ταχύτητά σας, σε κάτι πιο χαλαρό. 
Απροσδόκητα εμπόδια θα 
μπορούσαν να μπλοκά-
ρουν το δρόμο σας, 
αλλά με υπομονή και 
κάποιους διανοητι-
κούς ελιγμούς θα τα 
καταφέρετε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στο ξεκίνημα της εβδο-
μάδας αποφύγετε τ ις 
υπερβολικές αντιδράσεις. 
Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα 
μπορούσαν να προκύψουν συναι-
σθηματικές προκλήσεις,  χάρη στην προσω-
ρινή υπερευαισθησία σας. Εάν μείνετε ήρε-
μοι, ψύχραιμοι και συγκεντρωμένοι, ωστόσο, 
θα τα καταφέρετε μια χαρά. Την Τετάρτη και 
την Πέμπτη αφιερώστε χρόνο στην επαφή με 
τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σας – 
ακόμα και μέσω του διαδικτύου.

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

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

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

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

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μπορείτε να πετύχετε σχεδόν οτιδή-
ποτε θελήσετε, στο ξεκίνημα της εβδομά-
δας. Τη Δευτέρα και την Τρίτη είστε γεμά-
τοι ενθουσιασμό και μια σχεδόν παιδική 

δημιουργικότητα, οπότε βάλτε όλη 
αυτή την ενέργεια σε κάτι καλό. 

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, 
εστιάστε στην ευρύτερη 

εικόνα. Έχετε καταλάβει 
καλά τι πρέπει να γίνει – 
και ποια στοιχεία πρέ-
πει να συγκεντρώσετε 
για να προχωρήσετε. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Την Παρασκευή και το σαβ-

βατοκύριακο θα δεχτείτε 
ανεπιθύμητη προσοχή από επι-

πόλαια άτομα. Αναγκάστε τους να 
κόψουν την πολυλογία και να μπουν κατευ-
θείαν στο θέμα. Την Κυριακή το απόγευμα, 
ό, τι κι αν συμβεί μην το πάρετε προσωπικά. 
Η διάθεσή σας είναι θετική και αισιόδοξη και 
γοητεύετε τα άτομα που βρίσκονται γύρω σας.

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

ΙΧΘΕΙΣ
 Οι επικοινωνιακές σας ικανότητες είναι 
ασυνήθιστα συντονισμένες και οι άλλοι 
γοητεύονται από τα γλυκά σας λόγια. Από 
την Παρασκευή και για όλο το σαββατοκύ-
ριακο θα πιεστείτε τόσο από τα πράγματα 
που έχετε να κάνετε, που θα σκεφτείτε να τα 
παρατήσετε. 
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ. Ο 
σιδηροδρομικός

σταθμός

ΤΡΙΠΟΛΗ. Ο Άγιος Γεώργιος

Η Φιλαρμονική
της Κορίνθου με τον αρχιμουσικό 

Ιω. Κωτσόππουλο

Ο Βασιλεύς Παύλος 
έφιππος

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Το λείψανο του
Αγίου Γερασίμου

ΛΗΜΝΟΣ. Τοπική 
ενδυμασία

Κεχαγιάδων

ΦΛΩΡΙΝΑ. Το κτίριο 
της Εθνικής
Τραπέζης

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ. Κεντρική οδός

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών, του 1937

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

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

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

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

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

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

Δράμα: η πόλη των Χριστουγέννων!!!
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Αποκαλύφθηκαν μια 
μαρμάρινη κεφαλή 
αγάλματος της υγείας του 
3ου π.Χ αιώνα και ένα 
σιδερένιο σφενδοβόλο όπλο 
του 14ου μ.Χ αιώνα

Η 
συνεχιζόμενη από την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Λέσβου από το 2017 α-
νασκαφή στην αρχαία 

Άντισσα της δυτικής Λέσβου, μια 
από τις έξι πόλεις κράτη της αρ-
χαιότητας, συνεχίζει να φέρνει 
στο φως σημαντικά ευρήματα.
Ένα βίντεο με τίτλο «Ανακαλύ-
πτοντας την αρχαία Άντισσα της 
Λέσβου» που έδωσε στη δημο-
σιότητα η Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Λέσβου στα πλαίσια της προβο-
λής της χρηματοδοτούμενης από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου ανασκαφής και το οποίο 
επιμελήθηκε ο αρχαιολόγος επι-
κεφαλής της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Λέσβου και επικεφαλής της 
ανασκαφής Παύλος Τριανταφυλ-
λίδης γνωστοποίησε τα νεότερα 
της ανασκαφής.
Συγκεκριμένα πέρα των άλλων 
αποκαλύφθηκε μια μαρμάρινη 
κεφαλή αγάλματος της υγείας του 
3ου π.Χ αιώνα και ένα σιδερέ-
νιο σφενδοβόλο όπλο του 14ου 

μ.Χ αιώνα το οποίο και φαίνεται 
ότι είχε χρησιμοποιηθεί για την 
άμυνα του βυζαντινού κάστρου 
των Αγίων Θεοδώρων που ταυ-
τίζεται με την αρχαία Αντισσα. Τα 
δυο αυτά ευρήματα «βρέθηκαν 
το ένα δίπλα στο άλλο, ανατολικά 
της κεντρικής πύλης του νότιου 
επιθαλάσσιου τείχους, κοντά στη 
λίθινη σκάλα του περιδρόμου 
των μεσαιωνικών τειχών». Σύμ-
φωνα δε με την αρχαιολογική 
υπηρεσία «αναμίχτηκαν κατά την 
πτώση των τειχών του μεσαιωνι-
κού κάστρου το 1462 όταν αυτό 
πολιορκήθηκε, κατελήφθη και 
καταστράφηκε από τους Οθωμα-

νούς».
Να σημειώσουμε εδώ ότι όπως 
πρόσφατα ανακοινώθηκε από 
το Υπουργείο Πολιτισμού, κατά 
τις ίδιες ανασκαφές εντοπίσθηκε 
πεσμένο, τμήμα μαρμάρινου 
υπέρθυρου, μήκους 3.50 μέτρων 
που βρέθηκε κοντά στη θεμελί-
ωση της βυζαντινής πύλης του 
κάστρου των Αγίων Θεοδώρων. 
Το υπέρθυρο φέρει ανάγλυφα 
τα οικόσημα της δυναστείας 
των Γατελούζων, καθώς και των 
Παλαιολόγων, τα οποία έως 
σήμερα ήταν γνωστά από αντί-
στοιχα του μεσαιωνικού κάστρου 
της Μυτιλήνης και υποδηλώνουν 

την παράδοση της διακυβέρνη-
σης της Λέσβου, αλλά και των 
κάστρων της από τους Βυζαντι-
νούς στους Γατελούζους στα 1355 
μ.Χ. Το πιο ενδιαφέρον όμως του 
υπερθύρου αυτού της βυζαντι-
νής πύλης είναι ότι βρέθηκε δίπλα 
στο οικόσημο των Παλαιολόγων 
αντί του δικέφαλου αετού, συμ-
βόλου του Βυζαντίου, η απεικό-
νιση ενός κάστρου με την κύρια 
πύλη και τους τρεις ορθογώνιους 
πύργους στην ακρόπολη, απεικό-
νιση η οποία ερμηνεύεται προς το 
παρόν, ότι ταυτίζεται με το βυζα-
ντινό κάστρο των Αγίων Θεοδώ-
ρων.

Τ
α 25 του χρόνια κλείνει φέτος το Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για 
Παιδιά και Νέους και τα γιορτάζει στις 3-10 
Δεκεμβρίου 2022 με επίκεντρο τον Πύργο 

και την Αμαλιάδα, κι ένα πλούσιο πρόγραμμα ται-
νιών για παιδιά, εφήβους και όλη την οικογένεια, 
με ελεύθερη είσοδο.
Η μεγάλη νεανική γιορτή του σινεμά αποτελείται 
από 3+1 πυλώνες:
 - 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυ-
μπίας για Παιδιά και Νέους
 - 22η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοα-
κουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio
  - School Cinema - δράσεις κινηματογραφικής 
εκπαίδευσης
  - Δράσεις για επαγγελματίες του κινηματογρά-
φου και της εκπαίδευσης
Ταινίες απ’ όλο τον κόσμο θα προβληθούν φέτος 
σε 12 πόλεις, αφού εκτός από τις κλασικές κεντρι-
κές δραστηριότητες στον Πύργο και την Αμαλι-
άδα, θα πραγματοποιηθούν προβολές και στα 
Λεχαινά, τη Γαστούνη, τη Ζαχάρω και το Βαρθολο-
μιό στην περιφερειακή ενότητα Ηλείας, αλλά και 
περιφερειακές προβολές στο Αγρίνιο, την Αλε-
ξανδρούπολη, τη Λέσβο, την Αλεξάνδρεια Ημα-
θίας, τη Ζάκυνθο και την Καλαμάτα. Στο διάστημα 
10-18 Δεκεμβρίου 2022, η ψηφιακή πλατφόρμα 
του Φεστιβάλ online.olympiafestival.gr θα φιλοξε-
νήσει μέρος των διαγωνιστικών προγραμμάτων, 

δίνοντας την ευκαιρία σε παιδιά και νέους όλης της 
χώρας να παρακολουθήσουν συναρπαστικές ται-
νίες απ’ όλον τον κόσμο.
Το Φεστιβάλ Ολυμπίας άλλωστε είναι γνωστό και 
για τον εκπαιδευτικό εκτός από τον ψυχαγωγικό 
του ρόλο, με αποδέκτες απομακρυσμένα σχολεία 
και παιδιά με περιορισμένη πρόσβαση στα πολι-
τιστικά προϊόντα.
Στην 22η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτι-
κοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio θα 
προβληθούν συνολικά 216 ταινίες ταινίες διάρ-
κειας έως 10 λεπτών, γυρισμένες από παιδιά και 
νέους. Οι ταινίες έχουν φτιαχτεί στο πλαίσιο λει-
τουργίας κινηματογραφικών ομάδων ή είναι ατο-

μικές δημιουργίες.
Συνολικά θα προβληθούν ταινίες από 53 χώρες. 
Το πρόγραμμα των εργαστηρίων του Φεστιβάλ 
(«School Cinema») θα ξεδιπλωθεί κατά κύριο 
λόγο στον Πύργο και την Αμαλιάδα, ενώ οι κρι-
τικές επιτροπές των παιδιών, που λειτουργούν 
ως εργαστήρια κινηματογραφικής ανάλυσης και 
κριτικής θα είναι υβριδικές με συμμετοχή παιδιών 
απ’ όλη τη χώρα. To φετινό πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει πολλές κλασικές και πιο σύγχρονες επιλογές 
για τους μικρούς (και μεγαλύτερους) φίλους του 
φεστιβάλ: Από βιωματικά εργαστήρια ειδικών εφέ 
μέχρι εργαστήρια κινηματογραφικής παραγωγής 
και από εργαστήρια ήχου μέχρι δράσεις VR.

Δημιουργία 
ιδρύματος 
«Μίκης 
Θεοδωράκης» 
στην Κρήτη

Την δημιουργία ιδρύματος 
«Μίκη Θεοδωράκη» στην 
Κρήτη σύμφωνα με την επιθυ-
μία του κορυφαίου συνθέτη, 
ανακοίνωσε σήμερα σ τον 
περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο 
Αρναουτάκη, ο πρόεδρος του 
Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων 
Μίκη Θεοδωράκη Γιώργος 
Αγοραστάκης και εντεταλμέ-
νος του Μίκη Θεοδωράκη.
Στη διάρκεια συνάντησης που 
έγινε στην Περιφέρεια Κρή-
της παρουσία του βουλευτή 
Χανίων και προέδρου της Επι-
τροπής Μορφωτικών Υποθέ-
σεων της Βουλής Βασίλη Διγα-
λάκη, ο περιφερειάρχης Κρή-
της Σταύρος Αρναουτάκης 
ανακοίνωσε την στήριξη της 
Περιφέρειας Κρήτης στο εγχεί-
ρημα, με κοινό στόχο να συνε-
χιστεί το παγκόσμιο έργο του 
Μίκη. Στη συνάντηση παρα-
βρέθηκε ο εντεταλμένος σύμ-
βουλος Πολιτισμού και Από-
δημου Ελληνισμού Κώστας 
Φασουλάκης. Ο βουλευτής 
Χανίων και πρόεδρος της Επι-
τροπής Μορφωτικών Υποθέ-
σεων της Βουλής Βασίλης Διγα-
λάκης: «Γνωρίζουμε όλοι ότι η 
οικία του Μίκη και το μουσείο 
βρίσκονται στο Γαλατά. Και 
είναι δεδομένο ότι και η Πολι-
τεία θα υποστηρίξει αυτό το 
εγχείρημα, όπως οφείλει να το 
κάνει, γιατί αυτό που έχει αφή-
σει ο Μίκης πίσω του, είναι 
παγκόσμιο και έχουμε την 
χαρά να έχει τη μεγάλη σύν-
δεση με την Κρήτη».
Ο πρόεδρος του Παγκρήτιου 
Συλλόγου Φίλων του Μίκη 
Θεοδωράκη και εντεταλμένος 
του Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργος 
Αγοραστάκης, σημείωσε: «Έχω 
κινήσει τη διαδικασία έχοντας 
την εντολή από τον ίδιο τον 
Μίκη Θεοδωράκη, της ίδρυσης 
ενός ιδρύματος «Μίκης Θεο-
δωράκης» στην Κρήτη. Συνα-
ντώ προς τούτο τους φορείς της 
Πολιτείας, της τοπικής αυτοδι-
οίκησης και τα πανεπιστήμια 
της Κρήτης για να κινηθεί αυτή 
η διαδικασία και να φτάσουμε 
σε αυτό ακριβώς τον στόχο να 
ιδρυθεί έναν ίδρυμα «Μίκης 
Θεοδωράκης» εδώ».

Λέσβος: Σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα στην ανασκαφή 
στην αρχαία Άντισσα 

Το 25ο Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους επιστρέφει

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ε
κτός απ’ τις αναζητήσεις του Παναθηναϊκού 
στη μεταγραφική αγορά για την ενίσχυση 
της ομάδας τον προσεχή Ιανουάριο με (του-
λάχιστον) τρεις ποδοσφαιριστές, στην... η-

μερήσια των ανθρώπων του «τριφυλλιού» βρίσκο-
νται και τα θέματα των ανανεώσεων των συμβολαί-
ων με τους παίκτες της «πρώτης γραμμής» που μέ-
νουν ελεύθεροι το προσεχές καλοκαίρι.
Όπως έχει καταγράψει το SPORT24 από την περα-
σμένη εβδομάδα, ο πρώτος με τον οποίο οι «πρά-
σινοι» έχουν μπει ήδη στην τελική ευθεία για επέ-
κταση της συνεργασίας του έως το 2025, 
είναι ο Ρουμπέν Πέρεθ, για τον οποίο 
έχει ανάψει εδώ και καιρό το 
«πράσινο φως» ο Ιβάν Γιοβά-
νοβιτς.
Κι αποτελεί επιθυμία και 
του ίδιου να παραμεί-
νει στον Παναθηναϊκό για 
τουλάχιστον δύο χρόνια 
ακόμα, ολοκληρώνοντας 
κατά πάσα πιθανότητα και 
τη σπουδαία ποδοσφαι-
ρική διαδρομή του στο «τρι-
φύλλι».
Οι υποθέσεις Κουρμπέλη - 
Σένκεφελντ
Από εκεί και πέρα, σε ότι αφορά τις 
υποθέσεις των Κουρμπέλη και Σένκε-
φελντ έχουν ήδη γίνει -μακριά απ’ τα φώτα της 
δημοσιότητας- οι πρώτες (βασικές) συζητήσεις με 
τους εκπροσώπους και των δύο αρχηγών της ομά-
δας και μετά την επιστροφή του Παναθηναϊκού από 
τη χειμερινή προετοιμασία του στην Κύπρο, θα 
γίνει -εν Αθήναις- ο τελικός κύκλος διαπραγματεύ-
σεων και με τους δύο, με στόχο να παραμείνουν 
μέλη του βασικού κορμού της ομάδας και τα επό-
μενα χρόνια.
Σε ότι αφορά τώρα την υπόθεση του Αϊτόρ, οι (τελι-
κές) συζητήσεις για τη δική του ανανέωση θα πάνε 
λίγο πιο πίσω χρονικά και θα ολοκληρωθούν προς 
τις αρχές του νέου έτους.
Ο Καταλανός εξτρέμ άλλωστε, αναμένεται να επι-
στρέψει στην Ελλάδα τις πρώτες μέρες του Ιανου-

αρίου, ολοκληρώνοντας στη Βαρκελώνη το πρώτο 
στάδιο της αποθεραπείας του μετά την επέμβαση 
που έκανε στο χιαστό τον περασμένο Οκτώβριο.
Με το που γυρίσει στην Αθήνα θα γίνουν οι τελικές 
επαφές (και) με τη δική του πλευρά, παρουσία του 
ατζέντη του (με τον οποίο οι «πράσινοι» είναι σε 
ανοικτή γραμμή), προκειμένου να οδηγηθούν οι 
δύο πλευρές βήμα με το βήμα προς τη συμφωνία 
και στο δικό του θέμα και την επέκταση του συμβο-
λαίου του για άλλα τρία χρόνια…

Παλάσιος, η επιστροφή μετά α-
πό 22 μέρες στα «πιτς»

Η πρώτη προπόνηση του Πανα-
θηναϊκού επί κυπριακού 

εδάφους, στο γήπεδο της 
Πέγειας όπου θα πραγμα-
τοποιηθεί για τις επόμενες 
9 μέρες η χειμερινή προ-
ετοιμασία του «τριφυλ-
λιού», συνδυάστηκε με 
την επιστροφή του Σεμπα-
στιάν Παλάσιος σε φουλ 

προπονητικό πρόγραμμα, 
για πρώτη φορά μετά τη 

θλάση που υπέστη στο ντέρ-
μπι της 6ης Νοεμβρίου με τον 

Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.
Ο «Τούκου» προπονήθηκε κανονικά 

έπειτα από 22 μέρες, συμμετείχε σε όλες τις 
ασκήσεις του προγράμματος (από το «κορόιδο» 
μέχρι την πολύ επίπονη άσκηση κυκλοφορίας της 
μπάλας) δείχνοντας πως έχει ξεπεράσει πλέον τον 
τραυματισμό του και πως μετράει αντίστροφα για 
να επιστρέψει στο αγωνιστικό πλάνο των «πράσι-
νων».
Πιθανότατα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα τον προφυλά-
ξει από το πρώτο φιλικό της Πέμπτης (1/12) με τη 
Χάποελ Μπερ Σεβά και λογικά θα πάρει χρόνο 
συμμετοχής στα επόμενα δύο τεστ με την Πάφο 
(4/12) και τη Νέα Σαλαμίνα (7/12) προκειμένου να 
αρχίσει να βρίσκει σιγά-σιγά και πάλι το ρυθμό 
του μετά από την απουσία του τις τελευταίες τρεις 
εβδομάδες και κάτι.

Μετά την επιστροφή του Παναθηναϊκού από την Κύπρο, όπου πραγματοποιεί μίνι χειμερινή 
προετοιμασία θα γίνει ο τελικός κύκλος διαπραγματεύσεων για τα συμβόλαια των Κουρμπέλη 
και Σένκεφελντ.

Παναθηναϊκός: Μετά την Κύπρο Παναθηναϊκός: Μετά την Κύπρο 
οι τελικές συζητήσεις για τα νέα οι τελικές συζητήσεις για τα νέα 
συμβόλαιασυμβόλαια

Ολυμπιακός μεταγραφές:
Τελειωμένη η υπόθεση 
απόκτησης του Ροντινέι 
σύμφωνα και με τους 

Τελειωμένη θεωρούν την απόκτηση του Ροντινέι από τον Ολυμπι-
ακό και τα βραζιλιάνικα Μέσα τα οποία κάνουν λόγο για δεδομένη 
συμφωνία των δύο πλευρών, επιβεβαιώνοντας πλήρως όσα έχετε 
διαβάσει από το SPORT24.
Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της ιστοσελίδας «odia.
ig.com.br» το οποίο έχει χαρακτηρίζει ως ολοκληρωμένη τη συμ-
φωνία των δύο πλευρών με τον παίκτη να υπογραφεί συμβόλαιο 
μέχρι το 2025.
Μάλιστα, σύμφωνα με το αποκλειστικό δημοσίευμα ο Ροντινέι είχε 

και άλλες προτάσεις στα χέρια του και εκείνη που του έγινε τελευταία 
χρονικά ήταν αυτή του Ολυμπιακού.
Ωστόσο, κάλυπτε απόλυτα τα θέλω του παίκτη με αποτέλεσμα να προ-
χωρήσει η υπόθεση. Ο 30χρονος μπακ θα αποκτηθεί ως ελεύθερος 
αφού το συμβόλαιο του με τη Φλαμένγκο ολοκληρώνεται τώρα.
Ο έμπειρος Βραζιλιάνος προέρχεται από μία καλή σεζόν όπου είχε 46 
συμμετοχές και έξι ασίστ. Η χρηματιστηριακή αξία του ανέρχεται στο 
1.300.000 ευρώ και κατά τη θητεία του στη Φλαμένγκο είχε συνολικά 
163 αγώνες, 6 γκολ και 17 ασίστ. Έχει αγωνιστεί επίσης στην Ιντερνασιο-
νάλ του Πόρτο Αλέγκρε, την Κορίνθιανς και την Πόντε Πρέτα.

Ενδιαφέρεται για τον Εμπουκού της Ρεμς, σύμφωνα με 
τους Γάλλους
Ο Ολυμπιακός έχει βρει στο μεταγραφικό παζάρι για την ενίσχυσή του. 
Έτσι, όπως είναι φυσικό, το όνομα των ερυθρόλευκων έχει συνδεθεί με 
αρκετούς ποδοσφαιριστές.Ένας από αυτούς είναι ο Ναθαναέλ Εμπου-
κού. Σύμφωνα με το footmercato ο Ολυμπιακός έχει εκφράσει το ενδι-
αφέρον του στη Ρεμς για τον 20χρονο εξτρέμ, ο οποίος αγωνίζεται και 
ως δεκάρι. Δεν είναι μόνος του στην κούρσα, καθώς για εκείνον ενδια-
φέρονται επίσης η Σάλκε και η Κολωνία. Ο Εμπουκού δεν είναι καινούρ-
γιο όνομα για τον Ολυμπιακό. Οι ερυθρόλευκοι είχαν ασχοληθεί με την 
περίπτωση του 20χρονου Γάλλου και το περασμένο καλοκαίρι.
Το συμβόλαιό του με τη Ρεμς λήγει τον Ιούνιο του 2023, ενώ θεωρείται 
ένα από τα μεγάλα ταλέντα της Γαλλίας με συμμετοχή σε όλες τις μικρές 
εθνικές ομάδες των τρικολόρ.

Ξεκίνησε η προετοιμασία των ερυθρολεύκων επί ισπα-
νικού εδάφους
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τη χειμερινή προετοιμασία του στην Εστεπόνα, 
η οποία θα αποτελέσει τη βάση των ερυθρολεύκων για τις επόμενες 
μέρες.
Οι ερυθρόλευκοι προσγειώθηκαν το μεσημέρι στη Μαλάγα και από εκεί 
μετέβησαν οδικώς στη βάση του, ενώ το απόγευμα έκαναν την πρώτη 
τους προπόνηση στο προπονητικό κέντρο, Arroyo Enmedio, σε άψογες 
καιρικές συνθήκες.
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Το δεύτερο διαδοχικό μουντιαλικό 
σοκ είναι γεγονός για την Γερμανία. 
Παρ’ ότι νίκησε την Κόστα Ρίκα 
με 4-2 σε ένα «τρελό» παιχνίδι, η 
ομάδα του Χάνζι Φλικ αποχαιρετάει 
το Παγκόσμιο Κύπελλο στη 
φάση ομίλων για δεύτερη σερί 
διοργάνωση, αφού η Ισπανία 
απέτυχε να πάρει έστω την 
ισοπαλία κόντρα στην Ιαπωνία, με 
αποτέλεσμα οι Γερμανοί να μείνουν 
τρίτοι και καταϊδρωμένοι στον 
πέμπτο όμιλο.

Τ
α Πάντσερ, με τον Λιρόι Σανέ να 
ξεκινάει για πρώτη φορά βασικός, 
είχαν ελπίδες πρόκρισης μόνο με 
νίκη και μπήκαν πολύ δυνατά από 

την αρχή, με τον Τζαμάλ Μουσιάλα να α-
πειλεί με το «καλημέρα» με δυνατό σουτ 
και τον Κέιλορ Νάβας να διώχνει τη μπάλα 
σε κόρνερ.
Σχεδόν την ίδια ώρα που ο Άλβαρο 
Μοράτα άνοιγε το σκορ με κεφαλιά 
για την Ισπανία κόντρα στην Ιαπωνία, 
έπραττε το ίδιο και ο Γκνάμπρι για τη Γερ-
μανία, και αυτός με κεφαλιά, ύστερα από 
σέντρα του Ντάβιντ Ράουμ (10’), αποδίδο-
ντας δικαιοσύνη για το καταιγιστικό ξεκί-
νημα των Γερμανών, οι οποίοι εκείνη την 
ώρα έπαιρναν την πρόκριση. Που να ήξε-
ραν τι τους περίμενε...
Η ομάδα του Χάνζι Φλικ δεν σταμάτησε να 
επιτίθεται, με τον Νάβας να αποτρέπει το 
δεύτερο γκολ σε κεφαλιά του Λέον Γκορέ-
τσκα στο δεύτερο δοκάρι, με τον φρενήρη 
ρυθμό των πρώτων λεπτών να πέφτει, 
χωρίς πάντως η Κόστα Ρίκα να βρίσκει 
τρόπο για να βγει πειστικά στην επίθεση.
Ένα σουτ του Γιόσσουα Κίμιχ που πήρε 
περίεργα φάλτσα και δυσκόλεψε τον 
Νάβας ήταν η τελευταία αξιοσημείωτη 
φάση των Γερμανών, με τον Νόιερ να 
ακουμπάει για πρώτη φορά την μπάλα 
στο… 40ό λεπτό (!), στο ματς όπου έγινε ο 
τερματοφύλακας με τα περισσότερα παι-
χνίδια (19) στην ιστορία των Μουντιάλ. 
Η καταμέτρηση, λογικά, σταμάτησε εδώ.
Ο Κέισερ Φούλερ, σκόρερ του γκολ στη 
νίκη επί της Ιαπωνίας, παραλίγο να το 
επαναλάβει και με τους Γερμανούς, αλλά ο 
Νόιερ του είπε «όχι», ύστερα από τραγικό 
(αλλά όχι μοιραίο) λάθος των Ράουμ και 

Αντόνιο Ρούντιγκερ (42’).
Την ώρα που ερχόντουσαν τα δυσάρε-
στα (για τους Γερμανούς) νέα από το έτερο 
ματς με την ανατροπή της καταπληκτικής 
Ιαπωνίας, η Κόστα Ρίκα έμπηγε ακόμα πιο 
βαθιά το… μαχαίρι στην καρδιά της ομά-
δας του Φλικ.
Εξαιρετική αντεπίθεση των Τίκος και 
ο Γιέλτσιν Τεχέδα, με διπλή προσπά-
θεια, νικάει τον Νόιερ και βάζει ξανά την 
Κόστα Ρίκα στη μάχη της πρόκρισης (58’), 
κόντρα σε μια Γερμανία που επιδόθηκε 
στη συνέχεια σε ρεσιτάλ χαμένων ευκαι-
ριών.
Ύστερα από εκτέλεση φάουλ – γέμισμα 
του Τζόελ Κάμπελ και κεφαλιά στη μικρή 
περιοχή, ο Χουάν Πάμπλο Βάργκας με 
απίθανο ακροβατικό, έστελνε την μπάλα 
στο βάθος της γερμανικής εστίας με την 
βοήθεια του Νόιερ και την Κόστα Ρίκα 
στους επτά ουρανούς, για μια απίστευτη, 
μια ασύλληπτη ανατροπή που, εκείνη την 
ώρα, της έδινε και την πρόκριση στους 
«16» (70’).
Η χαρά και η ελπίδα των Κοσταρικανών, 
όμως, κράτησε μόλις τρία λεπτά, αφού η 
Γερμανία βρήκε την ευστοχία που έψαχνε, 
με τον Κάι Χάβερτς να πλασάρει άψογα 
τον Νάβας, ύστερα από ασίστ του Νίκλας 
Φίλκρουγκ, με αμφότερους τους ποδο-
σφαιριστές να έχουν μπει ως αλλαγή 
(73’).
Παρ’ ότι με τη νίκη της Ιαπωνίας η Γερμα-
νία ήθελε ένα σκορ – μαμούθ για να πετά-
ξει έξω την Ισπανία, έπαιξε για την ιστο-
ρία και το γόητρό της, ελπίζοντας ταυ-
τόχρονα πως οι Ισπανοί θα κατάφερναν 
τουλάχιστον να ισοφαρίσουν. Μάταια, 
όπως αποδείχθηκε...
Τρία λεπτά μετά το γκολ του Χάβερτς, ο 
Νάβας έκανε μια απίστευτη απόκρουση 
με το πρόσωπο (!) σε εξ’ επαφής πλασέ 
του Φίλκρουγκ, αλλά δεν μπόρεσε να 
κάνει τίποτα σε ένα ακόμα εξ’ επαφής 
πλασέ του Χάβερτς, ύστερα από συρτή 
σέντρα του Γκνάμπρι, το οποίο έφερε ανα-
τροπή στην ανατροπή (85’).
Ο Φίλκρουγκ, προ κενής εστίας ύστερα 
από πάσα του Σανέ, σημείωνε τέταρτο 
γκολ, απλώς για να δώσει διαστάσεις σε 
μια πικρή νίκη που δεν απέτρεψε κάτι 
πρωτοφανές: Τον δεύτερο διαδοχικό 
αποκλεισμό της τετράκις παγκόσμιας 
πρωταθλήτριας σε φάση ομίλων...

Κόστα Ρίκα – Γερμανία 2-4

Nίκη χωρίς αντίκρυσμα

Π
όσοι άραγε θεωρούσαν «ζωντα-
νό» το Μαρόκο σε έναν όμιλο πα-
ρέα με τις υπερδυνάμεις Βέλγιο 
και Κροατία; Και πόσοι από αυ-

τούς περίμεναν πως οι Αφρικανοί όχι μόνο 
θα μπουν σφήνα για την πρόκριση, αλλά 
θα τις άφηναν και τις δυο πίσω τους για να 
κλειδώσουν μια ανέλπιστη πρωτιά; Όποια 
κι αν είναι η απάντηση, στην πραγματικό-
τητα δεν έχει μεγάλη σημασία. Το Μαρόκο 
άλλωστε φρόντισε να τα βάλει με τις πιθα-
νότητες και να ολοκληρώσει το δικό του 
«μίνι θαύμα», αφού επικράτησε (και) του 
αποκλεισμένου Καναδά 2-1 για να σφραγί-
σει την κορυφή στον 6ο όμιλο και να πετά-
ξει για τις 16 καλύτερες ομάδες του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου έπειτα από 36 ολόκληρα 
χρόνια.
Το Μαρόκο μπορεί ουσιαστικά να έπαιζε 
για δυο αποτελέσματα απέναντι στον βαθ-
μολογικά αδιάφορο και αποκλεισμένο 
Καναδά, όμως στο πρώτο μέρος δεν έπεσε 
σε αυτή την παγίδα. Οι Αφρικανοί άλλωστε 
μπήκαν στο ματς με μοναδικό στόχο τη νίκη 
και ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ μόλις 
στο 4 .́ Έπειτα από απίθανη γκάφα του 
Μπόργιαν που έχασε το κοντρόλ 
και... έστρωσε τη μπάλα στον 
Ζίγιεχ ενώ παρέμενε εκτός 
της περιοχής του, ο επιθετι-
κός της Τσέλσι τον έσκαψε με 
άψογο τελείωμα και άνοιξε 
το δώρο για το 1-0!
Το νερό είχε μπει στο αυλάκι, 
με το Μαρόκο να γεμίζει με 
αυτοπεποίθηση το ντεπόζιτο για να 
πιέζει ψηλά και να κλέβει συνεχώς μπά-
λες στο αντίπαλο μισό του γηπέδου. Η άνο-
δος στον αγωνιστικό χώρο βέβαια την ίδια 
ώρα άφηνε κενά πίσω, γεγονός που έδωσε 
την ευκαιρία στον Καναδά να ισοφαρί-
σει κόντρα στη ροή, όμως ο Μπιουκάναν 
αστόχησε με προβολή στο δεύτερο δοκάρι 
(15΄).
Κι αφού το 1-1 δεν συνέβη ποτέ, το 
Μαρόκο βρήκε την ευκαιρία να χαλυβδώ-
σει το προβάδισμά του. Έπειτα από υπέ-
ροχη βαθιά μπαλιά του Χακίμι στην πλάτη 
της άμυνας, ο Εν Νεσίρι έμεινε όρθιος στα 
μαρκαρίσματα και με δυνατό τελείωμα 
εκτέλεσε τον Μπόργιαν στην κλειστή του 
γωνία για το 2-0 (23΄). Οι Αφρικανοί πλέον 
είχαν πάρει για τα καλά τα ηνία, έφτασαν 
κοντά στο 3-0 σε τελείωμα του Μπουφάλ, 
όμως μια στιγμή αρκούσε για να επαναφέ-

ρει το άγχος και συνάμα την ελπίδα για τους 
Καναδούς.
Στο 41΄Ο Αντεκούγκμπε έκανε το γύρισμα 
στην περιοχή, ο Αγκέρ βρήκε τη μπάλα 
και άθελά του την έστειλε στα δίχτυα του 
Μπόνο που δεν κατάφερε να τη σταμα-
τήσει για το 2-1 του Καναδά. Σαν να μην 
έφτανε αυτό μάλιστα, στις καθυστερή-
σεις του α΄μέρους ο αμυντικός της Γου-
έστ Χαμ.... ακύρωσε το γκολ του Εν Νεσίρι 
καθώς εμπόδιζε το οπτικό πεδίο του 
Μπόργιαν από θέση οφσάιντ, διατηρώ-
ντας τις ισορροπίες του παιχνιδιού σε 
άκρως λεπτά επίπεδα.

Άντεξε στην πίεση και κλείδωσε 
την πρωτιά
Σε αντίθεση πάντως με το πρώτο 45λεπτο, 
το β΄μέρος άνηκε κατά κύριο λόγο στον 
Καναδά. Έπειτα από ένα ισορροπημένο 
πρώτο δεκάλεπτο, οι τυπικά γηπεδούχοι 
πήραν τον έλεγχο και την κατοχή της μπά-
λας, με το Μαρόκο να οχυρώνεται στο δικό 
του μισό προκειμένου να διασφαλίσει το 
υπέρ του αποτέλεσμα.

Και η αλήθεια είναι ότι οι Αφρικα-
νοί, αν και έχασαν τη μπάλα από 

τα πόδια τους, στο μεγαλύτερο 
διάστημα κατάφεραν να μην 
απειληθούν από το σύνολο 
του Χέρντμαν... με εξαίρεση 
την απίθανη χαμένη ευκαι-
ρία του 71ου λεπτού. Σε 

μια φάση όπου ο αειθαλής 
Χάτσινσον (δεύτερος γηραιότε-

ρος που αγωνίζεται σε Μουντιάλ) 
είδε τη μπάλα να καταλήγει πρώτα στο ορι-
ζόντιο δοκάρι και έπειτα στη γραμμή από 
κεφαλιά του, ενώ στην επαναφορά ο Τζόν-
στον κατάφερε να αστοχήσει προ κενής 
εστίας.
Η ανεπανάληπτη ευκαιρία του Καναδά 
ήχησε σαν... καμπανάκι για το Μαρόκο που 
αποφάσισε να ανεβάσει ένταση και να απο-
μακρύνει τον αντίπαλο από τα καρέ του. 
Έτσι κι έγινε, με τους Αφρικανούς να ισορ-
ροπούν στα τελευταία λεπτά και να δίνουν 
ξέφρενο ρυθμό στο παιχνίδι, το οποίο 
όμως στο φινάλε... στέρεψε από συγκινή-
σεις. Το τελικό σφύριγμα βρήκε το Μαρόκο 
να γίνεται η δεύτερη αφρικανική ομάδα 
που κλειδώνει πρόκριση μετά τη Σενεγάλγ 
και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό 
του στην επόμενη φάση που θα προκύψει 
από τον πέμπτο όμιλο.

Καναδάς - Μαρόκο 1-2

Νίκη πρωτιάς για τους 
ψυχωμένους Αφρικανούς
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

 Ο Ολυμπιακός ήταν σοβαρός, ωραίος 
και απολαυστικός στην Τιφλίδα, 
νίκησε την Ντιναμό με 21-9 και έκανε 
το δύο στα δύο στον Α’ όμιλο του 
Champions League.

Ο 
Ολυμπιακός πήγε στην Τιφλίδα 
με τον ρόλο του φαβορί απένα-
ντι στην Ντιναμό και οι «ερυθρό-
λευκοι» έδωσαν μια ακόμα πα-

ράσταση στη φετινή σεζόν, επικρατώντας 
με το εντυπωσιακό 21-9 για τη 2η αγωνιστι-
κή της φάσης των ομίλων του Champions 
League στην υδατοσφαίριση ανδρών.
Οι πρωταθλητές Ελλάδας πέτυχαν τη δεύ-
τερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια στον 
Α’ όμιλο και και στις 13 Δεκεμβρίου θα βρε-
θούν στο Σπλιτ για τον αγώνα με τη Γιαντράν 
για την 3η αγωνιστική.
Έστω και αν απέναντί του ο Ολυμπιακός 
είχε μια ασθενέστερη ομάδα, οι παίκτες 
του έδειξαν την απαραίτητη σοβαρότητα 
που απαιτεί ένας αγώνας του Champions 
League.
Mε την αμυντική λειτουργία να δουλεύει 
ρολόι, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε από τα 
πρώτα λεπτά. Οι Γιάννης Φουντούλης και 
Άντρο Μπούσλιε εναλλάσσονταν στον ρόλο 
του παίκτη που έδινε την ασίστ και σε αυτόν 
που σκόραρε και με τρία γκολ από τον Χιώτη 
περιφερειακό και ένα από τον Κροάτη αμυ-
ντικό, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 4-1 στο 6ο 
λεπτό, με το οκτάλεπτο να κλείνει στο 6-2.
Οι παίκτες του Ολυμπιακού «χτυπούσαν» 
κυρίως από την αριστερή πλευρά της περι-
φέρειας, με τον Φουντούλη να έχει φθάσει 
στα πέντε γκολ από τα μέσα της β’ περιό-
δου και τον Μάρτον Βάμος να διαμορφώ-
νει το 10-3 για τον Ολυμπιακό στο πρώτο 
ημίχρονο.
Στο 3ο οκτάλεπτο το παιχνίδι άνοιξε και ο 
Ολυμπιακός βρήκε την ευκαιρία να χτυπήσει 
στην κόντρα, με κύριο εκφραστή τον Αλέ-
ξανδρο Παπαναστασίου, με τρία διαδοχικά 
γκολ και το σκορ να παίρνει διαστάσεις που 
έφθασαν στα 12 γκολ, με το 3ο οκτάλεπτο 
να κλείνει στο 18-6.
Το παιχνίδι είχε διαδικαστική σημασία, με 
τον Ολυμπιακό να... σταματά στα 21 και το 
μεγάλο του αστέρι, τον Φίλιπ Φιλίποβιτς να 
μένει χωρίς γκολ σε πέντε προσπάθειες.

Βουλιαγμένη - Μπαρτσελονέτα 7-
11: Οι «μπέμπηδες» έπεσαν στα 
πολύ βαθιά
Η Βουλιαγμένη έπεσε στα πολύ βαθιά νερά 

του Champions League και γνώρισε την ήττα 
από την Μπαρτσελονέτα με 11-7 στο Εθνικό 
Κολυμβητήριο Πειραιά για τη 2η αγωνι-
στική της φάσης των ομίλων.
Οι παίκτες της Βουλιαγμένης είχαν διάθεση, 
όσο ήταν δυνατό προσπάθησαν να πιέσουν 
την Μπαρτσελονέτα, όμως η πρωταθλή-
τρια Ισπανίας ήταν ανυπέρβλητο εμπόδιο, 
νίκησε με 11-7 στο Εθνικό Κολυμβητήριο 
Πειραιά και πέτυχε τη 2η νίκη σε ισάριθμα 
παιχνίδια στον Α’ Όμιλο στο Champions 
League.
Η ελληνική ομάδα γνώρισε την πρώτη 
της ήττα στον Α’ όμιλο και έμεινε στον ένα 
βαθμό από την εκτός έδρας ισοπαλία με τη 
σερβική Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς.
Για δύο οκτάλεπτα, όσο οι άμυνες έβγαιναν 
και ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος είχε υψηλά 
ποσοστά κάτω από την εστία (έξι αποκρού-
σεις σε 10 εντός εστίας σουτ), η Βουλιαγ-
μένη κόντραρε στα ίσα την Μπαρτσελονέτα, 
που προηγήθηκε 4-3 στο ημίχρονο.
Η ομάδα που αποτελεί τη βάση της εθνι-
κής Ισπανίας και κατέκτησε το καλοκαίρι το 
παγκόσμιο πρωτάθλημα, μετά κυριάρχησε.
Ανάμεσα στα αστέρια τους ο Φελίπε 
Περόνε, τι κι αν έχει πατήσει το 36ο έτος της 
ηλικίας του, το μυαλό οδηγεί το σώμα, με 
τον τεράστιο αυτό παίκτη να πετυχαίνει δύο 
γκολ με εκτελέσεις ποίημα.
Οι φιλοξενούμενοι παίζοντας καλύτερη 
άμυνα πήραν διαφορά τεσσάρων γκολ στο 
3ο οκτάλεπτο 8-4 και εκεί ουσιαστικά καθά-
ρισαν τη νίκη.
Και όταν η Βουλιαγμένη με τους Τρούλο και 
τον αρχηγό Μάριο Καπότση μείωσε σε 8-6, 
7:31 πριν από το τέλος, οι φιλοξενούμενοι 
πέτυχαν δύο γκολ σε 27 δευτερόλεπτα, με 
τους Περόνε και Παβιγιάρντ, για το 10-6 
στα 5:14 πριν από το τέλος, κόβοντας κάθε 
όρεξη των «μπέμπηδων».

Πανιώνιος: Οριακή ήττα από την 
Παρτιζάν
Ο Πανιώνιος βρέθηκε να χάνει με 5-0 και 
6-2 από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, όμως 
έβγαλε αντίδραση, στο τέλος ηττήθηκε με 
12-11 και η πρόκριση στα προημιτελικά του 
Euro Cup θα κριθεί στη Νέα Σμύρνη στις 14 
Δεκεμβρίου.
Ο Πανιώνιος αν και βρέθηκε να χάνει με 
διαφορά έξι γκολ από την Παρτιζάν Βελι-
γραδίου, στο τέλος ψαλίδισε τη διαφορά 
ήττας μόλις στο ένα γκολ (12-11) και πλέον η 
πρόκριση στην προημιτελική φάση του Euro 
Cup θα κριθεί στο κολυμβητήριο της Νέας 
Σμύρνης, την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου.

Ντιναμό Τιφλίδας - Ολυμπιακός 9-21
Με υπέροχη παράσταση η 2η νίκη



64 2 Δεκεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά



652 Δεκεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Διαβάστε όσα συμβαίνουν στη Super League 2, Football League!

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! 

Ο 
Παναθηναϊκός Β’ αφού γύρισε 
το 1-0 σε 1-2 τελικώς μπόρεσε να 
φύγει νικητής από την έδρα της 
ομάδας του Ηρακλή με 2-3 στη 

4η αγωνιστική της Super League 2!
Ήταν ένα ματς από το οποίο δεν έλειψαν 
τα νεύρα, οι εντάσεις αλλά και η αμφισβή-
τηση διαιτητικών αποφάσεων. Τελικώς στο 
91’ ο Παναθηναϊκός Β’ βρήκε γκολ από τον 
Σαρδέλη για το τελικό 3-2 στην έδρα του 
Ηρακλή.
Στο 13’ ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ με τον 
Ματίας Τομάς και στη συνέχεια μέσα σε 
λίγα λεπτά ο Παναθηναϊκός Β’ έκανε την 
ανατροπή. Αρχικά στο 34’ με τον Μπι-
λάλ και στο 43’ ο ίδιος παίκτης μπόρεσε 
να κάνει το 1-2. Ο Αθανασακόπουλος βρέ-
θηκε στη μικρή περιοχή, ο Βελλίδης προ-
σπάθησε να τον κόψει αλλά πρόλαβε έδωσε 
πάσα στον Μπιλάλ που ακολούθησε τη 
φάση και έκανε το 1-2 που ήταν το σκορ 
ημιχρόνου.
Στο β’ μέρος υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες 
στον πάγκο του Παναθηναϊκού Β’ με αποτέ-
λεσμα να αντικρίσει κίτρινη κάρτα ο Γενικός 
Αρχηγός της ομάδας, Γιάννης Καλιτζάκης. 
Διαμαρτυρίες που κυρίως είχαν να κάνουν 
με το πέναλτι που δόθηκε για πτώση του 
Γιουμπιτάνα μέσα στην περιοχή του Πανα-
θηναϊκού Β’.
Στο 54’ έγινε το 2-2 με την εύστοχη εκτέ-
λεση πέναλτι του Μελούνοβιτς, που είχε 
περάσει ως αλλαγή με την έναρξη του δευ-
τέρου ημιχρόνου. Όμως ο Παναθηναϊκός 
βρήκε ξανά το γκολ για να κάνει το τελικό 
2-3 με τον Σαρδέλη στο 91’.

Με σούπερ Τζίμα ο ΠΑΟΚ Β’, 2-0 
την Αναγέννηση Καρδίτσας
Ο νεαρός Τζίμας σκόραρε για πρώτη φορά 
σε επαγγελματικό επίπεδο και ο ΠΑΟΚ Β’ 
παρέμεινε στην κορυφή του Βορείου Ομί-
λου της Super League 2.
Στην κορυφή του Βορείου Ομίλου της Super 
League 2 «επέστρεψε» ο ΠΑΟΚ Β’, μετά το 
σημερινό (26/11) 2-0 που επικράτησε της 
Αναγέννησης Καρδίτσας. Οπου έλαμψε το 

άστρο του Στέφανου Τζίμα, καθώς ο 17χρο-
νος στράικερ που μάλιστα ακόμη δεν τα 
έχει «κλείσει» (είναι γεννημένος τον Ιανου-
άριο του 2006) βρήκε δις δίχτυα και σημεί-
ωσε τα πρώτα του γκολ σε επαγγελματικό 
επίπεδο.
Το πρώτο ημίωρο δεν είχε ιδιαίτερες 
φάσεις, ενώ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν 
στο 13’ με τον Κοζορώνη και στο 21’ με τον 
Αθανασιάδη.
Οι γηπεδούχοι όμως ήταν εκείνοι που απώ-
λεσαν την πρώτη «καθαρή» φάση του ματς, 
όταν στο 38’ ο Πανίδης σούταρε μέσα από 
τη μεγάλη περιοχή, ο Γκέκας απέκρουσε 
και ο Γρόσδης που πήρε το «ριμπάουντ» 
έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ.
Στο 42’ «φλέρταραν» ξανά με το γκολ αλλά 
ο πλασέ του Σπυράκου πέρασε κοντά από 
την αντίπαλη εστία, ενώ η επόμενη καλή 
στιγμή της αναμέτρησης ήταν στο 68’ με 
τους Μπράντονιτς, Τζίμα.
Μέχρι που ο... τελευταίος πήρε το «όπλο» 
του και με δύο του τέρματα, χάρισε τη 
νίκη στον «Δικέφαλο του Βορρά». Αρχικά 
άνοιξε το σκορ στο 70’ μετά από κάθετη 
του Σμυρλή και ωραίο πλασέ, ενώ στο 74’ 
βρέθηκε σε θέση βολής ύστερα από ωραία 
ατομική προσπάθεια του Μπράντονιτς 
και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του 
και παράλληλα διαμόρφωσε το μετέπειτα 
τελικό σκορ.

Ολυμπιακός Β’-Ηλιούπολη 0-1: 
Νίκη... αγνοείται για τους «ερυ-
θρόλευκους»
Μετά από τέσσερις αγωνιστικές, ο Ολυμπι-
ακός Β’ παράμεινε χωρίς νίκη, καθώς είδε 
την Ηλιούπολη να φεύγει από το «Ελ Πάσο» 
με ένα σημαντικό διπλό (1-0), στο πλαίσιο 
της 4ης αγωνιστικής της Superleague 2. 
Απέκρουσε δύο πέναλτι ο Περιστερίδης.
Ένα πολύ σημαντικό διπλό πέτυχε η Ηλιού-
πολη στην έδρα του Ολυμπιακού Β’ (1-0), 
χάρη στο οποίο έπιασε στην κορυφή του 
Νοτίου ομίλου τις Καλαμάτα και Παναχα-
ϊκή.
Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυναμικά στο παι-
χνίδι και έψαξε να βρει το γκολ κόντρα στην 
Ηλιούπολη όμως βρήκε μπροστά του έναν 
πολύ καλό Περιστερίδη. Συγκεκριμένα, στο 
8ο λεπτό ο Βοϊλης είχε την πρώτη μεγάλη 
φάση με πλασέ στο ύψος του πέναλτι το 
οποίο απέκρουσε ο Έλληνας πορτιέρε ενώ 
επτά λεπτά μετά, ο Κωστή βρέθηκε στην 
ίδια αλλά το σουτ δεν βρήκε εστία.

Η Ηλιούπολη απείλησε για πρώτη φορά 
στο ημίωρο, όταν ο Μπαστακός έπιασε ένα 
ωραίο πλασέ αλλά ο Παπαδούδης κατά-
φερε να κρατήσει το «μηδέν». Ωστόσο, η 
μεγαλύτερη φάση του αγώνα, έγινε στο 37’, 
όταν ο Περιστερίδης ανέτρεψε τον Βοϊλη 
μέσα στην περιοχή αλλά δεν του επέτρεψε 
να ανοίξει και το σκορ, αποκρούοντας το 
πέναλτι.
Μία εξέλιξη που λειτούργησε υπέρ των 
φιλοξενούμενων, καθώς ανέβασαν την 
πίεση τους και βρήκαν το γκολ πριν το 
πρώτο ημίχρονο. Συγκεκριμένα, στο πρώτο 
λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μπαστακός 
εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της αμυντι-
κής λειτουργίας του Ολυμπιακού και με 
ωραίο πλασέ νίκησε τον Παπαδούδη για 
το 1-0.
Στο δεύτερο μέρος, οι «ερυθρόλευκοι» δεν 
μπήκαν με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο 
ημίχρονο και χρειάστηκε να φτάσουμε στο 
73’ για να έχουμε την πρώτη καλή ευκαιρία. 
Ο Αποστολόπουλος άνοιξε στον Κωστή, 
εκείνος μπήκε προς την περιοχή, έκανε το 
πλασέ αλλά αστόχησε ελάχιστα.
Στο 86’, παρά την προσπάθεια του Ιάγκο 
Ιμπάγασα, το πλασέ του πέρασε δίπλα από 
την εστία του Περιστερίδη. Ωστόσο το 
πραγματικό... ροντέο έγινε στα τελευταία 
δευτερόλεπτα. Αρχικά, ο Ολυμπιακός είχε 
δοκάρι και στην επαναφορά, υποδείχθηκε 
πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων. Ο Κινκουέ 
ανέλαβε την εκτέλεση, με τον Περιστερίδη 
να αποκρούει για δεύτερη φορά και να 
χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του.
Έτσι, η Ηλιούπολη ανέβηκε στη πρώτη θέση 
του βαθμολογικού πίνακα του Νότιου ομί-
λου, πιάνοντας Παναχαϊκή και Καλαμάτα, 
έχοντας όμως και ένα ματς περισσότερο.

ΑΕΚ Β-ΠΑΟ Ρουφ 3-1: Εκανε σε-
φτέ η Ένωση
Την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα 
πέτυχε η ΑΕΚ Β’, με τους «κιτρινόμαυρους» 
να επικρατούν με 3-1 του ΠΑΟ Ρουφ που 
με την σειρά του πέτυχε το πρώτο του γκολ.
Μετά από δύο ισοπαλίες και μία ήττα, η 
ΑΕΚ Β’ κατάφερε να πάρει το πρώτο τρί-
ποντο στο φετινό πρωτάθλημα της Super 
League 2. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδό-
πουλου επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟ Ρουφ 
και έφτασε έτσι τους 5 βαθμούς και την 
8η θέση. Στον αντίποδα οι ηττημένοι έμει-
ναν στην 14η θέση χωρίς βαθμό, καθώς 
μετράνε 3 ήττες σε ισάριθμους αγώνες, ενώ 
σήμερα κατάφεραν να πετύχουν το πρώτο 
τους γκολ.
Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι κατάφεραν 
να προηγηθούν με τον Απόστολο Χριστό-
πουλο στο 67’, σκορ με το οποίο ολοκλη-
ρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Στο 2ο ημί-
χρονο είδαμε περισσότερα στο ματς με 
την Ένωση να κάνει το 2-0 με τον Ευάνθη 
Χριστόπουλο ο οποίος με πέναλτι στο 60’ 
νίκησε τον Κουνάδη, ενώ ο Γερολέμου 6 
λεπτά αργότερα έκανε το 3-0. Το μόνο που 
κατάφερε ο ΠΑΟ Ρουφ, ήταν όπως αναφέ-
ραμε να πετύχει το πρώτο του γκολ φέτος 
με τον Βενάρδο να ευστοχεί σε πέναλτι στο 
89’.

Ηρακλής Λάρισας-Διαγόρας Ρό-
δου 0-1
Ένα τεράστιο διπλό πανηγύρισε στην 

έδρα του Ηρακλή Λάρισας ο Διαγόρας 
Ρόδου παρότι έπαιζε με δέκα παίκτες από 
το 61’. Συγκεκριμένα, σε όλη τη διάρκεια 
του αγώνα, οι γηπεδούχοι είχαν το πάνω 
χέρι καθώς έχαναν τη μία ευκαιρία μετά 
την άλλη με κάθε τρόπο. Στο 10ο λεπτό 
ο Συρεγγέλας είχε και την πιο σημαντική 
στιγμή, όταν το σουτ του σταμάτησε στο 
δοκάρι του Γαλάνη, στερώντας του την 
ευκαιρία να σκοράρει. Οι Ροδιώτες από 
την πλευρά τους δεν είχαν κάποια μεγάλη 
φάση, μέχρι το 80ο λεπτό. Τότε ήταν που ο 
Λαϊουέλ έκανε ένα ωραίο σουτ και νίκησε 
τον Κουτσαβασίλη για να κάνει το 1-0, 
παρότι η ομάδα του έπαιζε με παίκτη λιγό-
τερο. Οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν το 
ματς, έχασαν και ευκαιρία να διπλασιάσουν 
τα τέρματά τους αλλά στο τέλος έφυγαν με 
ένα μεγάλο διπλό από τη Λάρισα.

Θεσπρωτός-Βέροια 1-1
Στο 1-1 έμειναν Θεσπρωτός και Βέροια, 
αποτέλεσμα που διατηρεί την περσινή 
πρωταθλήτρια του ομίλου «βασίλισσα» 
χωρίς νίκη στη σεζόν. Οι φιλοξενούμενοι 
απείλησαν πρώτοι με τον Μπελεβώνη μόλις 
στο 7’, αλλά ο Τσιμόπουλος απέκρουσε την 
κεφαλιά του, ενώ παράλληλα διατηρού-
σαν τον έλεγχο. Στο 38’ απώλεσαν νέα καλή 
στιγμή με τα «κολλητά» σουτ των Ιωαννίδη, 
Φασίδη, Μπελεβώνη, όμως λίγο αργότερα 
(41’) οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ όταν 
σε αντεπίθεση ο Μπονίγια «έκοψε» για τον 
επερχόμενο Κωνσταντίνου που από κοντά 
έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.
Το δεύτερο μισό ξεκίνησε σε ανάλογο 
τέμπο και με τη Βέροια να διατηρεί την 
πρωτοβουλία των κινήσεων, μέχρι που 
τελικά στο 64’ έφτασε στην ισοφάριση με 
την κεφαλιά του Φασίδη μετά από σέντρα 
του Μπουκουβάλα. Στο 71’ ο διεθνής μπακ 
βρέθηκε φάτσα με το 1-2 αλλά ο Μαρτίνεζ 
έδιωξε πάνω στη γραμμή, μέχρι που φτά-
σαμε στο 81’ οπότε το παιχνίδι «άναψε» 
όταν και ακυρώθηκε γκολ του Θεσπρωτού 
για οφ σάιντ, κάτι που προκάλεσε τις έντο-
νες διαμαρτυρίες τους. Μέχρι το φινάλε δεν 
άλλαξε κάτι.

Νίκη Βόλου-Απόλλων Πόντου 3-0
Την παρθενική της νίκη στο φετινό πρω-
τάθλημα της Superleague 2 πέτυχε η Νίκη 
Βόλου κόντρα στον Απόλλωνα Πόντου για 
την 4η αγωνιστική. Οι γηπεδούχοι πήραν 
από την αρχή τον έλεγχο του ματς και μόλις 
στο 10ο λεπτό μπήκαν σε θέση... οδηγού 
με τον Σιαφά, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τη 
σέντρα του Παναγιωτίδη και με κεφαλιά 
έκανε το 1-0. Η ομάδα του Βόλου έχασε 
αρκετές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια του 
πρώτου μέρους, όμως στο λίγο πριν την 
ολοκλήρωση του 45λεπτου, ήρθε ο Μιρά-
ντα για να «κλειδώσει» τη νίκη. Ο ποδο-
σφαιριστής των γηπεδούχων εκτέλεσε το 
φάουλ και νίκησε τον Πίτσκα για το 2-0 στο 
40’. Ο ίδιος παίκτης, στο 49’ έκανε το σουτ 
έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα 
στο βάθος της αντίπαλης εστίας για το 3-0. 
Το σκορ θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγα-
λύτερο αλλά οι Βολιώτες έχασαν αρκετές 
ευκαιρίες, με αποτέλεσμα να πανηγυρίσουν 
την πρώτη τους νίκη με επιβλητικό τρόπο.
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Τ
ο αγωνιστικό θαύμα που περίμε-
νε και κυνήγησε με πείσμα από το 
πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό η 
Τυνησία ήρθε αλλά δεν ήταν αρ-

κετό. Η ομάδα του Τζαλέλ Καντρί πέτυ-
χε το πρώτο γκολ στη φάση των ομίλων 
και έριξε στο καναβάτσο με 1-0 την Γαλλία 
πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ιστο-
ρίας της απέναντι στους μπλε σε τελικά 
Μουντιάλ, όμως την ίδια ώρα η Αυστρα-
λία επιβλήθηκε 1-0 της Δανίας στον μετα-
ξύ τους «τελικό» και πήρε εκείνη την πρό-
κριση στους «16» αφήνοντας τρίτους τους 
Αφρικανούς.
O τυπικά γηπεδούχους να μπαίνουν πιο 
αποφασιστικά και να κερδίζουν τις εντυ-
πώσεις.
Στο 8ο λεπτό έστειλαν τη μπάλα στα 
δίχτυα με προβολή του Γκαντρί όμως το 
γκολ δεν μέτρησε αφού ήταν σε θέση 
οφσάιντ, με τη φάση αυτή να πεισμώνει 
τους Αφρικανούς και τη συνέχεια να τους 
βρίσκει να βγαίνουν νικητές στις περισ-
σότερες μονομαχίες -σε ένα ματς με πολύ 
γρήγορο ρυθμό- και να υπερέχουν όσον 

αφορά στην κατοχή μπάλας.
Η Γαλλία απείλησε από την πλευρά της στο 
25’ με το σουτ του Κομάν μέσα από την 
περιοχή και πλάγια θέση που έφυγε άουτ, 
με τη φάση αυτή να είναι ωστόσο και η 
μοναδική με την οποία προβλημάτισε την 
Τυνησία στο πρώτο μέρος.Η ομάδα του 
Καντρί είχε ένα καλό σουτ του Καζρί στο 
35’ (εκτός περιοχής) που εξουδετέρωσε 
με δυσκολία ο Μανταντά, με το τελευταίο 
δεκάλεπτο μέχρι να πάνε οι δύο ομάδες 
στα αποδυτήρια να βρίσκει τους Αφρικα-
νούς να είναι καλύτεροι -με κινητήριους 
μοχλούς τους Λαϊντουνί και Καζρί- αλλά 
να υστερούν στην τελική επιλογή.
Το δεύτερο μέρος βρήκε την Τυνησία να 
μπαίνει δυνατά και να προειδοποιεί με το 
επικίνδυνο σουτ Λαϊντουνί στο 52’, για να 
βρει το πολυπόθητο γκολ που άξιζε βάσει 
της εικόνας της στο 58’, με τον Καζρί να 
«τρυπάει» την καρδιά της γαλλικής άμυ-
νας και να νικάει με συρτό αριστερό 
πλασέ τον Μανταντά (1-0) βάζοντας την 
ομάδα του για τα καλά στο κόλπο της πρό-
κρισης.

Τυνησία - Γαλλία 1-0: Το θαύμα των 
Αφρικανών δεν έφερε την πρόκριση

Πολωνία - Αργεντινή 0-2: Η παρέα 
του Μέσι πέρασε στους 16

Η 
Αργεντ ινή έπαιξε ως πρω-
ταθλήτρια Νότιας Αμερικής 
και φαβορί για την κατάκτη-
ση του Παγκοσμίου Κυπέλ-

λου 2022 για πρώτη φορά έπειτα από 
καιρό και επιβλήθηκε με 2-0 της Πο-
λωνίας χάρη σε γκολ των Αλέξις Μακ 
Άλιστερ και Χουλιάν Άλβαρες, «κλει-
δώνοντας» την πρωτιά του 3ου ομίλου 
της διοργάνωσης.
Παρά την αποτυχία του Λιονέλ Μέσι σε 
πέναλτι που έπιασε ο Βόιτσιεχ Σέσνι, 
η «αλμπισελέσ τε» κέρδισε τον 
όμιλο και θα αντιμετωπίσει 
την Αυσ τραλία το Σάβ-
βατο στη φάση των 16. 
Η Πολων ία θα αν τ ι-
με τωπίσει τη Γαλλία 
σ την επόμενη φάση, 
αφού τερμάτ ισε σ τη 
2η θέση λόγω καλύτε-
ρης διαφοράς τερμά-
των από το Μεξικό.
Η δράση μεταφέρθηκε 
πρώτα σ το γήπεδο της 
Πολωνίας και από τα μέσα 
του 1ου μέρους και με τά σ τη 
μεγάλη περιοχή της. Οι Αργεν τ ινοί 
ήταν πιεστικοί και το μόνο ερώτημα 
ήταν πώς θα διασπάσουν την πολυ-
πρόσωπη άμυνα των πρωτοπόρων του 
ομίλου, που προκρίνονταν ακόμα και 
με ισοπαλία.
Ο αριστερός μπακ της πρωταθλήτριας 
Νότιας Αμερικής, Μάρκος Ακούνια, 
εξελίχθηκε σε πρωταγωνισ τή, αφού 
αρχικά αναλάμβανε τ ις τελικές προ-
σπάθειες (με μεγάλη αστοχία) και στη 
συνέχεια τις τελικές πάσες (με καλύ-
τερη μοίρα). Ο Χουλιάν Άλβαρες δοκί-
μασε αρκετές φορές τα αν τανακλα-
στικά του Βόιτσιεχ Σέσνι και λίγο αργό-
τερα το ίδιο έκανε και ο Ντε Πολ με τον 
Λιονέλ Μέσι, ακόμα και ο Άνχελ ν τ ι 
Μαρία με απευθείας εκτέλεση κόρνερ.
Στο 38’, ο Σέσνι έπειτα από επέμβαση 
σε τετ α τετ και συνέχιση της φάσης, 
βγήκε για να διώξει μια σέντρα προ 
του Μέσι, όμως τον χ τύπησε με το 

χέρι σ το πρόσωπο και σ τη συνέχεια 
έπεσε πάνω του. Ο διαιτητής καταλό-
γισε πέναλτι έχοντας δει τη φάση στο 
VIDEO, όμως ο τερματοφύλακας της 
Γιουβέντους νίκησε τον πρώτο σε μου-
ντιαλικές συμμετοχές Αργεντινό, που 
προσπέρασε τον Ντιέγκο Μαραντόνα 
(22 αντί 21).
Το 2ο ημίχρονο άρχισε με ό,τι έλειψε 
από το 1ο μέρος. Στο 1ο λεπτό, ο 
Ναουέλ Μολίνα έβγαλε τη σέντρα από 
δεξιά και ο Αλέξις Μακ Άλισ τερ με 

σουτ από το πέναλτι έκανε το 
1-0. Το γκολ απελευθέρωσε 

τους Αργεν τ ινούς, αλλά 
δεν άλλαξε πολλά πράγ-
ματα για την Πολωνία, 
που έδε ιχνε να μην 
έχει σχέδιο επίθεση. 
Μ ία  κεφ α λ ιά  τ ο υ 
Καμίλ Γκλικ ήταν η 
μοναδική επικίνδυνη 

στιγμή των Πολωνών, 
που στη συνέχεια εξα-

κολούθησαν να αμύνο-
νται.

Οι αλλαγές της Πολωνίας δεν 
άλλαξαν την εικόνα του αγώνα, με την 
Αργεντινή να έχει το πάνω χέρι. Στο 
67ο λεπτό είχε φτάσει η ώρα να «κλει-
δώσει» τη νίκη και την πρώτη θέση με 
γκολ του Άλβαρες, το οποίο διαδέχθη-
καν άλλες δύο καλές στιγμές για γκολ.
Την ίδια στιγμή, το Μεξικό είχε πάρει 
προβάδισμα δύο τερμάτων απέναντι 
σ τη Σαουδική Αραβία, με συνέπεια 
να προκύπτει σχεδόν απόλυτη ισορ-
ροπία με τους Πολωνούς στον πίνακα 
της βαθμολογίας. Μοναδική διαφορο-
ποίηση ήταν οι πειθαρχικοί πόντοι, με 
την Πολωνία να έχει λιγότερες κίτρινες 
κάρτες και γι’ αυτό να πλασάρεται στη 
2η θέση.
Οι Αργεντινοί είχαν τον έλεγχο μέχρι 
το τελευταίο λεπτό και μπορεί να έχα-
σαν ευκαιρίε ς με τον Μέσι και τον 
Λαουτάρο Μαρτίνες, έμειναν στο 2-0, 
σκορ που εν τέλει έδωσε την πρόκριση 
και στους Πολωνούς.

Αυστραλία - Δανία 1-0: Ο Λέκι 
έστειλε τα Καγκουρό στα νοκ 
άουτ και τους Δανούς σπίτι τους

Η 
Αυστραλία βρήκε ένα γκολ 
με τον Μάθιου Λέκι κι η νίκη 
1-0 επί της Δανίας την έστει-
λε στα νοκ άουτ του Μουντι-

άλ 2022, αφήνοντας στην τελευταία 
θέση του ομίλου την ομάδα του Κρί-
στιαν Έρικσεν. Η Αυστραλία έκανε για 
πρώτη φορά στην ιστορία της δύο νί-
κες σε φάση ομίλων και με το 1-0 κό-
ν τρα σ τη Δανία πήρε την πρόκριση 
στη φάση των 16 του Μουντιάλ 2022, 
αφήνοντας ουραγούς στον 4ο όμιλο 
τους Ευρωπαίους.
Το γκολ του Μάθιου Λέκι στην αντεπί-
θεση ήταν αρκετό για τα «καγκουρό», 
που τελικά τερμάτισαν στη 2η θέση, 
πίσω από τη Γαλλία. Αυτό σημαίνει ότι 
θα αντιμετωπίσουν το νικητή του 3ου 
ομίλου (Πολωνία, Αργεντινή ή Σαου-
δική Αραβία) το προσεχές Σάββατο.
Ο στόχος της Αυστραλίας ήταν σαφής, 
έστω κι αν ο Γκράχαμ Άρνολντ δεν το 
παραδεχόταν. 
Η Δανία πήρε την κατοχή και προ-
σπάθησε να απειλήσει από νωρίς την 
εστία του Ματ Ράιαν, όμως η πολυ-
πρόσωπη άμυνα των Αυσ τραλών 
εμπόδιζε τις συνεργασίες των Δανών. 
Το αποτέλεσμα ήταν κάποια άσκοπα 
σουτ από κακές θέσεις, που γίνονταν 
εύκολη λεία για τον τερματοφύλακα 
των Αυστραλών.
Ο  Γιό α κ ιμ  Μά λ ε  κα ι  ο  Γέσ π ε ρ 
Λίντστρεμ από αριστερά ήταν οι πιο 
επικίνδυνοι παίκτης για τη Δανία. 
Οι επελάσεις τους προκαλούσαν ρήγ-
ματα, όμως δεν είχαν συμπαράσταση 
από τους επιθετικούς, αφού ούτε ο 
Μάρτιν Μπρέθγουεϊτ ούτε ο Αντρέας 
Σκοβ Όλσεν βρέθηκαν σε καλή μέρα.
Οι δύο προπονητές έκαναν από μία 

κίνηση στην ανάπαυλα, όμως η εικόνα 
του παιχνιδιού δεν άλλαξε. 
Η Δανία είχε το πάνω χέρι, γύριζε την 
μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή της 
αντιπάλου της, όμως δεν κατάφερνε 
να κάνει κάτι ουσιαστικό. Τα περισ-
σότερα σουτ κόν τραραν πάνω σ τα 
σώματα και γι’ αυτό ο Κάσπερ Χιούλ-
μαντ έπρεπε να παρέμβει.
Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα 
έριξε στον αγώνα τους Μίκελ Ντάμ-
σγκααρντ και Κάσπερ Ντόλμπεργκ, 
«φρεσκάροντας» τη γραμμή κρούσης 
του. 
Στην επόμενη φάση όμως, η Αυστρα-
λία βγήκε στην κόντρα με τον Μάθιου 
Λέκι, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και 
βρήκε τρόπο να σουτάρει, κάνοντας το 
1-0 κόντρα στη ροή του αγώνα.
Το  γκολ  αυ τό  έκανε  ακόμα π ιο 
δύσκολο το έργο των Δανών, που 
δίχως τις εμπνεύσεις του (κακού) Κρί-
στιαν Έρικσεν και με τον Μάλε να γίνε-
ται αλλαγή στο 70’, δεν ήταν δυνατόν 
να φτάσει στην ανατροπή που χρεια-
ζόταν.
Από το 80ό λεπτό και μετά, οι Δανοί 
κατέφυγαν και σ τ ις ψηλές μπαλιές, 
αφού μέχρι τότε δεν μπορούσαν να 
απειλήσουν με άλλους τρόπους. 
Ούτε με αυτόν τα κατάφεραν και ένα 
σουτ του Αλεξάν τερ Μπαχ ήταν η 
πρώτη και τελευταία καλή στιγμή τους 
στο 2ο μέρος, όμως πολύ αργά για να 
τους δώσει ρυθμό.
Το 1-0 παρέμεινε μέχρι τέλους κι η 
Αυστραλία προκρίθηκε σε νοκ άουτ 
για δεύτερη φορά στην ιστορία της και 
πρώτη από το 2006, αφήνοντας εκτός 
ένα από τα φαβορί του ομίλου.
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Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ 
Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού 
μελέτησε τις παραπομπές που είχε 
ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες 
ποινές:
 

Ο 
Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αρι-
στοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτη-
σε τις παραπομπές που είχε ενώπιον 
του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του διαιτητή Μιχάλη Λουκά κατά 
του Ιωάννη Καμπέρη, ποδοσφαιριστή του ΠΟ 
Ορμήδειας που αποβλήθηκε για βίαιη συμπε-
ριφορά (αλληλοκτυπήθηκε με αντίπαλο ποδο-
σφαιριστή) στον  αγώνα  Πρωταθλήματος  
Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΠΟ Ορμή-
δειας – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/20.11.2022 (8η 
αγωνιστική).
Απόφαση: Αποκλεισμός 2 αγώνες
*Καταγγελία του διαιτητή Μιχάλη Λουκά κατά 
του Ανδρέα Σταύρου, ποδοσφαιριστή της 
ΑΠΕΑ που αποβλήθηκε για βίαιη συμπερι-
φορά (αλληλοκτυπήθηκε με αντίπαλο ποδο-
σφαιριστή) στον  αγώνα  Πρωταθλήματος  
Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΠΟ Ορμή-
δειας – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/20.11.2022 (8η 
αγωνιστική).
Απόφαση: Αποκλεισμός 2 αγώνες
*Καταγγελία του διαιτητή Γιώργου Πέλεκη 
κατά της Ειρήνης Μιχαήλ, ποδοσφαιρίστρια 
της ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ που αποβλήθηκε γιατί 
ενώ το παιχνίδι ήταν σταματημένο γύρισε 
και έσπρωξε βίαια αντίπαλη ποδοσφαιρί-
στρια στον αγώνα  Πρωταθλήματος Γυναι-
κείου Ποδοσφαίρου ΛΕΥΚΟΘΕΑ Λατσιών – 
LAKATAMIA F C/20.11.2022 (8η αγωνιστική).
Απόφαση: Αποκλεισμός 1 αγώνας
*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ 
Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας γιατί η ομάδα 
συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά 
παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχι-
κών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Κυπέλ-
λου COCA-COLA Γ’ & Επίλεκτης Κατηγορίας 
ΣΤΟΚ ΕΛΗΑ Λυθροδόντα – ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ Αγίου 
Θεοδώρου Λάρνακας /16.11.2022.
Απόφαση: Πρόστιμο
*Καταγγελία κατά της ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσο-
χούς γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρε-
πώς (5 κάρτες),  κατά  παράβαση  του άρθρου 
10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ 
στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ 
Φάσης ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς – ΕΘΝΙΚΟΣ 
Λατσιών/19.11.2022 (8η αγωνιστική).
Απόφαση: Πρόστιμο
*Καταγγελία κατά της ΕΛΗΑΣ Λυθροδόντα 
γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 
κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) 
των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον 
αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ 
Φάσης ΕΛΗΑ Λυθροδόντα – ΚΟΥΡΗΣ Ερή-
μης/19.11.2022 (8η αγωνιστική).
Απόφαση: Πρόστιμο
*Διακοπείς αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων 
Κ-19 B’ Κατηγορίας ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΑΛΚΗ 
Ορόκλινης/20.11.2022 (8η αγωνιστική).
Απόφαση: Κατακυρώθηκε με 3-0 υπέρ του 
Εθνικού Άχνας
*Μη διεξαχθείς αγώνας Πρωταθλήματος Νέων 
Κ-19 Γ’ Κατηγορίας ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς – ΕΘΝΙΚΟΣ 
Λατσιών/20.11.2022 (8η αγωνιστική).
Απόφαση: Κατακυρώθηκε με 3-0 υπέρ του 
Εθνικού Λατσιών, πρόστιμο στην ΑΠΕΠ

*Μη διεξαχθείς αγώνας Πρωταθλήματος Νέων 
Κ-19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου ΑΠΟΝΑ Ανάγυ-
ιας–ΕΛΗΑ Λυθροδόντα/20.11.2022 (8η αγω-
νιστική).
Απόφαση: Κατακυρώθηκε με 3-0 υπέρ του 
ΑΠΟΝΑ, πρόστιμο στην Εληά
*Καταγγελία κατά του ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΟΛΩΤΑ, 
γυμνασίαρχου ΠΑΦΟΣ FC για πλημμελή εκτέ-
λεση των καθηκόντων του κατά την διάρκεια 
του αγώνα (συμπεριφερόταν σαν φίλαθλος), 
κατά παράβαση του άρθρου 30 του Κεφα-
λαίου ΧΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήμα-
τος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2022/2023 στον 
αγώνα Ανώτατη Κατηγορία  Παίδων  Κ-17  A’  
Φάση ΠΑΦΟΣ FC – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώ-
στου/19.11.2022 (8η αγωνιστική).
Απόφαση: Πρόστιμο
*Καταγγελία κατά:
(α) της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώστου  γιατί 
η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), 
κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πει-
θαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.
Απόφαση: Πρόστιμο

(β) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΜΩΔΡΟΜΟΥ, 
προπονητή της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώ-
στου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέ-
δειξε μετά την αποβολή του από τον αγωνι-
στικό χώρο στο 71ο λεπτό του αγώνα προς τον 
πάγκο της αντίπαλης ομάδας (άσεμνες χειρονο-
μίες), κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πει-
θαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.
Απόφαση: Αποκλεισμός 3 αγώνες και πρό-
στιμο
στον αγώνα Ανώτατη Κατηγορία  Παίδων  Κ-17  
A’  Φάση ΠΑΦΟΣ F C – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμο-
χώστου/19.11.2022 (8η αγωνιστική).
*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ για επεισό-
δια (έντονοι διαπληκτισμοί) που προκλήθηκαν 
από οπαδούς της ομάδας με οπαδούς της αντί-
παλης ομάδας στην κερκίδα στο 75ο λεπτό του 
αγώνα που προκάλεσαν αναταραχή εντός του 
γηπέδου, κατά παράβαση του άρθρου 4(κβ) 
των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον 
αγώνα  Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 Α’ 
Φάση  ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΟΜΟΝΟΙΑ 
Λευκωσίας/19.11.2022 (8η αγωνιστική).
Απόφαση: Πρόστιμο
*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας 
για επεισόδια (έντονοι διαπληκτισμοί) που 
προκλήθηκαν από οπαδούς της ομάδας με 
οπαδούς της αντίπαλης ομάδας στην κερκίδα 

στο 75ο λεπτό του αγώνα που προκάλεσαν 
αναταραχή εντός του γηπέδου, κατά παράβαση 
του άρθρου 4(κβ) των Πειθαρχικών Κανονι-
σμών της ΚΟΠ στον αγώνα  Ανώτατη Κατηγο-
ρία Παίδων Κ-17 Α’ Φάση  ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμε-
σού – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/19.11.2022 (8η 
αγωνιστική).
Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΕΛΗΑΣ Λυθροδόντα  
γιατί δεν δήλωσε και δεν χρησιμοποίησε προ-
πονητή κατά την διάρκεια του αγώνα  κατά 
παράβαση των άρθρων 8 και 14 του Κεφ. ΧΙΙΙ 
της Προκήρυξης Πρωταθλήματος  Γ’ Κατηγο-
ρίας περιόδου 2022/2023 στον αγώνα  Πρω-
ταθλήματος Παίδων Κ-14  Α’  Φάση  περιόδου 
2022-2023 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΕΛΗΑ 
Λυθροδόντα/20.11.2022 (6η αγωνιστική).
Απόφαση: Πρόστιμο
*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ-14 περι-
όδου 2022-2023 ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας – ΑΣΙΛ 
Λύσης/20.11.2022 (6η αγωνιστική) για την τύχη 
του.

Απόφαση: Κατακυρώθηκε με 5-0 υπέρ του 
ΑΣΙΛ
*Καταγγελία κατά του ΧΑΛΚΑΝΟΡΑ Ιδαλίου 
γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή 
€300= που επιβλήθηκε στο σωματείο στις 
12.10.2022 από την Δικαστική Επιτροπή στον 
αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγο-
ρίας περιόδου 2022-2023 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 
– ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου/02.10.2022 (1η αγω-
νιστική)  αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παρά-
βαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονι-
σμών της ΚΟΠ.
Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών, 
εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 30 ημε-
ρών
*Καταγγελία κατά της VALENCIA CF SOCCER 
ACADEMY CYPRUS γιατί παρέλειψε να πλη-
ρώσει χρηματική ποινή €200= που επιβλή-
θηκε στο σωματείο στις 19.10.2022 από την 
Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλή-
ματος Παίδων Κ-16 περιόδου 2022-2023 
ΕΛΠΙΔΑ Λιοπετρίου – VALENCIA CF SOCCER 
ACADEMY CYPRUS /09.10.2022 (1η αγωνι-
στική) αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παρά-
βαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανο-
νισμών της ΚΟΠ.
Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών, 
εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 30 ημε-

ρών
*Καταγγελία κατά της ΑΓΙΑΣ Νάπας γιατί παρέ-
λειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €200= 
που επιβλήθηκε στον Περικλή Ιωάννου, Γυμνα-
σίαρχο του σωματείου και στο σωματείο στις 
19.10.2022 από την Δικαστική Επιτροπή στον 
αγώνα Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 A’ 
Φάση περιόδου 2022-2023 ΑΟΑΝ Αγίας 
Νάπας – ΑΕΛ Λεμεσού/08.10.2022 (3η αγω-
νιστική) αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παρά-
βαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονι-
σμών της ΚΟΠ.
Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών, 
εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 30 ημε-
ρών
*Καταγγελία κατά της ΑΓΙΑΣ Νάπας γιατί παρέ-
λειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €1800= 
που επιβλήθηκε στο σωματείο και στον Ηλία 
Γεωργίου, ποδοσφαιριστή του σωματείου στις 
19.10.2022 από την Δικαστική Επιτροπή στον 
αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περι-
όδου 2022-2023 ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας – ΑΛΣ 
ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/08.10.2022 (4η αγω-
νιστική) αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παρά-
βαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονι-
σμών της ΚΟΠ.
Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών, 
εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 30 ημε-
ρών
*Καταγγελία κατά της ΕΛΗΑΣ Λυθροδόντα 
γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή 
€400= που επιβλήθηκε στον Ιάκωβο Ευαγγέ-
λου, ποδοσφαιριστή του σωματείου και στο 
σωματείο στις 19.10.2022 από την Δικαστική 
Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατη-
γορίας, Α’ Φάση περιόδου 2022-2023 ΕΛΗΑ 
Λυθροδόντα – ΑΕΠ Πολεμιδιών/08.10.2022 
(2η αγωνιστική) αν και παρήλθαν 30 μέρες 
κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχι-
κών Κανονισμών της ΚΟΠ.
Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών, 
εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 30 ημε-
ρών

*Καταγγελία κατά της ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς 
γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή 
€200= που επιβλήθηκε στο σωματείο στις 
19.10.2022 από την Δικαστική Επιτροπή στον 
αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων  Κ-17 περιό-
δου 2022-2023 ΑΣΙΛ Λύσης – ΕΝΑΔ Πόλης 
Χρυσοχούς/09.10.2022 (1η αγωνιστική) αν 
και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του 
άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της 
ΚΟΠ.
Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών, 
εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 30 ημε-
ρών
*Καταγγελία κατά της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμι-
διών γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική 
ποινή €6800= που επιβλήθηκε στο σωματείο 
και DMITRIY PUNIN Προέδρου της εταιρείας 
στις 19.10.2022 από την Δικαστική Επιτροπή 
στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA Α’ Φάσης 
περιόδου 2022-2023 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – 
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών /07.10.2022 (6η 
αγωνιστική) αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά 
παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών 
Κανονισμών της ΚΟΠ.
Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών, 
εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 30 ημε-
ρών και πρόστιμο

Μοίρασε ποινές ο Αθλητικός Δικαστής, προειδοποίηση για 
αφαίρεση βαθμών στην Καρμιώτισσα
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Ελλάδα - Βέλγιο 85-68: Παράσταση 
για Εθνική και Αντετοκούνμπο στο 
κατάμεστο ΟΑΚΑ

Με όπλο την ατσάλινη άμυνά της και με αρκετές λύσεις στην επίθεση η Εθνική ομάδα δεν πτοήθηκε 
από τις απουσίες της και κέρδισε το Βέλγιο στο «καυτό» και κατάμεστο ΟΑΚΑ (85-68) για τα 
προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, στο τελευταίο τεστ πριν από το EuroBasket 2022.

Σάσαρι - ΠΑΟΚ 82-78: Το 
πάλεψε, μα λύγισε στο 
φινάλε

Το ματς της 4ης αγωνιστικής 
σ το Basketball  Champions 
League  ή τ α ν  π ρα γ μα τ ικά 
δύσκολο για τον ΠΑΟΚ, που 
λίγε ς ημέρες με τά από την 
εκ τός έδρας ήτ τα από τον 
Παναθηναϊκό, είχε να αντιμε-
τωπίσει μία ομάδα που δεν 
είχε θετ ικό αποτέλεσμα σ τη 
διοργάνωση. Οι Θεσσαλονι-
κείς πάλεψαν, στο τέλος όμως 
ηττήθηκαν από τη Σάσαρι (82-
78) και την είδαν να τους πιάνει 
στο 1-3, χωρίς όμως να χάσουν 
και τη διαφορά καθώς σ το 
Παλατάκι την είχαν συντρίψει 
με 88-68.
Τζέιλεν Χαντς (19 πόντοι, 10/10 
βολές) και Τζέιλεν Ράιλι (20 
πόντοι, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ) 
ήταν οι κορυφαίοι του ΠΑΟΚ, 
με τον πρώτο να παίρνει με το 
σκορ στο 80-78 το μεγάλο, το 
κρίσιμο σουτ. Έπαιξε σε κατά-
σταση απομόνωσης, σούταρε 
από τα επτά μέτρα υπό καλές 
προϋποθέσ ε ις ,  όμως  δε ν 
πέτυχε το καλάθι που θα έδινε 
σ την ομάδα του μια μεγάλη 
νίκη.
Η κατάταξη του ομίλου
1. Ουνικάχα Μάλαγα 3-0 *
2. Ντιζόν 2-1 *
3. ΠΑΟΚ 1-3
4. Σάσαρι 1-3
* Έχουν έναν αγώνα λιγότερο, 
τον μεταξύ τους σ τη Γαλλία 
(30/11)
Με πλουραλισμό στην επίθεση 
και με καλό ποσοστό στο δίπο-
ντο, η Σάσαρι πήρε τον έλεγχο 
του αγώνα προς τα τέλη της 
1ης περιόδου, την ώρα που οι 
γηπεδούχοι είχαν περισσότε-
ρες επιλογές, καλύτερη δημι-
ουργία και οκτώ λάθη λιγότερα 
από τους αντιπάλους τους στο 
φινάλε του α’ μέρους (40-30).
Ένα τρίποντο του Τζεντίλε (52-
39) έγειρε τη ζυγαριά υπέρ της 
Σάσαρι, όταν ο ΠΑΟΚ προ-
σπαθούσε να μπει στο ματς, 

με τον Λυκογιάννη να ψάχνει 
στον πάγκο του, να βλέπει την 
ομάδα του να μειώνει στους 
τρεις (63-60), αλλά τον Ρέν-
φρο να κάνει αν τ ιαθλητ ικό 
φάουλ στο 71-66. Σαλούστρος 
και Ράιλ συνέχισαν να προ-
σπάθεια, ο Ρένφρο κάρφωσε 
για το 75-73, όμως το πέμπτο 
φάουλ του Ράιλι έδωσε βολές 
στον Ρόμπινσον για το +4 της 
Σάσαρι. Ρένφρο και Χαντς μεί-
ωσαν στον πόντο με βολές (79-
78), ο Φράνκε έκλεψε τη μπάλα 
σ την επαναφορά γ ια να την 
χάσει, ο Ρένφρο έκανε φάουλ 
στον Κρούσλιν και εκείνος είχε 
1/2 για το 80-78 στα 15.4». Ο 
Λυκογιάννης κάλεσε timeout, 
έδωσε τη μπάλα στον Χαντς, 
εκείνος έπαιξε στο ένας ενα-
ντίον ενός, σούταρε από το τρί-
ποντο, όμως ενώ το σουτ ήταν 
καλό, δεν ήταν εύστοχο για να 
φύγει ο ΠΑΟΚ ηττημένος στα 
σημεία από τη Σαρδηνία.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-14, 40-30, 
63-55, 82-78
ΣΑΣΑΡΙ (Μπούκι): Μπέν τζι-
ους 18 (4/4 δίποντα, 2/4 τρί-
πον τα, 4 /4 βολές, 8 ριμπά-
ουντ), Κρούσλιν 3, Νίκολιτς 6 
(1/6 σουτ, 7 ασίστ), Ρόμπινσον 
14 (2/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 
7/7 βολές, 6 ασίστ), Στίβενς 15 
(7/10 δίποντα, 10 ριμπάουντ), 
Ντεβέκι, Ντιοπ 5, Τζεντίλε 7 
(1), Τζόουνς 10 (1), Τρέιερ 4
ΠΑΟΚ (Λυκογιάννης): Φράνκε 
6 (2 /8 σουτ), Χαντ ς 19 (3/8 
δίποντα, 1/2 τρίποντα, 10/10 
βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 
2  κ λ ε ψ ίμα τ α 0,  Μα ργα ρί -
της 4, Πόλι 15 (3/3 τρίποντ,α 
6/7 βολές), Σαλούστρος 6 (10 
ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψί-
ματα), Χρηστίδης, Ρένφρο 8 
(5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ράιλι 
20 (2/3 δίποντα, 5/12 τρίπο-
ντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 
ασίστ, 2 κλεψίματα), Σλαφτσά-
κης, Τσιακμάς

Στο κατάμεστο και «καυτό» κλειστό των Ολυμπια-
κών Εγκαταστάσεων η Εθνική πέρασε με άριστα το 
τελευταίο τεστ πριν από το EuroBasket 2022. Το αντι-
προσωπευτικό μας συγκρότημα κέρδισε με άνεση το 
Βέλγιο (85-68) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου 2023, κάλυψε και τις τελευταίες απουσίες 
της και πλέον στρέφει την προσοχή της στο μεγάλο 
στοίχημα, τον όμιλο στο Μιλάνο και το Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ακούραστος, έκανε 
για ακόμα μία φορά εξαιρετικό ματς και γέμισε την 
στατιστική του βοηθώντας την ομάδα και στις δύο 
πλευρές του γηπέδου. Η όρεξη στην άμυνα ήταν 
κλειδί για την ομάδα του Ιτούδη που περιόρισε τα 
ατού των Βέλγων, υποχρεώνοντάς τους σε 
συνολικά 23 λάθη.
Οι αλλαγές στην πεντάδα δεν έριξαν 
τον ρυθμό της Ελλάδας που πήρε 
ώθηση και από τον κόσμο που 
έγραψε νέο ρεκόρ προσέλευ-
σης σε προκριματικά παγκο-
σμίου στην Ευρώπη, για να 
καθαρίσει το ματς από το 
πρώτο μισό (το έκλεισε στο 
+16).
Οι διεθνείς μας έκαναν τα 
πάντα σωστά, ήταν σχεδόν 
αλάνθαστοι (είχαν συνολικά στο 
ματς 10 λάθη), την ώρα που όποιον 
έμπαινε στον αγώνα βοηθούσε με τον 
δικό του τρόπο. Πλέον η Εθνική βρίσκεται 
στο 4-2 βάζοντας γερές βάσεις για την πρόκριση στο 
παγκόσμιο, την ώρα που το Βέλγιο έπεσε στο 3-3.
Κορυφαίος σκόρερ και σε αυτό το ματς ήταν ο Γιάν-
νης Αντετοκούνμπο που έκλεισε το παιχνίδι στους 26 
πόντους (10/14 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/9 βολές, 7 
ριμπάουτ, 1 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα σε 24’:40’’), 
την ώρα που εξαιρετικός ήταν και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ 
με 22 πόντους (5/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4 ριμπά-
ουντ, 3 ασίστ). Για τους Βέλγους διασώθηκαν ο Ρετίν 
Ομπασοχάν με 14 πόντους και ο Ίσμαελ Μπακό με 12 
πόντους.
Με όρεξη και ατσάλινη άμυνα
Με τους Ντόρσεϊ, Καλάθη, Παπανικολάου, Γιάννη και 
Θανάση Αντετοκούνμπο ξεκίνησε το ματς ο Δημή-
τρης Ιτούδης με την διάθεση της Εθνικής στην άμυνα 

να είναι εμφανής από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Η 
Ελλάδα ξεκίνησε το ματς έχοντας τρία κλεψίματα και 
με σερί 7-0 στα πρώτα τρία λεπτά (9-2). Με ατομικές 
ενέργειες του Μπάκο οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν 
στους έξι πόντους, όμως ένα τρίποντο του Θανάση 
και ένα δίποντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο έφεραν τη 
διαφορά στους 11 πόντους (17-6).
Η άμυνα της Εθνικής ήταν εκείνη που έδινε ρυθμό και 
στην επίθεση, με την διαφορά να ανοίγει στα τέλη της 
πρώτης περιόδου (30-15) και το Βέλγιο να αδυνατεί 
να βρει λύσεις προκειμένου να σταματήσει το επιθε-
τικό κρεσέντο της Εθνικής ή να συνδεθεί με το αντί-
παλο καλάθι, πληρώνοντας τα 7 λάθη που έκανε στην 
πρώτη περίοδο.

Οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη κράτησαν τον 
ρυθμό της πρώτης περιόδου και στο 

ξεκίνημα της δεύτερης. Οι αλλαγές 
που έγιναν στην πεντάδα δεν χάλα-

σαν τον ρυθμό της ομάδας, ανα-
γκάζοντας τους φιλοξενούμε-
νους σε πολύ χαμηλά ποσοστά 
στην επίθεση. Με μόλις τρία 
λάθη σε 16 αγωνιστικά λεπτά 
και έξι κλεψίματα η Εθνική 
πήρε άριστα στο πρώτο μισό 
και αν και έριξε λίγο τον επι-

θετικό της ρυθμό στο τέλος της, 
την έκλεισε στο +16.

Κράτησε τα ηνία και καθάρισε το 
ματς στο β’ μέρος

Το Βέλγιο μπήκε καλύτερα στο β’ μέρος του 
αγώνα, ωστόσο η Ελλάδα παρέμεινε σε ρόλο οδη-
γού παίζοντας όσο χρειαζόταν για να μην απειληθεί. 
Η Εθνική έχασε ορισμένες ευκαιρίες να μεγαλώσει κι 
άλλο τη διαφορά της όμως δεν το πλήρωσε. Το Βέλγιο 
μπόρεσε να μειώσει μέχρι τους 13 πόντους, όμως η 
διαφορά δυναμικότητας ήταν εμφανής. Η άμυνα λει-
τούργησε και η Ελλάδα έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο για 
να πάει το ματς στο +19 (59-40 στο 26’).
Με την διαφορά να βρίσκεται σταθερά στους 20 
πόντους υπέρ της Ελλάδας και τα νεύρα των Βέλ-
γων να χαλάνε για λίγο την ατμόσφαιρα του αγώνα, 
η Εθνική διαχειρίστηκε τα συναισθήματά της μαζί και 
τη διαφορά. Το Βέλγιο θέλησε να ρίξει τον ρυθμό με 
φάουλ και νεύρα όμως η Ελλάδα έκανε το χρέος της 
και πανηγύρισε μπροστά στον κόσμο της το 85-68.

Γ
ια 28 λεπτά ο Ολυμπιακός είχε το παιχνί-
δι στα... μέτρα του, αλλά μέχρι την κόρνα 
της λήξης φρόντισαν οι ίδιοι οι παίκτες του 
Γιώργου Μπαρτζώκα με τα λάθη και τις βια-

στικές τους επιλογές καθώς επίσης και η ικανότητα 
των Βασίλιε Μίτσιτς και Γουίλ Κλάιμπερν, να αλλά-
ξει η κατάσταση. Η Αναντολού Εφές νίκησε με 82-
71, πέτυχε την τέταρτη διαδοχική νίκη της και οι 
«ερυθρόλευκοι» έχασαν ένα ματς όπως ακριβώς 
πριν λίγες μέρες στο Τελ Αβίβ.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τόσο ιδανικά το παιχνίδι 
που προηγήθηκε με 0-7 και υποχρέωσε τον Ατα-
μάν να καλέσει τάιμ στο 2ο λεπτό. Η Εφές άλλαξε 
τα 4/5 της πεντάδας της και η αλήθεια είναι πως 
τα μακρινά σουτ του Κλάιμπερν της πρόσφεραν 
σκορ, όμως στην άλλη πλευρά οι Πειραιώτες όταν 
δε βιάζονταν και είχαν υπομονή έβρισκαν 
λύσεις και έτσι με τους Φαλ και Βεζέν-
κοβ να αποκτούν επαφή με το αντί-
παλο καλάθι προηγήθηκαν με 
8-16 (8’).
Στην αρχή της δεύτερης περιό-
δου Μπομπουά και Μίτσιτς βρή-
καν στόχο πίσω από τα 6.75 δίνο-
ντας ψυχολογία στους συμπαί-
κτες τους, όμως ο Λαρεντζάκης στο 
πρώτο τετράλεπτό του στο παρκέ 
σκόραρε 8 πόντους και μαζί με ένα 
έμμεσο τρίποντο του Πίτερς κι ένα άμεσο 
από τον Σλούκα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο +10 
(26-36, 15’). Οι προσωπικότητες των γηπεδούχων 
βγήκαν μπροστά και ειδικά ο Μπομπουά βοήθησε 
στην αντίδρασή της ομάδας τους η οποία μείωσε 
σε 33-37 λίγο πριν την ανάπαυλα αν και τελικά ο 
Ολυμπιακός χάρη σε πόντους του Σλούκα πήγε στα 
αποδυτήρια με το σκορ στο 33-41.
Για τους «ερυθρόλευκους» ήταν σημαντικό να 
μπουν καλά στο τρίτο δεκάλεπτο. Στην επίθεση 
δεν το κατάφεραν, όμως η εκπληκτική τους άμυνα 
δεν άφησε στην Εφές το περιθώριο να ρίξει τη δια-
φορά και με τον Φαλ να καρφώνει έγινε το 35-45 
(24’). Η είσοδος του Ζίζιτς στον αγωνιστικό χώρο 
έδωσε inside game στους Τούρκους, που επίσης 
εκμεταλλεύτηκαν πως πήγαν γρήγορα στο μπό-
νους των βολών λόγω των ομαδικών φάουλ των 
«ερυθρόλευκων» και μείωσαν σε 46-47 (26’). Ο 
Ολυμπιακός σκόραρε με δυσκολία και σε τέτοιες 
περιπτώσεις οι σπουδαίοι παίκτες δίνουν λύσεις. 
Αυτό έκανε ο Βεζένκοβ με 2/2 τρίποντα χάρη στα 
οποία μετέτρεψε το σκορ σε 46-53 (28’), αλλά και 

πάλι η Εφές μάζεψε την διαφορά στο τέλος του 
δεκαλέπτου (52-53, 30’).
Η Εφές μπήκε με το μομέντουμ στην κρίσιμη 
τελευταία περίοδο και ο Κλάιμπερν με 2/2 τρί-
ποντα την έβαλε μπροστά στο σκορ (58-53, 32’). 
Η επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού δεν ήταν 
καλή, δεν πάσαραν, είχαν βιαστικές αποφάσεις 
και το... πλήρωσε. Μίτσιτς και Μπομπούα παρα-
σύρθηκαν από τον Κλάιμπερν και έτσι τα μεμο-
νωμένα τρίποντα από Σλούκα και Λαρεντζάκη δεν 
ήταν ικανά να διαφοροποιήσουν την κατάσταση. 
Κάθε φορά που αποκτούσαν πιθανότητα αντίδρα-
σης τους σταματούσε την όρεξη ο Μίτσιτς και έτσι 
η κόρνα της λήξης βρήκε την Αναντολού Εφές νική-
τρια με 82-71.
ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η Αναντολού Εφές στο 

28’ έχανε με 46-53. Στο 32΄ήταν μπροστά 
με 58-53 και το σερί εύστοχων σουτ 

τριών πόντων από τους Μίτσ ιτ ς, 
Μπομπουά, Μπράιαντ σταμάτησε 
στα έξι εύστοχα. Το ματς όσο κι αν 
προσπαθούσε ο Ολυμπιακός δεν... 
γύριζε με κανέναν τρόπο.
O MVP: Ο Βασίλιε Μίτσιτς άγγιξε 
το triple double με 18 πόντους, 9 

ριμπάουντ και 9 ασίστ. Τρομερός 
και ο Γουίλ Κλάιμπερν με 24 πόντους, 

5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 
λάθη.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Εκτός κλίματος ο Αϊζάια 
Κάνααν. Άστοχος ο Κώστας Παπανικολάου (0/5).
Ο ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Ροντρίγκ Μπομπουά χτίζει 
παράδοση με τον Ολυμπιακό. Σταμάτησε στους 19 
πόντους, τα 6 ριμπάουντ και τα 3 κλεψίματα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η Εφές τελείωσε με 
15/30 τρίποντα. Επίσης υπέπεσε σε λιγότερα λάθη 
από τον Ολυμπιακό (9-13).
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η κακή αντίδραση στο 
τελευταίο λεπτό με αποτέλεσμα η διαφορά να 
εκτοξευτεί στο +11 χωρίς κανένα λόγο.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ: Ο Ολυμπιακός στο μεγαλύτερο μέρος 
των τριών πρώτων δεκαλέπτων πήγε το παιχνίδι 
όπως και όπου το ήθελε και το είχε σχεδιάσει. 
Πολύ καλή άμυνα, πίεση στην μπάλα και μπροστά 
στο σκορ. Στην τελευταία περίοδο όμως τα πάντα 
τα έκαναν λάθος. Η Αναντολού Εφές είναι ομα-
δάρα, έχει παικταράδες και το ταλέντο τους ήταν 
αρκετό για να «γυρίσει» το ματς και να πανηγυ-
ρίσει.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-18, 33-41, 52-53, 82-71

Αναντολού Εφές - Ολυμπιακός 82-71
Βιάστηκε να νικήσει κι έχασε

Ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα (46-53, 28’), αλλά στη συνέχεια επιδόθηκε 
σε διαγωνισμό βιασύνης κι ηττήθηκε από την Αναντολού Εφές με 82-71. Άγγιξε το triple 
double ο Μίτσιτς (18π., 9ρ., 9ασ.).
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Nίκη χωρίς Nίκη χωρίς 
αντίκρυσμα και νέο αντίκρυσμα και νέο 
μουντιαλικό κάζο!μουντιαλικό κάζο!

Αναντολού Εφές - Αναντολού Εφές - 
Ολυμπιακός 82-71: Ολυμπιακός 82-71: 
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έχασεέχασε

σελ. 62σελ. 62

2 Δεκεμβρίου 2022

SPORTS
www.hellasnews-radio.com


