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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Μπορεί να 

απογοητευτείς 

αν αποτύχεις 

αλλά θα είσαι 

καταδικασμένος 

αν δεν 

προσπαθήσεις”, 

Beverly Sills

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες, κι αυτή την 

εβδομάδα κοντά σας στην 

όμορφη παρέα της Hellas News.

Φυσικά, στην «οικογένεια 

του γραφείου μας», εκτός από τους πολλούς 

αξιόλογους συνεργάτες μας, η καθημερινότητά 

μας είναι τέσσερις άνθρωποι που είναι κάθε 

μέρα μαζί.

Ο Ηλίας Μιχαηλίδης, η Χριστιάνα Κιέσκου, ο 

Παναγιώτης Βάρσος κι εγώ.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζει η Χριστιάνα και 

όλοι εδώ θέλουμε να την ευχηθούμε ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΧΑΡΑ, ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ 

και να πραγματοποιήσει όλα της τα όνειρα και 

να την καμαρώνουν οι γονείς της και όλα τα 

αγαπημένα της πρόσωπα. ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΥ ΠΟΛΛΑ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ.

Φυσικά, αυτές τις μέρες λόγω και των εορτών, 

η πρόταση ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ 

θα μονοπωλήσουν την καθημερινότητά μας 

και λέω τι όμορφα θα ήταν ο κόσμος να λέγαμε 

γενικά όμορφες ευχές για την καθημερινότητά 

μας και να ήταν η ζωή μας πιο ήρεμη.

Γιατί, κακά τα ψέματα, όσο ήρεμος άνθρωπος 

κι αν είσαι όταν σε καθημερινή βάση βλέπεις 

κι ακούς τι γίνεται με τρομερή ταχύτητα στον 

πλανήτη Γη που ζούμε, μόνο ήσυχος δεν θα 

μπορείς να αισθάνεσαι όσο «αναίσθητος» κι αν 

είσαι.

Οπωσδήποτε για τους πιο μεγάλους γονείς και 

παππούδες η ανησυχία δεν είναι γι’ αυτούς 

αλλά τι θα γίνουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια 

του, πως θα μπορέσουν να επιπλεύσουν 

στα διάφορα ναυάγια-προκλήσεις της 

καθημερινότητας.

Τέλος πάντων, δεν θα ήθελα τέτοιες μέρες να 

γράφω απαισιόδοξα (γενικά δεν μου αρέσει) 

αλλά και πολύ τρα-λα-λα βλάπτει.

Εύχομαι η γέννηση του Θείου βρέφους 

όπως κάθε χρόνο να μας δίνει μια ελπίδα 

καλλίτερων ημερών και πρέπει αυτό το 

μήνυμα όλοι μας είτε πιστεύουν ή όχι σ’ 

αυτό το μήνυμα να ήμασταν ενωμένοι κι όσο 

μπορούμε να αλληλοϋποστηριζόμαστε και να 

δίνουμε όσο μπορούμε σε συμπολίτες μας που 

για τον άλφα ή βήτα λόγο δεν τους χαμογέλασε 

η ζωή.

Πάντως, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ 

που, μιλώντας με φίλους μου επιχειρηματίες 

συμπατριώτες μας, είναι πολύ ευχαριστημένοι 

από την καθημερινή κίνηση των επιχειρήσεών 

τους από ξένους αλλά και από Έλληνες 

που εκτιμούν και ξέρουν τι σημασία έχει να 

υποστηρίζουμε τις Ελληνικές επιχειρήσεις που 

κοσμούν την παροικία μας.

Καλά μου φιλαράκια, δύο εβδομάδες έμειναν 

όπως μπορεί ο καθένα ας κρατήσουμε τα 

ήθη και τα έθιμά μας και διδάξτε τα και 

μεταλαμπαδεύστε τα στα παιδιά σας. Είναι ιερό 

αυτό το καθήκον.

Γιατί ο ΕΛΛΗΝΑΣ-ΕΛΛΗΝΙΔΑ γεννιέται, δεν 

κατασκευάζεται. 

Μέχρι την άλλη εβδομάδα νάσται όλοι καλά.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 
ΤΗΣ HELLAS NEWS
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Ρομά πυροβόλησαν κατά αστυνομικών στον Ασπρόπυργο - Φωτιές και 
οδοφράγματα στο Σχιστό

Ν
έος κύκλος βίας απόψε από Ρομά, καθώς, σύμφωνα 
με πληροφορίες, 0 πυροβόλησαν κατά αστυνομι-
κών στον Ασπρόπυργο. Το περιστατικό σημειώθη-
κε στη λεωφόρο Διυλιστηρίων και τα πυρά προήλ-

θαν πιθανότατα από κυνηγετικό όπλο. 
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματι-
σμοί.
Την ίδια ώρα, χάος επικρατούσε στο Σχιστό Κορυδαλ-
λού. Φωτιές μαίνονταν στους δρόμους, οι διαμαρτυρόμε-
νοι -μετά τον πυροβολισμό του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη- 
Ρομά έκαιγαν κάδους και λάστιχα, ενώ στο σημείο έσπευσε η 
Πυροσβεστική. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι νεαροί άναψαν 
φωτιές σε κάδους σκουπιδιών στην οδό Δερβενακίων.
Σε εκτροπές της κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Αιγάλεω 
και στην  Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου προχώρησε η Τρο-
χαία. Ειδικότερα κλειστή είναι η Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίν-
θου (βόρειος παράδρομος N.E.O.A.K) από το 39 έως το 42 
χλμ. και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των 
Μεγάρων και η Περιφερειακή Οδός Αιγάλεω από το ύψος της 
Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου έως της λεωφόρο ΝΑΤΟ και 
στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Χθες, οι Ρομά προκάλεσαν εκτεταμένα επεισόδια σε διάφο-
ρες περιοχές της Ελλάδας. Υπενθυμίζεται, δε, ότι την Τρίτη στο 
Μενίδι -κατά τα επεισόδια από τους Ρομά- τραυματίστηκαν 10 
αστυνομικοί, οι τέσσερις από σκάγια.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ
Με εντατικό ρυθμό η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τις έρευ-
νες για να εξαρθρώσει εστίες παραβατικότητας στη Δυτική 
Αττική. Επτά συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές έχουν γίνει 
μέχρι στιγμής κατά την εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση της 
ΓΑΔΑ που πραγματοποιείται από το πρωί σε Ζεφύρι, Μενίδι, 
Άνω Λιόσια και Νεόκτιστα Ασπροπύργου, με αφορμή τα άγρια 
επεισόδια που σημειώθηκαν χθες και κατά τη διάρκεια της 
νύχτας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία και οι επτά συλλήψεις αφο-
ρούν κατοχή ναρκωτικών, τη στιγμή που έγιναν και 25 κατ’ 
οίκον έρευνες, ενώ η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι αργά το 
βράδυ.
Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε και 
εκτελείται από την ΓΑΔΑ, με την συμμετοχή διμοιριών ΜΑΤ, 
ΟΠΚΕ, ΕΚΑΜ, της Ασφάλειας και άλλων υπηρεσιών, καθώς 
και ελικοπτέρου, μέχρι που έπεσε το σκοτάδι και δύο οχημά-
των ρίψης νερού, («Αίαντες»), ενώ σε επιφυλακή είναι και οχή-
ματα της Πυροσβεστικής.
Αφορμή έδωσαν οι επιθέσεις από ομάδες Ρομά, ακόμα και 
με πυροβολισμούς, εναντίον αστυνομικών, καθώς και σε δύο 
άτομα στην περιφερειακή Αιγάλεω, εμπρησμό σε λεωφορείο, 

αλλά και η πυρκαγιά σε κατάστημα ελαστικών στον Ασπρό-
πυργο, η οποία προκάλεσε και την ενεργοποίηση του 112, 
λόγω των τοξικών καπνών.
Στα Άνω Λιόσια, από τις 10:00 το πρωί, αστυνομικοί των 
ΕΚΑΜ, των ΟΠΚΕ καθώς και διμοιρίες των ΜΑΤ συνοδεία 
περιπολικών επιχειρούν μέσα στον καταυλισμό και κάνουν 
έρευνες σε σπίτια προκειμένου να εντοπίσουν τους ταραξίες 
και τους δράστες της εμπρηστικής επίθεσης στο λεωφορείο 
του ΟΑΣΑ στη λεωφόρο Φυλής.

Καταστροφές από ρομά στο Μενίδι
Η επιχείρηση διεξάγεται κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφα-
λείας καθώς τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή επικρατεί ανα-
βρασμός με αφορμή το σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου 
Ρομά από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια της καταδίωξης 
στην Θεσσαλονίκη.
Από την οργή των νεαρών Ρομά δεν γλίτωσαν ούτε τα αστικά 
λεωφορεία. Οι διαδηλωτές εκτός από το λεωφορείο που πυρ-
πόλησαν στη συμβολή της λεωφόρου Φυλής με την οδό Ιου-
στινιανού επιτέθηκαν με πέτρες και σε δεύτερο λεωφορείο 
προκαλώντας σοβαρές, υλικές ζημιές και σπάζοντας τα τζάμια.
Τα τελευταία 24ωρα,  Ρομά που διαμαρτύρονται για τον βαρύ 
τραυματισμό 16χρονου από σφαίρα όπλου αστυνομικού μετά 

από καταδίωξη στα Διαβατά της Θεσσαλονίκης, έχουν επιδο-
θεί σε μπαράζ καταστροφών. 
Χαρακτηριστικά όσα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης (7/12) 
με ομάδες Ρομά να εισβάλλουν σε επιχειρήσεις με ελαστικά 
στη λεωφόρο Νάτο στον Ασπρόπυργο στις οποίες έβαλαν 
φωτιά με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κοκτέιλ φωτιάς 
και ρύπων που υποχρέωσε τις αρχές να στείλουν μήνυμα από 
το 112 προκειμένου να ενημερώσει τους κατοίκους της ευρύ-
τερης περιοχής για τον κίνδυνο από τους καπνούς των καμμέ-
νων ελαστικών.
Με παρόμοιο τρόπο έδρασαν Ρομά και στο Κορδελιό, επί-
σης το βράδυ της Τετάρτης, όταν χτύπησαν και τραυματίσαν 
εργαζομένους σε κατάστημα εστίασης επειδή τους είπαν ότι 
υπήρχε διαθέσιμο τραπέζι.
Σε αυτό το πλαίσιο μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί 
αφενός η πρόθεση των Ρομα να πραγματοποιήσουν μεγάλη 
συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή, ημέρα κατά 
την οποία αναμένεται να απολογηθεί ο 32χρονος αστυνομι-
κός, και αφετέρου η δήλωση ξαδέρφου του 16χρονου που 
νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» ότι 
«θα πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας» σε περίπτωση κατά την 
οποία δεν τιμωρηθεί ο αστυνομικός.

Ξυλοκόπησαν οδηγό φορτηγού
Όπως έγινε γνωστό σήμερα, στις 23:30 το βράδυ της Τετάρτης 
ομάδα αγνώστων ακινητοποίησε φορτηγό που εκινείτο στην 
περιφερειακή Αιγάλεω, αποβίβασαν τον 42χρονο οδηγό με τη 
βία και έβαλαν φωτιά στο όχημά του, το οποίο καταστράφηκε 
ολοσχερώς.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι άγνωστοι πυροβό-
λησαν με κυνηγετική καραμπίνα εναντίων αστυνομικών της 
ΟΠΚΕ που έσπευσαν στο σημείο, χωρίς όμως να σημειωθεί 
κάποιος τραυματισμός. Ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε 
στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για τις πρώτες βοή-
θειες.
Λίγο αργότερα, στις 00:30, επίσης στην Περιφερειακή Οδό 
Αιγάλεω, άγνωστοι ακινητοποίησαν έναν 62χρονο άνδρα και 
του αφαίρεσαν τον επαγγελματικό εξοπλισμό του, χρήματα και 
προσωπικά αντικείμενα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενο-
φόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ.
ην ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί η πληροφορία ότι οι Ρομά 
αρκετές φορές βάζουν δίκην «εμπροσθοφυλακής» ανήλικα 
παιδιά ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση 
από τις αστυνομικές δυνάμεις.
Επίκεντρο των επεισοδίων με πρωταγωνιστές Ρομά αποτε-
λεί η δυτική Αττική όπου χρειάστηκε, μάλιστα, να σταλεί και 
μήνυμα από το 112 μετά την φωτιά που έβαλαν σε καταστή-
ματα με ελαστικά στη λεωφόρο Νάτο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη 
λεωφόρο Διυλιστηρίων, τα 
πυρά προήλθαν πιθανότατα 
από κυνηγετικό όπλο - Επτά 
συλλήψεις σε ευρεία επιχείρηση 
της ΕΛΑΣ στη Δυτική Αττική
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Η 
εικόνα της βουλευτή της Α’ Αθη-
νών Φωτεινής Πιπιλή να κατευ-
θύνεται εκτός εαυτού προς τα έ-
δρανα του ΣΥΡΙΖΑ και τον κυβερ-

νητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου να 
σπεύδει να τη συγκρατήσει, στο περιθώ-
ριο της συζήτησης για την ΕΥΠ στη Βουλή, 
προκάλεσε, ομολογουμένως, αλγεινή εντύ-
πωση. Άλλωστε, η κ. Πιπιλή είναι πολιτικό 
πρόσωπο που έχει μεν γωνίες στον λόγο 
της, έχει όμως διακομματικές συμπάθειες. 
Όπως καταγράφηκε στην κάμερα του κανα-
λιού της Βουλής, η Φωτεινή Πιπιλή σηκώ-
θηκε από τη θέση της στα δεξιά έδρανα και 
κατευθύνθηκε στην πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ 
προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις.
Φαίνεται, όμως, ότι πίσω από την έκρηξή 
της υπάρχει πλούσιο παρασκήνιο. Διότι, 
πράγματι, η κ. Πιπιλή είχε αντιδράσει 

φωνασκώντας κατά τη διάρκεια της ομι-
λίας του κ. Τσίπρα, πλην όμως για λίγα δευ-
τερόλεπτα είχε σταματήσει. Τότε, όμως, 
άνοιξε κουβέντα μαζί της ο βουλευτής Σερ-
ρών του ΣΥΡΙΖΑ Λευτέρης Αβραμάκης, με 
την κ. Πιπιλή να του απαντά πως δεν φωνά-
ζει. Τότε, σύμφωνα με παρευρισκόμενους 
μπροστά στο περιστατικό, ακολούθησε ένα 
χυδαίο σχόλιο από μέρους του βουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ που προκάλεσε την έκρηξη της 
κ. Πιπιλή.
Μάλιστα, από τις φωτογραφίες που είδαν 
το φως της δημοσιότητας, στην ένταση 
συμμετέχει σε δεύτερο χρόνο και η βου-
λευτής Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπία 
Τελιγιορίδου, η οποία επίσης καταφέρθηκε 
εναντίον της κ. Πιπιλή, αν και σε διαφορε-
τικό ύφος από αυτό του Σερραίου συνα-
δέλφου της.

To επεισόδιο στη Βουλή με τη 
Φωτεινή Πιπιλή

«Εμείς στηρίζουμε σθεναρά την 
ευρωπαϊκή προοπτική όχι μόνο της 
Αλβανίας, αλλά και όλων των χωρών 
των Δυτικών Βαλκανίων» - Τι ειπώθηκε 
για τη μειονότητα και την οριοθέτηση 
των θαλασσίων ζωνών

Σ
υγγνώμη» για τις δηλώσεις που έγι-
ναν αναφορικά με την Ελλάδα και στις 
οποίες είχε πει ότι η χώρα μας «εξαπά-
τησε για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένω-

ση», ζήτησε από τον Έλληνα πρωθυπουργό, 
Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Αλβανός πρωθυπουρ-
γός, Έντι Ράμα.
Το απόγευμα της Δευτέρας, οι δύο ηγέ-
τες είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση στο πρωθυ-
πουργικό γραφείο στα Τίρανα στο πλαίσιο της 
παρουσίας του Έλληνα πρωθυπουργού στην 
Αλβανία για τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ - Δυτι-
κών Βαλκανίων. Κατά την συνάντησή τους ο κ. 
Ράμα ζήτησε συγγνώμη για τις εν λόγω δηλώ-
σεις που μεταδόθηκαν στον 
ιστότοπο Euractiv. «Συγ-
γνώμη για κάποιες περίερ-
γες δηλώσεις που είδα ότι 
αποδόθηκαν, δεν αντιπρο-
σωπεύουν την κατάσταση 
φυσικά στην Ελλάδα. Ελπίζω 
να μην ενοχληθήκατε», είπε 
ο Αλβανός πρωθυπουργός 
και συνεχίζοντας σημείωσε: 
«Δεν είμαστε στην ίδια πολι-
τική παράταξη όπως με τον Τσίπρα που είμα-
στε φίλοι».
Παράλληλα, ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη 
για την επίσκεψη και μετέφερε στον Έλληνα 
πρωθυπουργό τις ευχές του για την ονομα-
στική εορτή του Έλληνα υπουργού Εξωτερι-
κών, Νίκου Δένδια.
Αναφορικά με την αναβληθείσα επίσκεψη του 
Κυριάκου Μητσοτάκη στα εδάφη της ελλη-
νικής μειονότητας στην Αλβανία, ο κ. Ράμα 
είπε «ελπίζω να βρείτε χρόνο να επισκεφθείτε 
την ελληνική μειονότητα σε επόμενο χρόνο. 
Υπάρχουν παραδοσιακοί δεσμοί. Όταν τους 
είπα (σ.σ. στους Έλληνες ομογενείς) τι θέλετε 
να κάνουμε για εσάς μας είπαν: “Αυτό και αυτό 
ή αλλιώς φέρτε μας τον Κυριάκο Μητσοτάκη”. 
Έτσι θα γλιτώσουμε εμείς και χρήματα από τον 
προϋπολογισμό μας».
Από πλευράς του ο Έλληνας πρωθυπουρ-
γός σημείωσε πως η Ελλάδα στηρίζει στα-
θερά την Ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβα-
νίας και σημείωσε πως υπάρχουν ισχυροί 
δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών. «Έχουμε το 

ζήτημα της μειονότητας και της οριοθέτησης 
των θαλασσίων ζωνών, πιστεύω ότι είμαστε 
κοντά στο να υπάρχει πρόοδος και επίλυση 
του ζητήματος», είπε ο κ. Μητσοτάκης και 
συμπλήρωσε, «λυπάμαι που οι καιρικές συν-
θήκες δεν μου επιτρέπουν να πάω αύριο στην 
ελληνική μειονότητα, αλλά ίσως πάμε μαζί».
Edi Rama: Σας ευχαριστώ κ. Πρωθυπουργέ 
για την επίσκεψή σας. Ελπίζω ότι δεν είναι 
υποκατάστατο της διμερούς συνάντησης και 
ελπίζω ότι θα βρείτε χρόνο να επισκεφθούμε 
μαζί την αγαπητή Ελληνική Εθνική Μειονό-
τητα. Τους εκτιμούμε πολύ και έχουμε δου-
λέψει πολύ για να διατηρήσουμε αυτή την 
παραδοσιακή αδελφοσύνη μεταξύ του αλβα-
νικού και του ελληνικού έθνους. Σας έστειλα 
ένα βίντεο απευθείας από τη συνάντηση όταν 
πήγα εκεί και τους είπα, τι θέλετε να κάνουμε 
για εσάς; Είπαν αυτό και τούτο κι εκείνο ή απλά 
φέρτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ. Συνεπώς 
αν έρθετε, μας βοηθάτε να εξοικονομήσουμε 
πολλά λεφτά από τον προϋπολογισμό μας.

Κυριάκος Μητσοτάκης: 
Φαντάζομαι ότι θα γίνουν 
και τα δύο. Θα πρέπει μάλ-
λον να γίνουν και τα δύο.
Edi Rama: Λυπάμαι για 
κάτι που άκουσα, ότι εγώ 
είπα κάποια περίεργα 
πράγματα για την Ελλάδα, 
για το πώς πέτυχε κάποια 
πράγματα- θα πάμε πίσω 
στην εποχή της Τροίας 

ίσως- αλλά δεν είναι κάτι που αφορά το παρόν 
και δεν αφορούσε σε καμιά περίπτωση τη 
σημερινή Ελλάδα. Ξέρετε ότι είμαι Σοσια-
λιστής αλλά δεν κρύβω ότι για μένα είστε ο 
καλύτερος Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν 
είμαστε στην ίδια πολιτική ομάδα. Ο Αλέξης 
(Τσίπρας) είναι πολύ καλός φίλος, αλλά τι να 
πω; Έτσι είναι τα πράγματα. Και δεν είστε σε 
προεκλογική εκστρατεία, επομένως δεν είναι 
κάποιου είδους παρέμβαση.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν είμαι. Σας ευχα-
ριστώ κύριε Πρωθυπουργέ. Είναι χαρά μου 
που βρίσκομαι στα Τίρανα και -όπως είπα και 
στη συνάντηση- είναι σπουδαίο που η Σύνο-
δος Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων πραγ-
ματοποιείται εδώ στα Τίρανα. Είναι σημαντικό 
για τους Ευρωπαίους φίλους μας να έχουν την 
ευκαιρία να έρθουν και να δουν την πρόοδο 
που έχει επιτευχθεί στην Αλβανία. Εμείς στη-
ρίζουμε σθεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική 
όχι μόνο της Αλβανίας αλλά και όλων των 
χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και θα συνε-
χίσουμε να το κάνουμε.

Ο Έντι Ράμα ζήτησε συγγνώμη από 
τον Μητσοτάκη μετά τις ανεπίτρεπτες 
δηλώσεις 
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Τα ερωτήματα που έθεσε ο Μητσοτάκης στον Τσίπρα αλλά δεν έλαβε απαντήσεις - «Εγώ παρακολουθούσα τον 
αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, τους υπουργούς και την γραμματέα μου; Δεν ντρέπεστε;»

Σ
ε μία αντιπαράθεση, δίχως να 
κατατεθούν στοιχεία από την 
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ εξελίχθη-
κε η συζήτηση στη Βουλή και 

η ένταση μεταξύ του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα στη συ-
ζήτηση για το νομοσχέδιο της ΕΥΠ.
Όπως εκτιμάται στο κυβερνητικό 
στρατόπεδο, ο πρωθυπουργός πήγε 
στη Βουλή προκειμένου να αναλύσει 
το νέο θεσμικό πλαίσιο, που καθιστά 
τη χώρα πρωτοπόρα στην Ευρώπη 
με βασικό ζητούμενο την εναρμό-
νιση εθνικής ασφαλείας και ατομι-
κών δικαιωμάτων. Από την άλλη ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμάται πως 
επέλεξε τον δρόμο των καταγγελιών, 
χωρίς στοιχεία και επί της ουσίας 
προτάσεις.
Ο πρωθυπουργός στις παρεμβάσεις 
του σταχυολόγησε τις σημαντικότε-
ρες προβλέψεις του νομοσχεδίου. 
Παράλληλα απηύθυνε ερωτήματα 
στον ΣΥΡΙΖΑ -δίχως να λάβει απαντή-
σεις- για την ψήφιση του νέου Ποινι-
κού Κώδικα λίγες ημέρες πριν τις κάλ-
πες του 2019, ισχυριζόμενος παράλ-
ληλα πως ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε τον 
δεύτερο εισαγγελέα της ΕΥΠ καθώς ο 
τελευταίος αρνούνταν τα συνεχόμενα 
αιτήματα επισυνδέσεων από τον τότε 
διοικητή της ΕΥΠ. Μίλησε δε για ανά-
γκη πλήρους διερεύνησης της υπό-
θεσης και της πραγματικής έκτασής 
της σε βάθος χρόνου από την Δικαιο-
σύνη στην οποία εξέφρασε την εμπι-
στοσύνη του.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης  ρώτησε 
επανειλημμένα τον κ. Τσίπρα για το αν 
επί των ημερών του είχαν γίνει νόμι-
μες επισυνδέσεις της ΕΥΠ που αφο-
ρούσαν πολιτικούς, δημοσιογρά-
φους ή ανώτατους δικαστές, χωρίς να 
λάβει απάντηση, όπως εκτιμάται στο 
κυβερνητικό στρατόπεδο. Άλλωστε, 
παρότι εκείνος είχε διαβεβαιώσει τη 
Βουλή ότι δεν γίνονταν και προέκυψε 
μετά ότι παρακολουθείτο ο κ. Πιτσι-
όρλας.
Από πλευράς του ο κ. Τσίπρας επιτέ-
θηκε κατά του πρωθυπουργού για 
την μέχρι τώρα στάση του στην υπό-

θεση των υποκλοπών καταλογίζοντας 
στον Κυριάκο Μητσοτάκη «θράσος 
και δειλία», χωρίς ωστόσο να κατα-
θέσει νέα στοιχεία. Όπως είπε: «Ο κ. 
Μητσοτάκης επί ενάμισι μήνα κρύ-
φτηκε και απέφυγε να προσέλθει 
στον κοινοβουλευτικό έλεγχο αποδει-
κνύοντας τη δειλία. Σήμερα αποδει-
κνύει και το δεύτερο χαρακτηριστικό 
της ενοχής, το θράσος». 
«Υπήρξε διάταξη που αφορά τον 
αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Υπήρχε διάταξη για τους υπουρ-
γούς σας; Αφήστε τα γελάκια, με την 
εθνική ασφάλεια δεν παίζουμε. Πάμε 
αύριο το πρωί. Επειδή αντιλαμβά-

νομαι. Ο θεσμικός κατήφορος δεν 
έχει τέλος. Ανησυχώ για το τι θα σκε-
φτείτε. Είχαμε διαπράξει τέτοια πράγ-
ματα στην ΕΥΠ και εσείς 3,5 χρόνια 
δεν τα βρήκατε; Τα στοιχεία είναι σε 
πέντε μεριές και κανείς εξ ημών δεν 
επικαλείται το απόρρητο», είπε ο κ. 
Τσίπρας.
Παράλληλα ο πρωθυπουργός απά-
ντησε με κάθετο τρόπο προς τον κ. 
Τσίπρα και τις κατηγορίες που αυτός 
εξαπέλυσε στη Βουλή ότι παρακο-
λουθούσε υπουργούς και τον Αρχηγό 
ΓΕΕΘΑ. «Είναι δυνατόν να υπονοείτε 
ότι παρακολουθούσα εγώ Υπουργό 
της κυβέρνησης; Ντροπή σας, μόνο 
που το υπονοείτε. Δεν ντρέπεσαι 
λίγο; Ή ότι παρακολουθούσα εγώ 
ή γνώριζα ότι παρακολουθείτo ο κ. 
Φλώρος; Δεν ντρέπεσαι λίγο;» είπε 
χαρακτηριστικά.
«Με ρωτάτε αν γνώριζα για τις παρα-
κολουθήσεις. Στην περιβόητη λίστα 
του Predator, αν είναι αληθινή, παρα-
κολουθείτο 5 στενοί μου συνεργά-

τες, η προσωπική μου γραμματέας. 
Αν ήθελα κάποιος να παρακολουθεί, 
τότε μάλλον εμένα ήθελε να παρακο-
λουθήσει. Με τον κ. Χατζηδάκη γνω-
ρίζομαι 30 χρόνια. Τι είναι αυτά που 
λέτε. Προφανώς και όχι. Είναι δυνα-
τόν να υπονοείτε ότι εγώ παρακο-
λουθούσα υπουργό της κυβέρνη-
σής μου; Ντροπή σας. Δεν ντρέπεσαι 
λίγο να τα λες αυτά (σ.σ. αναφέρετε 
στον Τζανακόπουλο που φωνάζει 
όρθιος). Ότι έγώ παρακολουθούσα 
ή γνώριζα ότι παρακολουθούσαν τοι 
αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων; Να 
μάθω τι ; Πότε θα αυξήσουμε τις 
συντάξεις; Πότε θα δώσει επιδόματα; 
Είστε σε παραληρηματική κατάσταση 
κ. Τζανακόπουλε, δείτε το αυτό. Με 
τον κ. Φλώρο έχουμε περάσει πολύ 
δύσκολες καταστάσεις. Είναι εξαιρε-
τικός αξιωματικός που τιμά το εθνό-
σημο. Μόνο και μόνο να διακινού-
νται άρθρα που υποστηρίζουν ότι ο 
πρωθυπουργός παρακολουθούσε 
τον Α ΓΕΕΘΑ δεν θέλω να σχολιάσω. 
Γνωρίζω ότι από την άλλη πλευρά του 
Αιγαίου κάποιοι χαίρονται» ήταν η 
αποστροφή του πρωθυπουργού.
Όσο για την επιμονή του κ. Τσίπρα 
στην ερώτηση για το ποιοι παρα-
κολουθούνται από την ΕΥΠ, η απά-
ντηση του πρωθυπουργού ήταν: «Σας 
απάντησα: δεν ξέρω και δεν πρέπει 
να ξέρω. Εσείς θα απαντήσετε; Περι-
μένω την απάντησή σας».
Από την άλλη ο κ. Τσίπρας αναπαρή-
γαγε όσα έχουν γραφτεί σε μερίδα 
του Τύπου χωρίς ωστόσο να κατατε-
θεί κάποιο στοιχείο επαναλαμβάνο-
ντας «κάντε μήνυση», όταν ο πρω-
θυπουργός δεν έχει κάνει μήνυση 
ποτέ σε δημοσιογράφο, όπως ο ίδιος 
είπε. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, «πήγατε στον κ. Ντογιάκο. 
Προσκομίσατε στοιχεία; Ο κ.Ντο-
γιάκος, επειδή είπατε να πάμε μαζί 
και διάφορους άλλους ακτιβισμούς, 
που αντιστοιχούν σε θέατρο γυμνα-
σίου, είναι ο μόνος για τον οποίον 
δεν ισχύει απόρρητο. Η Δικαιοσύνη 
θα ψάξει και θα αναζητήσει στοιχεία 
πραγματικά».

Βουλή: Το «ξέσπασμα» Μητσοτάκη και οι 
κατηγορίες Τσίπρα - Υψηλοί τόνοι για την ΕΥΠ 

«Λίγοι μήνες» μας χωρίζουν 
από τις εκλογές, είπε ο 
Μητσοτάκης στη Βουλή 

Έμμεση απάντηση στα σενάρια για κάλπες μέσα 
στον χειμώνα από τον πρωθυπουργό

Ε
ίμαστε σε προεκλογικό χρόνο» ανέφερε ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ολομέ-
λεια της Βουλής τονίζοντας παράλληλα ότι εως 
την προσφυγή στις κάλπες θα μεσολαβήσουν «λί-

γοι μήνες», κάτι που εκτιμάται ως μία έμμεση απάντηση 
στα σενάρια για εκλογές μέσα στον χειμώνα. 
Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο 
που επιχειρεί να εξορθολογήσει το θεσμικό πλαίσιο λει-
τουργίας της ΕΥΠ κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση 
να εγκαταλείψει την προσπάθεια καλλιέργειας κλίματος 
τοξικότητας σημειώνοντας πως οι θεωρίες συνωμοσίας 
και τα μυθεύματα για τις παρακολουθήσεις δεν θα δια-
σώσουν τον ΣΥΡΙΖΑ.
«Είμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Λίγοι μήνες μας χωρί-
ζουν από τις κάλπες. Δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε το 
κλίμα με άλλη τοξικότητα. Ξέρω ότι δεν απευθύνομαι σε 
ευήκοα ώτα . Όμως θα συνεχίσω να αναζητώ τον διά-
λογο για τα κρίσιμα ζητήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο κ. Μητσοτάκης για να προσθέσει: «Θα το ξαναπώ για 
μια ακόμα φορά κ. Τσίπρα. Οι εκλογές θα γίνουν στην 
ώρα τους και θα τις κερδίσουμε. Δεν ξέρω αν όλες αυτές 
οι θεωρίες συνομωσίας θα σας διασώσουν την επόμενη 
ημέρα».
Όπως είπε ο πρωθυπουργός, «θα έχουμε εκλογές σε 
λίγους μήνες δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε το κλίμα 
με τοξικότητα. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και 
θα τις κερδίσουμε. Δεν ξέρω αν όλες αυτές οι θεωρίες 
συνωμοσίας θα σας βοηθήσουν να διασωθείτε την 
επόμενη ημέρα. Μην σέρνετε τη δημοκρατία άλλο στο 
βούρκο».
Ειδική αναφορά στις επερχόμενες εκλογές έκανε ο πρω-
θυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια της 
τοποθέτησής του στη Βουλή όπου συζητείται το νομο-
σχέδιο για την ΕΥΠ.
Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός κάλεσε την Εθνική Αντι-
προσωπεία να «γυρίσει σελίδα» και να ψηφιστεί από 
όλους το εν λόγω νομοσχέδιο.
Συνέχισε δε: «Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της και 
θα βγάλει άκρη στον λαβύρινθο της λάσπης. Ο εθνικός 
συκοφάντης σκέφτεται πώς θα πετύχει τον απώτερο 
στόχο του την εγκυρότητα των εκλογών. Δικαιώνονται 
όσοι υποστήριζαν ότι ο κ. Τσίπρας θα αναζητήσει δικαιο-
λογία για την ήττα του σε λίγους μήνες από τώρα. Να γιατί 
επιμένω ότι αναγκαιότητα της χώρας όσο ποτέ άλλοτε 
είναι η σταθερότητα και η συνέπεια».
Από την πλευρά του ο κ. Αλέξης Τσίπρας ανέφερε πως 
«στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα και όποιος 
έχει ασελγήσει στις αξίες και το σώμα της πολύ σύντομα 
θα λογοδοτήσει» ενώ υποστήριξε απευθυνόμενος στην 
πλειοψηφία πως «κάνετε λάθος αν νομίζετε ότι η ελλη-
νική κοινωνία θα ανεχθεί την εκτροπή. Διαβάζετε αυτά 
που θέλετε από τις μετρήσεις ή αυτά που σας σερβίρουν. 
Δεν έχετε καταλάβει τη βαθιά δημοκρατική συνείδηση 
που δε μας χαρίστηκε, αλλά κατακτήθηκε με αίμα».
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Φιλοκυβερνητικά δίκτυα 
ακολουθούν πιστά τη γραμμή 
Ερντογάν για δημιουργία 
«εξωτερικού εχθρού» ενόψει των 
κρίσιμων προεδρικών εκλογών το 
2023

Ε
λληνική στρατιωτική «εισβολή» στα 
τουρκικά παράλια από … Λέσβο, 
Χίο και Σάμο φαντάζονται Τούρκοι 
δημοσιογράφοι και αναλυτές, επι-

χειρώντας να δημιουργήσουν κλίμα κατά 
της Ελλάδας και ακολουθώντας πιστά την 
κυβερνητική γραμμή για δημιουργία «εξω-
τερικού εχθρού» ενόψει των κρίσιμων Προ-
εδρικών Εκλογών στην Τουρκία το 2023.
Μιλώντας σε εκπομπή του φιλοκυβερνητι-
κού δικτύου Haber Global, και μπροστά σε 
χάρτη που εμφανίζονταν τα στρατικοποιη-
μένα νησιά του Αιγαίου, ο καθηγητής πανε-
πιστημίου και αντιστράτηγος ε.α. Οζγκιούρ 
Ορ, σχολίασε τις κινήσεις της Ελλάδας με 
τους νέους εξοπλισμούς -που σύμφωνα 
με τον ίδιο- δεν βοηθούν στο να καταστεί 

«θάλασσα ειρήνης» το Αιγαίο.
«Αν δούμε αυτόν τον χάρτη, δεν χρειάζε-
ται να είναι κάποιος στρατιωτικός αναλυ-
τής για να καταλάβει ποιος είναι επιθετικός 
και ποιος επιχειρεί να λύσει τα ζητήματα με 
στρατιωτικό τρόπο. Όταν προσπαθήσαμε 
να δείξουμε τα σημεία των ελληνικών εξο-
πλισμών στα νησιά δεν έμεινε κενός χώρος 
στον χάρτη και γέμισε όλος. Το Αιγαίο έτσι 
δεν μπορεί να γίνει θάλασσα ειρήνης» 
δήλωσε ο Ορ.
Δυναμιτίζοντας ακόμη περισσότερο την 
προκλητική ρητορική, η παρουσιάστρια – 
δημοσιογράφος Σαγνιούρ Τεζέλ, συμπλή-
ρωσε στην τοποθέτηση Ορ πως: «οι Έλληνες 
το 1919 ήρθαν στη Σμύρνη από τη Λέσβο, τη 
Χίο και τη Σάμο» εννοώντας πως τα νησιά 
αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για επί-
θεση στην Τουρκία. «Ο λόγος της αποστρα-
τιωτικοποίησής τους είναι συγκεκριμένος. Ο 
Κεμάλ Ατατούρκ επέμενε στο να είναι απο-
στρατιωτικοποιημένα, γιατί στις 15 Μαΐου 
του 1919 στην απόβαση της Σμύρνης ήρθαν 
από εκείνα τα τρία νησιά» δήλωσε προκλη-
τικά.

επικαιρότητα

Στην Τουρκία φαντάζονται ελληνική 
εισβολή στα παράλια από… Λέσβο, 
Χίο, Σάμο 

Γλυπτά του Παρθενώνα: Βρετανική 
διαρροή περί επιστροφής τους, στις 
αρχές του 2023

Τ
η στιγμή που οι διαπραγματεύσεις 
για την επανένωση των Γλυπτών 
του Παρθενώνα, κάτω από τη στέ-
γη του Μουσείου της Ακρόπολης, 

έχουν προχωρήσει περισσότερο από ποτέ 
και απασχολούν, σε καθημερινή σχεδόν 
βάση, τον διεθνή τύπο, η βρετανική πλευ-
ρά, τηρώντας προφανώς μια ήπια αμυντι-
κή στάση, δεδομένου ότι η πλειοψηφία 
της παγκόσμιας κοινής γνώμης τάσσεται 
υπέρ της επιστροφής των λεηλατημένων 
πολιτιστικών αγαθών, μοιάζει να προσπα-
θεί να κερδίσει χρόνο, καθώς εναλλάσ-
σει τους ρόλους του «καλού» και του «κα-
κού», με τελικό στόχο να επιτύχει μια συμ-
φωνία, που να είναι όσο 
το δυνατόν πιο κοντά στα 
δικά της συμφέροντα.
Θα μπορούσε αυτή να 
είναι η επιστροφή των 
Γλυπτών στις αρχές του 
2023 προκειμένου να 
εκτεθούν για δέκα χρό-
νια στο Μουσείο της 
Ακρόπολης, όπως υπο-
στηρίζει σε δημοσίευμά της η βρετανική 
«The Art Newspaper», ή η ίδρυση ενός 
παραρτήματος του Βρετανικού Μουσείου 
στην Αθήνα, όπως διέρρευσε προ ημε-
ρών, μέσων του ΑΝΤΙ, ανώτερος κρατικός 
αξιωματούχος της Βρετανίας;
Η τελευταία αυτή πρόταση, πάντως, που 
είχε τεθεί, για πρώτη φορά, στις αρχές 
της δεκαετίας του 2000, από τον τότε 
υπουργό Πολιτισμού Ευάγγελο Βενιζέλο, 
δεν επιβεβαιώνεται από καμία εγχώρια 

πηγή. Ούτως η άλλως η Ελλάδα τηρεί, 
σταθερά όλο αυτό το διάστημα, την μυστι-
κότητα που επιβάλλεται στη διπλωματία, 
έχοντας, ωστόσο, ξεκαθαρίσει, πως ο 
δανεισμός δεν αποτελεί αποδεκτή λύση 
και πως η επίσημη θέση της ελληνικής 
πλευράς συπνυκώνεται σε μία και μόνη 
λέξη: Επαναπατρισμός.
Όσο για την εναλλαγή των ρόλων των Βρε-
τανών εμπλεκόμενων στην υπόθεση; Επί 
σειρά ετών έχουμε παρακολουθήσει ουκ 
ολίγους πολιτικούς, από πρωθυπουργούς 
μέχρι υψηλόβαθμους υπουργούς, να υπο-
στηρίζουν μεν το πάγιο ελληνικό αίτημα 
αλλά να νίπτουν τας χείρας τους καθώς, 

σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία, η 
διαχείριση των πολιτι-
στικών εκθεμάτων του 
Βρετανικού Μουσείου 
γίνεται αποκλειστικά 
και μόνον από τους επί-
σημους εκπροσώπους 
του.
Από τη μία πλευρά 

έχουμε τη διοίκηση Βρετανικού Μου-
σείου να εμφανίζεται, για πρώτη φορά 
στα χρονικά, θετική απέναντι στην εξεύ-
ρεση μιας κοινώς αποδεκτής λύσης και 
από την άλλη το περιβάλλον του νέου Βρε-
τανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ δια-
μηνύει, σε επίσημους τόνους, πως δεν 
προτίθεται να υποστηρίζει την αλλαγή 
νομοθεσίας που να απαιτείται για να ανοί-
ξει ο δρόμος της επιστροφής των Γλυπτών 
στην πατρίδα τους.

Ο πρώην υπουργός μίλησε με 
σκληρά λόγια για τις δηλώσεις 
του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, οι 
οποίες «νομιμοποιούν» την 
έξαρση βίας που παρατηρείται 
τις τελευταίες μέρες με αφορμή 
τον τραυματισμό του 16χρονου

Σ
κληρή κριτ ική γ ια τη σ τά-
ση του ΣΥΡΙΖΑ και τις δηλώ-
σεις του Αλέξη Τσίπρα γ ια 
τον σοβαρό τραυματισμό του 

16χρονου Ρομά από πυροβολισμό α-
στυνομικού κατά τη διάρκεια καταδί-
ωξης, εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός 
Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον 
Status FM.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. 
Φλωρίδης, σχολιάζοντας τις αντιδρά-
σεις και τα επεισόδια που σημειώνο-
νται τις τελευταίες ημέρες από ομά-
δες ατόμων Ρομά «οι δηλώσεις Τσί-
πρα πυροδοτούν αυτή την έξαρση 

που παρατηρείται τώρα. Αυτός τους 
έβγαλε στον δρόμο, αυτός τους νομι-
μοποιεί. Πώς το είχε πει πρόσφατα η 
Αχτσιόγλου; Εμάς η κανονικότητα δεν 
μας συμφέρει, εμείς αναμπουμπού-
λες θέλουμε. Όταν τα λένε, τα εννο-
ούν κιόλας».
Σε άλλο σημείο, ανέφερε: «Συνέ-
δεσα τη δήλωση αυτή με την παλιά 
του δήλωση, όταν μιλούσε για τους 
τρεις εργαζόμενους που δολοφονή-
θηκαν στη Marfin, που τους έκαψαν 
ζωντανούς. Τότε ο Τσίπρας είπε ‘και 
τι κακό έχουν οι μολότοφ; Το θέμα 
είναι από ποια μεριά βρίσκεσαι όταν 
αυτές πέφτουν’. Είναι στο dna τους, 
στα κύτταρά τους, δεν είναι ατυχείς 
δηλώσεις».
Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι οι συνθή-
κες κάτω από τις οποίες ο αστυνομι-
κός πυροβόλησε είναι άγνωστες και 
θα αποφανθεί η Δικαιοσύνη. «Δεν 
οδηγούν πουθενά οι λογικές πυρο-
βόλησε για ένα 20ευρο», σημείωσε.

Φλωρίδης: Οι δηλώσεις Τσίπρα έχουν βγάλει 
τους Ρομά στους δρόμους 
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επικαιρότητα

«Δεν θα έρθει ούτε νύχτα ούτε μέρα 
ο Ερντογάν. Ξέρει ότι κάτι τέτοιοι 
είναι αυτοκτονικό για την θέση της 
Τουρκίας αύριο. Θα προσπαθήσει να 
κάνει την Ελλάδα να κάνει το λάθος», 
ανέφερε η πρώην υπουργός

Γ
ια πρώτη φορά ανησυχώ από το σκη-
νικό που έχουν στήσει οι Τούρκοι με 
την επιθετική ρητορική τους και δεν εί-
μαι από αυτούς που προβλέπουν κάθε 

βδομάδα πόλεμο, τόνισε στον ΣΚΑΪ η Ντόρα 
Μπακογιάννη, προσθέτοντας ότι «η περίο-
δος που με φοβίζει περισσότερο είναι αυτή 
της ακυβερνησίας που θα υπάρχει ανάμεσα 
στις πρώτες και τις δεύτερες εκλογές».
Όπως τόνισε για την επιθετική ρητορική 
της Τουρκίας, «είναι μια γλώσσα που δεν 
έχει ακουστεί ποτέ ξανά. Δεν έχει ξαναγίνει 
στο παρελθόν χώρα να απειλεί ευθέως με 
πόλεμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ», προσέθεσε και 
απαντώντας γιατί το κάνουν 
αυτό οι Τούρκοι, τόνισε:
«Η Τουρκία βρίσκεται σε 
διαπραγματεύσεις με την 
Αμερική και προσπαθούν 
να τους εκβιάσουνε σε πέντε 
σημεία:
1) Με την ένταξη Φινλανδίας 
στο ΝΑΤΟ
2) Με την επίθεση που έκα-
ναν στην Συρία
3) Με τις διαπραγματεύσεις για την αναβάθ-
μιση των F-16 που τους έχουν αφήσει έξω
4) Τους απέκλεισαν και από τα F-35
5) Με την Ελλάδα
Οι Τούρκοι λένε στους Αμερικανούς ότι θα 
κάνουμε φασαρία αν δεν ανταποκριθείτε στα 
αιτήματά μας».
Η κ. Μπακογιάννη προέβλεψε ότι η Τουρ-
κία θα συνεχιστεί αυτή η ρητορική και θα 
κάνει προσπάθεια να εκνευρίσει την Ελλάδα, 
ώστε να κάνουμε εμείς λάθος και να χρεω-
θούμε κάτι, την πρώτη λάθος κίνηση. Αλλά 
οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι πεπειραμένες 
και πρέπει να αποφύγουμε την κακοτιμονιά, 
σημείωσε η βουλευτής της Νέας Δημοκρα-
τίας.

«Φοβάμαι την περίοδο της ακυ-
βερνησίας»
Σε ερώτηση για το αν φοβάται μήπως η 
Τουρκία επιχειρήσει να.. έρθει νύχτα στην 
Ελλάδα, η κ. Μπακογιάννη απάντησε ότι:
«Η περίοδος που φοβάμαι πιο πολύ είναι η 

περίοδος ακυβερνησίας. Ανάμεσα στις πρώ-
τες και στις δεύτερες εκλογές, τότε που θα 
είμαστε με υπηρεσιακή κυβέρνηση».
Πάντως η κ. Μπακογιάννη σημείωσε ότι 
«η Τουρκία δεν έχει ποτέ επιτεθεί σε χώρα 
αρματωμένη και συγκροτημένη. Έχει μπει 
σε Λιβύη και Συρία σε χώρες που την συγκε-
κριμένη περίοδο της επίθεσης ήταν διαλυ-
μένες».

«Δεν θα έρθει ούτε μέρα ούτε νύ-
χτα ο Ερντογάν – Θα κερδίσει τις 
εκλογές»
Η κ. Μπακογιάννη σημείωσε ότι «δεν θα 
έρθει ούτε νύχτα ούτε μέρα ο Ερντογάν. 
Ξέρει ότι κάτι τέτοιοι είναι αυτοκτονικό για 
την θέση της Τουρκίας αύριο. Θα προσπαθή-
σει να κάνει την Ελλάδα να κάνει το λάθος», 
ενώ για τις εκλογές στην Τουρκία, τόνισε ότι: 
«Πιστεύω ακόμα ότι ο Ερντογάν θα κερδίσει 
τις εκλογές αφού απέναντί του έχει μια δια-
λυμένη αντιπολίτευση».

Τέλος, αναφερόμενη στα 
εγκαίνια του Ιδρύμα-
τος «Αντώνης Σαμαράς» 
σημείωσε ότι δεν πήγε 
καθώς ήταν στην Κρήτη, 
αλλά προσέθεσε ότι η 
παρουσία του Κυριά-
κου Μητσοτάκη «ήταν 
μια απάντηση στα σενά-
ρια που λένε ότι οι δύο 

πρώην πρωθυπουργοί θα ρίξουν τον πρω-
θυπουργό».

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Δουλεύουμε με 
την Ελλάδα και με την Τουρκία για 
την αποκλιμάκωση της έντασης
Οι ΗΠΑ προτρέπουν οι όποιες διαφωνίες 
μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων να επιλύ-
ονται με διπλωματικό τρόπο υπογράμμισε 
ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ 
Πράις, σχετικά με τις απειλές που εξαπέλυσε 
ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εναντίον 
της Ελλάδας.
Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενη-
μέρωσης των διπλωματικών συντακτών, 
ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών σημείωσε ότι «η Ελλάδα 
είναι σημαντικός σύμμαχος, η Τουρκία είναι 
σημαντικός σύμμαχος. Συνεχίζουμε να δου-
λεύουμε με όλα τα μέρη για την αποκλιμά-
κωση των εντάσεων στην περιοχή όσον 
αφορά την Τουρκία, όσον αφορά την Συρία 
και όσον αφορά άλλες εντάσεις στην περι-
οχή».

Μπακογιάννη: Για πρώτη φορά 
ανησυχώ με την Τουρκία - Φοβάμαι 
την περίοδο της ακυβερνησίας

Κιβωτός του Κόσμου: Στην 
αντεπίθεση οι «Υποστηρικτές», 
δείχνουν το... πραγματικό 
αυτοκίνητο του πατέρα Αντωνίου 

Η πρώτη ανάρτηση των 
«Υποστηρικτών» - Υποστηρίζουν 
πως το αυτοκίνητο του πατέρα 
Αντωνίου δεν είναι Porsche 
Cayenne

Ο
ι υποστηρικτές της «Κιβωτού 
του Κόσμου» και του πατρός Α-
ντωνίου περνούν στην αντεπί-
θεση και δηλώνουν μέσα από 

την σελίδα τους στο Facebook πως σκο-
πεύουν να δώσουν τις δικές τους απαντή-
σεις γύρω από όσα ακούγονται για τα πε-
ριουσιακά κυρίως στοιχεία της ΜΚΟ και 
του ιδρυτή της.
Εντύπωση έχει προκαλέσει εδώ και λίγες 
ημέρες η ύπαρξη ενός νέου προφίλ στο 
Facebook με το όνομα «Υποστηρικτές της 
Κιβωτού». Η σελίδα δεν είναι άλλη από 
εκείνη  που ήδη υπήρχε στο μέσο κοινω-
νικής δικτύωσης με την ονομασία «Κιβω-
τός του Κόσμου» την οποία είχαν φτιάξει 
εδώ και χρόνια οι άνθρωποι της ΜΚΟ και 
συνεργάτες του πατέρα Αντώνιου.
Λίγες ημέρες όμως μετά τις καταγγελίες 
και τον διασυρμό αποφάσισαν να αλλά-
ξουν το όνομα στο προφίλ τους, με σκοπό 
να διαχωριστούν από τη νέα διοίκηση που 
έχει πλέον αναλάβει. Έτσι μέσα από αυτή 
θέλουν να δώσουν τις δικές τους απαντή-
σεις γύρω από κατηγορίες που βλέπουν το 
φως που είτε αφορούν την ΜΚΟ είτε τον 
πατέρα Αντώνιο.
Έτσι η πρώτη τους ανάρτηση αφορά το 
αυτοκίνητο με το οποίο κυκλοφορούσε 

και εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ο πατέ-
ρας Αντώνιος το οποίο δεν έχει καμία 
σχέση, όπως υποστηρίζουν με την Porsche 
Cayenne του 2022 αξίας 120.000 ευρώ 
-140.000 ευρώ, καθώς στην πραγματικό-
τητα είναι ένα VW Scirocco του 2010 αξίας 
9.000 ευρώ - 11.000 ευρώ.
Στην ανάρτηση τους οι διαχειριστές ανα-
φέρουν:
«Θα ξεκινήσουμε να δούμε τι μας λένε 
τα ΜΜΕ και τι πραγματικά ισχύει, δεν 
μπορούμε να τα ανεβάσουμε όλα μαζί 
αλλά σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε να 
δώσουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για όλα 
όσα λέγονται!1η ενημέρωση:

Μας είπαν ότι ο π.Αντώνιος έχει μια 
Porsche Cayenne του 2022 αξίας 120.000 
ευρώ - 140.000 ευρώ αλλά στην πραγμα-
τικότητα έχει ένα VW Scirocco του 2010 
αξίας 9.000 ευρώ - 11.000 ευρώ.
Τα υπόλοιπα αυτοκίνητα ανήκουν όλα 
στην Κιβωτο και είναι δωρεές από ανθρώ-
πους που εκτιμούν το έργο του π.Αντω-
νίου και εξυπηρετούν τα καθημερινά δρο-
μολόγια των παιδιών.
Οσοι γνωρίζουν τις δομές μας γνωρίζουν 
για τι αυτοκίνητα μιλάμε πάντως σίγουρα 
όχι για Porsche, Mercedes και θωρακι-
σμένα πολυτελή τζιπ!!!
Τα συμπεράσματα δικά σας.
Υ.γ. Ο καθένας ας βγάλει το δικό του 
συμπέρασμα και μπορεί να σχολιάσει ειτε 
συμφωνεί ειτε διαφωνεί, όμως τα σχόλια 
που περιέχουν ύβρεις θα διαγράφονται».
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Το νομοθετικό σώμα της Αλμπέρτα 
ενέκρινε την αμφιλεγόμενη 
Sovereignty Act της πρωθυπουργού 
Danielle Smith, αλλά όχι πριν 
αφαιρέσει πρώτα τη διάταξη που 
παρείχε στο υπουργικό την εξουσία 
να παρακάμψει το νομοθετικό σώμα 
και να ξαναγράψει νόμους όπως κρίνει 
σκόπιμο

Η 
κοινοβουλευτική ομάδα των Η-
νωμένων Συντηρητικών της Smith 
χρησιμοποίησε την πλειοψηφία 
της το βράδυ της Τετάρτης για να 

εγκρίνει μια τροπολογία για να επιβεβαιώ-
σει ότι το νομοθετικό σώμα της Αλμπέρτα ε-
ξακολουθεί να έχει τον τελευταίο λόγο για τη 
νομοθεσία.
Στη συνέχεια, πέρασε απευθείας στην τρίτη 
και τελική ανάγνωση του νομοσχεδίου και 
εγκρίθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα της 
Πέμπτης, με τα μέλη της κυβέρνησης να χει-
ροκροτούν αφού ξεπέρασε το τελικό νομο-
θετικό εμπόδιο.
Η Smith, μιλώντας για το νομοσχέδιο σε 
τρίτη ανάγνωση, είπε ότι είναι καιρός να επα-
ναφέρουμε τη σχέση με την κυβέρνηση του 
πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό.
«Δεν είναι ότι η Οτάβα μια εθνική κυβέρ-
νηση», είπε ο Σμιθ.
«Ο τρόπος που λειτουργεί η χώρα μας είναι 
ότι είμαστε μια ομοσπονδία κυρίαρχων, 
ανεξάρτητων δικαιοδοσιών. Είναι ένας από 
αυτούς τους υπογράφοντες το Σύνταγμα και 
οι υπόλοιποι από εμάς, ως υπογράφοντες 
το Σύνταγμα, έχουμε δικαίωμα να ασκούμε 
τις κυριαρχικές μας εξουσίες στις δικές μας 

περιοχές δικαιοδοσίας».
Αμέσως μετά την ψηφοφορία, η ηγέτης του 
NDP Ρέιτσελ Νότλι έγραψε στο Twitter: «Για 
την ιστορία, εάν σχηματίσουμε κυβέρνηση, 
θα κινηθούμε για την κατάργηση αυτής της 
φρικτής, αντιδημοκρατικής νομοθεσίας».
Οι επόμενες εκλογές έχουν οριστεί για τις 29 
Μαΐου.
Το NDP καταψήφισε την τροπολογία και το 
νομοσχέδιο και στις τρεις αναγνώσεις, απο-
καλώντας τη νομοθεσία «ένα καυτό χάος 
εξπρές» αντισυνταγματικών τεκμηρίων και 
ιδιότροπων επαρχιακών εξουσιών που προ-
σβάλλουν τη δημοκρατική διαδικασία και 
καθιστούν ψυχρό τις επιχειρηματικές επεν-
δύσεις.
Η αναπληρωτής αρχηγός του NDP, Σάρα 
Χόφμαν, είπε ότι το UCP έπρεπε να χρησιμο-
ποιήσει την πλειοψηφία του για να πνίξει τη 
συζήτηση σε τρία στάδια της συζήτησης για 
το νομοσχέδιο, προκειμένου να το εγκρίνει 
λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα αφότου 
ο Smith εισήγαγε την αμβλεία αυξανόμενη 
αντιπολίτευση.
«Δεν αρέσει στους ανθρώπους. Γι’ αυτό προ-
σπαθείς να το βάλεις εδώ μέσα στη νύχτα», 
είπε ο Χόφμαν.
«Αυτό το νομοσχέδιο διαβρώνει τη δημο-
κρατία, βλάπτει την οικονομία μας και βλά-
πτει την εθνική και διεθνή μας φήμη».
Το νομοσχέδιο αντιμετώπισε ευρεία κριτική 
από την αρχή για διατάξεις που παραχωρούν 
στη Σμιθ και στο υπουργικό συμβούλιο της 
σαρωτικές εξουσίες για να ξαναγράψουν τη 
νομοθεσία. Η Smith αρχικά αρνήθηκε ότι το 
νομοσχέδιο είχε τέτοια εξουσία, αλλά καθώς 
η οργή αυξήθηκε, ανακοίνωσε το Σαββατο-
κύριακο ότι θα υπάρξουν αλλαγές.

Πέρασε με τροπολογία το 
Sovereignty Act της κυβέρνησης 
της Αλμπέρτα

Ξαφνικός θάνατος για 21χρονη 
TikToker από τον Καναδά 

Έκλεισε λόγω διαρροής πετρελαίου ο 
αγωγός που συνδέει Καναδά - ΗΠΑ

Η 
καναδική εταιρεία TC Energy, 
που εκμεταλλεύεται τον α-
γωγό μεταφοράς πετρελαίου 
Keystone ο οποίος συνδέει τον 

Καναδά με τις ΗΠΑ, επιβεβαίωσε σήμερα 
ότι ο αγωγός αυτός έκλεισε λόγω διαρρο-
ής που παρατηρήθηκε στη Νεμπράσκα.
«Κλείσαμε το δίκτυο των αγωγών 
Keystone και κινητοποιήσαμε το προσω-
πικό και τον εξοπλισμό μας» λόγω μιας 
διαρροής πετρελαίου σε ένα ποτάμι, που 
απέχει περίπου 32 χιλιόμετρα νοτίως της 
Στιλ Σίτι.
Ο συναγερμός σήμανε γύρω στις 8 το 
βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου, όταν παρα-
τηρήθηκε πτώση της πίεσης στο σύστημα, 
διευκρίνισε η TV Energy. Το τμήμα του 
αγωγού όπου εντοπίστηκε η διαρροή 
απομονώθηκε και τοποθετήθηκαν φράγ-
ματα για να ελεγχθεί η ρύπανση.
Η εταιρεία δεν έχει δώσει ακόμη λεπτο-

μέρειες για το εύρος ή την αιτία της διαρ-
ροής αλλά δεσμεύτηκε ότι θα παρουσι-
άσει περισσότερες πληροφορίες μόλις 
αυτό καταστεί δυνατόν.
Η τιμή του αμερικανικού αργού WTI, 
παράδοσης Ιανουαρίου, κατέγραφε 
άνοδο 4,04%, στα 74,92 δολάρια, γύρω 
στις 15.55 (ώρα Ελλάδας).
Ο αγωγός Keystone, μήκους σχεδόν 3.500 
χιλιομέτρων, μεταφέρει πετρέλαιο από 
την Αλμπέρτα του δυτικού Καναδά σε διά-
φορους προορισμούς στις ΗΠΑ, μεταξύ 
των οποίων είναι και ο τερματικός σταθμό 
του Κάσινγκ, στην Οκλαχόμα, όπου απο-
θηκεύεται το WTI, σε τεράστιες δεξαμε-
νές. Το αμφιλεγόμενο σχέδιο επέκτασης 
του αγωγού, το αποκαλούμενο Keystone 
XL, απορρίφθηκε τον Ιούνιο του 2021 από 
τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και 
εγκαταλείφθηκε στη συνέχεια από την TC 
Energy.

Τον «απρόσμενο» θάνατο της 
21χρονης TikToker, Μέγκα 
Τακούρ, από τον Καναδά 
ανακοίνωσαν οι γονείς της 

χωρίς να δίνουν περισσότερες πλη-
ροφορίες για τον θάνατό της.
Σύμφωνα με την ανάρτηση των 
γονέων της 21χρονης, η Τακούρ, η 
οποία είχε περισσότερους από ένα 
εκατομύριο followers στα social 
media, «πέθανε ξαφνικά και απρό-
σμενα» στις 24 Νοεμβρίου.
«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε 
ότι το φως της ζωής μας, η ευγενική 
και πανέμορφη κόρη μας, Μέγκα 

Τακούρ, πέθανε ξαφνικά και απροσ-
δόκητα τα ξημερώμαρτα της 24ης 
Νοεμβρίου. Η Μέγκα ήταν μια ανε-
ξάρτητη νεαρή κοπέλα. Θα μας λεί-
ψει» έγραψαν οι γονείς της 21χρο-
νης εξηγώντας ότι ανακοίνωσαν 
τον θάνατό της επειδή «η Μάγια 
αγαπούσε τους φανς της και θα 
ήθελε να γνωρίζετε για τον θάνατό 
της».
Η Τακούρ είχε ξεκινήσει τις αναρτή-
σεις της στα social media τον Νοέμ-
βριο του 2019 και ήταν γνωστή για 
τα μηνύματα θετικότητας και αυτο-
πεποίθησης που αναρτούσε.

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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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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Additional information:

•  Dealers may charge additional fees for administration of up to $599.  
Charges may vary by dealer.

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com

*Hyundai will honour the retail incentive program rate applicable to the customer’s vehicle, which is ordered by way of a sold order, at the time the sold order is completed. A bill of sale, a credit application (if applicable for lease or loan) and a program 
protection record must be completed at the time that the sold order is completed for the applicable program rate to be protected. ◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2023 TUCSON 2.5L Essential FWD/2023 
KONA Essential FWD/2023 ELANTRA Essential IVT models with an annual lease rate of 6.99%/6.99%/6.99%. Total lease obligation is $20,852/$16,159/$15,034. Weekly lease payment of $90/$70/$65 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down 
payment of $2,095/$1,495/$1,495 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,925/$1,925/$1,775, levies and all applicable charges (excluding 
HST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. ♦Price of 
model shown: 2023 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Shimmering Silver/2023 KONA N Line AWD Ignite Flame with Ultimate package/2023 ELANTRA N Line Ultimate Intense Blue is $45,104/$36,904/$32,454. Price includes Delivery and Destination 
charges of $1,925/$1,925/$1,775, levies and all applicable charges (excluding HST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may vary by dealer. *◊♦Offers available for a limited time and 
subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is 
non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in 
workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to 
change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada 
Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners.

Scan the QR code to 
learn more about the 
2023 TUCSON and 
order yours today.

Scan the QR code to 
learn more about the 
2023 KONA and  
order yours today.

Scan the QR code to 
learn more about the 
2023 ELANTRA and 
order yours today.

2023 KONA2023 TUCSON 2023 ELANTRA
Lease the Essential FWD for: Lease the 2.5L Essential FWD for: Lease the Essential IVT for: 

weekly weekly weekly $ 70$ 90 $ 65
at 6.99%at 6.99% at 6.99%
for 48 months with $1,495 down◊for 48 months with $2,095 down◊ for 48 months with $1,495 down◊

Ultimate Hybrid AWD model shown♦ N Line AWD model with Ultimate package shown♦ N Line Ultimate model shown♦

hyundaicanada.com Official Partner

Season
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Order today!  
Secure your rates with 
Hyundai Program Protection*

We’re giving you  
another reason  
to cheer this season.
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Οι φαρμακοποιοί του Οντάριο θα 
μπορούν να συνταγογραφούν την 
αντιική θεραπεία COVID-19 Paxlovid 
σε ασθενείς από την επόμενη 
εβδομάδα.

Η 
υπουργός Υγείας Sylvia Jones έ-
κανε την ανακοίνωση την Πέμπτη, 
λέγοντας ότι αυτό θα είναι «ένα 
ακόμη βήμα για να καταστεί πιο 

βολικό και ταχύτερο για τους κατοίκους του 
Οντάριο να έχουν πρόσβαση στη φροντί-
δα».
Ενώ περίπου 4.000 φαρμακεία έχουν χορη-
γήσει το φάρμακο, οι ασθενείς εξακολου-
θούσαν να χρειάζονταν συνταγή από γιατρό 
ή κέντρο κλινικής αξιολόγησης για να έχουν 
πρόσβαση στο φάρμακο.
Από τις 12 Δεκεμβρίου, αυτό θα αλλάξει. Οι 
επιλέξιμοι ασθενείς θα μπορούν να λαμβά-
νουν συνταγές για το Paxlovid αυτοπροσώ-
πως ή σχεδόν χωρίς κόστος.

«Αυξάνοντας την πρόσβαση σε αυτές τις 
θεραπείες με πιο βολικούς τρόπους, συμ-
βάλλουμε στη διατήρηση της υγείας των 
ανθρώπων και στη μείωση των νοση-
λειών που σχετίζονται με τον COVID-19», 
είπε ο Τζόουνς στους δημοσιογράφους την 
Πέμπτη.
Δεν είναι ξεκάθαρο πόσα φαρμακεία θα 
συμμετάσχουν στο εθελοντικό πρόγραμμα.
«Αν και είναι μια εθελοντική πρόοδος, 
είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι θα υπάρ-
ξουν πολλοί φαρμακοποιοί που θα επιλέ-
ξουν να το κάνουν αυτό, επειδή είναι άλλος 
ένας τρόπος για να βοηθήσουν άμεσα τους 
ασθενείς τους», είπε ο Τζόουνς.
Ο Τζάστιν Μπέιτς, πρόεδρος της Ένωσης 
Φαρμακοποιών του Οντάριο, είπε ότι η 
προσδοκία είναι ότι η πλειοψηφία των φαρ-
μακείων θα συμμετάσχει.
«Αλλά θα πρέπει να εξετάσουν τον πληθυ-
σμό των ασθενών τους και τις ατομικές τους 
περιστάσεις για να πάρουν αυτόν τον προσ-
διορισμό», πρόσθεσε.

Οι φαρμακοποιοί του Οντάριο 
επιτρέπεται πλέον να συνταγογραφούν 
Paxlovid για τον COVID-1

Εκατοντάδες permanent residents 
στο Καναδά έκαναν αίτηση για 
ενσωμάτωση στις ένοπλες δυνάμεις

Ο
ι Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις 
λένε ότι έχουν λάβει εκατοντά-
δες αιτήσεις από permanent 
residents που ενδιαφέρονται 

να ενταχθούν στο στρατό, αλλά η ενσω-
μάτωση αυτών των υποψήφιων νεοσύλ-
λεκτων μπορεί να διαρκέσει έως και δύο 
χρόνια.
Ο αρχηγός του επιτελείου άμυνας στρα-
τηγός Wayne Eyre άνοιξε επίσημα τις πόρ-
τες του στρατού σε όλους τους μόνιμους 
κατοίκους τον Οκτώβριο, ως άμεση απά-
ντηση σε μια άνευ προηγουμένου κρίση 
προσωπικού που άφησε τις Ένοπλες 
Δυνάμεις να αγωνίζονται για νέες προ-
σλήψεις.
Η υπουργός Άμυνας Ανίτα 
Ανάντ ανακοίνωσε δημό-
σια το μέτρο, το οποίο 
τέθηκε σε ισχύ στις 18 
Οκτωβρίου, τη Δευτέρα.
Μόνιμος κάτοικος είναι 
κάποιος που του έχει επι-
τραπεί να ζήσει και να εργαστεί στον 
Καναδά μετά τη μετανάστευση από άλλη 
χώρα, αλλά δεν είναι Καναδός πολίτης. 
Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι μόνιμοι κάτοι-
κοι φτάνουν στον Καναδά κάθε χρόνο, 
αλλά μέχρι την περασμένη εβδομάδα 
μόνο όσοι έχουν εκπαίδευση από ξένο 
στρατό μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση 
για να ενταχθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Ο στρατός λέει ότι περισσότερα από 
2.400 άτομα υπέβαλαν αιτήσεις τον 
Νοέμβριο, αριθμός που ο διοικητής 
της Ομάδας Στρατολόγησης Καναδικών 
Δυνάμεων περιέγραψε την Τετάρτη ως 
απροσδόκητο.
«Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, ήταν λίγο 
έκπληξη για εμάς το πόσο μεγάλη απή-
χηση έχει λάβει η πρωτοβουλία μόνιμων 
κατοίκων», δήλωσε ο συνταγματάρχης 
Nick Roby. «Και προφανώς είμαστε πολύ 
ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία».
Ο αριθμός είναι ιδιαίτερα αξιοσημείω-
τος αν σκεφτεί κανείς ότι ο στρατός έλαβε 
περίπου 4.000 αιτήσεις την ίδια περίοδο 
από Καναδούς πολίτες.
Ωστόσο, ο ενθουσιασμός του στρατού 
μετριάζεται επίσης από αυτό που ο Roby 
αναγνώρισε ότι θα είναι συγκεκριμέ-
νες προκλήσεις που σχετίζονται με τους 
ελέγχους ασφαλείας, οι οποίοι περιλαμ-

βάνουν τον έλεγχο του ιστορικού κάθε 
αιτούντος πριν του επιτραπεί να φορέσει 
μια στολή.
Αυτήν τη στιγμή χρειάζονται περίπου 
οκτώ μήνες για να γίνει ο σωστός έλεγχος 
των καναδών πολιτών που υποβάλλουν 
αίτηση για στρατιωτικό, και αυτό έχει επι-
σημανθεί ως σημαντικό εμπόδιο για την 
εισαγωγή περισσότερων ανθρώπων στη 
βασική εκπαίδευση.
Ο Ρόμπι είπε ότι η αναμονή για μόνιμους 
κατοίκους αναμένεται να είναι ακόμη 
μεγαλύτερη, δεδομένου ότι πολλοί από 
αυτούς έχουν ζήσει εκτός Καναδά για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα, γεγονός 

που προσθέτει περισσό-
τερη πολυπλοκότητα στην 
επαλήθευση της καταγω-
γής τους.
«Είναι ακριβώς η ίδια δια-
δικασία», είπε ο Ρόμπι. 
«Τούτου λεχθέντος, θα 
περιμέναμε ότι η διαδι-

κασία θα διαρκέσει περισσότερο. Κάθε 
αρχείο εξετάζεται σε ατομική βάση.»
«Υπολογίζουμε ότι μπορεί να διαρκέσει 
έως και 18 έως 24 μήνες».
Για να επιταχύνει τη διαδικασία, ο Ρόμπι 
είπε ότι ο στρατός ελπίζει να συνεργα-
στεί με το Immigration, Refugees and 
Citizenship Canada για να μοιραστεί πλη-
ροφορίες που συλλέγονται από αξιω-
ματούχους μετανάστευσης όταν οι υπο-
ψήφιοι νεοσύλλεκτοι έκαναν αίτηση για 
μόνιμη διαμονή.
Αν και αυτό θα απαιτούσε συμφωνία από 
τον υποψήφιο νεοσύλλεκτο, ο Roby είπε: 
«Αυτή η δουλειά με το IRCC είναι κρίσιμη 
για την επιτυχία της εγγραφής μας Κανα-
δών μόνιμων κατοίκων γρήγορα ή πολύ 
πιο γρήγορα.»
Ο στρατός αντιμετωπίζει μια άνευ προη-
γουμένου κρίση προσωπικού που περι-
ελάμβανε διαδοχικές ελλείψεις τα τελευ-
ταία χρόνια όσον αφορά την προσθήκη 
νέων νεοσύλλεκτων.
Οι στρατολογήσεις σημειώθηκαν κατά τη 
διάρκεια του πρώτου έτους του COVID-
19 καθώς ο στρατός έκλεισε τα κέντρα 
στρατολόγησης και εκπαίδευσης. Το απο-
τέλεσμα: μόνο 2.000 άτομα εγγράφηκαν 
το 2020-21 -- λιγότερο από το μισό από 
αυτό που χρειαζόταν.

Ο Καναδάς θα συνεισφέρει στην 
άρση ναρκοπεδίων στην Ουκρανία, 
διάσπαρτα στο 30% της χώρας
Η κυβέρνηση του Καναδά ανακοί-
νωσε πως συνεισφέρει ποσό ύψους 
15 εκατ. καναδικών δολαρίων για 
την αγορά εξοπλισμού που απαιτεί-
ται για την άρση ναρκοπεδίων στην 
εμπόλεμη Ουκρανία. Η ανθρωπιστική 
βοήθεια αυτή θα χρηματοδοτήσει την 
αγορά του υλικού που απαιτείται για 
τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση 
ναρκών, πυρομαχικών που δεν έχουν 
εκραγεί και άλλων επικίνδυνων υπο-
λειμμάτων του πολέμου.
«Οι ουκρανικές αρχές εκτιμούν πως 
έχουν τοποθετηθεί νάρκες στο 30% 
της χώρας», τόνισε η καναδή υπουρ-
γός Εξωτερικών Μέλανι Ζολί κατά τη 
διάρκεια ομιλίας της χθες στο πανεπι-
στήμιο Κάρλτον στην Οτάβα.
Ο Καναδάς θα προμηθεύσει προστα-
τευτικές στολές για να συμβάλλει 

στην προστασία των ουκρανών ειδι-
κών στην άρση ναρκοπεδίων και χρη-
ματοδότηση για προηγμένα συστή-
ματα εξουδετέρωσης ναρκών από 
απόσταση, ειδικά σε μεγάλες περιο-
χές όπως χωράφια.
Τον Αύγουστο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
ενέκρινε χρηματοδότηση 89 εκατομ-
μυρίων δολαρίων για να εξοπλιστούν 
και να εκπαιδευτούν εκατό ομάδες 
άρσης ναρκοπεδίων για έναν χρόνο. 
Αξιωματούχος του αμερικανικού 
υπουργείου Εξωτερικών παρομοίασε 
το έργο που καλούνται να φέρουν 
σε πέρας οι ουκρανικές αρχές με τις 
προσπάθειες στο Βιετνάμ, την Καμπό-
τζη και το Λάος μετά τον πόλεμο στον 
οποίο ενεπλάκη ο στρατός των ΗΠΑ 
στη νοτιοανατολική Ασία τα χρόνια 
του 1960 και του 1970.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Σ
την εκπομπή Πρωτοσέλιδο μίλησε η 
Φωτεινή Τσιρίδου, βουλεύτρια του ΔΗ-
ΣΥ η οποία μίλησε για την απόφαση της 
Ολομέλειας της Βουλής για τον εκσυγ-

χρονισμό του οικογενειακού δικαίου.
Ειδικότερα η κ.Τσ ιρίδου αναφέρθηκε σ τα 
συναινετ ικά διαζύγια και τα νομοσχέδια τα 
οποία εγκρίθηκαν. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε 
ότι «επιτέλους μετά από χρόνια συζητήσεων 
στην Βουλή των Αντιπροσώπων έγινε πράξη. 
Επιτέλους ενδυναμώνεται ο θεσμός της οικογέ-
νειας μέσα από ένα εκσυγχρονισμένο νομοθε-
τικό πλαίσιο με πιο γρήγορες και ανθρώπινες 
διαδικασίες».
Σύμφωνα με την κ.Τσιρίδου με την έγκριση των 
νομοσχεδίων αυτών επιτυγχάνεται η ισότητα 
μεταξύ γονέων, η ίση κατανομή των μεταξύ 
τους βαρών και η γρήγορη εκδίκαση των υπο-
θέσεων.
Τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία προβλέ-
πουν τα 4 νομοσχέδια:
1. Ένα δικαστή αντί τρεις το οποίο έχει ως απο-
τέλεσμα ένα ευέλικτό και γρήγορο πλαίσιο.
2. Διαγράφηκε η πρόνοια να υπάρχει κληρικός 
νομομαθείς, διότι έτσι και αλλιώς δεν εφαρμό-
στηκε ποτέ επομένως έχουμε αυτό τον εκσυγ-
χρονισμό.
3. Το 2ο νομοσχέδιο που προϋποθέτει την τρο-

ποποίηση του νόμου για τα οικογενειακά δικα-
στήρια εξειδίκευση και αναβάθμιση των προ-
σόντων του δικαστή και της εισαγωγής μια δια-
δικασίας υποχρεωτικής και συνεχούς επιμόρ-
φωσης τους, στα θέματα τα οποία εκδικάζουν. 
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί σύμ-
φωνα με την βουλεύτρια του ΔΗΣΥ. Επιπρό-
σθετα εισάγεται και μια πρόνοια όπου ο δικα-
στής που επιλαμβάνεται τον υποθέσεων που 
εγείρονται ενώπιων του οικογενειακού δικα-
στηρίου και θα είναι εξοικειωμένος θα μπορεί 
να εκδικάζει και όλες τις αιτήσεις που αφορούν 
τους διαδίκους.
4. Το 3ο νομοσχέδιο αφορά τον περί γάμου 
νόμο, ο οποίος τροποποιείται και το ηλικιακό 
όριο από 16 πάει στα 18 έτη, σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό δίκαιο και βεβαίως οι νόμοι που 
ασχολούνταν με τους λόγους διαζυγίου και τα 
θέματα αυτά που ήταν διάσπαρτη επιτέλους 
όλες οι πρόνοιες είναι σε μια συγκεκριμένη 
νομοθεσία (άρθρο 27 του περί γάμου νόμου).
5. Εισάγεται το συναινετικό διαζύγιο καθώς 
δεν μπορεί ένα διαζύγιο για να εκδοθεί να πρέ-
πει να εκδίδεται εναντίον ενός από τους διαδί-
κους. Πρέπει όμως πριν την έκδοση του συναι-
νετικού διαζυγίου να έχουν ρυθμιστεί τα ζητή-
ματα της επιμέλειας και επικοινωνίας με τα παι-
διά.

Εγκρίθηκαν τα συναινετικά διαζύγια 
εξπρές

Έκκληση για ενότητα από Πρόεδρο 
Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ

Έ
κκληση για ενότητα και ευθύνη απευθύνει ο 
Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιστορικής Μνή-
μης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 Ανδρέας Μαϊ-
μαρίδης.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «αποφάσισαν το 
ΔΗ.ΚΟ., η Ε.Δ.Ε.Κ. και η ΔΗ.ΠΑ. να υπερψηφίσουν 
πρόταση του Α.Κ.Ε.Λ. με την οποία καλούν την πολι-
τεία να σταματήσει κάθε χρηματοδότηση μνημείων 
ή τιμών προς τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή, τον οποίο, 
όπως αναφέρεται «η ιστορία καταδίκασε ως ανάξιο 
κάθε τιμής», διαγράφοντας την ιστορία του, ως να 
τους εζήτησε ο Διγενής να τον τιμήσουν».
Σημειώνει ότι «ο Διγενής είναι ο μόνος Έλλην Κύπριος 
και το γνωρίζουν πολύ καλά, αλλά επιλήσμονες την 
ιστορίας τους, προτιμούν να αγνοούν ότι τιμήθηκε 
από τα πιο επίσημα όργανα της ελληνικής και κυπρια-
κής πολιτείας και εν ζωή και μετά θανάτον».
Εάν ο Διγενής, αναφέρει «στην πολύχρονη, γεμάτη 
αγώνες για την Κύπρο πορεία του, υπέπεσε σε λάθη, 
η απάντηση είναι μία.  Βέβαια περιέπεσε σε λάθη.  Τα 
λάθη του όμως ήσαν τέτοια που επ’ ουδενή έβλα-

ψαν την Κύπρο και τους Αγώνες της για Ελευθερία, 
ούτε είναι ικανά ώστε να επισκιάσουν τη δόξα του.  
Το πραξικόπημα και η εισβολή είναι πολύ παρατρα-
βηγμένο να του χρεώνεται αφού ήτο νεκρός έξι μήνες 
ενωρίτερον».
Στην Κύπρο σήμερα, προστίθεται, «τουλάχιστον τα 
2/3 του Κυπριακού Ελληνισμού αναγνωρίζουν τον 
Διγενή ως Αρχηγό του τετραετούς επικού Απελευθε-
ρωτικού Αντιαποικιακού Αγώνα και του αποδίδουν 
τις πρέπουσες τιμές κάθε χρόνο στο μνημόσυνό του».
Συνεχίζει αναφέροντας ότι τα οργανωμένα σύνολα 
των Αγωνιστών, οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α. 
1955-1959, το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα 
Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959, το Ίδρυμα Απελευθερωτικού 
Αγώνα Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959 και το Μέλαθρον Αγωνι-
στών Ε.Ο.Κ.Α., «κάνουμε έκκληση στις ηγεσίες των 
κομμάτων ΔΗ.ΣΥ., ΔΗ.ΚΟ., Ε.Δ.Ε.Κ., ΔΗ.ΠΑ., Ε.ΛΑ.Μ. 
και  Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, για 
ομοψυχία και ομόνοια μεταξύ μας, αποφεύγοντας 
αμαρτίες του παρελθόντος, γνωρίζοντας πόσo στοί-
χισε η διχόνοια μεταξύ μας».

Α
κραία» υποστελέχωση, «παράνομη» λειτουργία του ηλεκτροπαρα-
γωγικού σταθμού Δεκέλειας, με συνεπακόλουθη αύξηση ρύπων και 
κόστους, παρεμπόδιση ΑΗΚ από δραστηριοποίηση σε ΑΠΕ, είναι με-
ρικά από τα διαχρονικά προβλήματα που έχουν θίξει οι συνδικαλιστι-

κές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην ΑΗΚ, ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕ-
ΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ, που ασκούν κριτική στο Υπουργείο Ενέργειας για «συνεχι-
ζόμενη απραξία».
Οι εργαζόμενοι στην ΑΗΚ, αισθάνονται «έντονα αγανακτισμένοι και απογοη-
τευμένοι από την στάση, συμπεριφορά, αλλά και συνεχιζόμενη απραξία του 
αρμόδιου για την ενέργεια Υπουργείου για τα σοβαρά θέματα τα οποία έχουν 
κατ’ επανάληψη θίξει και έχουν διογκωθεί τα τελευταία χρόνια», αναφέρουν σε 
ανακοίνωσή τους οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Συγκεκριμένα, αναφέρονται σε «σοβαρότατη και ακραία» υποστελέχωση της 
ΑΗΚ, η οποία «τείνει να την καταστήσει ανήμπορη να ανταπεξέλθει των υποχρε-
ώσεων της». Επίσης, κάνουν λόγο για παράνομη λειτουργία του Η/Σ Δεκέλειας 
με αποτέλεσμα τη σοβαρή αύξηση των ρύπων και κατ’ επέκταση του κόστους 
της ηλεκτρικής ενέργειας.
Επιπρόσθετα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αναφέρουν ότι συνεχίζεται η 
παρεμπόδιση της Παραγωγής ΑΗΚ από το να δραστηριοποιηθεί στον τομέα των 
ΑΠΕ, αλλά και της Προμήθειας ΑΗΚ από το να προμηθεύεται φθηνή ενέργεια 
από ΑΠΕ. «Όπως διαφαίνεται, με τα όσα έχουν διαρρεύσει, το ίδιο το Υπουργείο 
εμπόδιζε και εμποδίζει την ΑΗΚ στην υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, των στόχων και της αποστολής της», καταγγέλλουν.
Παράλληλα, οι οργανώσεις αναφέρουν ότι ήταν υπέρ του να παραμείνει στην 
ΑΗΚ η υπηρεσία Ελέγχου των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, τόσο για την ασφά-
λεια και προστασία των εγκαταστάσεων των καταναλωτών, όσο και των εγκατα-
στάσεων και του Δικτύου της ΑΗΚ.
Για όλα τα πιο πάνω, «αντί να δοθεί η πρέπουσα σημασία από το αρμόδιο 
Υπουργείο, αντιμετωπίσαμε την ειρωνεία, την απαξίωση και την πρόταξη ανυ-
πόστατων κατηγοριών. Με ατεκμηρίωτους  ισχυρισμούς και έωλες λύσεις, υπεκ-
φεύγει των σοβαρών του ευθυνών. Είναι πιο εύκολο για το ίδιο να αφήνει αιχμές 
και να κατηγορεί την ΑΗΚ, παρά να παραδεχθεί την ανυπαρξία ολοκληρωμέ-
νης ενεργειακής στρατηγικής και με την περιστασιακή του δραστηριότητα στον 
τομέα θέτει σε κίνδυνο στο σύντομο μέλλον την κατάρρευση του και με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για την οικονομία του τόπου», υπογραμμίζουν οι οργανώσεις.
Στην ανακοίνωση, οι οργανώσεις διερωτόνται γιατί εμποδίζει το Υπουργείο 
την ΑΗΚ Παραγωγή να εγκαταστήσει ΑΠΕ και να μειωθεί το κόστος παραγω-
γής, γιατί δεν περιόρισε τα υπερκέρδη των ΑΠΕ με την επιβολή πλαφόν και γιατί 
άφηνε τις ΑΠΕ να πραγματοποιούν υπερκέρδη εξαιτίας της αύξησης του καυσί-
μου.
Επιπλέον, αναφέρουν ότι το μόνο φωτοβολταϊκό πάρκο που διοχετεύει φθηνή 
ηλεκτρική ενέργεια είναι αυτό που επέτρεψαν στην ΑΗΚ να υλοποιήσει. Ακόμα, 
σύμφωνα με τις οργανώσεις, το Υπουργείο, προκειμένου να επιτρέψει στην ΑΗΚ 
να υλοποιήσει τον σχεδιασμό της για έργα ΑΠΕ, απαιτεί την απόσυρση Συμβα-
τικών Μονάδων Παραγωγής, «χωρίς να λάβει υπόψη τις συνέπειες ενός τέτοιου 
εγχειρήματος».
Ακόμα, αναφέρουν ότι ενώ η ΑΗΚ υποχρεώθηκε να καταβάλει €43 εκ. για τις 
υποδομές έλευσης του ΦΑ, για χρήση από τις συμβατικές της μονάδες, 2 χρό-
νια μετά, της ζητούν να αποσύρει συμβατική παραγωγή για να της επιτραπεί η 
συμμετοχή στις ΑΠΕ.
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σημειώνουν ότι η διατήρηση συμβατικών μονά-
δων είναι απαραίτητη, καθώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους τις καθιστούν 
απαραίτητες για την ασφάλεια εφοδιασμού και την επάρκεια παραγωγής του 
τόπου, αλλά και τη στήριξη των οποιωνδήποτε άλλων νέων τεχνολογιών εντα-
χθούν στο μείγμα παραγωγής, λόγω του μικρού απομονωμένου συστήματος 
και της μη ύπαρξης υδροηλεκτρικών και πυρηνικών μονάδων, ακόμα και όταν 
επιτευχθεί διασύνδεση με άλλα κράτη ή και ολική διείσδυση των ΑΠΕ.

Αγανάκτηση συνδικαλιστών 
από το Υπ. Ενέργειας για τα 
προβλήματα της ΑΗΚ
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εδώ Κύπρος

 Σε ανάλυση της 
δημοσκόπησης του ΣΙΓΜΑ για 
τις Αρχιεπισκοπικές εκλογές 
που παρουσιάστηκε το βράδυ 
της Τρίτης (6/12), προέβη 
στο Μεσημέρι και Κάτι ο 
εκλογολόγος Νάσιος Ορεινός 
και η κανονολόγος Αρετή 
Δημοσθένους.

Σ
την αρχική του τοποθέτηση 
ο Νάσιος Ορεινός, μίλησε 
για την Κάρτα εννέα και την 
πρόθεση ψήφου. «Υπάρ-

χει μια κούρσα για τέσσερις με την 
πρώτη θέση να έχει κλειδώσει. Οι 
άλλες δύο θέσεις είναι ανοικτές».
Τόνισε ότι το 58% δηλώνει ότι 
σίγουρα θα ψηφίσει. «Εμπει-
ρικά γνωρίζουμε ότι κάποιοι από 
αυτούς δεν θα ψηφίσουν. Θεωρώ 
ότι η μέγιστη συμμετοχή που θα 
έχουμε θα είναι το 50%». Συνεχί-
ζοντας ανέφερε ότι έξι στους δέκα 
έχουν αποφασίσει εδώ και ένα 
μήνα τι θα ψηφίσουν. «Ειδικά οι 
οπαδοί του Μητροπολίτη Λεμε-
σού, Μόρφου και Πάφου έχουν 
αποφασίσει πέραν του ενός 
μηνός».
Επεσήμανε ότι ο Μητροπολίτης 
Αθανάσιος διεισδύει σε όλες τις 
επαρχίες και για αυτό είναι πρώ-
τος. «Στη Λευκωσία έχουμε Ησαΐα 
και Αθανάσιο, στη Λεμεσό Αθανά-
σιο και Γεώργιο, στην Πάφο Γεώρ-
γιο και Αθανάσιο και στην Αμμό-
χωστο Βασίλειο και Αθανάσιο».
Ο κ. Ορεινός εξήγησε ότι τα ποσο-
στά των υπόλοιπων υποψηφίων 
είναι κοντά με αποτέλεσμα οι δύο 
θέσεις ένα είναι ανοικτές για τρεις 
υποψηφίους. «Δεν έχει κλειδώ-
σει η δεύτερη θέση. Ο Μόρφου 
και ο Κυρηνείας φαίνεται να είναι 
εκτός». Διευκρίνισε ότι είναι η 
πρώτη φορά που διεξάγονται με 
αυτόν τον τρόπο οι εκλογές με απο-
τέλεσμα να μην υπάρχει ανάλογη 
εμπειρία. Όσον αφορά την κάρτα 7, 

ανέφερε ότι επτά στους δέκα ανα-
γνωρίζουν το δικαίωμα της Εκκλη-
σίας να έχει λόγο ή πιο ενεργεί 
παρέμβαση.
Υπογράμμισε ότι οι Αρχιεπισκοπι-
κές θα τελειώσουν γρήγορα έτσι 
θα μείνει χρόνος για να επικε-
ντρωθεί ο κόσμος στις Προεδρικές 
εκλογές. «Ο Μητροπολίτης Πάφου 
δήλωσε ότι η προσπάθεια είναι να 
κλείσει η διαδικασία 27-28 Δεκεμ-
βρίου».
Από την πλευρά της η κα. Δημο-
σθένους ανέφερε ότι ο κόσμος 
είναι κουρασμένος γιατί θα ψηφί-
σουν Τριπρόσωπο και όχι απευ-
θείας τον επόμενο Αρχιεπίσκοπο. 
«Αν ψηφίζαμε απευθείας Αρχιε-
πίσκοπο, τότε θα συμμετείχε το 
75%». Επίσης είπε ότι λόγω οργά-
νωσης έμειναν αποκλεισμένοι οι 
Ελλαδίτες.
Συμπλήρωσε ότι θα ήθελε να δει 
τους υποψήφιους να κάνουν μαζί 
μεγάλες φιλανθρωπικές συγκε-
ντρώσεις και όχι προεκλογικές 
συγκεντρώσεις. «Ξοδεύονται 
πάρα πολλά λεφτά στις Αρχιεπι-
σκοπικές και Προε-
δρικές εκλογές».
Σημείωσε ότι υπάρ-
χει δυναμική γύρω 
από τον Μητροπο-
λίτη Μόρφου και 
ενδεχομένως να 
ανέβουν τα ποσο-
στά του. Μιλώντας 
για τον Μητροπο-
λίτη Κυρηνείας ανέφερε ότι είναι 
πολύ αγαπητός, μορφωμένος, 
πράος και δεν θα μείνει στο 3%. 
«Αυτός που θα εκλεγεί πρέπει 
να αλλάξει το Τριπρόσωπο και ο 
Αρχιεπίσκοπος να εκλέγεται από 
τον λαό. Μεταφέρω τον παλμό 
του κόσμου. Έτσι θα συμμετέχει ο 
κόσμος στην Εκκλησία».
Ακόμη, ανέφερε ότι το επιτελείο 
του Μητροπολίτη Ταμασού εργά-
ζεται αρκετά στη Λεμεσό. «Τα επι-
τελεία του Αθανάσιου και του 

Γεώργιου έχουν εμπειρία γιατί 
ξανασυμμετείχαν στις εκλογές.
Η κα. Δημοσθένους ανέφερε ότι 
ο Αρχιεπίσκοπος πρέπει να έχει 
λέγειν. «Η ανάμιξη των εκάστοτε 
Αρχιεπισκόπων στη πολιτική γινό-
ταν με έναν τρόπο  που δεν ανέμενε 
ο κόσμος». Τόνισε ότι ο κόσμος 
θεωρεί ότι υπάρχει διαφθορά 
και έτσι θέλει τον Αρχιεπίσκοπο 
να είναι έντιμος και αδιάφθορος. 
Καταληκτικά, ανέφερε ότι οι Αρχι-
επισκοπικές εκλογές θα επηρε-
άσουν τις Προεδρικές. «Είναι πιο 
συζητημένες από τις Προεδρικές».

Υποστηρικτές Μητροπο-
λίτη Ταμασού: Έχει συγκε-
κριμένο όραμα για την Εκ-
κλησία
Τη στήριξή τους στην υποψηφιό-
τητα του Μητροπολίτη Ταμασού 
και Ορεινής Ησαΐα για την εκλογή 
του στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο, 
εξέφρασαν την Τετάρτη το σύνολο 
των Κληρικών της Μητροπολιτικής 
περιφέρειας Ταμασού και Ορεινής, 
πρόεδροι κοινοτικών συμβουλίων 

και άλλοι, σημει-
ώνοντας ότι «έχει 
όρεξη γ ια δου-
λειά και συγκεκρι-
μένο όραμα για την 
Εκκλησία».
Σε δήλωση που 
υπογράφεται από 
424 άτομα, δηλώ-
νεται η «ανεπιφύλα-

κτη» στήριξη των υπογραφόντων 
στην υποψηφιότητα του Μητροπο-
λίτη Ταμασού και Ορεινής Ησαΐα 
για τις επικείμενες αρχιεπισκοπικές 
εκλογές, βασιζόμενη, όπως αναφέ-
ρεται μεταξύ άλλων, στο ότι «είναι 
ένας νέος, πολύ μορφωμένος και 
χαρισματικός άνθρωπος, με βαθιά 
πίστη και ήθος».
Αναφέρεται ακόμη ότι «αγαπά 
την Εκκλησία και τους πιστούς και 
μεριμνά για την πνευματική τους 
ενίσχυση», ενώ χαρακτηρίζεται 

επίσης ως «μεθοδικός και αποτε-
λεσματικός, εφόσον από το μηδέν 
έφτιαξε, μέσα σε 15 χρόνια, τη 
μεγαλύτερη και πιο αποδοτική, 
σε προσφορά και δραστηριότη-
τες, Μητρόπολη στην Κύπρο και 
Ευρώπη».
Η δήλωση αναφέρει το έργο του 
Μητροπολίτη, μεταξύ άλλων, ότι 
έκτισε 28 εκκλησίες, χειροτόνησε 
52 νέους κληρικούς, ανοικοδό-
μησε τρεις μονές και τρία ησυχα-
στήρια, οργάνωσε κατασκηνώ-
σεις, ηγείται 33 Χριστιανικών Συν-
δέσμων Γυναικών και ενίσχυσε 
τα κατηχητικά, «με ένα σύγχρονο 
τρόπο», μέσω αθλητικών και πολι-
τιστικών Ομίλων.
Σημειώνεται επίσης ότι, από τότε 
που ανέλαβε ως νέος Πρόεδρος 
του ΚΕΝΘΕΑ, μέσα σε μια δεκα-
ετία, «τον εκσυγχρόνισε και τον 
αναδόμησε εκ βάθρων», και, αφού 
αναβάθμισε όλες τις υπηρεσίες 
του, έφτιαξε, με νέους και εξιδει-
κευμένους συνεργάτες, έξι καινού-
ριους σταθμούς παγκύπρια.
Οι υποστηρικτές του Μητροπολίτη 
αναφέρουν επίσης ότι αντιλαμβά-
νεται την αξία του πολιτισμού, του 
αθλητισμού, της τέχνης, της μου-
σικής και της κοινωνικής μέρι-
μνας και, ήδη, έφτιαξε υποδομές 
και προγράμματα σε όλες αυτές τις 
θεματικές, «βοηθώντας αποτελε-
σματικά στη βελτίωση της ποιότη-
τας της ζωής των ανθρώπων».
Σημειώνουν επίσης ότι είναι «ο 
μόνος Μητροπολίτης», που είχε 
απευθείας διάλογο με την κοινό-
τητα ΛΟΑΤΙ στην Επίτροπο Διοική-
σεως, αλλά και ότι έχει στο ενερ-
γητικό του 34 «δύσκολες και επι-
κίνδυνες» ανθρωπιστικές απο-
στολές ανά το παγκόσμιο, γεγο-
νός, όπως αναφέρεται, «που απο-
δεικνύει τη μεγάλη του εμπειρία 
στη διαχείριση κρίσεων και την 
πολυθεματική διοικητική του ικα-
νότητα, απαραίτητα προσόντα για 
ένα ηγέτη».

 Την απόφαση για απαγόρευση 
μετακίνησης οπαδών τεσσάρων 
ομάδων έλαβε σήμερα ο  Αθλη-
τικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστο-
τέλης Βρυωνίδης. Πρόκειται για 
την ΑΕΛ, Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ 
και Απόλλων. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι ίσως είναι η πρώτη φορά 
που εφαρμόζεται το εν λόγω 
μέτρο μετά και από τα συνεχι-
ζόμενα επεισόδια στους αγωνι-
στικούς χώρους.
Αποκορύφωμα των επεισοδίων 
ήταν όλα αυτά που διαδραμα-
τίστηκαν στο Λεμεσιανό ντέρ-
μπι μεταξύ του Απόλλων και της 
ΑΕΛ στο Τσίρειο στάδιο. Το παι-
χνίδι δεν ξεκίνησε ποτέ καθώς 
η Αστυνομία δεν μπορούσε να 
εγγυηθεί την ομαλή διεξαγωγή 
του αγώνα.
Αξίζει να σημειωθεί η απαγό-
ρευση μετακίνησης οπαδών 
αποτελεί εισήγηση της Αστυνο-
μίας και εφαρμόζεται εδώ και 
χρόνια στην Ελλάδα. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι τη φετινή ποδο-
σφαιρική περίοδο σημειώθη-
καν περισσότερες από 30 συλ-
λήψεις.
Οι ομάδες μπορούν να εφε-
σιβάλλουν την απόφαση του 
Αθλητικού Δικαστή.
Η απόφαση απαγόρευσης για 
την ΑΕΛ αφορά επεισόδια που 
προκάλεσαν οπαδοί της ομά-
δας μετά το τέλος του αγώνα 
(έριχναν πέτρες προς τους 
ποδοσφαιριστές της αντίπα-
λης ομάδας κατά την αποχώ-
ρηση τους από το γήπεδο απει-
λώντας να προκαλέσουν ζημιά 
στους ποδοσφαιριστές και σε 
άλλα άτομα που βρίσκονταν 
στον αγωνιστικό χώρο),  κατά 
παράβαση του άρθρου 4(κβ) 
των Πειθαρχικών Κανονισμών 
της Κ.Ο.Π.
Για την ομάδα της Ανόρθωσης 
η απαγόρευση αφορά τα επει-
σόδια  που προκάλεσαν οπαδοί 
της ομάδας κατά την διάρκεια 
του αγώνα και μετά το τέλος 
του αγώνα (άναψαν φωτιές 
στην κερκίδα που προκάλεσαν 
ζημιές στον εσωτερικό χώρο 
του σταδίου.

Τα συνεχιζόμενα 
επεισόδια έφεραν 
την απαγόρευση 
οπαδών και στην 
Κύπρο

Αρχιεπισκοπικές: «Ανοικτή η δεύτερη θέση 
– Διεισδύει παντού ο Αθανάσιος»
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διεθνή νέα

Ο
ι Ηνωμένες Πολιτείες προτρέ-
πουν οι όποιες διαφωνίες μετα-
ξύ των ΝΑΤΟϊκών συμμάχων να 
επιλύονται με διπλωματικό τρό-

πο, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, σχετικά με τις α-
πειλές που εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός 
Εξωτερικών εναντίον της Ελλάδας.
Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενη-
μέρωσης των διπλωματικών συντακτών, 
ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών σημείωσε ότι «η Ελλάδα 
είναι σημαντικός σύμμαχος, η Τουρκία είναι 
σημαντικός σύμμαχος. Συνεχίζουμε να δου-
λεύουμε με όλα τα μέρη για την αποκλιμά-
κωση των εντάσεων στην περιοχή όσον 
αφορά την Τουρκία, όσον αφορά την Συρία 
και όσον αφορά άλλες εντάσεις στην περι-
οχή».
Παράλληλα, ο Νεντ Πράις δεν παρέλειψε να 
εκπέμψει για ακόμα μια φορά το μήνυμα ότι 
Τουρκία πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε 

στρατιωτική δράση στη Συρία.
Όπως ανέφερε «η θέση μας σε αυτό δεν 
έχει αλλάξει. Συνεχίζουμε να ξεκαθαρί-
ζουμε δημόσια και κατ’ ιδίαν ότι αντιτιθέ-
μεθα σθεναρά σε μια στρατιωτική δράση, 
συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής χερ-
σαίας εισβολής η οποία θα αποσταθερο-
ποιούσε περαιτέρω τις ζωές των κοινοτήτων 
στην Συρία και θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο 
την πρόοδο που επιτεύχθηκε με κόπο εκ 
μέρους του παγκόσμιου συνασπισμού κατά 
του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) τα τελευταία 
χρόνια. Πιστεύουμε ότι όλα τα μέρη πρέ-
πει να αποκλιμακώσουν (την κατάσταση) 
άμεσα. Δεν θέλουμε να δούμε κλιμάκωση 
κατά μήκος των συνόρων ή μέσα στη Συρία 
ή μέσα στην Βορειοανατολική Συρία. Όχι 
μόνο θα θέσει σε κίνδυνο την πρόοδο που 
επιτεύχθηκε με κόπο από τον συνασπισμό 
κατά του Ισλαμικού Κράτους, αλλά θα μπο-
ρούσε να θέσει σε κίνδυνο και το δικό μας 
προσωπικό – αμερικανικό προσωπικό».

Τ
ο νομοσχέδιο που διασφαλίζει 
την αναγνώριση, σε ομοσπον-
διακό επίπεδο, των γάμων με-
ταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, 

εγκρίθηκε σήμερα και από τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων, έπειτα από την υ-
περψήφισή του από τη Γερουσία, τον 
περασμένο μήνα.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, 
έχει δεσμευτεί ότι θα επικυρώσει 
χωρίς καθυστέρηση τον νόμο.
Η προώθηση του Νόμου περί Σεβα-
σμού του Γάμου (Respect for Marriage 
Act) θεωρήθηκε αναγκαία μετά τους 
φόβους που εκφράστηκαν ότι το Ανώ-
τατο Δικαστήριο θα αναθεωρούσε 
προηγούμενη απόφασή του για το 
θέμα αυτό, όπως έκανε τον Ιούνιο και 
για τις αμβλώσεις. Το Ανώτατο Δικα-
στήριο, όπου επικρατούν οι συντη-
ρητικοί δικαστές, φαίνεται άλλωστε 
ότι ετοιμάζεται να δικαιώσει ορισμέ-
νες επιχειρήσεις που αρνούνται να 
εξυπηρετήσουν ζευγάρια του ίδιου 
φύλου, επικαλούμενο την ελευθερία 
της έκφρασης. Μια απόφαση για το 
θέμα αυτό ενδέχεται να ανακοινωθεί 
το καλοκαίρι.
Το νομοσχέδιο είχε τη στήριξη της κοι-
νότητας ΛΟΑΤΚΙ+, αλλά και αρκετών 
θρησκευτικών οργανώσεων και ιδρυ-
μάτων, μεταξύ των οποίων ήταν και 
η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των 
Αγίων των Τελευταίων Ημερών, μολο-
νότι πολλοί Αμερικανοί συντηρητι-
κοί αντιτίθενται ακόμη στους γάμους 
μεταξύ ομοφυλοφίλων επειδή, όπως 
λένε, αντίκεινται στις βιβλικές γραφές.

Πάντως μεγάλη πλειονότητα των Αμε-
ρικανών, συμπεριλαμβανομένων και 
των Ρεπουμπλικάνων, στηρίζει αυτούς 
τους γάμους.
Ο νόμος που υιοθετήθηκε σήμερα 
καταργεί παλαιότερες διατάξεις που 
ορίζουν τον γάμο ως ένωση μεταξύ ενός 
άνδρα και μίας γυναίκας και απαγορεύει 
στους δημοσίους υπαλλήλους όλων των 
Πολιτειών να κάνουν διακρίσεις «λόγω 
του φύλου, της φυλής, της εθνικότητας ή 
της καταγωγής» του ζευγαριού.
Υπέρ ψήφισαν όλοι οι Δημοκρατικοί 
βουλευτές και 39 Ρεπουμπλικάνοι. 169 
Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές τον κατα-
ψήφισαν. «Πιστεύω ότι είναι ο λάθος 
δρόμος» είπε ο βουλευτής Τζιμ Τζόρ-
νταν, που πρόσκειται στον πρώην πρό-
εδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Η πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόζι, 
η οποία θα παραδώσει την έδρα της 
τον επόμενο μήνα, εξέφρασε τη χαρά 
της επειδή «ένας από τους τελευταίους 
νόμους» που θα υπογράψει με την ιδι-
ότητα της προέδρου προστατεύει αυτές 
τις ενώσεις. Λίγα λεπτά προτού ξεκι-
νήσει η ψηφοφορία, η Πελόζι απέτισε 
φόρο τιμής στον Χάρβεϊ Μιλ, τον πρώτο 
δημοτικό σύμβουλο της Καλιφόρνιας 
που δήλωνε ανοιχτά ότι ήταν ομοφυλό-
φιλος και δολοφονήθηκε το 1978.
«Κάποια ημέρα, είπε στους υποστη-
ρικτές του: γεύτηκα την ελευθερία, 
δεν θα κάνω πίσω», είπε. «Σήμερα, 
η Βουλή στέκει με υπερηφάνεια στο 
πλευρό των δυνάμεων της ελευθερίας, 
κατά της επιστροφής στο παρελθόν», 
πρόσθεσε.

Πέρασε από την αμερικανική 
Βουλή το νομοσχέδιο για την 
αναγνώριση του γάμου των 
ομοφυλοφίλων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Προτρέπουμε τους 
ΝΑΤΟϊκούς συμμάχους να επιλύουν τις 
διαφορές τους με διπλωματικό τρόπο 

Τ
ο ντοκιμαντέρ του πρίγκιπα Χάρι και 
της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix πυ-
ροδότησε σήμερα έναν... υπερατλα-
ντικό πόλεμο λέξεων σχετικά με το 

αν δόθηκε η ευκαιρία στη βασιλική οικογέ-
νεια να ανταποκριθεί σωστά στους «εμπρη-
στικούς» ισχυρισμούς των Σάσεξ.
Μια ανώτερη πηγή επέμεινε ότι τα Ανά-
κτορα του Μπάκιγχαμ, το Παλάτι του Κέν-
σινγκτον και τα μέλη της οικογένειας δεν 
προσεγγίστηκαν για σχολιασμό σχετικά 
με το περιεχόμενο της σειράς έξι επεισο-
δίων, γεγονός που αποτελεί καταστροφικό 
πλήγμα για την αξιοπιστία της, σύμφωνα με 
την Daily Mail.
Ωστόσο, μια πηγή του Netflix επέμεινε ότι 
τα γραφεία επικοινωνίας του Βασιλιά και 
του Πρίγκιπα της Ουαλίας είχαν επικοινω-
νήσει εκ των προτέρων και τους δόθηκε η 
ευκαιρία να αντιδράσουν στις «αξιώσεις 
του Χάρι και της Μέγκαν στη σειρά».
Το πρώτο επεισόδιο ξεκίνησε με μήνυμα 
στην οθόνη που έγραφε: «Μέλη της βασιλι-
κής οικογένειας αρνήθηκαν να σχολιάσουν 
το περιεχόμενο αυτής της σειράς». Αλλά 

λίγες ώρες μετά την προβολή των τριών 
πρώτων επεισοδίων, βασιλικοί αξιωματού-
χοι στο Λονδίνο επέμεναν ότι δεν τους ζητή-
θηκε ποτέ να απαντήσουν.
Η συγκεκριμένη πηγή διευκρίνισε ότι, προς 
το παρόν, δεν θα υπάρξει κανένα επίσημο 
σχόλιο από τον Βασιλιά ή τον Πρίγκιπα της 
Ουαλίας σχετικά με το εμπρηστικό περιεχό-
μενό της σειράς, που περιλαμβάνει ισχυρι-
σμούς για ρατσισμό και «ασυνείδητη μερο-
ληψία» και μια σειρά επιθέσεων με στόχο 
τον Κάρολο, τον Ουίλιαμ, την Κέιτ Μίντλετον 
και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.
Η ομάδα στο Παλάτι του Κένσινγκτον, που 
εργάζεται για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την 
Κέιτ, διευκρίνισε αργότερα ότι έλαβαν ένα 
email από μια εταιρεία παραγωγής για το 
ντοκιμαντέρ του Χάρι και της Μέγκαν στο 
Netflix. Η ομάδα Τύπου επικοινώνησε με 
την Archewell και το Netflix για να επαλη-
θεύσει αν ήταν το μήνυμα γνήσιο, αλλά δεν 
έλαβε απάντηση. Το email δεν περιείχε την 
ουσία των ισχυρισμών του Χάρι και της 
Μέγκαν όπως αναπτύσσονται στη σειρά 
σημειώνει το Κένσινγκτον.

Οργή Μπάκιγχαμ για το 
«Megflix» - Διέψευσαν μήνυμα 
που έπαιξε στο ντοκιμαντέρ 
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Ο 
πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός 
του Μέγκαν παρέλαβαν βρα-
βείο για την προάσπιση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων στη δι-

άρκεια εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη, όπου 
τιμήθηκαν για το έργο τους στον τομέα της 
κατάργησης των φυλετικών διακρίσεων 
και της προώθησης της ψυχικής υγείας.
Το ζευγάρι των βρετανών γαλαζοαίματων 
παρέλαβε το βραβείο αργά χθες, Τρίτη, το 
βράδυ από το Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, το οποίο τιμά 
προσωπικότητες της κυβέρνησης, του επι-
χειρηματικού κόσμου, ακτιβιστές και καλ-
λιτέχνες, που έχουν επιδείξει μια »ακλό-
νητη δέσμευση για κοινωνική αλλαγή».
Η Κέρι Κένεντι, πρόεδρος του Ιδρύματος 
και κόρη του δολοφονηθέντος αμερικα-
νού γερουσιαστή Ρόμπερτ Φ.Κένεντι, είπε 
ότι το ζευγάρι έχει υπάρξει «υπερβολικά 
θαρραλέο» μιλώντας για την εμπειρία της 
φυλετικής διάκρισης και του προβλήματος 

ψυχικής υγείας, όπως γράφει η εφημερίδα 
Telegraph.
Ανάμεσα στους βραβευθέντες του Ιδρύ-
ματος ήταν και ο ουκρανός πρόεδρος 
Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε ανακοίνωσή τους 
η Μέγκαν και ο Χάρι αναφέρουν ότι «ένα 
κυματάκι ελπίδας μπορεί να μετατραπεί 
σε ένα κύμα αλλαγής».
Το βραβείο τούς απονεμήθηκε λίγες ημέ-
ρες πριν από την προβολή μιας πολυα-
ναμενόμενης σειράς ντοκιμαντέρ από το 
Netflix και εν μέσω έντονης φημολογίας 
ότι ο Χάρι και η Μέγκαν, γνωστοί ως δού-
κας και δούκισσα του Σάσεξ, θα μιλήσουν 
για τη βρετανική βασιλική οικογένεια.
Από τότε που παραιτήθηκαν από τα επί-
σημα βασιλικά τους καθήκοντα, εγκα-
ταστάθηκαν στην Καλιφόρνια και έχουν 
πολλές φορές επικρίνει τη βρετανική 
μοναρχία, κάνοντας λόγο για ρατσισμό, 
κάτι το οποίο αρνείται η βασιλική οικο-
γένεια.

Σ
ε ανταλλαγή αιχμαλώτων προχώ-
ρησαν ΗΠΑ και Ρωσία, είδηση που 
κάνει τον γύρο των μέσων ενημέ-
ρωσης. Δηλώσεις ικανοποίησης γί-

νονται τόσο από την αμερικανική όσο και 
από τη ρωσική πλευρά.
Η ανταλλαγή έγινε στο αεροδρόμιο του 
Άμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία 
ειδήσεων. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση 
ΗΑΕ-Σαουδικής Αραβίας, ο πρόεδρος των 
ΗΑΕ και ο πρίγκιπας-διάδοχος της Σαου-
δικής Αραβίας ηγήθηκαν των προσπα-
θειών διαμεσολάβησης που εξασφάλισαν 
την απελευθέρωση της Γκράινερ σε ανταλ-
λαγή κρατουμένων με τη Ρωσία. Η μπα-
σκετμπολίστρια Μπρίτνεϊ Γκράινερ έφτασε 
στο Άμπου Ντάμπι με ιδιωτικό αεροπλάνο 
από τη Μόσχα μετά την απελευθέρωσή 
της από τις ρωσικές αρχές, 
υπογραμμίζει η ανακοί-
νωση.
«Είναι ασφαλής, είναι σε 
αεροπλάνο, είναι καθ’ 
οδόν για το σπίτι της μετά 
από μήνες άδικης κράτη-
σής της στη Ρωσία, υπό 
αφόρητες συνθήκες», είπε 
ο Μπάιντεν σε δημοσιο-
γράφους στον Λευκό Οίκο. «Αυτή είναι μια 
μέρα για την οποία εργαστήκαμε για πολύ 
καιρό. Δεν σταματήσαμε ποτέ να ασκούμε 
πίεση για την απελευθέρωσή της», πρό-
σθεσε.
Ο Ρώσος έμπορος όπλων, Βίκτορ Μπουτ, 
«επιστρέφει σπίτι» δηλώνει το Κρεμλίνο 
μετά την ανταλλαγή με την Αμερικανίδα 
μπασκετμπολίστρια Μπρίτνεϊ Γκράινερ.
Ο Μπουτ, 55 ετών, ήταν ένας από τους πιο 
καταζητούμενους άνδρες στον κόσμο πριν 
από τη σύλληψή του και ονομαζόταν «ο 
έμπορος του θανάτου» και «εκείνος που 
κατατροπώνει τις κυρώσεις» για την ικα-
νότητά του να παρακάμπτει τα εμπάργκο 
όπλων.
Για σχεδόν δύο δεκαετίες, ο Μπουτ έγινε 
ο πιο διαβόητος έμπορος όπλων στον 
κόσμο, πουλώντας όπλα σε κράτη με αδί-
στακτα καθεστώτα, σε ομάδες ανταρ-
τών και δολοφόνους πολέμαρχους στην 
Αφρική, την Ασία και τη Νότια Αμερική. 
Για τους ειδικούς στις ρωσικές υπηρε-
σίες ασφαλείας, το διαρκές ενδιαφέρον 
της Μόσχας για τον Μπουτ υποδηλώνει 
έντονα τους δεσμούς του με τις ρωσικές 

μυστικές υπηρεσίες.
«Ο Ρώσος υπήκοος Βίκτορ Μπουτ, ο 
οποίος εξέτιε ποινή φυλάκισης στις ΗΠΑ 
για εμπορία όπλων, επέστρεψε στη Ρωσία 
ως αποτέλεσμα συμφωνίας με τις ΗΠΑ για 
την ανταλλαγή του με την Αμερικανίδα 
μπασκετμπολίστρια Μπρίτνεϊ Γκράινερ, 
που κρίθηκε ένοχη στη Ρωσία για λαθρε-
μπόριο ναρκωτικών» ανακοίνωσε το 
ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών στο TASS 
την Πέμπτη.
«Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών που 
έγιναν, καταφέραμε να συμφωνήσουμε με 
την αμερικανική πλευρά να κανονίσουμε 
την ανταλλαγή του Βίκτορ Μπουτ για την 
Μπρίτνεϊ Γκρίνερ. Ο Ρώσος πολίτης επέ-
στρεψε στη μητέρα πατρίδα» ανέφερε το 
υπουργείο Εξωτερικών.
Το Κρεμλίνο ζητούσε την απελευθέρωση του 

Μπουτ από τότε που συνε-
λήφθη για πρώτη φορά 
στην Ταϊλάνδη το 2008 μετά 
από αίτημα των ΗΠΑ.
«Απίστευτο! Λαμβάνουμε 
μηνύματα - γράφουν 
άνθρωποι από τη Ρωσία 
και από το εξωτερικό, μας 
συγχαίρουν και χαίρονται 
για την απελευθέρωση του 

Βίκτορ Μπουτ. Δεν τον γνωρίζουν προσω-
πικά, δεν τον έχουν δει ποτέ. Αλλά ανησυ-
χούν όπως για τον αγαπημένο τους! Ευχα-
ριστείτε τη χώρα» ανέφερε στο Telegram 
η Μαρία Ζαχάροβα. Ο 55χρονος κρατείτο 
επί 12 χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλακή 
του Ιλινόις στις ΗΠΑ.
Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι 
μετέφερε όπλα σε ζώνες συγκρούσεων σε 
όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων της 
Σιέρα Λεόνε και του Αφγανιστάν.
Ο Μπουτ συνελήφθη το 2008 σε ξενοδο-
χείο της Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη ύστερα 
από επιχείρηση πρακτόρων των ΗΠΑ που 
τον κατέγραψαν να προσφέρεται να που-
λήσει πυραύλους σε άτομα που πίστευε 
ότι ήταν αριστεροί Κολομβιανοί αντάρτες.
Μετά τη σύλληψή του, εκδόθηκε στις ΗΠΑ 
παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της ρωσι-
κής κυβέρνησης. Στη συνέχεια δικάστηκε 
και καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση 
το 2012 για τις κατηγορίες της συνωμοσίας 
για να σκοτώσει Αμερικανούς πολίτες.
Η Μόσχα ανέκαθεν διακήρυττε την αθω-
ότητά του, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση 
«κραυγαλέα αδικία».

διεθνή νέα

Χάρι και Μέγκαν βραβεύτηκαν στις ΗΠΑ 
λίγο πριν την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ 
«βόμβα» του Netflix

Ανταλλαγή αιχμαλώτων: Χαμόγελα σε 
ΗΠΑ και Ρωσία - Η μπασκετμπολίστρια 
και ο έμπορος όπλων 

Ουκρανία: «Λύγισε» ο Πάπας - Δεν 
συγκράτησε τα δάκρυά του μιλώντας για 
τον πόλεμο 

Ο 
πάπας Φραγκίσκος    ξέ-
σπασε σε δάκρυα μιλώ-
ντας για τον πόλεμο στη 
«μαρτυρική» Ουκρανία, 

κατά τη διάρκεια μιας τελετής σήμε-
ρα το απόγευμα στο κέντρο της Ρώ-
μης.
Με την ευκαιρία μιας παραδοσιακής 
τελετής για τον εορτασμό της Άμω-
μης Σύλληψης, ο ποντίφικας πήγε το 
απόγευμα στην Πιάτσα ντι Σπάνια, 
στην πλατεία της ιταλικής πρωτεύ-
ουσας όπου βρίσκεται το άγαλμα της 
Παρθένου Μαρίας.
«Ω Αγνή Παρθένα, ήθελα σήμερα να 
σου μεταφέρω τις ευχαριστίες του 
ουκρανικού λαού…» άρχισε να δια-
βάζει, όρθιος, τον λόγο του, αλλά 
σταμάτησε, εμφανώς συγκινημένος. 
Καθώς το σώμα του συγκλονιζόταν 
από τους λυγμούς, με δάκρυα στα 
μάτια, ο πάπας παρέμεινε σιωπηλός 
για αρκετή ώρα, μέχρι που το πλή-
θος άρχισε να τον χειροκροτεί.

Ο Φραγκίσκος ξανάπιασε τότε το 
νήμα της ομιλίας, σ τηριζόμενος 
στο μπράτσο της πολυθρόνας του, 
αλλά παραμένοντας όρθιος: «… του 
ουκρανικού λαού γ ια την ειρήνη 
που ζητάμε από τον Κύριο εδώ και 
κάποιον καιρό».
«Πρέπει επίσης να σου μεταφέρω 
την ικεσία των παιδιών, των ηλικι-
ωμένων, των πατέρων και των μητέ-
ρων, των νέων αυτής της μαρτυρι-
κής γης που υποφέρει τόσο πολύ», 
συνέχισε, με φωνή τρεμάμενη από 
τη συγκίνηση.
Ο πάπας κάνει συνεχώς εκκλήσεις 
για ειρήνη, από την έναρξη, στα τέλη 
Φεβρουαρίου, της ρωσικής εισβο-
λής. Αναφέρεται πολύ συχνά σ το 
θέμα αυτό, όποτε μιλάει. Σε μια συνέ-
ντευξη που δημοσιεύτηκε στα τέλη 
Νοεμβρίου στο αμερικανικό χριστια-
νικό περιοδικό America, αναφέρ-
θηκε στη «βαρβαρότητα» που βιώνει 
η Ουκρανία λόγω του πολέμου.
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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

Πώς ωφελούν οι γιορτινές 
παραδόσεις τα παιδιά; Πώς θα 
δημιουργήσετε τις δικές σας

Η 
περίοδος των γιορτών είναι μια 
χαρούμενη και συναρπαστική 
περίοδος για μικρούς και μεγά-
λους και ειδικά για τα μικρά παι-

διά. Και ενώ κάθε οικογένεια γιορτάζει 
με έναν μοναδικά ιδιαίτερο τρόπο, το να 
δημιουργήσετε τις δικές σας παραδόσεις, 
ξεκινώντας από όταν τα παιδιά είναι μι-
κρά, μπορεί να είναι απίστευτα ευεργετι-
κό για την πνευματική και συναισθηματι-
κή τους ανάπτυξη.

Πώς βοηθούν τα παιδιά οι παρα-
δόσεις
Πάρτε για παράδειγμα το Ξωτικό στο ράφι 
(Elf on the self). Βασικό στοιχείο στα σπί-
τια πολλών οικογενειών που γιορτάζουν 
τα Χριστούγεννα, αυτό το μικρό ξωτικό 

με κόκκινη στολή κυκλοφορεί στο σπίτι 
κατά την περίοδο των γιορτών και παρέ-
χει στα παιδιά μια απτή σύνδεση με τη 
μυθική ιστορία του Άγιου Βασίλη και των 
ξωτικών του.
Παραδόσεις όπως αυτή που χρησιμοποι-
ούν στοιχεία διασκέδασης και έκπληξης 
μπορούν να αξιοποιηθούν για να ακονί-
σουν τα παιδιά πολύτιμες δεξιότητες.

Ενδυναμώνουν την οικογένεια
Οι παραδόσεις βοηθούν τα παιδιά να 
συνδεθούν με άλλα μέλη της οικογέ-
νειάς τους αλλά και με το παρελθόν της. 
Τα τελετουργικά έχουν προσωπικό νόημα 
για μια οικογένεια, καθώς πρόκειται για 
συνήθειες που μεταδίδονται από γενιά 
σε γενιά. Ενώ βοηθούν το παιδί να προ-
ετοιμαστεί για την γιορτινή περίοδο, του 
υπενθυμίζει ταυτόχρονα όλα αυτά που 
κάνουν την οικογένειά σας μοναδική και 
ξεχωριστή.
Αυτή η σύνδεση με την οικογένεια το 
βοηθά να καλλιεργήσει πολύτιμες δεξι-
ότητες μέσα σε ένα ασφαλές συναισθη-
ματικό περιβάλλον, υποστηρίζοντας την 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης, οικογενεια-
κών αξιών και ταυτότητας.

Εξάπτουν την φαντασία τους

Πολλές από τις παραδοσιακές τελετουρ-
γίες των γιορτών, όπως ο Άι Βασίλης με 
τα ξωτικά του, απαιτούν από τα παιδιά να 
αφήσουν την δυσπιστία και να αγκαλιά-
σουν το φανταστικό, γεγονός που χαρίζει 
πολλά οφέλη για την πνευματική του ανά-
πτυξη. Η έκθεση σε φανταστικά στοιχεία, 
όπως σε ιστορίες που λέγονται συνήθως 
κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιό-
δου, υποστηρίζει την ανάπτυξη ευέλικτης 
σκέψης στα μικρότερα παιδιά, σύμφωνα 
με τους ειδικούς.
Και τα οφέλη δεν σταματούν εκεί. Η 
φαντασία βοηθά στην προώθηση της 
ανάπτυξης των συμβολισμών, του αναλο-
γικού συλλογισμού και της διαφοροποί-
ησης μεταξύ πραγματικών και φανταστι-
κών εννοιών στα παιδιά. Βασικό στοιχείο 

της ανάπτυξης είναι τα παιδιά να μάθουν 
πώς να βασίζονται σε πληροφορίες, να 
γενικεύουν και να μεταφέρουν την απο-
κτηθείσα γνώση σε καθημερινές κατα-
στάσεις.

Προωθούν την κριτική σκέψη
Μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες 
που τα παιδιά αναπτύσσουν όταν είναι 
μικρά και τα βοηθά να κατανοήσουν 
τον κόσμο είναι η ικανότητα να σκέφτο-
νται κριτικά ή να αναλύουν ένα θέμα ή 
μια κατάσταση και στη συνέχεια να λαμ-
βάνουν μια απόφαση. Αν και αυτή είναι 
σίγουρα μια δεξιότητα που καλλιεργεί-
ται στην τάξη, οι παραδόσεις των γιορ-
τών μπορούν επίσης να υποστηρίξουν την 
ανάπτυξή της. Η κριτική σκέψη ενισχύε-
ται όταν ο αναπτυσσόμενος νους του παι-
διού λαμβάνει υπόψη και τα στοιχεία της 
φαντασίας και της πραγματικότητας και 
κατανοεί τις πληροφορίες με τρόπο που 
είναι κοινωνικά αποδεκτός.
Εφόσον αυτό γίνεται σε ένα περιβάλλον 
στο οποίο οι γονείς είναι παρόντες για να 
βοηθήσουν τα παιδιά να επεξεργαστούν 
τις πληροφορίες και τις ιστορίες που τους 
παρουσιάζονται, οι διακοπές παρέχουν 
ένα σκηνικό γεμάτο χαρά για να αναπτύ-
ξουν αυτήν την δεξιότητα.

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;

Ενα σύγχρονο έγκλημα 
με τη δική μας ανοχή
Της Κωνσταντίνας Ιωακειμίδου

K
άθε τριάντα δευτερόλεπτα έ-
νας άνθρωπος γίνεται σκλά-
βος. Γίνεται αντικείμενο σε-
ξουαλικής εκμετάλλευσης, υ-

ποχρεώνεται σε καταναγκαστική εργα-
σία ή σε καταναγκαστική οικιακή ερ-
γασία είτε σε εργασία για αποπληρω-
μή χρέους ή γίνεται θύμα της εμπορίας 
οργάνων.
Παιδιά επίσης εξαναγκάζονται να συμ-
μετέχουν σε ένοπλες συγκρούσεις, ενώ 
ο αριθμός των παιδιών και εφήβων 
θυμάτων αυξάνεται αγγίζοντας το 27% 
των θυμάτων.
40 εκατομμύρια άνθρωποι είναι δούλοι 
(εξ αυτών 25 εκατομμύρια σε κατανα-
γκαστική εργασία και σεξουαλική εκμε-
τάλλευση και 15 εκατομμύρια σε εξανα-
γκαστικούς γάμους).
Η εμπορία ανθρώπων είναι μια επικερ-
δής όσο και αποτρόπαια δραστηριότητα 
αφού τα κέρδη φτάνουν, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις, στα 150,2 δισ. δολάρια τον 
χρόνο. Επίσης μόνο ένας στους εκατό 
χιλιάδες διακινητές καταδικάζεται.
Στις 8 Απριλίου η μη κερδοσκοπική 
οργάνωση Α21 Greece, που δραστη-
ριοποιείται σε 14 χώρες σε όλο τον 
κόσμο, σε συνεργασία με τον Δήμο 
Αγίας Παρασκευής και την Κινηματο-
γραφική Λέσχη Αγ ίας Παρασκευής 
διοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση 
για το θέμα της εμπορίας ανθρώπων με 
αφορμή την προβολή που είχε προη-
γηθεί της ταινίας «Zenaida» των Αλέξη 
Τσάφα και Γιάννη Φώτου για το sex 
trafficking.
«Συμβαίνει κι εδώ» καθώς η Ελλάδα 
είναι χώρα διέλευσης και προορισμού 
των θυμάτων. Συμβαίνει παντού, αφού 
σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια σκλά-
βοι σε όλο τον κόσμο, περισσότεροι 
από κάθε άλλη στιγμή της Ιστορίας. Ενα 
έγκλημα που διαπράττεται εις βάρος 
εκατομμυρίων ανθρώπων και με τη 
δική μας ανοχή.
Την εκδήλωση συν τόν ισε η πρόε-
δρος της Κινηματογραφικής Λέσχης, 
Μυρίλ λα Λεγάκη, ενώ χαιρε τ ισμό 
απηύθυνε ο δήμαρχος Αγ. Παρασκευής, 
Γ. Σταθόπουλος.

Το κορίτσι από τη Μολδαβία
Η ισ τορία που ακολουθεί δεν είναι 
ένα τρομακτικό παραμύθι. Είναι πραγ-
ματική ιστορία και συνέβη, όπως και 
τόσες άλλες, εδώ.
«Η Τάνια γεννήθηκε στη Μολδαβία. 
Παιδί μιας πολύ φτωχής οικογένειας. 
Εχασε τη μητέρα της νωρίς. Εως τα 14 

έτη της απολάμβανε να πηγαίνει στο 
σχολείο. Ομως ο πατέρας της τη διακό-
πτει από το σχολείο και της ξεκαθαρί-
ζει ότι θα πρέπει από εδώ και στο εξής 
να αναλάβει τα οικιακά και τη φροντίδα 
των τριών μικρότερων αδελφών της. 
Αυτός είναι ο ρόλος της. Να ζει χωρίς 
φίλους, χωρίς συμμαθητές. Οφείλει να 
υποτάσσεται. Της ζητούν όμως να κάνει 
και άλλα. Ο θείος της τη βιάζει συστη-
ματικά. Εως τα 18 της χρόνια ζει έναν 
εφιάλτη από τον οποίο δεν έχει καμία 
ελπίδα να ξεφύγει.
Κάποια στιγμή την πλησιάζει μια γειτό-
νισσα, η Μαρία. Στην Ελλάδα υπάρχει 
ζήτηση για δουλειές κυρίως το καλο-
καίρι, της λέει.
Η Μαρία μπορεί να τη βοηθήσει στο 
ψάξιμο. Θα γλιτώσει από την οικο-
νομική ανέχεια και από τον θείο της. 
Υστερα από λίγες ημέρες η Μαρία τής 
βρίσκει δουλειά διάρκειας έξι μηνών σε 
καφέ μπαρ στη Σκιάθο. Ο μισθός που 
της υπόσχεται είναι καλός, έχει δια-
σφαλισμένη διαμονή και εισιτήρια. Η 
Μαρία θα κάνει όλα τα διαδικαστικά. 
Ο πατέρας της Τάνιας συμφωνεί. Μετά 
την παρέλευση δύο μηνών τα χαρτιά της 
είναι έτοιμα. Φτάνουν στην Αθήνα.
Η Τάνια δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν 
γνωρίζει ελληνικά ούτε αγγλικά. Είναι 
εν τελώς αποπροσανατολισμένη. Το 
αφεντικό τις περιμένει στο αεροδρό-
μιο. Τι ανακούφιση. Της μιλάει σ τη 
γλώσσα της καθώς γνωρίζει μερικές 
λέξεις. Σκέφτεται τα αδέλφια της. Του-
λάχιστον αυτά θα είναι πιο τυχερά από 
εκείνη. Με τα χρήματα που θα κερδίζει 
θα μπορέσει να τα βοηθήσει και τουλά-
χιστον εκείνα θα σπουδάσουν.
Φτάνουν στο νησί. Κατευθύνονται σε 
μια πολυκατοικία απομονωμένη. Το 
αφεντικό τής ζητάει το διαβατήριό της 
και της παίρνουν επίσης το κινητό της 
τηλέφωνο.
Στο διαμέρισμα βρίσκονται άλλες δυο 
κοπέλες. “Καλώς όρισες στην κόλαση”, 
είναι οι πρώτες τους κουβέντες. “Κάνε 
ό,τ ι σου λένε και θα τη γλιτώσεις”, 
συμπληρώνουν.
Μένει μόνη της. Το αφεντικό μπαίνει 
μέσα μαζί με έναν άλλον τύπο. Και τότε 
αρχίζει να βιώνει την κόλαση. Κάθε 
ημέρα για δυόμισι βδομάδες τη βιά-
ζουν και τη χτυπούν. Της δίνουν ένα 
γεύμα την ημέρα. Αυτό επαναλαμβά-
νεται ξανά και ξανά. Εχει γίνει res, έχει 
γίνει πράγμα, αντικείμενο.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Η 
νοστιμάδα που δίνει το 
αλάτι στο φαγητό μας θα 
μπορούσε να είναι τελι-
κά… πικρή για την υγεία 

της καρδιάς.
Σύμφωνα με νέα μελέτη, εάν επιλέ-
ξουμε να χρησιμοποιήσουμε λιγό-
τερο αλάτι στο φαγητό μας, μπο-
ρούμε να ωφελήσουμε τη λειτουρ-
γία της καρδιάς, αποτρέποντας τον 
κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, 
καρδιακής ανεπάρκειας και 
εγκεφαλικών επεισοδίων 
κατά ένα πέμπτο.
Η υπερβολική κατανά-
λωση αλατιού αποτε-
λεί παράγοντα καρ-
διαγγειακού κινδύ-
νου επειδή οδηγεί 
σ την κατακράτηση 
υγρών στο αίμα, η οποία 
ασκεί πίεση στα αγγεία σας. Ως 
αποτέλεσμα, αυξάνεται 
η αρτηριακή πίεση και 
παράλληλα οι πιθανό-
τητες για την πρόκληση 
καρδιακής προσβολής ή 
εγκεφαλικού επεισοδίου.
Για να υπολογίσουν τον κίν-
δυνο, οι ερευνητές του 
Πανεπιστημίου Tulane 
εξέ τασαν τα ιατρικά 
αρχεία 176.570 Βρετανών.
Οι πληροφορίες σχετικά 
με τα ποσοστά καρδιαγγει-
ακών παθήσεων συλλέχθη-
καν μέσω του ιατρικού ιστο-
ρικού τους, των εισαγωγών σε 
νοσοκομεία, των δεδομένων του 
μητρώου θανάτων και ενός ερω-
τηματολογίου.
Οι απαντήσεις στα ερωτηματολό-
για αφορούσαν την κατανάλωση 
αλατιού στο δείπνο τους, δίνο-
ντας στους συμμετέχοντες τέσσε-
ρις επιλογές: ποτέ/σπάνια, μερικές 
φορές, συνήθως ή πάντα.
Κατά την έναρξη της δοκιμής, 
κανένας από τους συμμετέχοντες 
δεν έπασχε από καρδιακές επι-
πλοκές, ενώ όλοι συνολικά παρα-
κολουθήθηκαν από τους επιστή-

μονες για περίπου 12 χρόνια, κατά 
μέσο όρο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που 
δημοσιεύτηκαν στο στο περιοδικό 
Journal of the American College of 
Cardiology, σημειώθηκαν σχεδόν 
10.000 περιστατικά, συμπεριλαμ-
βανομένων των εγκεφαλικών επει-
σοδίων.
Όπως αποκάλυψαν τα στοιχεία της 

ανάλυσης, οι συμμετέχοντες 
που δε θεωρούσαν πάντα 
απαραίτητο το αλάτι στο 
γεύμα τους είχαν λιγότερες 

πιθανότητες να υποφέ-
ρουν από κάποια καρ-
διακή επιπλοκή.

Ειδικότερα:
όσοι απάντησαν «ποτέ/

σπάνια» στη χρήση του 
αλατιού είχαν 23% 
λιγότερες πιθανότητες 
να υποστούν καρδι-

αγγειακό επεισόδιο, σε 
σύγκριση με εκείνους που 

ανέφεραν ότι το προσέθε-
ταν «πάντα».
όσοι πρόσθεταν αλάτι 
μόνο «μερικές φορές» 

και «συνήθως» διέτρεχαν 
επίσης χαμηλότερο κίνδυνο 
– 21% και 19%, αντίστοιχα.
περαιτέρω ανάλυση απο-
κάλυψε ότι όσοι δεν επέ-

λεγαν ποτέ το αλάτι και ακο-
λουθούσαν μια δίαιτα για την 

ενίσχυση της υγείας της αρτηρι-
ακής πίεσης – γνωστή ως Dietary 
Approaches to Stop Hypertension 
(DASH) – διέτρεχαν το χαμηλότερο 
κίνδυνο.
Το συγκεκριμένο πρότυπο δια-
τροφής έχει άλλωστε σχεδιαστεί 
περιορίζοντας την πρόσληψη αλα-
τιού για την πρόληψη ή τη θερα-
πεία της υψηλής αρτηριακής πίε-
σης. Συνάμα, περιλαμβάνει υψη-
λές ποσότητες δημητριακών, 
λαχανικών, και φρούτων, καθώς 
και κάποια γαλακτοκομικά προϊό-
ντα χαμηλών λιπαρών και άπαχο 
κρέας.

Η απλή κίνηση στο τραπέζι 
που μπορεί να σώσει την 
καρδιά μας

Θ
α μπορούσε μια απλή εξέταση ούρων να αποκαλύψει εάν κάποιος πάσχει από νόσο Αλτσχάιμερ σε 
πρώιμο στάδιο; Αυτό υποστηρίζει μια νέα μελέτη, που «δείχνει» το μεθανικό οξύ ως ευαίσθητο βιο-
δείκτη ούρων, ικανό να αποκαλύψει τη νόσο Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο. Τα νέα ερευνητικά ευρή-
ματα δημοσιεύονται στο Frontiers in Aging Neuroscience. Πρόκειται για μια σημαντική επιστημονική 

εξέλιξη, καθώς το μεγαλύτερο διαγνωστικό μειονέκτημα της νόσου Αλτσχάιμερ έως τώρα ήταν ότι δεν μπορεί να 
εντοπιστεί έγκαιρα, παρά μόνο όταν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα, οπότε και είναι πλέον αργά για την αποτελε-
σματική διαχείριση της νόσου. Οι τρέχουσες διαγνωστικές μέθοδοι είναι δαπανηρές και ακατάλληλες για προλη-
πτικό έλεγχο ρουτίνας. Κάποιες εκθέτουν τον ασθενή σε ακτινοβολία, ενώ άλλες απαιτούν επεμβατικές αιμοληψί-
ες ή οσφυονωτιαία παρακέντηση, γεγονός που μπορεί να είναι δυσάρεστο και αποθαρρυντικό για τους ασθενείς.
«Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι μια συνεχής και σιωπηλή χρόνια ασθένεια, που σημαίνει ότι μπορεί να αναπτυχθεί 
και να διαρκέσει για πολλά χρόνια πριν υπάρξει εμφανής γνωστική εξασθένηση», είπαν οι συγγραφείς. «Η πρώ-
ιμη διάγνωση, πριν σημειωθούν αντιληπτά συμπτώματα, θα μπορούσε να είναι καθοριστική για τη μετέπειτα 
παρέμβαση και αντιμετώπιση της νόσου. Ως εκ τούτου, η μεγάλης κλίμακας προσυμπτωματικός έλεγχος για πρώ-
ιμο στάδιο της νόσου του Αλτσχάιμερ είναι απαραίτητος, ειδικά για τους ηλικιωμένους».

Το μεθανικό οξύ κλειδί στην αντιμετώπιση της νόσου
Προγενέστερες μελέτες είχαν διαπιστώσει ότι μια οργανική ένωση, η φορμαλδεΰδη, θα μπορούσε να λειτουργή-
σει ως βιοδείκτης ούρων για τη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Ωστόσο, υπήρχε ακόμη περιθώριο βελτίωσης. 
Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν κυρίως στο μεθανικό οξύ, ένα μεταβολικό προϊόν της φορμαλδεΰ-
δης, για να δουν εάν είχε καλύτερη απόδοση ως βιοδείκτης. Εξέτασαν συνολικά 574 ανθρώπους, που ήταν είτε 
υγιείς, με φυσιολογική γνωστική λειτουργία, είτε είχαν διαφορετικούς βαθμούς εξέλιξης της νόσου, που κυμαί-
νονταν από υποκειμενική γνωστική έκπτωση έως πλήρη ασθένεια. Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε εξετάσεις 
αίματος, ούρων, αλλά και ψυχολογική αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα επίπεδα μεθανικού οξέος 
στα ούρα ήταν σημαντικά αυξημένα σε όλες τις ομάδες ανθρώπων με τη νόσο Αλτσχάιμερ και συσχετίστηκαν 
με γνωστική έκπτωση. Μάλιστα, αναλύοντας τα μυρμηκικά επίπεδα στα ούρα σε συνδυασμό με βιοδείκτες της 
νόσου στο αίμα, οι μελετητές διαπίστωσαν ότι μπορούσαν να προβλέψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια σε ποιο στά-
διο της νόσου βρίσκεται ένας ασθενής. Παρ’ ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα, τα συμπεράσματα των ερευνητών 
υποδηλώνουν ότι το μεθανικό οξύ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ευαίσθητος βιοδείκτης για τον εντοπισμό 
της νόσου Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο, ανοίγοντας ενδεχομένως το δρόμο για φθηνό και βολικό προσυμπτω-
ματικό έλεγχο ασθενειών.

Νόσος Αλτσχάιμερ: Απλή εξέταση μπορεί 
να αποκαλύψει τον κίνδυνο

Οι στατίνες και τα αντιυπερτασικά διατηρούν υπό τόσο καλό έλεγχο την χοληστερόλη και την αρτηρι-
ακή πίεση, που τα άτομα που τα λαμβάνουν τείνουν να «χαλαρώνουν» και να μην δίνουν σημασία 
στη διατήρηση του βάρους σε υγιή επίπεδα, όπως υποστηρίζει νεότερη μελέτη.

Όπως επισημαίνεται, η προστασία από καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο που προσφέρουν 
τα χάπια μπορεί να αποπροσανατολίσει τους ανθρώπους από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του 
βάρους.
Οι συγκεκριμένες αγωγές μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια της ζωής. Το όφελος όμως στη μακροζωία 
θα μπορούσε να απαλειφθεί από το υπερβολικό βάρος και τα νοσήματα που συνοδεύουν την παχυσαρκία, 
όπως η καρδιακή ανεπάρκεια, η λιπώδης ηπατική νόσος και η αρθρίτιδα.
Τα ευρήματα δημοσιευτήκαν στο The Lancet Diabetes & Endocrinology και ο επικεφαλής συγγραφέας 
Naveed Sattar, καθηγητής μεταβολικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης εξηγεί ότι: «Οι καλύτερες 
θεραπείες, όπως οι στατίνες και οι αγωγές για την αρτηριακή πίεση, συμβάλλουν έμμεσα στην ανατροφοδό-
τηση της κρίσης της παχυσαρκίας. Αν και αποτελεί σημαντική πρόοδο της επιστήμης η παράταση της διάρ-

κειας της ζωής, αν δε συζητηθεί ο παράγοντας του βάρους, το άτομο αυτό θα μπορούσε να καταλήξει 
με πολλαπλά προβλήματα υγείας, που συνδέονται εν μέρει με το υπερβολικό βάρος και τελικά 

να λαμβάνει δεκάδες διαφορετικά φάρμακα».
Σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους που συνοδεύουν την παχυ-

σαρκία, ένα άτομο με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) πάνω από 30, που  χαρακτηρίζεται 
δηλαδή ως παχύσαρκος, έχει 12 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να υποφέρει από πολλα-
πλές παθήσεις, σε σύγκριση με όσους έχουν υγιές βάρος.
Τα τελευταία 50 χρόνια, στις δυτικές κοινωνίες και σε χώρες υψηλού εισοδήματος, 
οι άνθρωποι ζυγίζουν περίπου 10 κιλά περισσότερο, με περίπου τα δύο τρίτα των 
ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο να είναι πλέον υπέρβαροι ή παχύσαρκοι.

Παίρνετε χάπι για τη χοληστερόλη; Γιατί αυτή 
η αγωγή μπορεί να απειλήσει το βάρος σας



24 9 Δεκεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ιστορίες

Σκοτεινά μυστικά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 

Γ
ια περισσότερα από 1.000 χρόνια 
το Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατο-
ρία ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία δέ-
σποσε στον ευρύτερο μεσογειακό 

χώρο. Ένα μεγάλο μέρος τής δύναμης και 
της επιρροής της το οφείλει στον πανίσχυ-
ρο κρατικό μηχανισμό της. Η Αυλή της, ό-
μως, ήταν ένας λαβύρινθος από μηχανορ-
ραφίες, δολοπλοκίες και σκοτεινά μυστι-
κά. Τα πισώπλατα μαχαιρώματα (κυριολε-
κτικά και όχι μεταφορικά, όπως στις μέρες 
μας) έδιναν κι έπαιρναν. Κανείς δεν ήταν 
ασφαλής και δεν μπορούσε να εμπιστευ-
θεί κανέναν.

Οι Ζηλωτές της Θεσσαλονίκης
Το 1341, η αυτοκρατορία βρισκόταν σ’ 
έναν από τους συνήθεις εμφύλιους πολέ-
μους. Ο νέος αυτοκράτορας Ιωάννης Ε’ 
Παλαιολόγος (1332-1391) ήταν εννέα 
ετών και ο φίλος τού πατέρα του Ιωάν-
νης Καντακουζηνός (1292-1383) είχε διο-
ριστεί αντιβασιλέας. Η μητέρα του αγο-
ριού, η Άννα, και ο μέγας δούκας Αλέ-
ξιος Απόκαυκος συνέπηξαν συμμαχία 
για να σφετεριστούν την αντιβασιλεία, 
πυροδοτώντας μία τεράστια σύγκρουση. 
Αλλά αυτή τη φορά συνέβη κάτι το απρό-
σμενο. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, οι 
απλοί άνθρωποι επαναστάτησαν, πήραν 
τον έλεγχο από την αριστοκρατία και υπε-
ρασπίστηκαν τα δικαιώματα των φτωχών. 
Χρονικά της εποχής αναφέρουν ότι βίαιοι 
όχλοι «Ζηλωτών», όπως αποκαλούνταν, 
επιτέθηκαν κι έσφαξαν τους πλούσιους. 
Το Συμβούλιο των Ζηλωτών κυβέρνησε 
τη Θεσσαλονίκη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εμφύλιας διαμάχης. Για κάποιο χρονικό 
διάστημα ορκίστηκαν πίστη στον Αλέ-
ξιο Απόκαυκο, αλλά παρέμεναν σταθερά 
εχθρικοί προς την αριστοκρατία. Τελικά 
τον αποκήρυξαν, δολοφονώντας μάλι-
στα τον γιο του. Η εξέγερση των Ζηλωτών 
κατεστάλη από τον Ιωάννη Καντακουζηνό, 
όταν έγινε αυτοκράτορας. Κάποιοι από 
τους Ζηλωτές κάλεσαν το Σέρβο βασιλιά 
Στέφανο Δουσάν να καταλάβει την πόλη, 
άλλοι όμως το θεώρησαν προδοσία και 
βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους παλιούς 
συναγωνιστές τους. Ο Καντακουζηνός 
κατέλαβε τη Θεσσαλονίκη εύκολα και 
εκτέλεσε τους πρωταίτιους της εξέγερσης.

Σκλάβοι του σεξ
Ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι οι ευνού-
χοι χρησιμοποιούνταν ως σκλάβοι του 
σεξ, επειδή διατηρούσαν τα νεανικά τους 
χαρακτηριστικά. Αυτό επισήμως απαγο-
ρευόταν, αλλά εκκλησία έψαχνε τρόπους 
να εξαλείψει αυτή την κατάσταση χωρίς να 
καταδικάζει τη δουλεία και κατ’ επέκταση 
τον αυτοκράτορα. Το πρόβλημα εικονο-
γραφείται στο Βίο του Αγίου Ανδρέα του 
εις Χριστόν Σαλού, που έγραψε τον 10ο 
αιώνα ο πρεσβύτερος Νικηφόρος της 
Αγίας Σοφίας. Ένας από τους χαρακτήρες 
του βιβλίου σημειώνει: «Εάν ένας σκλάβος 
δεν υπακούει στις εντολές του κυρίου του, 
τότε σίγουρα ξέρετε πόσο θα υποφέρει, 
αυτός θα τον κακομεταχειριστεί και θα τον 
ξυλοκοπήσει». Αλλά ο Ανδρέας επιμένει 
ότι «αν οι σκλάβοι δεν υποκύψουν στα 
αποτρόπαια πάθη των κυρίων τους, θα 
είναι τρεις φορές ευλογημένοι, και εξαι-

τίας των βασάνων που μου ανέφερες, θα 
καταχωρηθούν στους μάρτυρες».

Ευνουχισμός
Οι Ευνούχοι υπηρέτησαν τη Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία από κάθε δυνατό πόστο, 
από αυλικοί και στρατηγοί έως ιερείς. Δεν 
αποτελούσαν απειλή για την αυτοκρατο-
ρία, διότι δεν είχαν κατιόντες για να κληρο-
νομήσουν τη θέση τους. Όμως, ευνούχοι 
όπως ο Ιωάννης ο Ορφανοτρόφος (11ος 
αιώνας) έγιναν διάσημοι, επειδή προώθη-
σαν συγγενείς τους σε υψηλές θέσεις. Ήταν 
τόσο ισχυρός, ώστε όλα τα μέλη της οικο-
γένειάς του ευνουχίστηκαν και εξορίστη-
καν από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Ε’ τον 
Καλαφάτη. Ο ευνουχισμός θεωρούνταν 
παράνομος στο Βυζάντιο, με αποτέλεσμα 
οι περισσότεροι ευνούχοι να είναι σκλά-
βοι, οι οποίοι ευνουχίζονταν προτού εισέλ-
θουν στα όρια της αυτοκρατορίας. Αλλά 
είναι γνωστό ότι πολλοί φτωχοί γονείς 

ευνούχιζαν τα παιδιά τους, ελπίζοντας ότι 
θα έχουν μία καλύτερη ζωή από αυτούς.

Εξεγέρσεις
Ως πολίτες της «μεγαλύτερης πόλης της 
Γης», ο λαός της Κωνσταντινούπολης δεν 
δίσταζε να εκφράζει τ ις απόψεις του, 
συχνά με βίαιους τρόπους. Το πιο διά-
σημο παράδειγμα είναι η Στάση του Νίκα 
(532), κατά την οποία μία αθλητική δια-
μάχη στον ιππόδρομο μετατράπηκε σε 
λαϊκή εξέγερση εναντίον του αυτοκρά-
τορα Ιουστινιανού. Ο Ιουστιανιανός ήταν 
έτοιμος να τα παρατήσει και να εγκαταλεί-
ψει το θρόνο, αλλά μεταπείστηκε από τη 
σύζυγό του Θεοδώρα, η οποία του διαμή-
νυσε ότι προτιμούσε να πεθάνει ως αυτο-
κράτειρα παρά ως κοινή θνητή. Τελικά, ο 
Ιουστινιανός κατέστειλε με σκληρό τρόπο 
την εξέγερση και διέσωσε το θρόνο του. 
Όλες οι ταραχές δεν αποσταθεροποίησαν 
την αυτοκρατορία. Μία αιματηρή εμφύ-
λια διαμάχη κατέληξε σε εξέγερση φυλα-
κισμένων. Ο Μέγας Δούκας Αλέξιος Από-
καυκος (? – 1345), κατά τη διάρκεια της 
επιθεώρησης μιας νέα φυλακής, δολοφο-
νήθηκε από πολιτικούς του αντιπάλους, οι 
οποίοι στη συνέχεια εξολόθρευσαν και τα 
μέλη της οικογένειάς του.

Ο Πορφυρογέννητος
Οι Βυζαν τ ινοί θεωρούσαν το πορ-
φυρό (βαθυκόκκινο) ως το αυτοκρατο-
ρικό χρώμα και μόνο τα μέλη της αυτο-
κρατορικής οικογένειας επιτρεπόταν 

να φορούν ρούχα με τέτοιο χρώμα. Στο 
παλάτι υπήρχε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο με 
τοίχους από πολύτιμη πορφυρή πέτρα. Τα 
παιδιά που γεννιόνταν σ’ αυτό το δωμά-
τιο ονομάζονταν πορφυρογέννητα. Είχαν 
ιδιαίτερα προνόμια και δεν μπορούσαν 
να παντρευτούν έξω από τα όρια της αυτο-
κρατορίας, αν και ο ηγέτης των Ρως Βλα-
δίμηρος του Κιέβου (950-1015) απαίτησε 
πορφυρογέννητη νύφη σε αντάλλαγμα για 
στρατιωτική βοήθεια στον Βασίλειο Β’ τον 
Βουλγαροκτόνο και τη μεταστροφή του 
στο χριστιανισμό. Τελικά, νυμφεύτηκε την 
Άννα την Πορφυρογέννητη, αδελφή του 
αυτοκράτορα. Ο πορφυρογέννητος απο-
λάμβανε μεγάλη εκτίμησης και αφοσίω-
σης από τους κοινούς ανθρώπους. Ο Κων-
σταντίνος Ζ’ ο Πορφυρογέννητος μπορεί 
να ανατράπηκε σε μικρή ηλικία, αλλά ως 
πορφυρογέννητος παρέμεινε ως συναυτο-
κράτορας για 24 χρόνια, προτού αναλάβει 
την εξουσία το 945. Όταν ο Βασίλειος Β’ 

ο Βουλγαροκτόνος πέθανε, οι μόνοι πορ-
φυρογέννητοι ήταν οι αδελφές του Ζωή 
και Θεοδώρα. Οι πολίτες της Κωνσταντι-
νούπολης ξεσηκώνονταν κάθε φορά που 
κάποιοι ήθελαν να τις διώξουν από την 
εξουσία, με αποτέλεσμα οι δύο αδελφές 
να κυριαρχήσουν στα πολιτικά πράγματα 
μέχρι το θάνατο της Θεοδώρας το 1056.

Εμφύλιοι Πόλεμοι
Το 813, ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Α’ ο 
Ραγκαβές (770-844) εκθρονίστηκε από 
τον στρατό, μετά την ήττα του από τους 
Βουλγάρους στη Μάχη της Βερσινικίας. 
Στην εκθρόνισή του πρωτοστάτησαν 
τρεις από τους στρατηγούς του, ο Λέων 
ο Αρμένιος, ο Μιχαήλ Τραυλός και ο 
Θωμάς Σκλαβηνός. Ο Λέων έγινε αυτο-
κράτορας (Λέων Ε’), αλλά όταν απαλλά-
χθηκε από την παρουσία του Μιχαήλ, οι 
οπαδοί του τον κυνήγησαν και τον σκό-
τωσαν. Ο Θωμάς επαναστάτησε κατά του 
Μιχαήλ, που είχε ανέβει στο θρόνο ως 
Μιχαήλ Β’, πυροδοτώντας έναν εμφύλιο 
πόλεμο που αδυνάτισε την αυτοκρατο-
ρία έναντι των Αράβων, οι οποίοι είχαν 
κάνει αισθητή την παρουσία τους εκείνα 
τα χρόνια. Ανάλογα προβλήματα αναφύ-
ησαν και τον 10ο αιώνα, όταν η εξέγερση 
του στρατηγού Βάρδα Φωκά κατεστάλη 
από τον στρατηγό Βάρδα Σκληρό. Όταν 
ο ευνούχος Βασίλειος Λεκαπηνός στρά-
φηκε κατά του Σκληρού, αυτός άρχισε τη 
δική του εξέγερση για να υπερασπιστεί 
τον εαυτό του. Ο Λεκαπηνός έβγαλε από τη 

φυλακή τον Βάρδα Φωκά και τον έστρεψε 
κατά του Σκληρού. Ο Φωκάς νίκησε τον 
Σκληρό και κατέστρεψε τις δυνάμεις του. 
Στη συνέχεια, όμως, ο Φωκάς, ο Σκληρός 
και ο Λεκαπηνός συνασπίστηκαν κατά του 
Βασιλείου, του μετέπειτα Βουλγαροκτό-
νου, ο οποίος τους νίκησε και στερέωσε 
την εξουσία του στον βυζαντινό θρόνο.

Ακρωτηριασμοί
Οι Βυζαντινοί πίστευαν ότι οι άνθρω-
ποι με αναπηρίες ήταν ακατάλληλοι για 
το θρόνο. Γι’ αυτό κάποιοι από τους διεκ-
δικητές του θρόνου φρόντιζαν να ακρω-
τηριάζουν τους αντιπάλους τους παρά να 
τους σκοτώνουν. Η τύφλωση ήταν πολύ 
δημοφιλής, όπως και το κόψιμο της μύτης 
και της γλώσσας. Στα όψιμα χρόνια της 
αυτοκρατορίας ο ευνουχισμός ήταν κοινή 
πρακτική. Ο Ιωάννης Δ’ Λάσκαρης (1250-
1305) έζησε 40 χρόνια τυφλός, καθώς 
τυφλώθηκε ανήμερα τα Χριστούγεννα 
του 1261, με διαταγή του αυτοκράτορα 
Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγου (1223-1282) για 
να μην απειλήσει στο μέλλον τη δυνα-
στεία των Παλαιολόγων. Η αυτοκράτειρα 
Ειρήνη η Αθηναία (752-803) δεν δίστασε 
να τυφλώσει τον μοναχογιό της Κωνστα-
ντίνο ΣΤ’ (771-805), προκειμένου να ασκεί 
ακώλυτα την εξουσία με τον ευνοούμενό 
της Σταυράκιο. Όμως, υπήρχαν και οι 
εξαιρέσεις. Ο Βασίλειος Λεκαπηνός (910-
996) ευνουχίστηκε σε μικρή ηλικία, αλλά 
κατόρθωσε να ανέβει στα ανώτερα κλιμά-
κια της βυζαντινής εξουσίας και να γίνει 
ένας πανίσχυρος αυλικός, επηρεάζοντας 
από το παρασκήνιο μία σειρά από ανίσχυ-
ρους αυτοκράτορες.

Δολοφονίες
Σε αρκετές περιπτώσεις το δυναστικό 
ζήτημα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία λυνό-
ταν με δολοφονίες αυτοκρατόρων. Ο Κών-
στας Β’ (630-668), γνωστός και ως Πωγω-
νάτος, χτυπήθηκε μέχρι θανάτου με μία 
σαπουνοθήκη από άνθρωπο της αυλής 
του, την ώρα που έπαιρνε το λουτρό του 
στις Συρακούσες. Ο Μιχαήλ Γ’ ο Μέθυσος 
(839-867) σκοτώθηκε μέσα στην κρεβατο-
κάμαρά του από άνδρα του μετέπειτα δια-
δόχου του Βασιλείου Α’ (ιδρυτή της Μακε-
δονικής δυναστείας), καθώς δεν μπόρεσε 
να προβάλει αντίσταση, ύστερα από ένα 
άγριο μεθύσι. Στην κρεβατοκάμαρά του 
δολοφονήθηκε και ο πιο διάσημος Νικη-
φόρος Φωκάς (912-1969), ο οποίος είχε 
αντιληφθεί την εναντίον του συνωμοσία, 
αλλά δεν φανταζόταν ότι η σύζυγός του θα 
έκρυβε τους δολοφόνους του στο ιδιαί-
τερο διαμέρισμά του. Ο Λέων Ε’ ο Αρμένιος 
(775-823) βρισκόταν σε αντιπαράθεση με 
τον παλιό συναγωνιστή Μιχαήλ Τραυλό, τον 
οποίο φυλάκισε. Ο Μιχαήλ από τη φυλακή 
οργάνωσε συνωμοσία εναντίον του αυτο-
κράτορα και ανήμερα τα Χριστούγεννα, 
άνθρωποί του μεταμφιεσμένοι σε μοναχούς 
μπήκαν στο παρεκκλήσιο του παλατιού και 
επιτέθηκαν στον Λέοντα με μαχαίρια και 
σπαθιά. Ο αυτοκράτορας άρπαξε ένα βαρύ 
σταυρό για να αμυνθεί, αλλά οι συνωμότες 
ήταν περισσότεροι και τον αποτελείωσαν. 
Στη συνέχεια, αφού πέταξαν τη σορό του 
στην αποχέτευση, ανακήρυξαν τον εκλεκτό 
τους αυτοκράτορα με το όνομα Μιχαήλ Β’
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Π
αρά τον υψηλό πληθωρισμό 
και τους φόβους για πιθανή 
ύφεση στον ορίζοντα, οι δω-
ρεές σε φιλανθρωπικές οργα-

νώσεις παραμένουν σταθερές για τους 
περισσότερους Καναδούς, σύμφωνα με 
μια πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε η 
Nanos Research, του συμπατριώτη μας 
Νικήτα Νάνος. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους περισ-
σότερους από 1.000 Καναδούς που 
συμμετείχαν στην εν λόγω έρευνα το 
57% είπε ότι σκοπεύει να δωρίσει περί-
που το ίδιο ποσό με εκείνο του 2021, 
ενώ το 12% δήλωσε ότι σκοπεύει να 
προσφέρει περισσότερα. Το 16% των 
ερωτηθέντων δήλωσε ότι σκοπεύει να 
προσφέρει λιγότερα, ενώ το 11% είπε 
ότι δεν κάνει δωρεές σε φιλανθρωπικά 
ιδρύματα.
Στο Κεμπέκ, ποσοστό 7,6% δήλωσε ότι 
σκοπεύει να προσφέρει περισσότερα 
σε σύγκριση με το12,5% των κατοίκων 
του Οντάριο. Οι κάτοικοι του Ατλαντι-
κού Καναδά σε αντίθεση με εκείνους του 
δυτικού είπαν ότι σκοπεύουν να δωρί-
σουν λιγότερα. 
Μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, οι μεγα-
λύτεροι σε ηλικία δήλωσαν ότι σκοπεύ-
ουν να δωρίσουν περισσότερα σε φιλαν-
θρωπικά ιδρύματα. Από τους ερωτηθέ-
ντες, το 14,2% στην ηλικιακή ομάδα των 
55 ετών και άνω επέλεξε αυτήν την επι-
λογή, σε σύγκριση με το 12,2% των ατό-
μων ηλικίας 18 έως 34 ετών και το 9,1%  
των ατόμων ηλικίας 35 έως 54 ετών.
Άτομα ηλικίας 35 έως 54 ετών, ήτοι 

ποσοστό 18.4%,σκοπεύουν να δωρί-
σουν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, 
ενώ το 20,9% των ατόμων ηλικίας 18 
έως 34 ετών ανέφερε ότι η ερώτηση 
δεν ήταν εφαρμόσιμη ή ότι δεν πιστεύ-
ουν ότι οι προσφορές σε φιλανθρωπικά 
ιδρύματα φθάνουν τελικά στον προο-
ρισμό τους. Το περιθώριο λάθους γι’ 
αυτή την έρευνα είναι + 3,0 ποσοστιαίες 
μονάδες,19 φορές στις 20. 
Η έννοια της φιλανθρωπίας ως παναν-
θρώπινη αξία στις μέρες μας έχει πάρει 
ακόμα μεγαλύτερη διάσταση για ακόμα 
μία φορά στην παγκόσμια ιστορία. Οι 
πόλεμοι, το μεταναστευτικό, οι άνθρω-
ποι που πλήττονται από φυσικές κατα-
στροφές, οι πανδημίες, η ακρίβεια, μάς 
υπενθυμίζουν ότι είναι πλέον ανάγκη 
και υποχρέωσή μας να προσφέρουμε τη 
βοήθειά μας στο συνάνθρωπο.
Υπάρχουν πολλές, καλές και άξιες Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) οι 
οποίες επιτελούν σημαντικό έργο. Χρη-
σιμοποιούν τα κονδύλια που παίρνουν 
από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα 
αυξάνουν με χορηγίες από ιδιώτες και 
συμβάλλουν στην επίλυση ουσιαστικών 
προβλημάτων.
Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι 
ένα φαινόμενο που υπάρχει σε πολλές 
χώρες και υποτίθεται ότι δημιουργού-
νται προκειμένου να καλύψουν τις αδυ-
ναμίες του κρατικού μηχανισμού. Είναι 
σ τοχευμένες σε συγκεκριμένες ενέρ-
γειες και προσπαθούν να βοηθήσουν σε 
μια σειρά από θέματα ευαίσθητα και στα 
οποία δεν μπορεί πάντα να βοηθήσει το 
κράτος.
Ταυτόχρονα όμως η φιλανθρωπία από 
κάποιους οργανισμούς κατέστη εμπο-
ρεύσιμη. 
Ορισμένες ΜΚΟ έγιναν πλυντήριο για 
ξέπλυμα χρήματος. Έγιναν πεδίο πλου-
τισμού, προβολής και κοινωνικής ανέ-
λιξης. Μετατράπηκαν σε όργανα συγκε-
κριμένων συμφερόντων που καταχρά-
στηκαν το δημόσιο χρήμα. Οι ΜΚΟ της 
ρεμούλας ωστόσο, είναι λιγότερες από 
τις σοβαρές. 
Δυστυχώς, λόγω της πολιτικής ανοχής το 
κράτος συχνά γίνεται λάφυρο και έρμαιο 
της ανεξέλεγκτης φιλανθρωπίας... 

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ
Ένας ανεξέλεγκτος θεσμός…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά σας προσκαλεί

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, 7:30μμ

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

ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Dr. Τόνυ Βλασόπουλος

Οι εκδηλώση θα γίνει 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

Στη χώρα των νεραϊδο - χαχανούλη-
δων γεννήθηκε ένα νεραΐδοπαίδι, 
που ποτέ δε γελούσε.
Ότι κι αν έκανε η νεραΐδο - οικογέ-

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

λίγο τα πράγματα από την αρχή...
- Γιατρέ μου απο τή γέννα του, ο νεραϊδο-
πρίγκιπας μας, δεν έχει χαμογέλασει. Ούτε 
ενα γελάκι δεν έσκασε απο το νεραϊδένιο 
προσωπάκι του.
- Μάλιστα, μάλιστα, μέ ενημέρωσαν οι 
βοηθοί μου ότι ούτε ενα χαμόγελο, ουτε 
ενα χαχανητό έχει ακουστεί στο παιδικό 
νεραϊδο- δωμάτιο.
- Καλέ μας δόκτωρ, ανησυχούμε...
Ο Δόκτωρ Κάτσε Καλά πήρε το νεραϊδο 
παιδί στο ιατρείο του, έκανε εξετάσεις κι 
αλλες εξετάσεις... έφερε κι έναν νεραϊδο 
γελωτοποιό, μα τίποτα δεν έγινε.
Ο νεραϊδο πριγκιπας κοιμήθηκε σκυθρω-
πός.
Ο γιατρός γύρισε στην νεραϊδο οικογένεια 
.
-  Μετά από τις εξετάσεις, το νεραϊδοπαιδο 
έχει μια σπάνια ασθένεια, την οξεία σκυ-
θρωπότητα και θα γίνει καλά.... όμως θα 
χρειαστεί πολλή πολλή αγάπη, υπομονή 
και πολλές... βιταμίνες γέλιου.
-Γιατρέ μου, υπάρχει ελπίδα; Θα γίνει καλά 
το νεραϊδοπαίδι μας;
-Μα φυσικά, σας διαβεβαίω, να είστε 
δίπλα του και θα σας δώσω και την ιατρικη 
συνταγή.Θα δέιξετε πολλή αγάπη και υπο-
μονή.Θα ξεκινήσετε τη θεραπεία με βιτα-
μίνες χαράς  πρωί, μεσημέρι βραδυ. Ενδι-
άμεσα θα υπάρχει και η χορήγηση ενος 
ορού από ανέκδοτα και χάχανα. Και τα απο-
γεύματα θα του κάνετε ασκήσεις γέλιου και 
θα τον βοηθήσετε να ανακαλύψει την... 
αίσθηση του χιούμορ
- Αισθηση του χιούμορ; Μα τι είναι αυτό; 
Ολοι κοιτάχτηκαν με απορία .Πως θα 
μαθουμε σε κάποιον κατι που δεν γνωρί-
ζουμε; Ρώτησαν με απορία  η νεραϊδοβασι-
λική οικογένεια.
- Μα το γνωρίζετε!! Το έχετε μέσα σας, είναι 
έμφυτο, γιατί γεννηθήκατέ με χαχανητά και 
γέλια.
Είναι μια  απλή μεθοδος. Θα προσλάβετε  
δύο βοηθούς και θα του κάνουν καθημερι-
νες ασκήσεις χαράς και γέλιου. Κάθε απο-
γευμα θα τον πηγαίνουν βολτα στη λίμνη 
των νεραϊδοχαχανούληδων, την ώρα της 
συγκέντρωσης των αστείων και των χαχα-
νητών.
Αλλωστε είναι γνωστό οτι το « χαμόγελο 
είναι μεταδοτικό» και θα μάθει μέ όλους 
τους νεραϊδοχαχανουληδες, τις κινήσεις 
του χαρούμενου στόματος. Μαζί με τη γιό-
γκα γελιου που είναι μια αλάνθαστη επι-
τυχημένη μεθοδος, είμαι σίγουρος οτι 
σε πέντε με έξι μήνες θα έχουμε αποτελέ-
σματα.
Η νεραϊδο οικογένεια των χαχανουληδων 
έσκασαν σε γέλια τρανταχτά και χάχανα. 
Αποφάσισαν νά δώσουν και ένα μεγάλο 
γκαλά γαργαλητού και γέλιου στο νεραϊδο 
παλάτι τους.
Ευχαρίστησαν το γιατρό Δόκτωρ Κάτσε 
Καλά και πήραν το δρόμο της επιστροφής , 
για τη χώρα των νενουφάρων .
Όλα θα πήγαιναν καλά για το νεραϊδό-
παιδο.
Κι ετσι έζησαν αυτοί καλά με χάχανητα και 
γέλια κι ολοι εμείς ακόμη πιο παραμυθένια.

Οι νεραιδο χαχανουληδες
Της Εύας Πετροπουλου Λιανού

 Συγγραφέας παιδικής λογοτεχνιας 

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

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

Απόστολο Γκόλια για τη ζωή και το έργο του αείμνηστου 
Ιεράρχη Γερμανού Καραβαγγέλη αλλά και στα υπέροχα 

ιστορικά ντοκουμέντα του πρωτοπρεσβύτερου Εμμανουήλ 

Π
ραγματικά εντυπωσιάστηκα την περασμένη 
Παρασκευή από την πολύ προσεγμένη και ό-
μορφη βραδιά που διοργάνωσε η κορυφαία 
οργάνωση, η Παμμακεδονική και το Διοικητι-

κό της Συμβούλιο για τον Γερμανό Καραβαγγέλη.
Ο ομιλητής, πάτερ Απόστολος Γκόλιας μας εντυπωσίασε 
με την υπέροχη ευφράδειά του στην Ελληνική γλώσσα, 
την ιστορική ανάλυση που διατύπωσε και φυσικά κατα-
χειροκροτήθηκε. Φυσικά, η έκπληξη  της βραδιάς, ο 
παππούς του πάτερ Γκόλια, ο κ. Εμμανουήλ Καροφυλλά-
κης, που ήλθε για ολιγοήμερη επίσκεψη από την Ελλάδα 
μας, εμένα προσωπικά με εντυπωσίασε για λίγα άλλα 
μετρημένα ιστορικά ντοκουμέντα που μας ανέλυσε σε 
υπέροχα Ελληνικά κι αυτός και τον ευχαριστούμε.
Φυσικά συγχαρητήρια έδωσε και η Πρόεδρος της Ελλη-

νικής Κοινότητας κ. Μπέτυ Σκουτάκη στην Παμμακεδο-
νική και τους ομιλητές.
Ο Πρόεδρος, κ. Γιώργος Δημητρακόπουλος ξεκίνησε 
την παρουσίαση με τα εξής προλεγόμενα:
«Στην Καστοριά ο Γερμανός Καραβαγγέλης ήλθε κλη-
ρονόμος μιας εντολής, μιας ιστορικής επιταγής, η οποία 
ερχόνταν από τα βάθη των αιώνων, της εντολής “Ελευ-
θερία ή θάνατος”.
Έτσι, φόρεσε την ηρωική πανοπλία του Διγενή Ακρίτα 
των Βορείων συνόρων του Ελληνισμού και με το παρά-
δειγμα της αυτοθυσίας του
και της ανδρικής του αποφασιστικότητας. 
Δεσπότης αυτός και παλληκάρι, σοφός και πολεμι-
στής, “το μαχόμενον και ματωμένο ράσο της αδούλω-
της Ρωμιωσύνης”, έγινε ο ενσαρκωτής της Ελευθερίας. 

Άλλοτε με το σταυρό στο χέρι, άλλοτε με την πέννα και 
άλλοτε με το τουφέκι ανέστειλε τον εξανδραποδισμό και 
εξεσήκωσε τα νειάτα της ελευθέρας Ελλάδας.
Τα επιστράτευσε στον εθελοντικό αγώνα της Μακεδονι-
κής αντίστασης και σε λίγο τα βουνά και τα φαράγγια της 
Μακεδονίας γέμισαν οι ιαχές των Παλικαριών της Ρού-
μελης του Μωρηά, της Κρήτης του Αιγαίου Πελάγους
“Εμπρός παιδιά των Ελλήνων... Σώσατε τις εστίες και τα 
ιερά σας...”
Με τις σκέψεις αυτές σας καλωσορίζουμε και σας ευχα-
ριστούμε για την τιμητική σας παρουσία στην αποψινή 
μας εκδήλωση με κάποιους στίχους του Κωστή Παλαμά.
“Να είστε έτοιμοι για κάθε αγώνα και προπάντων για 
τον αγώνα που πρέπει ν’ αρχίσει για την ένωση της 
φυλής...”

Ο π. Απόστολος Γκόλιας,  η πρόεδρος της ΕΚΤ, κα Μπέτυ Σκουτάκη, ο πρόεδρος της 
Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος Δημητρακόπουλος και ο πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ

Ο π. Εμμανουήλ, ο πρωτοπρεσβύτερος και παππούς
 του π. Απόστολου Γκόλια

Ο π. Απόστολος Γκόλιας, παρουσίασε όλη την ιστορία του π. 
Γερμανού Καραβαγγέλη

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, κα Μπέτυ Σκουτάκη

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος 
Δημητρακόπουλος
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Καροφυλλάκη που ήταν η όμορφη έκπληξη της βραδιάς.
Μεγάλη η επιτυχία της βραδιάς από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Παμμακεδονικής σε μια κατάμεστη αίθουσα που θα έχει 

συνέχεια των εκδηλώσεων αυτή τη Παρασκευή. 
Χρειαζόμαστε τέτοια ιστορικά ντοκουμέντα.

Ο π. Απόστολος Γκόλιας, ο πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ, η πρόεδρος της ΕΚΤ, κα 
Μπέτυ Σκουτάκη και ο κ. Αθανάσιος Κουρτέσης

Ο πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ

Ο κ. Γιώργος Τριανταφυλλίδης με την σύζυγο 
του κα Παρθένα

Το ζεύγος Βόκκα

Ο κ. Τάκης Δημητρακόπουλος, ο κ. Βασίλης Λιάβας και ο κ. 
Δημήτρης Βαρελάς

Το δώρος της Παμμακεδονικής στον π. Απόστολο και στον π. Μανώλη

Ο Γραμματέας της Παμμακεδονικής, κ. Στέλιος 
Μαλέτσας, με την αδερφή του κα Εύα

Ο κ. Μιχάλης Μουρατίδης και ο κ. Τάκης 
Δημητρακόπουλος

Ο κ. Βασίλης Λιάβας

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος Δημητρακόπουλος, η πρόεδρος της 
ΕΚΤ, κα Μπέτυ Σκουτάκη, ο κ. Αθανάσιος Κουρτέσης, η κα Ελένη Μπρετάνος, η κα 

Ειρήνη Κερογλίδου κι ο Αντιπρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Θόδωρος Κερογλίδης

Η κα Ρούλα και ο κ. Στάθης Μιχαηλίδης

Ο κ. Μάκης Ανδρικόπουλος με την κα Ειρήνη και τον 
κ. Γιώργο Καλομοίρη

H πρόεδρος της ΕΚΤ, κα Μπέτυ Σκουτάκη, με 
τον κ. Αθανάσιο Κουρτέση
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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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Ο δισεκατομμυριούχος Πελοποννήσιος ομογενής 
που πλούτισε αγοράζοντας νεκρές επιχειρήσεις

Σ
την Αμερική, υπάρχει μια παροιμία 
που λέει ότι «η κοινή λογική δεν εί-
ναι και τόσο κοινή». Αυτό φαίνεται 
ότι είναι ένα από τα βασικά χαρα-

κτηριστικά του Ντιν Μητρόπουλος (Dean 
Metropoulos), του Έλληνα που, μαζί με την 
One Rock Capital Partners, πέτυχε το «χρυ-
σό» deal των 4,3 δισ. δολαρίων για την εξα-
γορά της Nestlé Waters Βορείου Αμερικής.
Η Nestlé Waters North America δραστηρι-
οποιείται σε ΗΠΑ και Καναδά για τη Nestlé 
Waters, τη μεγαλύτερη εταιρεία εμφιαλωμέ-
νου νερού στον κόσμο από το 2008.
Από την Άνοιξη, όταν θα έχει ολοκληρωθεί 
η μεταβίβαση, επικεφαλής της εταιρείας θα 
είναι ως πρόεδρος και προσωρινός CEO ο 
74χρονος Μητρόπουλος, που ξεκίνησε από 
ένα φτωχό χωριό της Αρκαδίας και έφτασε 
να γίνει εξώφυλλο στο Forbes και ένας από 
τους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη.
Αυτοδημιούργητος (το Forbes τού δίνει σε 
αυτό βαθμολογία 8), με τεράστια περιου-
σία που προέρχεται κυρίως από τις επεν-
δύσεις, ο Ντιν Μητρόπουλος είναι πρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος της C. Dean 
Metropoulos & Co, η οποία διαθέτει ομό-
λογα, ακίνητα, μετοχές και επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις με συμφωνίες δισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων.
Βρίσκεται στη θέση 339 της λίστας του 
Forbes με τους 400 πλουσιότερους ανθρώ-
πους στην Αμερική, με περιουσία 2,7 δισ. 
δολάρια, και στη θέση 875 στη λίστα με τους 
δισεκατομμυριούχους του κόσμου για το 
2020.
Επίσης, είναι ένας από τους θεματοφύλακες 
στο Εθνικό Ελληνικό Μουσείο στο Σικάγο, 
ενώ το 2019 απέσπασε το βραβείο IFG 
(International Foundation for Greece) για 
τον τομέα της επιχειρηματικότητας.
Τα βραβεία IFG τιμούν Έλληνες που προβάλ-
λουν την ιδέα της Ελλάδας με τον δικό τους 
τρόπο, όπως ο Δημήτρης Νανόπουλος, που 
τιμήθηκε την ίδια χρονιά με το αντίστοιχο 
βραβείο στον τομέα των επιστημών.
Μάλιστα, στο πλαίσιο της βράβευσης τα 
ΕΛΤΑ δημιούργησαν μια ιδιαίτερη σειρά 
γραμματοσήμων με τίτλο «Διακεκριμένες 
Ελληνικές Προσωπικότητες».

Ο «βασιλιάς των εξαγορών»
Ο Τσαρλς Ντιν Μητρόπουλος γεννή-
θηκε σε ένα μικρό χωριό της Αρκα-

δίας, τους Χράνους, το 1946. Στην Αμε-
ρική βρέθηκε σε ηλικία 10 ετών, όταν οι 
γονείς του μετανάστευσαν στη Βοστόνη.
Εκεί, ο Ντιν Μητρόπουλος σπούδασε 
με υποτροφία στο Babson College, το 

οποίο είναι το μοναδικό κολέγιο στην 
Αμερική που ειδικεύεται αποκλει-
στικά στον τομέα των επιχειρήσεων. 
Ο Μητρόπουλος αποφοίτησε από εκεί 
με Βachelor (1967) και Μasters (1968), 
συνέχισε στο Columbia για το μετα-
πτυχιακό του, ενώ στα 25 του πήγε στη 
Γενεύη για να εργαστεί ως οικονομικός 
διευθυντής στη GTE Corporation (μετέ-
πειτα Verizon).
Αργότερα, επέστρεψε στην Αμερική 
ως ο νεότερος CEO της εταιρείας, ενώ 
στα 32 του χρόνια  ίδρυσε τη Dean 
Metropoulos & Co  και αγόρασε την 
πρώτη του εταιρεία -στον κλάδο του 
τυριού- στο Βερμόντ, τόπο καταγωγής 

της συζύγου του.
Από τότε και για τα επόμενα 43 χρό-
νια θα ακολουθούσαν δεκάδες συμφω-
νίες και εξαγορές, καθώς θα αποκτούσε 
περισσότερες από 80 εταιρείες, γεγονός 

που θα του έδινε τον τίτλο «ο βασιλιάς 
των εξαγορών».
Ανάμεσα στις εταιρείες αυτές ήταν η 
Pinnacle Foods, η Ghirardelli Chocolate 
Company, η International Home Foods, 
η ζυθοποιία Pabst Brewing Company 
(μέχρι το 2014), ο όμιλος The Morning 
Star Group, που αργότερα πουλήθηκε 
στη Suiza Foods, η οποία στη συνέχεια 
μετατράπηκε σε Dean Foods.
Ακόμη, την εταιρεία με τις σαμπάνιες 
Mumm’s / Perrier – Jouët, καθώς επίσης 
τη Solar Marine, διεθνή εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στην αγορά ξηρού 
φορτίου. Ωστόσο, καθοριστική για την 
πορεία του φαίνεται ότι ήταν η ίδρυση 
της International Home Foods το 1996, 
την οποία ο Ντιν Μητρόπουλος ανέ-
πτυξε και πούλησε μετά από τέσσερα 
χρόνια, έναντι 2,9 δισ. δολαρίων.

The Playboy Mansion
Ο Ντιν Μητρόπουλος ζει σ το Παλμ 
Μπιτς της Φλόριντα με τη σύζυγό του 
Marianne, η οποία το 2011 ήταν πρό-
εδρος της εταιρείας κινηματογραφι-
κών παραγωγών Aegean Entertainment 
σ το Μπέβερλι  Χιλ ς.  Η Mar ianne 
Metropoulos ανήκει και στους δωρη-
τές της προεκλογικής καμπάνιας του 
Joe Biden, καθώς σύμφωνα με το Forbes 
προσέφερε το ποσό των 17.500 δολα-
ρίων.
Επίσης, έχει δύο γιους, τον Evan και 

τον Daren, ο οποίος το 2016 αγόρασε 
τη θρυλική Playboy Mansion του Hugh 
Hefner, έναντι 100 εκατ. δολαρίων. Ο 
Daren Metropoulos είχε δηλώσει τότε 
ότι δεν τον ενδιαφέρει τόσο η φήμη της 
έπαυλης, όσο το να διατηρηθεί η αρχιτε-
κτονική της ιστορία.
Μάλιστα, σύμφωνα με τη Wall Street 
Journal, ένας από τους όρους της αγοράς 
ήταν ότι ο τότε 90χρονος Hugh Hefner 
είχε το δικαίωμα να παραμείνει στην 
έπαυλη για το υπόλοιπο της ζωής του.
Ο Ντιν Μητρόπουλος έχει δηλώσει ότι 
οι γιοι του έχουν παίξει σημαντικό ρόλο 
σε πολλές από τις συμφωνίες δισεκα-
τομμυρίων που έχει κλείσει, καθώς με 
τον διαφορετικό τους τρόπο σκέψης 
έχουν καταφέρει να ανανεώσουν εμπο-
ρικά σήματα που είχαν χάσει τη «ζωντά-
νια» τους στην αγορά.
Ο Ντιν Μητρόπουλος είναι γνωστός 
για την τάση του να… ξαναδίνει ζωή 
σε προϊόντα και εμπορικά σήματα σε 
Ευρώπη, Αμερική και Μεξικό που θεω-
ρούνται «ξεπεσμένα», όπως τα ιστορικά 
για την Αμερική Twinkies της Hostess, 
τα κονσερβοποιημένα ζυμαρικά Chef 
Boyardee και τα επίσης κονσερβοποιη-
μένα προϊόντα θαλασσινών Bumble Bee 
Tuna, τα οποία στη συνέχεια πούλησε 
μέσω της Metropoulos & Co.
Μια παρόμοια πρόκληση ίσως αντιμε-
τωπίσει και τώρα ο Έλληνας μεγιστά-
νας, καθώς σύμφωνα με τον αναλυτή 
του Bloomberg Intelligence, Duncan 
Fox, τα μεταλλικά νερά με ιδιωτική ετι-
κέτα έχουν μεγάλο μερίδιο στην αγορά 
των ΗΠΑ, ωστόσο οι περιορισμοί που 
προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού 
είχαν ως αποτέλεσμα οι πωλήσεις να 
καταρρεύσουν, καθώς το μεγαλύτερο 
μέρος τους καταναλώνεται σε εστιατό-
ρια και τουριστικούς προορισμούς.
Επίσης, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
παρέμβασης σ τη διαμόρφωση των 
τ ιμών -διαφορετικά η Nestlé πιθα-
νότατα να το ε ίχε ήδη κάνε ι. Την 
ίδια σ τιγμή,  σύμφωνα πάντα με το 
Bloomberg, μεγάλες εταιρείες αναψυ-
κτικών, όπως οι Coca Cola και Pepsico, 
προσπαθούν να βρουν πιο οικολογικούς 
τρόπους για την πώληση των προϊόντων 
τους, στα οποία περιλαμβάνεται και το 
νερό.
Κανένας δεν ξέρει αν ο Ντιν Μητρόπου-
λος θα καταφέρει να λύσει το πρόβλημα 
που θέλησε να αποφύγει η Nestlé, 
παρόλα αυτά η πορεία του έχει δεί-
ξει ότι υπάρχει κάτι που ο ίδιος ξέρει 
καλά. «Έχω μάθει κάτι όλον αυτόν τον 
καιρό», είπε ο ίδιος σε παλιότερη συνέ-
ντευξή του. «Είμαι πολύ πειθαρχημέ-
νος και πιστός στις κλασικές δομές της 
επιχειρηματικότητας. Μπορώ να πάρω 
μια επιχειρηματική ευκαιρία και να την 
οδηγήσω πολύ αποτελεσματικά με τον 
‘παραδοσιακό’, κλασικό τρόπο. Όμως, 
αυτό δεν μας εμποδίζει να γίνουμε 
ανταγωνιστικοί. Πρέπει να βρίσκεις 
μοναδικές, διαφορετικές ‘γωνίες’ για να 
παρουσιάσεις τη δουλειά σου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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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

ΚΥΡΙΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΕΧΕΙ ΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

ΤΗΛ. ΣΤΗΝ κα ΜΑΡΙΝΑ

647.648.8240
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. 
• 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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“Φτωχό κομπολογάκι μου” 
Γιώργου Μητσάκη - Α! Ερμηνεία: Στράτος Παγιουμτζής – Κώστας Καπλάνης (1946)

Το περίφημο τραγούδι του, «Φτωχό 
κομπολογάκι μου», ο Γιώργος Μητσάκης 
το έγραψε στα χρόνια της κατοχής, και η 
ιστορία του,  έχει ως εξής.

Ο 
Γ. Μητσάκης, από τις αρχές του 1939 
σε ηλικία 18 χρονών, κατέβηκε από τον 
Βόλο στον Πειραιά, όπου δούλεψε με το 
μπουζούκι του σε διάφορα ταβερνάκια. 

Εκεί  θα γνωριστεί με Πειραιώτες μουσικούς, ενώ 
λίγο καιρό αργότερα θα ανέβει στην Αθήνα. Για 
φαγητό, πήγαινε συχνά στο μαγαζί «Καρέ του 
άσσου», που το είχε κάποιος Γρηγόρης  Καρλής.. 
Τον χειμώνα του 1941 μπήκαν οι γερμανοί στην 
Αθήνα. Κατοχή .και .Πείνα.
Ένα μεσημέρι, ο Μητσάκης, φτωχούλης, με ένα 
παλτό μεταχειρισμένο, που είχε αγοράσει από το 
μοναστηράκι,  σταμάτησε στα Χαυτεία μπροστά 
σε ένα περίπτερο, που ο ιδιοκτήτης του το ονό-
μαζε *«Μινιόν».
Ο Μητσάκης, τουρτουρίζον τας από το κρύο,  
χάζευε τα κομπολόγια, που ήταν κρεμασμένα και 
του αρέσαμε. Τελικά, έπειτα από παζάρια με τον 
περιπτερά αγόρασε ένα, χρώματος μαύρου. Στη 
συνέχεια, χαρούμενος με το καινούργιο του από-
κτημα, κατηφόρισε την Αγίου Κωνσταντίνου φτά-
νοντας στο Μεταξουργείο. Κάθισε σε κάτι παγκά-
κια ξύλινα, έβαλε το χέρι στην τσέπη για να βγάλει 
το κομπολόι, μα εκείνο δεν ήταν πουθενά. Έψαξε 
σε όλες του τις τσέπες,  άφαντο το κομπολόι. Τότε 
διαπίστωσε, ότι οι τσέπες του μεταχειρισμένου 
παλτού του, ήταν τρύπιες και δεν το είχε προσέξει 
όταν τ’ αγόραζε! 
Ο Μητσάκης, καταστε-
ναχωρημένος έψαξε  
τριγύρω για να το βρει, 
αλλά μάταια.
 Εκείνη την ώρα του 
ή ρ θ ε  η  έ μ π ν ε υ σ η. 
Έβγαλε το πακέτο με 
τα τσιγάρα και έγραψε,  
Φτωχό κομπολογάκι 
μου,  εσύ ήσουν το 
μεράκι μου, τι θα γίνω 
τώρα…
Στη συνέχεια, τράβηξε 
κατά το  ταβερνάκι του 
Καρλή, για φαγητό.
Στο μαγαζί του Καρλή, 
επε ιδή γε ιτόνευε με 
αρκετά θέατρα, σύχνα-
ζαν ηθοποιοί και γενι-
κότερα  άνθρωποι του 
καλλιτεχνικού χώρου. 
Ο Καρλής, για να τους 
προσελκύει, είχε βάλει 
ορχήσ τρα και  μάλι-
στα τον Μάρκο Βαμβα-
κάρη , τον Λαβίδα στο 
λαούτο και τον  Καρίπη στην κιθάρα. Σε κάποια 
τραπέζια,  κάθονταν παρέες ηθοποιών και έτρω-

γαν. Ο Μητσακης, μπήκε μέσα κι έκατσε. Δίπλα 
στον τοίχο ήταν κρεμασμένο ένα μπουζούκι. Το 
ξεκρέμασε, έβγαλε και το πακέτο με τα τσιγάρα 
που είχε σημειωμένους τους στίχους και άρχισε 
να σιγο-παίζει και να σιγο-ψιθυρίζει ,το «Φτωχό 
κομπολογάκι», διορθώνοντας και συμπληρώνο-
ντας τους στίχους, ενώ  παράλληλα με το μπου-
ζούκι, έψαχνε την μελωδική γραμμή.

Βλέποντας τον ο Καρ-
λής, που ήταν μαγα-
ζάτορας, μάγειρας και 
σερβιτόρος, του έκανε 
νόημα και  του ε ίπε 
να παίξει κάτι για τον 
κόσμο,  ενώ του υπο-
σχέθηκε και ένα πιάτο 
φασολάδα!
Ο Μητσάκης, έπαιξε 
μερικά τραγούδια και 
οι θαμώνες ενθουσιά-
στηκαν με το όμορφο 
παίξ ιμο του. Ύσ τερα 
από λίγο ο Καρλής, 
που αντιλήφθηκε ότι ο 
μικρός «τραβάει»,  του 
έφερε την ζεστή φασο-
λάδα, ενώ συγχρόνως  
του  πρότεινε, επειδή 
ο Βαμβακάρης ήταν 
άρρωσ τος ,  να πάε ι 
αυτός στην θέση του, 
κι από αμοιβή,  φασο-
λάδα  μεσημέρι-βράδυ  
και ένα *Στούκας!

Ο Μητσάκης δέχτηκε και από την επόμένη ξεκί-
νησε, ενώ είχε ολοκληρώσει εν τω μεταξύ στην 

κάμαρα του και το τραγούδι «Φτωχό κομπολο-
γάκι». 
Στο μικρό πάλκο του μαγαζιού, ανέβηκε με τον 
Λαβίδα και τον Καρίπη, που τον ρώτησαν τι ξέρει 
να παίζει. Τότε ο Μητσάκης, μεταξύ άλλων, τους 
είπε και για το «Κομπολογάκι». 
Εκείνη τι στιγμή τους είπε τι νότες και βέβαια 
έμπειροι μουσικοί ο Λαβίδας κι ο Καρίπης, το 
έπαιξαν αμέσως. Τότε έγινε χαλασμός στο μαγαζί. 
Όλοι το ζητούσαν ξανά και ξανά, θα το είπαν και 
έξη φορές εκείνο το βράδυ. Από τότε το τραγούδι 
αγαπήθηκε και διαδόθηκε  από στόμα σε στόμα 
σε ολόκληρη την Αθήνα .
το «Φτωχό κομπολογάκι» τελικά, φωνογραφή-
θηκε το 1946, αφού άνοιξαν και πάλι τα εργοστά-
σια δίσκων, που είχαν παραμείνει κλειστά, στα 
χρόνια της κατοχής.

*Tο  «Mινιόν»
O Άγγελος Σεραφειμίδης, στις αρχές της δεκαε-
τίας του 1930,  νέος 25 ετών που μόλις είχε επι-
στρέψει από την Αμερική, ανοίγει ένα περίπτερο 
στα Xαυτεία που το ονομάζει «Mινιόν». Στη συνέ-
χεια γνωρίζεται με τον Ιωάννη Γεωργακά και γίνο-
νται φίλοι, και  λίγο  αργότερα το 1934, αυτή η 
φίλια κατέληξε στο συνεταιρισμό του περίπτε-
ρου. Μετά τον πόλεμο, το 1945, από το μικρό 
«Mινιόν» το περίπτερο, δημιουργείται το μεγάλο 
κατάστημα «Mινιόν» της οδού Πατησίων. Όμως οι 
δρόμοι των δυο φίλων και συνεταίρων για κάποιο 
λόγω χωρίζουν. O Σεραφειμίδης φεύγει εκ νέου 
στην  Αμερική, προς αναζήτηση καλύτερης τύχης. 
Ο Γεωργακάς στις δεκαετίες που ακολούθησαν 
1950-1960, αλλά και στις μετέπειτα, κατόρθωσε 
να απογειώσει στην κυριολεξία το «Μινιόν» και 
να δημιουργήσει το γνωστό πολυκατάστημα. Το 
1970 ο Σεραφειμίδης επέστρεψε και πάλι στην 
Ελλάδα, ηλικιωμένος πια, όπου διορίστηκε σε 
στελεχιακή θέση στο «Μινιόν», απ’ όπου και 
συνταξιοδοτήθηκε.
*2στούκας: Μικρό ψωμάκι –( μεγάλη υπόθεση, 
εκείνα τα δύσκολα χρόνια). 

φτωχό κομπολογάκι μου, 
σε είχα το μεράκι μου,
εσύ μου πέρναγες την ώρα, 
πες μου τι να κάνω τώρα.

Σε αγαπούσα αληθινά, 
δεν σ’ είχα δώσει πουθενά,
όμορφο κομπολογάκι, 
μου’ διωχνες κάθε μεράκι.

κι αν έχασα τη γκόμενα, 
πάψανε τα δεδόμενα,
τώρα έχασα και σένα, 
γράψε αλίμονο σε μένα.

Σε άλλα χέρια κι αν βρεθείς, 
πάλι εμε θα θυμηθείς,
που να βρω να σ’ αγοράσω,. 
για να μη σε ξαναχάσω. 
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Η 
αστυνομία του Τορόντο λέει ότι συνέλαβε έναν ύποπτο που απέφευγε την 
αστυνομία για δεκαετίες σε σχέση με τις δολοφονίες της Erin Gilmour και 
της Susan Tice το 1983 – δύο γυναικών που δολοφονήθηκαν με διαφορά 
μηνών και των οποίων οι υποθέσεις συνδέθηκαν με στοιχεία DNA χρόνια 

αργότερα.
«Από τις τραγικές δολοφονίες αυτών των δύο γυναικών το 1983, οι ντετέκτιβ Ανθρω-
ποκτονιών της Αστυνομίας του Τορόντο δεν σταμάτησαν ποτέ να ερευνούν αυτά τα 
καταδικαστέα εγκλήματα ή να αναζητούν τον υπεύθυνο», δήλωσε ο επικεφαλής της 
αστυνομίας του Τορόντο, Τζέιμς Ράμερ.
Η Erin Gilmour βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στη Hazelton Avenue στο Yorkville 
στις 20 Δεκεμβρίου 1983. Η 22χρονη επίδοξη σχεδιάστρια μόδας είχε δεχθεί σεξου-
αλική επίθεση και μαχαιρώθηκε. Βρέθηκε νεκρή εκείνο το βράδυ από μια φίλη της.
Το 2000, στοιχεία DNA συνέδεσαν τη δολοφονία του Gilmour με ένα άλλο θανατη-
φόρο μαχαίρι, αυτό της Susan Tice. Η 45χρονη γυναίκα είχε δολοφονηθεί τέσσερις 
μήνες νωρίτερα το 1983 σε ένα σπίτι στην Grace Street, κοντά στην Harbord Street, 
στην περιοχή Bickford Park. Την βρήκε ένας συγγενής της που πήγε να την ελέγξει στις 
17 Αυγούστου. Η αστυνομία είπε ότι είχε μαχαιρωθεί πολλές φορές.

Η αστυνομία του Τορόντο συνέλλαβε  
ύποπτο για τις δολοφονίες δύο 
γυναικών το 1983

Το TDSB απορρίπτει την επιστροφή των 
αστυνομικών στα σχολεία

Οι διαχειριστές του Σχολικού Συμ-
βουλίου της Περιφέρειας του Τορό-
ντο (TDSB) φάνηκαν να απέκλεισαν 

την αναβίωση του αμφιλεγόμενου προ-
γράμματος School Resource Officer (SRO) 
κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης το 
βράδυ της Τετάρτης.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε για να 
συζητηθεί η πρόσφατη αύξηση των βίαιων 
επεισοδίων μέσα και γύρω από τα δημό-
σια σχολεία του Τορόντο. Οι διαχειριστές 
συνήλθαν για πρώτη φορά τη Δευτέρα 
το βράδυ, αλλά η συνεδρίαση διήρκεσε 
για περισσότερες από τέσσερις ώρες και 
τελικά τέθηκε σε αναμονή, συνεχίζοντας 
την Τετάρτη.
Ένα από τα κύρια θέματα που συζητήθη-
καν ήταν εάν το πρόγραμμα SRO έπρεπε να 
αναβιώσει με κάποια μορφή, ωστόσο δεν 
έγινε ποτέ επίσημη πρόταση.
«Είχαμε όντως διαφορετικές απόψεις που 

μοιράστηκαν χθες το βράδυ οι διαχειρι-
στές και στις δύο πλευρές του θέματος, αν 
και δεν υποβλήθηκε καμία πρόταση χθες 
το βράδυ ή [στο παρελθόν] για να μιλή-
σουμε στην αστυνομία στα σχολεία, αλλά 
μπορώ να σας πω γενικά ότι το πρόγραμμα 
SRO ακυρώθηκε. το 2017, αλλά εξακολου-
θούμε να έχουμε καλή σχέση με την αστυ-
νομία του Τορόντο», δήλωσε στο CP24 την 
Πέμπτη ο εκπρόσωπος του TDSB Ryan Bird.
«Εάν υπάρχει ένα επείγον ζήτημα ασφά-
λειας σε ένα σχολείο, δεν χάνουμε χρόνο, 
καλούμε το 911. χρειαζόμαστε αστυνο-
μική υποστήριξη, έτσι αυτό συνεχίστηκε 
από τότε που έληξε αυτό το πρόγραμμα και 
θα συνεχιστεί και στο εξής. δεν μπορούμε 
να μπλέξουμε όταν υπάρχει επείγουσα 
απειλή για την ασφάλεια. Εάν πιστεύουμε 
ότι η ασφάλεια των μαθητών και του προ-
σωπικού μας μπορεί να είναι σε κίνδυνο, 
καλούμε την αστυνομία».

Η 
κυβέρνηση του Οντάριο ψή-
φισε ένα νομοσχέδιο που θα 
δώσει στους δημάρχους δύο 
μεγάλων πόλεων τη δυνατό-

τητα να εγκρίνουν ορισμένους κατα-
στατικούς νόμους με την υποστήριξη 
λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο του 
συμβουλίου, παρά τις επιφυλάξεις που 
έγιναν από την πλειοψηφία των εκλεγ-
μένων εκπροσώπων του Τορόντο.
Το νομοσχέδιο 39, γνωστό και ως 
Better Municipal Governance Act, 
βασίζεται σε ισχυρές εξουσίες δημάρ-
χων που έχουν ήδη δοθεί στην Οτάβα 
και το Τορόντο.
Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, ο 
δήμαρχος και των δύο αυτών πόλεων 
θα έχει τη δυνατότητα να προτείνει και 
να τροποποιεί τους κανονισμούς που 

σχετίζονται με τις επαρχιακές προτεραιότητες με ψήφους άνω του ενός τρίτου των 
συμβουλίων. Αυτό θα σήμαινε ότι εννέα στους 25 δημοτικούς συμβούλους θα πρέ-
πει να υποστηρίξουν την ατζέντα του δημάρχου.
Συνήθως, για να περάσει οτιδήποτε στο δημοτικό συμβούλιο, απαιτείται πλειοψη-
φία.
Η κυβέρνηση έχει ορίσει μια επαρχιακή προτεραιότητα γενικά ως οτιδήποτε σχε-
τίζεται με την κατασκευή κατοικιών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής, και τη 
συντήρηση σχετικών υποδομών, όπως η διέλευση και οι δρόμοι.
Η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου του Τορόντο έγραψε νωρίτερα αυτή την 
εβδομάδα επιστολή στον πρωθυπουργό και τον υπουργό δημοτικών υποθέσεων 
ζητώντας τους να επανεξετάσουν το νομοσχέδιο μέχρι να γίνουν περαιτέρω διαβου-
λεύσεις. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο 
μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τετάρτη, λέγοντας ότι δεν ήταν «αντιδημοκρα-
τικό» όπως υποστήριξαν άλλοι.

Το Οντάριο ψήφισε νομοσχέδιο 
που επεκτείνει τις ισχυρές εξουσίες 
δημάρχων για Τορόντο και  Οτάβα

Μ
ια γυναίκα από το Τορόντο λέει 
ότι είναι «εξοργισμένη» αφού 
ένας αξιωματικός της Αστυ-
νομικής Υπηρεσίας του Τορό-

ντο (TPS) φέρεται να της είπε να «καλέσει 
τον δήμαρχο» ενώ ένας εισβολέας προσπά-
θησε να εισβάλει στο σπίτι της τη Δευτέρα 
το βράδυ.
Η Sahar Barghian περιέγραψε το περιστα-
τικό σε ένα βίντεο που ανέβηκε στο TikTok 
στις 6 Δεκεμβρίου. Στο βίντεο, λέει ότι ένας 
άγνωστος επιχείρησε να εισβάλει στο σπίτι 
της το προηγούμενο απόγευμα.
«Χθες το βράδυ, είχαμε ένα περιστατικό 
όπου κάποιος προσπάθησε να εισβάλει στο 

σπίτι μας», είπε η Barghian.
Είπε, αφού αρχικά κάλεσε την αστυνομία, 
οι αστυνομικοί την ενημέρωσαν ότι ήταν 
καθ’ οδόν. Όμως, μετά από 40 λεπτά ανα-
μονής, είπε ότι η αστυνομία δεν είχε φτά-
σει. «Αποφάσισα να τους ξαναπάρω τηλέ-
φωνο», είπε.
Κατά τη δεύτερη κλήση, ο Barghian είπε ότι 
ένας αξιωματικός φέρεται να ανέφερε τις 
ελλείψεις προσωπικού ως τον λόγο για την 
καθυστέρηση. «Αυτός ο αξιωματικός, μου 
είπε να καλέσω τον δήμαρχο, γιατί [είχαν] 
χαμηλό προσωπικό», είπε στο βίντεο. «Ότι 
έφταιγε ο δήμαρχος που [δεν] μπορούσαν 
να μας βοηθήσουν».

Γυναίκα εξοργισμένη όταν η αστυνομία 
της είπε να καλέσει τον Δήμαρχο κατά 
τη διάρκεια προσπάθειας εισβολής στο 
σπίτι της
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LIFE

Abby Dowse :
Οι καμπύλες της  προκαλούν

Κατάγεται από την 
Αυστραλία, είναι 
μοντέλο και έχει μια 
από τις καλύτερες ροές 
που έχουμε δει στο 
Instagram, κάτι που 
φυσικά αποδεικνύουν και 
οι 3,2 εκατ. ακόλουθοι 
της, οι οποίοι μένουν με το 
στόμα ανοιχτό σε κάθε της 
ανάρτηση.

Ο λόγος για την Abby 
Dowse, η οποία ανέβασε 
ακόμα μια φορά τις 
θερμοκρασίες στο 
Instagram, καθώς 
πόσταρε μια σειρά 
από φωτογραφίες με 
μικροσκοπικά εσώρουχα 
τα οποία μετά βίας 
συγκρατούσαν τις 
χυμώδεις καμπύλες 
της. Η ξανθιά καλλονή 
γεννήθηκε στις 17 
Σεπτεμβρίου του 1989 
στο Σίδνεϊ και θυμίζει 
αρκετά μια κούκλα Barbie 
(ψευδώνυμο που της 
έχει δοθεί), με την μόνη 
διαφορά ότι φοράει πολύ 
λιγότερα ρούχα.

Σίγουρα είναι μια γυναίκα 
που ξέρει να προκαλεί, 
καθώς δεν χάνει ποτέ την 
ευκαιρία να τρελαίνει τους 
οπαδούς της με τις σέξι 
αναρτήσεις της. 
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Γαρυφαλλιά 
Καληφώνη: 
Καμάρωσε τον 
Χρήστο Μάστορα

Μια πολλαπλή απονομή για 
όλες τις επιτυχίες που μας 
έχουν χαρίσει τα τελευταία 8 
χρόνια οι Mελιsses πραγματο-
ποιήθηκε το βράδυ της Τετάρ-
της 7/12 στο νυχτερινό κέντρο, 
όπου εμφανίζεται το αγαπη-
μένο συγκρότημα.
Από τη βραδιά αυτή δεν έλει-
παν οι συγγενείς των μελών του 
συγκροτήματος. Η Δέσποινα 
Βανδή, καλοί φίλοι και συνερ-
γάτες αλλά και η… φημολο-
γούμενη σχέση του Χρήστου 
Μάστορα, Γαρυφαλλιά Καλη-
φώνη.

Χαρά Παππά: «Φτάνω στο 
σημείο να πονάω τόσο και να 
μην μπορώ να κάνω τίποτα»

Η 
Ιωάννα Τούνη διανύει τις τελευταίες ημέρες 
του 8ου μήνα της εγκυμοσύνης της και τόσο 
εκείνη, όσο και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου α-
νυπομονούν να κρατήσουν στην αγκαλιά 

τους τον γιο τους.
Το ζευγάρι θα υποδεχτεί σε λίγο καιρό στον κόσμο 
το πρώτο του παιδί. Αν και η απόσταση που τους 
χωρίζει αυτό το διάστημα είναι μεγάλη, καθώς η 
Instagrammer ζει στη Θεσσαλονίκη και ο Δημήτρης 
Αλεξάνδρου στην Αθήνα, οι δυο τους δεν βλέπουν 
κανένα εμπόδιο μπροστά τους.

Άλλωστε, συνεχώς ταξιδεύουν για να δουν ο ένας τον 
άλλο, αλλά και να τακτοποιήσουν ενδεχόμενες επαγ-
γελματικές τους υποχρεώσεις.
«Δεν ξέρω πώς καταφέρνω και τρέχω όλη μέρα με 
την κοιλιά στο στόμα. Τώρα φτιάχνω βαλίτσα, πάω να 
κάνω ένα πολύ γρήγορο λέιζερ και μετά, πάω αερο-
δρόμιο για Αθήνα. Αυτή είναι και η τελευταία φορά 
που πετάω, γιατί μπαίνω στον μήνα μου και δεν θα 
μπορώ», ακούγεται να λέει σε βίντεο που ανάρτησε σε 
insta story, ενώ πάνω σε αυτό έγραψε: «Εγώ θα γεν-
νήσω στους πέντε δρόμους, την ξέρω την τύχη μου».

Ιωάννα Τούνη: «Εγώ θα γεννήσω στους 
πέντε δρόμους, την ξέρω την τύχη μου» 

Η 
Χα ρ ά  Π α π -
πά είναι πολύ 
δραστήρια στα 
μέσα κοινωνι-

κής δικτύωσης και σε κα-
θημερινή βάση μοιρά-
ζεται με τους διαδικτυα-
κούς φίλους στιγμιότυπα 
από τη ζωή της. Το γνω-
στό μοντέλο είναι πολύ 
ειλικρινής και δε διστάζει 
να μιλήσει και για τις δύ-
σκολες ημέρες που περ-
νάει.
Πριν από λίγο καιρό, η 
Χαρά Παππά είχε αποκα-
λύψει το αυτοάνοσο που 
την ταλαιπωρεί, αναφέ-
ροντας πως έχει αλωπε-
κία, η οποία εκδηλώθηκε 
από το άγχος. Παράλ-
ληλα, είχε αναφέρει πως 
πολλά μέλη της οικογέ-
νειάς της έχουν έρθει 
αντιμέτωπα με το συγκε-
κριμένο πρόβλημα.

Η παρουσιάστρια δημοσί-
ευσε μια selfie φωτογραφία 
στην οποία ποζάρει με χρι-
στουγεννιάτικη διάθεση γρά-
φοντας: «Ξεκινάμε». Λίγο 
αργότερα μας αποκάλυψε το 
τελικό αποτέλεσμα με το στο-
λισμένο δέντρο να είναι κυρι-
ολεκτικά εκθαμβωτικό.

Η Σταματίνα 
Τσιμτσιλή έχει την 
πιο «Happy Day»

Αλέξης Παππάς: 
Αποχώρησε 
τελευταία στιγμή από 
παράσταση

Ο Αλέξης Παππάς λίγο πριν την 
πρεμιέρα της νέας παράστασης 
«Το κλουβί με τις τρελές» απο-
φάσισε να αποχωρήσει, σύμ-
φωνα με όσα είπε ο Μαυρί-
κιος Μαυρικίου στην εκπομπή, 
Super Κατερίνα.
Ο Μαυρίκιος θα συνεργαζόταν 
επί σκηνής με τον ηθοποιό και 
αποκάλυψε on air πως έμαθε 
για την απρόσμενη αποχώ-
ρηση από τα social media.

Ο 
Περικλής Κονδυ-
λάτος έδωσε συνέ-
ντευξη και μίλησε 
για τον Νίκο Μου-

τσινά, το Survivor, αλλά και το 
GNTM.
O γ νωσ τός σ χεδιασ τής 
κοσμημάτων μίλησε στην 
εκπομπή «Mega Καλημέρα» 
κι αρχικά, αναφέρθηκε στο 
All Star Survivor.
«Δεν ξέρω απολύτως τίποτα 
ακόμα. Η παραγωγή δεν σε 
δένει με συμβόλαιο, γιατί 
θέλει να έχει το πάνω χέρι. 
Είμαι 10% στο να πάω και 
90% στο να μην πάω», είπε 
αρχικά. «Επειδή ζούμε σε 
εποχές δύσκολες, ν ιώθω 
ότι είμαι χυδαίος αν βγαίνω 
και μιλάω για τα ποσά που 
ακούγονται για το Survivor», 
δήλωσε.
Όπως είπε στη συνέχεια, 
μέχρι στιγμής δεν έχει δεχτεί 
κάποια τηλεοπτική πρόταση. 
Ένα guest επεισόδιο που 
έκανε για το GNTM, τελικά 
δεν ήταν όπως το περίμενε.

Περικλής Κονδυλάτος: 
«Εισέπραξα αλαζονικές 
συμπεριφορές στο GNTM»
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Γ
ια ακόμα μια φορά 
η influencer ανέβα-
σε τη θερμοκρασία 
στα ύψη Η Έμιλι Ρα-

ταϊκόφσκι ανέβασε πικά-
ντικες και σέξι φωτογρα-
φίες στον λογαριασμό της 
στο Instagram μία ημέρα 
μετά τα 31α γενέθλιά της. Η 
influencer έδειξε την καλλί-
γραμμη σιλουέτα της φορώ-
ντας αποκαλυπτικό μπικίνι 
το οποίο τόνιζε ιδιαίτερα τα 
οπίσθιά της. Το μοντέλο ολο-
κλήρωσε την εμφάνισή του 
με ένα καφέ πλεκτό καπέλο 
με λευκά λουλούδια κεντημέ-
να σε αυτό.

O
ι  α δ ε ρ φ έ ς 
Καρντάσιαν δη-
λώνουν εντελώς 
απογοητευμένες 

από τη συμπεριφορά του ά-
σου του NBA προς την αδερ-
φή τους, Κλόε - «Έξαλλη» η 
Κάιλι Τζένερ για το σκάνδα-
λο με την εγκυμοσύνη της 
Μάραλι Νίκολς. Στο πιο πρό-
σφατο επεισόδιο του ριάλιτι 
«Kardashians», οι αδερφές 
της Κλόε μαθαίνουν για το 
σκάνδαλο με τη Μάραλι Νί-
κολς, τη μητέρα του παιδιού 
του Τρίσταν Τόμσον και φαί-
νεται πως δεν αντιδρούν το 
ίδιο ήρεμα, όπως η αδερφή 
τους. «Λέτε ψέματα, δεν το 
πιστεύω», ακούγεται να λέ-
ει η Κάιλι Τζένερ στο τηλέ-
φωνο, ενώ μαθαίνει τα νέα 
από την Κιμ. «Τρέμω για ε-
κείνη. Η ψυχή μου ένιωσα ό-
τι πέθανε. Ο Τρίσταν είναι ο 
χειρότερος άνθρωπος στον 
πλανήτη», συμπληρώνει στη 
συνέχεια.

«Είναι το χειρότερο άτομο στον 
πλανήτη»

Κ
ατά μάνα κάτα 
κύρη, κατά γιο 
και νοικοκύρη. 
Η Τζέμα Όουεν η 

19χρονη κόρη του βετερά-
νου ποδοσφαιριστή Μά-
ικλ Όουεν φαίνεται πως έ-
χει κληρονομήσει όλα τα… 
αμαρτωλά γονίδια του πα-
τέρα της. Δεν πέρασε ούτε 
μια εβδομάδα από την μέ-
ρα που ο Μάικλ Όουεν απα-
σχόλησε τα σκανδαλοθηρι-
κά περιοδικά με τις ερωτικές 
του παρασπονδίες και ήρθε 
η σειρά της κόρης του Τζέμα 
να κρεμαστεί στα μανταλάκια 
από τα Βρετανικά tabloids.

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Οι πικάντικες και 
σέξι φωτογραφίες στο Instagram

«Μου έστελνε μηνύματα και με «Μου έστελνε μηνύματα και με 
ρωτούσε πόσο μεγάλα είναι τα ρωτούσε πόσο μεγάλα είναι τα 

οπίσθιά μου»οπίσθιά μου»

Χ
ωρίς τέλος οι αποκαλύψεις για την 
κρίση που περνά η σχέση του Ζεράρ 
Πικέ με την Σακίρα. Η νέα «βόμβα» 
για τον αρχηγό της Μπαρτσελόνα 

ήρθε από τη Βραζιλία, καθώς η Σούζι Κορτέζ, 
γνωστή και ως «Miss BumBum» υποστήριξε 
ότι ο Πικέ της έστελνε μηνύματα, ρωτώντας 
την για τα σωματικά της προσόντα. Σημειώνε-
ται, ότι δεν είναι η 20χρονη σερβιτόρα για την 
οποία φημολογείται ότι αποτέλεσε την «πέ-
τρα» του σκανδάλου.
Το μοντέλο του Playboy έδωσε σχετική 
συνέντευξη και ανέφερε μεταξύ άλλων τα 
εξής: «Ήμουν φίλη του πρώην προέδρου 
της Μπαρτσελόνα, Σάντρο Ροσέλ. Όταν το 

έμαθε ο Πικέ, ζήτησε τον αριθμό μου και μου 
έστειλε μήνυμα. Όταν επέστρεψα στη Βραζι-
λία, μου έστελνε κατευθείαν στο Instagram 
μου, ρωτώντας με πότε θα επιστρέψω στην 
Ευρώπη και πάντα με ρωτούσε πόσο μεγά-
λος είναι ο πισινός μου και έλεγε ότι ζήλευε 
τα αφιερώματα μου στον Μέσι. Ήταν αυτός 
που μου έστειλε τα περισσότερα άμεσα μηνύ-
ματα. Οι μόνοι παίκτες της Μπαρτσελόνα που 
δεν μου έστειλαν ποτέ τίποτα ήταν ο Μέσι και 
ο Κουτίνιο. Είναι υπέροχοι σύζυγοι και σέβο-
νται πολύ τις γυναίκες τους. Η Σακίρα δεν το 
άξιζε αυτό. Δεν τα έχω πει ποτέ από σεβασμό 
προς εκείνη, αλλά τώρα θα σου πω όλα όσα 
ξέρω και μου συνέβησαν», είπε  η Κορτέζ.

H 19χρονη κόρη του Μάικλ Όουεν 
αλλάζει τους άντρες σαν τα πουκάμισα

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



LIFE 53ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

9 Δεκεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com FUN

Π ε θ α ί ν ε ι  έ ν α ς  μ η χ α ν ι κ ό ς  κ α ι 
τ ο ν  σ τ έ λ ν ο υ ν  σ τ η ν  κό λ α σ η  κα τ ά 
λάθος. 
Γι α  λ ό γ ο υ ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς  ό λ ο ι  ο ι 
μ η χ α ν ι κο ί  π ή γ α ι ν α ν  σ τ ο ν  π α ρ ά -
δ ε ι σ ο  α λ λ ά  σ ε  α υ τ ή ν  τ η ν  π ε ρ ί -
π τωσ η έ γ ιν ε  μπέ ρδεμα. 
Κα τ ε βα ίν ε ι  σ τ ην  κόλασ η κα ι  τ ι  να 
δε ι:  γκρεμ ισμέ νε ς  γ έφυρε ς ,  χαλα -
σ μ έ ν α  τ α  π υ ρ ο σ β ε σ τ ι κά ,  α ρχα ία 
κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κά ,  σ π ί τ ι α  ε ν ε ρ γ ε ι α -
κής κ λάσης 0,  αυ τοκ ίνητα που δε ν 
ε ίχαν περάσε ι  από ΚΤΕΟ…. ζ έσ τη, 
φ ωτ ιέ ς ,  μ ια  κα τάσ τασ η δράμα.
Βρίσκε ι  τον  δ ιάβολο κα ι  του  λ έ ε ι: 
«Βρε  δ ιάβολε ,  τ ι  κα τάσ τασ η ε ίνα ι 
α υ τ ή ,  π ω ς  ζ ε ί τ ε  έ τ σ ι  ε δ ώ  π έ ρ α , 
μ έσα  σ τ ι ς  φ ωτ ιέ ς ,  τ α  ε ρε ίπ ια  κα ι 
το  καυσαέ ριο;»  «
Δε ν  φτα ίω ε γώ…» του λ έ ε ι  ο  δ ιά -
βολος  «…ο θεός  δε ν  μου σ τ έ λν ε ι 
μηχαν ικούς  κα ι  κανέ νας  δε ν  ξ έ ρε ι 
να  φτ ιάξ ε ι  τ ίποτα» 
«Μ η ν  α ν η σ υ χ ε ί ς…»  τ ο υ  λ έ ε ι  ο 
μ η χ α ν ι κ ό ς  «…δ ώ σ ε  μ ο υ  ε μ έ ν α 
5 - 6  δ ια βολάκ ια  γ ια  βοηθ ούς  κα ι 
σ ε  λ ί γ ο  κα ιρ ό  δ ε ν  θ α  α να γ ν ω ρί -
ζ ε ι ς  το  μέ ρος…» 
Π ι ά ν ε ι  λ ο ι π ό ν  ο  μ η χ α ν ι κ ό ς  τ η 
δ ο υλ ε ιά :  π α ίρ ν ε ι  μ ο λ ύ β ι ,  χ α ρ τ ί , 
κ α τ σ α β ί δ ι α ,  τ α ν ά λ ι ε ς ,  π έ ν σ ε ς , 
σ φ υ ρ ιά  κα ι  α ρχ ί ζ ε ι  κα ι  φ τ ιά χ ν ε ι 

τ ην  κόλα σ η  να  μ ο ιά ζ ε ι  π α ρ άδ ε ι -
σ ο ς .  Π α ν τ ο ύ  ν τ ι ζ α ϊ ν ά τ α  κ τ ή ρ ι α , 
τ α κ τ ο π ο ι η μ έ ν α  π ά ρ κ ι ν κ ,  ο δ ο -
π ο ι ί α ,  π ά ρ κα ,  τ ε χ ν η τ έ ς  λ ί μ ν ε ς , 
κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κά ,  π ι σ ί ν ε ς ,  υ δ ρ ο μ α -
σάζ ,  κυλ ιόμε νε ς  σκάλε ς . 
Ο ι  φ ω τ ι έ ς  έ σ β η σ α ν,  τ ο  κα υ σ α έ -
ρ ι ο  ε ξ α φ α ν ίσ τ η κε  κα ι  ό λ ο ι  ή τ α ν 
ευχαρισ τ ημέ νοι.  Ό ταν  κα τάλαβαν 
α π ό  τ ο ν  π α ρ ά δ ε ι σ ο  τ ο  λ ά θ ο ς ,  ο 
Θεό ς  πα ίρν ε ι  τ η λ έφ ωνο  τ ον  Δ ιά -
βολο κα ι  του  λ έ ε ι: 
«Βρήκαμε  έ να  λάθος ,  σας  έ χουμε 
σ τ ε ί λ ε ι  ε κ ε ί  κ ά τ ω  έ ν α ν  μ η χ α -
ν ικό». 
«Ν α ι . .»τ ο υ  λ έ ε ι  ο  δ ι ά β ο λ ο ς  «…
π ολύ  π ρ ο κο μμ έ νο  π α ιδ ί.  Τα  έ χ ε ι 
φτ ιάξ ε ι  όλα  κα ινούρια  εδώ πέ ρα. 
Καλύ τ ε ρα κα ι  από τον  παράδε ισο 
ε ίνα ι.»
« Ν α  μ ο υ  τ ο ν  σ τ ε ί λ ε ι ς  α μ έ σ ω ς 
π ίσω» του λ έ ε ι  ο  Θεός. 
«Δε ν  πας  καλά…» του λ έ ε ι  ο  δ ιά -
β ο λ ο ς  «…α υ τ ό ν  τ ο ν  κα ιρ ό  κα τ α -
σ κε υ ά ζ ε ι  τ ο  Μ ε τ ρ ό  κα ι  θ α  ε ί ν α ι 
έ να  έ ργο  πνοής..» 
«Ν α  τ ο ν  σ τ ε ί λ ε ι ς  α μ έ σ ω ς  γ ι α τ ί 
θα  σου κάνω μήνυσ η» του λ έ ε ι  ο 
Θεός. 
Κ α ι  τ ο υ  α π α ν τ ά ε ι  ο  δ ι ά β ο λ ο ς : 
«Ν α ι  ε ;  κα ι  π ο υ  θ α  β ρ ε ι ς  Δ ι κ η -
γόρο;»

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

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

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αρκετά απατηλή μπορεί να χαρακτηριστεί 
η νέα εβδομάδα για το ζώδιο σου αγαπη-
μένε μου Δίδυμε αφού ο Ήλιος και ο Ερμής 
σχηματίζου τετράγωνο με τον Ποσειδώνα. 
Είσαι μπερδεμένος, διχασμένος και 
κάποιες σχέσεις σου δεν εξε-
λίσσονται έτσι όπως περί-
μενες. Μην δίνεις μεγά-
λες υποσχέσεις που δεν 
θα μπορέσεις να τηρή-
σεις, ενώ κράτα μικρό 
καλάθι σε ότι ακούς! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Ικανοποιείσαι από την 
έκβαση κάποιων σχέ-
σεων ή συνεργασιών ενώ 
και στα αισθηματικά λαμβά-
νεις ικανοποίηση! Η παγίδα της 
εποχής είναι η στασιμότητα και η καθυστέ-
ρηση στα προγράμματά σου και στην εργα-
σία σου γεγονός που σε φουντώνει με ανα-
σφάλεια. 

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

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

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

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

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

επομένως οι μέρες έχουν απατηλό 
χαρακτήρα. Αρκετές στιγμές 

δεν ξέρεις τι θέλεις, τα γεγο-
νότα αργούν να εξελιχθούν 

και είσαι μπερδεμένος, 
ενώ δεν λείπουν και οι 
«γκάφες» αυτό το διά-
στημα στις επικοινωνίες 
οι οποίες και σε κάνουν 
να νιώθεις άσχημα, προ-

σπαθώντας να συμμαζέ-
ψεις τα ασυμμάζευτα! 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Δυναμική είναι η εβδομάδα σου φίλε 

μου Αιγόκερε, με το εξάγωνο της Αφροδίτης 
από τον Πλούτωνα να σε βοηθά να εκπληρώ-
σεις ένα μεγάλο σχέδιο , ή μία μεγάλη επιθυ-
μία που είχες. Δέχεσαι στήριξη από πρόσωπα 
του κοινωνικού σου περιβάλλοντος και αυτό 
σου δίνει δύναμη και επιβράβευση! Συγκρά-
τησε τις ανασφάλειες που εσύ ο ίδιος καλλιερ-
γείς στον εαυτό σου! 

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

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

Άντρες και γυναίκες από την Καρδίτσα με 
παραδοσιακές ενδυμασίες Καραγκούνας χορεύουν 

στο Παναθηναϊκό Στάδιο, Αύγουστος 1937

Κεφαλλονιά , 
Αργοστόλι 

Σε κάποιο νησί 
ψαράδες

Ιωάννινα 1935 
περίπου

Πήλιον , Πορταριά . Σταθμός 
Αυτοκινήτων

Έμπωνας
Χωριό στη Ρόδο

Δεκαετία του 1980 στο αεροδρόμιο του 
Ελληνικού Daihatsu Charmant, μοντέλο 

1984

Μήλος . δεκαετία 
1990

Στο κέντρο της Αθήνας το 
1941
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Το εντυπωσιακό ορεινό συγκρότημα 
γοητεύει τους μυημένους ορειβάτες, 
αποκαλύπτει φιλόξενα χωριά και δίνει 
μαθήματα ιστορίας και γυναικείας 
χειραφέτησης.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δυτικά Βαρδούσια: Για απαιτητικούς
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Σκληρή στάση της Μισέλ 
Ντόνελαν που απορρίπτει την 
επιστροφή των Ελγίνειων στην 
Ελλάδα - «Είναι πολύ δύσκολο 
να ξέρει κανείς πού ανήκουν, 
είναι πολύ αρχαία»

Μ
ια «χιονοστιβάδα» η 
οποία ίσως «καταπλα-
κώσει» τα βρετανικά 
μουσεία μπορεί να δη-

μιουργήσει η επιστροφή των Γλυ-
πτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με την υπουργό Πολιτι-
σμού του Ηνωμένου Βασιλείου, Μι-
σέλ Ντόνελαν. 
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια 
εμφάνισής της ενώπιον της επιτρο-
πής ψηφιακών μέσων, πολιτισμού, 
μέσων ενημέρωσης και αθλητισμού 
της Βουλής των Κοινοτήτων το από-
γευμα της Τρίτης, η Μισέλ Ντόνελαν 
ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα περί 
συζητήσεων του προέδρου του Βρε-
τανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν 
με την ελληνική πλευρά για πιθανό 
επαναπατρισμό των Γλυπτών. Στην 
ερώτησή της προς την υπουργό 
η βουλευτής Τζέιν Στίβενσον των 
Συντηρητικών, μέλος της επιτρο-
πής, σχολίασε επικριτικά ότι η επι-
στροφή των Γλυπτών «σε πιο ηλιό-
λουστα κλίματα» θα μπορούσε να 
είναι η αρχή για να μείνουν τα βρε-
τανικά μουσεία χωρίς πολλά από τα 

εκθέματά τους σε λίγα χρόνια, με την 
υπουργό να συμφωνεί.
Η Ντόνελαντ αναρωτήθηκε «πού 
μπορεί να τελειώσει αυτό;» σχε-
τικά την επσιτροφή των Γλυπτών του 
Παρθενώνα στην Ελλάδα, καθώς 
στα βρετανικά μουσεία υπάρχουν 
εκθέματα από πολλούς πολιτισμούς. 
Μάλιστα αυτό που υπογράμμισε 
στη πορεία η Βρετανίδα υπουργός 
ήταν πως το πού ανήκουν διάφορα 
εκθέματα των βρετανικών μουσείων 
είναι «αόριστο» καθώς κάποια 
από αυτά είναι «πολύ αρχαία». 
«Είναι επίσης πολύ δύσκολο να 
ξέρει κανείς σε ποιον να επιστρέ-
ψει αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για 

πολύ αρχαία αντικείμενα υπό πολ-
λές έννοιες και υπάρχουν ορισμένα 
παραδείγματα στα οποία δεν είναι 
ξεκάθαρο ποιοι ακριβώς είναι οι ιδι-
οκτήτες», είπε. 
«Η θέση του Τζορτζ Όσμπορν είναι 
λίγο διαφορετική από όσο παρου-
σιάζεται», είπε αρχικά η Μισέλ Ντό-
νελαν. «Αλλά υπάρχουν κάποιοι 
άνθρωποι που υποστηρίζουν σθε-
ναρά να επιστραφούν κάποια από 
αυτά τα αντικείμενα μόνιμα. Ο 
ισχύων νόμος δεν το επιτρέπει αυτό, 
θα πρέπει να επισημανθεί. Μπορώ 
να κατανοήσω πλήρως τη θέση που 
παίρνουν και μπορώ να καταλάβω 
μερικά από τα επιχειρήματα. Θεωρώ 

όμως ότι είναι ένας πολύ επικίνδυ-
νος και ολισθηρός δρόμος να ακο-
λουθήσουμε. Τα μουσεία μας και τα 
πολιτιστικά μας κέντρα είναι κόμ-
βοι που μπορούν να τους επισκε-
φθούν όχι μόνο κάτοικοι αυτής της 
χώρας αλλά και τουρίστες, επιτρέ-
ποντας τους να μεταφερθούν σε ένα 
διαφορετικό μέρος του κόσμου και 
σε μια διαφορετική περίοδο του 
χρόνου. Αυτά είναι αντικείμενα στα 
οποία έχουμε δώσει σπουδαία φρο-
ντίδα επί δεκαετίες αν όχι για ακόμα 
περισσότερο, τα έχουμε διερευνή-
σει σημαντικά, ήμασταν οι φύλα-
κές τους. Όταν αρχίσεις να δίνεις ένα 
πίσω, πού τελειώνει αυτό;»

Α
πομένουν λίγες βδομάδες πλέον ώστε η 
Ελευσίνα να ανακηρυχθεί και επίσημα η 
νέα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώ-
πης για το 2023 και όλα τρέχουν με τα-

χύτατους ρυθμούς.
Μεταξύ των προτεραιοτήτων είναι και ένα φιλό-
δοξο σχέδιο: Να πραγματοποιηθεί η θαλάσσια 
διασύνδεση της Ελευσίνας με τον Πειραιά, μέσα 
από 7 δήμους, που «θα χαράξει» μια νέα «θαλάσ-
σια Ιερά Οδό».
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Οργανισμού 
Λιμένος Πειραιά (ΟΛΕ) και της «Ελευσίνας 23 πολι-
τιστική πρωτεύουσα» η οποία – όπως τονίζουν 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΕ 
Απόστολος Καμαρινάκης και ο γενικός καλλιτε-
χνικός διευθυντής της «Ελευσίνας 23 πολιτιστική 
πρωτεύουσα της Ευρώπης» Μιχαήλ Μαρμαρινός 
– θα δημιουργήσει μια νέα υπεραξία στην πόλη 
της Ελευσίνας και θα δώσει μια ισχυρή ώθηση 
στην ανάπτυξη του τουρισμού. Μάλιστα, ο κ. 
Μαρμαρινός μιλά για τη δημιουργία μιας «δεύ-
τερης μνήμης» δίπλα στην ιστορική χερσαία Ιερά 
Οδό των Μυστών της αρχαίας Ελλάδας.
Μέρος της διαδρομής, όπως μπροστά στον 
θαλάσσιο χώρο όπου έγινε η ιστορική ναυμα-
χία της Σαλαμίνας και τα στενά του περάματος 
του Ασπρόπυργου έως την Ελευσίνα, θα απο-
τελέσει άλλωστε και την αιχμή του δόρατος στα 
πολιτιστικά δρώμενα που προγραμματίζονται στη 

θαλάσσια Ιερά Οδό.
Η πρωτότυπη αυτή ιδέα θα υλοποιηθεί με πλοι-
άρια ανοιχτού τύπου. Θα ξεκινά από τον Πειραιά 
(πιθανότατα από το Πασαλιμάνι), θα διέρχεται από 
το ιστορικό στενό της Σαλαμίνας, θα διασχίζει το 
Κερατσίνι, το Πέραμα το Χαϊδάρι και τον Ασπρό-
πυργο και θα καταλήγει στο λιμάνι σε μικρή από-
σταση από τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.
«Θα είναι μια πολιτιστική διαδρομή. Ένας πλους 
πολιτισμού» υπογραμμίζει ο κ. Μαρμαρινός 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και συνεχίζει: «Με μία λαμπρή 
έμπνευση ο αντιδήμαρχος πολιτισμού ο κ. Τατά-
κης έδωσε έναν υπότιτλο σε αυτή την χειρονομία: 
“Επτά πόλεις μια θάλασσα”».
«Η κάθε μία από αυτές τις πόλεις που θα διέρχε-

ται ο πολιτιστικός πλους έχει να προσφέρει ένα 
πολιτιστικό απόθεμα σε αυτή τη διαδρομή, για 
να μην μείνω στα θεαματικά και τα θεμελιώδη, 
όπως είναι ότι αυτός ο πλους διατρέχει τα στενά 
της Σαλαμίνας, διατρέχει την ιστορία της ναυμα-
χίας στα ίδια νερά» τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. 
Μαρμαρινός.
Σχετικά με την επιχειρησιακή δράση, ο κ. Καμαρι-
νάκης δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφερόμενος στο 
έργο της ΟΛΕ ΑΕ για την επίτευξη του εγχειρήμα-
τος, ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς έχουν εκφράσει 
το ενδιαφέρον και την στήριξη τους, με πρώτο το 
υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
που έθεσε τη Θαλάσσια Ιερά Οδό υπό την αιγίδα 
του.

Θεσσαλονίκη: 
Άνοιξε ξανά 
τις πύλες της η 
ιστορική Αγορά 
Μοδιάνο 

Η Αγορά Μοδιάνο, η πρώτη 
παραδοσιακή αγορά τροφί-
μων και μία από τις μεγαλύτε-
ρες κλειστές αγορές στη Θεσ-
σαλονίκης, άνοιξε και πάλι 
χθες πανηγυρικά τις πύλες της 
για το κοινό, μετά από παρα-
πάνω από τέσσερα χρόνια 
που παρέμενε κλειστή.

Στους χώρους της θα λειτουρ-
γήσουν περί τα 75 συνολικά 
καταστήματα, στο ισόγειο θα 
πωλούνται μεταξύ άλλων τα 
παραδοσιακά προϊόντα, ενώ 
σ το εξώσ τη θα υπάρχουν 
εστιατόρια και θα φιλοξενού-
νται πολιτιστικές δραστηρι-
ότητες.

Η κατασκευή της σκεπαστής 
αγοράς ξεκίνησε το 1922, 
στο σημείο όπου βρισκόταν 
η συναγωγή Ταλμούδ Τορά, 
η οποία καταστράφηκε στη 
μεγάλη πυρκαγιά του 1917, 
και έφερε την υπογραφή του 
αρχιτέκτονα Έλι Μοδιάνο. 
Λειτούργησε για πρώτη φορά 
το στεγάζοντας το εμπόριο 
των Θεσσαλονικέων για έναν 
ολόκληρο αιώνα.

Από τ ις αρχέ ς της δεκαε-
τίες του ΄90 κι έπειτα άρχισε 
να επέρχεται η φθορά με τα 
καταστήματα να κλείνουν το 
ένα μετά το άλλο για μπει το 
οριστικό λουκέτο το 2016.

Την ανακατασκευή και τη λει-
τουργία της ανέλαβε ο όμιλος 
Φάις, που το καλοκαίρι του 
2017 εξαγόρασε το 43,6% 
από το ΤΑΙΠΕΔ και έπειτα 
από δημόσ ια πρόσκληση 
ενδιαφέροντος σε μικροε-
πενδυτές έφτασε σε ποσοστό 
το 57%.

Παρότι το κτίριο είχε πολλές 
και σημαντικές δομικές φθο-
ρές, μετά την πραγματοποί-
ηση των απαραίτητων εργα-
σιών αποκαταστάθηκε πλή-
ρως και οι χώροι του ανα-
διαμορφώθηκαν με σεβα-
σμό όμως στον ιστορικό και 
παραδοσ ιακό χαρακ τήρα 
του.

Γλυπτά του Παρθενώνα: «Όταν αρχίσεις να δίνεις ένα πίσω, πού 
τελειώνει αυτό;» λέει η υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας 

Πώς θα είναι η «θαλάσσια Ιερά Οδός» Πειραιά με Ελευσίνα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Δ
ιαβάζοντας τα (υπό εξέταση) σχέδια της FIFA για 
το νέο format του Παγκοσμίου Κυπέλλου από 
την επόμενη διοργάνωση, το 2026, στην ουσία 
δεν μπορείς να έχεις και πολλές απορίες. Το συ-

μπέρασμα είναι ένα και –στις μέρες μας- δεν είναι και πα-
ράλογο. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία κινεί τη σκέψη της, ά-
ρα και -εν τέλει- τις αποφάσεις της γύρω από δύο άξονες. 
Την ολοένα και αυξανόμενο έσοδο από την κορυφαία της 
διοργάνωση και την «εξυπηρέτηση» όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερων μελών της, στην κατεύθυνση της παρουσίας 
τους στην κεντρική σκηνή του παγκοσμίου ποδοσφαί-
ρου, σε συνδυασμό με έξτρα (για αυτές) έσοδο που μπο-
ρεί να γίνεται και μεγαλύτερο αν καταφέρουν να προχω-
ρήσουν στη διοργάνωση.
Το να καταφέρει να φέρει, στο πιο μεγάλο 
ραντεβού της, περίπου το 1/4 του συνολι-
κού αριθμού των μελών της μια παγκό-
σμια ομοσπονδία ομαδικού αθλήματος 
είναι σίγουρα μια τεράστια επιτυχία. Αν 
μάλιστα σκεφτούμε ότι, ανάμεσα στα 211 
μέλη της, η FIFA έχει και ουκ ολίγες χώρες 
που δεν σκέφτονται καν ότι μπορεί να φτά-
σουν κάποτε να διεκδικήσουν την πρόκριση 
(και φυσιολογικά γιατί αναφερόμαστε σε πολύ 
χαμηλού επιπέδου ομάδες) τότε οι ελπίδες συμμετοχής 
στο μεγάλο ραντεβού αυξάνονται κατά πολύ, για αρκετές 
χώρες από το «μεσαίο ράφι». Και όχι μόνο αυτό. Αφού η 
UEFA αναμένεται να είναι η λιγότερο ευνοημένη με μόλις 
23,1% αύξηση στις έξτρα θέσεις (τρεις επιπλέον) που θα 
δοθούν, την ώρα που Ασία, Αφρική και Κεντρική Αμε-
ρική σχεδόν θα διπλασιάσουν τις ομάδες που θα στέλ-
νουν στην τελική φάση, καταλαβαίνει κάποιος και την 
«πολιτική» χροιά που έχουν οι αποφάσεις της FIFA. Ήταν 
άλλωστε ο (μακαρίτης πλέον) τετραπέρατος πρόεδρος της 
παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου ο Πρίμο Νεμπιόλο, που 
κατάλαβε ότι όσο περισσότερες χώρες ανεβάζεις στην 
κεντρική σκηνή, τόσο λιγότερο εξαρτάσαι από τους παρα-
δοσιακούς παίκτες στις εκλογές, άρα τόσο πιο σίγουρος 
είσαι ότι δεν θα σε πατρονάρουν οι…φεουδάρχες του 
χώρου. Ο Ινφαντίνο είναι σαφές ότι εξελίσσει το μοντέλο, 
έχοντας και πολύ περισσότερο χρήμα στην τσέπη για να 
το κάνει.
Άλλωστε όλη η κουβέντα έχει να κάνει μόνο με το χρήμα 
και με τίποτα άλλο. Στο Κατάρ έγινε περισσότερο σαφές 
από ποτέ. Τόσο με την εκτόξευση της δαπάνης (των διορ-

γανωτών ασφαλώς) για την ανέγερση των εγκαταστά-
σεων, όσο και με το 1,1 δισεκατομμύριο επιπλέον από την 
προηγούμενη διοργάνωση στα έσοδα της Ομοσπονδίας 
και κατά συνέπεια και με την -αναλογικά μικρότερη αλλά 
πάντα αύξηση- στα λεφτά που παίρνουν οι 32 ομάδες 
που βρέθηκαν στο Κατάρ και τα οποία από 400 εκατομ-
μύρια (συνολικά) έγιναν 440. Αν δεις βέβαια το συνολικό 
νούμερο, τα 42 εκατομμύρια που θα εισπράξει η ομάδα 
που θα σηκώσει το τρόπαιο δεν τα λες και πολλά (συγκρι-
τικά με ο συνολικό έσοδο της FIFA η οποία δεν χρεώ-
νεται με το κόστος των εγκαταστάσεων), αλλά αν σκε-
φτείς ότι το 2002 το αντίστοιχο ποσό ήταν 8 εκατομμύ-
ρια, η εξέλιξη είναι πάνω από εντυπωσιακή, μέσα σε μια 

εικοσαετία. Και βέβαια το ότι μιλάει το χρήμα και 
μόνο, έγινε απόλυτα σαφές με όλο το αστείο 

πλαίσιο επιχειρημάτων που φτιάχτηκε από 
την FIFA για να δικαιολογήσει τις χιλιάδες 
θανάτους εργατών, το ακραίο καθεστώς 
διακρίσεων στην αραβική χώρα και τις 
απαγορεύσεις ακόμα και προς τους φιλά-
θλους που ταξίδεψαν στον Κατάρ για τους 

αγώνες. Μάλιστα τα όσα ακούσαμε ήταν 
τόσο αστεία, ώστε έγινε σαφές ότι …ο Τζιάνι 

και οι φίλοι του δεν ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα ούτε 
καν για την αληθοφάνεια των επιχειρημάτων τους.
Για να μην παραμυθιαζόμαστε, είναι δεδομένο ότι η 
FIFA δεν είναι καμία φιλανθρωπική οργάνωση, αλλά 
μια πολυεθνική εταιρία της οποία ο τζίρος στο επόμενο 
Μουντιάλ θα εκτοξευθεί στα 10 δισεκατομμύρια με την 
αύξηση να είναι στο 25% σε σχέση με το έσοδο Κατάρ. 
Δεν αποκλείεται το νούμερο να είναι και μεγαλύτερο, 
αφού μέχρι στιγμής έχει επεκταθεί η συνεργασία μόνο 
με τρεις μεγάλους χορηγούς αλλά οι υπόλοιπες συμφω-
νίες είναι ανοιχτές, όπως και αυτή για τα τηλεοπτικά δικαι-
ώματα που αφορούσε δύο διοργανώσεις (2018, 2022) 
και είχε υπογραφεί επί προεδρίας Μπλάτερ. Λογικό να 
μη βιάζεται η FIFA και να κρατάει ανοιχτές θέσεις, καθώς 
η διοργάνωση γίνεται σε ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό και τα 
μεγέθη σε προσέλευση κόσμου και εμπορική απήχηση 
φαντάζουν διαφορετικά σε σχέση με το μικροσκοπικό 
Κατάρ. Όσο και αν, το ποδόσφαιρο, δεν είναι στην πρώτη 
γραμμή των προτιμήσεων των φιλάθλων στη Βόρεια 
Αμερική, μιλάμε για κοινό (αθροιστικά) 500 εκατομμυ-
ρίων ανθρώπων, χώρια που η αγορά του…soccer είναι 
παγκόσμια.

Η FIFA βάζει τρελό χρήμα στο ταμείο της και κυνηγάει ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. 
Ακόμα και αν σε ένα Μουντιάλ με 48 ομάδες απλά θα ανεβάσει περισσότερα «θύματα» στη 
σκηνή

H FIFA, το χρήμα και επιπλέον… H FIFA, το χρήμα και επιπλέον… 
«χριστιανοί» στην αρένα με τα λιοντάρια«χριστιανοί» στην αρένα με τα λιοντάρια

Άρης: Ο φάκελος των 
αποδεσμεύσεων είναι… 
βαρύς κι ασήκωτος

Ο 
Ντάνιελ Μαντσίνι βρίσκεται σε καθεστώς παραχώρη-
σης, Πάπε Σέικ Ντιόπ και Ιζέτ Χαΐροβιτς είναι εκτός αγω-
νιστικών πλάνων και αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει τρεις 
ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζει, των οποίων τα 

συμβόλαια ξεπερνούν το 1.000.000 ευρω.
Προφανώς η περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνι διαφέρει από τις δύο 
άλλες υπό την έννοια ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μιας διαπραγμάτευση και 
είναι βάσιμη η προσδοκία εξασφάλισης χρημάτων μέσω της πώλησής 
του. Αυτή η εξέλιξη μοιάζει αναπόφευκτη από την ημέρα της σφοδρής 
σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών και μένει να φανεί αν ο Αργεντί-
νος θα παραμείνει στην Ελλάδα (σ. σ. Ολυμπιακός) ή αν θα μετουσιωθεί 
ενδιαφέρον ομάδας του εξωτερικού η οποία παρακολουθεί τον 26χρονο 
επιθετικό εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο. Στον Άρη κρατούν μικρό 
καλάθι δεδομένου του ότι η ίδια ομάδα επρόκειτο να καταθέσει επί-
σημη πρόταση το περασμένο καλοκαίρι αλλά στην Αλκμήνης δεν πήραν 
κανένα χαρτί στα χέρια τους.
Ο Ιζέτ Χαΐροβιτς στοιχειοθετεί ένα διαχρονικό πρόβλημα για τους 
«κίτρινους» οι οποίοι προσπάθησαν σε δύο μεταγραφικές περιόδους 
να αποδεσμευτούν από το συμβόλαιό του αλλά δεν τα κατάφεραν λόγω 
της άρνησης του ποδοσφαιριστή. Από τον περασμένο Δεκέμβρη φάνηκε 
ότι ο Βόσνιος επιθετικός πατάει πάνω στο τριετές συμβόλαιο, γνωρίζο-
ντας ότι πουθενά αλλού δεν θα βρει αντίστοιχες απολαβές. Παράλληλα 
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του και ουσιαστικά προσπαθεί να 
μη δώσει το παραμικρό δικαίωμα. Προφανώς έχει συμβιβαστεί με τον 
ρόλο του παίκτη ο οποίος είναι εκτός πλάνων καθώς δεν έχει δείξει τη 
διάθεση οικειοθελούς αποχώρησης.
Εξίσου «βαρύ» είναι το πρόβλημα και με τον Πάπε Σέικ Ντιόπ καθώς το 
δικό του συμβόλαιο (λήγει το καλοκαίρι του 2024) είναι μεγαλύτερο του 
Χαΐροβιτς και για την ακρίβεια ανέρχεται (περίπου) στα 500.000 ευρώ. 
Η απόφαση απενεργοποίησης του 25χρονου είναι δεδομένη και αμετά-
κλητη καθώς έχει ενημερωθεί ο ατζέντης του ότι θα πρέπει να βρει μια 
άλλη ομάδα για τον πελάτη του.
Το αρνητικό δεδομένο στις περιπτώσεις των δύο ποδοσφαιριστών είναι 
ότι ο μεν Χαΐροβιτς δεν έχει παίξει περισσότερα από 157 αγωνιστικά 
λεπτά στον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Ο δε Πάπε Σέικ Ντιόπ ήρθε στον 
Άρη έπειτα από μια «άδεια» χρονιά στη Λιόν και στους «κίτρινους» αγω-
νίστηκε περίπου 380 αγωνιστικά λεπτά στα οποία δεν παρουσίασε καλή 
εικόνα. Βέβαια, περισσότερες πιθανότητες έχει ο 25χρονος στην εύρεση 
ομάδα παρά ο Βόσνιος. 

Στην Αθήνα ο Νταρίντα για την τελική συζήτηση
Είναι φανερό πλέον ότι είναι θέμα χρόνου η επικύρωση της προφορικής 
συμφωνίας του Άρη με τον Βλάντιμιρ Νταρίντα καθώς ο Τσέχος ποδο-
σφαιριστής θα είναι τη Δευτέρα (13/12) στην Αθήνα για την τελική συζή-
τηση με τους «κίτρινους».
Ο Βλάντιμιρ Νταρίντα δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι 
με τη Χέρτα Βερολίνου, γεγονός το οποίο φανέρωσε ότι είναι τυπικό 
το ζήτημα αποδέσμευσής του από τη γερμανική ομάδα. Γι’ αυτόν τον 
λόγο μάλιστα, ο ατζέντης του 32χρονου μέσου ήδη βρίσκεται στη Γερ-
μανία ούτως ώστε να διευθετήσει τις τελικές λεπτομέρειες για τη λύση 
του συμβολαίου του με σκοπό να ανοίξει ο δρόμος της μεταγραφής του 
στον Άρη.
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Τ
ο παραμύθι του Μαρόκου συνεχί-
ζεται προς τους «8»! Με τον Μπό-
νο να πιάνει δυο πέναλτι (Σολέρ, 
Μπουσκέτς) και τον Σαράμπια να 

σημαδεύει το δοκάρι στη ρώσικη ρουλέ-
τα, οι Αφρικανοί τιμώρησαν τους Ισπα-
νούς και προκρίθηκαν για πρώτη φορά 
στους «8» του Μουντιάλ μετά το 0-0 των 
120 λεπτών!
Τα πρώτα δείγματα γραφής είχαν φανεί 
από τους ομίλους. Ακόμα και με υπερ-
δυνάμεις όπως οι Κροατία και Βέλγιο να 
στέκονται στο δρόμο του, το Μαρόκο 
έκανε την έκπληξη καταλαμβάνοντας μια 
ανέλπιστη πρωτιά. Όπως αποδείχθηκε 
ωστόσο, αυτό ήταν μόνο η αρχή! Αφού 
κράτησαν στο μηδέν σε 120 λεπτά κανο-
νικής διάρκειας και παράτασης μια ανού-
σια και άνευρη Ισπανία (0-0), τα Λιο-
ντάρια του Άτλαντα είδαν τον Μπόνο να 
φοράει την κάπα του ήρωα στη διαδικα-
σία των πέναλτι και με δυο αποκρούσεις 
να τα στέλνει στους «8» του Μουντιάλ για 
πρώτη φορά στην ιστορία τους!
Το πρώτο ημίχρονο κινήθηκε σε χαμηλό 
τέμπο, με τις ευκαιρίες να παράγονται 
με το... σταγονόμετρο. Είκοσι ολόκληρα 
λεπτά πέρασαν ανεκμετάλλευτα, με τις δυο 
ομάδες να αποφεύγουν τα ρίσκα και να 
στέκονται σε ισορροπία μέσα στον αγωνι-
στικό χώρο, αν και το Μαρόκο χάρη στον 
άμεσο τρόπο παιχνιδιού του δημιουρ-
γούσε περισσότερες... υποψίες ευκαιρίας 
συγκριτικά με τους άτολμους Ισπανούς.
Χακίμι και Ζίγιεχ είχαν τις στιγμές τους για 
να κάνουν τη ζημιά στη Φούρια Ρόχα, η 
οποία ωστόσο κόντρα στη ροή θα μπο-
ρούσε να είχε τιμωρήσει τους Αφρικα-
νούς για την προοδευτική χαλαρότητά 
τους. Αφού προειδοποίησαν με αδια-
νόητη χαμένη διπλή ευκαιρία με πρωτα-
γωνιστές τους Γκάβι - Φεράν Τόρες που 
ωστόσο αποδείχθηκε ως μη γενόμενη, οι 
Ισπανοί άγγιξαν το προβάδισμα σε τελεί-
ωμα του Ασένσιο που σημάδεψε τα εξωτε-
ρικά δίχτυα του Μπόνο.
Το Μαρόκο κατάφερε να ανέβει ξανά πριν 
από την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, 
απe;iλησε σε προσπάθειες των Μαζρά-
ουι (33΄) και Αγκέρ (42΄), δίχως ωστόσο 
να καταφέρει να βρει το δρόμο προς τα 
δίχτυα.
Η υψηλή ένταση ωστόσο που έβγαζε το 

Μαρόκο στο β΄μέρος... εξαφανίστηκε στην 
επανάληψη. Οι Αφρικανοί δεν μπορού-
σαν να ανταγωνιστούν τους Ισπανούς σε 
αντοχές και ρυθμούς, με τη Φούρια Ρόχα 
να επιβάλλει έναν μονόλογο κατοχής στο 
δεύτερο μέρος χωρίς ωστόσο να μπορεί 
να φανεί απειλητική.
Ένα δυνατό σουτ του Ντάνι Όλμο που 
εξουδετερώθηκε από τον Μπόνο ήταν ό,τι 
καλύτερο είχε να επιδείξει το ματς για 35 
λεπτά, το οποίο τελικά απέκτησε κάποια 
ζωντάνια μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Στο 81΄ο Μοράτα σπατάλησε κορυφαία 
στιγμή σουτάροντας άστοχα από δύσκολη 
γωνία, ενώ στο 89΄ο Άμραμπατ έκανε 
σωτήρια παρέμβαση πάνω στο σουτ του 
Νίκο Γουίλιαμς. Μια επέμβαση του Μπόνο 
σε φάουλ του Όλμο (90+5΄) ήταν η τελευ-
ταία φάση της κανονικής διάρκειας, με 
το Μαρόκο να αντέχει και να στέλνει τον 
αγώνα στην παράταση.
Στο έξτρα ημίωρο, η εικόνα δεν άλλαξε 
άρδην. Οι Ισπανοί παρέμεναν πιο ενερ-
γητικοί, είχαν την κατοχή της μπάλας όμως 
παραδόξως εκείνο που κόντεψε να «χτυ-
πήσει» πρώτο ήταν το Μαρόκο! Στο 104΄ο 
Τσεντιρά ξεχύθηκε στην κόντρα, βρέθηκε 
στο τετ-α-τετ με τον Σιμόν, όμως ο Ισπανός 
τερματοφύλακας του αρνήθηκε το γκολ, 
διατηρώντας την Ισπανία ζωντανή.
Κάτι παρόμοιο μάλιστα έμελλε να συμβεί 
και δέκα λεπτά αργότερα όταν έπιασε εκ 
νέου την προωθημένη άμυνα των Ισπα-
νών στον ύπνο, όμως ο Ρόδρι πρόλαβε 
να του πάρει τη μπουκιά από το στόμα 
λίγο πριν εκτελέσει. Κι από το σωτή-
ριο τάκλιν, φτάσαμε στις καθυστερήσεις 
σε μια (παραλίγο) ασίστ. Στην τελευταία 
φάση του αγώνα ο μέσος της Μάντσεστερ 
Σίτι βρήκε τον Σαράμπια στην πλάτη της 
άμυνας, ο οποίος σημάδεψε το δοκάρι του 
Μπόνο σπαταλώντας την κορυφαία στιγμή 
της αναμέτρησης!
Ο αγώνας οδηγήθηκε νομοτελειακά 
στην διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου 
το άστρο του Μπόνο έμελλε να λάμψει! 
Με δυο αποκρούσεις στις εκτελέσεις των 
Σολέρ, Μπουσκέτς αποδείχθηκε κομβι-
κός για την ιστορική πρόκριση του Μαρό-
κου που ευστόχησε στις τρεις από τις τέσ-
σερις συνολικά εκτελέσεις και απέκλεισε 
την Ισπανία με το εντυπωσιακό 3-0 στη 
ρώσικη ρουλέτα.

Μαρόκο - Ισπανία 3-0 πεν. (0-0 κ.α, παρ.)

Τα ιστορικά Λιοντάρια 
κατάπιαν τους Ισπανούς

 Ο Ράμος με χατ τρικ... τρέλανε το 
Κατάρ, δικαίωσε τον Σάντος και 
η Πορτογαλία με σούπερ μπάλα 
διέλυσε την Ελβετία 6-1 και βρέθηκε 
στους «8». Απέναντι στο Μαρόκο οι 
Ίβηρες.

Η 
Πορτογαλία του Φερνάντο Σά-
ντος στα προημιτελικά με μπα-
λάρα! Τι και αν ο Κριστιάνο Ρο-
νάλντο έμεινε στον πάγκο για 

λόγους… τακτικής, ο αντικαταστάτης του, 
Γκονσάλο Ράμος με εμφάνιση βγαλμένη α-
πό τα καλύτερά του όνειρα πήρε στις πλά-
τες του τους Ίβηρες και με χατ τρικ, αλλά 
και ασίστ τους έστειλε απέναντι στο Μα-
ρόκο. Οι Πορτογάλοι διέλυσαν με 6-1 την 
Ελβετία και απέδειξαν πως είναι έτοιμοι 
να φτάσουν μέχρι τέλους!

Δικαίωση Σάντος με Ράμος
«Άφησα τον Κριστιάνο στον πάγκο για 
λόγους τακτικής...» ήταν η απάντηση του 
Φερνάντο Σάντος στο… θρίλερ με την 
παρουσία ή όχι του CR7 στο βασικό 
σχήμα. Επειτα από 67 λεπτά ο 
Πορτογάλος κόουτς χαμογε-
λούσε δικαιωμένος για την 
επιλογή του. Ναι, προτί-
μησε τον Ράμος, ο οποίος 
πέτυχε χατ τρικ και μοί-
ρασε ασίστ. Αλλωστε, μαζί 
με τους Μπρούνο, Φέλιξ και 
Σίλβα ήταν εκθαμβωτικοί.
Η Πορτογαλία σε αυτό το διά-
στημα είχε Πέμπτη ταχύτητα, ήταν διαρ-
κώς απειλητική και ήξερε πως να κόψει 
την Ελβετία στα δυο. Για πρώτη φορά 
στο Μουντιάλ οι Ελβετοί παρουσίασαν 
τόσα κενά, τα οποία και δεν άφησαν ανεκ-
μετάλλευτα οι Ιβηρες. Χρειάστηκαν 17 
λεπτά, ώστε η Πορτογαλία να ανοίξει το 
σκορ. Ο Ζοάο Φέλιξ μοίρασε υπέροχα 
στον Ράμος, ο Σερ τον… κοιτούσε και ο 
φορ της Μπενφίκα με ένα ξερό, υπέροχο 
σουτ πέτυχε το 1-0. Ο Ράμος και ο Οτά-
βιο απείλησαν, αλλά δεν μπόρεσαν να 
βρουν δίχτυα. Ένα φάουλ του Σακίρι στο 
30’ ήταν ό,τι καλύτερο είχε να παρουσιά-
σει η Ελβετία.
Στο 33΄ήρθε και το δεύτερο γκολ. Έπειτα 
από κόρνερ του Φερνάντες ο Πέπε πήδηξε 
πιο ψηλά από όλους και με καρφωτή 
κεφαλιά έκανε το 2-0. Έτσι, σε ηλικία 39 

ετών και 283 ημερών ο αρχηγός της Πορ-
τογαλίας έγινε ο γηραιότερος που σκό-
ραρε σε νοκ άουτ του Μουντιάλ. Παράλ-
ληλα, ο Μπρούνο μοίρασε την τρίτη του 
ασίστ (έχει και δυο γκολ) , κάτι που είχε να 
συμβεί από το 1966 για την Πορτογαλία. 
Η Ελβετία το πάλεψε για να μπει ξανά στο 
κόλπο, αλλά και την κεφαλιά του Φρόιλερ 
έβγαλε ο Ντιόγκο Κόστα.

Με φόρα ο Ράμος, έγραψε ιστο-
ρία!
Η Πορτογαλία ήταν απόλυτη πρωταγω-
νίστρια και στο 50ο λεπτό σφράγισε την 
πρόκριση. Ο Νταλότ έκανε εξαιρετικό 
γύρισμα από τα δεξιά και ο αντικαταστά-
της του Κριστιάνο πέτυχε το 3-0. Σε 55 
λεπτά αγώνα ο φορ της Μπενφίκα είχε 
δυο γκολ, αλλά και ασίστ, αφού από την 
πάσα του ο Γκερέιρο πέτυχε το 4-0. Στο 
58’ η Ελβετία προσπάθησε να φωνάξει… 
παρών, αφού έπειτα από εκτέλεση κόρνερ 
η μπάλα έφτασε στον Ακάνζι που έσπρωξε 
τη μπάλα στα δίχτυα.
Βέβαια, στο 67ο λεπτό ο Ράμος φρόντισε 

να βάλει τέλος σε όποια όνειρα των 
αν τ ιπάλων, αφού πέτυχε το 

πρώτο χατ τρικ του Μουντιάλ, 
ενώ έγινε ο νεότερος που το 
καταφέρνει μετά τον θρυ-
λικό Πελέ. . Μάλιστα, σε 
67 λεπτά μέτρησε τρία γκολ 
σε νοκ άουτ του τουρνουά, 

όταν ο CR7 σε 514 δεν είχε 
κανένα.

Στα υπόλοιπα λεπτά το φώτα έπε-
σαν στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Χιλιάδες 
οπαδοί φώναζαν ρυθμικά το όνομά του 
και ο Φερνάντο Σάντος αποφάσισε να 
τους κάνει το χατίρι περνώντας τον στο 
73ο λεπτό. Ο Ρονάλντο αποθεώθηκε, 
σημείωσε γκολ αλλά ακυρώθηκε. Αντί-
θετα, η γκολάρα του Λεάο στις καθυστε-
ρήσεις μέτρησε κανονικά και το 6-1 της 
Πορτογαλίας πέρασε στην ιστορία…
Πορτογαλία (Φερνάντο Σάντος): Κόστα, 
Νταλότ, Πέπε, Ντίας, Γκερέιρο, Οτάβιο 
(73΄ Βιτίνια), Καρβάλιο, Μπερνάρντο 
Σίλβα (81΄ Νέβες), Φερνάντες (87΄ Λεάο), 
Ράμος (73΄ Όρτα), Φέλιξ (73΄ Ρονάλντο)
Ελβετία (Μουράτ Γιακίν): Ζόμερ, Φερνά-
ντες, Σερ (46΄ Τσόμερτ), Ακάντζι, Ροντρί-
γκεζ , Φρόιλερ (54΄ Ζακάρια), Τσάκα, 
Σακίρι, Σο (54΄ Σεφέροβιτς), Βάργκας (66΄ 
Οκαφόρ), Εμπολό (89΄ Γιασάρι)

Πορτογαλία - Ελβετία 6-1

Ο Ράμος με χατ τρικ έστειλε τους 
Ίβηρες στους «8»
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

Ο 
Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τις ε-
κτιμήσεις και νίκησε με 3-0 σετ 
τον Α.Ο.Π. Κηφισιάς εξασφαλίζο-
ντας την πρόκριση για τα ημιτε-

λικά του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς. Εκεί τον 
περιμένει ο Φοίνικας ΟΝΕΧ. Ο πρώτος ημι-
τελικός θα γίνει στη Σύρο και η ρεβάνς στο 
Ρέντη. Πολύ όμορφη πρωτοβουλία της διοί-
κησης του Ολυμπιακού πριν τον αγώνα. Τί-
μησε για την προσφορά τους στον σύλλογο 
τον Κώστα Χριστοφιδέλη και τον Γιώργο Στε-
φάνου με εμβληματικές φωτογραφίες από 
τη δράση τους.
Η επικράτηση του Ολυμπιακού ήταν δίκαιη 
αλλά καθόλου εύκολη καθώς η Κηφισιά παί-
ζοντας ελεύθερα και με πρωταγωνιστή τον 
Οκοσάνοβιτς προηγήθηκε 21-18 και 24-22 
αλλά δε μπόρεσε να κάνει το 0-1 σετ. Ο Ολυ-
μπιακός με φοβερή ισχύ στην επίθεση και 
στο σερβίς ο Στερν και Ιντάλγκο έκανε την 
ανατροπή και πήρε το 1ο σετ 28-26. Κορυ-
φαίος του Ολυμπιακού ο Στερν με 13/16 
τελειωμένες επιθέσεις, ενώ από την Κηφι-
σιά είχε πρώτο σκόρερ τουν Οκονσάνοβιτς 
με 11 πόντους.
Εντυπωσιακή ήταν η «εκκίνηση» για την 
Κηφισιά στο πρώτο σετ καθώς με ισχυρό 
μπλοκ και κόντρα μπάλες του Οκοσάνοβιτς 
προηγήθηκε 5-1. Ο Ολυμπιακός ανέβασε 
την απόδοση του και με επιθέσεις του Στερν 
και λάθος του Τσέιβερς ισοφάρισε 7-7.
Στη συνέχεια οι δύο ομάδες ήταν αποτελε-
σματικές στο side out φτάνοντας μαζί στο 
11-11. Στην καλύτερη φάση του σετ ο Ολυ-
μπιακός προηγήθηκε 12-11 με επίθεση του 
Παγιένκ, όμως στην εξέλιξη του σετ η Κηφι-
σιά πήρε ξανά τα «ηνία» 16-14 με άσσους 
των Ρικάρντο και Στιβαχτή. Οι «κυανόλευ-
κοι» συνέχισαν να «πατάνε καλύτερα» και 
με έξυπνο πλασέ του Βραζιλιάνου ακραίου 
τους πήραν «αέρα» τριών πόντων 18-15. Οι 
«ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να επιστρέ-
ψουν στη διεκδίκηση του σετ όμως υπέ-
πεσε σε αρκετά λάθη στο σερβίς. Η Κηφι-
σιά μετά από εξαιρετική άμυνα του Στιβαχτή 
και κόντρα του Οκοσάνοβιτς προηγήθηκε 
21-17. Ο Ολυμπιακός πλησίασε στον πόντο 
21-20 έχοντας τον Ιντάλγκο στα 9 μέτρα. Η 
Κηφισιά έφτασε σε διπλό σετ μπολ 24-22 
με τον Οκοσάνοβιτς, όμως ο Ολυμπιακός 
ισοφαρίζοντας 24-24. Οι φιλοξενούμενοι 
δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν ούτε την 
3η ευκαιρία στο 25-24, με αποτέλεσμα ο 
Ολυμπιακός να ανατρέψει την εις βάρος του 
κατάσταση και να κατακτά το σετ 28-26 με 
επίθεση του Παγιένκ.
Στο 2ο σετ ο Ολυμπιακός μπήκε με το «γκάζι 

πατημένο» και πιέζοντας στο σερβίς προη-
γήθηκε 8-2. Η Κηφισιά έβγαλε αντίδραση 
και «ροκάνισε» την διαφορά μειώνοντας 
10-6 με επίθεση του Τσέιβερς. Αυτή ήταν 
και η τελευταία αντίδραση της αθηναϊκής 
ομάδας, καθώς ο Ολυμπιακός με συνεχό-
μενους πόντους «εκτόξευσε» τη διαφορά 
στο 16-7 και τελικά έκλεισε το σετ 25-15 με 
άσσο του Πετσιά «σφραγίζοντας» παράλ-
ληλα την πρόκριση στην επόμενη φάση του 
θεσμού.
Στο 3ο σετ του αγώνα οι δύο προπονητές 
πραγματοποίησαν πολλές αλλαγές. Ο Ολυ-
μπιακός με τον Χανδρινό στο σερβίς μετέ-
τρεψε το 3-3 σε 9-3 δίνοντας σαφές προ-
βάδισμα στους γηπεδούχους. Η Κηφισιά 
με μπλοκ του Φιλιππακόπουλου και επί-
θεση του Οκοσάνοβιτς «ροκάνισε» τη δια-
φορά 12-9, ενώ στην εξέλιξη του σετ με 
κερδισμένο μπλοκ άουτ του Παπαδόπου-
λου πλησίασε ακόμα περισσότερο 13-11. 
Ο Ολυμπιακός με «αιχμή του δόρατος» τον 
Χανδρινό πήγε ξανά στο +4 (19-15) όμως η 
Κηφισιά με τον Οικονομόπουλο στο σερβίς 
έφτασε σε «απόσταση αναπνοής» 21-20. 
Ο Ολυμπιακός με μπλοκ του Λινάρδου 
έφτασε σε τριπλό ματς μπολ 24-21, η Κηφι-
σιά έμεινε «ζωντανή» σε δύο περιπτώ-
σεις, όμως στην 3η ευκαιρία ο Χανδρινός 
με κερδισμένο μπλοκ άουτ διαμόρφωσε 
το 25-23.

Άνετα στα ημιτελικά του League 
Cup ο Φοίνικας
Χωρίς να συναντήσει πρόβλημα ο Φοίνι-
κας νίκησε και στη Σύρο τον Άθλο με 3-0 και 
προκρίθηκε στα ημιτελικά του League Cup.
Ο Φοίνικας ΟΝΕΧ έγινε η πρώτη ομάδα που 
πήρε θέση στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ Νίκος 
Σαμαράς και εκεί θα αντιμετωπίσει είτε τον 
Ολυμπιακό είτε τον Α.Ο.Π.Κηφισιάς.
Ο Άθλος αγωνίστηκε χωρίς τους Ντε Πρα 
(διαγώνιος) και Γκλάντστοουν (κεντρικός) 
αλλά παρόλα αυτά ήταν ανταγωνιστικός στο 
1ο σετ στο οποίο κατάφερε να προηγηθεί 
και με 19-15.
Βασικοί ξεκίνησαν ο 18χρονος Βασίλης 
Μποζίδης που από ακραίος αγωνίστηκε 
διαγώνιος στη θέση του Ντε Πρα και ο 
23χρονος κεντρικός Κώστας Τσιουτσιου-
λούδης στη θέση του Γκλαντστόουν.
Κορυφαίος του Φοίνικα και πρώτος σκό-
ρερ ήταν ο Τζούριτς με 18 πόντους. Στα δύο 
πρώτα σετ αγωνίστηκε κεντρικός και στο 3ο 
σετ πέρασε στην αγαπημένη του θέση του 
διαγωνίου. Από τους 18 πόντους οι 6 ήταν 
από μπλοκ.

Με δεύτερο 3-0 στα ημιτελικά του 
League Cup ο Ολυμπιακός
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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 
Κώστας Γεωργιάδης δεν θα συ-
νεχίσει στον πάγκο του Ηρακλή 
και αποχώρησε, ενώ η «Γηραι-
ός» βρίσκεται σε διαδικασία α-

νεύρεσης διαδόχου του.
Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο Ηρα-
κλής, καθώς ο Κώστας Γεωργιάδης αποτε-
λεί παρελθόν. Ο 40χρονος κόουτς ανέλαβε 
τον «Γηραιό» πέρσι, ενώ φέτος είχε ρεκόρ 
1-1-2 στο πρωτάθλημα.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει την 
κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας 
της με τον προπονητή κ. Κώστα Γεωργιάδη. 
Τον ευχαριστούμε για όσα πρόσφερε μέχρι 
σήμερα στην ομάδα μας, καθώς και για το 
ήθος και τον επαγγελματισμό που επέδειξε 
όλο αυτό το διάστημα και του ευχόμαστε 
καλή συνέχεια στη καριέρα του, ελπίζοντας 
κάποια στιγμή στο μέλλον οι δρόμοι μας να 
ξανασυναντηθούν.

Απόλλων Πόντου-Απόλλων Λάρι-
σας 0-1: Τεράστιο διπλό για τους 
φιλοξενούμενους
Το τρίποντο πανηγύρισε μέσα στην έδρα 
του Απόλλωνα Πόντου, ο Απόλλων Λάρι-
σας καθώς επικράτησε με 1-0.
Με τους τρεις βαθμούς έφυγε από την 
έδρα του Απόλλωνα Πόντου η ομάδα του 
Απόλλωνα Λάρισας, καθώς νίκησε με 
1-0 στο πλαίσιο της 5η αγωνιστικής της 
Superleague 2, για τον Βόρειο όμιλο.
Οι γηπεδούχοι ήταν από το πρώτο λεπτό 
απειλητικοί και έχαναν τη μία ευκαιρία μετά 
την άλλη προς την εστία του Απόλλωνα 
Λάρισας. Από την πλευρά τους, οι παίκτες 
του Μόρα κρατούσαν με αποφασιστικό-
τητα το 0-0 και άντεξαν μέχρι και το τέλος 
του πρώτου ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι 
πήραν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο αλλά ο 
Απόλλωνας Πόντου συνέχισε να απειλεί την 
αντίπαλη εστία με σουτ αλλά δίχως να βρί-
σκει τον δρόμο προς εστία. Τελικά, το σοκ 
ήρθε στο 75’, όταν η ομάδα της Λάρισας 
πέτυχε το πολυπόθητο γκολ με τον Ντουλ-

γκέροφ.
Αυτό ήταν και το «χρυσό» τέρμα για τους 
φιλοξενούμενος που έφυγαν με το πρώτο 
τους τρίποντο αυτή τη σεζόν.

Καλλιθέα - ΑΕΚ Β’ 3-0: Επέστρε-
ψε στις νίκες και παρέμεινε κοντά 
στην κορυφή του Νοτίου Ομίλου
Η Καλλιθέα πανηγύρισε την τρίτη της νίκη 
για τη φετινή σεζόν επικρατώντας με 3-0 
της ΑΕΚ Β’ με τα τέρματα των Λουκίνα, 
Κυνηγόπουλου και Κωστανάσιου και δια-
τηρήθηκε σε απόσταση βολής από την 
κορυφή του Νοτίου Ομίλου της Super 
League 2.
Μετά την πρώτη ήττα στο τελευταίο της παι-
χνίδι κόντρα στην Κηφισιά, η Καλλιθέα επέ-
στρεψε στα «τρίποντα» στο ντεμπούτο του 
Γιώργου Σίμου στον πάγκο της. Επικράτησε 
της ΑΕΚ Β’ με 3-0 στο «Ελ Πάσο» με τα γκολ 
των Λουκίνα, Κυνηγόπουλου και Κωστανά-
σιου στο 5’, στο 46’ και στο 86’ αντίστοιχα 
και ανέβηκε στην 5η θέση του Νοτίου Ομί-
λου της Super League 2, τρεις βαθμούς 
πίσω από την πρωτοπόρο Κηφισιά. Όσο 
για την ΑΕΚ Β’, παραμένει στην 9η θέση του 
βαθμολογικού πίνακα.
Η Καλλιθέα πήρε πολύ νωρίς προβάδισμα 
στο σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι 
του Λουκίνα στο 5’ έπειτα από χέρι του 
Κάτσικα. Ο φορ της Καλλιθέας μάλι-
στα δύο λεπτά αργότερα είχε 
νέα ευκαιρία για δεύτερο 
γκολ, αλλά το πλασέ του 
δεν βρήκε στόχο. Η 
ΑΕΚ Β’ αντέδρασε και 
άγγιξε την ισοφάριση 
στο 13’ όταν ο Στρέ-
ζος με μια εντυπωσι-
ακή επέμβαση είπε 
«όχι» στον Ε. Χριστό-
πουλο, ενώ ένα λεπτό 
αργότερα ο Απ. Χρι-
στόπουλος από πλάγια 
θέση σούταρε, αλλά η 
μπάλα πέρασε δίπλα από 
το κάθετο.
Οι κιτρινόμαυροι είχαν και τρίτη 
καλή στιγμή να ισοφαρίσουν με τον 
Γερολέμου στο 27’, αλλά ο Στρέζος ήταν 
πάλι σε ετοιμότητα, κρατώντας το μηδέν για 
την Καλλιθέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 
πρώτο μέρος ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος 
χρειάστηκε να προχωρήσει σε αναγκαστική 
αλλαγή καθώς ο Σταμούλης πάτησε άσχημα 

και τραυματίστηκε με τον Τρούμπουλο να 
τον αντικαθιστά.
Η αποτελεσματικότητα της Καλλιθέας όμως 
της έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων με 
την έναρξη του δευτέρου μέρους καθώς 
στο 46’ μετά από γέμισμα του Ρέντζα μέσα 
στην περιοχή της ΑΕΚ Β’ ο Κυνηγόπουλος 
αμαρκάριστος με κοντινή κεφαλιά νίκησε 
τον Χατζηεμμανουήλ για το 2-0. Ο Στρέ-
ζος λίγα λεπτά αργότερα πραγματοποίησε 
ακόμα μια εντυπωσιακή επέμβαση σε σουτ 
του Ε. Χριστόπουλου με την Καλλιθέα στη 
συνέχεια να έχει και δοκάρι στο 60’ με τον 
Λουκίνα, ενώ στην επαναφορά ο Χατζηεμ-
μανουήλ απέκρουσε εντυπωσιακά την 
κοντινή κεφαλιά του Ντεμέτριους.
Από την άλλη πλευρά ο Στρέζος συνέχιζε 
τις εξαιρετικές επεμβάσεις λέγοντας «όχι» 
τόσο σε πλασέ του Χριστόπουλου στο 
67’ όσο και στο δυνατό σουτ του Κορο-
μηλά στο 82’. Η Καλλιθέα έφτασε και σε 
τρίτο γκολ στο 86’ με πλασέ του Κωστα-
νάσιου, ο οποίος έγραψε το τελικό 3-0 στο 
«Ελ Πάσο».

Απόλλων Σμύρνης-Ολυμπιακός 
Β’ 1-0: Παρέμειναν μακριά από τη 
νίκη οι «ερυθρόλευκοι»
Ούτε τώρα κατάφερε να γευτεί τη νίκη ο 
Ολυμπιακός Β’ καθώς ηττήθηκε με 1-0 από 
τον Απόλλωνα Σμύρνης.
Σε επαφή με την κορυφή έμεινε ο Απόλ-
λωνας Σμύρνης καθώς επικράτησε με 1-0 
επί του Ολυμπιακού Β’, ο οποίος παρέμεινε 
χωρίς νίκη μετά από πέντε παιχνίδια.
Το σύνολο του Οκκά μπήκε καλύτερα στο 
παιχνίδι παρόλο που ο Απόλλωνας είχε 
την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα. Ο 
Οντόνε έκανε σέντρα-σουτ μόλις στο 2ο 
λεπτό αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζό-
ντιο δοκάρι του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρό-
λευκοι» είχαν την πρώτη σημαντική στιγμή 
στο 12ο λεπτό όταν ο Βοϊλης βγήκε τετ-α-
τετ με τον Κότσαρη, με τον Έλληνα πορ-
τιέρε να αποκρούει και σε δεύτερη στιγμή 
ο Καράκουτης έστειλε την μπάλα άουτ.
Γενικά στα πρώτα 20 λεπτά ο Ολυμπιακός 
ήταν καλύτερος από τον Απόλλωνα Σμύρ-
νης όμως οι γηπεδούχοι άρχισαν σιγά-

σιγά να ισορροπούν το παιχνίδι. 
Στο 30’ είχαν και την πρώτη 

ευκαιρία τους στο ματς, 
όταν ο Χαλίμι εκτέλεσε το 

φάουλ και ο Παπαδού-
δης απέκρουσε στα-
θερά την προσπά-
θεια.
Τελικά ο Απόλλωνας 
Σμύρνης κατάφερε 
να ανοίξει το σκορ 
μόλις στο 56ο λεπτό 

όταν ο Φατιόν ανέ-
λαβε την εκτέλεση του 

φάουλ και με τη βοή-
θεια του τείχους νίκησε 

τον Παπαδούδης για το 1-0. 
Η απάντηση του Ολυμπιακού 

ήρθε στο 69’ όταν το σουτ του Βοϊλη 
σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του αντί-
παλου πορτιέρε.
Το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος του αγώνα, 
με αποτέλεσμα ο Απόλλωνας Σμύρνης να 
παραμείνει κοντά στην κορυφή του Νοτίου 
ομίλου (-2 από την Κηφισιά) και ο Ολυμπι-

ακός Β’ να μην έχει κάνει «σεφτέ» στις νίκες 
έπειτα από πέντε ματς.

ΠΑΟ Ρουφ - Κηφισιά 1-3: Οδηγεί 
ασταμάτητη την κούρσα του Νο-
τίου Ομίλου
Η Κηφισιά επικράτησε με 3-1 στην έδρα 
του Ρουφ σε εξ αναβολής αναμέτρηση, 
έκανε το «5Χ5» και παραμένει στην 
κορυφή του Νοτίου Ομίλου της Super 
League 2.
Το εξαιρετικό της σερί στο ξεκίνημα του 
πρωταθλήματος της Super League 2 διεύ-
ρυνε η Κηφισιά, η οποία πέρασε νικηφόρα 
με 3-1 και από την έδρα του προτελευταίου 
ΠΑΟ Ρουφ σε εξ αναβολής αναμέτρηση.
Με το αποτέλεσμα αυτό η ομάδα των 
Βορείων Προαστίων έκανε το «5Χ5» και 
οδηγεί την κούρσα του Νοτίου Ομίλου έχο-
ντας διαφορά δύο βαθμών από τον δεύ-
τερο Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος επικρά-
τησε με 1-0 του Ολυμπιακού Β’.

Ο Κουϊρουκίδης με εύστοχη εκτέλεση 
πέναλτι στο 22’ έβαλε την Κηφισιά μπρο-
στά στο σκορ, ενώ ο Τετέι στο 48’, με το 
που πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι, 
διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Ο 
ΠΑΟ Ρουφ μείωσε σε 2-1 με κεφαλιά του 
Πανουργιά στο 78’, αλλά οι φιλοξενού-
μενοι κράτησαν το τρίποντο ως το φινάλε 
βρίσκοντας και ένα τρίτο γκολ στο τέταρτο 
λεπτό των καθυστερήσεων με τον Παπασ-
σάβα για το τελικό 3-1.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κηφισιά είδε για 
πρώτη φορά τη φετινή σεζόν να παραβιά-
ζεται η εστία της, μετρώντας ενεργητικό 13 
τερμάτων.

Προοδευτική: Εκανε το «μπαμ» με 
τον Αντώνη Νικοπολίδη
Ο Αντώνης Νικοπολίδης είναι ο νέος προ-
πονητής της Προοδευτικής, με τους βυσσινί 
να ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργα-
σίας τους.
Μετά το τέλος συνεργασίας με τον Γιάννη 
Μάγγο, η Προοδευτική έψαχνε τον 
άνθρωπο που θα κάτσει στον πάγκο και θα 
βάλει την ομάδα στο δρόμο των νικών.
Ο άνθρωπος που τελικά αναλαμβάνει τις 
τύχες του Φοίνικα δεν είναι άλλος από τον 
Αντώνη Νικοπολίδη. Ο θρύλος του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου και πρωταθλητής Ευρώ-
πης το 2004 επιστρέφει στους πάγκους για 
τον ιστορικό αυτόν σύλλογο, ο οποίος επέ-
στρεψε φέτος στις επαγγελματικές κατηγο-
ρίες.
Προπονητικά, ο Αντώνης Νικοπολίδης ήταν 
βοηθός του Μίτσελ το 2012 ενώ έχει διατε-
λέσει υπηρεσιακός προπονητής του Ολυ-
μπιακού δύο φορές. Τη μία ήταν τη σεζόν 
2012-2013 σε 4 αγώνες έχοντας 3 νίκες και 
1 ήττα και την άλλη το 2015 με τους ερυ-
θρόλευκους να νικούν τον Φωστήρα εκτός 
έδρας 0-2.
Επίσης, έχει κάτσει στον πάγκο της Εθνικής 
Κ20 και της Κ21, φτάνοντας την Ελπίδων το 
2018 μία ανάσα από την τελική φάση του 
Euro.
Στη συνέχεια επέστρεψε στην οικογένεια 
του Ολυμπιακού όπου και έμεινε μέχρι το 
2019 όντας προπονητής της Κ19 (30 ματς, 
22 νίκες, 5 ισοπαλίες, 3 ήττες).
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Σκληρή ανακοίνωση από το ΑΠΟΕΛ, με αφορμή τις χθεσινές 
ποινές του Αθλητικού Δικαστή, Αριστοτέλη Βρυωνίδη.
Αναλυτικά:
Οι χθεσινές ποινές που απροειδοποίητα και χωρίς καμία 
λογική, επιβλήθηκαν από τον αθλητικό δικαστή και που αφο-
ρούν στην απαγόρευση μετακίνησης οπαδών για 4 ομάδες 

είναι το επιστέγασμα της «νίκης» των μετρημένων στα δάκτυλά, 
ατόμων με τις κουκούλες που μπορούν σήμερα να πανηγυρίζουν 
ότι μπορούν να κάνουν ότι γουστάρουν. Απέναντι τους δεν βρί-
σκουν κανένα, αφού οι φορείς και τα σώματα που έχουν υποτί-
θεται την δυνατότητα να τους αντιμετωπίσουν, αποδεικνύουν για 
ακόμα μια φορά, την απροθυμία, την αδυναμία και την ασχετο-
σύνη τους. Συγχαρητήρια λοιπόν
1. Στον αθλητικό δικαστή και στην ομοσπονδία που για το άναμμα 
μιας φωτοβολίδας, στερεί το δικαίωμα των χιλιάδων υγιών φιλά-
θλων, να έχουν πρόσβαση στα γήπεδα.
2. Συγχαρητήρια στην Αστυνομία που παρά να παραδεχθεί την 
αδυναμία της, να αντιμετωπίσει αυτά τα 100 συνολικά άτομα που 
φορώντας κάθε φορά, διαφορετικού χρώματος κουκούλες, την 
εκθέτουν μπροστά σε δεκάδες κάμερες, περιφερόμενοι ανενό-
χλητα εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, με μαχαίρια, λοστούς, 
σπάζοντας κερκίδες και γνωρίζοντας ότι την επόμενη, η αδυναμία 
των συστημάτων παρακολούθησης θα τους δίνουν το δικαίωμα να 
κυκλοφορούν ανενόχλητοι.
3. Συγχαρητήρια στους νομοθέτες που δημιούργησαν και ψήφι-
σαν ένα Νόμο που αντί 4 χρόνια μετά, να προχωρήσουν σε αξιολό-
γηση και να τον βελτιώσουν, συνεχίζουν απλά να τον υπερασπίζο-
νται εκθέτοντας τους εαυτούς τους.
Όταν το 2018 φωνάζαμε ότι ο σχετικός νόμος δεν μπορεί να εφαρ-
μοστεί λόγω της απουσίας υποδομών, οι αρμόδιοι «κρύφτηκαν» 
πίσω από την απόφαση των οργανωμένων συνόλων, να απέχουν 
από τα γήπεδα. Τέσσερα χρόνια μετά, με τα οργανωμένα σύνολα 
να έχουν προχωρήσει στην έκδοση της περιβόητης «κάρτας φιλά-
θλου» και τον φίλαθλο κόσμο να εισρέει κατά δεκάδες χιλιάδες 
στα ίδια γήπεδα, ποιο είναι το αποτέλεσμα;
Η απόδειξη της ανυπαρξίας εφαρμογής του νόμου αφού σε κανένα 
τομέα δεν προηγήθηκε, η παραμικρή βελτίωση. Και οι ελάχιστοι 
ανεγκέφαλοι, να εκθέτουν συνεχώς αυτή την ανυπαρξία.
Λυπούμαστε πραγματικά αλλά διαβλέπουμε για ακόμα μια φορά 
ότι αντί να εφαρμόζουμε λύσεις που θα προστάτευαν το ποδό-
σφαιρο, επαναλαμβάνουμε ακριβώς τα ίδια λάθη, που εξαφάνισαν 
εδώ και τρία χρόνια, τον κόσμο από τα γήπεδα.
Και τώρα που τον βλέπουμε να επιστρέφει κατά δεκάδες χιλιάδες, 
φαίνεται για ακόμα μια φορά, η γύμνια και η απουσία στρατηγικής 
και δυνατοτήτων, να αντιμετωπίσουμε μεμονωμένα περιστατικά 
που δημιουργούν αριθμοί ατόμων που μετριούνται στα δάκτυλά 
των χεριών μας. Αυτοί είμαστε…
Χώρες με εκατομμύρια φιλάθλους, γιορτάζουν κάθε αγώνα, με 
την παρουσία οπαδών, γηπεδούχων και φιλοξενούμενων, χωρίς 
κανένα πρόβλημα. Εμείς στην μικρή Κύπρο, σε μια «χούφτα τόπο», 
αποκλείουμε τις μετακινήσεις αφού αδυνατούμε να συλλάβουμε 
100 άτομα. Γιατί περισσότεροι δεν είναι.
* Για όσους θα προσπαθήσουν να επιρρίψουν την ευθύνη στις 
ομάδες, να τους θυμίσουμε ότι όταν ζητήθηκε τα μητρώα φιλά-
θλων να ανήκουν σε αυτές, οι νομοθέτες και η αστυνομία ήταν 
άκρως αντίθετες. Και καλά έκαναν. Εδώ με διμοιρίες, κράνη, ασπί-
δες τον Αίαντα, τα συστήματα παρακολούθησης, τα μητρώα φιλά-
θλων και δεν μπορούν να συλληφθούν 100 άτομα και θα μπορού-
σαν να κάνουν τους αστυνομικούς, τα ίδια τα Σωματεία; Βεβαίως 
και όχι…

Στον ΣΠΟΡ FM 95,0 μίλησε ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Δεοντολογίας και προστασίας 
του Αθλητισμού, κ. Άντρος Καπαρδής. 
Μεταξύ άλλων ανέφερε πως υπάρχει 
έρευνα για το ματς Κυπέλλου μεταξύ 
της ΠΑΕΕΚ και της Ανόρθωσης.

Α
ναλυτικά όσα είπε: 
«Δεν μιλάω συχνά επειδή προβλέπε-
ται εχεμύθεια στον νόμο της επιτροπής 
αλλά εκεί που πρέπει να μιλήσουμε το 

κάνουμε για να μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι 
όλα μαύρα. Για εμένα ο αθλητισμός είναι από τα 
πιο ωραία πράγματα στην ζωή γιατί ήμουν και 
εγώ αθλητής. Στον αθλητισμό στην Κύπρο 
έχουμε πολλά καλά αλλά και σάπια μήλα 
τα οποία πρέπει να απομακρύνουμε».
Για την χειραγώγηση αγώνων στο 
μπάσκετ: «Πρόσφατα μας παραδό-
θηκε το πόρισμα για την χειραγώ-
γηση στο μπάσκετ. Θα πάμε στον 
γενικό εισαγγελέα για τα περαιτέρω. 
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την ομο-
σπονδία της Καλαθόσφαιρας για την 
άψογη συνεργασία της με την επιτροπή. 
Θέλω να τονίσω ότι στην ομοσπονδία καλαθό-
σφαιρας δεν καταλογίζεται τίποτα».
Για το πρόστιμο σε ομάδα Β’ κατηγορίας: «Πρό-
σφατα επιβλήθηκε πρόστιμο 50000 ευρώ σε 
σωματείο στην Β’ κατηγορία για έντονο στοιχη-
ματισμό. Επίσης αυτός ο έντονος στοιχηματισμός 
γίνεται και στις ακαδημίες και αυτό μας ανησυχεί».
Για την διαφθορά διαιτητών σ την σκοπο-
βολή: «Στην σκοποβολή διερευνάται αυτό που είπε 
ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ περί διαφθοράς των διαι-
τητών. Για τους διαιτητές γίνεται έρευνα».
Για τον κόκκινο φάκελο στον αγώνα ΠΑΕΕΚ - Ανόρ-
θωση: «Υπάρχει έρευνα για χειραγώγηση στο 
ΠΑΕΕΚ – Ανόρθωση στο κύπελλο φέτος μετά τον 
φάκελο που έστειλε η ΟΥΕΦΑ. Δεν μπορώ να σας 
δώσω παραπάνω λεπτομέρειες. Το θέμα εξετάζε-
ται».
Για το πρωτάθλημα ακαδημιών: «Στο πρωτάθλημα 
ακαδημιών γίνεται έρευνα για χειραγώγηση. Δεν 
μπορείς να παίζεις με τα παιδιά. Είναι λυπηρό όλο 
αυτό. Έχουμε οδηγίες από την ΚΟΠ να βιντεογρα-
φούμε τους αγώνες. Υπήρξε προτροπή και ενδια-
φέρον από τον ΠΑΣΠ, τον ΚΟΑ, την ΚΟΠ και από 
εμάς».
Για τις καταγγελίες του πρόεδρου της Ολυμπιάδας 
Λυμπιών κ. Αναστασίου: «Αυτά που είπε ο πρώην 
πρόεδρος της Ολυμπιάδας θα το ερευνήσουμε. 
Τον καλέσαμε στην επιτροπή και μας απάντησε σε 

κάποιες ερωτήσεις».
Για τις έρευνες που εκκρεμούν: «Έχουμε πάνω 
από 7 έρευνες που εκκρεμούν και περιμένουμε τα 
πορίσματα από τους λειτουργούς. Αν θεωρήσουμε 
ότι υπάρχουν πειθαρχικά αδικήματα τα στέλνουμε 
στον γενικό εισαγγελέα».
Για την διαφθορά στον αθλητισμό και τις δια-
δικασίες που ακολουθούνται γ ια την τ ιμω-
ρία: «Θέλουμε να τονίσουμε ότι στον αθλητισμό η 
διαφθορά δεν μένει ατιμώρητη. Οι έρευνες παίρ-
νουν χρόνο έτσι ώστε να υπάρχει το ανάλογο μαρ-
τυρικό υλικό. Ακολούθως παίρνει σειρά η εκδί-
καση και μετά πρέπει να υπάρχουν και οι ανάλογες 
καταθέσεις».
Για τις ενέργειες που γίνονται στο εξωτερικό: «Στο 

εξωτερικό όσον αφορά την εγκληματικό-
τητα είναι ότι υπάρχουν αμοιβές για 

πληροφορίες αλλά και την κατάθεσης 
το δικαστήριο».
Για την συνεργασία με την αστυ-
νομία: «Με την αστυνομία έχουμε 
άψογη συνεργασία».
Για την υπόθεση Παπασταύρου: «Θα 

πρέπει να ενημερωθώ για την υπό-
θεση Παπασταύρου αλλά νομίζω καλύ-

τερα να ρωτήσετε την γενική εισαγγελία 
όσον αφορά το στάδιο που βρίσκετε γιατί από 
κοντά μας έχει φύγει. Το πόρισμα και το μαρτυρικό 
υλικό παραδόθηκε σε εμάς».
Το μήνυμα που θέλει να στείλει: «Να στηρίζουμε 
τον αθλητισμό και να μην τους βάζουμε όλους στο 
ίδιο τσουβάλι επειδή υπάρχουν κάποια σάπια 
μήλα».

Άγνοια σε ΠΑΕΕΚ και Ανόρθωση!
Η πρώτη αντίδραση από πλευράς ΠΑΕΕΚ και 
Ανόρθωσης φέρνουν... άγνοια για τα όσα ανέφερε 
ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας και προ-
στασίας του Αθλητισμού, κ. Άντρος Καπαρδής.
Ο κ. Καπαρδής είπε πως: «Υπάρχει έρευνα για χει-
ραγώγηση στο ΠΑΕΕΚ – Ανόρθωση στο κύπελλο 
φέτος μετά τον φάκελο που έστειλε η ΟΥΕΦΑ. Δεν 
μπορώ να σας δώσω παραπάνω λεπτομέρειες. Το 
θέμα εξετάζεται».
Η πρώτη επικοινωνία που είχαμε με τις δύο ομά-
δες ήταν πως «ότι μάθαμε, το μάθαμε από τις 
δηλώσεις που έγιναν. Δεν είχαμε καμία ενημέ-
ρωση». Επίσης, όπως μαθαίνουμε η έκθεση της 
UEFA δεν επιριπτει ευθύνη στην μία η στην άλλη 
ομάδα.
Ο φάκελος που ήρθε αναφέρει πως «πιθανόν ο 
αγώνας να ήταν χειραγωγημένος». Από την στιγμή 
που δεν επιριπτει ευθύνη σε καμία εκ των δύο, η 
υπόθεση δεν οδηγείται στην Δικαστική.

Έρευνα για χειραγώγηση του ΠΑΕΕΚ-
Ανόρθωση!

Σκληρή ανακοίνωση ΑΠΟΕΛ: «Η 
απόδειξη της απροθυμίας, της 
ανυπαρξίας και της ασχετοσύνης»
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αθλητικά

Η 
απουσία του Νέιτ Γουόλτερς φάνηκε με 
το «καλημέρα» του αγώνα. Ο Παναθη-
ναϊκός είχε κάκιστες επιλογές στην ε-
πίθεση, ο Μεσίνα είχε αναθέσει στον 

Λουαού-Καμπαρό, τον καλύτερο αμυντικό του, 
το μαρκάρισμα του Πάρις Λι προκειμένου να του 
«κόψει» οποιαδήποτε σκέψη δημιουργίας και κά-
πως έτσι έπρεπε να φτάσει το 3ο λεπτό για να ευ-
στοχήσουν οι «πράσινοι» σε εντός παιδιάς σουτ. 
Ούτε οι Ιταλοί είχαν καλή εκκίνηση στο ματς, αλ-
λά μετά τις φωνές του Μεσίνα η Αρμάνι «ξύπνη-
σε» και με επιμέρους 8-2 μετέτρεψε το 6-6 σε με 
8-14 στο 6’.
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ήταν άστοχος και 
έχοντας 4/12 σουτ έναντι 7/12 των φιλοξενού-
μενων, βρέθηκε και στο -9 (13-22) με τη λήξη 
του δεκάλεπτου. Σε αυτό το διάστημα το 
«τριφύλλι» έπαιξε κακό μπάσκετ και 
είχε μόλις 4/9 δίποντα, 1/6 τρίπο-
ντα, 2/3 βολές, 5-1 ριμπάουντ, 
4 ασίστ, 2 κλεψίματα αλλά και 
5 λάθη! Αντίστοιχα η Αρμάνι 
Μιλάνο ε ίχε με τρήσει πολύ 
καλύτερα ποσοστά με 6/10 δίπο-
ντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 8-1 
ριμπάουντ, 5 ασίστ και 5 λάθη 
επίσης.
Τα πράγματα δεν άλλαξαν ούτε στην 2η 
περίοδο. Ο Παναθηναϊκός είχε εγκλωβι-
στεί από την άμυνα της Αρμάνι Μιλάνο, συνεχίζο-
ντας να έχει κακές επιλογές στην επίθεσή του και 
παράλληλα να είναι και πολύ άστοχος. Οι φιλοξε-
νούμενοι είχαν «πνίξει» την ελληνική ομάδα με 
τη «ζώνη» και βρέθηκαν να προηγούνται 17-31 
στο 15’ έχοντας υποχρεώσει τους γηπεδούχους 
σε μόλις 5/12 δίποντα και 1/10 τρίποντα. Από τη 
στιγμή που η Αρμάνι είχε πάρει και τα ριμπάουντ 
(19 έναντι 9) ήταν λογική και επόμενη η διαφορά 
που ειχε αποτυπωθεί.
Παρόλα αυτά και παρά το κακό πρόσωπο, οι 
«πράσινοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν. Και 
αυτό χάρη στο παιχνίδι απομόνωσης του Ντουέιν 
Μπέικον, ο οποίος έδωσε πολλές λύσεις και φτά-
νοντας στους 14 πόντους έφερε τον Παναθηναϊκό 
σε απόσταση δύο κατοχών (18-24 στο 17’). Αυτή 
ήταν και η διαφορά που έφτασε πιο κοντά μετά 
το -14 και θα μπορούσε να πάει και στα αποδυ-
τήρια με ένα -6 αλλά οι τρεις βολές του Μπάρον 
έκλεισαν το ημίχρονο στο 33-42. Το πρώτο μισό 
του ματς έκλεισε με τον Παναθηναϊκό να έχει 9/17 

δίποντα αλλά και μόλις 2/14 τρίποντα ενώ έχασε 
τα ριμπάουντ με την Αρμάνι να έχει 24 έναντι 15. 
Επίσης η ιταλική ομάδα μέτρησε 10/23 δίποντα, 
5/11 τρίποντα και 7/7 βολές.
Στο πρώτο δίλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, ο 
Παναθηναϊκός μπήκε στο παρκέ όπως ακριβώς... 
έπρεπε. Μόνο που ήταν για ένα δίλεπτο. Μεί-
ωσε στους πέντε πόντους (37-42) ενώ ο Μπέι-
κον που φάνηκε να... χάνει το μυαλό του και να 
υποπίπτει στη μία λάθος απόφαση μετά την άλλη 
απώλεσε μια μεγάλη ευκαιρία για να μειώσει και 
στο καλάθι. Αποτέλεσμα; Η Αρμάνι να το εκμε-
ταλλευτεί και με ένα γρήγορο σερί 8-0 έως το 
24’ πήρε εκ νέου διαφορά 13 πόντων (37-50) το 
οποίο έγινε και +15 (40-55) στο 26’. Ουσιαστικά ο 
Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το 

καλό μομέντουμ αλλά αντίθετα συνέχισε 
να είναι άστοχος και με (εκ νέου) κακές 

επιλογές.
Και πάλι. Η ομάδα του Ράντο-
νιτς δεν τα παράτησε. Πραγμα-
τοποίησε σερί 10-0 και μπόρεσε 
να μειώσει εκ νέου στους πέντε 
πόντους (52-57) λίγο πριν από το 
τέλος της 3ης περιόδου. Αν και 

στο τελευταίο δεκάλεπτο βρέθηκε 
και πάλι στο -10 ύστερα από τρίπο-

ντο του Μήτρου Λονγκ (54-64 στο 32’) , 
κατάφερε να «απαντήσει» με 9-0 σερί για το 

63-64 στο 34’. Δηλαδή είχε βρεθεί σε απόσταση 
μίας κατοχής για πρώτη φορά μετά το πρώτο 
δεκάλεπτο! Όμως δεν υπήρξε συνέχεια. Η Αρμάνι 
αντέδρασε και με δικό της 8-2 βρέθηκε στο +7 
(65-72) στο 37’ έχοντας δημιουργήσει «μαξιλα-
ράκι» ασφαλείας σύμφωνα και με την εικόνα του 
αγώνα. Γι’ άλλη μια φορά και πιο ουσιαστική στο 
ματς, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε και σερί 7-0 
έφερε το ματς στα ίσια για την παράταση (72-72). 
Μάλιστα είχε την ευκαιρία να πάρει και τη νίκη 
στην κανονική περίοδο αλλά του σουτ του Μπέι-
κον στην εκπνοή δεν βρήκε στόχο.
ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελόσεβιτς, Μόγλουκοτς, Πέρεθ
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-22, 33-42, 52-59, 72-72 (κ.α), 
90-77
Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στη 13η 
αγωνιστική της EuroLeague ο Παναθηναϊκός θα 
ταξιδέψει στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει τη 
Βαλένθια (13/12, 21:45), ενώ η Αρμάνι θα υπο-
δεχτεί στο Μεντιολάνουμ Φόρουμ τη Μακάμπι 
(13/12, 21:30). 

Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο 90-77
Σούπερ Μπέικον και... refuse to lose

Αν και η Αρμάνι είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα για περισσότερα από τρία δεκάλεπτα, 
ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το -15 και πραγματοποιώντας φοβερή ανατροπή με έναν 
Μπέικον από άλλον πλανήτη (31π.) έφτασε στην 4η σερί του νίκη κερδίζοντας με 90-77

Μπαρτζώκας: «Έχει ποιότητα 
και εμπειρία η Βίρτους, 
πρέπει να παίξουμε σκληρά 
για να νικήσουμε»

Ο 
Γιώργος Μπαρτζώ-
κας στάθηκε ενόψει 
του αυριανού (9/12) α-
γώνα του Ολυμπιακού 

με την Βίρτους Μπολόνια (21:00, 
Novasports Prime και LIVE από το 
SPORT24) στην ποιότητα και την ε-
μπειρία της ιταλικής ομάδας.
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την 
προετοιμασία του ενόψει του 
αυριανού (9/12) αγώνα με την Βίρ-
τους Μπολόνια (21:00, Novasports 
Prime και LIVE από το SPORT24) 
για την 12η αγωνιστική της 
EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρ-
τζώκα να κάνει ξεχωριστή ανα-
φορά στο βάθος και την ποιότητα 
της ιταλικής ομάδας.
Αναλυτικά ο τεχνικός του Ολυμπια-
κού δήλωσε:
Για το ντέρμπι με τον Παναθη-
ναϊκό: «Δεν θα ήθελα να μιλήσω 
για το παιχνίδι με τον Παναθηνα-
ϊκό. Πάντα αφήνει ένα αποτύπωμα 
λόγω της σημασίας τους και της 
έντασης που παίζεται. Δεν συμ-
φωνώ αναφορικά με το αν έπαιξε 
καλά ο Ολυμπιακός ή δεν έπαιξε. 
Προφανώς αυτό που μετράει είναι 
να κερδίζεις τα ματς. Το εξήγησα 
και προχθές, πως δεν μπορείς να 
κερδίζεις 20 πόντους και 30. Ήταν 
δύσκολη ομάδα και παίξαμε καλά 
αμυντικά για να κερδίσουμε».
Για την Βίρτους Μπολόνια: «Δεν θα 
ήθελα να πω τα τετριμμένα ανα-
φορικά με τον βαθμό δυσκολίας. 
Είναι δεδομένο πως πρόκειται για 
δύσκολο ματς. Αν δείτε τους παί-
κτες που έχει στην αποστολή της 
η Βίρτους για το αυριανό ματς, θα 
καταλάβετε το μέγεθος της ποιό-
τητας της ομάδας. Έχει ποιότητα 
και εμπειρία όχι μόνο στο ρόστερ, 
αλλά και στον πάγκο. Οπότε είναι 
ένα πολύ δύσκολο ματς, όπως 
φυσικά όλοι περιμένουμε και πρέ-
πει να είμαστε πάρα πολύ καλοί σε 
σημαντικούς τομείς του παιχνιδιού 
για το κερδίσουμε».
Για το προφίλ της ιταλικής ομάδας 
και τους παίκτες που ξεχωρίζουν: 
«Έχει ταλέντο σε όλες τις θέσεις. 
Έχει δύο ψηλούς στο 5, τον Τζαιτέ 

και τον Μπακό που είναι πολύ 
καλοί στο pick & cut, στο 4 μεγάλη 
ποιότητα με τον Μίκι και τον Σεγκέ-
λια που επανέρχεται. Περιφερεια-
κούς με αθλητικότητα τον Κορντι-
νιέ, τον Γουίμς… Και φυσικά τέσ-
σερα γκαρντ που έχουν δημιουρ-
γία και σκορ.
Για παράδειγμα ο Τεόντοσιτς, που 
τελικά παίζει, έχει σε 15 λεπτά 12 
πόντους και 5 ασίστ μέσο όρο. 
Είναι μια ομάδα που έχει πολύ 
καλό post up, που από το ποστ 
έχει μεγάλο σκορ και δημιουργία, 
με μεγάλη εμπειρία, ο Χάκετ είναι 
πολύ καλός παίκτης και ο Λιού-
μπεργκ επίσης.
Θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλή 
προσωπική, αλλά και ομαδική 
άμυνα, να ελέγξουμε τα ριμπάουντ 
και αν θεωρήσουμε πως και οι δύο 
ομάδες θα παίξουμε με το ταλέντο, 
θα συμβεί ότι και με την Ρεάλ στην 
Μαδρίτη, όπου η Βίρτους πήγε 
και κέρδισε. Πρέπει να παίξουμε 
σκληρά για να κερδίσουμε»
Ο Τζόελ Μπόλομποϊ από την 
πλευρά του δήλωσε:
Για την Βίρτους Μπολόνια: «Είναι 
ταλαντούχα ομάδα. Από τον πρώτο 
ως τον τελευταίο παίκτη στον 
πάγκο έχουν πολύ ατομικό ταλέ-
ντο. Παίζουν καλά μαζί και είναι 
ικανοί να κερδίσουν τον οποιοδή-
ποτε, οπότε θα πρέπει να βγούμε 
στο παρκέ έτοιμοι να παίξουμε».
Για το πώς βίωσε το πρώτο του 
ντέρμπι «αιωνίων»: «Ήταν πολύ 
καλή εμπειρία. Δεν ήταν ακρι-
βώς αυτό που περίμενα. Πίστευα 
πως θα ήταν λίγο πιο έντονο, αλλά 
σίγουρα ήταν ένα πολύ σημαντικό 
ματς και η ατμόσφαιρα ήταν καλή».
Για το αν η ψυχολογία του ίδιου και 
των συμπαικτών του ήταν η ίδια 
όπως σε κάθε άλλο αγώνα, σχολί-
ασε: «Θα τους αντιμετωπίσουμε 
πολλές φορές μέσα στη σεζόν, 
αλλά κάθε αγώνας είναι σημαντι-
κός. Η πίεση είναι λίγο μεγαλύτερη 
λόγω της σημασίας των αγώνων 
αυτών. Η αντιπαλότητα κρατά εδώ 
και δεκαετίες οπότε υπήρχε λίγο 
μεγαλύτερη πίεση»
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Για να αγαπήσουν 
και τα παιδιά μας αυτά 
που τόσο αγαπήσαμε 
και εμείς!

Τρίγωνα µε 
Γέµιση Καρύδι Προετοιμασία Γέμισης

1. Βάζουμε το γάλα, κορν φλάουρ, κανέλλα και αλάτι 
 σε κατσαρολάκι non-stick.
2. Ζεσταίνουμε σε χαμηλή φωτιά  μέχρι να πάρουν μια βράση 
 και βγάζουμε την κατσαρόλα αμέσως από την φωτιά. Πριν 
 πήξη, προσθέτουμε το μέλι και ανακατεύουμε καλά.
3. Προσθέτουμε τα καρύδια και το σουσάμι στη κατσαρόλα 
 και ανακατεύουμε.

Εκτέλεση
1. Προθερμαίνετε το φούρνο στους 190C 
2. Κόβουμε το φύλλο σε μακρόστενες λωρίδες πάχους περίπου 5”.
3. Παίρνουμε μία-μία τις λωρίδες φύλλου και προσθέτουμε 1 κουτ. σούπας 
 γέμιση στην κάτω γωνία. Διπλώνουμε το φύλλο σε ισοσκελή τρίγωνα 
 ξανά και ξανά. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για όλες τις υπόλοιπες  
 λωρίδες φύλλου. 
4. Τοποθετούμε τα τριγωνάκια σε λαμαρίνα στρωμένη με λαδόκολλα.  
 Ψήνουμε για περίπου 20-25 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει το φύλλο.
5.  Τα βγάζουμε από τον φούρνο, τα αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρά και 
 τα πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και κανέλα (προαιρετικά) και τα 
 περιχύνουμε με λίγο μέλι. 

• 2 κούπες γάλα
• 4 κουτ. σούπας κορν φλάουρ 
• 1 κουτ. γλυκού κανέλα 
• 1/2 κουτ. γλυκού αλάτι
• 3/4 κούπας μέλι Attiki

• 4 κουτ. σούπας καρύδια,  
   ψιλοκομμένα
• 1/2 κούπα σουσάμι
• 1 πακέτο (454 γρ) φύλλο 
   κρούστας Krinos

Υλικά

που τόσο αγαπήσαμε 

ΣΥΝΤΑΓΗ
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H FIFA, το χρήμα και H FIFA, το χρήμα και 
επιπλέον… «χριστιανοί» στην επιπλέον… «χριστιανοί» στην 
αρένα με τα λιοντάριααρένα με τα λιοντάρια σελ. 61σελ. 61 σελ. 68σελ. 68

Ο Ράμος με χατ τρικ Ο Ράμος με χατ τρικ 
έστειλε τους Ίβηρες έστειλε τους Ίβηρες 
στους «8»στους «8»

Παναθηναϊκός - Αρμάνι Παναθηναϊκός - Αρμάνι 
Μιλάνο 90-77: Σούπερ Μιλάνο 90-77: Σούπερ 
Μπέικον και... refuse to Μπέικον και... refuse to 
loselose

σελ. 62σελ. 62

9 Δεκεμβρίου 2022
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