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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Οι δύσκολες 

στιγμές 

δεν κρατούν αλλά 

οι δύσκολοι 

άνθρωποι ναι”

 Dr. Robert 

Schuller

Ευγενικοί μου αναγνώστες 

κι αναγνώστριες, τελικά το 

«φάγαμε» και το 2022 και το 2023 

μας κλείνει ματάκι.

Και τι δεν είδαμε και δεν 

ακούσαμε σ’ αυτόν τον χρόνο. Πόσοι συνάνθρωποί 

μας έφυγαν για το «αιώνιο ταξίδι», ούτε αρχή και 

ειδικά ούτε τέλος. Ας προσπαθήσουμε αδέλφια, 

και ειδικά οι πιο ηλικιωμένοι που καλώς ή κακώς 

μεγαλώσαμε και ζήσαμε σε καλύτερες εποχές 

(κατά τη γνώμη μου) που δεν είχαμε τεχνικές 

επικοινωνίας αλλά πραγματικές κι αληθινές 

πρόσωπο με πρόσωπο, που είχαμε ένα σπιτικό 

μαγειρεμένο φαγητό, είτε φτωχοί ούτε πλούσιοι, σε 

κάποια πόλη ή χωριό της αγαπημένης μας Ελλάδας, 

που ρωτάγαμε τους γονείς μας πότε είναι η γιορτή 

μας για να έλθουν επισκέψεις στο σπίτι να μας 

φέρουν λίγα γλυκά από το ζαχαροπλαστείο της 

γειτονιάς.

Θα μπορούσα να γράψω δεκάδες σελίδες απ’ αυτές 

τις όμορφες εποχές (επιμένω) που ζήσαμε εμείς.

Διηγηθείτε τέτοιες ιστορίες σε παιδιά και σε εγγόνια 

και δώστε τους να καταλάβουν, και ειδικά αυτά που 

κρατούν ταμπλέτα και τηλέφωνο από 3-4 ετών, ότι 

είχαμε απίστευτες όμορφες στιγμές, ειδικά τώρα τις 

γιορτές, χωρίς όλα αυτά που είναι καταφορτωμένα 

σήμερα όλα αυτά τα παιδιά. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ 

ΙΕΡΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΑΣ να πείτε Ελληνικές ιστορίες 

στα βλαστάρια σας απ’ το χωριό ή την πόλη που 

μεγαλώσατε.

Δεν θα κάνω μεγάλο γράμμα του εκδότη σήμερα, 

ξέρω ότι όλοι τρέχετε για τις τελευταίες ετοιμασίες 

των εορτών και, όπως ακούω γύρο-γύρο γιατί έχω 

και μεγάλα αυτιά, πολλοί ούτε καν άρχισαν, ο 

καθένας για τους δικούς τους λόγους.

Εύχομαι με ότι βαλάντιο υπάρχει, μικρό ή μεγάλο, 

να περάσετε, είτε μόνοι είτε οικογενειακά, όσο 

πιο ανθρώπινα γίνεται, γιατί κακά τα ψέματα οι 

εποχές άλλαξαν και μαζί οι σκέψεις που είχαμε, 

τα αγαθά που εξασφαλίζαμε για να μας χαρίσουν 

έστω και για λίγο κάποια έξτρα χαμόγελα και 

αισιοδοξία που δεν πρέπει να χάνουμε ποτέ, να 

ελπίζουμε, να ονειρευόμαστε, να προσπαθούμε και 

να σκεφτόμαστε θετικά, ακόμα και σε δύσκολους 

καιρούς και καταστάσεις.

Είναι μεγάλη η χαρά μου και η αμοιβή μου που 

ακούω από πολλούς από εσάς όμορφα λόγια για το 

έργο που προσφέρουμε σ’ αυτήν την παροικία κι 

απόδειξη η Χριστουγεννιάτικη εφημερίδα μας των 

140 σελίδων με πολύ αγάπη από εσάς.

Φυσικά, γι αυτό θα πούμε περισσότερα στην επόμενη 

πανηγυρική έκδοσή μας.

ΘΕΛΩ ΝΑΣΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ 

ΓΙΑ ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΤΕ ΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ. 

ΑΥΤΟ ΛΕΓΕΤΑΙ ΔΙΑΙΩΝΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΔΩ. ΚΑΛΕΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

…Μια εβδομάδα πριν τις γιορτές…
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ΕΕ - Στάνο: Απαράδεκτες οι απειλές και η επιθετική ρητορική της Τουρκίας, 
πρέπει να σταματήσουν 

H 
ΕΕ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι τα εχθρικά 
σχόλια κατά της Ελλάδας εγείρουν σοβαρές ανη-
συχίες και έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις πο-
λύ αναγκαίες προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην 

Ανατολική Μεσόγειο» τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν 
για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, Πίτερ Στάνο, ερωτη-
θείς σχετικά με τις τελευταίες απειλές της Τουρκίας εναντί-
ον της Ελλάδας και τη χρήση πυραύλων «Ταιφούν».
«Υπενθυμίζω τη δήλωσή μας της 5ης Σεπτεμβρίου σχετικά 
με αυτό, τονίζοντας ότι οι απειλές και η επιθετική ρητορική 
είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν» επισή-
μανε ο Πίτερ Στάνο.
Παράλληλα, σημείωσε «έχουμε επανειλημμένα ξεκαθα-
ρίσει ότι η αντικατάσταση της απειλητικής ρητορικής με 
ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο και επικοινωνία είναι το 
κλειδί για την εκτόνωση των εντάσεων, την προώθηση της 
αμοιβαίας κατανόησης και την ανάπτυξη σχέσεων καλής 
γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας καθώς και περιφε-
ρειακά στην Ανατολική Μεσόγειο».
«Επαναλαμβάνουμε και πάλι την προσδοκία μας από την 
Τουρκία να εργαστεί σοβαρά για την αποκλιμάκωση των 
εντάσεων με βιώσιμο τρόπο» υπογράμμισε.
Επίσης, όσον αφορά στη μη ευθυγράμμιση της Τουρκίας 
με τις κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας, ο εκπρόσω-
πος της Κομισιόν ανέφερε ότι «έχουμε αναφερθεί και στο 
παρελθόν σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι υψίστης σημα-
σίας, ιδίως δεδομένης της τρέχουσας κρίσιμης γεωπο-
λιτικής συγκυρίας. Είχαμε εκφράσει επανειλημμένα την 
έντονη προσδοκία μας από την Τουρκία να ευθυγραμμι-
στεί με τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας και να συνερ-
γαστεί μαζί μας για την επιβολή της εφαρμογής τους και 
την αποτροπή κάθε προσπάθειας καταστρατήγησης».
«Πιο πρόσφατα, οι τουρκικές αρχές έδωσαν θετικά μηνύ-
ματα ως προς την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν μαζί 
μας για αυτό το θέμα, κάτι που είναι φυσικά μια εξέλιξη 
που μπορούμε να χαιρετίσουμε. Ανυπομονούμε να δούμε 
τις σχετικές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση και ελπί-
ζουμε ότι η συγκεκριμένη συνεργασία θα ξεκινήσει γρή-
γορα» επισήμανε ο Πίτερ Στάνο.

Βαρβιτσιώτης: Δεν είναι δυνατό υποψήφιες 
προς ένταξη χώρες να απειλούν χώρες-μέλη 
της ΕΕ με πυραυλικές επιθέσεις
«Χρειάζεται να στείλουμε το μήνυμα ότι υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες όπως η Τουρκία δεν είναι δυνατό να απειλούν 
χώρες-μέλη της ΕΕ με πυραυλικές επιθέσεις», τόνισε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, 
προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες.
Στη ατζέντα του Συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται και η 
έκθεση των συμπερασμάτων της Επιτροπής για τη διεύ-
ρυνση, που αφορά και την Τουρκία.
Αναφερόμενος στις εκκρεμείς αποφάσεις για την ενεργει-
ακή κρίση, ο κ. Βαρβιτσιώτης επεσήμανε ότι οι προτάσεις 
που έχει καταθέσει η Ελλάδα για θεσμικές παρεμβάσεις, 
όπως για επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, 
βρίσκονται ακόμα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, 
γιατί έχουν την υποστήριξη άλλων 14 χωρών-μελών.
Τέλος, υπογράμμισε πως είναι «απαραίτητο να ολοκληρω-
θεί η έρευνα για τη διαφάνεια στις αποφάσεις του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου το συντομότερο δυνατό», σημει-
ώνοντας ότι «οι πρόσφατες αποκαλύψεις έχουν θίξει το 
κύρος του» και τόνισε την ανάγκη να ληφθούν αποφάσεις 
για τη διαφήμιση και την προβολή των ευρωβουλευτών 
ώστε να διασφαλιστούν οι μέγιστες δυνατές συνθήκες 
διαφάνειας.

Απειλές κατά Ελλάδας και ΗΠΑ από φιλοκυ-
βερνητικά δίκτυα
Συνεχίζεται το φιλοπολεμικό κλίμα κατά της Ελλάδας από 
φιλοκυβερνητικά δίκτυα στην Τουρκία, που στοχοποιούν 

εκ νέου και τις ΗΠΑ. Με αφορμή της τελευταίες εμπρη-
στικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογά, 
που μίλησε ευθέως για χτύπημα της Αθήνας με τον Tyfun, 
δημοσιογράφοι και αναλυτές επανέλαβαν απειλές κατά 
της χώρας μας, ενώ δεν έλλειψαν οι βολές κατά της Ουά-
σιγκτον.
Μιλώντας σε εκπομπή του A Haber o καθηγητής του τμή-
ματος Στρατηγικών Ερευνών του πανεπιστημίου Αλτιν-
μπάς, Εράι Γκιουτσλουέρ, δήλωσε περιχαρής πως η εμβέ-
λεια του -εγχώριας παραγωγής- πυραύλου, δεν είναι 561 
χλμ αλλά ξεπερνάει τα … 1000. «Η πραγματική εμβέλεια 
του πυραύλου Tayfun δεν είναι τα 561 χιλιόμετρα. Είναι 
1.000 χιλιόμετρα αυτό θα ανακοινωθεί αργότερα, αλλά 
εγώ σας το αποκαλύπτω» δήλωσε προκλητικά, απειλώντας 
για μία ακόμη φορά την Ελλάδα. «Στις 17 Οκτωβρίου ο 
Έλληνας ΓΕΕΘΑ επισκέφθηκε τη Χίο που βρίσκεται σε από-
σταση μόλις 2.800 μ, από τις δικές μας ακτές. Δηλαδή όταν 
εμείς εκτοξεύασαμε τον Tayfun και o Έλληνας Α/ΓΕΕΘΑ είχε 
κουνήσει το δάχτυλο και είχε στοχοποιήσει την Τουρκία, 
ενώ δήλωσαν πως θα αγοράσουν 20 F-35 κλπ. Αλήθεια; 
Τότε ορίστε Tayfun» κατέληξε στο ίδιο προκλητικό ύφος.
Σε εκπομπή του CNN Turk o δημοσιογράφος Ιζμέτ Οζτσε-
λίκ, με αφορμή τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών, 
κατηγόρησε πως πίσω από την Ελλάδα κρύβονται οι ΗΠΑ 
που απειλούν την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο και 
όχι μόνο. Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως πίσω από το αποτυχη-
μένο πραξικόπημα του 2016 βρίσκονταν ΝΑΤΟ και Ουάσι-
γκτον, ζητώντας από την Άγκυρα να διαφοροποιηθεί από 
τους δυτικούς συμμάχους του.
«Όταν συζητιέται ο εξοπλισμός των νησιών του Αιγαίου,  
το ΝΑΤΟ δηλώνει πως «Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι στην 
ασφάλεια των συνόρων του ΝΑΤΟ”
Δηλαδή υπό κάποια έννοια ιδεολογικά σε έχει βγάλει 
εκτός ΝΑΤΟ, διότι ξέρουν ότι η Τουρκία δεν μπορεί να 
ελεγχθεί Το πραξικόπημα της 12ης Σεπτεμβρίου ήταν του 
ΝΑΤΟ,  ήταν ένα αμερικανικό πραξικόπημα. Ενώ και η από-
πειρα της 15ης Ιουνίου ήταν ένα πραξικόπημα του ΝΑΤΟ, 
ένα πραξικόπημα της Αμερικής
Δεν ξέρω, πλέον κατά τη γνώμη μου πρέπει να συνυπο-
λογιστούν αυτά. Η Τουρκία κατά τη γνώμη μου πρέπει να 
αποκτήσει διαφοροποίηση στα όπλα
Πρέπει δηλαδή να γλυτώσει από τα καλούπια του ΝΑΤΟ, 
διότι το ΝΑΤΟ είναι που μας απειλεί. Τα είπαμε εδω. Η 
Αμερική μας απειλεί. Στην Ανατολική Μεσόγειο η Αμερική 
μας απειλεί, στην Κύπρο η Αμερική μας απειλεί, στο Αιγαίο 
η Αμερική μας απειλεί, στα νότια του Ευφράτη η Αμερική 
μας απειλεί, στα βόρεια του Ιράκ  η Αμερική μας απειλεί», 
δήλωσε συγκεκριμένα ο Οζτσελίκ.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για 
θέματα εξωτερικών υποθέσεων 
ρωτήθηκε για τις απειλές 
χρήσης  πυραύλων «Ταιφούν» 
από την Τουρκία κατά της 
Ελλάδας
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Τ
ην μερική ικανοποίηση του για το α-
ποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης που 
διεξάγει η κυβέρνηση με τις τράπεζες 
για την στήριξη των δανειοληπτών ε-

ξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας.
Συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντά-
κτες στο περιθώριο της συζήτησης του κρατι-
κού προϋπολογισμού για το 2023 που διεξά-
γεται στην Ολομέλεια της Βουλής ο κ. Σταϊκού-
ρας περιέγραψε με έντονο τρόπο την δίωρη 
συνάντηση που είχε το πρωί της Τετάρτης στο 
γραφείο του με τους εκπροσώπους των τεσσά-
ρων συστημικών τραπεζών.
«Επι δύο ώρες μπινελικονόμασταν» είπε 
χαρακτηριστικά για να προσθέσει «Είμαι 
ικανοποιημένος στο βαθμό που οι τράπεζες 

έφτασαν στα όρια τους. Είναι ένα βήμα προς τη 
σωστή κατεύθυνση, αλλά απέχουμε ακόμη».
Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι με 
το σχέδιο που θα προωθηθεί «Σώζουμε 
κάποιους, δεν μπορώ να σώσω παραπάνω. 
Είναι λύση για αρκετούς δανειολήπτες, περί-
που 30.000. Ήταν και αυτή η συζήτηση κακή, 
διότι συνεχίζω να πιέζω ώστε να γίνουν 
εμπροσθοβαρώς πιο ενεργοί (σ.σ. οι διοική-
σεις των τραπεζών)».
Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι στις αρχές της 
επόμενης χρονιάς θα γίνει η επόμενη συνά-
ντηση ενώ σημείωσε ότι επίδομα 600 ευρώ 
θα πάρουν μόνο οι ένστολοι αστυνομικοί και 
στελέχη του λιμενικού σώματος ενώ τα στε-
λέχη των ενόπλων δυνάμεων θα λάβουν επι-
δόματα εκτός έδρας και νυχτερινά.

Σταϊκούρας: Επί δύο ώρες 
«μπινελικωνόμασταν» με τους 
τραπεζίτες

Η επίθεση έγινε με τη λήξη του 
διαλείμματος  - Από 13 ως 16 ετών 
οι δράστες - Η 14χρονη εξετάστηκε 
από ιατροδικαστή, έχει μώλωπες 
σε χέρια και πόδια

Η 
ιστορία της 14χρονης μαθήτρι-
ας που δέχθηκε επίθεση από 
πέντε συμμαθητές της οι οποί-
οι επιχείρησαν να τη βιάσουν 

ομαδικά σε Γυμνάσιο της Κορίνθου, α-
ξιολογείται από τις αρχές ως ιδιαίτερα 
σοβαρή.
Το κοριτσάκι, μετά το σοκ που υπέ-
στη και την καταγγελία της μητέρας της 
στην Αστυνομία, μετέβη άρον - άρον 
χθες το απόγευμα στην Αθήνα όπου σε 
ειδική δομή ανηλίκων 
του υπουργείου Δικαι-
οσύνης, σ την περιοχή 
του Παλαιού Φαλήρου, 
παρουσία ειδικών παιδο-
ψυχολόγων κατέθεσε όλα 
όσα εφιαλτικά έζησε στις 
11 το πρωί της Τετάρτης 
στους χώρους του σχο-
λείου.
Σύμφωνα με απόλυτα 
έγκυρες πληροφορίες του protothema.
gr, το κοριτσάκι, ανακάλεσε στη μνήμη 
της λεπτό προς λεπτό το χρονικό της 
φρίκης, κατέθετε για δύο ώρες από τις 
19:00 έως και τις 21:00 ενώ εξετάστηκε 
και απο ιατροδικαστή ο οποίος διαπί-
στωσε πως η 14χρονη έφερε μώλωπες 
στους καρπούς και τα πόδια. Η επίθεση, 
όπως είπε, σημειώθηκε γύρω στις 11:00 
και ενώ είχε ήδη χτυπήσει το κουδούνι 
λήξης του διαλείμματος και οι μαθητές 
επέστρεφαν στις τάξεις.
Τότε ένας από το «άγουρο κουιντέτο της 
διαστροφής» την πλησίασε και της είπε 
να πάνε λίγο πιο πέρα, από την αίθουσα 
δίπλα στις τουαλέτες δήθεν για να της 
μιλήσει για μία φίλη της. Το κοριτσάκι, 
ανυποψίαστο τον ακολούθησε και τότε ο 
δράστης, της όρμησε της έκανε κεφαλο-
κλείδωμα και άρχισε να τη θωπεύει στο 
στήθος και τα γεννητικά της όργανα.
Η μικρή αντέδρασε, του έριξε μια κλω-
τσιά και τότε εμφανίστηκε μπροστά της 

η «ομάδα κρούσης» , οι άλλοι τέσσε-
ρις κατηγορούμενοι. Όλοι μαζί, πέφτουν 
πάνω της, τη στριμώχνουν σε μια εσοχή 
και αρχίζουν να την αγγίζουν άγαρμπα 
στο στήθος και τα γεννητικά της όργανα. 
Μάλιστα ο ένας από τους δράστες, δίνει 
εντολή στον 16χρονο Ρομά να βάλει τα 
χέρια του μέσα από τη φόρμα της μαθή-
τριας στα γεννητικά της όργανα, την ώρα 
που οι υπόλοιποι προσπαθούσαν να της 
κατεβάσουν το αθλητικό παντελόνι.
Το κορίτσι, με όσες δυνάμεις της έχουν 
απομείνει παλεύει με τους βιαστές της 
και καταφέρνει να ξεγλιστρήσει από 
τα νύχια τους. Ενδεικτικό της αναλγη-
σίας και της απάθειας των δραστών, οι 
οποίοι έδειχναν σίγουροι ότι κανένας 
δεν θα τους πειράξει παρά το ανοσι-

ούργημα που διέπρα-
ξαν είναι το γεγονός ότι 
τη στιγμή που η μικρή 
ξεγλιστρούσε από τα 
χέρια τους, ο ένας από 
αυτούς τη χτύπησε στα 
οπίσθια λέγοντας της 
«να είσαι καλό κορί-
τσι».
Οι ανήλικοι, ηλικίας 
απο 13 έως 16 ετών 

(σ.σ: πρόκειται γ ια δύο 15χρονους, 
έναν 16χρονο Ρομά, έναν 13χρονο και 
ένα 14χρονο παιδί με καταγωγή από την 
Αλβανία) που ακινητοποίησαν και επι-
χείρησαν να βιασουν τη συμμαθήτρια 
τους της Α’ Γυμνασίου συνελήφθησαν 
μετά την καταγγελία της μητέρας της 
14χρονης, με την κατηγορία της από-
πειρας βιασμού ενώ συνελήφθησαν και 
οι γονείς τους οι οποίοι διώκονται για 
παραμέληση εποπτείας.
Την ίδια ώρα το κοριτσάκι είναι σε άθλια 
ψυχολογική κατάσταση, οι ειδικοί ψυχο-
λόγοι συνέστησαν στους γονείς να απου-
σιάσει για μερικές ημέρες από το σχο-
λείο προκειμένου να συνέλθει από το 
σοκ που υπέστη. Το protothema.gr επι-
κοινώνησε με τον δικηγόρο της οικο-
γένειας του θύματος κ. Ανδρέα Βαγ-
γόπουλο ο οποίος, επεσήμανε πως 
δεν θέλει να προβεί σε οποιαδήποτε 
δήλωση αν δεν λάβει γνώση της δικο-
γραφίας.

Κόρινθος: Το χρονικό της ομαδικής 
απόπειρας βιασμού μαθήτριας: «Μου 
έκανε κεφαλοκλείδωμα, μετά ήλθαν 
και οι υπόλοιποι...» 
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Ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας παρέστη στο 2ο Διεθνές συνέδριο Eco-Ευ Ζην για τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στην οικογένεια

Τ
ην άμεση σχέση των κοινω-
νικοοικονομικών προβλημά-
των, την κρίση που διέρχονται 
θεσμοί όπως αυτός της οικο-

γένειας με την περιβαλλοντική κρίση 
που βιώνει ο πλανήτης Γη, επεσήμανε 
ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρ-
θολομαίος Α΄ κηρύσσοντας την έναρ-
ξη του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Eco-
Ευ Ζην «Οικογένεια και Περιβάλλον: 
Πυλώνες κοινωνικού πολιτισμού - Οι 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στην Οικογένεια» στη Μεγάλη του Γέ-
νους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη.
«Το φυσικό περιβάλλον σήμερα απει-
λείται όσο ποτέ άλλο», είπε ο Πανα-
γιώτατος χαρακτηρίζοντας οικολο-
γική τραγωδία – που αγγίζει όχι μόνο 
την ποιότητα ζωής αλλά και την επιβί-
ωση μας στον πλανήτη – την επώδυνη 
πραγματικότητα που ζουν εκατομμύ-
ρια άνθρωποι στη Γη λόγω της ρύπαν-
σης του αέρα, των υδάτινων πόρων, 
της καταστροφής της χλωρίδας και 
της πανίδας και της υπερ-εκμετάλλευ-
σης των φυσικών πόρων.
«Η καταστροφή του περιβάλλοντος 
είναι γνωστό ότι έχει ανθρωπογενή 
αίτια. Αλλά συνεχίζουμε τη γαιοκτο-
νία ρυπαίνοντας τη θάλασσα και τον 
αέρα, με την αφελή πίστη ότι το περι-
βάλλον έχει τη δυνατότητα να αυτο-
ανανεώνεται», σημείωσε ο κ.κ. Βαρ-
θολομαίος.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν ο 
πρώτος θεσμικός φορέας που έθεσε 
στη δημόσια συζήτηση το περιβαλλο-
ντικό ζήτημα στρέφοντας το ενδιαφέ-
ρον των πολιτικών και της κοινωνίας 
στα αίτια της οικολογικής κρίσης. Ενώ 
πήγε ένα βήμα παραπέρα προτείνο-
ντας μια σειρά λύσεων.
«Ο χριστιανισμός και η εκκλησια-
στική ζωή μπορούν να κατάγουν νίκη 
επί των δυνάμεων που καταστρέφουν 
το περιβάλλον», σημείωσε ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης, εξηγώντας πως 
«δεν είναι δυνατόν να ομολογούμε 
την πίστη μας στον Θεό και την ίδια 
στιγμή να καταστρέφουμε το περι-

βάλλον. Αμαρτάνουμε απέναντι στον 
άνθρωπο και την πλάση».
Απηύθυνε δε κάλεσμα στην κοινωνία 
και ειδικότερα στις νεότερες γενιές να 
κατανοήσουν ότι «η κοινωνική και 
οικονομική πρόοδος κρίνεται από τις 
συνέπειες της στο περιβάλλον. Δεν 
υπάρχει ανάπτυξη και ευτυχία σε έναν 
ρημαγμένο πλανήτη», υπογράμμισε.
Και εξέφρασε την ελπίδα η πανδη-
μία του κορωνοϊού να οδηγήσει σε 
οικολογική αφύπνιση, καθώς κατέστη 
σαφές ότι η εξάπλωση μολυσματικών 
παραγόντων από το ζωικό κεφάλαιο 

στον άνθρωπο θα είναι πιο συχνή στο 
μέλλον. «Η ζωή του ανθρώπου είναι 
άρρηκτα δεμένη με τα άλλα έμβια 
όντα. Ο άνθρωπος πλάστηκε την ίδια 
ημέρα με το ζωικό βασίλειο. Ο Νώε 
έσωσε το ανθρώπινο είδος και μαζί 
τα ζώα», θύμισε ο κ.κ. Βαρθολομαίος.
Κλείνοντας τον χαιρετισμό του τόνισε 
ότι η καταστροφή της φύσης είναι 
έμπρακτος αθεϊσμός. «Η πίστη στον 
Θεό είναι πηγή έμπνευσης για συνετή 
χρήση όλων των αγαθών. Πραγματική 
ευδαιμονία είναι όταν ο άνθρωπος 
υπηρετεί όχι μόνο ότι είναι χρήσιμο 
αλλά και ότι είναι καλό για τον ίδιο και 
τους γύρω του».

Αποψιλώνουν δάση και λιβά-
δια για να ζεσταθούν στη Δυ-
τική Ευρώπη
Δεν είναι μόνον οι Αθηναίοι που μετέ-
τρεψαν τα κάποτε διακοσμητικά τζά-
κια των πολυκατοικιών, σε βασικό 
μέσο θέρμανσης, λόγω της ενερ-
γειακής κρίσης. Σε όλη την Δυτική 

Ευρώπη ο κρύος φετεινός χειμώνας 
οδήγησε τους κατοίκους στην αναζή-
τηση -εδώ και τώρα- λύσεων για να 
ζεσταθούν χωρίς να αδειάσει η τσέπη 
τους.
Στην Βρετανία και την Ιρλανδία που 
αφθονούν τα πράσινα λιβάδια, πολί-
τες «ξυρίζουν» κυριολεκτικά την ειδυ-
λιακή εξοχή μαζεύοντας ένα λεπτό 
στρώμα χορταριού- την τύρφη - η 
οποία είναι πλούσια σε ανόργανα και 
οργανικά υλικά σε αποσύνθεση, την 
αποξηραίνουν και την καίνε στο τζάκι.
Εχει την ίδια θερμιδική αξία με το 
κάρβουνο και χαμηλότατο κόστος. 
Όσοι δεν έχουν την δυνατότητα να 
εκδράμουν στους αγρούς και να μαζέ-
ψουν τύρφη, στρέφονται στην μαύρη 
αγορά (καθώς η τύρφη προστατεύε-
ται με νόμους) και με ένα κόστος μόλις 
500 ευρώ μπορούν να ζεστάνουν το 
σπίτι τους για όλη την χρονιά. Απο-
τέλεσμα: Τα ειδυλιακά λιβάδια της 
Ιρλανδικής εξοχής σε λίγο καιρό θα 
υπάρχουν... μόνον στις σειρές εποχής.
Το αυξανόμενο κόστος του πετρε-
λαίου και του φυσικού αερίου έχει 
στρέψει τον κόσμο την αρχαία πρα-
κτική της κοπής και καύσης χλοο-
τάπητα (τύρφη), ένα καύσιμο που 
μπορεί μεν να βλάπτει το περιβάλ-
λον αλλά μπορεί να εξοικονομήσει 
χιλιάδες ευρώ για μια οικογένεια, 
ειδικά τώρα καθώς οι θερμοκρασίες 
πέφτουν όλο και πιο χαμηλά.
Φέτος υποτίθεται ότι ήταν η χρονιά 
που η Ιρλανδία θα άρχιζε να ασχο-
λείται σοβαρά με την προστασία της 
τύρφης, και έτσι η κυβέρνηση εισή-
γαγε περιορισμούς στην κοπή της 
για να προστατεύσει τους βάλτους 
της Ιρλανδίας –που είναι σημαντικές 
πηγές άνθρακα και βιοποικιλότητας. 
Ομως λογάριασαν χωρίς την ενεργει-
ακή κρίση της Ευρώπης.
Η θέρμανση ενός μέσου νοικοκυριού 
με τύρφη για ένα χρόνο κοστίζει περί-
που 500 ευρώ έναντι πολλών χιλιά-
δων ευρώ για τις πιο φιλικές προς το 
κλίμα πηγές ενέργειας.

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Το 
φυσικό περιβάλλον απειλείται σήμερα όσο ποτέ 
άλλοτε 

Ελληνικός Χρυσός: Ξεκινά 
η επένδυση των 680 εκατ 
ευρώ στις Σκουριές

Α
νοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση του κοιτάσμα-
τος χρυσού και χαλκού στις Σκουριές Χαλκιδικής 
καθώς η «Ελληνικός Χρυσός» ανακοίνωσε σήμε-
ρα την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 680 

εκατ. ευρώ και την λήψη της επενδυτικής απόφασης από την 
μητρική Eldorado Gold.
Με βάση τη Μελέτη Σκοπιμότητας, η συνολική διάρκεια 
ζωής του μεταλλείου είναι περίπου 20 έτη και προβλέπεται 
να έχει ετήσια παραγωγή κατά μέσο όρο 140.000 ουγγιών 
χρυσού και 67 εκατομμυρίων λιβρών χαλκού.
Η παραγωγή σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά σήμερα 
αναμένεται να ξεκινήσει στο δεύτερο εξάμηνο του 2025. Η 
επανεκκίνηση του έργου των Σκουριών και η ένταξή του σε 
φάση παραγωγής περιλαμβάνεται στο νέο επενδυτικό σχέ-
διο της εταιρείας που έχει συμφωνηθεί, συνολικού ύψους 
3,1 δισεκ. ευρώ.
Σύμφωνα με την Ελληνικός Χρυσός, πρόκειται για παγκο-
σμίου κλάσης κοίτασμα η ανάπτυξη του οποίου «αναμένε-
ται να δημιουργήσει σε βάθος 25ετίας περίπου 1.400 στα-
θερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην περιοχή 
και περί τις 800 πρόσθετες κατά τη διάρκεια του κατασκευ-
αστικού έργου».
Συνολικά, προσθέτει η εταιρεία, η πλήρης ανάπτυξη των 
Μεταλλείων Κασσάνδρας θα δημιουργήσει 5.000 άμεσες 
και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ θα συνεισφέρει φορολο-
γικά έσοδα άνω των 2 δισ. δολαρίων για το Ελληνικό Δημό-
σιο από φόρους και εισφορές και άνω των 4 δισ. δολαρίων 
σε εκτιμώμενη αξία αγορών προς Έλληνες προμηθευτές.
Κατά τη διάρκεια ζωής των Μεταλλείων Κασσάνδρας θα 
επενδυθούν 80 εκατ. δολάρια σε προγράμματα εταιρικής 
υπευθυνότητας για την ανάπτυξη προγραμμάτων και την 
υλοποίηση αναπτυξιακών έργων που θα ωφελήσουν απο-
κλειστικά την τοπική οικονομία. Παράλληλα, θα δημιουργη-
θεί ένα πρότυπο Τεχνικό Κέντρο Εκπαίδευσης για την εκπαί-
δευση και ανάπτυξη των εργαζομένων.
Το μακροχρόνιο κοινοπρακτικό δάνειο συμφωνήθηκε με 
την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Στο ποσό 
των 680 εκατομμυρίων περιλαμβάνεται και Δάνειο από το 
Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας ύψους 100 εκατομμυ-
ρίων ευρώ. Το υπόλοιπο της χρηματοδότησης για την ολο-
κλήρωση της ανάπτυξης των Σκουριών θα καλυφθεί από 
την Eldorado Gold.
«Οι Σκουριές εκφράζουν την επόμενη φάση ανάπτυξης της 
Eldorado, παράγοντας σημαντική αξία για όλα τα ενδια-
φερόμενα μέρη μας με εύρωστους οικονομικούς δείκτες 
έργου, ενώ παρέχουν πολλαπλά οφέλη στις τοπικές κοι-
νότητες και στην οικονομία της Ελλάδας», δήλωσε ο Steve 
Reid, Πρόεδρος του ΔΣ της Eldorado Gold.
Ο George Burns, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
Eldorado Gold, δήλωσε:
«Η συμμετοχή των Ελληνικών Τραπεζών στη χρηματοδό-
τηση του Έργου, εξασφαλίζει εναρμόνιση μεταξύ των στρα-
τηγικών μας εταίρων προχωρώντας προς την έναρξη της 
εμπορικής παραγωγής στις Σκουριές. Πλέον το επίκεντρο 
της προσοχής μας μετατοπίζεται στην εκτέλεση του έργου, 
όπου η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει για πρώτη 
φορά εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2025 και να αυξη-
θεί περαιτέρω στη συνέχεια καθώς θα βελτιστοποιούμε τις 
εγκαταστάσεις στις Σκουριές».
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Σ
άτυρος και μάλιστα... αμετανόητος α-
ποδείχθηκε ένας ηλικιωμένος που α-
κολούθησε μια 20χρονη φοιτήτρια το 
πρωί της Δευτέρας, ανήμερα της γιορ-

τής του πολιούχου της Κέρκυρας Αγίου Σπυρί-
δωνα, και την στρίμωξε στην είσοδο του σπι-
τιού του όπου της έκανε ασελγείς χειρονομίες 
και απρεπείς προτάσεις!
Παρά την ταραχή της, η νεαρή γυναίκα κρά-
τησε την ψυχραιμία της και κατάφερε να ξεφύ-
γει από τα χέρια του... θερμόαιμου 83χρο-
νου, καταφεύγοντας στην Ασφάλεια, όπου 
κατήγγειλε τι συνέβη και υπέβαλε μήνυση σε 
βάρος του. Με την περιγραφή που έδωσε η 
20χρονη, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντο-
πίσουν τον ηλικιωμένο και να του περάσουν 
χειροπέδες.
Την Τρίτη, ο παππούς με τις... νεανικές ορέξεις 
οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδι-
κών Κέρκυρας που του άσκησε δίωξη με την 
κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιο-
πρέπειας, του όρισε δικάσιμο για τον Οκτώ-
βριο του 2023 και τον άφησε ελεύθερο. Όπως 
έγινε γνωστό, όμως, δεν ήταν η πρώτη φορά 
που κατηγορείται για το παρόμοιο αδίκημα!

Κως: 28χρονη κατήγγειλε 58χρο-
νο για σεξουαλική παρενόχληση
Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα 24ωρο, 
η τοπική Αστυνομία στην Κω αντιμετώ-
πισε ένα περιστατικό σεξουαλικής παρε-
νόχλησης, αυτή τη φορά με δράστη έναν 
58χρονο Έλληνα, σε βάρος του οποίου 
υπέβαλε καταγγελία μια 28χρονη, το από-
γευμα της περασμένης Πέμπτης.
Όπως κατέθεσε στην Ασφάλεια η νεαρή 
γυναίκα, ενώ βρισκόταν σε ένα κέντρο 
ανακύκλωσης αυτοκινήτων, μπήκε σε 
αυτό ένας άγνωστός της άνδρας που της 
έκανε ασελγείς χειρονομίες και ανήθικες 
προτάσεις. Το κλειστό κύκλωμα παρα-
κολούθησης του καταστήματος διέθετε 
κάμερες που κατέγραψαν το περιστατικό 
και οι αστυνομικοί παρέλαβαν το οπτικό 
υλικό, από το οποίο ταυτοποιήθηκε ο 
58χρονος που εντοπίστηκε στο πλαίσιο 
του αυτοφώρου, συνελήφθη και οδηγή-
θηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω με 
τις κατηγορίες της σεξουαλικής παρενό-
χλησης και της προσβολής γενετήσιας αξι-
οπρέπειας.

επικαιρότητα

83χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά 
20χρονη στην Κέρκυρα 

Γ. Χατζηθεοδοσίου: Οι τράπεζες δεν 
πρέπει να ξεχνάνε ότι υπάρχουν με τα 
χρήματα του ελληνικού λαού

Σ
υνεχίζουν να λειτουργούν με δύο 
μέτρα και δύο σταθμά οι τράπεζες, 
καθώς έχουν αυξήσει σημαντικά 
τα επιτόκια χορηγήσεων κρατώ-

ντας όμως σχεδόν μηδενικά τα επιτόκια 
καταθέσεων», σημείωσε ο πρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου με αφορμή τις 
συζητήσεις στελεχών της κυβέρνησης με 
εκπροσώπους των τραπεζών.
«Οφείλουμε να πάρουμε θέση γι’ αυτές 
τις συζητήσεις», συνεχίζει ο ίδιος, 
«καθώς από το αποτέλεσμα των μεταξύ 
τους διαπραγματεύσεων για μία σειρά 
κρίσιμων θεμάτων μπορεί να εξαρτηθεί η 
βιωσιμότητα και το μέλ-
λον εκατοντάδων χιλιά-
δων επιχειρήσεων και 
δανειοληπτών».
Τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, τονίζει ο πρό-
εδρος του ΕΕΑ, αναμένε-
ται να κλείσουν το έτος 
με κέρδη ύψους περί-
που 5 δισ. ευρώ, εκ των 
οποίων τα 1,5 δισ. προέρχονται από τις 
υψηλές προμήθειες που βάζουν στις 
τραπεζικές συναλλαγές. «Μάλιστα είναι 
τόσο μεγάλες οι χρεώσεις που ουσια-
στικά ”σπρώχνουν” τον κόσμο των επι-
χειρήσεων να μη χρησιμοποιούν το POS, 
καθώς η χρήση του σημαίνει μηδενισμό 
των όποιων κερδών» σημειώνει.
Παράλληλα, συνεχίζουν να λειτουργούν 
με δύο μέτρα και δύο σταθμά καθώς 
έχουν αυξήσει σημαντικά τα επιτόκια 

χορηγήσεων κρατώντας όμως σχεδόν 
μηδενικά τα επιτόκια καταθέσεων, ανα-
φέρει επίσης ο κ. Χατζηθεοδοσίου, και 
προσθέτει:
«Όσο για το σχέδιο στήριξης των δανει-
οληπτών που ετοιμάζονται να ανακοινώ-
σουν οι τράπεζες, με τις μέχρι τώρα πλη-
ροφορίες που έχουν δει το φως της δημο-
σιότητας, ουσιαστικά θα αφορά μόνο ένα 
πολύ μικρό ποσοστό, με τις τελευταίες 
εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 
30.000.
Η ελληνική κοινωνία σήμερα υποφέρει 
εξαιτίας της παρατεταμένης ακρίβειας 
και περισσότερο απ΄όλους οι δανειολή-

πτες, πολλοί εκ των 
οποίων ανήκουν στην 
επιχειρηματική κοινό-
τητα. Και όλοι αυτοί οι 
άνθρωποι φορολο-
γούνται κανονικά, σε 
αντίθεση με τις τρά-
πεζες που έχουν να 
φορολογηθούν από 
το 2012. Για δέκα χρό-

νια δηλαδή βρίσκονται σε ένα καθεστώς 
φορολογικής ασυλίας.
Ίσως έχει έρθει η ώρα να εφαρμοστεί 
και στην Ελλάδα το σχέδιο που εφαρμό-
στηκε στην Ισπανία και που έφερε αποτε-
λέσματα. Αναφέρομαι στη φορολόγηση 
των κερδών των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων. Αν η κυβέρνηση αποφασίσει 
να τα φορολογήσει -και αναδρομικά για 
την τελευταία δεκαετία- τότε θα πάρει το 
65% του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Στόχος είναι «να παρεμποδίσουμε 
τις επίμονες προσπάθειες 
εκτουρκισμού του οικισμού Ρομά 
από παράγοντες του Τούρκικου 
Προξενείου» αναφέρει ο Σύλλογος 
Γυναικών Ρομά Δροσερού Ξάνθης

Σ
τις δηλώσεις του Ερντογάν και α-
ξιωματούχων της τουρκικής κυ-
βέρνησης, οι οποίοι εντάσσουν 
τους Ρομά στην «τουρκική μειο-

νότητα», απαντά ο Πολιτιστικός Μορφω-
τικός Σύλλογος Γυναικών ΡΟΜΑ Δροσε-
ρού Ξάνθης «Η Ελπίδα».
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλο-
γος και υπογράφει η πρόεδρος του Συλ-
λόγου «Η Ελπίδα», Σουλεϊμάν Σαμπιχά, 
αναφέρεται πως «ο Πολιτιστικός Μορφω-
τικός Σύλλογος Γυναικών ΡΟΜ Δροσερού 
Ξάνθης “Η ΕΛΠΙΔΑ” παρακολουθεί με 
αγωνία και προβληματισμό την κλιμακού-

μενη τουρκική προκλητικότητα καθώς και 
τις εξελίξεις γύρω από αυτήν. Ο σύλλογος 
«Η ΕΛΠΙΔΑ» αντιπροσωπεύει έναν από 
τους μεγαλύτερους μόνιμους οικισμούς 
Ρομά στην Ελλάδα (8.500 κάτοικοι), και 
ένας από τους κύριους στόχους μας είναι 
να παρεμποδίσουμε τις επίμονες προσπά-
θειες εκτουρκισμού του οικισμού Ρομά 
από παράγοντες του Τούρκικου Προξε-
νείου».
«Ως Έλληνες Ρομά της Θράκης καταδικά-
ζουμε τις δηλώσεις της τουρκικής πλευ-
ράς ότι ανήκουμε στην τουρκική μειο-
νότητα. Είμαστε Έλληνες πολίτες με δια-
φορετική γλώσσα, κουλτούρα και πολι-
τισμό και το μόνο που αναζητούμε είναι 
το ελληνικό κράτος στο οποίο ανήκουμε 
με το σώμα και το πνεύμα μας να προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες για την ισό-
τιμη συμμετοχή μας σε αυτό ως ξεχωρι-
στή πολιτισμική κοινότητα» προσθέτει η 
ανακοίνωση.

Ελληνοτουρκικά: «Είμαστε Έλληνες, δεν 
ανήκουμε σε τουρκική μειονότητα» - 
Αντιδρούν οι Ρομά της Θράκης 
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Ελέγχονται για νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομη δραστηριότητα, 
υπεξαίρεση και απιστία - Ζούσαν από 
τα χρήματα της Κιβωτού και είχαν 
προχωρήσει σε ύποπτες αγορές 
ακινήτων 

Μ
ε διάταξη του επικεφαλής της 
Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμι-
κου Χρήματος, πρώην αντει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου 

Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκε η περι-
ουσία των πρωταγωνιστών της Κιβωτού του 
Κόσμου, πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας 
του και δυο ακόμη προσώπων.
Ειδικότερα, ο κ. Βουρλιώτης διαβίβασε στην 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών το πόρι-
σμα της έρευνας της Αρχής για την Κιβωτού 
του Κόσμου για τις περαιτέρω ενέργειες της, 
καθώς εντοπίζονται ενδείξεις τέλεσης σοβα-
ρών κακουργηματικών πράξεων για τον 
πατέρα Αντώνιο, την πρε-
σβύτερα Σταματία Γεωργα-
ντή, και τουλάχιστον δυο 
συνεργάτες.
Σύμφωνα με όσα προέκυ-
ψαν από τον έλεγχο των κλι-
μακίων της Αρχής σε λογα-
ριασμούς και ακίνητα, υπάρ-
χουν σοβαρές ενδείξεις 
τέλεσης των αδικημάτων της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δρα-
στηριότητα, της υπεξαίρεσης και της απιστίας.
Ειδικότερα, το ζευγάρι φέρεται να ζούσε με 
χρήματα της ΜΚΟ, ενώ ταυτόχρονα εμφα-
νίζονται αγορές ακινήτων από τον πατέρα 
Αντώνιο που θεωρούνται ύποπτες. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, αυτό που φαίνεται 
να βαραίνει την πρεσβύτερα είναι ότι είχε τη 
διαχείριση της οργάνωσης, ενώ για αλλά δυο 
πρόσωπα φέρεται να προέκυψαν «ύποπτα» 
ποσά. Το πόρισμα έχει ήδη αποσταλεί στην 
εισαγγελία και θα συσχετισθεί με τη δικο-
γραφία που έχει στα χέρια του ο εισαγγελέας 
Ιωάννης Σεβης.

«Aρπαξαν την περιουσία της μητέ-
ρας μου με πλαστή διαθήκη» - Κα-
ταγγελία για την Κιβωτό
Ανοίγουν οι φάκελοι των κληρονομιών που 
κατέληξαν στη μη κυβερνητική οργάνωση 
Κιβωτός του Κόσμου ύστερα από πλήθος 
καταγγελιών ότι αποσπάστηκαν μεγάλες 
περιουσίες σε ακίνητα και μετρητά με αθέ-
μιτους τρόπους. Τουλάχιστον από το 2019 

έως σήμερα, υπήρξαν αρκετοί που μεταβίβα-
σαν είτε εν ζωή, είτε μετά θάνατον την περι-
ουσία τους στην Κιβωτό, πράξεις που έχουν 
μπει στο στόχαστρο των αρμόδιων ελεγκτι-
κών αρχών, ενώ απασχολούν και τη Δικαιο-
σύνη έπειτα από καταγγελίες συγγενών των 
θανόντων.
Στις καταγγελίες γίνεται λόγος για την πιθανή 
ύπαρξη «κυκλώματος της Κιβωτού» που 
υφαρπάζει περιουσίες χρησιμοποιώντας 
τακτικές που θυμίζουν, σύμφωνα με τους 
ισχυρισμούς των καταγγελλόντων, κάτι από 
τον τρόπο δράσης της περιβόητης «εταιρείας 
δολοφόνων», της αδίστακτης σπείρας που 
έπαιρνε τις περιουσίες ηλικιωμένων με πλα-
στές διαθήκες.
Μία από τις υποθέσεις που απασχολούν 
την ελληνική Δικαιοσύνη είναι κι αυτή της 
Μαρίας Τραμπίδου, η οποία απεβίωσε έπειτα 
μάχη με την επάρατη νόσο στις 8/1/2021, 
σε ηλικία 52 ετών. Δύο μήνες πριν από τον 
θάνατο της συνέταξε τη διαθήκη της, στην 

οποία ανέφερε ότι απο-
κληρώνει την κόρη της 
Δήμητρα Αραμπατζή, 
επειδή τη χτυπούσε και 
της φερόταν βίαια και ως 
εκ τούτου άφηνε όλη την 
κινητή και ακίνητη περι-
ουσία της, δηλαδή δύο 
σπίτια, αυτοκίνητο και μία 
μοτοσικλέτα, στην Κιβωτό 

του Κόσμου.
kivwtos-2-2
Η 28χρονη νοσηλεύτρια Δήμητρα Αραμπα-
τζή υποστηρίζει ότι «η μητέρα μου υπέγραψε 
τη διαθήκη χωρίς να έχει καμία συνείδηση 
και κατανόηση περί των ισχυρισμών που 
αναφέρονται σε αυτή και σίγουρα χωρίς δική 
της πρωτοβουλία»
Στις 24/9/2021 και σε επίσημο έγγραφο της 
μη κυβερνητικής οργάνωσης, η πρόεδρος 
του Δ.Σ. της Κιβωτού και σύζυγος του πατέρα 
Αντωνίου, Σταματία Γεωργαντή, εξουσιοδοτεί 
δύο συνεργάτες της να προβούν σε επιθεώ-
ρηση κατάστασης, έλεγχο και ό,τι άλλο χρει-
άζεται, για παράδειγμα, αντικατάσταση κλει-
δαριών, «για τα ακίνητά μας», όπως χαρα-
κτηριστικά αναφέρεται, «που μας διατέθηκαν 
από την κληρονομιά Γεωργίου Σαραντόπου-
λου και κληρονομιά Μαρίας Τραμπίδου» που 
βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσ-
σαλονίκης, Εύοσμος, Νέα Καλλικράτεια κ.λπ. 
Πρόκειται για δύο ξεχωριστές υποθέσεις που 
αναφέρονται στο ίδιο έγγραφο το οποίο είχε 
συντάξει και υπογράψει η πρεσβυτέρα.

Κιβωτός του Κόσμου: Δεσμεύθηκε 
η περιουσία του πατέρα Αντωνίου 
και της πρεσβυτέρας 

Η Αθήνα «ταξίδεψε» μέσω της νέας 
τουριστικής καμπάνιας στη Νέα 
Υόρκη και το Λονδίνο

Ο
ι λαμπερές γιγαντοοθόνες της Times 
Square, στο πιο κεντρικό σημείο της 
Νέας Υόρκης, έδειχναν την Αθήνα 
στις πιο όμορφες στιγμές της. Στο 

Μετρό του Λονδίνου, οι επιβάτες έστρεφαν 
το βλέμμα τους στις εντυπωσιακές εικόνες α-
πό το κέντρο και τις γειτονιές της. Για περίπου 
δύο μήνες, η ψηφιακή καμπάνια «You Belong 
in Athens» - «Ανήκεις στην Αθήνα» έφερε την 
πόλη μας ακόμη πιο κοντά στην Αμερική και 
την Ευρώπη. Μέσα από ένα βίντεο διάρκειας 
30 δευτερολέπτων, αναδείχθηκε η ζωντάνια, 
η μοναδικότητα και η αυθεντικότητα της ελλη-
νικής πρωτεύουσας, προσκαλώντας εκατομ-
μύρια ανθρώπους από όλο τον κόσμο να την 
επισκεφθούν οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. 
Η δυναμική τουριστική καμπάνια που υλοποι-
ήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων, μέσω της Εται-
ρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής 
(ΕΑΤΑ), παρουσιάζει την Αθήνα, ως μία σύγ-
χρονη και ζωντανή πόλη που προσκαλεί τους 
επισκέπτες της να ανακαλύψουν το κέντρο και 
τις γειτονιές της, να χαρούν τον ήλιο, την ιστο-
ρία, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία της, αλλά 
και τη θάλασσα, μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά 
από το κέντρο.
Οι υπέροχες εικόνες της καμπάνιας προβλή-
θηκαν επί περίπου δύο μήνες -έως το τέλος 
Νοεμβρίου- στην «καρδιά» της Νέας Υόρκης 
όλο το 24ωρο (ανά 5-10’) και στο Μετρό του 
Λονδίνου, σε πέντε πολυσύχναστους σταθ-
μούς (Bank, Farringdon, Whitechapel, Bond St 
& Tottenham Court Road) για τουλάχιστον 10 
ώρες την ημέρα.
«Η φήμη της αυθεντικής Αθήνας ταξίδεψε σε 
δύο από τις σημαντικότερες μητροπόλεις του 
κόσμου, μέσω της μεγάλης καμπάνιας που 

ετοιμάσαμε, με στόχο την προώθηση της 
πόλης στο εξωτερικό και κυρίως την προσέλ-
κυση ποιοτικού τουρισμού. Ως δήμος, επενδύ-
ουμε σε μια πόλη με σύγχρονες υποδομές και 
υπηρεσίες, που θα αποτελεί ιδανικό προορι-
σμό για τους ταξιδιώτες, όλους τους μήνες του 
χρόνου. Με την πολύτιμη συνεργασία και των 
stakeholders του τουρισμού, η Αθήνα συνε-
χίζει την ανοδική πορεία της, αποτελώντας 
πλέον σημείο αναφοράς στις μεγαλύτερες διε-
θνείς τουριστικές αγορές», τόνισε σε δήλωσή 
του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακο-
γιάννης.
Παράλληλα, η καμπάνια «έτρεξε» στα ψηφι-
ακά Μέσα και άλλων σημαντικών αγορών σε 
όλο τον κόσμο. Μέσω YouTube, το βίντεο προ-
βλήθηκε στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τη Βραζιλία, 
ενώ προωθήθηκε και σε επιλεγμένα κοινά στη 
Γαλλία (Le Figaro), στην Πολωνία, στον Καναδά, 
αλλά και στη χώρα μας.
Στους σημαντικότερους «σταθμούς» της φετι-
νής χρονιάς για τον τουρισμό της Αθήνας 
ήταν τα τρία βραβεία που απέσπασε η ελλη-
νική πρωτεύουσα στα World Travel Awards 
-ως κορυφαίου Διεθνούς Πολιτιστικού Προ-
ορισμού, ως κορυφαίου Πολιτιστικού Προο-
ρισμού της Ευρώπης και ως Καλύτερου Γρα-
φείου Συνεδρίων και Επισκεπτών της Ευρώ-
πης- ενώ ταυτόχρονα κατάφερε να σκαρφα-
λώσει στην 6η θέση στην Ευρώπη και στην 
8η στον κόσμο στην προσέλκυση συνεδρίων. 
Στην Αθήνα φιλοξενήθηκαν περισσότερα από 
130 διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις, ενώ 
η ομάδα της ΕΑΤΑ μέσω του Γραφείου Συνε-
δρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων 
(This is Athens-CVB) έλαβε μέρος, τη φετινή 
χρονιά, σε 24 διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια.
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καναδάς

Και οι 13 Καναδοί αρχηγοί 
επαρχιών κάλεσαν τον κ. Τριντό 
να συναντηθεί μαζί τους στις 
αρχές του νέου έτους, ζητώντας 
από την κυβέρνηση Τριντό 
να αυξήσει το ομοσπονδιακό 
μερίδιο των δαπανών για την 
υγεία από 22% σε 35%.

Ο
ι 13 αρχηγοί των επαρχιών 
του Καναδά ζήτησαν από 
τον πρωθυπουργό Τζάστιν 
Τριντό να συναντηθεί μα-

ζί τους, σε σχέση με το ζήτημα της υ-
γειονομικής περίθαλψης της χώρας. 
Αρκετοί ασθενείς πέθαναν περιμένο-
ντας περίθαλψη στα νοσοκομεία του 
Καναδά. Ο κ. Τριντό έχει δηλώσει ότι 
θα παράσχει επιπλέον βοήθεια υπό 
προϋποθέσεις. Ιδιωτικοί μη κερδο-
σκοπικοί οργανισμοί έχουν νοσοκο-
μεία και απασχολούν γιατρούς στον 
Καναδά, αλλά η κυβέρνηση πληρώνει 
το λογαριασμό. Ο Καναδάς ξοδεύει 
το 10% του ΑΕΠ του στην υγειονομι-
κή περίθαλψη, περίπου το ίδιο με το 
Ηνωμένο Βασίλειο, με τις ΗΠΑ να δα-
πανούν το 16%.
Το σύστημα καθολικής υγειονομι-
κής περίθαλψης της χώρας διοικεί-
ται επαρχιακά, χρησ ιμοποιών τας 
ομοσπονδιακούς και επαρχιακούς 
πόρους. Και οι 13 Καναδοί αρχη-
γοί επαρχιών λοιπόν κάλεσαν τον κ. 
Τριντό να συναντηθεί μαζί τους στις 
αρχές του νέου έτους. Ζητούν από την 
κυβέρνηση Τριντό να αυξήσει το ομο-

σπονδιακό μερίδιο των δαπανών για 
την υγεία από 22% σε 35%. Ο αρχη-
γός της επαρχίας του Οντάριο Νταγκ 
Φορντ είπε: «Η υγειονομική περί-
θαλψη είναι το κορυφαίο πρόβλημα 
της χώρας και δεν μπορούμε να το 
κάνουμε μόνοι μας».
Φέτος, τα νοσοκομεία σε όλο τον 
Καναδά αν τ ιμε τώπισαν ε λλε ίψεις 
προσωπικού και αύξηση των ασθε-
νών. Σε μικρότερα μέρη, οι ελλεί-
ψεις οδήγησαν τα ER στο προσωρινό 
κλείσιμο. Τους τελευταίους μήνες, 
η αύξηση των παιδιατρικών ιογε-
νών λοιμώξεων έχει πιέσει τα νοσο-
κομεία.  Ένας άνδρας σ τα 70 του 
πέθανε σε μια επείγουσα περίθαλψη 
στο Νιου Μπράνσγουικ την Τετάρτη, 
προκαλώντας οργή. Σε μια δημοσκό-
πηση του Σεπτεμβρίου, το 51% των 
Καναδών δήλωσε ότι δεν αισθάνο-
νται σίγουροι για την επείγουσα περί-
θαλψη.
Οι επαρχιακοί και ομοσπονδιακοί 
υπουργοί υγείας συνήλθαν στο Βαν-
κούβερ τον Νοέμβριο για να συζητή-
σουν τις δαπάνες για την υγειονομική 
περίθαλψη, αλλά οι συνομιλίες χάλα-
σαν. Οι πρωθυπουργοί κατηγορούν 
τον Τριντό ότι αγνόησε το θέμα και 
ότι επικοινωνούσε μέσω των μέσων 
ενημέρωσης. Ο κ. Τριντό αναμένει 
βελτιωμένη υγειονομική περίθαλψη 
από τις επαρχίες. Ο πρωθυπουργός 
δήλωσε τον περασμένο μήνα, «Δεν 
πρόκειται για τα χρήματα. Πρόκειται 
για την ενίσχυση της υγειονομικής 
περίθαλψης σε εθνικό επίπεδο».

Πίεση από τους αρχηγούς των επαρχιών 
στον Τζάστιν Τριντό για τη δημόσια 
υγεία

Nord Stream: «Φρένο» στην 
επισκευή των τουρμπινών από τον 
Καναδά

Ο πρωθυπουργός της Αλμπέρτα ζητά 
συγγνώμη, προσπαθεί να διευκρινίσει το 
σχόλιο για τα πρώτα έθνη

Η 
πρωθυπουργός Danielle Smith 
λέει ότι λυπάται αν κάποιος πα-
ρερμήνευσε προηγούμενες πα-
ρατηρήσεις για να συμπεράνει 

ότι εξισώνει τη μεταχείριση της Οττάβα για 
την Αλμπέρτα με τη συστημική και φρικτή 
κακοποίηση των ανθρώπων των Πρώτων 
Εθνών στον Καναδά.
«Εάν τα σχόλιά μου παρερμηνεύτηκαν, 
ζητώ απολύτως συγγνώμη για αυτό γιατί 
πρόθεσή μου ήταν να δείξω ότι έχουμε 
ένα κοινό πρόβλημα με την Οτάβα», είπε h 
Smith στο σπίτι.
«Η Οτάβα, νομίζω, δυστυχώς, αντιμετω-
πίζει τα Πρώτα Έθνη με ασέβεια και επίσης 
αντιμετωπίζουν τις επαρχίες με ασέβεια».
Στο νομοθετικό σώμα την Τρίτη, h Σμιθ εξί-
σωσε τη μάχη της Αλμπέρτα με την ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση με αυτή των Πρώ-
των Εθνών όταν απαντούσε σε ερωτήσεις 
του NDP σχετικά με την πράξη κυριαρχίας 

της και τη διαβούλευση με τους αυτόχθο-
νες.
«Ο τρόπος που το περιέγραψα στους αρχη-
γούς με τους οποίους μίλησα είναι ότι 
έχουν δώσει μια μάχη τα τελευταία χρό-
νια για να γίνει σεβαστή η κυριαρχία και 
να αποσυρθούν από τον πατερναλιστικό 
ινδικό νόμο», είπε h Σμιθ στο σπίτι την 
Τρίτη. .
«Μας αντιμετωπίζει η Οττάβα με τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο. Επεμβαίνουν στη δικαιο-
δοσία μας όλη την ώρα και ανυπομονούμε 
να απωθήσουμε και να μας φέρονται ακρι-
βώς όπως το Κεμπέκ».
Ο κριτικός σχέσεων των ιθαγενών του NDP, 
Richard Feehan, είπε ότι κάθε είδους σύν-
δεση με τη φρικτή κατάχρηση των Πρώτων 
Εθνών μέσω σχολείων κατοικιών, το Scoop 
της δεκαετίας του ‘60 και τον πολιτιστικό 
εκφυλισμό είναι απαράδεκτη και κάλεσε 
την Smith να ζητήσει συγγνώμη.

Ο Καναδάς ανακοίνωσε χθες ότι θα 
προχωρήσει σε αναστολή της απαλ-
λαγής εφαρμογής των κυρώσεων 
που επέτρεπαν την επισκευή τουρ-
μπίνων για τον Nord Stream 1, τον 
μεγαλύτερο αγωγό φυσικού αερίου 
στην Ευρώπη. Η επισκευή των 
τουρμπίνων γινόταν στο Μόντρεαλ 
και στη συνέχεια επέστρεφαν στη 
Γερμανία.
Ο υποθαλάσσιος αγωγός στη Βαλ-
τική Θάλασσα τέθηκε εκτός λει-
τουργίας για επισκευές την 31η 
Αυγούστου, αλλά από τότε δεν επα-
νήλθε σε λειτουργία, ενώ στα τέλη 
Σεπτεμβρίου είχε μεγάλες διαρ-
ροές. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
υποπτεύονται ότι τα ρήγματα στον 
ίδιο αγωγό, αλλά και σε έναν άλλον 
(Nord Stream 2) προκλήθηκαν από 
ενέργειες σαμποτάζ. Ο πρόεδρος 
Βλαντίμιρ Πούτιν έχει χαρακτηρί-
σει τους ισχυρισμούς της Δύσης 
ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από τις 

εκρήξεις “τρελούς” με τη Μόσχα να 
κατηγορεί τη Δύση.
“Ο Πούτιν αναγκάστηκε να δείξει 
ότι η πρόθεσή του δεν ήταν ποτέ 
η επιστροφή του Nord Stream 1 σε 
πλήρη λειτουργία και ότι ο ίδιος 
αγωγός κατέστη μη λειτουργι-
κός”, ανέφεραν σε κοινή ανακοί-
νωσή τους η υπουργός Εξωτερικών 
Μελανί Ζολί και ο υπουργός Φυσι-
κών Πόρων Τζόναθαν Γουίλκιν-
σον. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από 
στενή συνεργασία με την Ουκρα-
νία, τη Γερμανία, αλλά και άλλους 
Ευρωπαίους συμμάχους, όπως ανέ-
φεραν οι υπουργοί.
Ο Τριντό συζήτησε την Τρίτη με τον 
Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς 
“την ενεργειακή ασφάλεια της 
Ευρώπης και ειδικότερα τη σχέση 
της με σημαντικές αλυσίδες εφοδι-
ασμού”, σύμφωνα με σχετική απο-
μαγνητοφώνηση από το γραφείο 
του Τριντό.

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

[  JOB INFO  ] [  MECHANICAL SPECS  ] [  APPROVALS  ]

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Copy Deck #

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

None
10.5" x 20.79"
None

1003-1004-1005
Hyundai
Cheer Newsprint
Newspaper
None

None

None

John Forbes

Linda White

Jacob Lee

Jennifer Cheng

Hyundai Sans Text (Bold, Regular), Arial (Regular), Hyundai Sans 
Head (Medium)

None None

Cheer_DEC_CZMASTER_EN.indd

Cheer_DEC_CZMASTER_EN

Revision date: 11-30-2022 9:43 AM INNOCEAN WORLDWIDE CANADA, INC  720 King St West. Suite 505. Toronto ON M5V 2T3     T: (647) 925.1300

1

Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

Central English 
 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

1.0

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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καναδάς

Η 
ρυθμιστική αρχή των τρα-
πεζών του Καναδά διατη-
ρεί σταθερό το επιτόκιο που 
χρησιμοποιείται σε ένα βασι-

κό τεστ αντοχής για ανασφάλιστα στε-
γαστικά δάνεια.
Το Γραφείο του Επόπτη των Χρηματο-
πιστωτικών Ιδρυμάτων αναφέρει ότι 
το ελάχιστο επιτόκιο για τα ανασφά-
λιστα στεγαστικά δάνεια θα παραμεί-
νει το μεγαλύτερο από το επιτόκιο της 
σύμβασης στεγαστικών δανείων συν 
δύο ποσοστιαίες μονάδες ή 5,25 τοις 
εκατό.
Τα ανασφάλιστα στεγαστικά δάνεια 
είναι στεγαστικά δάνεια κατοικιών με 
προκαταβολή 20 τοις εκατό ή περισ-
σότερο.
Η OSFI λέει ότι λαμβάνει αποφάσεις 
για το ελάχιστο επιτόκιο με βάση τα 
δεδομένα από τη συνεχή παρακολού-

θηση των ομοσπονδιακά ρυθμιζόμε-
νων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
καθώς και μια σειρά δεικτών ευπά-
θειας που περιλαμβάνουν την κανα-
δική αγορά κατοικίας και ευρύτερα 
μακροοικονομικά δεδομένα.
Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων 
αυξάνονται φέτος καθώς η Τράπεζα 
του Καναδά αύξησε το βασικό της επι-
τόκιο επτά φορές σε μια προσπάθεια 
να θέσει υπό έλεγχο τον πληθωρισμό.
Την περασμένη εβδομάδα, ο επόπτης 
του OSFI Peter Routledge αν ταπο-
κρίθηκε στις εκκλήσεις για μείωση ή 
κατάργηση του ελάχιστου επιτοκίου, 
λέγοντας ότι η ρυθμιστική αρχή βλέπει 
μεγάλο κίνδυνο στην κερδοσκοπία για 
τον κύκλο του στεγαστικού επιτοκίου 
και δεν θεωρεί ότι το stress test είναι 
εργαλείο διαχείρισης της ζήτησης για 
στέγαση.

Η ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή 
τραπεζών διατηρεί αμετάβλητο το 
βασικό τεστ επιτόκιο στεγαστικών 
δανείων

Οι μισοί Καναδοί εργαζόμενοι 
σχεδιάζουν να αλλάξουν τη δουλειά 
τους το 2023

Η Canadian Real Estate Association 
αναφέρει ότι οι πωλήσεις κατοικιών 
μειώθηκαν τον Νοέμβριο
Η Canadian Real Estate Association ανα-
φέρει ότι οι εποχικά προσαρμοσμένες 
πωλήσεις κατοικιών μειώθηκαν κατά 
3,3% σε μηνιαία βάση τον Νοέμβριο.
Η ένωση δήλωσε την Πέμπτη ότι η 
κίνηση ήταν χαμηλότερη περισσότερο 
από ό, τι διέγραψε το κέρδος που παρα-
τηρήθηκε τον Οκτώβριο και συνέχισε τη 
συνολική τάση χαμηλότερη για το έτος.
Η CREA είπε ότι περίπου το 60% όλων 
των τοπικών αγορών σημείωσαν χαμη-
λότερες πωλήσεις τον Νοέμβριο, με επι-
κεφαλής το Greater Vancouver and the 
Fraser Valley, το Edmonton, την Greater 
Toronto Area και το Montreal.
Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, οι πραγ-
ματικές πωλήσεις κατοικιών τον Νοέμ-
βριο μειώθηκαν κατά 38,9 τοις εκατό σε 
σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2021.
Ο οικονομολόγος της TD Bank Rishi 

Sondhi δήλωσε ότι η ζήτηση συνεχίζει 
να μειώνεται υπό το βάρος της αύξησης 
των επιτοκίων.
«Η πιο αδύναμη δραστηριότητα πωλή-
σεων θα ωθήσει τις τιμές ακόμη χαμη-
λότερα βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, η 
πρόβλεψή μας απαιτεί οι μέσες τιμές 
να ανιχνεύσουν μόνο εν μέρει το κέρ-
δος πριν από την πανδημία όταν τελικά 
πέφτουν», έγραψε ο Sondhi σε έκθεσή 
του.
«Μια απροσδόκητη αύξηση της προ-
σφοράς μεταπώλησης θα υπονόμευε 
αυτή την άποψη, αλλά μέχρι στιγμής ο 
ρυθμός με τον οποίο οι νέες καταχωρή-
σεις έρχονται στην αγορά είναι συγκρα-
τημένος».
Ο αριθμός των πρόσφατα εισηγμένων 
κατοικιών μειώθηκε κατά 1,3% σε μηνι-
αία βάση τον Νοέμβριο.

Π
αρά την οικονομική αβεβαι-
ότητα και τα υψηλά ποσο-
στά πληθωρισμού, μια πρό-
σφατα δημοσιευμένη έρευ-

να από μια εταιρεία συμβούλων επι-
χειρήσεων Robert Half δείχνει ότι πε-
ρίπου οι μισοί Καναδοί σχεδιάζουν 
να αλλάξουν τη δουλειά τους το επό-
μενο έτος.
Σύμφωνα με την εξαμηνιαία Έρευνα 
Job Optimism Survey του Robert Half, 
το 50 τοις εκατό από τους 1.100 επαγ-
γελματίες που συμπεριλήφθηκαν στην 
έρευνα δήλωσαν ότι αναζητούν αυτήν 
τη στιγμή μια νέα δουλειά ή ότι σχε-
διάζουν να αναζητήσουν 
έναν νέο ρόλο το 2023. 
Αυτό αν τ ιπροσωπεύε ι 
αύξηση 31 τοις εκατό σε 
σύγκριση έως πριν από 
έξι μήνες.
Όσον αφορά το ποιος 
πιθανότατα θα αλλάξει 
τη δουλειά του, η έρευνα έδειξε ότι 
περισσότεροι από τους μισούς εργα-
ζόμενους της Gen Z και της Millennial 
σχεδίαζαν να βρουν κάτι άλλο. Ο πιο 
πιθανός κλάδος που θα επηρεαστεί, 
σύμφωνα με την έρευνα, είναι ο τομέας 
της τεχνολογίας, με το 57 τοις εκατό 
των επαγγελματιών να λέει ότι θα το 
ψάξουν.
Ο Robert Half είπε ότι το 61% των 
εργαζομένων με δύο έως τέσσερα χρό-
νια εμπειρίας στην ίδια εταιρεία και το 
55% των εργαζομένων γονέων απάντη-
σαν ότι σχεδίαζαν να αλλάξουν δου-
λειά το επόμενο έτος.
«Πολλοί Καναδοί εργαζόμενοι συνε-
χίζουν να έχουν εμπισ τοσύνη σ την 
αγορά εργασίας παρά τ ις ε ιδήσεις 
για απολύσεις και επιβράδυνση στις 
προσλήψεις», δήλωσε ο David King, 
ανώτερος διευθύνων σύμβουλος 
της Robert Half, σε δελτίο τύπου την 
Τετάρτη.
Ο κύριος λόγος και το μεγάλο κίνη-
τρο για τους Καναδούς που κυνηγού-
σαν νέες θέσεις εργασίας ήταν τα χρή-
ματα, υποδηλώνοντας ότι η οικονομική 
αβεβαιότητα και ο πληθωρισμός είναι 
ακριβώς γιατί οι εργαζόμενοι αναζη-
τούν αλλού

Σύμφωνα με την έρευνα, το 62 τοις 
εκατό των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι 
θέλουν να αλλάξουν δουλειά για να 
λάβουν υψηλότερο μισθό, ενώ το 39 
τοις εκατό δήλωσε ότι θέλει καλύτερα 
προνόμια και προνόμια στη νέα του 
δουλειά.
Η καλύτερη εξέλιξη και οι ευκαιρίες 
ήταν ο λόγος για το 30 τοις εκατό να 
εγκαταλείψουν τις τρέχουσες δουλειές 
τους και το 27 τοις εκατό θέλει μεγαλύ-
τερη ευελιξία για να αποφασίσει πότε 
και πού θα εργαστεί.
Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις που κάνουν 
τα άτομα που αναζητούν εργασία να 

χάσουν το ενδιαφέρον 
τους για έναν ρόλο ήταν 
οι ασαφείς ή παράλο-
γες εργασιακές ευθύνες 
(55%), η κακή επικοινω-
νία από τον διευθυντή 
προσλήψεων (46%) και 
η μη ευθυγράμμιση με 

την κουλτούρα ή τις αξίες της εταιρείας 
(35 τοις εκατό).
«Αν και δεν γνωρίζουμε τι επιφυλάσ-
σει το μέλλον καθώς η αγορά εργα-
σίας συνεχίζει να εξελίσσεται, η προ-
τεραιότητα στην ευημερία των εργα-
ζομένων, η δέσμευση και η αναγνώ-
ριση θα είναι πάντα κρίσιμες για την 
προσέλκυση και τη διατήρηση πολύ-
τιμων ταλέντων», πρόσθεσε ο Κινγκ.
Η έρευνα αναφέρει ότι το ενδιαφέρον 
για συμβάσεις εργασίας αυξήθηκε, 
με το 29 τοις εκατό των επαγγελμα-
τιών που επέζησαν να σκέφτονται να 
εγκαταλείψουν τη δουλειά τους για να 
ακολουθήσουν μια εργασία πλήρους 
απασχόλησης. Ένας στους 10 επαγ-
γελματίες είπε ότι θα επέστρεφε στον 
προηγούμενο εργοδότη του εάν προ-
σφερόταν μισθός ίσος ή μεγαλύτερος 
από το τρέχον εισόδημά του.
Ο Robert Half λέει ότι ερεύνησε περισ-
σότερους από 1.100 εργαζομένους ηλι-
κίας 18 ετών και άνω σε χρηματοοι-
κονομικά, τεχνολογία, μάρκετινγκ και 
δημιουργική, νομική, διοικητική και 
υποστήριξη πελατών, ανθρώπινο δυνα-
μικό και άλλες εταιρείες. Οι ερωτηθέ-
ντες ερωτήθηκαν διαδικτυακά μεταξύ 
17 Οκτωβρίου και 7 Νοεμβρίου.
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Ο
ι εργαζόμενοι οδηγοί στην ψηφιακή 
πλατφόρμα Wolt αποτελούν «θύματα 
άγριας εκμετάλλευσης τόσο από τις ε-
ταιρείες όσο και από τους μεσάζοντες 

ατζέντηδες», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΣΥ-
ΞΚΑ ΠΕΟ, αναφέροντας ότι οι οδηγοί έχουν κα-
τέλθει εδώ και τρεις μέρες σε απεργία στη Λευ-
κωσία, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες εργα-
σίας τους, «που παραπέμπουν σε εργασιακό Με-
σαίωνα».
«Η ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ, που από την πρώτη στιγμή είναι 
στο πλευρό των εργαζομένων σημειώνει ότι οι 
συνθήκες και το καθεστώς απασχόλησης τους 
είναι πάρα πολύ προβληματικά και αποτελούν 
θύματα άγριας εκμετάλλευσης τόσο από τις εται-
ρείες όσο και από τους μεσάζοντες ατζέντηδες, οι 
οποίοι έχουν εξασφαλίσει από το Τμήμα Εργασίας 
τις άδειες εργασίας για την εργοδότηση αυτών 
των εργαζομένων, οι οποίοι στην πλειοψηφία 
τους είναι αιτητές ασύλου και φοιτητές», αναφέ-
ρει σε ανακοίνωσή της η συντεχνία.
Συγκεκριμένα, οι εταιρείες που εμφανίζονται ως 
οι κατά νόμο εργοδότες, τους παραχωρούν στη 
συγκεκριμένη ψηφιακή πλατφόρμα και οι εργα-
ζόμενοι καλούνται από τις απολαβές τους να πλη-

ρώνουν το 41% στους ατζέντηδες, ενώ από την 
πλευρά της η Wolt, που είναι η εταιρεία στην 
οποία ουσιαστικά εργάζονται, εμφανίζεται να μην 
έχει καμία ευθύνη απέναντι σε αυτούς τους εργα-
ζόμενους, αναφέρει η ανακοίνωση.
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι οι εργαζόμενοι 
είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν δικό τους 
όχημα για να εκπληρώνουν την εργασία τους και 
επωμίζονται όλα τα έξοδα του οχήματος.
«Είναι προφανές ότι η όλη διαδικασία παραχώ-
ρησης αδειών εργασίας και οι όροι απασχόλησης 
των διανομέων είναι πολύ προβληματική. Ήδη η 
ΠΕΟ από την Τρίτη έχει προβεί σε καταγγελία στο 
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων από το οποίο ανα-
μένουμε τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί», 
σημειώνει.
Επιπλέον, αναφέρεται ότι η συντεχνία αποφά-
σισε να απευθυνθεί στο Τμήμα Εργασιακών Σχέ-
σεων, ζητώντας τη μεσολάβηση του με στόχο τη 
συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης εργασίας, 
η οποία να κατοχυρώνει ανθρώπινες συνθήκες 
εργασίας και βασικούς όρους απασχόλησης, ενώ 
η συντεχνία σημειώνει ότι βρίσκεται σε επαφή με 
εργαζόμενους και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες 
για διεύρυνση του μετώπου διεκδίκησης.

ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ: Θύματα άγριας 
εκμετάλλευσης οι εργαζόμενοι οδηγοί 
στη Wolt

ΥΠΑΝ: Ιστορικής σημασίας η κατασκευή του 
νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου

Χ
ρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες προκει-
μένου και η Κύπρος να αποκτήσει επιτέ-
λους ένα σύγχρονο μουσείο, εφάμιλλο της 
ιστορικής κληρονομιάς της και της σημασί-

ας που πρέπει να αποδίδουμε σε αυτήν, αναφέρει, 
σε γραπτή δήλωση του με την ευκαιρία της υπογρα-
φής της σύμβασης για την κατασκευή του νέου Αρ-
χαιολογικού Μουσείου Κύπρου, ο Υπουργός Παι-
δείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόδρομος Προ-
δρόμου.
Συγχαίρει, παράλληλα, τον Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων, Γιάννη Καρούσο, τους ανά-
δοχους και όλους τους συντελεστές του έργου, επι-
σημαίνοντας ότι πρόκειται πράγματι για μια ιστορι-
κής σημασίας απόφαση.
«Χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες προκειμένου 
και η χώρα μας να αποκτήσει επιτέλους ένα σύγ-
χρονο μουσείο, εφάμιλλο της ιστορικής κληρονο-
μιάς της και της σημασίας που πρέπει να αποδί-
δουμε σε αυτήν. Από χρόνια μας προβλημάτιζε το 
ότι η Κύπρος, όντας μια από τις χώρες της Ευρώπης 

με το μεγαλύτερο βάθος στην Ιστορία, ήταν ίσως η 
μοναδική που δεν διέθετε ένα σύγχρονο και λει-
τουργικό μουσείο, αντάξιο της αρχαιολογικής και 
ιστορικής κληρονομιάς της», προσθέτει.
Ο κ. Προδρόμου αναφέρει, επίσης, ότι με την από-
φαση αυτή και την έναρξη υλοποίησης του έργου, 
η οποία πιστώνεται και θα είναι μια από τις σημα-
ντικές στιγμές της διακυβέρνησης του Προέδρου 
Νίκου Αναστασιάδη, η Κύπρος θα αποκτήσει ένα 
μουσείο που, όπως φαίνεται και από τα σχέδια, θα 
είναι ένα εμβληματικό κτήριο της πρωτεύουσάς 
«και θα λειτουργήσει ως προμετωπίδα στις προ-
σπάθειες για συστηματική φροντίδα, ανάπτυξη και 
διάδοση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονο-
μιάς μας, μέσω του Υφυπουργείου Πολιτισμού».
«Ένα τέτοιο σύγχρονο και λειτουργικό μουσείο 
αφορά άμεσα και την εκπαίδευση και το Υπουργείο 
Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, αφού θα διευ-
κολύνει και θα εμπλουτίσει την ιστορική παιδεία 
των επόμενων γενεών και θα αξιοποιείται σε διαρκή 
βάση από τα σχολεία», καταλήγει.

 Μεγάλη καθυστέρηση παρατηρείται στη λήψη των 
απαραίτητων μέτρων (π.χ. δημιουργία πρατηρίων 
χαμηλού κόστους κ.α.) από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία 
για ενίσχυση του ανταγωνισμού, αναφέρει η Ελεγκτική 
Υπηρεσία στην έκθεσή της με θέμα «Έλεγχος του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας», ενώ 
επισημαίνει, ακόμα, ότι η διαχείριση των Κυβερνητικών 
Βιομηχανικών Περιοχών παρουσιάζει σοβαρές 
αδυναμίες.

Ο
πως αναφέρει στην έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία, 
στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγ-
ματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του άρθρου 81 
του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιο-

νομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), η Ελεγκτική Υπηρεσία δι-
εξήγαγε έλεγχο σε δείγμα συναλλαγών εισπράξεων και πληρωμών 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) για το 
έτος 2020, το οποίο επιλέγηκε με συγκεκριμένη μεθοδολογία, στο 
πλαίσιο του ελέγχου που αποσκοπούσε στη διατύπωση ελεγκτικής 
γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημο-
κρατίας.
Επίσης, διενήργησε έλεγχο συμμόρφωσης στη Διοίκηση του 
Υπουργείου για το έτος 2019, ο οποίος όμως επικαιροποιήθηκε 
μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου.
Στο κεφάλαιο «γενικά συμπεράσματα» αναφέρεται ότι με βάση τα 
επιμέρους ευρήματα του οικονομικού ελέγχου, καθώς και του ελέγ-
χου συμμόρφωσης, η Υπηρεσία καταλήγει στο ότι η όλη διαδικασία 
παρακολούθησης των τιμών πετρελαιοειδών ενδεχομένως να ήταν 
«αλυσιτελής, λαμβάνοντας υπόψη ότι, το υπόβαθρο για έκδοση 
διατάγματος για καθορισμό ανώτατης χονδρικής τιμής πώλησης 
πετρελαιοειδών, μέχρι την πρόσφατη τροποποίηση της σχετικής 
νομοθεσίας, ήταν προβληματικό».
Επίσης, σημειώνει, «παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη 
των απαραίτητων μέτρων (π.χ. δημιουργία πρατηρίων χαμηλού 
κόστους κ.ά.) από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία για ενίσχυση του 
ανταγωνισμού».
Η Ελεγκτική Υπηρεσία στην έκθεσή της σημειώνει ότι η διαχείριση 
των Κυβερνητικών Βιομηχανικών Περιοχών (ΚΒΠ) παρουσιάζει 
σοβαρές αδυναμίες.
Προσθέτει ότι η ανάγκη για άμεση αναθεώρηση των συμβάσεων 
μίσθωσης βιομηχανικών οικοπέδων με σκοπό τη διόρθωση της ετε-
ροβαρούς, εις βάρος του Κράτους, φύσης των συμβάσεων που χρη-
σιμοποιούνται μέχρι σήμερα, κρίνεται επιτακτική, έτσι ώστε να μην 
επιτρέπεται η κακοδιαχείριση της δημόσιας περιουσίας και η κερ-
δοσκοπία ιδιωτικών συμφερόντων εις βάρος του δημοσίου.
Αναφέρει ακόμη ότι παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην 
είσπραξη των οφειλόμενων ενοικίων από μισθωτές ΚΒΠ, με απο-
τέλεσμα οι κίνδυνοι απώλειας ή ζημιάς εις βάρος της Δημοκρατίας 
να είναι υπαρκτοί.
Τέλος, στις γενικές της συστάσεις, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει 
πιστή συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο και τις ορθές πρακτικές 
και διαδικασίες για χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση, δια-
σφάλιση των συμφερόντων του Κράτους και τήρηση των Γενικών 
Αρχών του Διοικητικού Δικαίου.

Ελεγκτική Υπηρεσία: 
Σοβαρές αδυναμίες στη 
διαχείριση βιομηχανικών 
περιοχών
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 Στις Τομές στα Γεγονότα 
φιλοξενήθηκε ο 
Τοποτηρητής του 
Αρχιεπισκοπικού θρόνου, 
Μητροπολίτης Πάφου 
Γεώργιος, ο οποίος 
μίλησε για τις εκλογές 
της Κυριακής, αλλά και 
για το ενδεχόμενο των 
πριμοδοτήσεων.

Α
ρχικά ανέφερε ότ ι 
ο λαός ωρίμασε και 
οι υποψήφιοι. «Ό-
ταν ερχόντουσαν κά-

ποιες πληροφορίες ότι υπο-
στηρικτές υποψηφίων ήθελαν 
να θέσουν διάφορα θέματα, 
προσπαθήσαμε να αποφορτί-
σουμε το κλίμα. Δεν χρειάζε-
ται να πυροδοτήσουμε κατα-
στάσεις που την επόμενη μέ-
ρα θα βρούμε μπροστά μας».
Συμπλήρωσε ότι την επόμενη 
μέρα ένας θα εκλεγεί Αρχιε-
πίσκοπος και οι άλλοι θα τον 
βοηθήσουν έτσι ώστε να συν-
διοικήσουν μαζί την Εκκλη-
σία.
Ακόμη, ανέφερε ότι αν κατα-
λάβει ο λαός ότ ι έ χε ι ένα 
μεγάλο δικαίωμα τότε θα πρέ-
πει να το χρησιμοποιήσει. «Οι 
Οικουμενικές Σύνοδοι δίνουν 
το δικαίωμα στους Επισκό-
πους. Η Εκκλησία μας κρά-
τησε μια παράδοση που θέλει 
τον λαό να αναμιγνύεται».
Πρόσθεσε ότι είναι 6 υποψή-
φιοι και ο λαός έχει δικαίωμα 
να επιλέξει τους τρεις. «Έχω 
πει ότι θα μπορούσε να γίνει 
έμμεση η συμμετοχή του λαού 
με τις εκλογές των εκκλησια-
στικών Επιτροπών. Θα ήταν 
μια προτροπή για να ενδια-
φερθούν στα κοινά της Εκκλη-
σίας». Επεσήμανε ότι έτσι θα 
αποφεύγονταν και οι εν τά-
σεις. «Το ίδιο και για τις Αρχι-

επισκοπικές. Οι Επίτροποι 
θα ήταν οι εκπρόσωποι του 
λαού».
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο 
πριμο δ οτ ήσ εων  α ν έφ ε ρε 
ότι η πριμοδότηση δεν είναι 
παράνομη αλλά ανήθική και 
αντιεκκλησιαστικό γεγονός. 
«Όταν αυτοί κόπτον ται γ ια 
το καλό του λαού, πώς θα την 
αλλοιώσουμε; Όταν θα προ-
τρέψουν δικούς τους ανθρώ-
πους να ψηφίσουν βασιζόμε-
νοι σε στόχους και εις βάρος 
κάποιων άλλων». Διευκρίνισε 
ότι αυτό θα οδηγήσει σε αντί-
δραση της Συνόδου. «Εκεί-
νον που θέλουν απλώς να 
τον στείλουν ως εξιλαστήριο 
θύμα θα τον επιλέξει η Σύνο-
δος. Κάνω έκκληση να απο-
φευχθεί, δίνουμε λανθασμένο 
μήνυμα στο λαό».
Ο Μητροπολίτης Πάφου εξή-
γησε ότι το καταστατικό έγινε 
με μια φιλοσοφία. «Άλλα τα 
κριτήρια του λαού και άλλα 
της Συνόδου. Η Σύνοδος θα 
συνεργασ τεί με 
τον νέο Αρχιεπί-
σκοπο την επό-
μενη μέρα».
Τέ λος, ανέφερε 
ότι την Κυριακή 
ο κάθε Επίσκο-
πος θα πει σ το 
κήρυγμά του για 
το μεγάλο γεγο-
νός της σάρκωσης του Χρι-
στού. «Θα πει ότι τοποθετή-
σαμε το στίγμα μας ενώπιόν 
σας, επιλέξτε όποιον θέλετε».

Θα συσταθεί Κέντρο 
Χειρισμού Κατάστασης 
Κρίσεων
Ένας μεγάλος αριθμός μελών 
της Αστυνομίας θα συνδρά-
μει για την ομαλή διεξαγωγή 
των Αρχιεπισκοπικών Εκλο-
γών, την Κυριακή, 18 Δεκεμ-

βρίου, μέσα και έξω από τα 
κατά τόπους εκλογικά κέντρα.
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ και 
ερωτηθείς σχετικά, ο εκπρό-
σωπος Τύπου της Αστυνομίας, 
Χρίστος Ανδρέου, είπε ότι η 
Αστυνομία θα αναλάβει την 
αστυνόμευση και την τήρηση 
του νόμου και της τάξης σε 
όλες τις εκλογικές περιφέρειες 
από την έναρξη της ψηφοφο-
ρίας μέχρι και το τέλος της 
καταμέτρησης των ψήφων.
Επιπλέον, είπε ο κ. Ανδρέου, 
θα λάβει μέτρα ασφάλειας σε 
όλους τους πιθανούς χώρους 
εκδηλώσεων ή και χώρους 
που ενδεχομένως θα χρεια-
στεί η παρουσία της Αστυνο-
μίας, σε συνεργασία με τον 
Γενικό Έφορο Αρχιεπισκοπι-
κών Εκλογών, και διαθέτοντας 
τον ανάλογο αριθμό μελών 
της Αστυνομίας για την συγκε-
κριμένη επιχείρηση.
Σημείωσε ότ ι θα συσταθεί 
Κέντρο Χειρισμού Κατάστα-
σης Κρίσεων, το οποίο θα λει-

τουργεί από τις 9 
το πρωί μέχρι τη 
λήξη της επιχεί-
ρησης, με επικε-
φαλής τον Βοηθό 
Αρχηγό Επιχειρή-
σεων, βοηθού-
μενο από το Διοι-
κητή της ΜΜΑΔ.
Ε ρ ω τ η θ ε ί ς  μ ε 

ποιο τρόπο θα συνδράμει η 
Ασ τυνομία σ τη διεξαγωγή 
των εκλογών, ο κ. Ανδρέου 
είπε ότι ένας μεγάλος αριθ-
μός μελών της Αστυνομίας 
θα καλύπτει με μηχανοκίνη-
τες περιπολίες όλες τις πόλεις, 
τα προάστια και τα χωριά της 
κάθε επαρχίας, μέσα και έξω 
από τα κατά τόπους εκλογικά 
κέν τρα σε συνεννόηση με 
τους εφόρους εκλογής κατά τη 
διάρκεια της διεξαγωγής των 

εκλογών αλλά και στην κατα-
μέτρηση των ψήφων, ώστε η 
ψηφοφορία να διεξαχθεί υπό 
συνθήκες ομαλότητας, τάξης 
και ασφάλειας.

Οι συστάσεις Λοϊζίδου 
για πολιτειακές εκλο-
γές ισχύουν και για Αρ-
χιεπισκοπικές
Οι συστάσεις του Γραφείου 
της Επιτρόπου Προστασίας 
Δεδ ομέ νων  Προ σ ωπικού 
Χαρακτήρα αναφορικά με τις 
προηγούμενες πολιτε ιακές 
εκλογές ισχύουν και για τις 
Αρχιεπισκοπικές Εκλογές.
«Ενόψε ι  των επικε ίμε νων 
Αρχιεπισκοπικών Εκλογών, 
θεωρώ χρήσιμο να ενημε-
ρώσω κάθε ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο, ότι ισχύουν κατ’ 
αναλογία οι συστάσεις του 
Γραφείου μου αναφορικά με 
προηγούμενες Πολιτε ιακές 
Εκλογές», αναφέρει, σε ανα-
κοίνωση της, η Επίτροπος 
Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνη 
Λοϊζίδου Νικολαΐδου.                                         
Ιδιαίτερη μνεία, σημειώνει, 
γίνεται αναφορικά με την ανα-
φώνηση του αριθμού δελτίου 
ταυτότητας, κατά τη διάρκεια 
της ψηφοφορίας, από τους 
υπαλλήλους της εκλογ ικής 
διαδικασίας.
Συγκεκριμένα, αναφέρει η 
Επίτροπος, ο αριθμός δελτίου 
ταυτότητας των ψηφοφόρων 
δεν θα αναφωνείται μεγαλο-
φώνως, καθ’ ότι αυτό ελλο-
χεύει κινδύνους κοινοποίη-
σής του σε μη εξουσιοδοτη-
μένα άτομα.
Προσθέτει, τέλος, ότι κατά την 
ημέρα των εκλογών, λειτουρ-
γοί του Γραφείου της και η 
ίδια θα επισκεφθούν εκλογικά 
κέντρα για έλεγχο της συμ-
μόρφωσης με τα πιο πάνω.

Π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κε  τ ην 
Πέμπτη η άσκηση αεράμυ-
νας «APHRODITE SHIELD», 
στην οποία συμμετείχαν οι 
Μονάδε ς Αεράμυνας της 
Διοίκησης Αεροπορίας της 
Εθνικής Φρουράς και αερο-
σκάφη της Βασιλικής Αερο-
πορίας.
Ανακοίνωση αναφέρει ότι 
σκοπός της άσκησης που 
διεξάχθηκε για πρώτη φορά, 
ήταν η εκπαίδευση του προ-
σωπικού αεράμυνας της 
Εθνικής Φρουράς στις τακτι-
κές ανάπτυξης αεροπορικών 
δυνάμεων, στην αύξηση της 
επιχειρησιακής ετοιμότη-
τας και του επιπέδου τυπο-
ποίησης κατά την σχεδίαση 
και διεξαγωγή αεροπορικών 
επιχειρήσεων.
Ενεργοποιήθηκε το σύστημα 
αεράμυνας, καθώς και το 
σύστημα αυτοπροστασίας 
των ε γκατασ τάσ εων της 
Εθνικής Φρουράς και αξιο-
λογήθηκε η απόδοση του σε 
ρεαλιστικές συνθήκες, αντι-
με τωπίζ ον τας σύγ χρονα 
μαχητικά αεροσκάφη.
Επιπλέον, το προσωπικό 
εξασκήθηκε στις διαδικα-
σίες τακτικού ελέγχου των 
όπλων και στη διαβίβαση 
πληροφοριών καθώς και 
στις διαδικασίες αεράμυνας 
του Κέντρου Αεροπορικού 
Ελέγχου.
Η ανα κοίνω σ η π ρ ο σ θέ-
τει πως η άσκηση, η οποία 
εντάσσεται στο Πρόγραμμα 
Διμερούς Αμυντικής Συνερ-
γασίας μεταξύ Κυπριακής 
Δημοκρατίας και Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, κρίνεται ως 
ιδιαίτερα επωφελής, καθώς 
παρέχει τη δυνατότητα στο 
προσωπικό της  Εθν ικής 
Φρουράς να συνεκπαιδευ-
τεί με Μονάδες των Βρετα-
νικών Ενόπλων Δυνάμεων, 
προάγοντας με αυτόν τον 
τρόπο τη διαλειτουργικό-
τητα και την ανάπτυξη σχέ-
σεων στον τομέα της αερο-
πορικής συνεργασίας.

Πραγματοποιήθηκε 
η «APHRODITE 
SHIELD» με 
συμμετοχή ΕΦ και 
ΗΒ

Μητροπολίτης Πάφου: Ανήθικη η 
πριμοδότηση - Η Σύνοδος θα αντιδράσει 
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διεθνή νέα

Σ
τη φυλακή θα παραμείνουν, με από-
φαση του προδικαστικού συμβουλί-
ου στις Βρυξέλλες, ο Ιταλός σύντρο-
φος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο 

Τζόρτζι και ο πρώην ευρωβουλευτής, Αντό-
νιο Παντσέρι, που εμφανίζεται ως «εγκέφα-
λος» του κυκλώματος που εμπλέκεται στο 
σκάνδαλο χρηματισμού από το Κατάρ -γνω-
στό ως QatarGate.
Οι βελγικές αρχές αποφάσαν να συνεχιστεί 
η προφυλάκιση για τον Φραντσέσκο Τζόρτζι 
και τον Ιταλό πρώην ευρωβουλευτή, Αντό-
νιο Παντσέρι.
Ο τρίτος κατηγορούμενος, Ιταλός υπήκοος 
και επικεφαλής της ΜΚΟ, Νικολό Φιγκά 
Ταλαμάνγκα, αποφυλακίζεται, αλλά με ηλε-
κτρονικό βραχιολάκι.
Η κατηγορούμενη Εύα Καϊλή δεν ήταν 
παρούσα στη σημερινή ακροαματική δια-
δικασία, αφού ζήτησε αναβολή -θα εμφανι-
στεί ενώπιον της έδρας στις 22 Δεκεμβρίου.
Εάν ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης 

αυτής εντός 24 ωρών, θα εμφανιστούν ενώ-
πιον του τμήματος κατηγορίας του Εφετείου 
των Βρυξελλών εντός 15 ημερών.

Απούσα η Εύα Καϊλή από τη δια-
δικασία 
Η συνεδρίαση του προδικαστικού συμβου-
λίου ολοκληρώθηκε στις 15:30 το μεσημέρι, 
ενώ απούσα από τη διαδικασία ήταν η Εύα 
Καϊλή, που ζήτησε και έλαβε αναβολή για 
τις 22 Δεκεμβρίου, οπότε και αναμένεται ότι 
θα κριθεί η τύχη της. Η ίδια επικαλέστηκε 
την απεργία του συνδικάτου των αστυνομι-
κών υπαλλήλων, που καθιστούσε ανέφικτη 
τη μεταφορά της από τις φυλακές στον χώρο 
του δικαστηρίου. 
Εντύπωση προκάλεσε ότι η κυρία Καϊλή 
και ο σύζυγός της εκπροσωπούνται από 
διαφορετικούς δικηγόρους. Χθες, η κυρία 
Καϊλή μεταφέρθηκε στις υπερσύγχρονες 
φυλακές Χάρεν από τις φυλακές Σεν Ζιλ, 
όπου τελούσε υπό κράτηση.

Α
πόφαση με το βλέμμα στις ε-
κλογές του Ιουνίου του 2023, 
στις οποίες διακυβεύεται το 
πολιτικό μέλλον του Τούρκου 

προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, ήταν αυ-
τή που αφορά τον δήμαρχο Κωνσταντι-
νούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Η καταδίκη 
σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και επτά 
μηνών για «προσβολή αξιωματούχων» 
του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου 
συνοδεύεται και από ποινή στέρησης 
πολιτικών δικαιωμάτων, για χρόνο ίσο 
με τη φυλάκιση.
Λίγους μήνες μετά την περιπετειώδη 
εκλογική του νίκη το 2019, ο Ιμάμογλου 
είχε δηλώσει ότι εκείνοι που ακύρωσαν 
την εκλογή του ήταν «ηλίθιοι». Απλώς 
επαναλάμβανε την έκφραση που λίγες 
ώρες πριν είχε χρησιμοποιήσει εναντίον 
του ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν 
Σοϊλού.
Με την προϋπόθεση ότι θα οριστικοποι-
ηθεί σε δεύτερο βαθμό από την τουρ-
κική Δικαιοσύνη, το διάστημα είναι 
αρκετό για να θέσει εκτός πολιτικής 
μάχης τον Ιμάμογλου, καθώς θα του στε-
ρήσει και τη δημαρχία της Κωνσταντι-
νούπολης, όπως σημειώνει η Hurriyet.
Εξάλλου ο δικηγόρος του, εν μέσω της 
δίκης, είχε υπενθυμίσει ότι οποιαδήποτε 
καταδίκη του Ιμάμογλου σε περισσό-
τερο από ένα χρόνο φυλάκιση -«ακόμη 
και για έναν χρόνο και μια ημέρα»-θα 
σημάνει αυτομάτως πως εξαιρείται από 
την πολιτική ζωή για τέσσερα χρόνια. 
Αυτό θα είναι ίσως μια συμβολική «εκδί-
κηση» για την πλευρά του Ερντογάν: ο 
Ιμάμογλου είχε κερδίσει τη δημαρχία 
μόνο μετά την επανάληψη της διαδικα-
σίας, που η πλευρά της κυβέρνησης είχε 
προσβάλει δικαστικά με το επιχείρημα 

της προβληματικής καταμέτρησης. Στην 
πράξη πήρε στα χέρια του το «κάστρο» 
από όπου ξεκίνησε η πολιτική καριέρα 
του Ερντογάν.
Πολύ περισσότερο, όμως, η πλευρά 
Ερντογάν ενδιαφέρεται να αποκλείσει 
έναν από τους πιο υπολογίσιμους πολι-
τικούς αντιπάλους του προέδρου και, 
όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ως 
τώρα, έναν από τους λίγους που είναι σε 
θέση να αντιπαρατεθούν με ελπίδες ένα-
ντι του Ερντογάν. 
Σε δημοσκόπηση που είχε δημοσιευτεί 
την περασμένη εβδομάδα και σε ερώ-
τηση σχετικά με τον ποιόν θα ψήφιζαν οι 
Τούρκοι για πρόεδρό τους, ο Ερντογάν 
είδε τη διαφορά που τον χωρίζει από τον 
δήμαρχο της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, 
να αυξάνεται κατά περίπου 7 ποσοστι-
αίες μονάδες τον Νοέμβριο σε σύγκριση 
με τον Οκτώβριο, ενώ τον προσπέρασε 
και ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Ιμά-
μογλου. Αντίθετα, είδε τη διαφορά του 
να αυξάνεται μονάχα από τον Κιλιτσντά-
ρογλου, τον πρόεδρο των Ρεπουμπλικα-
νών, και να προηγείται, πλέον, κατά περί-
που πέντε μονάδες.
Εν τω μεταξύ, έχουν διατυπωθεί κατη-
γορίες και κατά του προέδρου του CHP 
και πιθανού υποψηφίου στις προεδρι-
κές εκλογές Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου για 
«διασπορά ψευδών ειδήσεων». Βάσει 
της νέας νομοθεσίας περί παραπληρο-
φόρησης, ο Κιλιτσντάρογλου κινδυνεύει 
να καταδικαστεί σε τρία χρόνια φυλά-
κιση και κατά συνέπεια να μη μπορέσει 
να θέσει -ούτε αυτός- υποψηφιότητα στις 
προεδρικές εκλογές. Τον Ιανουάριο άλλο 
δικαστήριο θα αποφασίσει αν θα απαγο-
ρευτεί η άσκηση πολιτικής στο HDP, το 
φιλοκουρδικό κόμμα.

Ο Ερντογάν κόβει τον Ιμάμογλου 
από υποψήφιο με την καταδίκη 
του 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
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Qatargate: Στη φυλακή για ακόμη 
ένα μήνα ο Τζόρτζι και ο Παντσέρι, 
αποφάσισε το δικαστήριο 

Μ
πορεί το Qatargate που έχει 
προκαλέσει πολιτικό σεισμό 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις 
τελευταίες ημέρες ωστόσο οι 

έρευνες για την συγκεκριμένη υπόθεση έ-
χει δρομολογηθεί εδώ και καιρό, μιας και 
όπως δημοσιεύει η βελγική εφημερίδα Le 
Soir, οι έρευνες είχαν ξεκινήσει ήδη από 
το 2021.
Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες της γαλ-
λικής εφημερίδας, η δικαστική έρευνα για 
πιθανή διαφθορά στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο ξεκίνησε μετά από έρευνα πληρο-
φοριών από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφα-
λείας του Βελγίου. Όταν οι ερευνητές από 
το Κεντρικό Γραφείο για την Καταστολή της 
Διαφθοράς (OCRC) εισήλθαν στην κατοι-
κία του Αντόνιο Παντζιέρι στις Βρυξέλ-
λες την περασμένη Παρασκευή, δεν εξε-
πλάγησαν ιδιαίτερα όταν ανακάλυψαν ένα 
μεγάλο χρηματικό ποσό εκεί. Αυτό συνέβη 
γιατί άλλη υπηρεσία ασφαλείας είχε ήδη 
παρατηρήσει εκεί τα μετρητά του Ιταλού 
πρώην ευρωβουλευτή.
Όπως γράφει η Le Soir, «μια αναφορά από 
τις υπηρεσίες πληροφοριών, η οποία γρά-
φτηκε πριν από λίγους μήνες», ήταν η αρχή 

της δικαστικής έρευνας. Με βάση πολλές 
καλά ενημερωμένες πηγές, οι Le Soir και 
Knack αποκαλύπτουν τη γένεση της έρευ-
νας του OCRC. Ήδη από το 2021, η Κρατική 
Ασφάλεια του βελγίου ξεκίνησε έρευνα 
με βάση πληροφορίες για την παρέμβαση 
ξένης δύναμης. Αυτή ήταν που τελικά οδή-
γησε στη δικαστική έρευνα.
Δεν είναι ασυνήθιστο, γράφει η βελγική 
εφημερίδα, για την Ασφάλεια να χρησιμο-
ποιεί τις λεγόμενες ειδικές μεθόδους πλη-
ροφοριών («BIM») σε τέτοιες περιπτώσεις. 
Μέθοδοι επικυρωμένες από την ad hoc 
επιτροπή, που αποτελείται από επαγγελ-
ματίες δικαστές που είναι υπεύθυνοι για να 
κρίνουν τη συνάφεια της μεθόδου σταθμί-
ζοντας το συμφέρον της έρευνας έναντι του 
δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. «Κάποιος 
σκέφτεται, για παράδειγμα, υποκλοπές 
τηλεφώνου ή επιχειρήσεις διείσδυσης. Με 
άλλα λόγια: πολύ πριν η εισαγγελία και η 
αστυνομία αρχίσουν να εργάζονται για την 
φερόμενη εγκληματική οργάνωση, ορι-
σμένοι αναλυτές και επιχειρησιακοί πρά-
κτορες της Κρατικής Ασφάλειας ερευνού-
σαν ήδη αυτόν τον φάκελο», γράφει η Le 
Soir.

Οι Βέλγοι ερευνούσαν το 
σκάνδαλο από το 2021
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Έ
να νέο πρόσωπο αναζητεί το λόμπι της 
βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων στις 
Βρυξέλες για να αντικαταστήσει την Εύα 
Καϊλή, η οποία θεωρείτο μια από τις με-

γαλύτερες υποστηρίκτριες του.
Η εμπλοκή της Καϊλή στο «Qatargate» έχει προ-
καλέσει σοβαρούς κλυδωνισμούς στην βιομη-
χανία των κρυπτονομισμάτων η οποία βάλλεται 
λόγω της πτώσης της αξίας τους, των σκανδά-
λων και των προσπαθειών για τη ρύθμιση τους.
Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η ευρωπαϊκή 
σελίδα του Politico, τρεις κεντροδεξιοί ευρω-
βουλευτές έχουν οριστεί ως «πιθανοί κληρο-
νόμοι του κρυπτο-στέμματος» που φορούσε 
μέχρι πριν από λίγες μέρες η Εύα Καϊλή.  
Κανείς τους, ωστόσο, δεν έχει υποστηρίξει 
τόσο δυναμικά αυτή την βιομηχανία όσο η ίδια, 
κάτι που αποτελούσε εξαίρεση για την κεντρο-
αριστερά και την αριστερή πτέρυγα του ευρω-
κοινοβουλίου  «Ήταν μια ένθερμη υποστηρι-
κτής, αλλά ήδη μάλλον απομονωμένη στην αρι-
στερή πλευρά του πολιτικού φάσματος», είπε ο 
Ολλανδός σοσιαλιστής Paul Tang. «Αν υπάρχει 
ένα δίδαγμα που πρέπει να αντληθεί είναι ότι ο 

επόμενος υποστηρικτής πρέπει να είναι καθα-
ρός».
Οι εταιρείες που αναπτύσσουν την τεχνολογία 
που βρίσκεται πίσω από αυτά που έχουν γίνει 
γνωστά ως μη ανταλλάξιμα παραστατικά (NFTs), 
παρατηρούν με προσοχή τις εξελίξεις γύρω από 
το «Qatargate» καθώς η Εύα Καϊλή συνέτασσε 
πριν την σύλληψη της έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τον εκκολαπτόμενο τομέα.
Η υπεράσπιση της βιομηχανίας από την ευρω-
βουλευτή, λέει το Politico, τράβηξε την προ-
σοχή όταν νομοθέτες από τους Πράσινους και 
τις Σοσιαλιστικές πολιτικές ομάδες προσπάθη-
σαν να καταπολεμήσουν το τεράστιο αποτύ-
πωμα άνθρακα των κρυπτονομισμάτων και να 
περιορίσουν τα υψηλά πρότυπα ιδιωτικότητας 
της βιομηχανίας.
Οι  λομπίστες που μίλησαν στο Politico επαίνε-
σαν την Ελληνίδα ευρωβουλευτή για το έργο 
της στα NFT, αν και αναγνώρισαν ότι το σκάν-
δαλο θα είναι δύσκολο να ξεπεραστεί. Οι ενώ-
σεις του κλάδου Blockchain for Europe και η 
European Crypto Initiative αρνήθηκαν να σχο-
λιάσουν.

Δ
ραπέτευσε από τον ρωσικό στρα-
τό τον Σεπτέμβριο και διέφυγε στην 
Ευρώπη μέσω Λευκορωσίας και 
Καζακστάν. Πρόκειται για τον  Nικί-

τα Τσιμπρίν πρώην στρατιώτη από την πόλη 
Γιακούτσκ της Ρωσίας.
Σε συνέντευξή του στο CNN, μιλάει έξω από 
τα δόντια για την απάνθρωπη συμπεριφορά 
Ρώσων στρατιωτών που πολεμούν στην 
Ουκρανία επισημαίνοντας ότι δεν διστάζουν 
να σκοτώσουν εν ψυχρώ τους Ουκρανούς.
Ο ίδιος υποστηρίζει ότι υπηρέτησε στην 
64η Ταξιαρχία Μηχανοκίνητων Τυφεκίων 
Φρουράς, τη διαβόητη ρωσική στρατιω-
τική μονάδα που κατηγορείται για εγκλή-
ματα εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια 
της επίθεσής τους στη Μπούτσα, τη Μπορο-
ντιάνκα και άλλες πόλεις και χωριά βόρεια 
του Κιέβου.
Τα στρατεύματα της ταξι-
αρχίας του Τσιμπρίν χαρα-
κτηρίστηκαν «εγκληματίες 
πολέμου» από το ουκρα-
νικό Υπουργείο Άμυνας τον 
Απρίλιο, αφού ανακαλύ-
φθηκαν ομαδικοί τάφοι που 
περιείχαν δολοφονημένους 
αμάχους και πτώματα στους 
δρόμους μετά την αποχώ-
ρηση των ρωσικών δυνάμεων από την περι-
οχή του Κιέβου.
Στρατιωτικά έγγραφα του Τσιμπρίν, που 
περιήλθαν στην κατοχή του CNN, δείχνουν 
ότι ο διοικητής του ήταν ο Αζάτμπεκ Ομουρ-
μπέκοφ, γνωστός ως ο «χασάπης της Μπού-
τσα», στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επι-
βάλει κυρώσεις σε ολόκληρη την ταξιαρχία.
Το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανά-
μειξη στις μαζικές δολοφονίες, ενώ επανέ-
λαβε αβάσιμους ισχυρισμούς ότι οι εικόνες 
πτωμάτων αμάχων ήταν ψεύτικες.
Σε μια κίνηση που προκάλεσε οργή σε όλο 
τον κόσμο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ 
Πούτιν απένειμε στη μονάδα έναν τιμητικό 
στρατιωτικό τίτλο και την επαίνεσε για τον 
«ηρωισμό» και τις «τολμηρές ενέργειές της». 
Ο Τσιμπρίν, πάντως, δεν είδε κανέναν ηρωι-
σμό, αλλά πολλά από τα εγκλήματα.
Μιλώντας στο CNN, από μια ευρωπαϊκή 
χώρα που έχει ζητήσει άσυλο, περιέγραψε 
ορισμένα από τα εγκλήματα στα οποία λέει 
ότι υπήρξε μάρτυρας και άλλα για τα οποία 
άκουσε μαρτυρίες, και είπε ότι θα ήταν έτοι-

μος να καταθέσει εναντίον της μονάδας του 
σε διεθνές ποινικό δικαστήριο. Υποστηρίζει 
ότι ο ίδιος δεν διέπραξε κανένα έγκλημα.
«Δεν είδα δολοφονίες, αλλά είδα βιαστές να 
τρέχουν μακριά, να τους κυνηγούν (από υψη-
λόβαθμα μέλη της μονάδας) επειδή διέπρα-
ξαν βιασμό», είπε.
Είπε επίσης ότι η μονάδα είχε «άμεση εντολή 
να δολοφονήσει» οποιονδήποτε μοιραζόταν 
πληροφορίες για τις θέσεις της μονάδας, είτε 
στρατιωτικούς είτε πολίτες.
«Αν κάποιος είχε τηλέφωνο, μας επέτρε-
παν να τον πυροβολήσουμε», είπε και ισχυ-
ρίστηκε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως 
κάποιοι από τους άνδρες της μονάδας ήταν 
ικανοί να σκοτώσουν άοπλους πολίτες.
«Υπάρχουν μανιακοί που απολαμβάνουν να 
σκοτώνουν έναν άνθρωπο. Τέτοιοι μανιακοί 
εμφανίστηκαν εκεί», όπως υποστήριξε .

Επιπλέον,  περιέ γραψε 
εκτεταμένες λεηλασίες με 
Ρώσους σ τρατιώτες να 
αρπάζουν υπολογιστές, 
κοσμήματα και οτιδήποτε 
τους έμπαινε στο μάτι. Έκλε-
βαν ακόμα αμάξια και τα 
πουλούσαν στη Λευκορω-
σία.
Όπως εξήγησε, «η νοοτρο-

πία είναι: αν κλέψεις κάτι, είσαι καλός. Αν δεν 
σε πιάσει κανείς, όλα καλά! Αν δεις κάτι που 
είναι ακριβό και το κλέψεις και δεν σε πιά-
σουν, είσαι καλός».
Όσο για τους διοικητές της μονάδας, είπε 
ότι γνώριζαν καλά για τους υποτιθέμενους 
βιασμούς και δολοφονίες και τις λεηλασίες, 
αλλά δεν ίδρωνε το αυτί τους για να αποδο-
θεί Δικαιοσύνη.
Σε ερώτηση του CNN, το ρωσικό υπουργείο 
Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει τους ισχυρι-
σμούς.
Σύμφωνα με τον Τσιμπρίν, οι άνδρες στη 
μονάδα του δεν είχαν την απαραίτητη εκπαί-
δευση για να πολεμήσουν στο μέτωπο.
Υποστήριξε ότι η εκπαίδευση που έλαβε 
η μονάδα του συνίστατο σε διοικητές που 
τους έδωσαν ένα όπλο, έναν στόχο και 5.000 
σφαίρες.
«Συνέχισε να πυροβολείς και μετά είσαι 
ελεύθερος να φύγεις. Κανείς δεν έκανε 
τίποτα. Δεν υπήρχε ουσιαστική εκπαίδευση. 
Προηγουμένως δούλευα με υπολογιστή 
σε γραφείο…», είπε. Εκτός από το ότι ήταν 
κακώς εκπαιδευμένοι, πρόσθεσε, οι περισ-
σότεροι δεν είχαν ιδέα που πήγαιναν.

διεθνή νέα

Οι βαρώνοι των κρυπτονομισμάτων 
έχασαν την μαριονέτα τους

Έσφαζαν και ο Πούτιν επαινούσε 
τον «ηρωισμό» τους, περιγράφει 
Ρώσος αποστάτης

Γερμανία: «Ενωμένη η Ευρώπη στην 
στήριξη της Ουκρανίας όσο συνεχίζει ο 
Πούτιν» λέει ο Όλαφ Σολτς 
Προσπάθειες για την 
υπονόμευση των αξιών της ΕΕ 
με την παρεμπόδιση μέτρων 
εξωτερικής πολιτικής θα 
αποτύχουν, είπε ο Γερμανός 
καγκελάριος, με αναφορά 
στην Ουγγαρία

Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
ενωμένη στην υποστήρι-
ξή της προς την Ουκρα-
νία, δήλωσε σήμερα ο κα-

γκελάριος Όλαφ Σολτς απευθυνό-
μενος στο γερμανικό κοινοβούλιο, 
προσθέτοντας, σε μια προφανή α-
ναφορά στην Ουγγαρία, πως προ-
σπάθειες για την υπονόμευση των 
αξιών της ΕΕ με την παρεμπόδιση 
μέτρων εξωτερικής πολιτικής θα α-
ποτύχουν.
«Οποιοσδήποτε πιστεύει ότι μπο-
ρεί να υπονομεύσει τ ις αξίες της 
ΕΕ, σ τ ις οποίε ς έ χε ι δεσμευθε ί 

κάθε κράτος μέλος, μπλοκάροντας 
τις εξωτερικές πολιτικές της και τις 
πολιτικές ασφαλείας, θα αποτύχει», 
δήλωσε ο Σολτς στους γερμανούς 
βουλευτές.
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η 
Βουδαπέστη ήρε τ ις αν τ ιρρήσεις 
της για ένα δάνειο της ΕΕ προς το 
Κίεβο μετά το μερικό ξεπάγωμα της 
οικονομικής στήριξης της Ουγγα-
ρίας. Η ΕΕ είχε μπλοκάρει τα κεφά-
λαια εξαιτ ίας ανησυχιών γ ια το 
κράτος δικαίου στη χώρα αυτή.
Η υποσ τήριξη προς την Ουκρα-
νία, περιλαμβανομένων κυρώσεων 
σε βάρος της Ρωσίας, θα διατηρη-
θεί και θα ενταθεί όσο ο πρόεδρος 
Βλαν τ ίμιρ Πούτ ιν  συνεχ ίζ ε ι τον 
πόλεμό του εναντίον του Κιέβου, 
πρόσθεσε ο Σολτς.
«Κανένας δεν υποφέρει όσο οι 
Ουκρανοί από τον πόλεμο της 
Ρωσίας - και στεκόμαστε σθεναρά 
στο πλευρό τους», δήλωσε.
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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

Γιατί δεν πρέπει να βοηθάμε τα 
παιδιά όταν δεν το έχουν ανάγκη

Ό
σο καλές κι αν είναι οι προθέ-
σεις σας, με κάθε περιττή βοή-
θεια βάζετε κι ένα επιπλέον «λι-
θαράκι» εξάρτησης και ανα-

σφάλειας στη διαδικασία ανάπτυξής τους.
Η παιδική ηλικία είναι μια πολύ σημαντική 
περίοδος προετοιμασίας για την ενήλικη 
ζωή. Κατά τη διάρκεια αυτής, τα παιδιά θα 
πρέπει να αποκτήσουν σταδιακά τα απα-
ραίτητα εφόδια ώστε να γίνουν ανεξάρ-
τητα και να είναι ικανά να «αντιμετωπί-
σουν» τον κόσμο.
Εάν σε αυτή τη διαδικασία της συνε-
χούς μάθησης και εξέλιξης, εκφράζουμε 
την αγάπη μας κάνοντας τα «πάντα» για 
εκείνα ή αντί για εκείνα, στερούμε τελικά 
την ευκαιρία από τα παιδιά να αποκτήσουν 
χρήσιμα «εργαλεία» ώστε να μπορούν να 
τα καταφέρουν και μόνα τους σε κάθε στά-
διο της ζωής τους.

Γιατί δεν πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά όταν 
δεν το χρειάζονται
Η προστασία δεν ωφελεί να μετατρέπεται 
σε υπερπροστασία για πολλούς λόγους:

Τα παιδιά θέλουν να αισθάνονται 
«χρήσιμα»
Από πολύ μικρή ηλικία, τα παιδιά συχνά 
εκφράζουν τη θέληση να κάνουν πράγματα 
μόνα τους και να βοηθούν τους γονείς τους 
συμμετέχοντας σε καθημερινές εργασίες.
Τα παιδιά αποζητούν και απολαμβάνουν 
τέτοιου είδους ενέργειες καθώς έτσι νιώ-
θουν πιο παραγωγικά, πιο συμμετοχικά μα 
και πιο ανεξάρτητα.
Όταν αποτρέπουμε την δική τους συμβολή 
στην οικογενειακή ζωή, τα περιορίζουμε 
σε έναν παθητικό «ρόλο», στερώντας τους 
αν μη τι άλλο, τη χαρά των «απλών» καθη-
μερινών επιτευγμάτων.

Αν δεν «πάθουν», πώς θα μάθουν;
Για να αναπτύξουν τα παιδιά την αυτοπε-
ποίθησή τους και να αποκτήσουν εμπιστο-
σύνη στις ικανότητές τους, είναι αναπό-
φευκτο, αν όχι επιβεβλημένο, να τους ανα-
γνωρίσουμε το δικαίωμα στα λάθη.
Μέσα από αυτά, τα παιδιά έχουν την ευκαι-
ρία να μάθουν, να βελτιωθούν, να «συνε-
χίσουν» παρά τις ενδεχόμενες δυσκολίες 

και εντέλει να «χτίσουν» την αυτοεκτίμησή 
τους μέσα στο ασφαλές περιβάλλον του 
σπιτιού.

«Σε αγαπώ και σε εμπιστεύομαι»
Ένα από τα πιο πολύτιμα «δώρα» που μπο-
ρούμε να προσφέρουμε στα παιδιά είναι 
να τους δείξουμε εμπράκτως πως τα εμπι-
στευόμαστε.
Το να παρεμβαίνουμε μονίμως και να τα 
βοηθάμε όταν δεν υπάρχει λόγος, τους 
μεταφέρουμε το «μήνυμα» πως δεν είναι 
άξια εμπιστοσύνης.
Κατά συνέπεια, είναι πολύ πιθανό να 
αισθάνονται αδύναμα και άτολμα να δοκι-
μάσουν πράγματα μόνα τους.
Όσο και να τα επαινούμε, τα δικά τους προ-
σωπικά επιτεύγματα είναι εντέλει εκείνα 
που θα τα κάνουν να πιστέψουν πραγμα-
τικά στον εαυτό τους.

Επιτυχημένη ή αποτυχημένη, η 
προσπάθεια «μετράει»
Κάνοντας πράγματα μόνα τους, τα παιδιά, 
όχι μόνο μαθαίνουν συγκεκριμένες δεξιό-
τητες, αλλά και την αξία της προσπάθειας.
Εάν οι γονείς είναι πάντοτε εκεί για να 
λύσουν τα προβλήματα και να καλύψουν 
τις ανάγκες τους, εκείνα τείνουν να απογο-
ητεύονται εύκολα και να τα παρατούν.
Επιπλέον, μη όντας εξοικειωμένα (και) με 
την «αποτυχία», είναι πιθανό να αισθάνο-
νται εξαιρετικά άβολα όταν κάτι δεν πηγαί-
νει όπως αναμένουν.
Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό, όσο κι αν 
λατρεύουμε να τα προστατεύουμε, να ενι-
σχύουμε με κάθε τρόπο την ανεξαρτησία 
και την αυτοπεποίθηση των παιδιών, ανα-
θέτοντας τους ευθύνες, ανάλογα βεβαίως 
με την ηλικία και τις ικανότητές τους.
Σε όλο το μακρύ και συχνά δύσκολο 
«ταξίδι» της ανατροφής τους, μπορούμε 
να τα «συνοδεύουμε» στις τυχόν προκλή-
σεις που αντιμετωπίζουν κι όταν «σκοντά-
φτουν», να τα ενθαρρύνουμε να προσπα-
θούν ξανά.
Κάθε παιδί που από μικρή ηλικία μαθαί-
νει να είναι αυτόνομο και να εμπιστεύεται 
τον εαυτό του, είναι πολύ πιο πιθανό να 
εξελιχθεί σε έναν «υγιή» και χαρούμενο 
ενήλικα.

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

Η 
ίδια ιστορία συνεχίζεται για άλ-
λες δύο εβδομάδες. Ομως αυτή 
τη φορά τής δίνουν και ένα χαπά-
κι την ημέρα. Οταν συμπληρώνε-

ται ο μήνας το αφεντικό τής ανακοινώνει ότι 
του χρωστά 3.500 ευρώ για τα μεταφορικά.
Την πάνε να ψωνίσει, φούστες, εσώρουχα, 
καλλυντικά. Το μαγαζί όπου θα εργαστεί 
είναι οίκος ανοχής. Της εξηγούν πώς πρέπει 
να φέρεται, πώς να ντύνεται, πώς να μιλάει, 
πώς να χαμογελάει. Κυρίως πρέπει να συμ-
μορφώνεται.
Η Τάνια προσπαθεί. Οσες φορές δοκίμασε 
να αντισταθεί η τιμωρία ήταν σκληρή: ξύλο, 
βία, απειλές.
Δέχεται δεκαπέντε πελάτες την ημέρα. Δεν 
επιλέγει ποιους. Δεν έχει διαλείμματα. Της 
δίνουν 20 ευρώ και να είσαι ευχαριστημένη, 
της λένε. Τελικά είχε δίκιο ο πατέρας της. 
Αυτό της αξίζει.
Μία φορά τον μήνα στέλνει ένα μικρό ποσό 
στο σπίτι της. Στη γειτονιά οι φήμες δίνουν 
και παίρνουν για το μαγαζί. Ομως ποιος 
νοιάζεται; Κάθε άνθρωπος κάνει τις δικές 
του επιλογές. Σωστά;
Από ποιον να ζητήσει βοήθεια; Της έχουν 
πει ότι αν διανοηθεί να το σκάσει, στη θέση 
της θα βρεθεί η μικρή της αδελφή.
Αυτό της αξίζει.
Ενας πελάτης αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι 
καλά. Και αυτός νοιάζεται.
Ο πελάτης καλεί το νούμερο 1109 (σ.σ. 
γραμμή πληροφόρησης για την εμπορία 
των ανθρώπων). Η αστυνομία ενημερώνε-
ται. Στο αστυνομικό τμήμα τής κάνουν ερω-
τήσεις. Δεν μιλάει. Δεν ξέρει τι να πει. Της 
είχαν πει πως θα πρέπει να πει ότι το διά-
λεξε, ότι της αρέσει. Τα άλλα δύο κορίτσια 
λένε στην αστυνομία την άλλη εκδοχή.
Μετά την κατάθεση της Τάνιας εμφανίζε-
ται στο αστυνομική τμήμα η Εύα, η κοινω-
νική λειτουργός της Α21. Της πηγαίνει ρούχα 
και είδη πρώτης ανάγκης. Η Τάνια δεν την 
εμπιστεύεται. Θα την κλειδώσουν πάλι σε 
κάποιο δωμάτιο; Στην αρχή δεν της μιλάει 
καθόλου. Μετά τρώει μαζί της. Υστερα από 
λίγο καιρό αρχίζει να μιλάει. Τρέμει στην 
ιδέα να επιστρέψει πίσω. Με τη στήριξη 
της οργάνωσης η Τάνια μέσα σε έναν χρόνο 
μαθαίνει ελληνικά και βρίσκει δουλειά σε 
ένα εστιατόριο. Αυτή τη φορά ξέρει τι να 
προσέξει. Η Τάνια άρχισε πάλι να ονειρεύ-
εται…».
Η εμπορία ανθρώπων είναι η ταχύτερα ανα-
πτυσσόμενη εγκληματική βιομηχανία στον 
κόσμο. Αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη 
πηγή κέρδους μετά τα ναρκωτικά, έχοντας 
υποσκελίσει ακόμη και το εμπόριο όπλων 

καθώς θεωρείται πιο κερδοφόρα από αυτό.
Τα θύματα του trafficking αντιμετωπίζονται 
σαν εμπορεύματα και σαν καταναλωτικά 
προϊόντα που έχουν απολέσει το δικαίωμα 
στην ελευθερία και στο αυτεξούσιο. Βιώ-
νουν απάνθρωπες συνθήκες, συστηματική 
βία, σωματική και ψυχολογική. «Από αυτόν 
τον τρομακτικό αριθμό θυμάτων μόλις το 
1-2% διασώζεται. Ομως τα διασωθέντα 
θύματα αντιμετωπίζουν τεράστιο κίνδυνο 
να καταστούν εκ νέου θύματα αν δεν λάβουν 
την κατάλληλη φροντίδα και στήριξη.
Η Μολδαβία είναι μια από τις κύριες χώρες 
προέλευσης θυμάτων, κυρίως γυναικών και 
παιδιών, με στόχο τη σεξουαλική εκμετάλ-
λευση και την καταναγκαστική εργασία.
Χώρες προέλευσης παραμένουν επίσης η 
Ουκρανία, η Ρουμανία, η Αλβανία αλλά και 
από την Αφρική και ειδικότερα η Νιγηρία, το 
Κονγκό, το Καμερούν, η Ερυθραία», σημει-
ώνουν στην παρέμβασή τους εκ μέρους της 
A21 Greece οι Χρυσή Φίλιου, Λητώ Καρα-
γκούνη και Δήμητρα Στούμπου.
Κοινή συνισταμένη όλων των περιπτώ-
σεων, οι κραυγαλέες κοινωνικές ανισότητες. 
Η φτώχεια και η περιορισμένη μόρφωση 
συνιστούν τις βασικές αιτίες του φαινομέ-
νου. Τα θύματα της εμπορίας βρίσκονται σε 
τεράστια απόγνωση για τη δική τους οικο-
νομική εξασφάλιση καθώς και της οικογέ-
νειάς τους.
Στην πραγματικότητα αγνοούμε το μέγε-
θος του προβλήματος. Πρόκειται για ένα 
καλά κρυμμένο έγκλημα. Είναι ένα αόρατο 
έγκλημα.
«Λόγω ακριβώς της ανέχειάς τους τα θύματα 
της εμπορίας κάνουν ριψοκίνδυνες επιλο-
γές. Η Ελλάδα είναι χώρα διέλευσης αλλά 
και προορισμός των θυμάτων καθώς είναι 
πύλη εισόδου για την Ε.Ε. Οι πλέον ευά-
λωτες ομάδες είναι οι οικονομικοί μετα-
νάστες και οι πρόσφυγες. Νεαρά κορίτσια 
και παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών βρίσκο-
νται εγκλωβισμένα από διεθνή κυκλώματα 
που λειτουργούν. Τα οργανωμένα κυκλώ-
ματα δουλεύουν συστηματικά και με έξυπνο 
τρόπο, ενώ οι διακινητές είναι είτε άντρες 
είτε γυναίκες. Επίσης φροντίζουν να μιλούν 
τη γλώσσα του θύματος καθώς έτσι ισχυρο-
ποιείται ο δεσμός μεταξύ τους», προσθέ-
τουν οι εκπρόσωποι της A21.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης, 
η αλίευση των θυμάτων γίνεται: με ψευδή 
υπόσχεση εργασίας σε ποσοστό 44,51%, με 
πώληση από την οικογένεια κατά 11,13%, 
με εξαπάτηση από ερωτικό σύντροφο 
9,54% (lover boy), άλλο λόγο 5,92%, απα-
γωγή 5,64%, εξαπάτηση από φίλους 4,19%, 
ψευδή υπόσχεση μετανάστευσης 2,17%.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Κ
άθε φορά που έρχεστε αντι-
μέτωποι με ένα δίλημμα, α-
κόμα και το πιο απλό όπως 
τα ρούχα που θα φορέσετε 

το πρωί, αυτό μαρτυρά πολλά για την 
ευφυΐα σας. Σύμφωνα με ερευνητές 
από του Πανεπιστημίου της Δρέσδης 
στη Γερμανία, η αναποφασιστικότη-
τα θεωρείται σημάδι υψηλής νοημο-
σύνης.
Η έρευνά τους, που δημοσιεύ-
τηκε στο Personality and Individual 
Differences, αποτελούσε μια μετα-α-
νάλυση πέντε προηγούμενων μελε-
τών. Σε αυτή τη μελέτη η επιστημο-
νική ομάδα χρησιμοποίησε τις από-
ψεις 1300 ατόμων παρουσιάζο-
ντας τους ορισμένα υποθετικά 
σενάρια.
Αρχικά, οι ερευνητές ζήτησαν 
από τους συμμετέχοντες να 
αξιολογήσουν ορισμένες 
δηλώσεις, με τις οποίες θα 
έπρεπε να συμφωνήσουν 
ή να διαφωνήσουν σε μια 
κλίμακα από το 1 (διαφωνώ 
απόλυτα) έως το 5 (συμφωνώ 
απόλυτα) όπως:
Οι σκέψεις μου είναι συχνά 
αντιφατικές
Συχνά νιώθω διχασμένος 
ανάμεσα σε δύο πλευρές 
ενός θέματος
Μερικές φορές, όταν σκέ-
φτομαι ένα θέμα, αισθάνομαι 
ότι αμφιταλαντεύομαι από 
πλευρά σε πλευρά
Όσοι ήταν πιο αναποφάσι-
στοι είχαν την τάση να χρειά-
ζονται περισσότερο χρόνο για 
να βρουν τις απαντήσεις τους.
Στο πρώτο υποθετικό σενάριο, 
οι συμμετέχοντες είχαν μόλις γνω-
ρίσει ένα άτομο που πίστευαν ότι ήταν 
εξωστρεφές. Στη συνέχεια, θα μπο-
ρούσαν να του κάνουν μια από τις δύο 
ακόλουθες ερωτήσεις:
Σου αρέσει να περνάς χρόνο στο σπίτι 
μόνος/η; Σου αρέσει να πηγαίνεις σε 
πάρτι;
Όσοι επέλεξαν τη δεύτερη ερώτηση 
θεωρήθηκε ότι παρουσίασαν σημά-
δια «προκατάληψης επιβεβαίωσης», 
επειδή έψαχναν μόνο για πληροφο-
ρίες που συμφωνούσαν με την υπό-
θεσή τους για τα χαρακτηριστικά ενός 
εξωστρεφή.
Όσοι όμως επέλεξαν την πρώτη ερώ-

τηση, παρουσίασαν υψηλές τάσεις 
αμφιθυμίας, επειδή ήθελαν να αμφι-
σβητήσουν την επίσημη αφήγηση και 
να ψάξουν βαθύτερα.
Στο επόμενο πείραμα, οι συμμετέχο-
ντες πληροφορήθηκαν για έναν εργα-
ζόμενο, τον κύριο Muller, ο οποίος 
επιθυμούσε την ανανέωση της σύμ-
βασής του. Τους ζητήθηκε να δια-
βάσουν τις αναφορές και να σχη-
ματίσουν μια εικόνα σχετικά με το τι 
είδους υπάλληλος ήταν.
Στη συνέχεια, διάβασαν ορισμένες 
δηλώσεις για τον εργαζόμενο από 
ειδικούς του εργασιακού κλάδου, με 
μερικές τέτοιες δηλώσεις να μη συμ-
φωνούν με αυτές των συμμετεχό-

ντων. Στο τέλος, τους ζητήθηκε να 
αξιολογήσουν την αξιοπιστία και 
τη σημασία της κάθε δήλωσης.

Συμπερασματικά, οι αναπο-
φάσιστοι είχαν την τάση να 
απορρίπτουν τις απόψεις που 

διαφωνούσαν με την κρίση 
τους, ενώ αντίθετα, οι αμφίθυ-

μοι είχαν την τάση να δίνουν 
μεγαλύτερη βαρύτητα στις 
απόψεις που διαφωνούσαν 
με την άποψή τους. Σύμφωνα 

με τους ερευνητές, αυτό απο-
δεικνύει ότι οι τελευταίοι είναι και 
λιγότερο επιρρεπείς στην προ-
κατάληψη της επιβεβαίωσης, 
επειδή είναι πιο πρόθυμοι να 
εξετάσουν όλα τα στοιχεία προ-

τού καταλήξουν σε μια άποψη. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ανα-
λύουν ορθολογικά όλα τα στοι-
χεία και δεν υπεραπλουστεύουν 
τη σκέψη τους.
Η ανάλυση ανέδειξε επίσης ότι τα 

άτομα με μεγαλύτερη αμφιθυμία 
είναι λιγότερο επιρρεπή στην προ-
κατάληψη της αντιστοιχίας, δηλαδή 
στην τάση να αγνοούν το πλαίσιο 
της συμπεριφοράς κάποιου και αντ’ 
αυτού να αποδίδουν τις όποιες απο-
τυχίες και επιτυχίες απευθείας στο 
ίδιο το άτομο. Ένα καλό παράδειγμα 
είναι μια κατάσταση όπου κάποιος 
γλιστράει. Οι άνθρωποι με προκα-
τάληψη αντιστοιχίας μπορεί να υπο-
θέσουν ότι αυτό συμβαίνει επειδή 
το άτομο είναι αδέξιο, ενώ αντίθετα 
όσοι εξετάζουν όλες τις πλευρές, θα 
εξετάσουν και το πλαίσιο, όπως για 
παράδειγμα την ολισθηρότητα του 
εδάφους.

Νοημοσύνη: Έρευνα 
αποκαλύπτει πόσο έξυπνοι 
είναι οι αναποφάσιστοι

Τ
α αμερικανικά εργαστήρια Moderna και Merck ανακοίνωσαν την Τρίτη θετικά προκαταρκτικά αποτε-
λέσματα για το υπό ανάπτυξη εμβόλιό τους με αγγελιοφόρo RNA (mRNA) κατά του καρκίνου του δέρ-
ματος, όταν ληφθεί σε συνδυασμό με ένα αντικαρκινικό φάρμακο.
Στη διάρκεια μιας δοκιμής σε περίπου 150 ανθρώπους που είχαν προσβληθεί από μελάνωμα, η λήψη 

του εμβολίου ταυτόχρονα με το αντικαρκινικό φάρμακο Keytruda επέτρεψε τη μείωση κατά 44% του κινδύνου 
επανεμφάνισης καρκίνου ή θανάτου, σε σύγκριση με τους ανθρώπους που ελάμβαναν θεραπεία μόνο με το αντι-
καρκινικό.
«Για πρώτη φορά, δείξαμε το δυναμικό που μπορεί να έχει το mRNA σε μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή στο 
μελάνωμα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Στεφάν Μπανσέλ, επικεφαλής της Moderna.
Η Moderna και η Merck, γνωστή ως MSD εκτός της Βόρειας Αμερικής, αναμένεται να δημοσιεύσουν προσεχώς 
τα πλήρη αποτελέσματα της δοκιμής, τα αποτελέσματα της οποίας δεν έχουν επαληθευτεί ακόμη από ομότιμους 
επιστήμονες. Προβλέπουν επίσης να ξεκινήσουν το 2023 δοκιμές της λεγόμενης φάσης 3, δηλαδή σε έναν πολύ 
μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.
Η τεχνολογία του mRNA αποδείχθηκε κρίσιμη στη μάχη κατά της πανδημίας της Covid-19. Η Moderna είχε κάνει 
μια εκπληκτική είσοδο στη φαρμακευτική αγορά όταν έγινε μία από τις πρώτες, μαζί με τις Pfizer-BioNTech, που 
πρότειναν ένα εμβόλιο κατά της Covid-19 με τη χρήση αγγελιοφόρου RNA. Η τεχνολογία αυτή θεωρείται πολλά 
υποσχόμενη στη μάχη εναντίον πολλών άλλων ασθενειών.
Το εμβόλιο κατά του μελανώματος είναι «προσωποποιημένο», δηλαδή «σχεδιάζεται και παράγεται με αφετη-
ρία τη μοναδική μεταλλαξιογόνα υπογραφή» που ταυτοποιείται στον όγκο του ασθενούς, εξηγεί η ανακοίνωση.
Στη διάρκεια της δοκιμής, οι ασθενείς είχαν υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου προτού να 
λάβουν τη θεραπεία — μέχρι εννέα δόσεις εμβολίου.
Περίπου 325.000 νέες περιπτώσεις μελανώματος διαγνώστηκαν το 2020 σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση.
Οι δύο αμερικανικές εταιρίες είχαν ανακοινώσει τον Οκτώβριο μια συμφωνία για την από κοινού ανάπτυξη και 
εμπορευματοποίηση αυτού του εμβολίου κατά του καρκίνου του δέρματος. Προβλέπουν να μοιραστούν το 
κόστος και τα οφέλη.

Moderna και Merck: Θετικά τα πρώτα 
αποτελέσματα εμβολίου κατά του 
καρκίνου του δέρματος με τεχνολογία 
mRNA

Ακόμα κι αν δεν είστε οι αθλητικοί τύποι που περνάνε ώρες στις αίθουσες του γυμναστηρίου, 
μικρές «εκρήξεις» άσκησης θα μπορούσαν να ωφελήσουν την υγεία σας.
Ειδικότερα, μια νέα έρευνα διαπιστώνει ότι μόλις τρεις έως τέσσερις μονόλεπτες «εκρήξεις» 

σωματικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια καθημερινών εργασιών σχετίζονται με σημαντική μεί-
ωση του κινδύνου πρόωρου θανάτου, ιδίως από καρδιαγγειακά νοσήματα.
Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Nature Medicine και είναι η πρώτη φορά που εκτιμώνται με ακρίβεια τα 
οφέλη για την υγεία από αυτό που οι ερευνητές ονόμασαν «έντονη διαλείπουσα σωματική δραστη-
ριότητα στον τρόπο ζωής» (vigorous intermittent lifestyle physical activity ή αλλιώς VILPA).
Πρόκειται για την έντονη σωματική δραστηριότητα που πραγματοποιούμε ασυνείδητα καθημερινά 
σε μικρές περιόδους ενός ή δύο λεπτών, όπως όταν τρέχουμε για να προλάβουμε το λεωφορείο, όταν 
ακολουθούμε έναν έντονο ρυθμό βαδίσματος ενώ κάνουμε διαφορετικές δουλειές εντός και εκτός 

σπιτιού ή παίζουμε παιχνίδια με τα παιδιά που απαιτούν να δαπανήσουμε υψηλές ποσό-
τητες ενέργειας.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μόλις τρεις έως τέσσερις μονόλεπτες περίοδοι 
VILPA καθημερινά σχετίζονται με μείωση έως και 40% της θνησιμότητας 

από όλες τις αιτίες και από τον καρκίνο και έως 49% της θνησιμότητας 
που σχετίζεται με καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι περίπου 25 χιλιάδες 

συμμετέχοντες δεν αθλούνταν στον ελεύθερο χρόνο τους.
Αν και πρόκειται για μελέτη παρατήρησης, οι ερευνητές σημειώ-
νουν ότι έλαβαν αυστηρά στατιστικά μέτρα για να ελαχιστοποι-
ήσουν την πιθανότητα τα αποτελέσματα να εξηγούνται από δια-
φορές στην κατάσταση της υγείας μεταξύ των συμμετεχόντων.

Μακροζωία: Πόσο κερδισμένοι είναι όσοι 
τρέχουν να προλάβουν το λεωφορείο
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Ε
άν έχετε πάθει πέσιμο μετά από γλίστρημα είτε σε ιδιωτικό χώρο είτε σε 
χώρο που ανήκει στο Δήμο, υπάρχου σημαντικά βήματα που μπορείτε να 
κάνετε για να προστατεύσετε το νόμιμα δικαιώματά σας. Το παρόν άρθρο 
επισημαίνει μερικά από τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε 

εάν έχετε εμπλακεί σε ένα ατύχημα με γλίστρημα και πτώση στο Οντάριο.
Πτώσεις μετά από γλίστρημα μπορούν να προκύψουν ως αποτέλεσμα διάφορων 
επικίνδυνων συνθηκών. Τους χειμερινούς μήνες, η συσσώρευση πάγου και χιο-
νιού μπορεί να δημιουργήσει ολισθηρές συνθήκες που μπορεί να τραυματίσουν 
τους πεζούς σε σημεία όπως πεζοδρόμια, σκάλες ή χώρους στάθμευσης αυτο-
κινήτων. Η αμέλεια των υπευθύνων να εξασφαλίσουν την ασφάλεια του χώρου 
μπορεί να οδηγήσει στον τραυματισμό ενός πεζού. Οι πτώσεις από γλίστρημα 
μπορούν επίσης να συμβούν ως αποτέλεσμα ανώμαλων επιφανειών, κρυμμένων 
τρυπών που το θύμα αγνοεί ή ανεπαρκούς φωτισμού. Εάν έχετε τραυματιστεί 
ως αποτέλεσμα πτώσης από γλίστρημα, επικοινωνήστε  αμέσως με δικηγόρο για 
να υποβάλετε αξίωση, καθώς υπάρχει προθεσμία χρόνου για το πότε μπορεί να 
κατατεθεί η αξίωση.
Τέτοιες πτώσεις μπορεί επίσης να συμβούν όταν ο ιδιοκτήτης ή κάτοικος του 
συγκεκριμένου χώρου επιτρέπει την ύπαρξη κινδύνων παραπάτησης που μπο-
ρούν να βλάψουν αθώα θύματα. Οι κάτοικοι του χώρου είναι υποχρεωμένοι να 
διασφαλίζουν ότι οι χώροι τους είναι ασφαλείς. Όταν παραβιάζουν ή αμελούν τις 
υποχρεώσεις τους, τότε μπορεί να έχετε αξίωση. Εάν έχετε τραυματιστεί ως απο-
τέλεσμα πτώσης μετά γλιστρήματος, θα πρέπει να συμβουλευτείτε αμέσως έναν 
δικηγόρο προσωπικών τραυματισμών, ώστε να προστατεύσετε τα δικαιώματά 
σας.
Μπορείτε να υποβάλετε αξίωση για πτώση από γλίστρημα ή από παραπάτημα εάν 
ο ιδιοκτήτης ή κάτοικος στου χώρου δεν παρέχει ένα λογικά ασφαλές περιβάλ-
λον στους επισκέπτες. Ο ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής του χώρου είναι υποχρεωμένος 
να σιγουρέψει την απόλυτη έλλειψη επικίνδυνων συνθηκών ή παγίδων ικανών να 
προκαλέσουν τραυματισμό.
Εάν η εγκατάσταση θεωρείται λογικά επισφαλής, ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του 
ακινήτου μπορεί να είναι υπεύθυνος για αποζημίωση για τυχόν ιατρικά έξοδα, 
πόνο και ταλαιπωρία, απώλεια μισθών, μελλοντική φροντίδα και ψυχολογική 
ταλαιπωρία ως αποτέλεσμα του ατυχήματος.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΑΝ ΠΑΘΕΤΕ ΑΤΥΧΗΜΑ ΓΛΥΣΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΤΩΣΗΣ;

 ª Σημειώστε τον τόπο της πτώσης.
 ª Εάν συνέβη σε πεζοδρόμιο ή δρόμο της πόλης, πρέπει να ειδοποιήσετε γρα-

πτώς τον City Clerk εντός 10 ημερών.
 ª Εάν συνέβη λόγω χιονιού ή πάγου σε ιδιωτικό χώρο, πρέπει να ειδοποιήσετε 

γραπτώς τον ιδιοκτήτη του ακινήτου εντός 60 ημερών.
 ª Τραβήξτε φωτογραφίες του χώρου όπου πέσατε.
 ª Επικοινωνήστε αμέσως με δικηγόρο για να προστατέψετε τα δικαιώματά σας.
 ª Σημειώστε τα ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα τυχών μαρτύρων του ατυ-

χήματος.
 ª Καταγράψτε τις συνθήκες φωτισμού τη στιγμή της πτώσης σας.
 ª Σημειώστε εάν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια κοντά στο σημείο που 

πέσατε και,
 ª Επισκεφθείτε τον οικογενειακό σας γιατρό για αξιολόγηση και συνεχίστε να 

τον/την ενημερώνετε για τα τραύματά σας. Μην περιμένετε!

Είναι πολύ σημαντικό να συμβουλευτείτε αμέσως έναν δικηγό-
ρο, ώστε τα νόμιμα δικαιώματά σας να προστατεύονται από την 
πρώτη στιγμή

Γλιστρήσατε και πέσατε
στο Οντάριο;

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Για οτιδήποτε θέλετε, τηλεφωνήστε μου στο προσωπικό μου τηλέφωνο 647-295-5225 και αφήστε μήνυμα. 

Οι συνεργάτες μου και εγώ έχουμε πολύ μεγάλη πείρα σε τέτοιες υποθέσεις.
...φυσικά αχρείαστοι να είμαστε!

I
f you have been involved in a slip and fall either on private property or on 
City owned premises, there are important steps you can take to protect your 
legal rights. This article highlights some of the important things that you 
need to know if you have been involved in a slip and fall accident in Ontario.

Slip and falls can occur as a result of various hazardous conditions. In the winter 
months, the accumulation of ice and snow may create slippery conditions that 
can injure pedestrians anywhere, such as on sidewalks, stairs, or parking lots. 
The negligence of one party in failing to ensure that premises are safe can result 
in injuries to an unknowing pedestrian. Slip and falls can also be the result of 
uneven surfaces, a hidden hole that the victim is unaware of, or inadequate 
lighting. If you have been injured as a result of slip and fall, you will want to 
contact a lawyer immediately to make a claim, as there is a limitation period to 
when the claim can be filed.
Trip and falls can occur as well, when the owner or occupier of a particular 
location leaves tripping hazards that can hurt innocent victims. Occupiers have 
an obligation to ensure that their premises are safe. When they breach their 
obligations and you suffer injuries as a result, you may have a claim. If you have 
been injured as a result a trip and fall, you should consult with a personal injury 
lawyer immediately so as to protect your rights.
You can file a slip and fall or trip and fall claim if the owner or occupier of the 
residence does not provide a reasonably safe area for visitors. The owner or 
tenant of the property is responsible in making sure there are no hazardous 
conditions or traps that can cause injury.
If the premise is deemed to be reasonably unsafe, the owner or occupier of the 
property can be liable for damages for any medical expenses, pain and suffering, 
loss of wages, medical expenses, future care, and emotional suffering as a result 
of the accident.

WHAT SHOULD YOU DO IF YOU HAVE BEEN INVOLVED IN A SLIP 
& FALL ACCIDENT?

 ª Write down the location of your fall;
 ª If it happened on a city sidewalk or road, you must give written notice to the 

city clerk within 10 days;
 ª If it happened due to snow or ice on private property, you must give written 

notice to the property owner within 60 days;
 ª ake photographs of the area where you fell;
 ª Contact a lawyer to protect your rights immediately;
 ª Get the names, addresses and telephone numbers of any witnesses;
 ª Write down the lighting conditions at the time of your fall;
 ª Write down whether there were any warning signs in the vicinity of where 

you fell; and,
 ª Go see your family doctor for an assessment and continue to keep him/her 

informed of your injuries. Do not wait!

It is very important that you consult with a lawyer right away 
so that your legal rights are immediately protected.

Were you involved in a Slip 
and Fall Accident in Ontario?
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Η 
θλίψη της μοναξιάς και της 

απομόνωσης συχ νά δε ν 

είναι ποτέ πιο έντονη από 

ότι την περίοδο των γιορ-

τών και ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα.

Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι αυτοί 

που συνήθως υποφέρουν περισσότερο 

από αυτό το φαινόμενο. Ειδικά αυτοί 

που πλέον έχουν πάρει σύνταξη και δεν 

είναι πλέον ενεργοί επαγγελματικά και 

κοινωνικά, αυτοί που έχουν χάσει το 

σύντροφό τους και τα παιδιά είναι πια 

μεγάλα και μακριά, νιώθουν πιο έντονα 

τη μοναξιά και την ανάγκη για ουσια-

στική επαφή αυτές τις γιορτινές μέρες 

της αγάπης.

Στον Καναδά την περίοδο αυτή, κυρίως 

λόγω των καιρικών συνθηκών, πολλοί 

ηλικιωμένοι κλείνονται σ το σπίτ ι, με 

αποτέλεσμα το αίσθημα της μοναξιάς 

να γίνεται ακόμα εντονότερο. 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της 

Canadian Social Survey, περισσότερα 

από 1 στα 10 άτομα είπαν ότι ένιωθαν 

πάντα ή συχνά μόνοι. Επιπλέον, τα απο-

τελέσματα της έρευνας αποκάλυψαν ότι 

όσοι ήταν συχνά μόνοι παρουσίασαν 

χειρότερη ψυχική υγεία και χαμηλότερα 

επίπεδα συνολικής ικανοποίησης από 

τη ζωή σε σύγκριση με εκείνους που 

ήταν λιγότερο συχνά μόνοι.

Οι γυναίκες γενικά αισθάνονται μεγα-

λύτερη μοναξιά από τους άνδρες. Συνο-

λικά, το15% των γυναικών στις 10 επαρ-

χίες του Καναδά δήλωσαν ότι ένιωθαν 

μοναξιά πάντα ή συχνά σε σύγκριση με 

το11% των ανδρών της ίδιας ηλικιακής 

ομάδας. Μεταξύ των ανδρών, οι δια-

φορές στη μοναξιά ήταν λιγότερο δρα-

ματικές. 

Το αξιοπερίεργο είναι ότι οι νέοι εξέ-

φρασαν τη μοναξιά τους πιο συχνά από 

τους ηλικιωμένους. Μεταξύ των νέων 

ηλικίας 15 έως 24 ετών, σχεδόν1 στους 

4 δήλωσαν ότι ένιωθαν πάντα ή συχνά 

μοναξιά.

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά 

είναι για τους περισσότερους ανθρώ-

πους ημέρες χαράς και συγκέντρωσης 

με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Δεν 

ισχύει όμως το ίδιο για αρκετά άτομα, 

κυρίως της τρίτης ηλικίας, καθώς στην 

περίοδο των γ ιορτών αναζωπυρώ-

νουν συναισθήματα αποξένωσης, ιδι-

αίτερα για τους υπερήλικες που ζουν 

μόνοι τους ή βρίσκονται σε κάποιο οίκο  

ευγηρίας.

Έχει διαπιστωθεί ότι ένα μεγάλο ποσο-

στό αυτών των ανθρώπων βιώνει την 

«Κατάθλιψη των Χρισ τουγέ ν νων», 

αφού τ ις μέρες αυτές ενεργοποιού-

νται αναμνήσεις που σχετίζονται με τα 

παιδιά τους και αισθάνονται μοναξιά, 

είτε γιατί τα έχουν χάσει, είτε γιατί δεν 

θέλουν να γίνονται βάρος σε αυτά. Επι-

πλέον, νιώθουν στεναχώρια και θλίψη 

γιατί πολλοί από αυτούς αντιμετωπί-

ζουν κινητικά ή άλλα προβλήματα και 

δεν θα είναι σε θέση να βγουν έξω από 

το σπίτ ι τους ή από τον ξενώνα στον 

οποίο φιλοξενούνται. 

Τούτες τ ις γ ιορτές ας μην ξεχάσουμε 

αυτές τ ις ευάλωτες ομάδες, που το 

μόνο που έχουν ανάγκη είναι η συντρο-

φιά μας. Το μόνο που έχουμε να θυσιά-

σουμε είναι λίγος χρόνος από τις γιορ-

τές μας. Και δεν είναι τα υλικά αγαθά 

που αποζητούν, αλ λά η ε λπίδα ότ ι 

κάποιος θα τους επισκεφθεί και θα τους 

γεμίσει χαρά. 

Ας φροντίσουμε λοιπόν φέτος να είμα-

στε δίπλα στα άτομα της Τρίτης Ηλικίας 

και να τους κάνουμε δώρο τη στοργή 

και τη αγάπη μας...

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Η μοναξιά των 
Χριστουγέννων…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ
 ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΑΝΟΗΣΙΑ ή ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ; 

Ο 
πόλεμος  της Δύσης με τη Ρω-
σία, με μήλο της  έριδος την Ου-
κρανία, επέφερε πολλά δεινά 
στις χώρες της  Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης. Ανάμεσα στα πιο οδυνηρά και ε-
πείγοντα, είναι εκείνο των ουρανοκατέβα-
των τιμών και μάλιστα αυτό της τιμής του 
φυσικού αερίου. Οι ηγέτες και οι υπεύθυ-
νοι χάραξης πολιτικών της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης εξετάζουν το μέτρο της επιβολής 
ανώτατης τιμής (πλαφόν) στο φυσικό αέ-
ριο εδώ και τώρα, για να αντιμετωπιστεί 
κυρίως, όπως λένε, ο χειμώνας που ήδη 
περνάμε. Δυστυχώς, ένα τέτοιο μέτρο για 
την αντιμετώπιση του αναφερόμενου προ-
βλήματος όχι μόνο δεν θα αποδώσει αλλά 
είναι από μόνο του ανοησία.  
Η αγορά του φυσικού αερίου είναι μέγε-
θος ανελαστικό.   
Με την έναρξη του πολέμου, οι βάνες και 
οι αγωγοί που μετέφεραν ρωσικό φυσικό 
αέριο στην Ευρώπη είτε έκλεισαν είτε ανα-
τινάχτηκαν. Οι εναλλακτικές ροές αερίου 
κυρίως από τη Νορβηγία είναι δεδομέ-
νες και ανεπαρκείς. Οι ροές του υγροποι-
ημένου αερίου των ΗΠΑ (LNG) θα χρει-
αστούν χρόνο για πλήρη ανάπτυξη γιατί  
δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι τερματικοί 
σταθμοί για να υποδέχονται τα πλοία που 
το μεταφέρουν. Αυτή η κατάσταση δημι-
ουργεί μια κλειστή, μια κλειδωμένη ροή 
φυσικού αερίου. Δηλαδή μια  τελείως ανε-
λαστική προσφορά αερίου που σημαίνει 
ότι η ζήτηση καθορίζει την τιμή του. Αν 
αυξάνεται η ζήτηση αυξάνεται και η τιμή 
του αερίου και αντίστροφα. Αν τα νοικο-
κυριά και οι επιχειρήσεις κάνουν εξοικο-
νόμηση στην κατανάλωση του αερίου, δια-
τηρούν και μια  χαμηλότερη τιμή. Με την 
επιβολή ανώτατης τιμής  στο φυσικό αέριο 
ούτε οι επιχειρήσεις ούτε τα νοικοκυριά 
θα συγκρατούν πλέον την κατανάλωσή 
τους, δεν θα εξοικονομούν δηλαδή, αφού 
θα πληρώνουν στην καθορισμένη ανώ-
τατη τιμή το φυσικό αέριο. Αυτό θα κρατή-
σει όμως μέχρι την εξάντληση των αποθε-
μάτων του αερίου που έχει ενδεχομένως 
αποθηκευτεί. Η συνέχεια; Δεν θα  υπάρξει 
πλέον ικανή ροή αερίου στη συγκεκριμένη 

τιμή, μη υπάρχοντος. Η μόνη υπάρχουσα 
λύση είναι η επιβολή δελτίου. Η επιβολή 
ανώτατης τιμής στο φυσικό αέριο φαίνεται 
να ομαλοποιεί την κατάσταση στην αγορά 
φυσικού αερίου μόνο βραχυχρόνια έως 
ότου δηλαδή εξαντληθούν τα υπάρχοντα 
αποθέματα αν βέβαια υπάρχουν. Η επι-
βολή ανώτατης τιμής στο αέριο θα συνο-
δευτεί με επιβολή δελτίου το οποίο βέβαια 
δεν είναι αποδεκτό από τους καταναλωτές. 

Η Λύση
Η ανωτέρω περιγραφή οδηγεί ενδεχο-
μένως σε συμπέρασμα ότι οι λύσεις του 
τύπου, εθελοντική μείωση της κατανάλω-
σης ή επιβολή δελτίου, είναι και μοναδι-
κές.  
Ας ξεχάσουμε την επιβολή ανώτατης τιμής 
και ας αφήσουμε την τιμή του φυσικού  
αερίου να καθοριστεί σύμφωνα με την 
υπάρχουσα ζήτηση των επιχειρήσεων και 
των νοικοκυριών στην Ευρώπη. Θα δημι-
ουργηθούν βέβαια οικονομικές και κοι-
νωνικές πιέσεις στους πολίτες και τις επι-
χειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ 
χρειάζεται η παρέμβαση των κυβερνή-
σεων και των θεσμών της ΕΕ. Το καθήκον 
τους και η ύπαρξή τους είναι να απορρο-
φούν τις πολιτικές, οικονομικές και κοινω-
νικές πιέσεις και κραδασμούς. Στη συγκε-
κριμένη περίπτωση, του φυσικού αερίου, 
αυτό μπορεί να γίνει προσφέροντας άμε-
σες πληρωμές σε μετρητά σε όσους τις 
χρειάζονται πραγματικά, είτε επιχειρήσεις 
είτε νοικοκυριά. Αυτές οι χρηματικές ενι-
σχύσεις στους «δικαιούχους» θα πρέπει 
να έχουν τη μορφή άμεσων οικονομικών 
ενισχύσεων και όχι τη μορφή της ειδικής 
αναφοράς στους λογαριασμούς ενέργειας  
όπως γίνεται σήμερα στην Ελλάδα με τους 
λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. 
Έτσι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα 
εξακολουθούσαν να εξοικονομούν φυσικό 
αέριο ρίχνοντας κάπως την τιμή του για 
να έχουν περισσότερα χρήματα για άλλες 
ανάγκες. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτι-
κών και οι αρμόδιοι τεχνοκράτες θα πρέ-
πει βέβαια να αποφασίσουν ποιος πράγ-
ματι δικαιούται αυτή την οικονομική βοή-
θεια με  τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 
απάτη και η ρεμούλα.
Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ακολουθή-
σουν με σύνεση και ευθύνη μια  πολιτική 
ώστε να επανέρθουμε σε  λειτουργικές και 
αποτελεσματικές αγορές αφήνοντας τις 
τιμές να διαμορφωθούν ανάλογα με  τις 
δυνάμεις και τις ανάγκες της αγοράς. Και 
αν η διαδικασία αυτή είναι επώδυνη για 
ορισμένους ή για τους πολλούς, θα πρέ-
πει να υποστηριχθούν άμεσα όλοι οι ευά-
λωτοι. 
Ασφαλώς θα ήταν πιο εύκολο για τους 
πολιτικούς η πολιτική λογική του ανόη-
του  λαϊκισμού ώστε οι ψηφοφόροι και 
οι οπαδοί να  ικανοποιηθούν με μια απα-
τηλή και εύληπτη λύση της επιβολής ανώ-
τατης τιμής. 

TOY ΔΡ ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΝΩΛΑΤΟY
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Η Παμμακεδονική ταξίδεψε στον Νιαγάρα και όλοι πέρασαν 
μια πολύ όμορφη ημέρα. Χρειάζονται τέτοια τεξίδια 

και συναντήσεις γιατί ερχόμαστε πιο κοντά.
 Μπράβο σας και μέχρι το επόμενο.
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ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, 
Η ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΑΔΑ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΩΝΑ 
ΔΡΑΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ Ο DR. ΤΟΝΥ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ.

Τελικά χρειαζόμαστε τέτοιες βραδιές στην 
παροικία μας γιατί μαθαίνουμε ή ευ θυμό-
μαστε ιστορικά ντοκουμέντα από την πλού-
σια κληρονομική παρακαταθήκη μας.

Ο Πρόεδρος, κ. Γιώργος Δημητρακόπουλος, έκανε 
έναρξη της βραδιάς για τον Ίωνα Δραγούμη με τον 
εξής πρόλογο:
«Ο Ίων Δραγούμης βρέθηκε στην Μακεδονία στα 
τέλη του 1902, την εποχή ακριβώς που ο Μακεδονι-
κός Ελληνισμός κινδύνευε ν’ αφανισθεί κάτω από 
την εγκληματική αδιαφορία της επίσημης Ελληνι-
κής πολιτικής, την βίαιη και απάνθρωπη συμπερι-
φορά του τουρκικών  αρχών και τις αλλεπάλληλες 

δολοφονικές ενέργειες των βουλγαρικών ανταρτι-
κών σωμάτων σε βάρος των σλαβόφωνων και βλα-
χόφωνων Ελληνικών πληθυσμών της Μακεδονίας 
και των πολυάριθμων μοχλών της Ελληνικής αντί-
στασης: δασκάλων, προκρίτων και ιερέων. Ήταν η 
εποχή των παραμονών του Μακεδονικού Αγώνα, 
μια εντελώς άγνωστη μέχρι πριν από λίγα χρόνια 
περίοδος, που υπήρξε καταλυτική και καθοριστική 
για την ιστορική εξέλιξη του Μακεδονικού Ελλη-
νισμού. Ήταν μια εποχή κορύφωσης των εθνικών 
ανταγωνισμών στην Μακεδονία μέσα από μια μετα-
βατική διαδικασία από το πεδία της εκπαιδευτικής 
και εκκλησιαστικής διαπάλης στην οργάνωση του 

ένοπλου αγώνα. 
Στο κρισιμότατο εκείνο διάστημα ο Ίων Δραγούμης 
έζησε στο Μοναστήρι συμβάλλοντας στην οργά-
νωση των πρώτων ένοπλων αντιστασιακών πυρή-
νων για την αντιμετώπιση της ανθελληνικής δρά-
σης των βουλγαρικών ανταρτικών σωμάτων.
Γι’ αυτή την προσφορά του Ίωνα Δραγούμη στην 
οργάνωση του Μακεδονικού Αγώνα θα μας μιλή-
σει ο Δρ. Τόνυ Βλασόπουλος, τον οποίο ευχαριστώ 
από καρδιάς καθώς και όλους εσάς για την τιμητική 
σας παρουσία.»
Για άλλη μια φορά, εξαίρετος ο μπουφές του αγα-
πητού επιχειρηματία κ. Δημήτρη Βαρελά.

Με τα δώρα από τη Παμμακεδονική ο Δρ. Τόνυ 
Βλασόπουλος

Την παρουσίαση για τον Ίων Δραγούμη έκανε ο Δρ. 
Τόνυ Βλασόπουλος

Ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ, κ. Νικηφόρος Λαμπίρης

Ο Επίσκοπος Πατάρων κ.κ. Αθηναγόρας

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Παναγιώτης Αντωνάτος

Ο κ. Στάθης Μιχαηλίδης

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος 
Δημητρακόπουλος

Από τα δεξιά: ο κ. Αθανάσιος Κουρτέσης, ο Επίσκοπος Πατάρων 
κ.κ. Αθηναγόρας, ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ και πρόεδρος των 

Εκκλησιώμ της ΕΚΤ, κ. Νικηφόρος Λαμπίρης και ο πρόεδρος της 
Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος Δημητρακόπουλος
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ΛΙΤΗ ΑΛΛΑ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΗ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΜΑΣ ΠΡΟΞΕΝΟΥ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ. 
ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 

ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ.

Ο κ. Κυριάκος Κωνσταντινίδης και ο κ. Στέλιος 
Μαλέτσας

Ο κ. Νίκος Κωστής, ο κ. Αθανάσιος Κουρτέσης και ο κ. 
Γιώργος Καλομοίρης

Από τα αριστερά: Ο Δρ. Τόνυ Βλασόπουλος, ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος 
Δημητρακόπουλος, ο Γενικός Πρόξενος, κ. Παναγιώτης Αντωνάτος, ο Επίσκοπος Πατάρων κ.κ. 

Αθηναγόρας, ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ, κ. Νικηφόρος Λαμπίρης και ο κ. Στάθης Μιχαηλίδης

O Γενικός Πρόξενος, κ. Παναγιώτης Αντωνάτος, με την κα 
Ειρήνη και τον κ. Θεόδωρο Κερογλίδη

Ο κ. Δημήτρης Βαρελάς με τον γλυκύτατο γιο 
του Η κα Αφροδίτης και η κα Αγγελική

Από τα αριστερά: Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων, κ. Κυριάκος 
Κωνσταντινίδης, ο κ. Αθανάσιος Κουρτέσης, ο κ. Γιώργος και η κα 

Ειρήνη Καλομοίρη

Ο κ. Μουρατίδης και  ο κ. Γαϊτάνης

Η κα Ρούλα και ο κ. Στάθης Μιχαηλίδης
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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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Μ
ια φορά κι ενα καιρό σε ένα μα-
κρινο χωριό στη Λαπωνία  ζού-
σε μια οικογένεια  ταράνδων, αλ-
λιώτικη από τις άλλες. Λέγεται οτι 

η γενιά τους κρατούσε απο την οικογένια του 
Ρούντολφ, του ταράνδου του Αη Βασίλη και 
τους ειχε δοθεί τομυστικό της  μακροζωίας και 
της  ανακάλυωψης των ευχών  των παιδιών κυ-
ριως, αφου ήξεραν ολες  τις επιθυμίες τους  αλ-
λα ακομη γνώριζαν ποιο παιδάκι,  ήταν καλό 
και φρόνιμο, υπάκουο και εκανε τα μαθηματά 
του, ή εαν ήταν πρόσχαρο και ζωηρό ή ακόμη  
κι αν ηταν ευγενικό και καλό με τους γονεις του 
η με τους γύρως του, γενικά  αυτή η οικογένεια 
ταράνδων , ήταν πολυ ενημερωμένη για τα παι-
διά και ήταν αυτή που  έδινε αναφορά στον Αη 
Βασιλη μήνες πριν τα Χριστούγεννα , ωστε να  
γνωριζει κι ο ιδιος για τα αγαπημένα τους δωρα 
ή για τις ευχές τους. 
Η οικογένεια των Ταράνδων, αυτά τα χριστού-
γεννα  περίμενε ένα χαρούμενο γεγονός, η 
μαμά Ταρανδος  βρισκόταν  σε προχωρημένη 
εγκυμοσύνη και οπου να ναι θα έφερνε στον 
κόσμο  ακόμη ενα ταρανδάκι, ολοι ηταν χαρού-
μενοι και περιμεναν με αγωνία τα γεννητούρια. 
Ειχαν στολίσει το χριστουγεννιατικο δέντρο 
στον κήπο και έβαλαν και τα κουδουνάκια, 
ώστε όταν το νεογέννητο ταρανδάκι έρθει στον 
κοσμο, να κουδουνίσουν χαρούμενα και να το 
μάθουν ολοι οι φίλοι τους.
Οι μέρες  περνούσαν όμορφα  σε εκείνο το 
χαρούμενο σπίτι στη Λαπωνία και απο ώρα σε 
ώρα, ολάκερη η οικογένια είχε συγκεντρωθεί 
και περίμεναν  για τη γέννηση του νέου μέλους 
της , όταν  εκείνο το χειμωνιάτικο πρωινό, έπια-
σαν οι πονοι την μαμά Τάρανδο, ο μπαμπάς 
Τάρανδος ήξερε οτι χρειαζόταν απόλυτη ησυ-
χία  αλλά και να  νιώθει ζεστασιά κι ασφάλεια, 
ώστε να φέρει το νεογέννητο σε ένα χαρούμενο 
περιββάλον, γερό και δυνατό. Οι ωρες περ-
νούσαν , περνούσαν και η μαμά Τάρανδος δεν 
ακουγόταν , αλλα ούτε κάποιο κλάμμα απο το 
νεογέννητο  μωρό Τάρανδο.
Ολοι άρχισαν να ανησυχούν , αλλα δεν ήθελαν 
να βάλουν το κακό στο νού τους, ίσως να ήταν 
απλά  μια καθυστέρηση, ή το ταρανδάκι να μην 
ηθελε. να βγει ακόμη στο νέο αυτό άγνωστο 
κόσμο . Επιτέλους η πόρτα άνοιξε και φάνηκε η 
μαμά Τάρανδος και πιο πίσω ενα μικροσκοπικό 
ταρανδάκι , που έκανε  προσπάθειες να σταθεί 
στα πόδια του.
Καλως  όρισες Μπράντελ, φώναξαν όλοι μαζί, 
καλώς ηρθες στο νεο σου σπιτικό.Το ταρανδάκι 
δεν φανηκε να τον νοιάζει για την οικογένεια , 
είχε βρει μια μεγάλη ξύλινη χριστουγεννιάτικη 
μπάλα και έπαιζε μαζί της, συνεχίζοντας  πάντα 
τις φιλότιμες  προσπάθειες  του , γιανα σταθεί 
στα αδύναμα και μακρυά  πόδια του. 

Ο μπαμπας Τάρανδος κοίταξε την γυναίκα του 
με αγάπη και τρυφερότητα, να είναι γερό κι 
ευλογημένο, είπε και την αγκάλιασε.Εκείνη τη 
στιγμή, ένα δάκρυ κύλησε απο τα μάτια της...
ευλογημένο, ψιθύρισε κι εκείνη. 
Μα τι συμβαίνει και κλαίς; Ολα πήγαν κατ 
ευχήν, πρόσθεσε ο μπαμπάς  Τάρανδος. 
Το παιδί μας γεννήθηκε χωρίς κέρατα, ειπε στε-
νάχωρα  η  μάμα Ταρανδος και  πολύ φοβάμαι, 
οτι θα χρειαστεί σύντομα, να τον πάμε σε ένα 
γιατρό. 
Τι εννοείς γεννήθηκε  χωρίς κέρατα; Ολα τα 
ταρανδάκια γεννιούνται χωρίς κέρατα κι 
ύστερα όταν ενηλικιωθούν , θα αποκτήσουν, 
πρόσθεσε πάλι ο μπαμπάς  Τάρανδος. Εμεις  
όμως είμαστε απο τη γενιά του Ρουντολφ, του 
μεγάλου τάρανδου του Αη Βασίλη  και όλα τα 
νεογγένητα ταρανδάκια γεννιούνται με κέρατα, 
απάντησε η μαμά Ταρανδος, κι εαν θυμάσαι , 
αυτό άλλωστε μας διακρινει και μπορούμε να 
μαντεύουμε τις ευχές και τα θελήματα των παι-
διών όλου του κόσμου και να κανουμε τις ευχές 
των παιδιών πραγματικότητα. 
Μην ανησυχεις αγάπη μου, όλα θα πάνε καλά 
στο τέλος, αλλιως δε θα είναι τέλος. Θα καλέσω 
τον ξακουστό κτηνίατρο, Δρ Θεραπεία  και 
θα του  ζητήσω να έρθει σήμερα κιόλας, είπε 
ο μπαμπας Ταρανδος, έδωσε ενα φιλί γλυκό 
και βγήκε έξω στον κήπο κι άρχισε να καλεί σε 
βοήθεια, με το γνωστό δυνατό μουγγρητό των 
ταράνδων.
Μα τι συμβαίνει αποκρίθηκε ενας δρυς, 
άκουσα τα καμπανάκια απο το χριστούγεννια-
τικο δέντρο , είχατε γεννητούρια; Γιατί μουγκρί-
ζεις  με την φωνή του κινδύνου;
Είχαμε γεννητούρια,  αλλά το ταρανδάκι μας  ο 
Μπράντελ γεννήθηκε  χωρίς  κέρατα, έτσι καλώ 
κι εγω το ξακουστό κτηνιάτρο Δρ Θεραπεία, 
για να έρθει να εξετάσει το μωρό μας. 
Μάλιστα, έγνεψε ο Δρυς αλλά δεν θα ρθει, μου 
είπε το Ελατο οτι θα λείπει για όλη την χριστου-
γεννιάτικη περίοδο, γιατι κι αυτός τον χρεία-
στηκε γιατι έχει βγάλει  ενα φοβερό εξάνθημα  
στο δεξί του κλαδί και δεν του περνάει... αλλά 
πρέπει να περιμένουμε. Εκτός κι εαν , οΔρυς 
κούνησε λιγο  τα  πάνω του κλαδιά , στη συνέ-
χεια τα κάτω του κλαδιά, ήταν ένδειξη του  πολύ 
μεγάλου συλλογισμού του. Το βρήκα ! Θα σας 
δώσω τη διεύθυνση ενός πολύ καλού κέντρου 
φιλοξενίας , τον ονομάζουν το σανατόριο της 
Φλόγας, και ειναι υπεύθυνη  μια πολύ καλη μου 
φίλη, η Αντωνίνα η βελανιδιά, και πηγαίνουν 
πολλα ζώα από όλη τη Λαπωνία, έχει ενα υπερ-
σύγχρονο κέντρο  και έχει πολλούς γιατρούς, 
όλων των ειδικοτήτων και  εχει κι αρκετά εργα-
στήρια, αυτή θα  μπορέσει να σας βοηθήσει 
μέχρι να επιστρέψει ο Δρ Θεραπείας.
Ευχάριστα νέα αγαπητέ φίλε μου Δρυ, τρέχω 
να ειδοποιήσω τη γυναίκα μου, είπε ο μπαμπάς 
Τάρανδος και έφυγε με ενα τεράστιο χαμόγελο 
στα χείλη του.
Πήγαινε καλέ μου φίλε και εγω θα  ειδοποι-
ήσω  τον φίλο μου το γεράκι της  στέπας και ο 
Δρυς άρχισε να κουνάει τα φυλλώματα του σε 
ενα όμορφο παράξενο χορό . Δυο φυλλαράκια  
μπροστά και ένα πίσω και φφφφφφφφφφφ-
φφφφφφφοθθθθθθθθ. Ενα φυλλαράκι κάτω  
και δυο μπροστάκαι φθιιιουυυυυυυυυυυυυ-
φφφφφφφφφφφ.Ξαφνικά ένα  γεράκι φάνηκε 
στον ορίζοντα, και άρχισε να πετάει πάνω  από 
τον Δρυ.
Κατάλαβα, του είπε καθως χαμήλωνε το 

πέταγμα του  και προσγειώθηκε σε ενα από τα 
κλαδιά του Δρυ. Θα περάσω το μήνυμα στους 
λύκους της στέπας,  πες στην οικογένεια των 
Ταράνδωνμ  να είναι εδω αύριο με την πρώτη 
αχτίδα του ήλιου, θα περάσουμε να τους  
πάρουμε  και θα τους οδηγήσουμε στο σανα-
τόριο της Φλόγας, αυτά  λάλησε το γεράκι και 
πέταξε μακρυά. 
Ετσι κι έγινε το επόμενο πρωι, η οικογένεια των 
Ταράνδων με το νεογέννητο Μπράντελ στην 
αγκαλιά τους , περίμεναν  τους  λύκους με τα 
έλκηθρα. Οταν αυτοί έφτασαν με την πρωτη 
αχτίδα του ήλιου, ανέβηκαν και οι τρεις  τους  
στο ειδικά διαμορφωμένο έλκηθρο με τα χρο-
ντρά σκεπάσματα . 
Κρατηθείτε γερά, έχουμε δύσκολο και μακρύ 
δρόμο μπροστά μας , είπε ο αρχηγός των Λυκων 
και γαυγίζοντας δυνατά έδωσε το σήμα της εκκί-
νησης. Οι λύκοι άρχισαν να τρέχουν, να τρέχουν, 
σαν να είχαν φτερά και  περνούσαν χιονισμένες 
κορφές απότομες και απόκρημνες, και περνού-
σαν αναμεσα απο δέντρα και σπηλιές όλο στα-
λακτίτες. Αφησαν πίσω τους το παγωμένο χωριό 
των Ταράνδων και μπήκαν στο μεγάλο δρόμο 
για την πόλη Τουντς, εκεί βρισκόταν το σανατό-
ριο της Φλόγας  της κυριας  Αντονίνας.
Καλώς τους, καλώς τους, άρχισε να τους υποδέ-
χεται,με τη γλυκιά φωνή της , μόλις πέρασαν την 
κεντρική είσοδο του σανατοριου , σας καλοσω-
ρίζω στο κέντρο φιλοξενίας  μας  Φλόγα, ελάτε 
, θα σας γνωρίσω και στους άλλους φίλους μας. 
Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια . Ολα εδώ έχουν 
ως κεντρικό άξονα, την αγάπη  και το μοίρα-
σμα των ιστορίων μας ,καθώς και την συμπα-
ράσταση  καθ όλη τη διάρκεια της θεραπείας, ή 
της παρακολούθησης της ιάσης. 
Μιλάτε πολύ επιστημονικά, ψέλλισε  η μαμά 
Τάρανδος κι εμεις εδώ ήρθαμε γιατι το νεογέν-
νητο ταρανδάκι μας , ο Μπραντελ γεννήθηκε 
χωρίς  κέρατα,  πράγμα   πολύ σημαντικό στη 
δική μας οικογένεια, να έχει το αρσενικό ταραν-
δάκι απο την γέννα του , τα κέρατα του. Είναι το 
εργαλείομας, για να μπορούμε να αντιλαμβα-
νόμαστε και να ανακαλύπτουμε τις ευχές  των 
παιδιών, όπου κι εαν βρίσκονται αυτά , οποια 
γλώσσα κι εαν μιλούν. Καταγόμαστε απο την 
οικογένεια των Ταράνδων του Ρούντολφ , του 
τάρανδου του Αη Βασίλη.Μόνο εμείς μπο-
ρούμε να έχουμε αυτό το προνόμιο και ειναι 
στην οικογένεια μας εδω και αιώνες.... καταλα-
βαίνετε οτι εαν το ταρανδάκι μας  , συνέχισε η 
μαμά Τάρανδος  φανερά αναστατωμένη ,  θα 
ειναι καταστροφικό για τις  γεννιές  των παι-
διών.
Μην ανυσυχείτε, μου τα είπε ολα ο Δρυς, τα 
θροίσματα  των φύλλων του έφεραν τις ειδή-
σεις και γνωρίζω  οτι υπάρχει θεραπεία και 
θα ξεκινήσουμε σήμερα κιόλας. Θα βάλουμε 
τον Μπράντελ στην αίθουσα των ζαχαρωτών 
, είναι αποτα πιο μεγάλα εργαστήρια μας κι 
εκει θα του δώσουμε πολλές βιταμίνες ασημό-
σκονης και χρυσοσκονης, μέσα απο την πετα-
λούδα που θα συνδέσουμε στο πόδι του και 
στο κεφάλι του. Για τους επόμενους έξι μηνες 
θα του χορηγούμε τις βιταμίνες χρυσόσκονης  
κάθε  πρωι και τις βιταμίνες της ασημόσκονης  
κάθε βράδυ.
Φυσικά επιτρέπονται οι επισκέψεις και τις 
πέμπτες και τις τετάρτες έχουμε τις καθιερω-
μένες γιορτές  με τραγούδια και χορούς  των 
ξωτικών από τα μυστικά μέρη του δάσους  και 
όλοι συμμετέχουμε σε αυτές. Τα ξωτικά άλλω-

στε μας  φέρνουν και ενα νέκταρ καμωμένο 
απο νουφαρολούλουδα και βότανα θεραπευ-
τικά, με μαγικές ιδιότητες  που λαμπυρίζουν 
στο σκοτάδι  και αυτό θα είναι στη τελική φάση 
της θεραπείας για την ενδυνάμωση των κερά-
των του Μπραντελ . Μίλησα με το γιατρό Δρ 
Θεραπεία και μου συνέστησε,  να του  δίνουμε 
αρκετές κουταλιές από αυτο το νέκταρ καθώς 
και μπόλικες ασκήσεις ευτυχίας...
Μπόλικες ασκήσεις ευτυχίας, απόρησε ο μπα-
μπάς  Τάρανδος, και τι ακριβως είναι αυτές;
Είναι αστείες  γκριμάτσες  προσώπου , που 
κάνουμε  με τα παιδιά καθε πρωι  πριν  οι πετα-
λούδες  συνδεθούν  με τις τέραστιες  μπουκά-
λες  χρυσόσκονης ,όλοι οι γιατροί μας  περνούν 
από δωματιο σε δωμάτιο  και κάνουμε αστείες  
γκριμάστες  με το πρόσωπο μας, να κάπως έτσι  
και εκείνη τη στιγμή  η κυρια Αντονίνα, τράβηξε 
τα μάτια της στο πλάι και έσκασε ενα τεράστιο 
χαμόγελο. 
Η μαμά και ο μπαμπάς  Τάρανδος  άρχισαν να 
χαμογελούν και το ιδιο έκανε και ο Μπραντελ  
το ταρανδάκι, που μέχρι εκείνη την ώρα έπαιζε 
με ενα τεράστιο χιονάθρωπο, που βρισκόταν  
στο δωμάτιο των ζαχαρωτών.Εμοιαζε να έχει 
εγκληματιστεί πλήρως με το χώρο και είχε αρχί-
σει να ζωηρεύει, αφού έδωσε και μια φιλική 
κουτουλιά στην κυρια Αντονίνα.
Τέλεια, αναφώνησε  εκείνη χαρούμενη, νομίζω 
μικρέ μου Μπράντελ , είσαι έτοιμος για την 
πρώτη πεταλούδα , που θα σου δώσει τις βιτα-
μίνες χρυσόσκονης. Η κυρια Αντονίνα, άνοιξε 
μια μικροσκοπική  πόρτα και χιλίαδες πολύ-
χρωμες μεταλούδες  ξεχύθηκαν και πέταξαν 
προς τον Μπραντελ και καθησαν στο πόδι του , 
σχηματίζοντας  ενα τεράστιο χωνί και πάνω σε 
αυτό το χωνί ήρθε κι έκατσε η πιο μεγάλη πετα-
λούδα που υπήρξε ποτέ, με δυο πελώρια χρυ-
σαφένια  φτερά και βάλθηκε να κάνει γύρους, 
κάθε φορά  που η πεταλούδα στροβιλιζόταν, 
την ακολουθούσαν και οι υπόλοιπες και με 
χάρη και ακρίβεια , έριχναν τη χρυσόσκονη στο 
ποδαράκι του Μπραντελ και στο κεφαλάκι του. 
Αυτός ο χορός συνεχίστηκε για πολλούς  μήνες 
και χρόνια κάθε πρωί με τις αχτίδες του ήλιου 
και κάθε βράδυ με την λάμψη των αστεριών και 
ο Μπράντελ έγινε αχώριστος φίλος με τις πετα-
λούδες και τα ξωτικά και  έβγαλε  κέρατα , μετά 
απο αρκετούς  μήνες  και μπολική θεραπεια  
ασημοχρυσόσκονης  και χρυσοσκοασημόσκο-
νης ,  φύτρωσαν σιγά σιγά και δυνάμωσαν  και 
μαζί με τις μαγικές ιδιότητες  που είχε  ηδη κλη-
ρονομήσει  από τη γενιά του, να ακούει και να 
ανακαλύπτει τις ευχές των παιδιών, ήταν  ακόμη 
για ενα λόγο ξεχωριστός, γιατί  ήταν ο μοναδι-
κός  τάρανδος με  τα κέρατα του ,να  φωσφο-
ρίζουν   στο σκοτάδι και να τον ειδοποιούν σε  
περίπτωση που μια παιδική ευχή δεν πραγμα-
τοποιήθηκε. 
Το σανατόριο της Φλόγας και η κυρία Αντο-
νίνα συνεχίζουν να δέχονται ακόμη και σήμερα 
λογιών λογιών περιπτώσεις,  που μοιάζουν 
ανιάτες και  να θεραπεύουν  οτι κακό και ανε-
ξήγητο, έχει σχέση με  κόκκινα και λευκά 
στρατιωτάκια ή με κέρατα ταράνδων που δεν 
φυτρώνουν και εαν ποτέ βρεθείτε στη Λαπω-
νία, κοιτάξτε  προς το Βορρά και κάντε κι εσεις 
μια αστεία γκριμάτσα, να είστε σίγουροι, οτι  η 
οικογένεια του Μπράντελ , θα την δει.
Κι όπως όλα τελείωνουν καλά, έτσι εύχομαι σε 
όλους  παραμυθένια υγεία και πολλά πολλά 
χαχανητά. 

ΤΟ ΤΑΡΑΝΔΑΚΙ ΧΩΡΙΣ ΚΕΡΑΤΑ 
Της Εύας Πετροπουλου Λιανού -  Συγγραφέας παιδικής λογοτεχνιας 
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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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“Μαντάμ Σουσού”
Μουσική: Λεό Ραπίτης - Στίχοι: Κώστας Μάνεσης- Κρέων Ρηγόπουλος

Α! Ερμηνεία: Νίκος Γούναρης-Ρένος Τάλμας (1940)

Π
ολύ εύθυμο τραγούδι, γραμμένο λί-
γους μήνες πριν τον πόλεμο του 1940, 
για την ξακουστή ηρωίδα του Δημή-
τρη Ψαθά, (1907-1979) και πυργοδέ-

σποινα του *Βύθουλα “Μαντάμ Σουσού”. Ένα 
ευθυμογράφημα του Δ. Ψαθά που εμφανίστη-
κε για πρώτη φορά στο περιοδικό ποικίλης ύλης 
«Θησαυρός» το 1938. Το περιοδικό διαφήμισε 
το νέο σπαρταριστό «τύπο» του Ψαθά στις 2 Α-
πριλίου 1938:  «Από το ερχόμενο πανηγυρικό 
τεύχος του “Θησαυρού”, ένας νέος σπαρταρι-
στός τύπος, θα σκορπίσει γέλιο και την ευθυμία: 
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΤΑΜ ΣΟΥΣΟΥΣ. 
Τον γράφει ο άσσος των ευθυμογραφημάτων 
μας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΘΑΣ» Με την κυκλοφορία, 
η επιτυχία ήταν άμεση και κάθε εβδομάδα, για 
δυο ολόκληρα χρόνια περίπου, δημοσιεύονταν 
οι περιπέτειες της. Πρέπει να σημειώσουμε ότι 
το περιοδικό είχε τεράστια απήχηση σε ολόκλη-
ρη την Ελλάδα!
Η δημιουργία της Μαντάμ Σουσούς, έγινε θα 
λέγαμε κάτω από την πίεση του αρχισυντάκτη 
του περιοδικού Απόστολου Μαγγανάρη. Ο Δ. 
Ψαθάς είχε ολοκλήρωση τον κύκλο των επεισο-
δίων που έγραφε μέχρι τότε «Αριστείδης ο άτυ-
χης» και έρεπε να ξεκινήσει μια νέα σειρά. Τότε 
άρχισε ο προβληματισμός του για το νέο πρό-
σωπο-χαρακτήρα που ‘έπρεπε να βρει. Ο ίδιος 
ο Ψαθάς είχε αναφέρει;  «Έναν “τύπο” έπρεπε 
να γράψω, έτσι; Ο προηγούμενος ήταν άντρας, 
θα έπρεπε, λοιπόν, για ποικιλία, να γράψω τώρα 
για μια γυναίκα. Τι είδος γυναίκα όμως; Φλύαρη; 
Δεν ήταν κωμική, θα ήταν κουραστική. Κουτσο-
μπόλα; θα ήταν πολύ κοινοτοπική. Επιπόλαια; 
Γκα¬φατζού; Δεν μου άρεσαν τόσο πολύ οι ιδέες 
– πολύ αργότερα έγραψα ένα άλλο “σίριαλ”, 
στον “Ταχυδρόμο” με τον τίτλο “Ζωζώ η γκα-
φατζού”. Άξαφνα θυμήθηκα μια γειτόνισσά μας, 
ήταν τύπος γυναίκας μεγαλομανούς:
– Αυτή είναι… είπα. Σκιτσάρισα στα γρήγορα 
τον τύπο – βιαζόμουν να τελειώσω για να βγάλω 
από πάνω μου την υποχρέωση – συμπλήρωσα 
το γραφτό μου με το πρώτο επεισόδιο, πήρα τα 
χειρόγραφα μου αμέσως και έτρεξα στον Μαγ-
γανάρη:
– Πάρτα και άφησε με ήσυχο.
–  Εντάξει! Δεν σου έλεγα ότι άμα καθίσεις κάτω, 
θα γράψεις; Να μ’ ακούς εμένα! Πώς τον λες τον 
τύπο σου;  Μαντάμ Σουσού!…»
Και κάπως έτσι, από την γειτόνισσά του, που 
ήταν μεγαλομανής γεννήθηκε η “Μαντάμ Σου-
σού”. 
Στην συνέχεια σκιαγράφησε τον χαρακτήρα της, 
τον τρόπο ζωής και την καθημερινότητα της. Η 
Σουσού ήταν μεν φτωχή, άλλα ονειροπαρμένη 
γυναίκα, κυριευμένη από μεγαλομανία. Ζούσε 
στον Μπύθουλα ή Μπούθουλα, μια υποβαθ-
μισμένη τότε περιοχή στον Κολωνό, και ήταν 
παντρεμένη με τον Παναγιωτάκη, ο οποίος ήταν 
ιχθυοπώλης. Η Σουσού, θεωρούσε ότι ξεχώριζε 
από τον υπόλοιπο μικρόκοσμο της γειτονιάς, και 

πίστευε ότι ήταν αριστοκράτισσα. Κάποτε και 
εντελώς ανέλπιστα, κληρονόμησε μια αρκετά 
σεβαστή περιουσία. Τότε, χώρισε τον σύζυγο 
της, μετακόμισε στο Κολωνάκι και άρχισε να ζει, 
όπως πάντοτε ονειρευότανε, μέσα στην αριστο-
κρατία! Απόχτησε οικιακή βοηθό, «υπηρετι-
κόν προσωπικόν» όπως την αποκαλούσε, ενώ 
συναναστρέφονταν μόνον με ανθρώπους της 
ανωτέρας τάξεως, οι οποίοι τις περισσότερες 
φορές αποδεικνύονταν απατεώνες, και σκο-
πός τους ήταν η περιουσία της, που η Σουσού εν 
τω μεταξύ, ξόδευε αφειδώς. Ώσπου στο τέλος, 
χάνει ολόκληρη την κληρονομιά και πτωχεύει. 
Έτσι, επιστρέφει στον Παναγιωτάκη, ο οποίος 
την αγαπούσε πραγματικά, και παρόλα τα όσα  
του είχε καμωμένα, την δέχεται πάλι στο φτω-
χικό του στον Μπύθουλα. 
Η “Μαντάμ Σουσού” αγαπήθηκε πολύ από το 
αναγνωστικό κοινό, και έγινε τραγούδι με τον 
Νίκο Γούναρη, ενώ τον Οκτώβριο του 1940, ο 
Δ. Ψαθάς εξέδωσε τις περιπέτειες της σε βιβλίο, 
που παρόλο ότι ο Έλληνο-Ιταλικός πόλεμος είχε 
ξεκινήσει,  πούλησε 4.000 αντίτυπα και εξα-
ντλήθηκε μέσα σε ένα μήνα! Μετά από χρόνια, 
στην επανέκδοση του 1977, ο Δ. Ψαθάς αναφέ-
ρει μεταξύ άλλων στον πρόλογο του:  
 Επί χρόνια και χρόνια η Μαντάμ Σουσού στά-
θηκε περίπου ένα βάσανο για μένα... Γιατί απ' 
την ώρα που πρωτοφάνηκε στις σελίδες ενός 
εβδομαδιαίου περιοδικού σε σειρά αυτοτελών 
ευθυμογραφημάτων με τον γενικό τίτλο "Βίος 
και πολιτεία της Μαντάμ Σουσούς" απέκτησε 
δική της υπόσταση και τόσο έντονη προσωπι-
κότητα, ώστε να ξεφύγει σχεδόν εντελώς από 
τα χέρια μου και να κάνει ό, τι θέλει! Κάποτε, 
τέλος, τη βαρέθηκα και την... πέθανα στις σελί-
δες του περιοδικού περιγράφοντας και τη σχε-
τική κηδεία της. 
Την κατοχική χρονιά του 1942, οι περιπέτειες 
της Μαντάμ Σουσούς μεταφέρθηκαν για πρώτη 
φορά στο θέατρο Καττερίνας (πλατεία Βικτω-
ρίας), από τον θίασο Κατερίνας Ανδρεάδη, με 
πρωταγωνίστρια την ίδια και συμπρωταγωνι-
στές τους: Αιμίλιο Βεάκη και Κώστα Μουσούρη, 
στους βασικούς ρόλους. 
Το 1948 έγινε η κινηματογραφική μεταφορά 
της Σουσούς, με τεράστια εμπορική και καλλιτε-
χνική επιτυχία, με πρωταγωνίστρια την Μαρίκα 
Νέζερ, στον ομώνυμο ρόλο. Το σενάριο, βασι-
σμένο στο βιβλίο του Ψαθά, έγραψε ο Νίκος 
Τσιφόρος, ενώ η σκηνοθεσία ήταν του Τάκη 
Μουζενίδη και η μουσική του Κώστα Γιαννίδη. 
Στην ταινία συμμετείχαν, εκτός από την Μαρίκα 
Νέζερ, οι ηθοποιοί:  
 Βασίλης Λογοθετίδης στον ρόλο του Πανα-
γιωτάκη, ο Γιώργος Παπάς στον ρόλο του 
Κατακουζηνού, και ακόμη οι: Μίμης Φωτό-
πουλος, Ντίνος Ηλιόπουλος, Χρήστος Τσαγα-
νέας, Ελένη Χατζηαργύρη, Λαυρέντης Διανέλ-
λος, Λίλα Πατρικίου κ.α. Η πρεμιέρα της ταινίας 
έγινε την Κυριακή του Πάσχα  2 Μαΐου 1948, 

σε τρεις κεντρικούς  κινηματογράφους της Αθή-
νας, «Ρέξ», «Αττικόν», «Άστυ», και στο «Κάπι-
τολ» στον Πειραιά. Συνολικά στη πρώτη προ-
βολή έκοψε 93.498 εισιτήρια! Η ταινία δυστυ-
χώς σήμερα δεν υπάρχει, έχει χαθεί ή έχει κατα-
στραφεί. 
Η Μαρίκα Νέζερ, είχε αναφέρει σχετικά με 
την ταινία: «Στην πρεμιέρα της Μαντάμ Σου-
σούς στον κινηματογράφο “Ρεξ”, οι ουρές του 
κόσμου έφταναν μέχρι τη Θεμιστοκλέους!»
Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 η “Μαντάμ 
Σουσού” έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία και στο 
ραδιόφωνο με την φωνή της Γεωργίας Βασι-
λειάδου, σε ραδιοσκηνοθεσία του Μήτσου 
Λυγίζου, ο οποίος το 1972 σκηνοθέτησε και 
το πρώτο σίριαλ της «Σουσούς» στην Ελληνική 
τηλεόραση, με πρωταγωνίστρια την Άννα Παϊ-
τατζή, την οποία επέλεξε ο ίδιος ο Δημήτρης 
Ψαθάς, ως καταλληλότερη για τον ρόλο. Μαζί 
της, ο Ιάκωβος Ψαράς στο ρόλο του Παναγιω-
τάκη, και ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, ως Κατακου-
ζηνός.     
Την χρονιά του 1986, επανέρχεται η «Σουσού» 
στην μικρή οθόνη, με πρωταγωνίστρια αυτή 
τη φορά την Άννα Παναγιωτοπούλου, η οποία 
γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία, και θεωρεί-
ται, η πιο επιτυχημένη ερμηνεία, στο ρόλο της 
«ξακουστής ηρωίδας». Μαζί της, ως Παναγιω-
τάκης, (και ως σκηνοθέτης), ο Θανάσης Παπα-
γεωργίου. ενώ τον ρόλο του Μηνά Κατακουζη-
νού, υποδύεται ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Εξαι-
ρετική επίσης η Νατάσα Ασίκη ως υπηρέτρια, 
Μαρί-Λεονί.
Η “Μαντάμ Σουσού”  ως θεατρικό έργο, ανέ-
βηκε σε πολλές σκηνές σε όλη την επικράτεια, 
από διάφορους θιάσους. Μερικές από τις πιο 
σημαντικές παραστάσεις είναι: 
• Το 1998 με την Άννα Παναγιωτοπούλου, 
τον Σταύρο Παράβα και τον Νίκο Γαλανό, στο 
θέατρο «Βρετάνια», με μουσική του Διονύση 
Τσακνή και στίχους Μαριανίνας Κριεζή... 
• Το 2011 με το Κρατικό Θέατρο βορείου 
Ελλάδος, σε σκηνοθεσία Γιώργου Αρμένη,  με 
πρωταγωνίστρια την Φωτεινή Μπαξεβάνη, τον 
Κώστα Σαντά και τον Βασίλη Ευταξόπουλο.
• Την χρονιά του 2017 στο θέατρο «Παλ-
λάς», σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, με πρω-
ταγωνίστρια την Δήμητρα Παπαδοπούλου, τον 
Κώστα Κόχλα στο ρόλο του Παναγιωτάκη και 
τον Άλκη Κούρκουλο ως Κατακουζηνό. Μαζί 
τους μια πλειάδα 25 ηθοποιών και μουσικών. 
Από αυτήν την παράσταση μας έμεινε  ακόμη 
ένα πολύ όμορφο τραγούδι το οποίο έγραψε και 
τραγούδησε η Μαρίζα Ρίζου. 
*Εκείνα τα χρόνια, υπήρχαν δυο διαφορετικές 
περιοχές της Αθήνας. ο Βούθουλας ή Βύθουλας 
και ο Μπούθουλας ή Μπύθουλας, Ο  Βύθου-
λας, ήταν κοντά στην Αγία Φωτεινή, στην δια-
σταύρωση Λ. Βουλιαγμένης και Καλλιρόης,  απ 
όπου περνούσε ο ποταμός Ιλισός, με τρεχού-
μενα βεβαίως νερά και είχε μικρή λίμνη, με έναν 

μικρό καταρράχτη. Το  τοπίο ήταν ειδυλλιακό 
από τα αρχαία χρόνια. Ο Μπύθουλας, βρίσκο-
νταν στον Κολωνό και είχε και αυτός λίμνη, αλλά 
με στάσιμα νερά, (λασπόνερα). Ο Μπύθουλας 
έμεινε γνωστός από την Μαντάμ Σουσού. Εκείνα 
τα χρόνια επίσης, υπήρχε και η λαϊκή φράση « 
ο Βούθουλας κι ο Μπούθουλας» που έδειχνε 
την κοινωνική διαφορά, όπως λέγανε αργότερα 
«Λαός και Κολονάκι».     

Μαντάμ Σουσού ( Νίκος Γούναρης)
Ε, ωπ, ε, ωπ, εζούσε πρώτα φτωχικά,
σε κάτι υπόγεια αρχοντικά,
με τον κυρ Παναγιώτη
 Στον Βύθουλα πολύ γνωστή,
στα σουαρέ κι απρέ μιντί,
ερχόταν πάντα πρώτη.

Κι όλοι ρωτούν ποιά να'ν αυτή,
είναι η Σουσού, η ξακουστή
Σουσού.
 
Με τις παραξενιές σου, ο κόσμος πως γελά,
τα γαλλικά σαν λες, τα παρδαλά.
 Σουσού, Σουσού, γελάμε με το "βλαξ"
"πτωχέ", "ζαργάνα" και "γλωσσού"
κι όλοι τα χάνουμε, Μαντάμ Σουσού.
 
Σαν πήρε μια κληρονομιά,
ο Πάνος έπαθε ζημιά,
γιατί μ' αυτόν χωρίζε,ι
σ'οκέλλα μένει τώρα σικ,
ντυμένη πάντα εξαντρίκ,
και με πακάρ γυρίζει.
  
Μια μέρα το βολάν κρατά
και κάποιο φουκαρά πατά,
με τ'αυτοκίνητό της.
Το πρώτο θύμα της αυτό,
ήταν της μοίρας της γραφτό,
να είν'ο Παναγιώτης.

Μαντάμ Σουσού ( Μαρίζα Ρίζου)

Χειμώνα καλοκαίρι εκείνη θα ξέρει
Πως πρέπει μια κυρία ευπρεπώς να ντυθεί
Κι απ' το παράθυρό της θα φτύνει τον θυμό της
Η κάθε τσοκαρία που με πάθος τη φθονεί
Μαντάμ Σουσού (η Σουσού η Σουσού)
Με το σις και με το σου (η Σουσού η Σουσού)
Όπως πρέπει θ' απαντήσει
Σ' όποιον την υποτιμήσει
Μαντάμ Σουσού (η Σουσού η Σουσού)
Με το σις και με το σου (η Σουσού η Σουσού)
Είναι ντεκαντάνς και κρίμα
Στη ζωή να είσαι θύμα
Ο κόσμος τη χλευάζει μα ούτε τη νοιάζει
Μπύθουλα Κολωνάκι το ίδιο τουπέ
Και στον Παναγιωτάκη σαν πάει ν' αρθρώσει 
κάτι
Εκείνη του απαντάει "Σιλάνς Βλαξ Κουτέ"
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Δ
ύο Δημοτικοί Σύμβουλοι καταθέτουν πρόταση ενώπιον του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Τορόντο την Πέμπτη ζητώντας από το δημοτικό συμβούλιο να διεξαγά-
γει δημόσια έρευνα για τις καθυστερήσεις γύρω από τη γραμμή τραμ Eglinton 
Crosstown (LRT).

Η πρόταση, που υποβλήθηκε από τους συμβούλους Josh Matlow και Mike Colle, λέει ότι οι 
κάτοικοι έχουν «υποστεί απίστευτη διακοπή» από το έργο τα τελευταία 11 χρόνια, καθώς 
και «μη διαχειρίσιμα ζητήματα κυκλοφορίας και ασφάλειας», μειωμένη κίνηση πελατών, 
απώλεια εσόδων και ορισμένοι κλείσιμο επιχειρήσεων.
«Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που απαιτούν μεγαλύ-
τερη διαφάνεια και λογοδοσία, η Metrolinx παραμένει σιωπηλή για να εξηγήσει τις επα-
ναλαμβανόμενες καθυστερήσεις, τις υπερβάσεις του κόστους και τώρα δεν είναι σε θέση 
να ορίσει ακόμη και μια νέα προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης», αναφέρει η πρό-
ταση.
Η κίνηση έρχεται αφότου οι δημοτικοί σύμβουλοι ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα 
ότι είχαν λάβει εμπιστευτικά έγγραφα της Metrolinx που δείχνουν ότι η επαρχία δεν έχει 
σαφές σχέδιο για την ολοκλήρωση της γραμμής που μαστίζεται από προβλήματα, η οποία 
θα μπορούσε να κοστίσει κοντά στα 13 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι να ολοκληρωθεί.

Δημοτικοί σύμβουλοι ζητούν 
αποζημίωση, δημόσια έρευνα για τις 
καθυστερήσεις του Eglinton CrosstownΗ αστυνομία του Τορόντο συνέλαβε δύο 

υπόπτους σε σχέση με κλοπή φορτηγών
Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν και η αστυ-
νομία συνεχίζει να αναζητά άλλους τέσσε-
ρις σε σχέση με την κλοπή φορτηγών υψη-
λής ποιότητας στην ευρύτερη περιοχή του 
Τορόντο.
Η αστυνομία του Τορόντο είπε ότι έλαβε 
αναφορές τον περασμένο μήνα για κλοπές 
οχημάτων σε όλη την πόλη και την περι-
οχή που εκτείνονται σε διάστημα αρκετών 
εβδομάδων και ξεκίνησε έρευνα.
Έμαθαν ότι οι ύποπτοι στόχευαν πανά-
κριβα φορτηγά σε ιδιωτικούς δρόμους 
κατά τη διάρκεια της νύχτας, κλέβοντάς τα 
χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό διαγνω-
στικό εξοπλισμό που θα παρακάμπτει τα 

συστήματα ανάφλεξης του οχήματος.
Ως αποτέλεσμα της έρευνας, οι αστυνο-
μικοί εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας σε μια 
διεύθυνση στην περιοχή Wilson Avenue 
και Allen Road τη Δευτέρα. Η αστυνομία 
είπε ότι εντόπισε έναν αριθμό ηλεκτρο-
νικού διαγνωστικού εξοπλισμού και ένα 
μεγάλο χρηματικό ποσό κατά τη διάρκεια 
της έρευνας.
Συνελήφθησαν δύο άτομα από το Κεμπέκ. 
Έχουν ταυτοποιηθεί ως ο 21χρονος 
Anthony Estiaine και ο 28χρονος Christian 
Giroux, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ο καθέ-
νας 22 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 18 
κατηγορίες για κλοπή αυτοκινήτου.

Ο 
νέος φόρος κενών κατοικι-
ών του Τορόντο στοχεύει 
να ελευθερώσει κατοικίες 
και να συγκεντρώσει μετα-

ξύ 55 και 66 εκατομμύρια δολάρια 
για την πόλη.
Αλλά πολλοί κάτοικοι που έλαβαν την 
ειδοποίηση ταχυδρομικώς ανησυ-
χούσαν ότι μπορεί να ήταν μέρος μιας 
απάτης.
«Απλώς δεν μπορούμε να αντέξουμε 
οικονομικά, από την άποψη της στέ-
γασης, να έχουμε οίκους για χιλιάδες 
ανθρώπους που κάθονται άδεια», 
δήλωσε ο δήμαρχος Τζον Τόρι προ-
οθώντας τον φόρο στέγασης το 2020.
Τώρα, οι ειδοποιήσεις είναι στο ταχυ-
δρομείο και όλοι οι ιδιοκτήτες κατοι-
κιών και διαμερισμάτων θα λάβουν 

ειδοποίηση σχετικά με τον Φόρο Κενής Κατοικίας ενώ οι ενοικιαστές όχι.
Η ειδοποίηση αναφέρει ότι «όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών υποχρεούνται να 
δηλώνουν το καθεστώς κατοχής των κατοικιών τους ετησίως».
Πρέπει να απαντήσετε πριν από τις 2 Φεβρουαρίου 2023 και αν δεν το κάνετε, 
η ειδοποίηση αναφέρει «οι καθυστερημένες δηλώσεις ενδέχεται να υπόκεινται 
σε πρόστιμο 250 $.»
Τυχόν οικιστικά ακίνητα που παραμένουν άδεια για περισσότερους από έξι 
μήνες σε κάθε έτος θα υπόκεινται στον φόρο κενών θέσεων.
Ο φόρος κενών οικιών είναι ίσος με το 1 τοις εκατό της τρέχουσας εκτίμησης 
αξίας ενός ακινήτου που σημαίνει ότι κάποιος με ένα κενό σπίτι αξίας 1 εκατομ-
μυρίου δολαρίων θα πρέπει να πληρώσει φόρο κενής θέσης 10.000 $.
Για να διευκολυνθεί η διαδικασία, ένας εκπρόσωπος της πόλης είπε ότι θα υπάρ-
ξει μια διαδικτυακή πύλη δήλωσης που θα είναι έτοιμη αργότερα αυτόν τον 
μήνα.

Έχετε άδειο σπίτι στο Τορόντο; 
Μπορεί να αντιμετωπίσετε νέο 

φόρο τη νέα χρονιά

«Είναι απαράδεκτο αστυνομικοί να αντι-
μετωπίζουν σεξουαλική παρενόχληση στη 
δουλειά τους» δήλωσε ο υπουργός Εργα-
σίας του Οντάριο, απαντώντας σε καταγγε-
λίες που ισχυρίζονται ότι η Ένωση Αστυνο-
μικών του Τορόντο (TPA) δεν προστατεύει 
τα μέλη που αντιμετωπίζουν παρενόχληση 
ή διακρίσεις.
Ο υπουργός Εργασίας του Οντάριο Monte 
McNaughton είπε ότι θα εξετάσει την κατά-
σταση του νόμου του Οντάριο που δίνει στα 
θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης λίγες 
επιλογές όταν το σωματείο τους αποφασί-
σει να μην τα εκπροσωπήσει — μια κατά-
σταση που δύο αστυνομικοί ισχυρίζονται 
ότι συνέβη επανειλημμένα χάρη σε αυτό 
που αποκαλούσαν τοξική κουλτούρα στην 
εργασία. αποτυπώθηκε στη συμπεριφορά 
του συλλόγου.
«Πιστεύω ότι αυτό είναι απαράδεκτο και 
έχω συνεργαστεί με τον γενικό δικηγόρο 

για να βεβαιωθώ ότι θα φτάσουμε στο κάτω 
μέρος του θέματος και εάν υπάρχει κάποια 
ενέργεια που πρέπει να ληφθεί, θα λάβουμε 
κάποια μέτρα», είπε ο ΜακΝότον.
Ο υπουργός απάντησε σε μια σειρά από 
ιστορίες του CTV News Investigates που 
περιέγραφαν προηγουμένως μη αναφερ-
θείσες καταγγελίες από αστυνομικούς του 
Τορόντο ότι η ένωση τους δεν τους εκπρο-
σώπησε σε θέματα παρενόχλησης στο 
χώρο εργασίας, αφήνοντάς τους λίγες νομι-
κές επιλογές.
Σε μια περίπτωση η Const. Heather 
McWilliam ζητά από την Αστυνομική Επι-
τροπή Διαιτησίας του Οντάριο να διατά-
ξει την TPA να της επιστρέψει περισσότερα 
από 30 εκατομμύρια δολάρια για χρόνια 
νομικών εξόδων, ταξιδιωτικών εξόδων και 
άλλων δαπανών που σχετίζονται με την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλη-
σης στην εργασία.

«Απαράδεκτη» η σεξουαλική 
παρενόχληση στις αστυνομικές 
δυνάμεις του Τορόντο: Υπουργός 
Εργασίας του Οντάριο
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LIFE

Hannah Palmer:
προκαλεί χαμό στο Instagram

Την γνωρίσαμε πριν 
τρία περίπου χρόνια και 
οφείλουμε να πούμε 
πως εντυπωσιαστήκαμε, 
καθώς πρόκειται για μια 
πανέμορφη γυναίκα που 
γνωρίζει πολύ καλά πως 
να εξάπτει τις ανδρικές 
φαντασιώσεις.

Ο λόγος για την Hannah 
Palmer, το πανέμορφο 
μοντέλο από την 
Αριζόνα που βρέθηκε 
στην 34η θέση στον 
διαγωνισμό του Cover-
girl του Maxim, χάρη 
στο πολύ εντυπωσιακό 
πρόσωπο, αλλά και στις 
υπέροχες καμπύλες 
που αποκαλύπτει 
αρκετά συχνά στους 2,1 
εκατ. οπαδούς της στο 
Instagram.

Αν και η Hannah δεν 
κέρδισε τον διαγωνισμό 
ώστε να κάνει το όνειρο 
της πραγματικότητα 
και να ανοίξει – όπως 
έχει δηλώσει – την δική 
της επιχείρηση στη 
βιομηχανία ομορφιάς που 
θα βοηθά άπορες γυναίκες 
να νιώσουν ξανά όμορφες, 
έχει κερδίσει σίγουρα 
το ανδρικό κοινό με το 
“δολοφονικό” της κορμί.
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Χ
είμαρρος ο Γιώρ-
γος Κόρομι μίλη-
σε στην εκπομπή 
«Mega Καλημέ-

ρα» και τα είπε όλα. Ο πρώ-
ην παίκτης του Survivor μί-
λησε για όλα συμβαίνουν 
φέτος, για το ειδύλλιο της 
Μυριέλλας Κουρεντή με 
τον Γιώργο Κατσαούνη, αλ-
λά και τη στάση του Βαλά-
ντη. Ο Γιώργος Κόρομι μί-
λησε και για την προσω-
πική του ζωή και τη σχέ-
ση που έχει με την κοπέλα 
του. Μιλώντας για το φετι-
νό Survivor είπε: «Survivor 
βλέπω, θέλω να το δω ως 
θεατής, αλλά δεν βλέπω 
πολύ επιβίωση ακόμα, εί-
ναι ξεκάθαρα πιο εύκολο 
το φετινό από το δικό μας», 
ενώ σε ό,τι αφορά στη δι-
κή του εμπειρία εξήγησε ό-
τι «Δεν έπεσα κάτω από την 
πείνα, αλλά σηκωνόμουν 
το πρωί και τα έβλεπα μαύ-
ρα, παραπατούσα».

Η Ναυσικά είναι ο 
λόγος για να δεις 
Survivor

Γενικότερα, η Ναυσικά Πανα-
γιωτακοπούλου δεν έχει ανά-
γκη το Survivor για να διαφη-
μίσει την εντυπωσιακή ομολο-
γουμένως ύπαρξή της. Είναι ήδη 
γνωστή στη διαδικτυακή και όχι 
μόνο κοινότητα. Βλέπετε, υπάρ-
χει και το Instagram και εκεί, 
κρύβονται συνήθως οι μεγα-
λύτερες αλήθειες. Η 28χρονη 
έχει αυτό που λέμε «μεσογειακή 
ομορφιά» και είναι αναμφίβολα 
ένας από τους λόγους (ο κυριό-
τερος ίσως) για να δει κανείς το 
Survivor.

Διαζύγιο για τον 
NIVO μετά από 10 
χρόνια γάμου

Τίτλοι τέλους έπεσαν στον γάμο του 
Νίκου Βουρλιώτη και της Όλγας Καρ-
παθάκη. Σύμφωνα με δημοσίευμα 
του περιοδικού You, το οποίο ανα-
παρήγαγε και η εκπομπή «Πρωινό», 
το ζευγάρι αποφάσισε μετά από 10 
χρόνια γάμου να τραβήξει χωρι-
στούς δρόμους. Οι δυο τους δεν 
συνηθίζουν να βγάζουν στη δημοσι-
ότητα την προσωπική τους ζωή και 
ενώ τα πρώτα σύννεφα είχαν εμφα-
νιστεί στον γάμο τους από την προ-
ηγούμενη χρονιά, το διαζύγιό τους 
εκδόθηκε κάτω από άκρα μυστικό-
τητα το περασμένο φθινόπωρο.

Είναι ταλαντούχα, φωνάρα και 
κορμάρα. Η Ελένη Φουρέιρα, 
που μετρά πάνω από 1 εκατομ-
μύριο followers, έχει τον τρόπο 
να αναστατώνει τον ανδρικό πλη-
θυσμό. Σε κάθε της ανάρτηση οι 
φανς της παραληρούν και τα likes 
πέφτουν «βροχή». Όχι αδίκως…
Η τραγουδίστρια λατρεύει τα 
«αποκαλυπτικά» ποστ. Όπως 
ακριβώς είναι και τα τελευταία 
της. Ιδιαίτερα φορέματα, ξεχω-
ριστά λουκ, μικροσκοπικά μαγιό 
που κρύβουν μόνο τα απαραί-
τητα, ανεβάζουν τη θερμοκρα-
σία στα ύψη.

Γ.Κορόμι: «Ο χειρότερος 
συμπαίκτης μου ήταν ο 
Παππάς, έβγαζε κακία»

Κατερίνα Γερονικολού: «Νιώθω 
παραδομένη στον Γιάννη 
Τσιμιτσέλη »

Ελένη Φουρέιρα: 
Σέξι και όποιος 
αντέξει 

Τ
ο τηλεοπτικό δίδυμο του «Mega Star» φιλοξέ-
νησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Η Κόνι Μετα-
ξά και ο Αντώνης Δημητριάδης μίλησαν για τη 
συνεργασία τους ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έ-

χουν τα όσα είπε η κόρη του Λευτέρη Πανταζή για την 
προσωπική της ζωή και τον Μάριο Καπότση αλλά και 
τις δουλειές που έκανε και όλοι την κορόιδευαν.
Μιλώντας για τις δουλειές που κάνει πέραν των καλ-
λιτεχνικών η Κόνι Μεταξά είπε: «Μου είπες κάτι για 
να ξεκινάμε νέα πράγματα και να δοκιμάζουμε. Όταν 
εγώ έλεγα πριν χρόνια ότι θέλω και να τραγουδώ και 
να παίζω στο θέατρο και να κάνω τηλεόραση και να 

κάνω το Instagram, οι περισσότεροι τότε στον χώρο 
της μουσικής με κορόιδευαν. Τι είναι τραγουδίστρια; Τι 
είναι ηθοποιός; Τι είναι παρουσιάστρια;» είπε αρχικά 
για να συνεχίσει: «Όταν έκλεισαν όλα αυτά, ήμουν 
η μόνη που είχα δουλειά. Μετά ξεκίνησαν όλοι να 
θέλουν να κάνουν άλλα πράγματα. Οπότε δεν πρέπει 
ποτέ να κλείνουμε πόρτες. Ήμουν ευλογημένη που 
από τον πρώτο καιρό που έγινε αυτό, είχα το πρω-
ινό. Μπορεί να μην ήμουν μπροστά και να ήμουν από 
πίσω αλλά ναι δεν έχασα την δουλειά μου μέχρι το 
τέλος. Οπότε δεν ήμουν καθόλου εκτός δουλειάς γιατί 
είχα τολμήσει να δοκιμάσω καινούρια πράγματα».

Κόνι Μεταξά: «Με κορόιδευαν αλλά 
όταν έκλεισαν όλα ήμουν η μόνη που 
είχα δουλειά»

Γ
ια τη σχέση της 
μ ε  τ ον  Γιά ν ν η 
Τσ ιμιτσέ λη και 
τ ο  ε ν δ ε χ ό μ ε -

νο ενός γάμου μίλησε 
η Κατερίνα Γερονικο-
λού. Η ηθοποιός μίλη-
σε σ την εκπομπή «Ε-
λένη» και εξήγησε αρ-
χικά, πως ποτέ δεν ή-
ταν αυτής της νοοτρο-
πίας, ούτε την ενδια-
φέρει να παν τρευτεί. 
«Και επίσημα, ε ίμαι 
δεσμευμένη. Δεν νιώ-
θω καμία ανάγκη γ ια 
κάτι παραπάνω. Ίσα ί-
σα, μπορώ να σου πω 
ότι με κάνει να νιώθω 
πιο ελεύθερη ότι ο κα-
θένας κάθε μέρα έχει 
την επιλογή και επιλέ-
γει να είναι δίπλα στον 
άλλο», είπε χαρακτη-
ριστικά.

GOSSIP



LIFE 51ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

16 Δεκεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

Ι
ζαμπέλα είσαι τρέ-
λα! Η σύντροφος του 
Τραπ ανεβάζει τη θερ-
μοκρασία, παρότι εί-

ναι Ιανουάριος. Δροσερή Ι-
ζαμπέλ Γκουλάρτ… Το γνω-
στό μοντέλο και σύντροφος 
του τερματοφύλακα της Άι-
ντραχτ Φρανκφούρτης, Κέ-
βιν Τραπ, ανέβασε εντυπω-
σιακές φωτογραφίες στο 
Instagram.

Ο 
Μ π ε ν  Ά φ λ ε κ 
π α ρ α χ ώ ρ η -
σε μία εφ’ όλης 
της ύλης συνέ-

ντευξη στον αδερφικό του 
φίλο Ματ Ντέιμον για το 
Entertainment Weekly και 
μίλησε ανοιχτά τόσο για 
την καριέρα του, όσο και 
για την ευτυχισμένη προ-
σωπική του ζωή. Αρχι-
κά, ο ηθοποιός αναφέρ-
θηκε στα συναισθήματά 
του όσο μεγαλώνει, αλλά 
και στο πώς αντιμετωπί-
ζει πλέον τους ρόλους του. 
Όπως είπε χαρακτηριστι-
κά «ένα από τα πιο ωραία 
πράγματα του να μεγαλώ-
νεις είναι ότι καταλαβαί-
νεις ποια είναι τα πραγμα-
τικά σου συναισθήματα» 
και μάλλον... εννοούσε ό-
λους τους τομείς. Και φυ-
σικά, μετά τη φιλία η συ-
ζήτηση πέρασε στο θέμα 
των σχέσεων και όπως εί-
ναι λογικό, ο Μπεν Άφλεκ 
δε θα μπορούσε να παρα-
λείψει τ ις αναφορές στη 
Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία 
όπως ανέφερε «μπήκε στη 
ζωή του και της έδωσε νό-
ημα».

Ο Μπεν Άφλεκ παραδέχεται πως η Τζ. 
Λόπεζ έδωσε νόημα στη ζωή του

Η 
Α υ σ τ ρ α -
λή πυγμά-
χος Έμπανι 
Μ π ρ ί τ ζ ε ς 

ανέβασε σ τα social 
media μια φωτογρα-
φία ισχυριζόμενη με-
ταξύ σοβαρού και α-
σ τείου πως μετά το 
εμβόλιο Pfizer μεγά-
λωσε το στήθος της. 
Ειδικότερα, η 35χρο-
νη αναδημοσίευσε ένα 
άρθρο που αναφέρε-
ται για μαρτυρίες γυναι-
κών πως το εν λόγω εμ-
βόλιο μεγαλώνει το στή-
θος και σχολίασε «Ρε το 
Pfizer…» (Damn Pfizer) 
και μάλιστα, έδειξε τα α-
ποτελέσματα πάνω της.

Η Ιζαμπέλ φέρνει… καύσωνα 
μέσα στο καταχείμωνο

Η Roxy Ferrari κάνει ποδαρικό Η Roxy Ferrari κάνει ποδαρικό 
στο 2022στο 2022

Υ
γεία και επιτέλους έξω από τα 
σπίτια μας. Έχοντας αφήσει 
πίσω το δύσκολο 2021, αισι-
οδοξούμε για μία νέα χρονιά 

που θα πάρουμε πίσω όλα όσα χάσα-
με. Να πετάξουμε τις μάσκες, να αγκα-
λιαστούμε χωρίς να φοβόμαστε το τι 
θα δείξει το επόμενο self test και να 
ζήσουμε ξανά φυσιολογικά.
Η Roxy Ferrari είναι μία δοσή κανονι-
κότητας στον κόσμο του Playboy. Το 
εντυπωσιακό Playboy model ποζάρει 

στον φακό της Maddie Cordoba για το 
δεύτερο shooting της στο Playboy και 
αυτή τη φορά μπαίνει σε festive mood. 
«Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο Καλή 
Χρονιά με υγεία. Μία ευχή που κάποτε 
φαινόταν κλισέ και δεν την πιστεύαμε 
τόσο πολύ, ήρθε η στιγμή να την εκτι-
μήσουμε. Η υγεία και η επιστροφή επι-
τέλους σε μία μορφή κανονικότητας 
είναι οι ευχές που θέλω να στείλω σε 
όλο τον κόσμο».

Αυστραλή πυγμάχος ισχυρίζεται ότι το 
εμβόλιο φούσκωσε το στήθος της

GOSSIP
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Ένας τύπος περιμένει στη στάση το λεω-
φορείο για να πάει στη δουλειά του… 
Κάποια στιγμή περνάει ένας άγνωστος, 
τον σκουντάει στην πλάτη και του λέει:
«Αχ βρε Κερατούκλη!» και προχωράει. 
Το επόμενο πρωί στη στάση ξαναπερνάει 
ο ίδιος και του ξαναλέει: «Αχ βρε Κερα-
τούκλη!» και ξαναφεύγει. Αυτό γινόταν 
κάθε μέρα και τελικά αποφασίζει να το 
πει στη γυναίκα του: «Τις τελευταίες μέρες 
μου συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο. Ένας 
άγνωστος με σκουντάει στην πλάτη και 
μου λέει: Αχ βρε Κερατούκλη…» 
«Περίεργο! Κανένας παλαβός θα είναι…» 
του λέει η γυναίκα του 
Την επόμενη μέρα ξαναπερνάει ο άγνω-
στος, τον ξανασκουντάει στην πλάτη και 
του λέει: «Αχ βρε Κερατούκλη, δεν κρατάς 
τίποτα κρυφό ε;»

Δύο συνάδελφοι πιάνουν την κουβέντα 
στο γραφείο και ρωτάει ο ένας τον άλλο: 
«Τι σου συμβαίνει; Σε βλέπω προβλημα-
τισμένο!
«Η γυναίκα μου με απατάει!» 
«Γιατί το λες αυτό;» 
«Μου είπε ψέματα ότι κοιμήθηκε στην 
αδερφή της, άρα με απατάει.» 
«Και που το ξέρεις εσύ ότι δεν ήταν στην 
αδερφή της.» 
«Αφού κοιμήθηκα εγώ μαζί της!!!

Δύο ηλικιωμένοι άντρες συζητούν στο 
καφενείο για τα γηρατειά και τα προβλή-
ματα υγείας που έχουν. Μετά από αρκετή 
ώρα λέει ο ένας:
«Διαπιστώνω πάντως πως οι γυναίκες 
είναι πολύ πιο ανθεκτικές όταν γερνάνε.» 
«Γιατί το λες αυτό;» τον ρωτάει ο άλλος 
«Εμένα ας πούμε για παράδειγμα, σπάνια 
πια μου σηκώνεται, ενώ η γυναίκα μου 
είναι καλύτερα από ποτέ.» 
«Τι εννοείς;» 
«Παλιά, που ήμασταν πιο νέοι, κάθε 
βράδυ είχε έντονους πονοκεφάλους, ενώ 
τώρα που γεράσαμε της έχουν περάσει 
πλέον τελείως.»

– Αν έχεις 3 υπόθετα και η Ελένη σου 
δώσει ακόμα 2 πόσα υπόθετα θα έχεις; 
– Τι ερώτηση είναι αυτή; 
– Υποθετική.

– Άσε ρε φίλε.. χρωστάω 359€ για το 
σπίτι, 143 στα κοινόχρηστα, 356 στο 
αυτοκίνητο, 325 στα έπιπλα… ούτε και 
εγώ ξέρω πόσα χρωστάω!! 
– Ρε φίλε θα μου επιτρέψεις να σε βοη-
θήσω;   Χρωστάς 1.183 ευρώ.

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

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

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

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Τα δικά σου θέλω 
φαίνεται και πάλι να 
μπαίνουν σε δεύ-
τερη και τρίτη μοίρα, 
ιδ ια ί τ ε ρα  α να φ ο -
ρικά με την πορεία της 
ερωτικής σου σχέσης. 
Στα επαγγελματ ικά σου, 
το θέμα των οικονομικών απο-
κτά ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα και 
περιορίζ ε ι τ ις πρωτοβουλίε ς σου.  

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

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

ΖΥΓΟΣ
Bρίσκεσαι χωμένος μέχρι τον λαιμό σε 
οικογενειακές υποθέσεις, συγγενικά κανο-
νίσματα και σχέδια, τα οποία ακόμη κι αν 
έχουν θετικό πρόσημο, κάτι το οποίο δεν 
είναι καθόλου βέβαιο, εσένα σου δημιουρ-
γούν πίεση και αρκετή κούραση. Παράλ-
ληλα περιορίζουν τη δυνατότητά σου 
να ασχοληθείς με τη σχέση σου όπως θα 
ήθελες. Βέβαια σε αυτό το κομμάτι βοη-
θάει το γεγονός ότι υπάρχει σαφώς καλύ-
τερη επικοινωνία στον βαθμό που μπο-
ρείς να διαχωρίσεις τη σχέση σου από 
το σπίτι σου, τις ανάγκες των παιδιών 
και τους οικογενειακούς περιορισμούς. 

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

ΤΟΞΟΤΗΣ
A ρκετός από τον ενθουσιασμό των γιορ-
τών αντικαθίσταται είτε με την τεμπελιά των 
γιορτών, είτε με μια διάθεση να κάνεις τα 

πράγματα που κάνεις πάντα. Καθώς 
αυτό τη φετινή χρονιά μάλλον 

δεν είναι εφικτό, ακόμη κι 
αν βρίσκεσαι στην καλύ-

τερη δυνατή κατάσταση 
δεδομένων των συνθη-
κών, είναι δύσκολο να 
μην αισθανθείς ότι πιέ-
ζεσαι, ότι δεν κάνεις 
αυτό που θα ήθελες, 

ότι δεν το διασκεδάζεις. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Επειδή δεν είναι απαραίτητο ότι 

συμβαδίζουν μαζί σου οι υπόλοι-
ποι στον εργασιακό σου χώρο ή στο σπίτι 
σου, το πιθανότερο είναι, ενώ είσαι καλύ-
τερα, να δυσανασχετείς περισσότερο. Καλό 
θα είναι να μη βάλεις φυτίλια, εκτός αν είσαι 
έτοιμος και διατεθειμένος να σβήσεις τις 
φωτιές και να αλλάξεις τελείως τα σχέδιά σου.  

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αν μπορείς να βρεις περισσότερο χρόνο 
για ύπνο ή έστω να ρυθμίσεις καλύ-
τερα τα ωράρια σου, όπως και να φρο-
ντίσεις κάπως τη διατροφή σου, έστω 
αποφεύγοντας να είσαι σ το κόκκινο 
κάθε μέρα, θα κάνεις πολύ καλό στον 
εαυτό σου και το ανοσοποιητικό σου. 

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

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

“Η Ενθρόνησις της Α. Μ. του Πάπα κ’ Πατριάρχου 
Αλεξανδρείας Χριστοφόρου Β’

31- 08- 1916. Παρέλαση στρατιωτών 
του Κινήματος Εθνικής Αμύνης, στην 

σημερινή οδό Βενιζέλου στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης

Κρεοπωλείον
«Το Σύνταγμα»

Σκαμνέλι 1926

Κορίτσια του
Πωγωνίου με παραδοσιακές
φορεσιές, φωτο του 1900

ΚΕΡΚΥΡΑ.
Τα Βόλτα 

Ηπειρώτισσες με
παραδοσιακές φορεσιές

Γυμνάσια Ευζώνων

Αθήνα 1917, με το βλέμμα 
της Στρατιάς της Ανατολής
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Μέσα σε βαλκανική ατμόσφαιρα, 
μπάντες με χάλκινα, έντονες γεύσεις 
και καλές τέχνες ζωηρεύουν την 
καταχνιά με χαμόγελα, χρώματα και 
μουσικές.

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

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

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

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

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

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

Φλώρινα: πίσω από την ομίχλη
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Τί περιλαμβάνει το σχέδιο 
του υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού

Ε
πισκέψιμος μουσεια-
κός-εκθεσιακός χώρος, 
με καθολική προσβασι-
μότητα στα ΑμεΑ και στα 

εμποδιζόμενα άτομα καθίστα-
ται η Καστροπολιτεία του Μυ-
στρά μέσα από πρόγραμμα ανά-
δειξης που υλοποιεί το υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
Η ολοκλήρωση του συνολικού 
προγράμματος, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 7.500.000 ευρώ 
ο οποίος καλύπτεται κατά κύριο 
λόγο από το Ταμείο Ανακαμψης, 
προβλέπεται το 2025 ενώ στο τέ-
λος του 2023 θα παραδοθεί η έκ-
θεση στο Παλάτι των Δεσποτών.
Το έργο «Ανάδειξη- Εκθεσι-
ακή Περιήγηση στο Παλάτι των 
Δεσποτών στον Αρχαιολογικό 
χώρο Μυστρά» διαρθρώνε-
ται σε τρία μέρη: Τη λειτουργική 
ολοκλήρωση του συγκροτήμα-
τος του Παλατιού, τη δημιουργία 
υποδομών εξυπηρέτησης κοινού 
και την εξασφάλιση προσβασιμό-
τητας, το εκθεσιακό πρόγραμμα.
Στη μελέτη προσβασιμότητας 
προβλέπονται δύο κύριες δια-
δρομές: H πρώτη ξεκινά από την 
Κάτω Χώρα του Μυστρά, κατά 
μήκος του λιθόστρωτου κεντρι-

κού καλντεριμιού και διαμέ-
σου της Πύλης της Μονεμβα-
σίας καταλήγει, από τα νοτιοα-
νατολικά, στο Παλάτι. Η δεύτερη 
εξασφαλίζεται, μέσω του εργο-
ταξιακού δρόμου, που ξεκινά 
εκτός των τειχών και συνδέε-
ται με τον χώρο στάθμευσης, 
μέσω αμαξιτής μη-ασφαλτο-
στρωμένης δημοτικής οδού. Για 
την εξυπηρέτηση των επισκε-
πτών και την εύρυθμη λειτουρ-
γία του χώρου διαμορφώνονται 
διάδρομοι κίνησης, καθώς και 
υπαίθριοι χώροι–πλατώματα. Σε 
άμεση συσχέτιση με τον κύριο 
διάδρομο κίνησης των επισκε-

πτών, προβλέπεται η δημιουρ-
γία τριών πλατειών- πλατωμά-
των, σε σημεία που συγκεντρώ-
νουν ειδικό ενδιαφέρον ή εξυ-
πηρετούν στάσεις, στη πορεία 
του επισκέπτη. Το μεγαλύτερο 
πλάτωμα–πλατεία, η οποία είναι 
καθ’ ολοκληρία προσβάσιμη στα 
αμαξίδια ΑμεΑ, προβλέπεται 
νότια του Ανακτόρου, ως υπό-
μνηση της κεντρικής πλατείας 
του Παλατιού. Αποτελεί υπαί-
θριο κόμβο και σημείο αναφο-
ράς για το Παλάτι. Παράλληλα, 
διαμορφώνεται δευτερεύον πλά-
τωμα για την εξυπηρέτηση της 
κεντρικής εισόδου στο Παλάτι, 

για το κοινό.
 «Η καθολική προσβασιμότητα 
αποτελεί προτεραιότητα της 
κυβέρνησης. Προτεραιότητα για 
το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού είναι η πρόσβαση 
των ΑμεΑ και των εμποδιζόμε-
νων ατόμων στους αρχαιολογι-
κούς χώρους, στα μουσεία, στις 
πολιτιστικές υποδομές, εν γένει. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται  στους 
ενταγμένους χώρους στον κατά-
λογο της Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς της UNESCO, όπως η Κατρο-
πολιτεία του Μυστρά» υπογραμ-
μίζει η υπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.

Τ
ις πολιτιστικές διαδρομές του μικρα-
σιατικού ελληνισμού φέρνει στο φως 
η έκθεση με τίτλο «Βιβλία της Μικρα-
σίας» που ανοίγει τις πύλες της στις 

14 Δεκεμβρίου στη Γεννάδειου Βιβλιοθήκη 
(Σουηδίας 61, Αθήνα). Πρόκειται για πλού-
σια συλλογή μικρασιατικών εκδόσεων, χει-
ρογράφων και τεκμηρίων, από το 1764 έως 
το 1922, που εστιάζει στη γεωγραφική δια-
σπορά των ελληνικών τυπογραφείων με επί-
κεντρο τη Σμύρνη, καθώς επίσης τις Κυδω-
νιές και την Τραπεζούντα.
Η έκθεση, που συνδέεται άμεσα με την εκπαί-
δευση, τον πολιτισμό και την πολιτική και 
θρησκευτική δραστηριότητα των ελληνορθό-
δοξων πληθυσμών της Μικράς Ασίας , ξεδι-
πλώνεται μέσα στο Κεντρικό Αναγνωστήριο 
της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, με αφετηρία την 
παρουσίαση του χώρου και των ανθρώπων 
της πολυπολιτισμικής Μικράς Ασίας, μέσα 
από χάρτες, ιστορικά και γεωγραφικά βιβλία 
του 19ου αιώνα, σπανιότατες καραμανλίδι-
κες και φραγκοχιώτικες εκδόσεις, καθώς και 
λεξικά.
Εκδόσεις από τη Σχολή των Κυδωνιών, κανο-
νισμοί των σχολών της Σμύρνης, αλφαβητά-

ρια και σχολικά εγχειρίδια τεκμηριώνουν τις 
πολλαπλές εκπαιδευτικές δράσεις. Λειτουρ-
γικά και θεολογικά βιβλία με κορυφαία την 
Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου πατρός 
ημών Συμεών, το πρώτο βιβλίο που τυπώ-
θηκε στη Σμύρνη το 1764, μαρτυρούν την 
έντονη θρησκευτική δραστηριότητα των 
ελληνορθόδοξων πληθυσμών της Μικράς 
Ασίας.
Μια ευρεία γκάμα μυθιστορημάτων ή θεα-
τρικών έργων σηματοδοτούν ένα έντονο 

λογοτεχνικό ενδιαφέρον. Ξεχωρίζουν ο Νέος 
Ερωτόκριτος του Διονυσίου Φωτεινού, έργα 
του Φαναριώτη Παναγιώτη Σούτσου και 
ανθολογίες ποιημάτων. Από τα γαλλικά μετα-
φράζονται έργα του Μολιέρου, του Μοντε-
σκιέ, του Βολταίρου και του Λαμαρτίνου, ενώ 
από τα ρωσικά ο Ντοστογιέφσκι. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν και οι καραμανλίδικες λογο-
τεχνικές εκδόσεις, όπως η μετάφραση του 
έργου Κόμης Μοντεχρήστος του Αλέξανδρου 
Δουμά.

Πέθανε ο 
στιχουργός του 
«Χρυσοπράσινου 
Φύλλου», 
Λεωνίδας 
Μαλένης 

Τη τελευταία του πνοή άφησε 
στη Λευκωσία ο δημοσιογρά-
φος, στιχουργός και λογοτέ-
χνης Λεωνίδας Μαλένης σε ηλι-
κία 85 ετών. Ο Μαλένης ήταν ο 
στιχουργός του εμβληματικού 
τραγουδιού που μελοποίησε ο 
Μίκης Θεοδωράκης «Χρυσο-
πράσινο φύλλο».
Γεννήθηκε το 1937 στη Λευκω-
σία. Αποφοίτησε από το Παγκύ-
πριο Γυμνάσιο το 1955. Μετά 
από σπουδές στις ΗΠΑ στις 
Δημόσιες Σχέσεις, επέστρεψε 
στην Κύπρο και εισήλθε στο 
δημοσιογραφικό επάγγελμα. 
Εργάστηκε αρχικά στην εφημε-
ρίδα Έθνος της Λευκωσίας.
Μεταξύ 1957 και 1961 εργά-
στηκε ως συντάκτης και αρχι-
συντάκτης στο περιοδικό Times 
of Cyprus. Το 1961 προσελή-
φθη ως βοηθός μορφωτικός λει-
τουργός στο γραφείο Τύπου της 
πρεσβείας των ΗΠΑ στη Λευκω-
σία. Το 1962 πήγε στις Ηνωμένες 
Πολιτείες όπου παρακολούθησε 
ειδικά μαθήματα και μετά επέ-
στρεψε στην Κύπρο όπου συνέ-
χισε την εργασία του στην αμε-
ρικανική πρεσβεία, στο Αμερι-
κανικό Κέντρο στη Λευκωσία 
(πολιτιστικό ίδρυμα της πρε-
σβείας).
Μεταξύ 1969 και 1971 εργά-
στηκε ως διευθυντής εταιρείας 
εισαγωγής κινηματογραφικών 
ταινιών.
Από το 1960 άρχισε μια μακρά 
και ποικιλόμορφη συνεργα-
σία με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 
Κύπρου, ως παρουσιαστής 
προγραμμάτων (ραδιόφωνο 
και τηλεόραση), ως ηθοποιός 
σε ραδιοφωνικές εκπομπές, 
ως σεναριογράφος, στιχουρ-
γός, μεταφραστής θεατρικών 
έργων κλπ. Η συνεργασία αυτή 
κράτησε μέχρι το 1998, οπότε 
ο Λεωνίδας Μαλένης άρχισε 
συνεργασία με την τηλεόραση 
και το ραδιόφωνο του ιδιωτικού 
σταθμού «Αντένα».
Έγραψε ποιήματα, διηγήματα, 
θεατρικά έργα, κριτική βιβλίου 
και θεάτρου κ.α. Ποιήματά του, 
όπως το γνωστότατο «Χρυσο-
πράσινο Φύλλο», μελοποιήθη-
καν από τον Μίκη Θεοδωράκη. 

Μυστράς: Γίνεται μουσειακός χώρος καθολικά προσβάσιμος σε 
εμποδιζόμενα άτομα 

Γεννάδειος βιβλιοθήκη: Φιλοξενεί έκθεση με σπάνιες 
εκδόσεις και χειρόγραφα της Μικράς Ασίας 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α
κόμη μια σπουδαία τιμή για τη Μαρία 
Σάκκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, 
αναδείχθηκε κορυφαία πρέσβειρα του 
γυναικείου τένις για τη χρονιά που ολο-

κληρώνεται σε λίγες ημέρες.
Στα ετήσια βραβεία της WTA είχε την τιμητική της 
η 27χρονη, μιας και έκανε δικό της, το ιστορικό 
«Jerry Diamond ACES Award», στην επανεμφά-
νιση του συγκεκριμένου βραβείου μετά από τρία 
χρόνια.
Από το 1995, το «Jerry Diamond ACES 
Award» είναι από τους πιο σημα-
ντικούς θεσμούς στα βραβεία 
της WTA και η Μαρία Σάκ-
καρη, φέτος, μπήκε σ το 
πολύ μικρό κλαμπ των 
γυναικών που το έχουν 
κατακτήσει.
Τρία χρόνια μετά την 
Κίκι Μπέρτενς (2019), 
η Μαρία αναδείχθηκε 
κορυφαία πρέσβε ιρα 
του γυνα ικε ίου τ έ ν ις 
για το 2022, στο Tour της 
WTA.
Λίντσεϊ Ντάβενπορτ, Μαρτίνα 
Χίν γκις, Ανασ τασ ία Μίσκινα, 
Καρολίν Βοζνιάκι και Βικτόρια Αζα-
ρένκα είναι οι πέντε τενίσ τριες, που στο 
παρελθόν έχουν κατακτήσει το βραβείο από δυο 
φορές.
Άλλες 13 τενίστριες, συμπεριλαμβανομένων των 
Σιμόνα Χάλεπ, Πέτρα Κβίτοβα, Αντζελίκ Κέρ-
μπερ, Ελίνα Σβιτολίνα και Άνα Ιβάνοβιτς, έχουν 
επίσης κατακτήσει το «Jerry Diamond ACES 
Award».
Συνολικά, μαζί με τη Σάκκαρη, μόλις 19 αθλή-
τριες, έχουν κάνει δική τους τη συγκεκριμένη 

διάκριση, που έχει να κάνει με τις δραστηρι-
ότητες και τις προσπάθειες που κάνει η εκά-
στοτε τενίστρια, για να προωθήσει το τένις στον 
κόσμο. Εντός, κι εκτός courts.

Australian Open: Στο Νο6 του ταμπλό 
η Σάκκαρη, εκτός entry list η Χάλεπ
Οι λίστες συμμετοχών για το ταμπλό των γυναι-
κών στο Australian Open ανακοινώθηκαν και 
επίσημα από τους διοργανωτές με τη φιναλίστ 

του 2018 Σιμόνα Χάλεπ να απουσιά-
ζει, καθώς ακόμα τίποτα δεν έχει 

ξεκαθαρίσει σ την υπόθεση 
ντόπινγκ με τη Ρουμάνα να 

βρίσκεται θετική σε τεστ 
για χρήση απαγορευμέ-
νης ουσίας σ το περα-
σμένο US Open.
Από εκε ί και πέρα η 
Μαρία Σάκκαρη τοπο-
θ ε τ ήθ η κε  σ τ ο  Ν ο 6 
γ ια πρώτη φορά σ την 

καριέρα της στο συγκε-
κριμένο Slam. Η Πολωνή 

Ίγκα Σβιάτεκ είναι στο Νο1, 
την ώρα στο κάτω μέρος του 

ταμπλό θα τοποθετηθεί η Τυνή-
σια Ονς Ζαμπέρ, που είναι στο Νο2.

Στο Νο3 ε ίναι η Αμερικαν ίδα Τζ έσ ικα 
Πεγκούλα, στο Νο4 η Γαλλίδα Καρολίν Γκαρσία 
και στο Νο5 η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα. 
Κάτω από τη Σάκκαρη και στο Νο7 βρίσκεται 
η Αμερικανίδα Γκοφ, ενώ την πρώτη 10άδα 
συμπληρώνουν οι Ντάρια Κασάτκινα (Ρωσία), 
Βερόνικα Κουντερμέτοβα (Ρωσία) και Μάντισον 
Κις (ΗΠΑ).
Το Australian Open θα διεξαχθεί σ τη Μελ-
βούρνη το διάστημα 16-29 Ιανουαρίου.

Η Μαρία Σάκκαρη αναδείχθηκε η κορυφαία πρέσβειρα του τένις το 2022 στα ετήσια βραβεία της 
WTA, κάνοντας δικό της το βραβείο, Jerry Diamond ACES Award.

Η Μαρία Σάκκαρη αναδείχθηκε Η Μαρία Σάκκαρη αναδείχθηκε 
κορυφαία πρέσβειρα του τένις κορυφαία πρέσβειρα του τένις 
για το 2022για το 2022

Tennis
Τσιτσιπάς - Νόρι 0-2: 
Αποκλεισμός από το πρώτο 
παιχνίδι στο Diriyah Tennis 
Cup

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε απέναντι στον Κάμε-
ρον Νόρι και ηττήθηκε με 0-2 σετ στον 1ο γύρο του Diriyah 
Tennis Cup.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να πετύχει την πρώτη 
νίκη του στο τουρνουά επίδειξης του Ριάντ και αποκλεί-
στηκε στο ντεμπούτο του, από τον Κάμερον Νόρι, μένοντας 
εκτός Diriyah Tennis Cup στο ταμπλό του μονού.
Στην… πλουσιοπάροχη, ανεπίσημη διοργάνωση της Σαου-
δικής Αραβίας, ο Έλληνας τενίστας κατέβηκε ως Νο1 του 
ταμπλό, όμως το βράδυ της Πέμπτης (8/12), ηττήθηκε με 
straight sets από τον Νόρι, για να τεθεί εκτός τουρνουά, με 
το… καλησπέρα.
Μετά από μόλις 71 λεπτά αγώνα, ο 27χρονος Βρετανός και 

Νο14 τενίστας του κόσμου, επικράτησε με 6-4, 6-4 και προκρί-
θηκε στην ημιτελική φάση, όπου περιμένει να μάθει τον επόμενο 
αντίπαλό του, από την αναμέτρηση του Τέιλορ Φριτς με τον Χού-
μπερτ Χούρκατς.
Αυτή η ήττα, έθεσε τον Στέφανο, εκτός διεκδίκησης του τεράστιου 
prize money των 1.000.000$, που θα δοθεί στον πρωταθλητή του 
Ριάντ, φέτος.
Μπορεί να αποκλείστηκε από το ταμπλό του μονού, όμως, την 
Παρασκευή (9/12), θα γίνει ομάδα με τον Ματέο Μπερετίνι και θα 
αγωνιστούν ως δίδυμο, στο ταμπλό του διπλού.
Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας πρωταθλητής, με παρτενέρ τον 
26χρονο Ιταλό, θα αντιμετωπίσουν στα προημιτελικά του διπλού, 
το δίδυμο του Ντομινίκ Τιμ με τον… χαμένο του τελευταίου μονού 
αγώνα (Φριτς-Χούρκατς).
Άξιο αναφοράς, ότι το prize money του διπλού, είναι, επίσης, 
άκρως εντυπωσιακό, μιας και στη νικήτρια ομάδα, θα μοιραστεί 
το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, των 250.000$.

Τσιτσιπάς και Κύργιος θα παίξουν μαζί στο διπλό 
του Diriyah Tennis Cup
Μπορεί η σχέση τους να δοκιμάστηκε μετά τη μεταξύ τους κόντρα 
στο Wimbledon, ωστόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Νικ Κύργιος 
θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στο διπλό του Diriyah Tennis Cup.
Οι δυο τους θα κοντραριστούν με τους Χούρκατς και Στρίκερ στα 
ημιτελικά του τουρνουά επίδειξης και θα βρεθούν μαζί στο κορτ 
για πρώτη φορά μετά απ’ όσα έγιναν στην Αγγλία.
Βέβαια, να υπενθυμίσουμε πως έχουν αγωνιστεί ξανά μαζί πριν 
απ’ όλα αυτά το 2019. Ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά και του 
Νικ Κύργιου απέναντι στους Χούρκατς και Στρίκερ θα διεξαχθεί 
το βράδυ της Παρασκευής (09/12, περίπου στις 21.00) και θα έχει 
μετάδοση από το Eurosport player.
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Ο 
Λιονέλ Μέσι με ένα γκολ και 
μια ασίστ έστειλε την Αργεντι-
νή στον τελικό του Μουντιάλ 
2022 με τη βοήθεια του υπα-

σπιστή του και σκόρερ δύο τερμάτων, 
Χουλιάν Άλβαρες, ύστερα από το 3-0 επί 
της κουρασμένης Κροατίας.
Ο μαγικός Λιονέλ Μέσι κατέρριψε σωρεία 
ρεκόρ για ακόμα ένα παιχνίδι και με γκολ 
και ασίστ οδήγησε την Αργεντινή στον 
τελικό του Μουντιάλ 2022, υποτάσσοντας 
με 3-0 την Κροατία στο Λουσαΐλ. Αμέ-
ριστη βοήθεια προσέφερε ο εξαιρετικός 
Χουλιάν Άλβαρες με δύο γκολ απέναντι 
στους κουρασμένους αλλά άξιους συγχα-
ρητηρίων Κροάτες.
Ο Λιονέλ Σκαλόνι διατήτήρησε τους τρεις 
στόπερ στη βασική ενδεκάδα, αλλά με 
τον Νικολάς Ταγλιαφίκο σε ρόλο αριστε-
ρού μπακ λόγω της τιμωρίας του Μάρ-
κος Ακούνια. Ο Ροντρίγκο ντε Πολ ήταν 
έτοιμος και χρησιμοποιήθηκε όπως 
και ο Λεάντρο Παρέδες, με τον 
Άνχελ ντι Μαρία να μένει 
στον πάγκο. Στον αντί-
ποδα, ο Ζλάτκο Ντά-
λιτς δεν είχε λόγο για 
πειραματισμούς σε 
σχέση με το θρί-
αμβο κόν τρα σ τη 
Βραζιλία κι έτοιμά-
σ τηκε με τον ίδιο 
τρόπο και γ ια την 
απόπειρα αποκλει-
σμού της «αλμπισελέ-
στε».
Το  πα ι χ ν ίδ ι  δ ε ν  ε ί χ ε 
δράση στα πρώτα λεπτά, με 
τις δύο ομάδες να κάνουν επιθέ-
σεις με πολλές πάσες, ψάχνοντας χώρο 
για να δημιουργήσουν κοντά στην αντί-
παλη περιοχή. Δεν τον έβρισκαν κι έτσι η 
πρώτη τελική ήταν μια χωρίς τύχη κεφα-
λιά του Ντέγιαν Λόβρεν και η δεύτερη ένα 
επίσης χωρίς τύχη σουτ του Ένσο Φερνά-
ντες, στα πρώτα 25 λεπτά.
Η Αργεντινή ανέβασε το τέμπο κυρίως 
λόγω των εμπνεύσεων του μέσου της 
Μπενφίκα, που άφησε τα σουτ και κατα-
πιάστηκε με τη δημιουργία, με μεγάλη 
επιτυχία. Στο 32ο λεπτό, μια βαθιά μπα-
λιά στον Χουλιάν Άλβαρες έφερε τον επι-
θετικό της Μάντσεστερ Σίτι προ του Ντό-
μινικ Λιβάκοβιτς, ο οποίος τον ανέτρεψε 
όταν πήγε να τον προσπεράσει ο Αργε-
ντινός. Ο Μέσι ανέλαβε την εκτέλεση του 

πέναλτι και με το 11ο γκολ του (5ο στο 
φετινό τουρνουά) έγινε ο αρχισκόρερ της 
«αλμπισελέστε» σε Παγκόσμια Κύπελλα, 
αφήνοντας πίσω τον Γκαμπριέλ Μπατι-
στούτα.
Οι Κροάτες δεν πρόλαβαν να ανασυντα-
χθούν και στο 39’ μία κούρσα 60 μέτρων 
του Άλβαρες οδήγησε στο 2-0, που έβαζε 
τις βάσεις για μια μεγαλειώδη πρόκριση. 
Η κεφαλιά του Αλέξις Μακ Άλιστερ λίγο 
αργότερα θα μπορούσε να «κλειδώσει» 
τη νίκη, όμως η απόκρουση του Λιβάκο-
βιτς κράτησε ζωντανούς τους Κροάτες.
Ο Ντάλιτς έριξε τους Νίκολα Βλάσιτς και 
Μίσλαβ Όρσιτς στην ανάπαυλα και στο 
50’ τον Μπρούνο Πέτκοβιτς, όμως οι τρεις 
επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές δεν τον 
δικαίωσαν, αφού το μόνο που κατάφε-
ραν οι Κροάτες ήταν να προκαλέσουν μία 
αναμπουμπούλα έπειτα από γέμισμα στην 
περιοχή του Εμιλιάνο Μαρτίνες, αλλά όχι 

κάποια καθαρή τελική.
Η Αργεν τ ινή έμοιαζε πιο 

πιθανό να πε τύχε ι το 
τρίτο γκολ του αγώνα, 

με τον Άλβαρες αει-
κίνητο και τον Μέσι 
να μην σταματά να 
κάνει εφορμήσεις 
στη μεγάλη περι-
οχή της Κροατίας. 
Σε μία τέτοια περί-
πτωση από τα αρι-

στερά ο Λιβάκοβιτς 
που είπε «όχι», σε 

μία αν τ ίσ τοιχη από 
τα δεξιά, απέφυγε δύο 

φορές τον Γιόσκο Γκβάρ-
ν τ ιολ και έδωσε ασ ίσ τ σ τον 

Άλβαρες για το 3-0 στο 69’.
Όλα είχαν κριθεί, αφού η Κροατία δεν 
θύμιζε εκείνη τη μαχητική ομάδα που 
οδήγησε τα οκτώ από τα προηγούμενα 
εννέα νοκ άουτ παιχνίδια της σε μεγάλη 
διοργάνωση στην παράταση. 
Η κόπωση ήταν εμφανής, ο Ματέο Κόβα-
τσιτς ήταν ο μοναδικός παίκτης που δια-
σώθηκε από τους Κροάτες, που δεν είχαν 
αντοχή για να κυνηγήσουν κάτι από το 
παιχνίδι. Η Αργεντινή είχε γυρίσει τη διά-
ταξη σε 3-5-2, έπαιζε με τον Πάουλο Ντι-
μπάλα για πρώτη φορά στην ενδεκάδα 
και ήταν αυτή που πλησίασε σε νέο γκολ, 
μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Ντανι-
έλε Ορσάτο να τη στείλει στον τελικό της 
Κυριακής.

Μουντιάλ 2022, Αργεντινή - Κροατία 
3-0: Μέγας είσαι Μέσι και θαυμαστά 
τα έργα σου

Γαλλία - Μαρόκο 2-0: Ο superman 
Εμπαπέ οδήγησε τους μπλε στον 
τελικό και στο rendez-vous του αιώνα 
με τον Μέσι

Ο 
Ντιντιέ Ντεσάμπ παρέταξε 
την Γαλλία με τους Κονατέ και 
Φοφανά στο αρχικό σχήμα αντί 
των Ουπαμεκανό και Ραμπιό 

που ταλαιπωρήθηκαν από ίωση το προ-
ηγούμενο 24ωρο ενώ στον αντίποδα ο 
Ουαλίντ Ρεγκραγκί είδε μεν τον Μαζραουί 
να ξεπερνάει το πρόβλημα τραυματισμού 
που τον έθεσε νοκ-άουτ από τον προημι-
τελικό με την Πορτογαλία αλλά στερήθηκε 
των υπηρεσιών του Αγκέρντ που δηλώ-
θηκε στην ενδεκάδα αλλά χτύπησε στην 
προθέρμανση.
Ο ημιτελικός πήρε μάλιστα φωτιά από τα 
πρώτα λεπτά, με την Γαλλία να ανοίγει το 
σκορ μόλις στο 5ο λεπτό και να σημει-
ώνει το πιο γρήγορο γκολ σε ημιτελικό 
Μουντιάλ μετά από το 1958. Έπειτα από 
κάθετη πάσα στην καρδιά της άμυνας του 
Μαρόκου ο Γκριεζμάν έκανε το γύρισμα 
στο ύψος του πέναλτι για τον Εμπαπέ που 
είδε δύο διαδοχικά σουτ του να σταμα-
τούν πάνω σε σώματα αντιπάλων, για να 
επωφεληθεί όμως ο Τεό Ερναντέζ και να 
νικήσει τον Μπόνο με υπέροχο αριστερό 
βολ πλανέ (1-0). Παρά το σοκ του γρήγορο 
γκολ που δέχτηκε (πρώτο από αντίπαλο 
στο φετινό Μουντιάλ, μετά από πέντε ματς 
που είχε δει την εστία του να παραβιάζε-
ται μόνο μέσω αυτογκόλ) το Μαρόκο αντέ-
δρασε και στο 10’ απείλησε με τον Ουνάχι 
που είδε το φαλτσαριστό σουτ του εκτός 
περιοχής να αποκρούεται από τον Λορίς 
ενώ στο 17ο λεπτό η Γαλλία άγγιξε το 2-0 
με το πανίσχυρο σουτ του Ζιρού με το αρι-
στερό που τράνταξε το δεξί δοκάρι.
Η συνέχεια βρήκε τους παίκτες του Μαρό-
κου να έχουν περισσότερη ώρα τη μπάλα 
στα πόδια τους (στο 21’ είδαν τον Σαΐς να 
αποχωρεί λαβωμένος) και εκείνους της 
Γαλλίας να παραχωρούν χώρο με σκοπό 
να χτυπήσουν στην κόντρα, για να έχουν 
μάλιστα στο 36ο λεπτό νέα μεγάλη φάση 
για το δεύτερο γκολ αλλά τους Εμπαπέ και 
Ζιρού να την πετούν στα σκουπίδια αν και 
βρέθηκαν σε πλεονεκτική θέση μέσα στη 
μεγάλη περιοχή.
Στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου 
μέρους οι Βορειοαφρικανοί δεν έμειναν 
μόνο στο κράτημα της μπάλας αλλά κατά-
φεραν να δημιουργήσουν κατάσταση 
πολιορκίας έξω από τα καρέ του Λορίς και 
στο 45’ άγγιξαν την ισοφάριση. Αυτό έγινε 
μέσα από στημένη φάση, όταν μετά από 
εκτέλεση κόρνερ ο Γιαμίκ έπιασε ασύλλη-

πτο ανάποδο ψαλίδι, με τη μπάλα να μην 
του κάνει όμως το χατίρι αφού σταμάτησε 
στο δεξί δοκάρι με τη... συνδρομή του 
Λορίς.
Αυτή ήταν και η τελευταία καλή φάση σε 
ένα γεμάτο και χορταστικό πρώτο μέρος, 
με την έναρξη του δευτέρου να βρίσκει το 
Μαρόκο να δέχεται ένα ακόμα πλήγμα, 
αφού έχασε ένα ακόμα βασικό στέλεχος 
της άμυνάς του, με τον Μαζραουί να αδυ-
νατεί να συνεχίσει και να δίνει τη θέση του 
στον Αλάχ.
Ούτε όμως αυτή η ατυχία ήταν ικανή να 
στραπατσάρει το ηθικό των Μαροκινών, 
με τους Αφρικανούς να μπαίνουν αφιονι-
σμένοι και να κλείνουν τους Γάλλους στην 
περιοχή τους (χτυπώντας κυρίως από την 
αριστερή πλευρών των Γάλλων), με τους 
Βαράν και Κονατέ να χρειάζεται να κάνουν 
από μία καθοριστική επέμβαση ο καθέ-
νας για να παραμείνει ανέπαφη η εστία του 
Λορίς. Από το 55ο λεπτό και έπειτα το ματς 
έγινε υπέρ το δέον δυναμικό, με τις έντονες 
και σκληρές μονομαχίες να διαδέχονται 
η μία την άλλη και στις δύο πλευρές του 
γηπέδου και τους παίκτες να τα δίνουν όλα: 
οι μεν για το λυτρωτικό δεύτερο γκολ και 
οι δε για το γκολ έκστασης της ισοφάρισης.
Η εικόνα του αγώνα μαρτυρούσε πως 
θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μείνει το 
1-0, με το ρυθμό να ανοίγει όσο το ματς 
όδευε προς την τελική ευθεία, για να έρθει 
τελικά δεύτερο γκολ από τους μπλε στο 
79ο λεπτό, σε μία φάση που συμμετείχε ο 
Εμπαπέ και οι δύο παίκτες που είχε περά-
σει αλλαγή στο ματς ο Ντεσάμπ στο δεύ-
τερο μέρος. Ο Τουράμ τροφοδότησε τον 
Εμπαπέ και εκείνος μετά από ελιγμούς 
έκανε σουτ εντός περιοχής ανάμεσα σε 
πέντε αντιπάλους, με τον Μουανί να ακο-
λουθεί την πορεία της μπάλας και να πετά-
γεται στο δεύτερο δοκάρι, για να γράψει το 
2-0 με την πρώτη του επαφή με τη μπάλα 
(τρίτο γρηγορότερο γκολ στο Μουντιάλ για 
παίκτη που μπήκε αλλαγή, στα 44’’ μετά 
από την είσοδό του).
Στην τελική ευθεία του ημιτελικού, το 
Μαρόκο έψαξε με ηρωισμό το γκολ που 
άξιζε βάσει εμφάνισης, όμως δεν το 
βρήκε, με την Γαλλία να κρατά το μηδέν 
στην άμυνα (με σούπερ επέμβαση του 
Κουντέ πάνω στη γραμμή στο 90+5’) για 
πρώτη φορά στο φετινό Μουντιάλ και να 
κλείνει ραντεβού με την Αργεντινή στο 
μεγάλο τελικό της Κυριακής.
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

 Ο Ολυμπιακός πέρασε και από το 
Σπλιτ, οι πρωταθλητές Ελλάδας 
νίκησαν τη Γιαντράν με 13-8 και 
πέτυχαν το τρία στα τρία στον Α’ 
Όμιλο του Champions League.

Ο 
Ολυμπιακός συνεχίζει τη νι-
κηφόρα πορεία του και στο 
Champions League, με όπλο 
την αμυντική λειτουργία οι 

«ερυθρόλευκοι» νίκησαν εκτός έδρας 
τη Γιαντράν Σπλιτ με 13-8, φθάνοντας 
στις τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες 
στον Α’ Όμιλο.
Η πειραϊκή ομάδα είχε τον απόλυτο 
έλεγχο στον αγώνα από τα πρώτα δευ-
τερόλεπτα και με γκολ των Βάμος και 
Φουντούλη προηγήθηκαν 2-0, έπειτα 
από σχεδόν έξι αγωνιστικά λεπτά.
Ο Χιώτης περιφερειακός έδωσε ξανά 
αέρα δύο γκολ στον Ολυμπιακό, 3-1 και 
παρά την αντίδραση από την κροατική 
ομάδα, που ισοφάρισε σε 3-3, ο Φίλιπ 
Φιλίποβιτς με δύο σερί γκολ στον παί-
κτη παραπάνω διαμόρφωσε το 5-3 για 
τον Ολυμπιακό στο 1ο ημίχρονο.
Στο 3ο οκτάλεπτο οι γηπεδούχοι μεί-
ωσαν τρεις φορές στο γκολ, όμως οι 
Μπούσλιε, Γενηδουνιάς και Παπανα-
στασίου κρατούσαν τον Ολυμπιακό στο 
+2, με το 3ο οκτάλεπτο να τελειώνει με 
σκορ στο 8-6.
Στην τελευταία περίοδο η άμυνα έπιασε 
ξανά δουλειά, με τον Ολυμπιακό να 
βρίσκει λύσεις στην επίθεση, με τους 
Παπαναστασίου και Δερβίση να κάνουν 
το 11-7 (4:19), κλειδώνοντας ουσια-
στικά τη νίκη για τον Ολυμπιακό, που 
κράτησε τη Γιαντράν στα 8/27 σουτ 
(29,6%).
Τα οκτάλεπτα: 1-2, 2-3, 3-3, 2-5.
Γιαντράν Σπλιτ (Ντέγιαν Σαβίτσεβιτς): 
Μάρτσελιτς, Μπούριτς 2, Στόγιανατς, 
Τσάγκαλι 3, Μπούτιτ ς, Τομάσοβιτ ς, 
Μπούκιτς, Ζόβιτς, Ντέλιτς 1, Ντόμπουντ 
1, Σέτκα, Ντούζεβιτς 1, Άνιτς.
Ολυμπιακός (Ιγκόρ Μιλάνοβιτς): Μπί-
γιατς (9/17 αποκρούσεις, 52,9%), Γκίλ-
λας 0/2, Βάμος 2/3, Γενηδουνιάς 2/5, 
Φουντούλης 2/6, Γούβης, Δερβίσης 1/1, 
Μπούσλιε 1/2, Μουρίκης, Φιλίποβιτς 
3/7, Κολόμβος 0/2, Παπαναστασίου 
2/6, Ζερδεβάς.

Βουλιαγμένη: Σεφτέ στις νίκες 
στο Champions League
Η Βουλιαγμένη επικράτησε με άνεση 
της Ντιναμό Τιφλίδας με 12-7 στη Βάρη 
και πανηγύρισε την πρώτη της ν ίκη 
σε φάση των ομίλων του Champions 
League.
Η Βουλιαγμένη δεν άφησε την ευκαι-
ρία απέναντι στην Ντιναμό Τιφλίδας, οι 
«μπέμπηδες» επικράτησαν με 12-7 στο 
κολυμβητήριο της Σχολής Ευελπίδων 
στη Βάρη με 12-7 για την πρώτη νίκη 
σε φάση των ομίλων του Champions 
League.
Η πρωτάρα σε ομίλους Βουλιαγμένη 
βασιζόμενη στο πολύ καλό πρώτο ημί-
χρονο, δεν αν τ ιμετώπισε ιδιαίτερα 
προβλήματα απέναντι σ την ασθενέ-
στερη ομάδα του Α’ Ομίλου και μετά 
την ισοπαλία με τη Ραντίτσκι Κραγκού-
γεβατς στη Σερβία και την ήττα από την 
Μπαρτσελονέτα στον Πειραιά, έφθασε 
στο πρώτο τρίποντο, που την κρατά σε 
τροχιά διεκδίκησης της 4ης θέσης για 
το Final 8 του Βελιγραδίου.
Mε τους Καλογερόπουλο και Τρούλο 
να αναλαμβάνουν επιθετική δράση, η 
Βουλιαγμένη προηγήθηκε πολύ γρή-
γορα με 4-0 και έκλεισε το πρώτο οκτά-
λεπτο στο 6-2.
Σε ανάλογο ρυθμό κινήθηκε η 2η περί-
οδος και με δύο γκολ από τον Νικολα-
ΐδη και ένα από τον Χαλυβόπουλο η 
Βουλιαγμένη έκλεισε το πρώτο μισό με 
διαφορά έξι γκολ (9-3).
Ο Παπασηφάκης έφθασε το σκορ στη 
μέγιστη τιμή του, 10-3, στην αρχή της 
3ης περιόδου, με την ελληνική ομάδα 
να συντηρεί με άνεση τη διαφορά και 
να φθάνει στο τελικό 12-7.
Τα οκτάλεπτα: 6-2, 3-1, 1-1, 2-3.
Βουλιαγμένη (Βλαν τ ιμίρ Βουγ ιασ ί-
νοβιτς): Τζωρτζάτος (13/20 απορκού-
σεις, 65%), Χαλυβόπουλος 1/1, Αλμύ-
ρας 1/2, Καλογερόπουλος 2/5, Τρούλος 
3/7, Νικολαΐδης 2/4, Παπασηφάκης 1/3, 
Γούντχεντ 1/1, Αλαφραγκής 1/3, Καπό-
τσης 0/2, Κουρούβανης 0/3, Φάρμερ 
0/1, Ανδρεάδης.
Ντιναμό Τιφλίδας (Ντέγ ιαν Στανόγι-
εβιτς): Γκιάπιας, Κιριακίντι, Ακχβελα-
ντιάνι 2, Ντζιχτσιαρένκα 1, Τκεσαλα-
σβίλι, Βλάχοβιτς, Τσακχάια, Σάριτς 2, 
Ιμναϊσβίλι, Μακγρακβελίτζε, Μαλι-
σάου, Πιέσιβατς 2, Ραζμάτζε.

Ολυμπιακός: Με όπλο την άμυνα, 
πέρασε και από το Σπλιτ, τρία στα τρία 
στο Champions League



64 16 Δεκεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά



6516 Δεκεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

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

Τ
ο Ερευνητικό Τμήμα της Επιτροπής Δε-
οντολογίας της ΕΠΟ, ζήτησε τη βοήθεια 
της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Λά-
ρισας προκειμένου να λάβει στοιχεία 

καθώς και να ενημερωθεί για την ποινική εξέ-
λιξη της υπόθεσης σεξουαλική παρενόχληση 
25χρονης από 29χρονο πρώην Αιγύπτιο παί-
κτης της ΑΕΛ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας 
«Ελευθερία» και το ρεπορτάζ του Βαγγέλη 
Κακάρα, η ΕΠΟ επανέρχεται με αφορμή τη διε-
ρεύνηση της υπόθεσης με την πιθανή διάπραξη 
του αδικήματος της σεξουαλικής παρενόχλη-
σης με φερόμενη ως παθούσα 25χρονη Λαρι-
σαία, από 29χρονο Αιγύπτιο ποδοσφαιριστή 
ο οποίος το 2019 είχε αποκτηθεί ως δανεικός 
από την ΑΕΛ, από ομάδα της Μακεδονίας για 
τη θέση του περιφερειακού επιθετικού.
Ωστόσο, η καταγγελία έγινε τον Νοέμβριο του 
2021, όταν κι ο παίκτης είχε επιστρέψει στην 
ομάδα όπου ανήκε.
Η ΕΠΟ, τότε, είχε κάνει γνωστή την έρευνά 
της στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της 
ΕΛ.ΑΣ. μετά και τη δημοσιοποίηση της καταγ-
γελίας στην ιστοσελίδα «youtube.com» και 
με άρθρο στο «sporttime.gr». Στη συνέχεια, η 
υπόθεση πήγε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας 
Λάρισας, αστυνομικοί της οποίας προχώρησαν 
στη λήψη καταθέσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ελευθερίας»: 
«Η υπόθεση έχει τεθεί στο αρχείο από την 
Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Λάρισας από 
τον περασμένο Απρίλιο. Η αναφορά της ΕΠΟ 
για «απρεπή και σεξουαλικά παρενοχλητική 
λεκτική στάση» του ποδοσφαιριστή έναντι 
της 25χρονης διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία 
της Λάρισα, η οποία εξετάζοντας τα διαφαι-
νόμενα αδικήματα της εξύβρισης και της προ-
σβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 
της Λαρισαίας έθεσε τελικά την υπόθεση στο 
αρχείο για λόγους που περιγράφονται στην 
εισαγγελική πράξη αρχειοθέτησης με έγκριση 
του εισαγγελέα Εφετών».

Ηρακλής: Ανακοίνωσε Σάκη Τσιώλη

Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την έναρξη της συνερ-
γασίας του με τον Σάκη Τσιώλη.
Μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Γεωρ-
γιάδη, ο Ηρακλής ήταν σε αναζήτηση τεχνικού. 
Τελικά, ο άνθρωπος που θα κάτσει στον πάγκο 
της ομάδας είναι ο έμπειρος Σάκης Τσιώλης.
Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει την έναρξη 
της συνεργασίας της με τον προπονητή, Σάκη 
Τσιώλη.
Ο Σάκης Τσιώλης γεννήθηκε στην Καρδίτσα 
κι άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο στην τοπική 
Αναγέννηση. Το 1981 φόρεσε τη φανέλα της 
Λάρισας με την οποία κατέκτησε το κύπελλο 
Ελλάδας (1985) και το πρωτάθλημα (1998). Στη 
συνέχεια πήγε στον Ιωνικό, ενώ κρέμασε τα 
παπούτσια του στον Πανηλειακό. Ο Τσιώλης 
είχε 4 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα, πετυ-
χαίνοντας μάλιστα κι ένα γκολ.
Ως προπονητής έκανε τα πρώτα βήματά του 
στον Αστέρα Αμαλιάδας, όπου ήταν παράλ-
ληλα και παίκτης και στη συνέχεια πήγε στην 
Αναγέννηση Καρδίτσας. Επόμενος σταθμός του 
ήταν ο Ναυπακτιακός Αστέρας ενώ τη σεζόν 
1999-2000 ήταν βοηθός του Γκμοχ στον Πανι-
ώνιο.
Τη σεζόν 2000-01 άλλαξε τέσσερις ομάδες 
(Πανηλειακός, Πανελευσινιακός, Ναυπακτια-
κός, Πατραϊκός), ενώ για 3 χρόνια έκατσε στον 
πάγκο του Πανηλειακού (2001-04). Το 2004-
05 πήγε στην Καλαμάτα, ενώ μετά συμφώνησε 
με τον Ιωνικό (2005-06, 2006-07), ενώ το δεύ-
τερο μισό της σεζόν 2006-07 τον βρίσκει στον 
Λεβαδειακό, τον οποίο οδηγεί σε άνοδο στην 
Α’ Εθνική. Για δύο σεζόν (2007-09) κάθεται 
στον πάγκο του Θρασύβουλου και μετά πηγαί-
νει στον Ολυμπιακό Βόλου.
Επόμενος σταθμός του ο Άρης(2011) και ακο-
λουθεί ο Αστέρας Τρίπολης για δυο σεζόν, ενώ 
ακολουθεί ο ΠΑΣ Γιάννινα(2013-14).Αργό-
τερα ήρθε το κάλεσμα από την Ξάνθη και το 
2016 βρίσκεται στην Λάρισα.Την σεζόν 2017-18 
μετακομίζει στην Κέρκυρα, ενω το 2019 επι-
στρέφει στην Παναχαϊκή.Το 2020 αναλαμβάνει 
την ομάδα του Βόλου και φέτος βρέθηκε στην 
Καλαμάτα, από όπου αποχώρησε τον Αύγου-
στο.
Κόουτς, σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη 
νέα μεγάλη πρόκληση της προπονητικής σου 
καριέρας!».

ΑΕΚ Β’ - Προοδευτική 3-0: «Καθάρι-
σε» στο δεύτερο μέρος και πανηγύ-

ρισε το δεύτερο τρίποντο
Η ΑΕΚ Β’ με τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο 
επικράτησε με 3-0 της Προοδευτικής και πανη-
γύρισε τη δεύτερη φετινή της νίκη. Ντεμπούτο 
για τον Αντώνη Νικοπολίδη στον πάγκο των 
φιλοξενούμενων.
Τη δεύτερη φετινή της νίκη στον Νότιο Όμιλο 
της Super League 2 πανηγύρισε η ΑΕΚ Β’ στο 
«Σεραφείδειο» επικρατώντας εύκολα με 3-0 
της Προοδευτικής, στον πάγκο της οποίας 
κάθισε για πρώτη φορά ο Αντώνης Νικοπολί-
δης.
Οι κιτρινόμαυροι από την αρχή είχαν τον 
έλεγχο του αγώνα, παράγοντας τελικές. Μία 
από αυτές στο 21’ από τον Πάπα πέρασε μόλις 
άουτ, με την Προοδευτική να μην μπορεί να 
απειλήσει καθόλου την εστία των κιτρινόμαυ-
ρων, οι οποίοι στο τέλος του πρώτου μέρους 
άγγιξαν το προβάδισμα με προβολή του Κορο-
μηλά, με τον Καραγύρη σε ετοιμότητα να μπλο-
κάρει.
Τελικά η ΑΕΚ Β’ πήρε το προβάδισμα στο 52’. 
Έπειτα από γύρισμα μέσα στην περιοχή της 
Προοδευτικής, ο Πάβλας στην προσπάθειά 
του να διώξει, το έκανε άτσαλα, με την μπάλα να 
παίρνει ανάποδα φάλτσα και να καταλήγει στα 
δίχτυα της ομάδας του.
Οι κιτρινόμαυροι «καθάρισαν» το «τρίποντο» 
στο 67’ όταν ο Μουστακόπουλος με εκτέλεση 
κόρνερ έφερε την μπάλα μέσα στην περιοχή της 
Προοδευτικής και ο Ντάικο με κεφαλιά σημεί-
ωσε το 2-0. 
Με τη συμπλήρωση των 90’ ο Σκόνδρας, που 
ένα λεπτό νωρίτερα είχε νικηθεί στο κοντινό 
πλασέ από τον Καραργύρη, με ένα καλοζυγι-
σμένο σουτ σημείωσε ένα όμορφο γκολ γρά-
φοντας το τελικό 3-0.

Ολυμπιακός Β’: Πήρε την πρώτη του 
νίκη στη Super League 2
Ο Ολυμπιακός Β’ νίκησε για πρώτη φορά στην 
φετινή κατηγορία της Super League 2. Το έκανε 
με αντίπαλο τον ΠΑΟ Ρουφ με σκορ 2-0.
Ο Ολυμπιακός Β’ επικράτησε χάρις στο γκολ 
του Κωστή στις καθυστερήσεις του α’ μέρους 
και του πέναλτι του Μπα στο 64’. Αυτή ήταν 
η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός Β’ παίρνει 
νικηφόρο αποτέλεσμα στη φετινή κατηγορία 
της Super League 2.
Οι «Ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν του ΠΑΟ 
Ρουφ στο δημοτικό στάδιο της Καλλιθέας «Γρ. 
Λαμπράκης» με 2-0, στο πλαίσιο της 6ης αγω-
νιστικής του Βορείου Ομίλου. Στο 11′ ο Μαρί-
νος έκανε την μπαλιά στον Βοΐλη μέσα στην 
περιοχή ο οποίος μπήκε από τα δεξιά αλλά το 
πλασέ του κατέληξε άουτ. Επίσης άουτ πήγε 
και το πλασέ του Μπα δύο λεπτά μετά, στο 13′, 
μετά από σέντρα ξανά του Μαρίνου.
Ο Ολυμπιακός απείλησε ξανά στο 15′ με το 
πλασέ του Βοΐλη χωρίς όμως να έχει τον επιθυ-
μητό στόχο. Η ευκαιρία που είχε ο ΠΑΟ Ρουφ 
στο πρώτο μέρος ήταν στο 18′ με σουτ του Καλ-
λέργη έξω από την περιοχή, το οποίο κατέληξε 
άουτ.
Στο 32′ ο Ολυμπιακός Β’ είχε μία φάση διαρ-
κείας, όταν ο Μαρίνος «γέμισε» από εκτέλεση 
κόρνερ, ο Κωστή έκανε το σουτ στην κίνηση 
μέσα από την περιοχή με τον Κουνάδη όμως 
να διώχνει και στην επαναφορά οι Κουτσίδης 
και Μπα προσπάθησαν να σκοράρουν με την 
μπάλα όμως να κοντράρει σε αντίπαλους αμυ-
ντικούς. Αυτά μέχρι τις καθυστερήσεις του 
πρώτου ημιχρόνου, στο 45+2′, όποτε και ο 
Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στο ματς. Σέντρα του 

Μαρίνου από τον χώρο του κέντρου, κεφαλιά - 
πάσα από τον Βοΐλη και ο επερχόμενος Κωστή 
με πλασέ άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός Β’ συνέ-
χισε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων 
και στο 63′ έγινε το λάθος από τους φιλοξενού-
μενους. Ο Μπα πίεσε τον αμυντικό του ΠΑΟ 
Ρουφ, Πανουργιά, ο οποίος στην προσπάθειά 
του να αποφύγει τον παίκτη των «Ερυθρόλευ-
κων» έκανε παράβαση (χέρι) και ο διαιτητής 
έδειξε την άσπρη βούλα. Το πέναλτι ανέλαβε 
να εκτελέσει ο Μπα και στο 65′ διαμορφώθηκε 
το 2-0. Στο 72′ ο Ολυμπιακός είχε φάση με τον 
Κωστή αλλά και στο 87′ με τον Νταμπό.
Ο Ολυμπιακός U23 κατέκτησε τους τρεις βαθ-
μούς της νίκης και την επόμενη Δευτέρα, θα 
αντιμετωπίσει την Καλλιθέα εκτός έδρας για την 
7η αγωνιστική της Super League 2.

ΠΑΟΚ Β – Ηρακλής Λάρισας 3-0: Με 
περίπατο μόνος πρώτος και αήττη-
τος ο «Δικέφαλος»!
Ο ΠΑΟΚ Β συνεχίζει την αήττητη πορεία του 
στη Superleague 2, πετυχαίνοντας την πέμπτη 
νίκη σε έξι αγωνιστικές, επικρατώντας του 
ουραγού της βαθμολογίας Ηρακλή Λάρισας 
με 3-0.
Ο ΠΑΟΚ Β μπήκε στον αγωνιστικό χώρο της 
Νέας Ευκαρπίας μετρώντας τέσσερις νίκες και 
μία ισοπαλία, μόνος πρώτος στον βαθμολογικό 
πίνακα του Βορείου ομίλου (13 β.) κι απέναντι 
του θα έβρισκε μια ομάδα, όπως ο Ηρακλής 
Λάρισας, που μετά από τέσσερις αγώνες δεν 
είχε καταφέρει να πάρει βαθμό, ενώ δεν είχε 
πετύχει ούτε κάποιο γκολ!
Τίποτα δεν άλλαξε μετά το ενενηντάλεπτο. Η 
ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία παρέμεινε αήττητη 
και με την πέμπτη νίκη της σε έξι αγώνες ήταν 
μόνη πρώτη στη βαθμολογία με 16 βαθμούς. 
Όσο για την ομάδα του Παναγιώτη Διλμπέρη 
συνεχίζει χωρίς βαθμό και γκολ στην τελευταία 
θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Σ’ ένα λασπωμένο τερέν στη μεγαλύτερη διάρ-
κεια του πρώτου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ Β ήταν η 
ομάδα που είχε περισσότερη ώρα την κατοχή 
της μπάλας, αλλά να αδυνατεί να δημιουργή-
σει τη μεγάλη φάση μπροστά από την αντί-
παλη εστία (στο 41’ ο Πανίδης βγήκε τετ α τετ 
με τον Κουτζαβασίλη και σκόραρε μετά από 
όμορφη κάθετη πάσα του Χατζηστραβού, με 
τον βοηθό να υποδεικνύει τον επιθετικό του 
ΠΑΟΚ σε θέση οφσάιντ) και τον Ηρακλή Λάρι-
σας να προσπαθεί να χτυπήσει στην κόντρα, με 
κύριο εκφραστή τον Λεσάι, που στο 21ο λεπτό 
δοκίμασε να νικήσει από απόσταση τον Μονα-
στηρλή, με τον νεαρό τερματοφύλακα του 
«Δικεφάλου» να πραγματοποιεί μεγάλη επέμ-
βαση κρατώντας το μηδέν για την εστία του.
Στο β’ μέρος οι «ασπρόμαυροι» απλοποίη-
σαν τα πράγματα και βρήκαν το δρόμο προς 
τα αντίπαλα δίχτυα. Αρχικά με τον Γιάννη Μιχα-
ηλίδη και στο φινάλε της αναμέτρησης με τους 
Δαρέλα και Γρόσδη. 
Στο 52ο λεπτό ο κεντρικός αμυντικός του 
«Δικεφάλου» απογειώθηκε, μετά την εκτέ-
λεση φάουλ του Γρόσδη, με κεφαλιά άνοιξε το 
σκορ (1-0) για να έρθει στο 86ο λεπτό το δεύ-
τερο «χτύπημα», με τον Τζίμα να κάνει κίνηση 
εξτρέμ, να μοιράζει στον Σπυράκο, και αυτός να 
δίνει έτοιμο γκολ στον Δαρέλα για το 2-0. 
Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μιχα-
ηλίδης εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα κόντραρε στο 
τείχος, στρώθηκε στο Γρόσδη, που προ κενής 
εστίας έκανε το τελικό 3-0.
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Στον α’ γύρο ήταν το εναρκτήριο παιχνίδι του πρωταθλήματος, 
στον β’ γύρο η τελευταία αναμέτρηση της (14ης) αγωνιστικής, το 
αποτέλεσμα ωστόσο ήταν ίδιο και στις δύο περιπτώσεις: στο «N. 
PAPAS GROUP Αμμόχωστος-Επιστροφή» η Νέα Σαλαμίνα επικρά-
τησε 2-1 της Καρμιώτισσας.

Μολονότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, ο σύλλογος της 
Αμμοχώστου έφτασε στο δεύτερο μέρος στην ανατροπή και στη νίκη, με 
την οποία τερμάτισε ένα σερί τριών εντός έδρας ηττών (από Πάφο, Άρη 
και ΑΠΟΕΛ κατά σειρά) και έφτασε τους 19 βαθμούς προσπερνώντας την 
Ανόρθωση στην έβδομη θέση.
Στον αντίποδα, ο σύλλογος των Πάνω Πολεμιδιών υπέστη δεύτερη ήττα 
στη σειρά (μετά το 0-4 κόντρα στην Ομόνοια) και παρέμεινε στους 15 
βαθμούς.
Στο πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης η μοναδική αξιόλογη φάση ήταν 
ένα (άστοχο) εντός περιοχής σουτ του Ντορεγκαράι (11’), ακολούθως οι 
φιλοξενούμενοι άρχισαν ν’ ανεβάζουν στροφές, να επιβάλλονται και να 
δημιουργούν ευκαιρίες (34’ Χούμποτσαν, 36’ Ντούρις, 41’ Ελ Αλουσί).
Η υπεροχή τους καρποφόρησε στο 42’, όταν από εκτέλεση κόρνερ του 
Τσελούστκα ο Μεντίμορετς με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι έστειλε την 
μπάλα στην ανοικτή γωνία της εστίας των γηπεδούχων.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα μπορούσαν να είχαν ισοφαρίσει στο 45+3’, όμως 
το εντός μικρής περιοχής σουτ του Ντιακιτέ κόντραρε σε σώματα αμυντι-
κών και ακολούθως η μπάλα απομακρύνθηκε.
Μετά την ανάπαυλα οι γηπεδούχοι έφτασαν σε άλλες δύο ευκαιρίες (48’ 
Μπάνζα, 54’ Φελίπε), είχαν δοκάρι σε κεφαλιά του Ντορεγκαράι (66’) και 
εν τέλει έφτασαν στην ισοφάριση: από κόρνερ του Φελίπε και αδυναμία 
απομάκρυνσης της μπάλας από την άμυνα της Καρμιώτισσας ο Άδωνη με 
σουτ εντός μικρής περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (67’)!
Η Σαλαμίνα απείλησε άλλη μια φορά (75’ Τσίκο), προτού φτάσει στο δεύ-
τερο τέρμα της: από εκτέλεση φάουλ του Φελίπε, η μπάλα απομακρύν-
θηκε πάνω στον Οφόρι, ο οποίος με σέντρα στο δεύτερο δοκάρι βήκε 
τον Ντιακιτέ που αφύλακτος και εξ επαφής ολοκλήρωσε την ανατροπή 
(77’)!

Στο τελευταίο ντέρμπι τους στο Τσίρειο, 
ΑΕΛ και Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 
δίχως τέρματα, για τη 14η αγωνιστική του 
πρωταθλήματος CYTA 2022/23.

Μ
ε αυτό το αποτέλεσμα οι «γαλαζοκί-
τρινοι» του Τσέντομιρ Γιανέβσκι τερ-
μάτισαν ένα σερί τριών ηττών τους και 
έφτασαν τους 15 βαθμούς, ενώ η «ε-

λαφρά ταξιαρχία» του Αλεκσέι Σπιλέβσκι έμεινε «ά-
σφαιρη» για πρώτη φορά στη σεζόν και με 30 βαθ-
μούς υποχώρησε τέταρτη (πίσω από ΑΠΟΕΛ, Πάφο 
και ΑΕΚ).
Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΛ άφησε στον Άρη την 
κατοχή μπάλας και την πρωτοβουλία των κινή-
σεων κλείνοντας συνάμα τους διαδρό-
μους προς την εστία του Μπέκερ.
Η «ελαφρά ταξιαρχία» δεν έβγαλε τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παι-
χνιδιού της, με αποτέλεσμα ως την 
ανάπαυλα να καταγραφούν μόλις δύο 
σημαντικές στιγμές:
Αφ’ ενός ο τραυματισμός του Μπάστο, 
ο οποίος αποχώρησε σε φορείο στο 36’ 
(σ.σ. εκφράστηκαν φόβοι για χιαστούς), αφ’ 
ετέρου η εντυπωσιακή όσο και δύσκολη επέμβαση 
του Μπέκερ σε εκτέλεση φάουλ του Μαγιαμπέλα 
στο 39’.
Με την είσοδο των Στεπίνσκι και Γιαγκό ο Άρης 
εμφανίστηκε πιο επικίνδυνος στα πρώτα λεπτά του 
δευτέρου μέρους: ο Πολωνός είχε σουτ στο οριζό-
ντιο δοκάρι στην πρώτη επαφή του με την μπάλα 
(46’), ενώ στο 48’ σουτ του αμαρκάριστου Μαγια-
μπέλα από το ύψος της περιοχής πέρασε άουτ, όπως 
και το αντίστοιχο του Μπαμπίκα στο 55’.
Στο 71’ o Μουσούντα -μέσω παρέμβασης του VAR- 
αντίκρισε κόκκινη κάρτα για χέρι και στέρηση ξεκά-
θαρης ευκαιρίας για γκολ. Παρά το αριθμητικό πλε-
ονέκτημα και τις αλλαγές του Γιανέβσκι η ΑΕΛ δεν 
κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του 
Άλβες, ενώ ο Άρης -ιδίως μετά την είσοδο του Για-
μπλόνσκι- επικεντρώθηκε στην αποφυγή της ήττας.

Της βγήκε η ψυχή!
Χωρίς γκολ (0-0) ολοκληρώθηκε το α’ μέρος της 
αναμέτρησης Ομόνοια-Ακρίτας για την 14η αγω-
νιστική του πρωταθλήματος, με την ομάδα του 
Φερέρα να έχει την υπεροχή και τις τελικές προσπά-
θειες, όμως δεν είχε την ουσία που ήταν το γκολ! Τα 
βρήκε σκούρα απέναντι στην άμυνα του Ακρίατα, 
αφού όσο και αν προσπάθησε με Λοίζου και Ανσα-
ριφάρντ, η μπάλα δεν έμπαινε στα δίχτυα.
Το ξεκίνημα του αγώνα έφερε την Ομόνοια στο να 

έχει τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης, μη επι-
τρέποντας στον Ακρίτα να πάρει μπάλα, όμως σε 
δύο φάσεις που αυτό συνέβη, η γηπεδούχος ομάδα 
ήταν επικίνδυνη. Σε δύο τελικές από τον αριστερό 
μπακ της ομάδας Καραγιάννη, κινδύνεψε η εστία του 
Ουζόχο, ενώ για την Ομόνοια το highlight του πρώ-
του 45αλέπτου ήταν στο 23’ με τον Λοίζου να σημα-
δεύει το δοκάρι της εστίας του Πρεντρέου.
Στην επανάληψη όσο η ώρα περνούσε και η Ομό-
νοια δεν σκόραρε, ο Ακρίτας ξεθάρρευε ακόμη 
περισσότερο… Οι πράσινοι του Φερέρα τα βρήκαν 
ξανά σκούρα, αφού από τη μία η πολύ καλά στημένη 
άμυνα του Ακρίτα και από την άλλη ο φορμαρισμένος 
Πρεντρέου (φοβερή απόκρουση στο 64’), δεν επέ-
τρεψαν στη γηπεδούχο ομάδα να πανηγυρίσει ένα 

γκολ. Αυτό ήταν το σκηνικό μέχρι το 75’ με τον 
Μπρούνο Φελίπε να χάνει τ’ άχαστα και 

τον Κακουλή στο 74’ να χάνει την ευκαι-
ρία του αγώνα με ψηλοκρεμαστό σουτ.
Όλα έδειχναν ισοπαλία όμως ο Ρόμαν 
Μπεζούς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνι-
στής της αναμέτρησης με τον Ουκρανό 
να λέει την τελευταία λέξη του στο 

τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων 
για το τελικό 1-0.

«Ξεμπούκωμα» Ντιγκινί και διπλό για 
τον Απόλλωνα!
Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το α’ μέρος της αναμέτρη-
σης Ένωση-Απόλλων, αγώνας για την 14η αγωνιστική 
του πρωταθλήματος. Η Ένωση που μπήκε με όρεξη 
και απειλές στην αναμέτρηση, δημιουργώντας την 
πρώτη της τελική πριν τη συμπλήρωση του πρώτου 
λεπτού, έβαλε σε όλο το 45άλεπτο «τρικλοποδιές» 
στον Απόλλωνα, αμυντικά ήταν εξαιρετικά στημένη 
και έκανε το έργο του αντιπάλου ακόμη πιο δύσκολο. 
Πέντε τελικές για την Ένωση στο πρώτο ημίχρονο, 
μόλις μία για τον Απόλλωνα. Το πλάνο του Μαρίνου 
Σατσιά βγήκε με το καλημέρα, από την άλλη όμως 
υπήρχε απογοήτευση στον πάγκο της γηπεδούχου 
ομάδας που ενώ είχαν τις ευκαιρίες για το γκολ, κάτι 
έλειπε στο τέλος ώστε να ολοκληρωθεί η φάση. Ο 
Απόλλωνας έγινε επικίνδυνος μόλις μία φορά με τον 
Αλεσάμι, εικόνα που σαφώς δεν άρεσε στον Κωνστα-
ντίνο Μακρίδη, περιμένοντας πολύ περισσότερα από 
τους παίκτες του στην επανάληψη.
Έτσι και έγινε με το καλημέρα του β’ μέρους ο Απόλ-
λωνας άνοιξε το σκορ στο «Τάσος Μάρκου» με τον 
Ντιγκινί στο 49’. Αρχικά ο Βουκασίν Γιοβάνοβιτς 
έκανε τη σέντρα και ο Ντιγκινί στο δεύτερο δοκάρι 
έστειλε την μπάλα στα δίκτυα με κοντινή κεφαλιά για 
το 0-1. Ο Απόλλωνας μπήκε πολύ καλύτερα και πιο 
βελτιωμένα στην επανάληψη σε σχέση με αυτά που 
έδειξαν στο πρώτο μέρος.

ΑΕΛ - Άρης 0-0: Του «έσπασε» το σερί 
και τον… φρέναρε!

Νέα Σαλαμίνα - Καρμιώτισσα 
2-1: Με ανατροπή έδωσε 
τέλος στο σερί!
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Λίγες ημέρες μετά από το επικό ξέσπασμα και 
τα τρία ρεκόρ συλλόγου απέναντι στη Βίρτους 
Μπολόνια, ο Ολυμπιακός χάρισε ακόμα ένα 
ρεσιτάλ στον κόσμο του και στο ευρωπαϊκό μπά-
σκετ. 
Ασυναγώνιστος στο πρώτο μέρος, κυνικός στην 
τρίτη περίοδο όταν η Φενέρμπαχτσε έκανε την 
προσπάθειά της, διέλυσε τους Τούρκους με 
94-67 για την 13η αγωνιστική της EuroLeague 
και τους πλησίασε στο μέσο της τρίτης διαβολο-
βδομάδας της σεζόν παίρνοντας και μία σπου-
δαία διαφορά που ίσως χρειαστεί, ίσως παίξει 
ρόλο στο τέλος της κανονικής περιόδου.
Ο MVP
Ο Σάσα Βεζένκοβ. Απίθανα πράγ-
ματα στο πρώτο δεκάλεπτο (13 
πόν τοι), απίθανος ο τρό-
πος με τον οποίο σουτά-
ρει και σκοράρει. Δεν 
είναι εύκολο να βρει 
κάποιος φόργουορντ 
που να διασκεδά -
ζει το κοινό, ειδικά ο 
Βούλγαρος δεν είναι 
παίκτης που ζητάει ή 
χρε ιάζε ται τη μπάλα 
σ τα χέρια του, όμως 
πάν τα βρίσκει τρόπους 
γ ια να ενθουσιάζει με το 
release, με το footwork, με την 
καμπύλη που δίνει στη μπάλα, με 
την αποτελεσματικότητά του. Σε 24:27 
έγραψε 21 πόντους χωρίς βολή (6/7 δίποντα, 3/5 
τρίποντα), τέσσερα ριμπάουντ, δύο ασίστ, δύο 
κλεψίματα και 27 μονάδες στο σύστημα αξιολό-
γησης.

Ο αδύναμος κρίκος
Πολλοί υσ τέρησαν από τη Φενέρμπαχ τσε, 
σ ίγουρα όμως ο Δημήτρης Ιτούδης περίμενε 
κάτι περισσότερο από τον Νικ Καλάθη και τον 
αναγεννημένο φέτος Νικ Καλάθη. 
Ο Αμερικανός έμεινε χαμηλά στο σκοράρισμα, 
ο διεθνής πλέι μέικερ είχε δύο ασίστ για πέντε 
λάθη, σε μια βραδιά που χάθηκε από νωρίς για 
την ομάδα της Κωνσταντ ινούπολης, η οποία 
έκανε την προσπάθειά της, αλλά είχε μείνει πολύ 
πίσω για να προβληματίσει τους γηπεδούχους.

Τα στατιστικά που ξεχώρισαν
Με μία ασίστ για οκτώ λάθη έκλεισε η Φενέρ-
μπαχτσε την πρώτη περίοδο, αλλά και με 2/9 
σουτ απέναντι στα 13/21 του Ολυμπιακού που 
είχε 82% στο δίποντο. Στο ημίχρονο οι Πειραι-
ώτες είχαν 19 ασίστ και πήγαιναν ολοταχώς για 
ρεκόρ συλλόγου, απέναντι στους Τούρκους των 
πέντε τελικών πασών και των 3/15 τριπόντων.
Τα επτά λάθη που έκαναν οι γηπεδούχοι στην 
τρίτη περίοδο τους έκοψαν τη φόρα, τους έκο-
ψαν τη δημιουργία, ωστόσο η δουλειά είχε γίνει. 
Και η αποτελεσματικότητά τους στο δίποντο, σε 
ακόμα ένα παιχνίδι, ήταν καταπληκτική, την ώρα 

που η Φενέρμπαχτσε δεν είχε κάτι να 
κρατήσει από αυτό το παιχνίδι 

(10 ασίστ για 25 λάθη), πέρα 
από την μαχητικότητα που 

έδε ιξ ε  σ το επιθε τ ικό 
ριμπάουντ.

Ο αγώνας
Με τον  Βεζ έ νκοβ 
να σκοράρε ι επτά 
πόντους στο πρώτο 
δίλεπτο, ο Ολυμπι-

ακός έ χ τ ισε διψή-
φ ι ο  π ρ ο β ά δ ι σ μ α 

(10 -0) με τον Ιτούδη 
να καλεί νωρίς το πρώτο 

του timeout. Ο Παπαν ικο-
λάου με τρίποντο έγραψε το 19-6 

στα μέσα της πρώτης περιόδου, ο Κάναν 
έκανε το 22-8, η Φενέρμπαχτσε δεν μπορούσε 
να εκτελέσει και ο Βεζένκοβ την διέλυε (26-9) 
μέχρι το φινάλε του δεκαλέπτου (31-11) που ήταν 
μαγικό για τους Πειραιώτες.
Με τον Πίτερς να σκοράρει κατά ριπάς στο ξεκί-
νημα της δεύτερης περιόδου, οι Πειραιώτες 
πήγαν στο +24 (38-14), πήγαν και στο +26 (42-
16) με κάρφωμα του Μπόλομποϊ, πριν η Φενέρ-
μπαχτσε ανεβάσει την ένταση στην άμυνα, πιέ-
σει στη μπάλα και ροκανίσει τη διαφορά στους 
21 (50-29). Δεν κατάφερε πάντως κάτι περισσό-
τερο. Ο Ολυμπιακός απάντησε με επί μέρους 8-2 
και πήγε στα αποδυτήρια με +27 (58-31), χάρη 
στις τριπλάσιες ασίστ από τα λάθη του και στο 
γεγονός ότι το ροτέισον των Τούρκων ήταν πολύ 
περιορισμένο για να αντιδράσουν στο εκρηκτικό 
παιχνίδι των αντιπάλων τους.

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 94-
67: Κατάπιε την πρωτοπόρο και την 
πλησίασε στην κορυφή

Η πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε μπήκε με απουσίες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός την 
κατασπάραξε με 94-67 και την πλησίασε στην κατάταξη, στο μέσο της τρίτης διαβολοβδομάδας της σεζόν 
στη EuroLeague.

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 
94-91: Ωραίος αλλά 
τελικά μοιραίος Μπέικον, 
λύγισαν στην παράταση 
οι πράσινοι

Παρότι ο Ντουέιν Μπέικον 
έμεινε άποντος σ την πρώτη 
περίοδο, ο Παναθηναϊκός 
μπήκε σε ρόλο οδηγού, βρισκό-
μενος από νωρίς στο +10 (15-
25, 9’), ενώ έκλεισε την περί-
οδο με προβάδισμα 6 πόντων 
(20-26) χάρη στην ευστοχία του 
από την περιφέρεια (4/7 τρίπο-
ντα), αλλά και στην κυριαρχία 
του στα ριμπάουντ (12 έναντι 
4).
Η Βαλένθια, που είχε πετύχει 
τρεις πόντους από βολές του 
Τζάρετ Χάρπερ στο τέλος του 
πρώτου δεκαλέπτου, μπήκε στη 
δεύτερη περίοδο με φόρα και 
έφτασε στους 11 αναπάντητους 
πόντους για να προσπεράσει με 
28-26 (11’30»). 
Οι νυχτερίδες επέβαλαν το 
ρυθμό τους και πήγαν στα απο-
δυτήρια στο +3 (44-41), αφού 
ο Ντέρικ Γουίλιαμς πέτυχε ένα 
σημαντικό τρίποντο 27» πριν το 
ημίχρονο. 
Ο Ντούμπλιεβιτς ήταν αυτός 
που είχε κάνει τη μεγαλύτερη 
ζημία σε αυτό το πρώτο μέρος, 
μετρώντας 14 πόντους και 4 
ριμπάουντ, ενώ από τους πρά-
σινους διψήφιος ήταν ο Πάρις 
Λι, με 10, ενώ ο Μπέικον παρέ-
μεινε στο μηδέν (0/4 δίποντα, 
0/2 τρίποντα)
Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού 
ξεκίνησε στην τρίτη περίοδο 
πετυχαίνοντας 5 μαζεμένα τρί-
ποντα για να εκτοξεύσει τη δια-
φορά στους 14 πόντους (59-45, 
25’). 
Γουίλιαμς και Πονίτκα απάντη-
σαν με δικά τους σουτ πίσω 
από τα 6.75μ (59-51), όμως ο 
Τζέιμς Γουέμπ, που είχε ζεστα-
θεί, έβαλε ακόμα δύο μακρινά 
σουτ, για να γράψει το 65-52 
(26’30»). Από εκείνο το σημείο 
και μέχρι το τέλος του τρίτου 
δεκαλέπτου ο Παναθηναϊκός 
έβγαλε αντίδραση τρέχοντας 

επιμέρους σκορ 11-5 (70-63). 
Ο Ντουέιν Μπέικον άρχισε επί-
σης να μπαίνει στην εξίσωση, 
σημειώνοντας 7 πόντους.
Οι πράσινοι μπήκαν στο τελευ-
ταίο δεκάλεπτο τρέχοντας σερί 
7-0 και έφεραν το ματς στα ίσια 
(70-70, 32’45»). 
Η απάντηση της ομάδας του 
Μουμπρού ήταν άμεση, με 6 
διαδοχικούς πόντους (76-70, 
34’). Με 3’45» να απομένουν 
για τη λήξη ο Παναθηναϊκός 
έχασε τον Πάρις Λι, καθώς ο 
Αμερικανός συμπλήρωσε τα 5 
φάουλ.
Ακολούθως, ο Μπόγιαν Ντού-
μπλιεβιτς κάρφωσε ανενόχλη-
τος και ανέβασε την τιμή της 
διαφοράς στους 7 πόντους (80-
73). Ο Μπέικον έβαλε 7 μαζε-
μένους πόντους για να φέρει 
το τριφύλλι σε απόσταση καλα-
θιού (82-80) 1’35» πριν το 
φινάλε και ο Γουίλιαμς ισοφά-
ρισε (82-82) από τη γραμμή της 
φιλανθρωπίας. 
Ακολούθησαν 2 βολές του 
Ντούμπλιεβιτς και ένα ακόμα 
καλάθι του Μπέικον γ ια το 
84-84 και το ματς οδηγήθηκε 
στο έξτρα πεντάλεπτο, αφού 
ούτε ο Τζόουνς, ούτε ο Μπέ-
ικον βρήκαν στόχο στα σουτ 
που επιχείρησαν εκατέρωθεν 
για τη νίκη.
Ο Αμερικανός φόργουορντ του 
Παναθηναϊκού θα μπορούσε 
μάλιστα να έχει πλησιάσει στο 
καλάθι και να πάει για δίποντο, 
αλλά προτίμησε να πάρει ένα 
μακρινό σουτ στην εκπνοή της 
κανονικής διάρκειας. 
Οι πράσινοι πέταξαν στα σκου-
πίδια έξι επιθέσεις στο έξτρα 
πεντάλεπτο και έφυγαν τελικά 
με άδεια χέρια από τη Fonteta. 
Ο Μπέικον απέβη τελικά μοι-
ραίος, δείχνοντας να παρασύ-
ρεται από τη στιγμή και να μην 
παίρνει τις σωστές αποφάσεις.
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Ο superman Εμπαπέ Ο superman Εμπαπέ 
οδήγησε τους μπλε οδήγησε τους μπλε 
στον τελικόστον τελικό
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