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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

«Δεν υπάρχει 
τίποτε πιο 

θλιβερό σ’ αυτόν 
τον κόσμο από 
το να ξυπνάς τα 
Χριστούγεννα 
το πρωί και να 

μην είσαι παιδί», 
Έρμα Μπόμπεκ

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,

Δεν θα γράψω περισσότερα, αλλά 

παραχωρώ τη στήλη μου στον συνεργάτη 

και δημοσιογράφο, κ. Μιχάλη Τελλίδη, από το 

Μόντρεαλ και στο κείμενο του που πραγματικά με 

εξέπληξε για να ξέρουμε που ζούμε και βαδίζουμε 

και πως βλέπουν τα βλαστάρια μας κι όχι μόνο την 

«Γέννηση του Κυρίου»

Απολαύστε το…

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΙ 
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2023

ΜΕ ΥΓΕΙΑ – ΧΑΡΑ – ΤΥΧΗ ΚΙ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΠΩΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 23 ΧΡΟΝΙΑ 

Η HELLAS NEWS ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΔΙΝΕΙ ΡΕΠΟ 

ΣΤΟΥΣ ΑΞΙΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ
ΝΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

Ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΟΛΥ… 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ 

Τι γιορτάζουμε τελικά τα Χριστούγεννα;

Φ
αίνεται πως το πραγματικό 
«νόημα» των Χριστουγέν-
νων σιγά-σιγά χάνεται κα-
θώς όλο και περισσότερα 

παιδιά αγνοούν τι γιορτάζουμε. 
Σύμφωνα με  μ ία  ε νδιαφέρουσα 
μελέ τη που έπεσε σ τα χέρια μου, 
σε δείγμα χιλίων παιδιών στο βρε-
τ α ν ικό  ε μπ ο ρικό  κέ ν τ ρο  B rent 
Cross Center, ένα στα πέντε παιδιά 
πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι 
ο διάσημος ποδοσφαιρισ τής Ντέι-
βιντ Μπέκχαμ… 
Επιπλέον,  σύμφωνα με την ίδια 
έρευνα, το 52% των παιδιών ηλικίας 
5 έως 12 ετών, θεωρούν πως ανή-
μερα της 25ης Δεκεμβρίου γιορτά-
ζουμε τα γενέθλια του Σάν τα Κλά-
ους...
Η ιστορία της Γέννησης φαίνεται να 
προκαλε ί σύγχυση σ τα περισσό-
τερα παιδιά, καθώς το 35% πιστεύει 
ότ ι ο Ιησούς γεννήθηκε σ το Βόριο 
Πόλο, ενώ το 27% ισχυρίζεται πως 
η μητέρα του Ιησού τον γέν νησε 
μέσα σε εκκλησία... Εν τω μεταξύ, το 
10% πιστεύει ότι ο Ρούντολφ το ελα-
φάκι βρισκόταν μέσα στο στάβλο τη 
στιγμή της γέννησης του Χριστού...
Το 25% πιστεύει ότι οι βοσκοί βρή-
καν τη φάτνη με τη χρήση των χαρ-

τών Google ε νώ το 15% θεωρε ί 
πως οι Μάγοι του έδωσαν ως δώρα 
λαμπιόνια και στολίδια...
Όπως αποκαλύπτει η ίδια έρευνα, τα 
παιδιά έχουν μπερδέψει την πραγ-
ματ ική έννοια των Χρισ τουγέννων 
με το να έχουν μάθει απλώς να περι-
μένουν δώρα από τον Σάντα...
Ανάμεσα σε εκείνα που δεν πιστεύ-
ουν ότ ι ο Ιησούς ε ίναι ποδοσφαι-
ρισ τής - και μάλισ τα επιθε τ ικός - 
θεωρούν πως είναι αστροναύτης ή 
κάποιος δημοφιλής καλλιτέχνης…
Τελικά, φαίνε ται πως κάπου ξεχα-
στήκαμε στην πορεία της ζωής μας 
και ειδικότερα στη ζωή των παιδιών 
μας. Χάσαμε, μέσα σε όλα τα άλλα 
και το αληθινό νόημα της πιο χαρού-
μενης γ ιορτής. Δήθεν εκσυγχρονι-
σμένοι και ολοκληρωτικά ξενο-επη-
ρεασμένοι απορρίψαμε εκείνα που 
νιώθαμε και γνωρίζαμε και μετατρέ-
ψαμε τα Χριστούγεννα σε πάρτι με 
άφθονη ψυχική και σωματική κραι-
πάλη. 
Η άγια γιορτή έγινε ρεβεγιόν, μπου-
ζουκογλέν τ ια, γεμισ τή γαλοπούλα, 
τυπικές και ανούσιες ευχές, e-cards 
και SMS, περιττά δώρα χωρίς αγάπη 
και γλυκιά προσμονή. 
Αλήθε ια, που πήγε η μαγε ία των 

Χρισ τουγέννων; όχ ι πάν τως αυτή 
που προσπαθούμε κάθε χρόνο με το 
ζόρι να δημιουργήσουμε από υπο-
χρέωση. Τι γ ιορτάζουμε τελικά τα 
Χριστούγεννα; Τη γέννηση του Χρι-
στού ή τη βίζιτα του Σάντα Κλαους 
με δώρα Made in China!    
Αλλά και στα σχολεία τι διδάσκονται 
σήμερα τα παιδιά; Σε βιβλίο της Ε’ 
τάξης Δημοτικού βλέπουμε τον Χρι-
στό σαν ένα απλό μωρό χωρίς φωτο-
σ τέφανο. Ένα παιδί κάποιου πρό-
σφυγα να θέ τε ι σε αμφιβολία γ ια 
το αν υπάρχουν άγγελοι. Και όλο το 
κεφάλαιο για τα Χριστούγεννα ανα-
φέρεται στη μάγισσα Φρικαντέλα... 
Ακόμη βλέπουμε τα Θεοφάνεια να 
είναι ένας απλός αγώνας κολύμβη-
σης... Βάζουν τα παιδιά να φαντά-
ζον ται  ότ ι  ε ίναι  αν τ ικε ίμε να και 
όχι νοήμονα όν τα. Πλύση εγκεφά-
λου επίσης γ ίνεται ε ιδικά γ ια τους 
εξωγήινους. Τι  έ χουμε να δούμε 
ακόμη...
Εμείς εδώ πάν τως, σε πείσμα των 
σύγχρονων ιδεοληψιών, επιμένουμε 
να γ ιορτάζουμε τα Χρισ τούγεν να 
αυθεντικά, όπως μάθαμε και θυμό-
μαστε από τα παιδικά μας χρόνια.
Σας εύχομαι ολόψυχα Ευτυχισμένα 
παραδοσιακά Χριστούγεννα!  
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Εύα Καϊλή: «Ο εισαγγελέας φοβάται απαγωγή της από 
κατασκόπους του Κατάρ» 

Α
ρνητικό για την Εύα Καϊλή ήταν εξ αρχής το κλίμα στις 
Βρυξέλλες, καθώς ο εισαγγελέας εμφανιζόταν ότι είχε 
ήδη λάβει την απόφαση ότι η Ελληνίδα ευρωβουλευ-
τής πρέπει να παραμείνει στη φυλακή για την υπόθε-

ση εμπλοκής της στο Qatargate.
Αυτό τουλάχιστον εκτίμησε ο ένας εκ των δικηγόρων της, ο κ. 
Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος παρέστη το πρωί στην 
ακρόαση της κυρίας Καϊλή στο βελγικό δικαστήριο. Μιλώντας 
στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA, λίγο πριν την επί-
σημη ανακοίνωση από τις βελγικές Αρχές, τόνισε ότι δεν είναι 
αισιόδοξος για την έκβαση της υπόθεσης.
Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι η Εύα Καϊλή ζήτησε να αποφυ-
λακιστεί με βραχιολάκι και πρότεινε να της αφήσουν μόνο ένα 
τηλέφωνο, το οποίο δέχτηκε να παρακολουθείται από τις αρμό-
διες αρχές και να έχει επαφή μόνο με το παιδί της.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Δημητρακόπουλο, ο εισαγγε-
λέας είπε ότι το παιδί δεν συνιστά λόγο αποφυλάκισης. Μάλι-
στα, ο ίδιος ανέφερε πως ο εισαγγελέας φοβάται το ενδεχόμενο 
η Εύα Καϊλή να διαφύγει από τη χώρα. Ο Βέλγος εισαγγελέας 
έθεσε, δε, ακόμα και ζήτημα «απαγωγής της από τις μυστικές 
δυνάμεις του Κατάρ, που θα στείλουν κατασκόπους, για να την 
πάνε στο Κατάρ», όταν οι δικηγόροι της Εύας Καϊλή (σ.σ. οι κ.κ. 
Δημητρακόπουλος και Ριζόπουλος) πρότειναν αποφυλάκιση με 
περιοριστικούς όρους στο σπίτι και με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.
Όπως υποστήριξε ο κ. Δημητρακόπουλος, ο ίδιος απάντησε 
στον Βέλγο εισαγγελέα ότι «τότε, υπάρχει και ο κίνδυνος να 
στείλουν οι Καταριανοί στρατεύματα για να καταλάβουν τις 
Βρυξέλλες και να μπορέσουν να απαγάγουν την κυρία Καϊλή».
Ο ίδιος κατέληξε, προεξοφλώντας την παράταση της προφυλά-
κισης της κυρίας Καϊλή (σ.σ. όπερ και εγένετο), με την παρατή-
ρηση ότι η απόφαση «δεν ελήφθη με αμιγώς νομικά κριτήρια, 
καθώς υπάρχουν επιρροές από τον Τύπο και πολιτικές».

«Τα €750.000 δεν ήταν τα πρώτα που άφηνε ο 
Παντσέρι στο σπίτι» - Τι είπε στις πρώτες κατα-
θέσεις της
Νωρίτερα, σε αποκαλύψεις για τα χρήματα που βρέθηκαν στο 
σπίτι της Εύας Καϊλή και στην βαλίτσα του πατέρα της, οδηγώ-
ντας στη σύλληψή της στις 9 Δεκεμβρίου καθώς κρίθηκε ότι δεν 
καλύπτεται πλέον από την ασυλία της,  προχώρησε η ιταλική 
ιστοσελίδα Il Fatto Quotidiano, μεταφέροντας όσα φέρεται να 
είπε η Ελληνίδα ευρωβουλευτής στους αστυνομικούς που τη 
συνέλαβαν και στον επικεφαλής της επιχείρησης, εισαγγελέα 
διαφθοράς, Μισέλ Κλεζ.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Εύα Καϊλή εμφανίζεται να λέει 
ότι τα 750.000 ευρώ δεν ήταν τα πρώτα χρήματα που άφηνε 
ο Αντόνιο Παντσέρι στο σπίτι της: «Το είχε κάνει και πριν τον 
κορωνοϊό όταν είχε αφήσει κάποια χρήματα και στη συνέχεια 

ήρθε να τα πάρει. Εμπιστεύεται τον Φραντσέσκο (σ.σ. Τζιόρτζι) 
περισσότερο από το διαμέρισμά του».
Στην έρωτηση, δε, για το αν έχει κάποια εξήγηση για τη συμπε-
ριφορά αυτή του Παντσέρι, ο οποίος θεωρείται ο «εγκέφα-
λος» του Κατάρ-gate, η Εύα Καϊλή εμφανίζεται να απαντάει 
«εκτιμώ ότι είναι λόγω της ασυλίας μου». «(σ.σ. Ο Τζιόρτζι) Ήταν 
ο συνεργάτης που «φύλαγε κάτι για λογαριασμό του και πιθα-
νότατα για το σημερινό αφεντικό του, Αντόνιο Κοτζολίνο» φέρε-
ται να είπε, επίσης, η κυρία Καϊλή.

«Δεν μπορούσε να πει όχι»
Κατά το δημοσίευμα, στις σύντομης διάρκειας δηλώσεις της 
μπροστά στους αστυνομικούς (στις 10 Δεκεμβρίου) και τον 
εισαγγελέα Κλεζ (στις 11 Δεκεμβρίου) η Εύα Καϊλή αναφέρθηκε 
σε πολλά ονόματα «ορισμένα και βαριά». Ανάμεσά τους, ανα-
φέρει η ιταλική ιστοσελίδα, τα ονόματα εκείνων με τους οποί-
ους προσπάθησε να επικοινωνήσει μετά την έφοδο των Βέλγων 
αστυνομικών στο διαμέρισμά της στις Βρυξέλλες - ο ένας ήταν 
ο Αντόνιο Παντσέρι και οι άλλοι δύο οι ευρωβουλευτές Μαρκ 
Ταραμπέλα και Μαρία Αρένα.
Η Εύα Καϊλή εμφανίζεται, επίσης, να υποστηρίζει την απολογία 
Τζιόρτζι ο οποίος είχε πει ότι «τυφλώθηκα από το χρέος στον 
Παντσέρι». Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Ελληνίδα ευρωβου-

λευτής φέρεται να είπε «ο Φραντσέσκο δεν μπορούσε να πει 
όχι, ήταν πολύ ευγενικός. Ίσως να έπρεπε να πω κάτι γιατί είμαι 
μεγαλύτερη».
Η ιταλική ιστοσελίδα παρουσιάζει την Εύα Καϊλή να λέει στις 
βελγικές αρχές ότι η βαλίτσα με τα 600.000 ευρώ ήταν στο 
σπίτι της για τρεις ή τέσσερις μήνες. «Η βαλίτσα ήταν για τον 
Παντσέρι» φέρεται να υποστήριξε για τα χρήματα που βρέθη-
καν στην κατοχή του πατέρα της έξω από ξενοδοχείο των Βρυ-
ξελλών. Όσο, δε, για τα υπόλοιπα 150.000 ευρώ που βρέθηκαν 
στο διαμέρισμα των Βρυξελλών, η Εύα Καϊλή φέρται να υπο-
στήριξε ότι «ο Τζιόρτζι τα είχε δανειστεί για το σπίτι».
Κατά το δημοσίευμα η καθαιρεθείσα αντιπρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξε ότι ο σύντροφός της είχε 
δυσκολίες στο να ανταποκριθεί στην αγορά του νέου τους σπι-
τιού: «η υποθήκη είναι στο όνομά μου, εγώ την πληρώνω. 
Μπορείτε να το δείτε από την πιστωτική μου κάρτα. Τα μετρητά 
είναι η συμβολή του συντρόφου μου. Υπήρχαν 5.000 ευρώ σε 
ένα χρηματοκιβώτιο και 5.000 ευρώ σε ένα άλλο. Γνωρίζω ότι 
ο Φραντσέσκο δανείζεται κατά καιρούς από τους γονείς του. 
Πιθανότατα και από τον Αντόνιο. Το γνωρίζω γιατί υπάρχουν 
πράγματα που θα ήθελε να αγοράσει αλλά δεν είχε τα μέσα. 
Ήξερα ότι φύλαγε πράγματα από το πρώην αφεντικό του, τον 
Παντσέρι, αλλά και από το τωρινό αφεντικό του, τον Κοτζολίνο 
αλλά δεν προβληματίστηκα ποτέ από πού προέρχονται τα χρή-
ματα».
Στις καταθέσεις της η Εύα Καϊλή εμφανίζεται ακόμα να αναφέρε-
ται σε έναν «λεπτό» χαρτοφύλακα που είχε αφήσει ο Παντσέρι 
στον Τζιόρτζι και να λέει ότι «τον κοίταξα χθες και είχε γίνει 
παχύς». «Ο Αντόνιο Παντσέρι ερχόταν για καφέ και όταν δεν 
ήμουν στο σπίτι. Ήταν πολύ κοντά με τον Φραντσέσκο Τζιορτζι».
Η ίδια, δε, εμφανίζεται να κάνει και αναφορά σε άλλο ένα «επει-
σόδιο» με χρήματα: «Έκανα ανάληψη 20.000 ευρώ από έναν 
από τους λογαριασμούς μου στην Ελλάδα και τα μετέφερα μέσα 
στο μπουφάν μου. Αλλά αυτό το έκανα μόνο μια φορά. Ξέρω 
ότι δεν μπορώ να έχω επάνω μου περισσότερα από 10.000 
ευρώ».
Με αφορμή, δε, το γεγονός ότι, κατά το δημοσίευμα η Εύα 
Καϊλή περιέγραψε ότι στις 9 Δεκεμβρίου αρχικά τηλεφώνησε 
στον Αντόνιο Παντσέρι αλλά δεν τον βρήκε και έτσι προσπά-
θησε να επικοινωνήσει με τον Ταραμπέλα και την Αρένα, οι 
οποίοι «μου είπαν ότι δεν γνώριζαν γιατί δεν απαντούσε ο 
Παντσέρι»,  ο εισαγγελέας Κλέζ φέρεται να ζήτησε ονόματα 
από λομπίστες που βοηθούσαν τον Ιταλό πρώην ευρωβου-
λευτή. Η Εύα Καϊλή τότε, πάντα κατά το δημοσίευμα, απά-
ντησε «Τζιουζέπε Μερόνι, ο πρώην βοηθός του. Νταβίντε αλλά 
δεν ξέρω το επίθετό του αλλά τον βλέπω να εργάζεται εκεί. 
Σιμόνα, Καρόλα και Φραντσέσκα. Ήταν μια σχέση «σου δίνω, 
μου δίνεις»»

Παραμένει στη φυλακή για 
άλλον ένα μήνα η Ελληνίδα 
ευρωβουλευτής - Απορρίφθηκε 
το αίτημά της για αποφυλάκιση 
με βραχιολάκι - Εάν ασκήσει 
έφεση μέσα σε 24 ώρες, θα 
εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο 
εντός 15 ημερών
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Π
υρά στον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, για τις απειλές του 
να πλήξει με πυραύλους την Αθή-
να εξαπέλυσε ο Αμερικανός γε-

ρουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ.
Όπως τονίζει σε ανάρτησή του στο Twitter, 
είναι ώρα η Τουρκία να αρχίσει να λειτουρ-
γεί ως μέλος του ΝΑΤΟ.
«Χθες το βράδυ μίλησα στη Γερουσία για 
να καταδικάσω την πρόσφατη απειλή του 
Ερντογάν να πλήξει την Αθήνα με πυραύ-
λους. Η ηγεσία της Τουρκίας πρέπει να αρχί-
σει να ενεργεί σαν μέλος του NATO αντί να 
χαϊδεύει αυταρχικούς και να απειλεί να βομ-
βαρδίσει μια πόλη με 3 εκατομμύρια πολί-
τες», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο Μενέντεζ καλεί τον Ερντο-
γάν να σεβαστεί τη διεθνή τάξη και σε ένα 
μήνυμα εντός των ΗΠΑ ζητά να τεθεί ο 
Τούρκος πρόεδρος ενώπιον των ευθυνών 
του.
«Είναι καιρός να προκαλέσουμε τον Ερντο-
γάν να σεβαστεί τη διεθνή τάξη. Είναι καιρός 
να σταματήσουμε να επιτρέπουμε τις κακό-
πιστες ενέργειες της Τουρκίας στην παγκό-
σμια σκηνή.
Είναι καιρός να θέσουμε τον Ερντογάν προ 
των ευθυνών του για την παραβίαση του 
διεθνούς δικαίου και την επίθεση στους 
δημοκρατικούς κανόνες», προσθέτει μεταξύ 
άλλων ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερι-
κών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Μενέντεζ: Η Τουρκία να σταματήσει 
να απειλεί και να σεβαστεί τη διεθνή 
τάξη 

«Σας ευχαριστώ από καρδιάς για 
τη θερμή υποδοχή και την αγάπη 
σας» έγραψε ο σε ανάρτησή του ο 
Πρωθυπουργός

Σ
τη Χειμάρρα βρέθηκε το πρωί της 
Πέμπτης (22/12) ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης όπου επισκέ-
φθηκε το ελληνικό σχολείο Όμηρος. 

Ο πρωθυπουργός έτυχε θερμής υποδοχής, 
με ελληνικές σημαίες και συνθήματα.  Κο-
πέλες με παραδοσιακές φορεσιές του έδω-
σαν λουλούδια και τον ευχαρίστησαν για τη 
επίσκεψη στο ελληνικό σχολείο.
Επόμενοι σ ταθμοί της επίσκεψης του 
Έλληνα πρωθυπουργού ήταν η Λιβαδειά 
όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε την 
περιοδεία του στα μειονοτικά χωριά της 
Βορείου Ηπείρου. Εκεί ο πρωυθυπουργός 
απηύθυνε σύντομο χαι-
ρετισμό σε 300 και πλέον 
ομογενείς στον προαύλιο 
χώρο του ενιαίου Λυκείου 
«Λευτέρης Στάλιος».
Σε ανάρτησή του στα social 
media, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης ανέφερε πως είναι 
ιδιαίτερα συγκινημένος 
«που έχω την τιμή να είμαι 
ο πρώτος Έλληνας Πρωθυ-
πουργός που επισκέπτεται τη Χειμάρρα».
Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
Σήμερα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για 
μένα προσωπικά και αισθάνομαι ιδιαίτερα 
συγκινημένος που έχω την τιμή να είμαι ο 
πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που επι-
σκέπτεται τη Χειμάρρα.
Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που 
κρατήσατε σε πολύ δύσκολα χρόνια, και 
αναφέρομαι ειδικά στους μεγαλύτερους 
από εσάς, άσβεστη τη φλόγα του Ελληνι-
σμού και της ορθοδοξίας μέσα στην καρ-
διά σας. Και θέλω να ξέρετε ότι στο πρό-
σωπό μου η Ελληνική Εθνική Μειονότητα 
της Αλβανίας θα έχει πάντα, όχι απλά έναν 
φίλο, αλλά έναν σταθερό συμπαραστάτη 
στα δίκαια αιτήματά της. Εσείς που επιλέ-
ξατε να παραμείνετε εδώ στη Χειμάρρα 
είστε μία γέφυρα φιλίας και συνεργασίας 
μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη θερμή 
υποδοχή και την αγάπη σας. Εύχομαι ολό-
ψυχα καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, 

υγεία και ευτυχία σε εσάς και τις οικογέ-
νειές σας.

Στη Δερβιτσάνη με τον Έντι Ράμα - 
«Είμαστε κοντά στην οριοθέτηση 
θαλασσίων ζωνών»
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
επισκέφθηκε τη Δερβιτσάνη, όπου τον 
υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός της Αλβα-
νίας Edi Rama.
«Είχα δεσμευτεί ότι θα έρθω να σας επι-
σκεφτώ πριν το τέλος του χρόνου και 
τήρησα τη δέσμευσή μου και είμαι 
σήμερα εδώ μαζί σας σε αυτή την πολύ 
συγκινητική στιγμή για μένα. Δεν μπορώ 
να μην θυμηθώ το γεγονός ότι σε αυτήν 
εδώ την πλατεία, πριν από ακριβώς 31 
χρόνια, ήταν Δεκέμβριος του 1991, ήρθε 
ο πατέρας μου ο Κωνσταντίνος Μητσοτά-
κης. Λίγο πριν είχε καταρρεύσει το καθε-

στώς της απίσ τευτης 
καταπίεσης του αλβανι-
κού λαού και τότε προ-
διαγράφον ταν πολύ 
θετικές οι προοπτικές 
των σχέσεων μεταξύ 
των δύο κρατών. Και 
είχε πει ο πατέρας μου 
κάτι το οποίο το ανέ-
φερα και όταν μίλησα 
στη Λιβαδειά, είχε πει 

ότι “η Ελληνική Εθνική Μειονότητα είναι 
γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο κρατών”. 
Και όσο ίσχυε πριν από 31 χρόνια, άλλο 
τόσο ισχύει και τώρα», τόνισε ο Πρωθυ-
πουργός, απευθυνόμενος στους κατοί-
κους που είχαν συγκεντρωθεί να τον υπο-
δεχθούν.

Μητσοτάκης: Να θεωρείτε δεδο-
μένη τη στήριξη της ελληνικής 
πολιτείας
«Θέλω να γνωρίζετε ότι με τον Πρωθυ-
πουργό, τον Edi Rama, έχουμε μια πολύ 
στενή συνεργασία. Γνωρίζουμε τα ζητή-
ματα που σας απασχολούν. Πιστεύω ότι 
μπορούμε να τα δρομολογήσουμε και να 
τα επιλύσουμε όλα σε πνεύμα συνεργα-
σίας και σε πνεύμα καλής διάθεσης. Όπως 
γνωρίζετε, επίσης, και την στήριξη που 
παρείχε και παρέχει διαχρονικά η ελλη-
νική πολιτεία σε όλους τους Έλληνες που 
κατοικούν στο Δήμο σας. Να τη θεωρείτε 
δεδομένη.»

Μητσοτάκης: Συγκινημένος που είμαι 
ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός 
που επισκέπτεται τη Χειμάρρα 
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Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού από τη Βουλή - Το μέτρο θα ισχύσει για έξι μήνες - Ποιους αφορά, πώς θα χρη-
ματοδοτηθεί

Α
πό τον ερχόμενο Φεβρουά-
ριο και για έξι μήνες, η πο-
λιτεία θα καλύπτει το 10% 
των αγορών του νοικοκυ-

ριού στα σούπερ μάρκετα και τις ε-
πιχειρήσεις τροφίμων. Το μέτρο θα 
χρηματοδοτηθεί από την φορολό-
γηση των κερδών των διϋλιστηρί-
ων, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρ-
κεια της συζήτησης για τον προϋπο-
λογισμό.
Το μέτρο αφορά εισοδήματα 24.000 
ευρώ ανά ζευγάρι, με προσαύξηση 
5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Καλύ-
πτει 85% των νοικοκυριών και ανα-
κουφίζει 8,4 εκατ. πολίτες.
Το μηνιαίο όριο αγορών θα είναι 
220 ευρώ, με επιπλέον 100 ευρώ για 
κάθε μέλος, έως 1.000 ευρώ.
Η διαδικασία θα είναι απλή με μια 
ψηφιακή κάρτα, όπως του fuel pass. 
Οι δικαιούχοι θα έχουν επιλογή να 
εισπράττουν ενίσχυση από τραπε-
ζικό τους λογαριασμό στο 80% του 
ύψους της.
Το κόστος είναι 650 εκατ. ευρώ και 
η χρηματοδότηση θα γίνει από τη 
φορολόγηση των υπερεσόδων των 
διϋλιστηρίων.
«Για να το πω απλά, 10% ο πληθωρι-
σμός, 10% η κάλυψη του κράτους» 
δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός 
δήλωσε:
«Στο σημείο αυτό, όμως, επιτρέψτε 
μου να προχωρήσω στην ανακοί-
νωση μίας νέας πρωτοβουλίας η 
οποία θα προστεθεί σε όλα τα προη-
γούμενα μέτρα που ήδη έχουν δρο-
μολογηθεί.
Ενσωματώνοντας την πρόθεσή μας 
να στηριχθούν με αυτήν όσο το 
δυνατόν πιο πολλά νοικοκυριά. Γιατί 
έχει ευρύ φάσμα.
Αποτυπώνοντας, παράλληλα, και τη 
διάθεσή μας να δρούμε με κοινω-
νική δικαιοσύνη. Γιατί κλιμακώνε-
ται με βάση τις ανάγκες κάθε οικο-
γένειας.

Απαντά, επίσης, στη συγκυρία. Γιατί 
θωρακίζει το πρώτο σημείο όπου 
κυρίως χτυπά η ακρίβεια: αυτό της 
κατανάλωσης.
Και, τέλος, δηλώνει την επιλογή της 
κυβέρνησης να ενισχύει τον πολίτη, 
επιστρέφοντας σε αυτόν την υπε-
ραπόδοση της οικονομίας. Γιατί το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα θα χρη-
ματοδοτηθεί βασικά από την έκτα-
κτη φορολόγηση των υπερεσόδων 
των διυλιστηρίων.
Από τον ερχόμενο Φεβρουάριο, λοι-
πόν, και για 6 μήνες, η Πολιτεία θα 

καλύπτει το 10% των αγορών κάθε 
νοικοκυριού στα super market και 
σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων! 
Φούρνους, κρεοπωλεία, οπωροπω-
λεία, ζαχαροπλαστεία ή ιχθυοπω-
λεία.
Το μηνιαίο όριο αγορών για ένα 
άτομο είναι 220 ευρώ. Ποσό που θα 
αυξάνεται με επιπλέον 100 ευρώ για 
κάθε άλλο μέλος και έως τα 1.000 
ευρώ αγορών.
Η διαδικασία θα είναι απλή, όπως 
του fuel pass. Με μία ψηφιακή 
πισ τωτική κάρτα. Οι δικαιούχοι 
θα μπορούν, επίσης, να εισπράτ-
τουν την ενίσχυση από τον τραπε-
ζικό τους λογαριασμό στο 80% του 
ύψους της.
Ενώ η περίμετρός του μέτρου απλώ-
νεται μέχρι και γ ια εισοδήματα 
24.000 ευρώ για ένα ζευγάρι. Με 
προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε 
παιδί. Ώστε από τη νέα πρωτοβου-
λία να ωφεληθεί και η μεσαία τάξη.
Το μέτρο θα παρουσιάσουν λεπτο-

μερώς, τ ις επόμενες ημέρες, οι 
αρμόδιοι υπουργοί. Για την ώρα, θα 
σημειώσω μόνον ότι καλύπτει μέχρι 
και το 85% των νοικοκυριών. Ανα-
κουφίζοντας 8.400.000 πολίτες.
Με εξαμηνιαίες ενισχύσεις, που 
σωρευτικά θα φτάνουν έως και τα 
600 ευρώ για μία πολύτεκνη οικογέ-
νεια. Και με δημοσιονομικό κόστος 
το οποίο ανέρχεται σε 650 εκατομ-
μύρια. Είναι το σύνολο του ποσού 
που θα εισπράξουμε από τα δύο 
διυλιστήρια.»

ΠΑΣΟΚ: «Το food pass δεν 
αντισταθμίζει τη διπλή α-
φαίμαξη από τα εισοδήματα 
των πολιτών»
«Το προεκλογικό επίδομα που εξήγ-
γειλε χθες ο κ. Μητσοτάκης προ-
φανώς και δεν αντισ ταθμίζει τη 
διπλή αφαίμαξη των εισοδημάτων 
της μεγάλης πλειοψηφίας των πολι-
τών, λόγω του υψηλού πληθωρι-
σμού και των αυξημένων εσόδων 
από φόρους κατανάλωσης», τονίζει 
ο τομέας οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, 
σχολιάζοντας τις χθεσινές ανακοι-
νώσεις του πρωθυπουργού για το 
food pass.
Όπως εξηγούν το συγκεκριμένο 
μέτρο, απορροφά ένα μικρό μόνο 
μέρος του πληθωρισμού, λειτουργεί 
σαν ασπιρίνη και καταδεικνύει την 
αποτυχία του πολυδιαφημισμένου, 
πλην όμως τρύπιου, καλαθιού του 
νοικοκυριού.
Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος τύπου 
του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, 
τοποθετήθηκε για το ίδιο θέμα λέγο-
ντας: «Το food pass δεν είναι επαρ-
κές, όπως δεν ήταν και το καλάθι του 
νοικοκυριού. Υπολείπεται της επί-
δρασης και του αποτελέσματος του 
πληθωρισμού στην ανατίμηση των 
βασικών προϊόντων. Άρα για εμάς, η 
συνταγή αυτή δεν βγαίνει. Και χρει-
άζεται αλλαγή παραδείγματος, με 
ρύθμιση και έλεγχο για την αντιμε-
τώπιση της ασυδοσίας της αγοράς».

Μητσοτάκης: To κράτος θα καλύπτει το 
10% των δαπανών για τρόφιμα από το 
Φεβρουάριο 

Πλεύρης στη δίκη της 
Χρυσής Αυγής: Είμαι 
ακροδεξιός, χουντικός, 
φασίστας και ναζί - Νέα 
επίθεση στη Μάγδα Φύσσα 

Ο συνήγορος του καταδικασμένου Γιάννη 
Λαγού ζήτησε εξαίρεση της εισαγγελέως της 
έδρας λέγοντας ότι ποινικοποίησε τη δίκη

Σ
ε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε στη δί-
κη της Χρυσής Αυγής ο συνήγορος του καταδικα-
σμένου πρώην βουλευτή της εγκληματικής ορ-
γάνωσης Γιάννη Λαγού, Κωνσταντίνος Πλεύρης. 

«Κράτος δικαίου στην Ελλάδα δεν υπάρχει, υπάρ-
χουν σωστοί δικαστές. Τον Ντερτιλή τον είχαν 38 χρό-
νια παράνομα φυλακή(...). Ο ναζισμός στην Ελλάδα 
δεν απαγορεύεται, προηγήθηκε η ΠτΔ που είπε ότι «η 
δημοκρατία ενίκησε». Έχουμε στη συνέχεια βουλευτές 
που ύψωσαν πινακίδες «δεν είναι αθώοι», ετερόκλητος 
όχλος συγκεντρώθηκε απ’έξω», ανέφερε αρχικά ζητώ-
ντας την εξαίρεση της εισαγγελέως της έδρας.

«Εγώ σας δηλώνω ότι είμαι ακροδεξιός, χουντικός, 
φασίστας, ναζί, δεν είναι αδίκημα. Οι δικηγόροι που 
μιλάνε για τη δίκη στην τηλεόραση για να μονολογούν. 
Όταν κάνει δηλώσεις η ΠτΔ «η δημοκρατία ενίκησε» τι 
νόημα έχει το Εφετείο. Έχουμε στείλει διάφορες αιτή-
σεις και κανείς δεν απήντησε, ούτε ο προϊστάμενος 
της εισαγγελίας ούτε η κα Σακελλαροπούλου», είπε στ 
συνέχεια ο Κωνσταντίνος Πλεύρης.

«Ζητάμε την εξαίρεση της κας εισαγγελέως γιατί η κα 
εισαγγελέας ασχολήθηκε με ιδεολογία, εμείς ασχολού-
μαστε με αξιόποινη πράξη και όχι ιδεολογία. Αυτό είναι 
το ποινικό δικαστήριο. Γιατί αναφέρθηκε στην ιδεο-
λογία του κ. Λαγού; Και δε θα μας πει οποιοσδήποτε, 
έχουμε το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Κατηγο-
ρηθήκαμε για τις ιδέες μας και γιατί πολιτικοποίησε την 
ποινική δίκη η κα εισαγγελέας και μιλάει για ναζισμό», 
πρόσθεσε.

Όταν η πρόεδρος του δικαστηρίου τον ρώτησε εάν 
ζητάει εξαίρεση από όλη τη δίκη απάντησε  «ναι, κι 
έχουμε παράπονο γιατί δεν μας προστατέψατε». Ακο-
λούθως επιτέθηκε κατά της Μάγδας Φύσσα λέγοντας 
ότι «τον είπε «δολοφόνο» κι εσείς δεν τη διορθώσατε. 
Αυτή είναι η κα Φύσσα (σ.σ. σε αυτό το σημείο ο Πλεύ-
ρης προσκόμισε φωτογραφία στο δικαστήριο) και δεν 
είναι αναρχική, είναι μια κομμουνίστρια που χαιρετάει 
έτσι (σ.σ. σε αυτό το σημείο έδειξε σηκωμένη γροθιά) 
και δε μου επιτρέψατε να κάνω ερώτηση για το Μελι-
γαλά».

«Και εδώ η κα Φύσσα απευθύνθηκε και στους αστυνο-
μικούς λέγοντας «πιάστε τους φασίστες». Δεν παρεμβή-
κατε. Θέλουμε να σταματήσουμε εδώ για να αποφαν-
θείτε για την κα εισαγγελέα», ανέφερε ακόμη σύμφωνα 
με το Golden Dawn Watch. 
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Τ
ο ποσό των 21.240 ευρώ που ο πρώ-
ην συνεργάτης της έλαβε ως επίδομα 
αλλοδαπής κατέθεσε χθες στο Ευρω-
κοινοβούλιο η ευρωβουλευτής Μαρία 

Σπυράκη, που του ζητεί να αναλάβει πλήρως 
την ευθύνη του, οικονομική και διοικητική. 
Παράλληλα, με ανάρτησή της στο Instagram, 
ενημερώνει πως του έστειλε σχετικό εξώδικο.
Αναλυτικά, ολόκληρη η ανάρτηση της κ. Σπυ-
ράκη έχει ως εξής:
«Κατέθεσα χθες, με άρνηση της ευθύνης μου 
και έγγραφη δήλωση επιφύλαξης για κάθε 
νόμιμο δικαίωμά μου, το ποσό των 21.240 
ευρώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμέ-
νου να μην υπάρχει καμία διαφορά του προϋ-
πολογισμού του γραφείου μου με το Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο για την περίοδο 2016-2020.
Διευκρινίζω:
Α: Το ποσό των 21.240 ευρώ έλαβε πρώην 
συνεργάτης μου ως επίδομα αλλοδαπής στον 
τραπεζικό του λογαριασμό την περίοδο 2016-
2020. Σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρώην συνερ-

γάτης μου ήταν παρών σε συνεδριάσεις και 
διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της επί-
μαχης περιόδου. Είναι ωστόσο ευθύνη του 
να τεκμηριώσει τον ακριβή χρόνο παρουσίας 
του στους τόπους συνεδριάσεων του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή στις Βρυξέλλες 
και Στρασβούργο.
Β: Έχω επίσης αποστείλει εξώδικη πρόσκληση 
στον πρώην συνεργάτη μου, ο οποίος έλαβε 
το εν λόγω επίδομα αλλοδαπής, καλώντας τον 
να αναλάβει πλήρως την ευθύνη του, οικονο-
μική και διοικητική. Εάν δεν ανταποκριθεί, θα 
ασκήσω όλα τα νόμιμα δικαιώματά μου.
Γ: Είμαι στη διάθεση των αρχών για την ταχεία 
και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
ΥΓ: Έδωσα στον πρώην συνεργάτη μου προ-
φορική άδεια για την περίοδο που νοσηλεύ-
τηκε ο πατέρας του, λίγο καιρό μετά το θάνατο 
της μητέρας του, και ενώ ο ίδιος ταυτόχρονα 
είχε να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό προσωπικό 
πρόβλημα. Ευελπιστώ ότι δεν καταχράστηκε 
την εμπιστοσύνη μου. Αν αποδειχθεί το αντί-
θετο, οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του».

επικαιρότητα

Η Σπυράκη κατέθεσε 21.240 ευρώ 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
τις αμοιβές που πήρε παρατύπως ο 
συνεργάτης της

Θεσσαλονίκη: «Είσαι τελειωμένη» 
φώναζε ο 29χρονος πριν δολοφονήσει 
τη μητέρα του 

Ε
ίσαι τελειωμένη» φέρεται να 
ήταν τα τελευταία λόγια του 
29χρονου που συνελήφθη για τη 
δολοφονία της μητέρας του το α-

πόγευμα της Τετάρτης στο διαμέρισμα 
της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, σύμ-
φωνα με όσα αναφέρουν ένοικοι της πο-
λυκατοικίας που άκουσαν τον έντονο κα-
βγά που ξέσπασε λίγη ώρα πριν η γυναί-
κα εντοπιστεί νεκρή μέσα στο σπίτι της, 
δίπλα στον γιο της που κάθονταν στην 
πολυθρόνα.
Όπως λένε οι κάτοικοι της γειτονιάς στην 
οδό Παπαδιαμάντη 1, λίγο μετά τις 4 
το απόγευμα άκουσαν έντονες φωνές 
από το διαμέρισμα 
του πέμπτου ορόφου 
ωστόσο ήταν αδύνα-
τον να αντιληφθούν ότι 
εκείνη την ώρα εκτυλίσ-
σονταν ένα φονικό. Οι 
γείτονες φαίνεται πως 
ήταν αυτοί που ειδο-
ποίησαν την αστυνομία 
όταν ανησύχησαν από 
τις φωνές, ενώ το θέαμα που αντίκρισαν 
οι διασώστες του ΕΚΑΒ και οι αστυνο-
μικοί που έφτασαν πρώτοι στο σημείο, 
ήταν σοκαριστικό.
Η άτυχη γυναίκα ήταν αιμόφυρτη με 
πολλά τραύματα στο πρόσωπο και το 
σώμα, ενώ αρχικά ήταν δύσκολο να αντι-
ληφθούν από τι είχαν προκληθεί.
Λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί 
της Σήμανσης συνέλεξαν ένα κουζινο-
μάχαιρο που είχε εμφανή ίχνη αίματος 

και φέρεται ότι χρησιμοποίησε ο δρά-
στης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, 
ο 29χρονος χτύπησε τη μητέρα του και 
με δεύτερο αντικείμενο, αλλά και με τα 
χέρια. Επιπλέον, σύμφωνα με αστυνο-
μικές, εντοπίστηκε και μία κοντομάνικη 
μπλούζα γεμάτη αίματα.
Από τη μακροσκοπική εξέταση που έγινε 
από τον ιατροδικαστή που έφτασε στον 
τόπο του εγκλήματος, διαπιστώθηκε ότι 
η γυναίκα έφερε τραύματα από νύσσον - 
τέμνων όργανο, καθώς και θλών όργανο.
«Αυτοί που μένουν στους τελευταίους 
ορόφους άκουσαν φωνές και μάλλον 
ειδοποίησαν την αστυνομία. Μάθαμε 

ότι ο γιος σκότωσε τη 
μάνα. Γνωρίζαμε καλά 
τη μητέρα και τον γιο 
της. Ήταν εξαιρετικό 
παιδί, ευγενέστατο 
και η μάνα κυρία. Δε 
φανταζόμασταν ποτέ 
ότι μπορεί να γίνει 
τέτοιο πράγμα. Η μάνα 
αγαπούσε πάρα πολύ 

τον γιο, παρόλο που το παιδί τα τελευ-
ταία δύο χρόνια έμενε λίγο παρακάτω, η 
μάνα του πήγαινε φαγητά και ήταν πολύ 
προστατευτική», ανέφερε ένοικος της 
πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με ανθρώπους της γειτονιάς, 
ο 29χρονος το τελευταίο χρονικό διά-
στημα ζούσε με τη σύντροφό του σε 
κοντινό διαμέρισμα, ωστόσο επισκεπτό-
ταν συχνά την μητέρα του, η οποία είχε 
χωρίσει με τον σύζυγό της.

Θ
ετικό κατά 63.980 θέσεις ερ-
γασίας ήταν το ισοζύγιο της 
απασχόλησης στο ενδεκάμη-
νο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 

2022 ενώ κατά τον μήνα Νοέμβριο, το ι-
σοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 83.627 θέ-
σεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πλη-
ροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».
Σημειώνεται ότι (όπως συνέβη και τον 
Οκτώβριο) το ισοζύγιο απασχόλησης 
είναι αρνητικό κάθε Νοέμβριο, από το 
2001 που υπάρχουν διαθέσιμα στοι-
χεία, εξαιτ ίας κυρίως της λήξης της 
τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ οι κλάδοι με 
τα υψηλότερα αρνητικά ισοζύγια προ-
σλήψεων – απολύσεων τον προηγού-
μενο μήνα ήταν τα καταλύματα (-29.110 
θέσεις) και οι υπηρεσ ίες εσ τ ίασης 
(-22.181 θέσεις), τομείς στους οποί-
ους αντίστοιχα έγινε μεγάλος αριθμός 
προσλήψεων τον Απρίλιο και το Μάιο. 
Αντίθετα το ισοζύγιο ήταν θετικό στην 
εκπαίδευση (+8.009 θέσεις), την βιο-

μηχανία τροφίμων (+1.750 θέσεις), την 
εξόρυξη μεταλλευμάτων (+881 θέσεις) 
κ.α.
Συνολικά, σ το ενδεκάμηνο Ιανουα-
ρίου – Νοεμβρίου οι αναγγελίες προ-
σλήψεων ανήλθαν στις 2.707.204 και 
οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.643.224 
(1.608.080 καταγγελίες συμβάσεων 
αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου και 1.035.144 οικει-
οθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύ-
γιο των ροών μισθωτής απασχόλησης 
του πρώτου ενδεκαμήνου του έτους 
ήταν θετικό κατά 63.980 θέσεις εργα-
σίας.
Τον Νοέμβριο οι αναγγελίες πρόσλη-
ψης ανήλθαν σε 202.015 ενώ οι αποχω-
ρήσεις σε 285.642 (82.157 οικειοθε-
λείς αποχωρήσεις και 203.485 καταγ-
γελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή 
λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). 
Συνεπώς το ισοζύγιο του Οκτωβρίου 
ήταν αρνητ ικό κατά 83.627 θέσεις 
εργασίας.

ΕΡΓΑΝΗ: Θετικό το ισοζύγιο της 
απασχόλησης στο ενδεκάμηνο του 2022 
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Είχαν πιάσει τον συμμαθητή τους, 
του είχαν δέσει τα χέρια, τον 
είχαν χαράξει με σουγιά και τον 
είχαν κάψει με τσιγάρο

Ο
ι καταγγελίες εις βάρος ενός 
πατέρα στον Αλμυρό Βόλου, 
που κατηγορήθηκε ότι εκ-
φόβισε με καραμπίνα τέσ-

σερις συμμαθητές του γιου του την ώ-
ρα που περνούσαν έξω από το σπίτι 
του, κατέπεσαν χθες, Δευτέρα, στο δι-
καστήριο και καταγράφηκαν ως ψέμα-
τα της φαντασίας 13χρoνων που, όπως 
αποδείχθηκε, είναι μέλη συμμορίας.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεση-
μέρι της Πέμπτης μετά το σχόλα-
σμα των παιδιών. Οι ανήλικοι μαθη-
τές πήγαν έξω από το σπίτι του συμ-
μαθητή τους, όπου είχαν μια αντιδι-
κία. Η μητέρα του μαθητή βγήκε από το 
σπίτι κι άρχισε να βρίζει 
τα παιδιά, ενώ ο πατέ-
ρας του βγήκε, κρατώ-
ντας μια καραμπίνα, με 
την οποία τα απείλησε. 
Τα παιδιά είπαν στους 
γονείς τους τι είχε συμ-
βεί κι εκείνοι προχώρη-
σαν σε καταγγελία στην 
αστυνομία.
Το ζευγάρι συνελήφθη για εξύβριση 
και απειλή ενώ ο άνδρας κατηγορή-
θηκε και για οπλοκατοχή.
Στο δικαστήριο ξεδιπλώθηκε όλη η 
δράση των παιδιών και, όπως αποδεί-
χθηκε, οι 13χρονοι βασάνιζαν τον συμ-
μαθητή τους, τον πατέρα του οποίου 
κατήγγειλαν για την απειλή με καρα-
μπίνα.
Την περασμένη χρονιά το σχολείο 
τιμώρησε με 6 ημέρες αποβολή ένα 
παιδί που ανήκει σε αυτή την «ομάδα» 
για μια αποτρόπαια πράξη, που, σύμ-
φωνα με τον δικηγόρο των γονέων, κ. 
Μακρή, έλαβε χώρα εντός του σχο-
λείου. Συγκεκριμένα, ο 13χρονος 
«αρχηγός», έπιασε τον 12χρονο, του 
έδεσε τα χέρια, τα χάραξε με σουγιά 
και τον έκαψε με τσιγάρο.
Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε στο 
δικαστήριο, τα ίδια παιδιά έμπλεξαν 
τον αθώο 12χρονο συμμαθητή τους σε 
κλοπή δικύκλου. Ο 12χρονος ομολό-
γησε στην αστυνομία, η άλλη ομάδα 

τον θεώρησε «καρφί» και τον απείλη-
σαν στο σχολείο, γι’ αυτό και τον ακο-
λούθησαν έξω από το σπίι του.
Στο δικαστήριο παρουσιάστηκε εκτί-
μηση επιτροπής του υπουργείου Παι-
δείας, σύμφωνα με την οποία ο 12χρο-
νος που δέχεται bullying είναι ένα 
παιδί με ειδικές ανάγκες.
Το παιδί του ζευγαριού που κάθισε στο 
εδώλιο τα δυο τελευταία χρόνια φέρε-
ται να κακοποιείται λεκτικά και σωμα-
τικά από τους τρεις συμμαθητές του.

Τι καταγγέλλουν οι γονείς
«Προστατεύστε το παιδί μου» είπε η 
μητέρα του 12χρονου στους δικαστές, 
όταν κλήθηκε να απολογηθεί για την 
εξύβριση και την απειλή στους συμ-
μαθητές του γιου της. Η μητέρα κατο-
νόμασε τα παιδιά της που φέρεται να 
βασανίζουν τον γιο της. Δύο από ονό-
ματα που έδωσε είναι τα παιδιά του 

ζευγαριού που έκανε 
σε βάρος της και εις 
βάρος του συζύγου 
της την καταγγελία την 
περασμένη Πέμπτη.
«Τους είπα μόνο να 
μην ξανά ενοχλήσουν 
το παιδί μου. Τον περι-
παίζουν, τον χρησι-
μοποιούν γιατί είναι 

αγαθός και κάνουν παραβατικά πράγ-
ματα. Ήρθε τρέχοντας το παιδί μου από 
το σχολείο κι έκλαιγε. Τον είχαν πιά-
σει από τον λαιμό και τον απειλούσαν 
γιατί ήταν «καρφί». Δεν άντεξα, βγήκα 
στον δρόμο και μόλις τους είδα να περ-
νάνε -διότι έψαχναν το παιδί μου- τους 
προειδοποίησα να μην τον ξαναενο-
χλήσουν. Δεν έβρισα και δεν απείλησα 
τα παιδιά» υποστήριξε η μητέρα.
Στο ίδιο ύφος κινήθηκε και η κατάθεση 
του συζύγου της, ο οποίος κατηγορείτο 
ότι έβγαλε καραμπίνα στα παιδιά. «Δεν 
έχω καραμπίνα, δεν είμαι κυνηγός, 
ένας άνεργος άνθρωπος είμαι που δεν 
ήμουν καν στο συμβάν με τα παιδιά» 
απάντησε στους δικαστές.
Το δικαστήριο έκρινε αθώο το κατηγο-
ρούμενο ζευγάρι, με τον δικηγόρο κ. 
Μακρή να δηλώνει πως δε θα αφήσει 
την υπόθεση. Θα ζητήσει διερεύνηση 
για τη στάση του διευθυντή του σχο-
λείου και ευθύνες για όσα συμβαίνουν 
μέσα σε αυτό.

Αλμυρός: Συμμορία 13χρονων έκανε 
bullying σε συμμαθητή τους - Είπαν 
ψέματα ότι τους απείλησε ο πατέρας του

Μητσοτάκης: Στα 18 δισ. τα έσοδα 
από τη μεγάλη επιστροφή του 
ελληνικού τουρισμού 

Γ
ια τη μεγάλη επιστροφή του ελλη-
νικού τουρισμού το 2022 που λει-
τουργεί ως πυροδότης ανάπτυξης 
για την ελληνική οικονομία κι επι-

τυγχάνει σταδιακά τη διεύρυνση της περι-
όδου έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τον 
απολογισμό της φετινής χρονιάς στον κλά-
δο, προσθέτοντας ότι και το 2023 οι «προ-
οπτικές του κλάδου είναι λαμπρές»
«Οδεύουμε σταδιακά προς μία σεζόν 12 
μηνών και έχουμε κάθε λόγο να μπορούμε 
να το κάνουμε πράξη και αν υπάρχει ένας 
τομέας όπου οι αριθμοί αντικατοπτρίζουν 
πιστά την αλήθεια είναι ο τουρισμός, με 
μετρημένα έσοδα και αφίξεις.
Τα δεδομένα φέτος μπορούν ανεπιφύλα-
κτα να μας επιτρέψουν να μιλάμε για επι-
τυχία και μεγάλη επιστροφή του ελληνι-
κού τουρισμού. Οι αφίξεις έως το τέλος 
της χρονιάς θα είναι στο 88% του αριθμού 
ρεκόρ του 2019 έως το τέλος της χρονιάς, 
ενώ οι εισπράξεις περίπου τα ίδια, ίσως 
και υψηλότερα κι έτσι από τα 15 δισ. ευρώ 
που προβλέπονταν ως έσοδα για το 2022 
θα προστεθούν τουλάχιστον επιπλέον 3 
δισ. ευρώ, δημιουργώντας πόρους για την 
οικονομία, τις επιχειρήσεις, για την ίδια την 
κοινωνία. Ο τουρισμός ενισχύει ένα πολύ 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από μεγά-
λες ξενοδοχειακές μονάδες και αεροπορι-
κές μέχρι πολλές μικρότερες επιχειρήσεις 
ενοικίασης καταλυμάτων και λοιπών κλά-
δων, ενώ ταυτόχρονα κινητοποιεί πολλούς 
τομείς, από τον πρωτογενή τομέα, μέχρι τις 

μεταφορές και την εστίαση. Αρα ο τουρι-
σμός είναι ένας πυροδότης ανάπτυξης για 
πολλούς και για πολλά. Δεν είναι τυχαίο 
ότι ο συγκεκριμένος τομέας συμβάλλει 
σημαντικά στην μεγέθυνση του εθνικού 
μας προϊοντος, την απασχόληση και τις 
επενδύσεις γιατί πολλά από τα επενδυτικά 
σχέδια αφορούν τον κλάδο. Ο τουρισμός 
αποτελεί πεδίο ενεργοποίησης δημοσίων, 
ευρωπαϊκών και ιδιωτικών κεφαλαίων που 
αν υπολογισθούν και τα τραπεζικά κεφά-
λαια ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ».
Από την πλευρά του ο υπουργός Τουρι-
σμού κ. Βασίλης Κικίλιας, ανέφερε ότι 
είναι πραγματικότητα η μεγάλη επιστροφή 
του ελληνικού τουρισμού φέτος, «όπου 
δημόσιος και ιδιωτικός τομέας συνεργά-
στηκαν πολύ εποικοδομητικά.
Θα έχουμε έσοδα πάνω από 18 δισ. ευρώ 
φέτος, πλέον των 3 δισ. ευρώ πάνω από 
τον στόχο του προϋπολογισμού και αυτό 
σε μία χρονιά που δεν ήταν ανέφελη, αφού 
τα είχε όλα- από τον κορωνοϊό και τον 
πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τις ….τσού-
χτρες». Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στη 
συνεισφορά του κλάδου στην ελληνική 
οικονομία, αν ληφθεί υπόψη ότι το 88% 
των προμηθειών των διατροφικών και 
αγροδιατροφικών προϊόντων στα ξενοδο-
χεία, με βάση τα στοιχεία του Ξενοδοχεια-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδος προέρχονται 
από την ελληνική γή, ενώ χιλιάδες εμπο-
ρικά καταστήματα σε τουριστικούς προο-
ρισμούς είδαν διψήφιο ποσοστό αύξησης 
από το 2019.
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καναδάς

Ενώ ο συνολικός ρυθμός 
πληθωρισμού για τον Νοέμβριο 
μειώθηκε ελαφρά, το κόστος των 
τροφίμων αυξήθηκε με ταχύτερο 
ετήσιο ρυθμό αυτόν τον μήνα.

Τ
ην Τετάρτη, η Στατιστική Υπηρεσία 
του Καναδά ανακοίνωσε ότι ο πλη-
θωρισμός του Νοεμβρίου ήταν 6,8 
τοις εκατό, από 6,9 τοις εκατό τον Ο-

κτώβριο και τον Σεπτέμβριο. Η επιβράδυν-
ση της αύξησης των τιμών για το φυσικό α-
έριο και τα έπιπλα συνέβαλε στην ελαφρά 
μείωση του ρυθμού, ανέφερε στην τελευ-
ταία έκθεσή της για τον δείκτη τιμών.
Ωστόσο, οι τιμές των τροφίμων πήγαν αντί-
θετα, καθώς το κόστος των τροφίμων αυξή-
θηκε 11,4% ετησίως τον Νοέμβριο, από 
11% τον Οκτώβριο. Η ετήσια αύξηση του 
Σεπτεμβρίου έφτασε επίσης στο υψηλό του 
11,4%, που ήταν η μεγαλύτερη απότομη 
αύξηση από το 1981.
Οι Καναδοί αντιμετώπισαν ραγδαία άνοδο 
των τιμών των τροφίμων από τα τέλη του 
2021, καθώς τότε οι αυξήσεις των τιμών για 
τα τρόφιμα που πωλούνται στα καταστή-
ματα άρχισαν να ξεπερνούν τον πληθωρι-
σμό των καταναλωτών, σύμφωνα με έκθεση 
της Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά που 
δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο.
Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των 
παντοπωλείων περιλαμβάνουν διακοπές 
της αλυσίδας εφοδιασμού λόγω COVID-
19, ελλείψεις εργατικού δυναμικού, αλλα-
γές στα πρότυπα αγορών, κακές καιρικές 
συνθήκες όπου καλλιεργούνται τρόφιμα, 
δασμούς και τον πόλεμο στην Ουκρανία, 
σύμφωνα με την έκθεση.
Μεταξύ των τροφίμων που αυξήθηκαν 

περισσότερο σε τιμές τον Νοέμβριο:
 ª βρώσιμα λίπη και έλαια (αύξηση 26 

τοις εκατό)
 ª μη αλκοολούχα ποτά (αύξηση 19,4 τοις 

εκατό)
 ª καφές και τσάι (16,8 τοις εκατό)

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του 
Καναδά, η τιμή του κοτόπουλου αυξήθηκε 
επίσης κατά 9,3% σε ετήσια βάση, λόγω 
της μειωμένης παγκόσμιας προσφοράς. Οι 
φάρμες αναγκάστηκαν να θανατώσουν και 
να θέσουν σε καραντίνα πτηνά που είχαν 
προσβληθεί από τη γρίπη των πτηνών, ανα-
φέρει ο οργανισμός στην έκθεσή του.
Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, αυξήσεις 
παρατηρήθηκαν σε διάφορες κατηγορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των γαλακτοκομι-
κών προϊόντων, των αυγών, του καφέ και 
του τσαγιού, των λαχανικών και των φρού-
των. Μικρές πτωτικές τάσεις παρατηρήθη-
καν με τις τιμές των ψαριών, που υποχώρη-
σαν στο 8,1% από 9% τον Οκτώβριο.
Η αύξηση των βρώσιμων ελαίων συνδέεται 
με τη συμπεριφορά των καταναλωτών, ανέ-
φερε η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά, 
εξηγώντας ότι καθώς το κόστος ενός λαδιού 
αυξάνεται, οι καταναλωτές τείνουν να ανα-
ζητούν άλλες εναλλακτικές λύσεις.
Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση των τιμών 
για αυτά τα προϊόντα, επίσης σύμφωνα με 
την έκθεση του Νοεμβρίου για το κόστος 
των τροφίμων.
Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν 
άμεσο ρόλο στη γεωργία και την παραγωγή 
πετρελαίου. Επίσης, η Ρωσία είναι ο μεγα-
λύτερος εξαγωγέας σιταριού παγκοσμίως 
και η Ουκρανία είναι η πέμπτη μεγαλύτερη, 
με αποτέλεσμα την «αστάθεια των τιμών» 
λόγω του πολέμου, σύμφωνα με τη Στατι-
στική Υπηρεσία του Καναδά.

Ποιά τρόφιμα είδαν τις μεγαλύτερες 
αυξήσεις τιμής τον Νοέμβριο

Τριντό: Ο Καναδάς θα στραφεί 
προς την ανάπτυξη υποδομών 
αντί ανθρωπιστικής βοήθειας

O επικεφαλής της ανταπόκρισης του 
Καναδά στη πανδημία πέθανε ξαφνικά σε 
ηλικία 35 ετών!

Ο
 Adam Exton, ο Διευθυντής Κοι-
νοβουλευτικών Υποθέσεων στην 
Υγεία του Καναδά, ο οποίος επέ-
βλεψε την ανταπόκριση της χώρας 

στον Covid-19 και την κυκλοφορία του εμ-
βολίου, πέθανε απροσδόκητα σε ηλικία 35 
ετών!
Ο Adam Exton, ο οποίος υπήρξε μακροχρό-
νιο οργανωτικό στέλεχος του Liberal Party 
του Καναδά, πέθανε ξαφνικά, σύμφωνα με 
την οικογένειά του.
«Με μεγάλη λύπη η οικογένεια του Adam 
Exton, ανακοινώνει τον θάνατό του  σε ηλικία 
35 ετών στην Οτάβα του Οντάριο.
Ως νέος, ο Adam ασχολήθηκε ενεργά με την 
πολιτική και είχε πάθος για τη δημόσια υπη-
ρεσία και τον εθελοντισμό στην κοινότητα.
Το 2012, ο Αdam κέρδισε το Βραβείο Νεα-
ρών Φιλελεύθερων Εθελοντών της Χρονιάς 
του Οντάριο. Πήρε πτυχίο στις πολιτικές επι-
στήμες από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο. 

Ο Adam πέρασε πολλά χρόνια δουλεύοντας 
σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, κατέ-
χοντας τελικά τη θέση του Διευθυντή Κοινο-
βουλευτικών Υποθέσεων στο Health Canada.
Κατά τη διάρκεια των δύσκολων καιρών της 
πανδημίας, ο Adam ήταν μέλος της ηγετικής 
ομάδας που ηγήθηκε της ανταπόκρισης της 
υγείας του Καναδά στο COVID-19.
Ήταν ένας ταλαντούχος και σεβαστός διευ-
θυντής της καμπάνιας κατά της πανδημίας 
που συνέβαλε καθοριστικά στο να έρθουν 
υπουργοί και μέλη του υπουργικού συμβου-
λίου στο Κουίνς Παρκ και στην Οτάβα.
Έπαιξε ρόλο σε τόσα πολλά σημαντικά ορό-
σημα – συμπεριλαμβανομένης της εκλογής 
της κυβέρνησής το 2015 και της υποστήρι-
ξης των Υπουργών Υγείας Jane Philpott και 
Ginette Petitpas Taylor για να επιτύχουν 
μεγάλα πράγματα όπως η νομιμοποίηση 
της κάνναβης και η κυκλοφορία ενός νέου 
Canada Food Guide.

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν 
Τριντό σηματοδοτεί μια 
στροφή από την ανθρωπι-
στική βοήθεια προς τη χρη-

ματοδότηση έργων υποδομής στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.
«Πολλά από αυτά αφορούν λιγότερο 
την ανθρωπιστική ανάπτυξη, στις 
συνομιλίες μου με τον Παγκόσμιο 
Νότο, και πολύ περισσότερο για το 
πώς μπορείτε να δημιουργήσετε επεν-
δύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας που θα διαρκέσουν τα επόμενα 
20 χρόνια;» είπε ο Trudeau την περα-
σμένη εβδομάδα σε μια συνέντευξη 
στο τέλος του έτους στον Canadian 
Press.
«Πώς θα χτίσετε ανθεκτική υποδομή 
που δεν πρόκειται να εξαφανιστεί από 
τον επόμενο τυφώνα ή κατολίσθηση 
ή έντονες βροχοπτώσεις, ή οτιδήποτε 
άλλο;» Ο Τριντό συνέχισε.
«Αυτές οι συζητήσεις αλλάζουν, αλλά 
θα συνεχίσουμε να είμαστε πολύ 
παρόντες σε επενδύσεις στον Παγκό-
σμιο Νότο».

Ο τομέας ανθρωπιστικής βοήθειας του 
Καναδά παρακολουθεί στενά τον προ-
ϋπολογισμό της επόμενης άνοιξης, για 
να δει πώς οι Φιλελεύθεροι ερμηνεύ-
ουν τη δική τους δέσμευση να συνεχί-
σουν να αυξάνουν τις ανθρωπιστικές 
δαπάνες κάθε χρόνο.
Οι Φιλελεύθεροι είχαν δεσμεύσει ετή-
σια βοήθεια 6,6 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων πριν από την πανδημία του COVID-
19. Αύξησαν αυτόν τον στόχο πέραν των 
8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κυρίως 
για προγράμματα που σχετίζονται με 
την καταπολέμηση των επιπτώσεων του 
COVID-19 και στη συνέχεια φέτος, για να 
βοηθήσουν επίσης την Ουκρανία και τους 
γείτονές της.
«Η φεμινιστική πολιτική που έχει θέσει 
σε εφαρμογή η κυβέρνηση Τριντό έχει 
μεγάλο αντίκτυπο, αλλά πρέπει να συνεχί-
σουμε», δήλωσε ο Louis Belanger, πρώην 
στέλεχος των Φιλελευθέρων που τώρα 
υποστηρίζει τις καναδικές ανθρωπιστι-
κές ομάδες μέσω της ομάδας Bigger Than 
Our Borders. από μεγάλες φιλανθρωπικές 
οργανώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης (Jim) Κρίγκος και είμαι συνέταιρος
στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Gyro Group.
Επικοινωνήστε μαζί μου για όλες τις ανάγκες σας σχετικά με την αγορά 
καινούριου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου Mazda ή Hyundai.

Jim Krigos
Sales Manager, Partner

(416) 422-6501
JKRIGOS@GYROGROUP.CA

139 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROMAZDA.CA
127 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROHYUNDAI.COM
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Additional information:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hyundaicanada.com Official Partner

Season
to Cheer
Event

Order today!  
Secure your rates with 
Hyundai Program Protection*

We’re giving you  
another reason  
to cheer this season.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

«Η ελίτ της Ρωσίας θα  πληρώσει το 
τίμημα για την υποστήριξή της στο 
βάναυσο καθεστώς του Πούτιν», 
ανέφερε η Chrystia Freeland

Η 
κυβέρνηση του Καναδά ανακοί-
νωσε την έναρξη διαδικασίας κα-
τάσχεσης περιουσιακών στοιχεί-
ων ύψους 26 εκατομμυρίων δολα-

ρίων από εταιρεία που ανήκει στον Ρωσο-
ϊσραηλινό ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ο 
οποίος συγκαταλέγεται στο στενό περιβάλ-
λον του Ρώσου προέδρου.
Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Καναδάς 
κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση και 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η αρχή για την 
επιβολή κυρώσεων ξεκινά από τον 56 επι-
χειρηματία.
Όπως έγινε γνωστό ο Καναδάς θα ζητήσει 
την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της 
εταιρείας «Abramovich’s Granite Capital 
Holdings» και να χρησιμοποιήσει τα έσοδα 
για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.
«Οι ολιγάρχες του Πούτιν είναι συνένοχοι 

στην παράνομη και βάρβαρη εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία», ανέφερε σε ανα-
κοίνωσή της η αντιπρόεδρος της κυβέρνη-
σης, Chrystia Freeland.
«Ο Καναδάς δεν θα είναι καταφύγιο για τα 
παράνομα κέρδη τους. H ανακοίνωση κατα-
δεικνύει την αποφασιστικότητά μας να δια-
σφαλίσουμε ότι η ελίτ της Ρωσίας θα  πλη-
ρώσει το τίμημα για την υποστήριξή της 
στο βάναυσο καθεστώς του Πούτιν», ανέ-
φερε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στον 
Καναδά.
Ο 56χρονος Αμπράμοβιτς, πρώην ιδιοκτή-
της του ποδοσφαιρικού συλλόγου Τσέλσι, 
έχει δει περουσιακά στοιχεία του να «παγώ-
νουν» ή να κατάσχονται εκτός από τον 
Καναδά, σε ΗΠΑ και ΕΕ, στο πλαίσιο των 
κυρώσεων εις βάρος Ρώσων ολιγαρχών. Ο 
ίδιος έσπευσε να μεταφέρει κεφάλαια και τα 
γιοτ του την Τουρκία για να γλιτώσει μέρος 
της τεράστιας περιουσίας του που βρίσκεται 
σε αρκετές χώρες.
Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 
στις 24 Φεβρουαρίου, ο Καναδάς έχει επι-
βάλει κυρώσεις σε περισσότερα από 1.500 
άτομα και οντότητες της Ρωσίας.

Κυρώσεις ύψους 26 εκατ. δολαρίων 
από τον Καναδά στον Ρομάν 
Αμπράμοβιτς 

COP15 -Μόντρεαλ: Συμφωνία για την 
προστασία της βιοποικιλότητας

Δίνουν 35 εκατ. δολ. για να 
βρουν τον δολοφόνο ζευγαριού 
δισεκατομμυριούχων

Μπορεί να πέρασαν πέντε 
χρόνια από τη μυστηρι-
ώδη δολοφονία ενός ζευ-
γαριού δισεκατομμυριού-

χων από τον Καναδά, όμως οι συγγενείς 
τους απαιτούν πάση θυσία να αποδοθεί 
Δικαιοσύνη βάζοντας γερά το χέρι στην 
τσέπη.
Όπως αναφέρει το CΝN, οι συγγενείς 
των Καναδών δισεκατομμυριούχων 
Μπάρι και Χάνεϊ Σέρμαν έχουν προσφέ-
ρει το ποσό των 35 εκατομμυρίων δολα-
ρίων για να εξιχνιαστεί η υπόθεση που 
είχε συγκλονίσει τη χώρα το 2017.
Πριν πέντε χρόνια, στις 13 Δεκεμβρίου, 
ένας μεσίτης ξεναγούσε ένα ζευγάρι 
στην έπαυλη του ζευγαριού στο Τορό-
ντο ανακαλύπτοντας έντρομος τις 
σορούς των αδικοχαμένων Καναδών 
δίπλα στην πισίνα του υπογείου τους.

Τα πτώματά τους ήταν δίπλα – δίπλα, με 
ζώνες δεμένες στο λαιμό τους σύμφωνα 
με τις καναδικές αστυνομικές αρχές.
Ο 75χρονος Μπάρι Σέρμαν και η 
70χρονη σύζυγός του Χάνεϊ βρέθηκαν 
νεκροί με τα ρούχα τους.
Κανένας από τους φίλους ή τους συνερ-
γάτες τους δεν είχε νέα τους επί δύο 
24ωρα και δεν υπήρχαν ίχνη παραβί-
ασης του σπιτιού, είχε δηλώσει τότε η 
αστυνομία.
Απαρηγόρητοι είναι οι συγγενείς και οι 
φίλοι τους καθώς αδυνατούν να αποδε-
χτούν ότι ,ύστερα από πέντε χρόνια, οι 
δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Για 
το λόγο αυτό, τα παιδιά του αδικοχαμέ-
νου ζευγαριού προσφέρουν το ποσό των 
35 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφο-
ρίες. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει 
καμία σύλληψη υπόπτων.

Έ
πειτα από τέσσερα χρόνια δύ-
σκολων διαπραγματεύσεων, δέ-
κα ημέρες και έναν ολονύχτιο δι-
πλωματικό μαραθώνιο, περισ-

σότερες από 190 χώρες κατέληξαν σε 
συμφωνία υπό την αιγίδα της Κίνας, της 
χώρας που προεδρεύει της COP15, πα-
ρά την αντίθεση της Λαϊκής Δημοκρατί-
ας του Κονγκό.
Αυτό το «σύμφωνο ειρήνης με τη 
φύση», η λεγόμενη «συμφωνία του 
Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ» αποσκοπεί στην 
προστασία των χερσαίων εκτάσεων, 
των ωκεανών και των ειδών της φύσης 
από την μόλυνση, την υποβάθμιση και 
την κλιματική κρίση.

Προστασία 30% του πλανήτη 
ως το 2030 και 30 δις δολάρια 
βοήθεια στις αναπτυσσόμενες 
χώρες
Οι χώρες συμφώνησαν σε 
έναν οδικό χάρτη που έχει 
κυρίως ως στόχο την προ-
στασία του 30% του πλα-
νήτη ως το 2030 και στην 
αποδέσμευση 30 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων ετή-
σιας βοήθειας για την διατήρηση της 
φύσης για τις αναπτυσσόμενες χώρες.
«Η συμφωνία υιοθετήθηκε», δήλωσε 
ο Χουάνγκ Ρούνκιου, ο Κινέζος πρόε-
δρος της COP15, κατά την σύνοδο της 
ολομέλειας που διεξαγόταν μέσα στη 
νύχτα, δεχόμενος χειροκροτήματα από 
τις εξαντλημένες αντιπροσωπείες που 
συμμετείχαν.
«Μαζί κάναμε ένα ιστορικό βήμα», 
δήλωσε παράλληλα εκφράζοντας την 
ικανοποίησή του ο Στίβεν Γκιλμπό, ο 
υπουργός Περιβάλλοντος του Καναδά, 
της χώρας που φιλοξενούσε την 15η 
Διάσκεψη της Σύμβασης του ΟΗΕ για 
τη Βιοποικιλότητα, τη λεγόμενη COP15 
Βιοποικιλότητα.

Εγγυήσεις για τις κοινότητες 
αυτοχθόνων
Η δημιουργία προστατευόμενων περι-
οχών στο 30% του πλανήτη, το πιο γνω-
στό από τα 20 μέτρα που υιοθετήθη-
καν, είχε παρουσιαστεί ως το αντίστοιχο 
για τη βιοποικιλότητα του στόχου του 
Παρισιού για τη μείωση της ανόδου 
της θερμοκρασίας στον πλανήτη στον 
1,5 βαθμό Κελσίου στο πλαίσιο του 
αγώνα για την καταπολέμηση της κλι-
ματικής αλλαγής. Μέχρι σήμερα το 17% 

των χερσαίων εκτάσεων και το 8% των 
θαλασσών προστατεύονται.
Ωστόσο το κείμενο αυτό που υιοθε-
τήθηκε δίδει επίσης εγγυήσεις για τις 
κοινότητες αυτοχθόνων, που είναι οι 
φύλακες του 80% της εναπομείνασας 
βιοποικιλότητας στη Γη, προτείνει την 
αποκατάσταση του 30% των υποβαθμι-
σμένων εδαφών και την μείωση κατά το 
ήμισυ του κινδύνου που συνδέεται με 
τα φυτοφάρμακα.
Επίσης στην προσπάθεια επίλυσης του 
χρηματοδοτικού ζητήματος το οποίο 
είναι πάντα φλέγον ανάμεσα στον 
Βορρά και τον Νότο, η Κίνα προτείνει 
εξάλλου να φτάσει «σε τουλάχιστον 20 
δισεκατομμύρια δολάρια» η ετήσια διε-
θνής βοήθεια για τη βιοποικιλότητα ως 
το 2025 και σε «τουλάχιστον 30 δισεκα-
τομμύρια ως το 2030».

«Σημαντικό βήμα 
προόδου, αλλά αυ-
τό δεν αρκεί»
«Η πλειονότητα λέει ότι 
είναι καλύτερο από αυτό 
που περιμέναμε από τις 
δύο πλευρές, από τις 

πλούσιες χώρες, όπως και από τις ανα-
πτυσσόμενες. Αυτό δείχνει ένα καλό 
κείμενο», σημείωσε ο υπουργός Περι-
βάλλοντος της Γκαμπόν Λι Γουάιτ.
Για την Μάσα Καλίνινα της μη κυβερνη-
τικής οργάνωσης Pew Charitable Trusts, 
«η προστασία τουλάχιστον του 30% των 
χερσαίων εκτάσεων και των θαλασσών 
ως το 2030 είναι ο νέος Πολικός Αστέ-
ρας που θα χρησιμοποιούμε για να πλο-
ηγηθούμε προς την αποκατάσταση της 
φύσης».
«Τα ελάφια, οι θαλάσσιες χελώνες, οι 
παπαγάλοι, οι ρινόκεροι, οι σπάνιες 
φτέρες ανήκουν στο ένα εκατομμύριο 
είδη των οποίων οι προοπτικές για το 
μέλλον θα βελτιωθούν σημαντικά» από 
αυτήν την συμφωνία, συμπλήρωσε ο 
Μπράιαν Ο’Ντόνελ της μκο Campaign 
for nature.
Το κείμενο αυτό είναι «ένα σημαντικό 
βήμα προόδου στον αγώνα για την προ-
στασία της ζωής στη Γη, αλλά αυτό δεν 
αρκεί», σημείωσε παράλληλα ο Μπερτ 
Γουόντερ της μκο Avaaz.
«Οι κυβερνήσεις οφείλουν να ακού-
σουν αυτό που λέει η επιστήμη και να 
αυξήσουν γρήγορα τις φιλοδοξίες τους 
για να προστατευθεί το μισό της Γης ως 
το 2030», πρόσθεσε.
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εδώ Κύπρος

Κ
ατάπληξη» εκφράζει η Ανεξάρτητη Συντεχνία 
Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) για 
τη «σπουδή» του Υπουργείου Οικονομικών 
για εξέταση ενώπιον της Μικτής Επιτροπής 

Προσωπικού (ΜΕΠ) των αιτημάτων των δημοσίων υ-
παλλήλων για επανεξέταση της φόρμουλας υπολογι-
σμού των υπερωριών και των επιδομάτων βάρδιας, 
μετά από εισήγηση της ΠΑΣΥΔΥ, ειδικά μετά που αρχι-
κά έτυχαν αρνητικής προσέγγισης, όταν είχαν υποβλη-
θεί από την ΑΣΔΥΚ, όπως λέει σε σε ανακοίνωσή της.
Η ΑΣΔΥΚ αναφέρει ότι είναι «με κατάπληξη» που 
πληροφορηθηκαν από τα ΜΜΕ, για την απόφαση 
της Κυβέρνησης, να εξετάσει τα αιτήματα των δημο-
σίων υπαλλήλων, που αφορούν στην επανεξέταση 
της φόρμουλας υπολογισμού των υπερωριών και 
των επιδομάτων βάρδιας, που παραμένουν εδώ και 
χρόνια, «ακρωτηριασμένα» κατά 15%, συνεπεία των 
μνημονιακών μέτρων. Σημειώνει ότι σύμφωνα με τα 
δημοσιεύματα, τα αιτήματα υποβλήθηκαν από την 
ΠΑΣΥΔΥ. «Ο αιφνιδιασμός και η αμηχανία μας δικαιο-
λογημένη», προσθέτει η ΑΣΔΥΚ, καθώς, όπως σημει-
ώνει, αυτά τα αιτήματα είχαν υποβληθεί με επιστολές, 
από την ίδια προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, Γιώργο Παντελή, από τις αρχές 
Σεπτεμβρίου 2022. «Πλην όμως, έτυχαν αρνητικής 
προσέγγισης», προστίθεται.
Η ΑΣΔΥΚ σημειώνει ότι δεν έχουν εικόνα ως προς 

το τι έχει μεσολαβήσει στο μεσοδιάστημα «και λει-
τούργησε κατά τρόπο καταλυτικό, ώστε το Υπουρ-
γείο Οικονομικών να επιδεικνύει τέτοια προθυμία 
και σπουδή για εξέταση των αιτημάτων ενώπιον της 
Μικτής Επιτροπής Προσωπικού». «Ολωσδιόλου η 
προθυμία της Κυβέρνησης να εξετάσει τα εν λόγω 
αιτήματα εκδηλώνεται σε ιδιαίτερες χρονικές συγκυ-
ρίες», αναφέρεται, όπως προσθέτοντας, στην εκπνοή 
του χρόνου, στην τελευταία συνεδρία της ΜΕΠ, που 
συνήλθε σήμερα. 
Η ΑΣΔΥΚ χαιρετίζει το γεγονός ότι, «έστω εκ των 
υστέρων», τα αιτήματά της υιοθετήθηκαν και από την 
ΠΑΣΥΔΥ «και αναντίλεκτα θα χαιρετίσει», προσθέτει, 
την όποια κυβερνητική απόφαση που θα κινείται στην 
κατεύθυνση της επαναφοράς και της αποκατάστασης 
δικαιωμάτων των υπαλλήλων του Δημοσίου και του 
ευρύτερου κρατικού τομέα. «Πλην όμως, η Οργά-
νωσή μας δεν μπορεί παρά να εντοπίζει, για ακόμη 
μια φορά, την εξόφθαλμη διάκριση και τη μερολη-
πτική στάση του Υπουργείου Οικονομικών σε βάρος 
της ΑΣΔΥΚ», αναφέρει.
Η ΑΣΔΥΚ σημειώνει ότι συνδικαλίζεται εδώ και οκτώ 
χρόνια και ότι το Υπουργείο Οικονομικών «έχει υπο-
χρέωση» να επανεξετάσει το ζήτημα της συμμετοχής 
της Οργάνωσης στη διαδικασία διαβούλευσης ενώ-
πιον της ΜΕΠ, για ζητήματα που αφορούν και επηρε-
άζουν τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Σε εξόφθαλμη διάκριση σε βάρος της, 
αναφέρεται η ΑΣΔΥΚ

Ανθούση: Νέο σχέδιο για συνταξιούχους 
-«Κανένας δεν θα λαμβάνει κάτω από €710»

Τ
ο νέο Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων 
με Χαμηλά Εισοδήματα, το οποίο ε-
γκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο 
στις 30 Νοεμβρίου παρουσίασε η Υφυ-

πουργός Κοινωνικής Πρόνοιας. 
Σκοπός του νέου Σχέδιου, που τίθεται σε εφαρ-
μογή από την 1η Ιανουαρίου 2023, είναι να 
απλοποιηθούν οι διαδικασίες του τρόπου υπο-
βολής των αιτήσεων και των χρονικών περι-
θωρίων, διατηρώντας ισχυρές ασφαλισ τ ι-
κές δικλείδες που επιτρέπουν τη στοχευμένη 
παραχώρηση του Επιδόματος Χαμηλοσυντα-
ξιούχων.
Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η Υφυπουργός 
Κοινωνικής Πρόνοιας, Αναστασία Ανθούση,  
στη διάσκεψη Τύπου εγκρίθηκε η στήριξη της 
κοινωνικά ευάλωτης ομάδας των συνταξιού-
χων και για το έτος 2023, έχει προβλεφθεί στον 
Προϋπολογισμό η παροχή έκτακτων χορηγιών 

ύψους €3.7 εκατομμυρίων μέσω του Πασχα-
λινού Επιδόματος και, επιπρόσθετα, δαπάνη 
ποσού ύψους €90.5 εκατομμυρίων για επι-
πλέον χορηγία σε συνταξιούχους. Η εν λόγω 
δαπάνη, η οποία στην ουσία έρχεται να προ-
σθέσει ανάλογο ποσό στο εισόδημα της κατη-
γορίας των χαμηλοσυνταξιούχων, στοχεύει να 
καταστεί αρωγός σε νοικοκυριά με τουλάχιστον 
έναν συνταξιούχο, τα εισοδήματα των οποίων 
βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Για το έτος 2022, καταβλήθηκε συνολικό ποσό 
ύψους €87.4 εκατομμύριων για την παραχώ-
ρηση Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχων σε 
πέραν των 30.000 δικαιούχων (Δεκέμβριος 
2022).
Να διασφαλιστεί ότι κανένας χαμηλοσυντα-
ξιούχος δεν θα λαμβάνει κάτω από €710 για 
μονήρη νοικοκυριά και €1.210 γ ια ζεύγος 
χαμηλοσυνταξιούχων.

Η 
κυβέρνηση δεν συζητά κατάργηση της ΑΤΑ, ξεκαθάρισε ο Υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κυριάκος Κούσιος, σε δηλώ-
σεις του μετά την συνάντηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις την 
Τετάρτη. Την ίδια ώρα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ανακοίνωσαν 

ότι έχει συγκληθεί πανσυνδικαλιστική συνάντηση για την Πέμπτη για να απο-
φασιστούν τυχόν κινητοποιήσεις, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει σύγκλιση για 
συμφωνία, μετά και την αναβολή της κοινής συνάντησης που ήταν προγραμμα-
τισμένη για την Πέμπτη.
Η κοινή συνάντηση εργοδοτών-συνδικαλιστικών οργανώσεων, που ήταν προ-
γραμματισμένη για την Πέμπτη, αναβλήθηκε, μετά από κώλυμα αντιπροσώ-
πευσης των εργοδοτών για λόγους υγείας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας. 
Είπε ότι κάνει προσπάθειες για να διεξαχθεί η συνάντηση το συντομότερο 
δυνατόν, «δεν προσδοκώ όμως ότι θα είναι μέσα στο 2022». Απαντώντας 
σε ερώτηση κατά πόσο το θέμα θα μεταφερθεί προς επίλυση στην επόμενη 
κυβέρνηση, ο κ. Κούσιος είπε «όχι, με κανέναν τρόπο. Το πρώτο δεκαήμερο 
Ιανουαρίου θα υπάρξει κοινή συνάντηση και θα ληφθούν οι τελικές αποφά-
σεις».
«Θα συνεχίσω τις προσπάθειές μου», είπε, διευκρινίζοντας ότι ο ρόλος του 
Υπουργείου Εργασίας είναι καθαρά διαμεσολαβητικός, όχι αποφασιστικός. 
«Στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ συνδικαλιστικών και εργοδοτι-
κών οργανώσεων», ανέφερε.
«Οι πλευρές διατηρούν τις θέσεις τους», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι δεν 
τίθεται θέμα προς συζήτηση για κατάργηση της ΑΤΑ. «Συζητούμε την ανανέ-
ωση και την τροποποίηση μίας μεταβατικής συμφωνίας που έχουν υπογράψει 
οι κοινωνικοί εταίροι το 2017. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που καταβάλλω 
προσπάθειες για μία συναινετική λύση. Επί του παρόντος δεν μπορώ να έχω 
αισιόδοξα μηνύματα», είπε, αναφέροντας ότι ευελπιστεί ότι οι κοινωνικοί εταί-
ροι θα δείξουν ξανά υπευθυνότητα και σοβαρότητα.
Απαντώντας σε ερώτηση για τη θέση της κυβέρνησης, ο κ. Κούσιος είπε ότι «η 
κυβέρνηση δεν τάσσεται υπέρ της κατάργησης της ΑΤΑ», σημειώνοντας ότι οι 
πρόνοιες της μεταβατικής συμφωνίας, βάσει της οποίας γίνεται η συζήτηση, 
«είναι ξεκάθαρες» και δεν αφορούν την κατάργηση της ΑΤΑ.
«Δεν ακούσαμε τίποτα καινούριο από τον Υπουργό Εργασίας σήμερα», είπε 
η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους. «Εμείς έχουμε ξεκα-
θαρίσει ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει στη βάση της μεταβατικής συμφωνίας. 
Μια συμφωνία που δεσμεύει και τους εργοδότες και τις συντεχνίες και την 
κυβέρνηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ζήτησαν από τον Υπουργό Εργα-
σίας να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν οι οποιεσδήποτε επαφές και 
να πάρει θέση επί του θέματος. «Δεν μπορεί να συνεχίζει επί μακρόν αυτή η 
εκκρεμότητα. Εμείς έχουμε τονίσει ότι στο πνεύμα και στο γράμμα της συμφω-
νίας εκείνο που συζητούμε είναι την απόδοση της ΑΤΑ στη βάση της φιλοσο-
φίας της», είπε, τονίζοντας ότι ήδη οι εργαζόμενοι, από 1/1/2023 αναμένουν να 
λάβουν ΑΤΑ και πρέπει να κλείσει αυτό το ζήτημα.
Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, είπε ότι 
είναι σημαντικό ότι ο Υπουργός ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει περιθώριο δια-
πραγμάτευσης όσον αφορά την αναθεώρηση ή την μεταρρύθμιση του θεσμού. 
«Υπάρχει απόλυτη προσήλωση σε ό,τι αφορά τις πρόνοιες που συνθέτουν τη 
μεταβατική συμφωνία», ανέφερε. Επίσης, είναι ξεκάθαρο, είπε, ότι «δεν συζη-
τούμε είτε κατάργηση, είτε διαφοροποίηση του θεσμού από την βασική του 
φιλοσοφία». Πρόσθεσε ότι μπαίνουμε σε μία διαδικασία κατάληξης σε σχέση 
με την αποκατάσταση του μισθού. «Θέλω να στείλω ένα σαφές και ξεκάθαρο 
μήνυμα προς την εργοδοτική πλευρά, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να 
εκμεταλλευτούν αυτή την διαδικασία, έτσι ώστε να διαφοροποιήσουν το πλαί-
σιο λειτουργίας των συλλογικών συμβάσεων. Διαπραγματευόμαστε τον τρόπο 
και το χρονικό σημείο πλήρους αποκατάστασης του θεσμού της ΑΤΑ».

Κούσιος:Η κυβέρνηση δεν 
συζητά κατάργηση της 
ΑΤΑ-Εξετάζουν μέτρα οι 
συντεχνίες
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εδώ Κύπρος

Ο Μητροπολίτης Λεμεσού 
Αθανάσιος έκοψε πρώτος 
το νήμα για το Τριπρόσωπο 
με ποσοστό της τάξης του 
35.65%.

Σ
ε θρίλερ εκτυλίχθηκε η μά-
χη για τη δεύτερη θέση, 
αφού Μητροπολίτης Πά-
φου και Μητροπολίτης Τα-

μασού έδωσαν μάχη ψήφο με ψή-
φο. Δεύτερος τελικά αναδείχθηκε 
ο Μητροπολίτης Πάφου με ποσο-
στό 18.39% και τρίτος ο Μητρο-
πολίτης Ταμασού με 18.10%.
Πλέον μπαίνουμε στη διαδικα-
σία των ενστάσεων οι οποίες θα 
διαρκέσουν τρεις  μέρες. Μετά 
την πάροδο των τριών ημερών, 
ο Γενικός Έφορος Αρχιεπισκο-
πικών Εκλογών θα μαζέψει όλες 
αυτές τις ενστάσεις αν υπάρχουν 
και θα πρέπει να τις παραδώσει 
στον Τοποτηρητή και στην Ιερά 
Σύνοδο.
Σύμφωνα με τον Καταστατικό 
Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου 
αφού παρέλθουν οι 3 μέρες, εντός 
5 ημερών θα πρέπει η Ιερά Σύνο-
δος να συνεδριάσει για να μελετή-
σει τις ενστάσεις, να επικυρώσει 
το αποτέλεσμα και να καταρτίσει 
το τριπρόσωπο.
Ακολούθως εντός 3 ημερών, η 
Ιερά Σύνοδος θα επιλέξει τον 
Αρχιεπίσκοπο από το τριπρό-
σωπο που ήδη θα έχει καταρτι-
στεί.

Πάφου Γεώργιος: Καμιά 
αντίρρηση για ανάδειξη 
Αρχιεπίσκοπου το προσε-
χές Σάββατο
Η εκλογή του νέου Αρχιεπισκό-
που θα μπορούσε να γίνει το Σάβ-
βατο για να προηγηθεί Θεία Λει-
τουργία, αλλά αυτό θα το απο-
φασίσει η Ιερά Σύνοδος, αύριο, 
δήλωσε ο Τοποτηρητής του Αρχι-
επισκοπικού Θρόνου, Μητροπο-

λίτης Πάφου Γεώργιος, συμπλη-
ρώνοντας ότι «δεν έχει καμιά 
αντίρρηση». Οι δηλώσεις έγιναν 
σήμερα, Τετάρτη, μετά το πέρας 
των εγκαινίων των έργων αναδό-
μησης και αποκατάστασης του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου, όπου ο 
Πάφου Γεώργιος τέλεσε αγιασμό.
O Πάφου Γεώργιος δήλωσε ότι 
ως παλιός μαθητής και ως παλιός 
καθηγητής του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου «νοιώθω ιδιαίτερη 
συγκίνηση όταν έρχομαι σε ιδιαί-
τερες μέρες για το σχολείο, όπως 
ήταν τα σημερινά εγκαίνια γι’ αυτό 
και εκφράζω την ικανοποίησή μου 
για το τι έγινε και τα συγχαρητήρια 
μου στους συντελεστές αυτής της 
ανακαίνισης».
Σχετικά με τις Αρχιεπισκοπικές 
εκλογές, ο  Πάφου Γεώργιος ανέ-
φερε ότι τα διαδικαστικά προ-
χωρούν όπως ήταν προγραμμα-
τισμένα. Σημείωσε ότι το πρωί 
φεύγοντας από την Αρχιεπισκοπή 
πληροφορήθηκε ότι υπάρχουν 
τρεις ενστάσεις, το περιεχόμενο 
των οποίων δεν γνωρίζει. «Θα τις 
εξετάσουμε αύριο 
και αύριο θα ορι-
σθεί και η ημέρα 
συνεδρίασης γ ια 
εκλογή του νέου 
Αρχιεπισκόπου».
Ερωτηθείς για το 
εάν θα μπορούσε 
η μέρα εκλογής 
να είναι η προσε-
χής Παρασκευή και όχι από βδο-
μάδας, ούτως ώστε να εκλεγεί 
νέος Προκαθήμενος της Εκκλη-
σίας πριν από τα Χριστούγεννα, 
ο Τοποτηρητής του Αρχιεπισκοπι-
κού Θρόνου δήλωσε ότι δεν μπο-
ρεί να γίνει την ερχόμενη Παρα-
σκευή, αφού το καταστατικό λέει 
ότι πρέπει να προηγηθεί Θεία Λει-
τουργία.
«Αυτή την Παρασκευή δεν έχουμε 
Λειτουργία, είναι οι Μεγάλες 
Ώρες που γίνονται στην Εκκλη-

σία, θα μπορούσε να γίνει το Σάβ-
βατο για να προηγηθεί Θεία Λει-
τουργία, αλλά αυτό θα το αποφα-
σίσει η Ιερά Σύνοδος, αύριο. Εγώ 
δεν έχω καμιά αντίρρηση», πρό-
σθεσε.
Ερωτηθείς για τα όσα λέγονται 
και γράφονται για τον σχηματι-
σμό συνεργασιών εντός της Ιεράς 
Συνόδου και την πιθανότητα να 
είναι ο ίδιος ο νέος Αρχιεπίσκο-
πος, ο Πάφου Γεώργιος ανέφερε 
ότι η Ιερά Σύνοδος θα ψηφίσει το 
νέο Αρχιεπίσκοπο. Η εκλογή του 
Αρχιεπισκόπου, σημείωσε, θα 
γίνει από την Ιερά Σύνοδο, όπως 
προβλέπεται από τον Καταστατικό 
Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου 
που ομοιάζει με σύνταγμα ενός 
κράτους.
«Κάναμε τις εκλογές, κατήλθαμε 
ως υποψήφιοι με αυτό το κατα-
στατικό και νομίζω πρέπει να το 
σεβαστούμε όλοι. Το Καταστα-
τικό λέει εκλογή από τον λαό του 
Τριπρόσωπου και από την Ιερά 
Σύνοδο ενός από τους τρείς. Η 
Ιερά Σύνοδος θα κάνει τα δικά της 

καθήκοντα», κατέ-
ληξε.

Ποιον θα ψη-
φίσει ο Μόρ-
φου – Τι απα-
ντά ο ίδιος
Γραπτή δήλωση με 
την οποία ξεκαθα-
ρίζει τη θέση του 

γύρω από το ποιον θα ψηφίσει 
εξέδωσε ο Μητροπολίτης Μόρ-
φου.
Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται 
μεταξύ άλλων ότι η ψήφος του 
Μητροπολίτη, δεν είναι δεδομένη 
για κανέναν.
Αυτούσια η δήλωση:
«Με αφορμή την ψιθυρολογία και 
τα διάφορα δημοσιεύματα, που 
είδαν το φως της δημοσιότητας 
από τα Μ.Μ.Ε. κατά τα τελευταία 
24ωρα, επιθυμούμε να διευκρι-

νίσουμε ότι η ψήφος του Μητρο-
πολίτη Μόρφου κ. Νεοφύτου 
για την εκλογή του νέου Αρχιεπι-
σκόπου Κύπρου είναι μία εκ των 
16 ψήφων των ιεραρχών, που 
είναι μέλη της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας Κύπρου, και έχει την 
ίδια βαρύτητα με αυτές των υπό-
λοιπων ιεραρχών.
Η ψήφος του Μητροπολίτη Μόρ-
φου δεν είναι δεδομένη για 
κανένα μέχρι τη διεξαγωγή της 
ψηφοφορίας.
Με την ένθερμη προσευχή μας, 
κλήρος και λαός του Θεού, ας επι-
καλεσθούμε τη φωτιστική ενέρ-
γεια του Αγίου Πνεύματος, για να 
φωτίσει τους συνοδικούς ιεράρ-
χες μας προς ανάδειξη ως Αρχιεπι-
σκόπου Κύπρου του υπό τας περι-
στάσεις καταλληλότερου».

Ευχαριστίες Μητροπολίτη 
Κωνσταντίας προς όσους 
τον στήριξαν
Ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας 
και Αμμοχώστου Βασίλειος με 
ανακοίνωσή του εκφράζει  θερ-
μές ευχαριστίες προς εκείνες και 
εκείνους που συνέβαλαν στην 
προσπάθειά του για διεκδίκηση 
της θέσης του Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου.
«Με συγκίνηση έχω δεχθεί την 
τόσο εγκάρδια στήριξη, εκτίμηση 
και αγάπη σας και επιθυμώ να 
ευχαριστήσω την κάθε μία και τον 
κάθε έναν ξεχωριστά», αναφέρει.
Ευχαριστεί «τους εκπροσώπους 
των πολιτειακών αρχών, τις τοπι-
κές αρχές της ελεύθερης και κατε-
χόμενης Αμμοχώστου, οργανω-
μένους φορείς, σύνολα, συνδέ-
σμους, εκπαιδευτικούς, ακαδημα-
ϊκούς, επιχειρηματικούς και αθλη-
τικούς φορείς, παγκύπρια και τις 
ομάδες νέων της ελεύθερης επαρ-
χίας Αμμοχώστου, καθώς επίσης 
και κάθε άτομο που εξέφρασε 
δημόσια τη στήριξη του απέναντί 
μου».

Τα εγκαίνια της δεύτερης φάσης 
της ανάπλασης των οδών 
Μακαρίου- Στασικράτους- Ευα-
γόρου τέλεσε απόψε ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας, λέγο-
ντας ότι πρόκειται για έργο που 
αναμορφώνει το αστικό κέντρο 
της πρωτεύουσας, προσθέτο-
ντας στην αναγεννημένη εικόνα 
που παρουσιάζει τα τελευταία 
χρόνια η πρωτεύουσα, η οποία 
δεν έχει πλέον να ζηλέψει τίποτα 
των υπολοίπων ευρωπαϊκών 
πρωτευουσών.
Ο Νίκος Αναστασιάδης είπε 
ότι σήμερα, όπως είχε εξαγγεί-
λει και πρόσφατα έπραξε στην 
Πάφο και τη Λεμεσό, πραγμα-
τοποίησε μια περιοδεία σε έργα 
που βρίσκονται υπό εξέλιξη στη 
Λευκωσία, κατάθεσε τον θεμέ-
λιο λίθο σε μια νέα δομή στον 
τομέα της υγείας και τέλεσε τα 
εγκαίνια σειράς άλλων έργων.
«Και επιτρέψτε μου να δηλώσω 
την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου, 
αφού όταν το 2013 η πατρίδα 
μας βρισκόταν εν μέσω της 
πρωτοφανούς παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης, ουδείς 
μπορούσε να πιστέψει ότι θα 
κατορθώναμε, και μάλιστα σε 
ελάχιστο χρόνο, να θέσουμε την 
οικονομία σε τροχιά ανάκαμψης 
και να προχωρήσουμε από το 
2015 στην εξαγγελία και υλο-
ποίηση έργων».
Έργα, πρόσθεσε, τα οποία επι-
βεβαιώνουν με τον πλέον απτό 
τρόπο τη στοχευμένη δημο-
σιονομική πολιτική, που ακο-
λουθήσαν θέτοντας, όχι μόνο 
την οικονομία σε πορεία ανά-
καμψης, αλλά και δημιουργώ-
ντας παράλληλα τις προϋποθέ-
σεις οικονομικής, κοινωνικής 
και πολιτιστικής ανάπτυξης των 
πόλεων, προς όφελος των πολι-
τών.
Από την ανάληψη της διακυ-
βέρνησης του τόπου το 2013, 
συνέχισε, πέραν του παρόντος 
έργου, κόστους 13,5 εκατομμυ-
ρίων ευρώ, στον Δήμο Λευκω-
σίας υλοποιούνται ή δρομολο-
γήθηκε η υλοποίηση.

Τα εγκαίνια 
της ανάπλασης 
των Μακαρίου-
Στασικράτους-
Ευαγόρου, 
τέλεσε ο ΠτΔ

Αρχιεπισκοπικές: Πρώτος ο Αθανάσιος-Το 
θρίλερ με δεύτερο Πάφου και τρίτο Ησαΐα
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διεθνή νέα

Γ
ερμανικό δικαστήριο καταδίκασε σε διετή 
ποινή φυλάκισης με αναστολή μια 97χρο-
νη για τη συμμετοχή της στην εξόντωση 
πάνω από 11.000 ανθρώπων κατά την πε-

ρίοδο όπου εργαζόταν ως δακτυλογράφος σε 
ένα ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης στη 
διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 
όπως μετέδωσαν σήμερα το δίκτυο NDR και άλ-
λα μέσα ενημέρωσης.
Η Ίρμγκαρντ Φίρχνερ καταδικάστηκε από το 
περιφερειακό δικαστήριο της πόλης Ιτσεχό της 
βόρειας Γερμανίας με βάση τη νομοθεσία για 
τους ανήλικους επειδή την εποχή διάπραξης των 
εγκλημάτων ήταν μόλις 18 ετών. Εργαζόταν στο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης Στάτχοφ κατά το 
διάστημα 1943-1945.
Η έναρξη της δίκης της Φίρχνερ καθυστέρησε 

τον Σεπτέμβριο του 2021 όταν η κατηγορούμενη 
διέφυγε από τον οίκο ευγηρίας όπου φιλοξε-
νείται και κατευθύνθηκε προς έναν σταθμό του 
μετρό. Συνελήφθη όμως λίγες ώρες αφότου δεν 
εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Περίπου 65.000 
άνθρωποι πέθαναν από λιμό και ασθένειες ή 
στους θαλάμους αερίων στο Στάτχοφ κοντά στο 
Γκντανσκ, που σήμερα ανήκει στην Πολωνία.
Ανάμεσά τους αιχμάλωτοι πολέμου και εβραίοι 
που έπεσαν θύματα της ναζιστικής εκστρατείας 
εξόντωσης. Η Φίρχνερ είχε εκφράσει μετα-
μέλεια στη διάρκεια της δίκης σπάζοντας για 
πρώτη φορά τη σιωπή της. «Λυπάμαι για ό,τι 
συνέβη», είχε δηλώσει. Είναι η πρώτη γυναίκα, 
εδώ και δεκαετίες, που δικάζεται στη Γερμανία 
για εγκλήματα που διαπράχτηκαν τη ναζιστική 
περίοδο.

Η αρμόδια Επιτροπή της 
Βουλής των Αντιπροσώπων 
τον κατηγορεί επίσης για 
παρεμπόδιση επίσημης 
διαδικασίας και ψευδείς 
δηλώσεις

Η 
κοινοβουλευτική επιτροπή έ-
ρευνας για την επίθεση στο 
Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρί-
ου 2021, συνέστησε σήμερα 

ομόφωνα να ασκηθεί ποινική δίωξη 
κατά του πρώην προέδρου Ντόναλντ 
Τραμπ, μεταξύ άλλων και για υποκίνη-
ση εξέγερσης.
Η επιτροπή, που αποτελείται από επτά 
Δημοκρατικούς και δύο Ρεπουμπλι-
κάνους βουλευτές, πρότεινε επίσης 
να διωχθεί δικαστικά ο πρώην πρόε-
δρος για παρεμπόδιση επίσημης δια-
δικασίας, για συνωμοσία σε βάρος του 
αμερικανικού κράτους και για ψευδείς 
δηλώσεις.
Η παρεμπόδιση επίσημης διαδικασίας 
αφορά την επικύρωση των αποτελε-
σμάτων των προεδρικών εκλογών του 
2020 που ήταν σε εξέλιξη εκείνη την 
ημέρα στο Κογκρέσο.
Όπως σημειώνει το BBC, αυτό δεν 
σημαίνει την απαγγελία κατηγοριών, 
κάτι που εναπόκειται στη δικαιοσύνη, 
παρά πρόκειται για πρόταση που ειση-
γείται η αρμόδια επιτροπή.
Επιπλέον, τέσσερα μέλη του Κογκρέ-
σου θα παραπεμφθούν επίσης στην 
επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής 
επειδή αρνήθηκαν να συμμορφω-
θούν με κλήσεις της επιτροπής της 6ης 

Ιανουαρίου. Πρόκειται για τους Κέβιν 
Μακάρθι, ηγέτη της μειοψηφίας της 
Βουλής, Τζιμ Τζόρνταν από το Οχάιο, 
Σκοτ   Πέρι από την Πενσυλβάνια και 
Άντι Μπιγκς από την Αριζόνα.
«Η επιτροπή πιστεύει ότι υπάρχουν 
περισσότερα από επαρκή στοιχεία για 
ποινική παραπομπή του πρώην προ-
έδρου Τραμπ», δήλωσε ο βουλευτής 
Jamie Raskin καθώς η επιτροπή διεξή-
γαγε την τελική της δημόσια συνεδρί-
αση.
«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε τις εκλογές 
το 2020 και το γνώριζε. Αλλά επέλεξε 
να προσπαθήσει να παραμείνει στην 
εξουσία μέσω ενός πολυμερούς σχή-
ματος για να ανατρέψει τα αποτελέ-
σματα και να εμποδίσει τη μεταβίβαση 
της εξουσίας» ανέφερε στις δηλώσεις 
του ο πρόεδρος της επιτροπής για τη 
διερεύνηση της εξέγερσης της 6ης 
Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, 
Μπένι Τόμσον.
«Στο τέλος, κάλεσε έναν όχλο σ την 
Ουάσιγκτον», είπε, προσθέτοντας ότι 
τα ευρήματα της επιτροπής δείχνουν 
ότι ο Τραμπ ήξερε ότι ήταν «οπλισμέ-
νοι και θυμωμένοι».
«Το μέλλον της Δημοκρατίας μας βρί-
σκεται στα χέρια σας», υπογράμμισε ο 
πρόεδρος της Επιτροπής της 6ης Ιανου-
αρίου κατά τη διάρκεια της ακρόασης. 
«Είναι στο χέρι των ανθρώπων αυτής 
της χώρας να αποφασίσουν ποιος αξί-
ζει την εμπιστοσύνη του κοινού. Ποιος 
θα βάλει πάνω απ’ όλα την πίστη στο 
Σύνταγμα και τη Δημοκρατία. Ποιος θα 
τηρήσει το κράτος δικαίου, ανεξάρτητα 
από το αποτέλεσμα».

Τραμπ: Την παραπομπή του για τέσσερα 
αδικήματα προτείνει η επιτροπή για την 
εισβολή στο Καπιτώλιο 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Γερμανία: 97χρονη καταδικάστηκε για 
ναζιστικά εγκλήματα πολέμου - Ήταν 
δακτυλογράφος των SS 
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Κ
άνοντας πλύση εγκεφάλου σε μο-
ναχές, ένας Σλοβένος ιερέας τις ε-
ξανάγκαζε να βλέπουν πορνογρα-
φικές ταινίες και να κάνουν σεξ με 

πολλούς συντρόφους... εν ονόματι της Αγί-
ας Τριάδας.
Ο ιερέας Μάρκο Ιβάν Ρούπνικ, που βρί-
σκεται στο κοντινό περιβάλλον του Πάπα 
Φραγκίσκου, κατηγορείται ότι πριν από 30 
χρόνια έπειθε με τον... τρόπο του μοναχές 
να κάνουν σεξ μαζί του, αλλά και με άλλες 
καλόγριες.
Επιστρατεύοντας το ψυχοπνευματικό του 
χάρισμα, όπως γράφει η βρετανική εφη-
μερίδα «Daily Mail», ο ιερέας Ρούπνικ όχι 
μόνο κατάφερε να πείθει αυτή και δεκάδες 
άλλες να κάνουν «τρίο», αλλά και να παρα-
κολουθούν πορνογραφικό υλικό.
Όπως υποστηρίζει το βρετανικό δημο-
σίευμα, την εποχή των καταγγελιών, ο 
68χρονος σήμερα Ρούπνικ, ήταν πνευμα-
τικός διευθυντής σε μοναστήρι στη Σλο-

βενία.
Η πρώην μοναχή, που σήμερα είναι 58 
ετών, ισχυρίζεται ότι το θέμα είχε «θαφτεί» 
από το Βατικανό, ωστόσο τώρα οι καταγ-
γελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας 
εκθέτοντάς τον ανεπανόρθωτα.
Σε συνέντευξή της στην έγκυρη ιταλική 
εφημερίδα «Domani», εξηγεί ότι «ο πατέ-
ρας Μάρκο άρχισε αργά και γλυκά να 
εισβάλει στον ψυχολογικό και πνευματικό 
της κόσμο, εκμεταλλευόμενος την εύθραυ-
στη συναισθηματική της κατάσταση.
Χρησιμοποιώντας τη σχέση της με τον Θεό, 
την ωθούσε να έχει σεξουαλικές εμπειρίες 
μαζί του, αλλά και με άλλες μοναχές. Αφού 
έκανε μαζί της σεξ, την απειλούσε ότι δεν 
πρέπει να ανοίξει το στόμα της κατά την 
διάρκεια της παραμονής της στο μοναστήρι 
του, από το 1987 έως το 1994.
Η ίδια εκτιμά ότι ο Σλοβένος Ρούπνικ έχει 
κακοποιήσει σεξουαλικά έως και 20 μονα-
χές.

Η Ουάσινγκτον επαναλαμβάνει τη 
στήριξή της στην Ουκρανία 

Σ
τη Ρωσία υπάρχουν αντικρουόμενες 
απόψεις σχετικά με το αν θα εξαπολύ-
σει ή όχι μια αντεπίθεση στην Ουκρα-
νία, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωμα-

τούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αλλά επανέλαβε 
ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει τη στήριξή της 
προς το Κίεβο ανεξάρτητα από το ποιο σενά-
ριο θα επιλεγεί.
«Ασφαλώς υπάρχουν κάποιοι (εντός Ρωσίας) 
οι οποίοι νομίζω ότι θέλουν να συνεχίσουν 
τις επιθέσεις στην Ουκρανία. Υπάρχουν άλλοι 
που πράγματι διερωτώνται για τις δυνατότη-
τες της Ρωσίας να κάνει κάτι τέτοιο» δήλωσε 
στους δημοσιογράφους ένας υψηλόβαθμος 
αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υπό τον 
όρο της ανωνυμίας.
Ο αρχιστράτηγος της Ουκρα-
νίας, Βαλέρι Ζαλούζνι, είχε 
δηλώσει την περασμένη 
εβδομάδα στο περιοδικό 
The Economist ότι η Ρωσία 
προετοιμάζει 200.000 νέους 
στρατιώτες για μια μεγάλη 
επίθεση που μπορεί να αρχί-
σει από ανατολάς, νότια ή 
ακόμη από την Λευκορωσία από τον Ιανουά-
ριο, αλλά πιο πιθανόν την άνοιξη.

Πούτιν: Θέτει την Τετάρτη τους 
στρατιωτικούς στόχους της Ρωσίας 
για το 2023
Τους στρατιωτικούς στόχους της Ρωσίας για 
το επόμενο έτος, αφού προηγουμένως αξιο-
λογήσει τα δεδομένα στον πόλεμο της Ουκρα-
νίας, θα θέσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν την Τετάρτη, 
στη διάρκεια συνάντησης με ανώτερους αξι-
ωματούχους του υπουργείου Άμυνας, όπως 
ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.
«Στις 21 Δεκεμβρίου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλα-
ντίμιρ Πούτιν θα πραγματοποιήσει μια διευ-
ρυμένη συνεδρίαση με αξιωματούχους του 
ρωσικού υπουργείου Άμυνας. Εκεί, θα συνο-
ψιστεί το έργο των ρωσικών ενόπλων δυνά-
μεων το 2022 και θα τεθούν τα καθήκοντα για 
το επόμενο έτος», ανέφερε το Κρεμλίνο την 
Τρίτη.
Κεντρικός ομιλητής της σύσκεψης θα είναι, 
σύμφωνα με την ενημέρωση, ο υπουργός 
Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.
«Θα αναφερθεί στην πρόοδο της ειδικής 
επιχείρησης, στην ποσότητα των όπλων και 

του εξοπλισμού που έλαβαν τα στρατεύματα 
κατά το περασμένο έτος, στην κατασκευή των 
στρατιωτικών υποδομών, στα αποτελέσματα 
των διεθνών δραστηριοτήτων του υπουρ-
γείου και στην κοινωνική ασφάλιση του στρα-
τιωτικού προσωπικού», δήλωσε η υπηρεσία 
Τύπου του Κρεμλίνου.

ΗΠΑ: Η ρωσική Wagner αγόρασε 
όπλα από τη Βόρεια Κορέα για τον 
πόλεμο
Η ιδιωτική ρωσική στρατιωτική εταιρεία 
Wagner παρέλαβε ένα φορτίο όπλων από 
τη Βόρεια Κορέα για να βοηθήσει στην ενί-
σχυση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρα-
νία, ένδειξη του διευρυνόμενου ρόλου της 
εταιρείας στην εν λόγω σύγκρουση, δήλωσε 
σήμερα ανώτερος αξιωματούχος της αμερι-
κανικής κυβέρνησης, αναφέρει αποκλειστικό 

ρεπορτάζ του πρακτορείου 
Reuters.
Ο Λευκός Οίκος επιβε-
βαίωσε το ρεπορτάζ του 
Reuters, δια στόματος του 
εκπροσώπου του Συμβου-
λίου Εθνικής Ασφάλειας Τζον 
Κίρμπι, ο οποίος δήλωσε ότι 
οι αποστολές βορειοκο-
ρεατικών όπλων στην εται-

ρεία Wagner παραβιάζουν άμεσα τις αποφά-
σεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Η 
Βόρεια Κορέα έκανε μια αρχική παράδοση 
στην Wagner, η οποία πλήρωσε για τον εξο-
πλισμό. Τον περασμένο μήνα, (παρέδωσε) 
βλήματα και πυραύλους στη Ρωσία για την 
Wagner», δήλωσε ο Κίρμπι.
Αξιωματούχος της κυβέρνησης, μιλώντας 
στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, 
δήλωσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε 
ότι η Βόρεια Κορέα ολοκλήρωσε μια αρχική 
παράδοση όπλων στη Wagner, η οποία πλή-
ρωσε για τον εξοπλισμό. Τον περασμένο μήνα, 
η Βόρεια Κορέα παρέδωσε ρουκέτες πεζικού 
και πυραύλους στη Ρωσία για χρήση από τη 
Wagner».
«Εδώ και μήνες, ο ρωσικός στρατός βασίζε-
ται στην Wagner για να ηγηθεί της μάχης σε 
ορισμένες περιοχές του Ντονμπάς (ανατολική 
Ουκρανία) και σε ορισμένες περιπτώσεις, 
Ρώσοι αξιωματικοί βρίσκονται στην πραγ-
ματικότητα υπό τις διαταγές της Wagner», 
δήλωσε ο Τζον Κίρμπι, προσθέτοντας ότι οι 
δυνάμεις της Wagner ήταν «ανεπαρκώς εξο-
πλισμένες και εκπαιδευμένες» και υπέστησαν 
«βαριές απώλειες» στο πεδίο της μάχης.

διεθνή νέα

Σλοβενία: Μοναχή καταγγέλλει όργια 
- «Ο ιερέας με εξανάγκαζε σε τρίο εν 
ονόματι της Αγίας Τριάδας»

ΗΠΑ: Υπάρχουν κάποιοι στη Ρωσία 
που διερωτώνται αν μπορούν να 
συνεχίσουν 

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας στους 
τέσσερις Ουκρανούς κινδυνεύει με ψυχικές 
παθήσεις

Α
ξιωματούχος του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Υγείας εκτί-
μησε πως 10 εκατομμύρια 
άνθρωποι, περίπου το 1/4 

του πληθυσμού της Ουκρανίας, μπο-
ρεί να υποφέρει από διαταραχή ψυ-
χικής υγείας λόγω του πολέμου στη 
χώρα.
Οι διαταραχές περιλαμβάνουν από 
άγχος και στρες μέχρι πιο σοβαρές 
καταστάσεις, όπως τη διαταραχή μετα-
τραυματικού στρες (PTSD) που προκα-
λείται από οδυνηρά γεγονότα, δήλωσε 
ο Τζάρνο Χάμπιχτ, εκπρόσωπος του 
ΠΟΥ στην Ουκρανία, σε συνέντευξη 
Τύπου μέσω βιντεοσύνδεσης.
Οι περιπτώσεις αυξάνονται έπειτα από 
10 μήνες σύγκρουσης, με αποτέλεσμα 
μια ξεχωριστή υπηρεσία του ΟΗΕ να 
ξεκινήσει την παροχή υποστηρικτικών 
υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.
Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης 
της Ουκρανίας είναι υπό πίεση αφό-
του η Ρωσία εισέβαλε τον Φεβρου-

άριο. Μέχρι τώρα, έχουν σημειω-
θεί τουλάχιστον 700 επιθέσεις στο 
ουκρανικό σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης, σύμφωνα με στοιχεία του 
ΠΟΥ. Εν τω μεταξύ, η αύξηση των επι-
θέσεων της Ρωσίας σε κρίσιμες υπο-
δομές από τον Οκτώβριο προστίθεται 
στις δοκιμασίες προκαλώντας μπλα-
κάουτ.
Η Μόσχα αρνείται ότι στοχεύει αμά-
χους κατά την -όπως την αποκαλεί- 
ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην 
Ουκρανία.
Ο Χάμπιχτ είπε πως οι αναπνευστικές 
ασθένειες θα αυξηθούν με τον κρύο 
καιρό και την ανεπαρκή θέρμανση, 
όπως και τα τροχαία δυστυχήματα 
που σημειώνονται επειδή δεν υπάρχει 
φωτισμός στους δρόμους λόγω των 
μπλακάουτ.
«Το σύστημα υγείας λειτουργεί. Όμως 
καθώς είναι δέκα μήνες, είναι ένα 
τεράστιο στρες τεστ», είπε. «Βλέπουμε 
διαρκώς νέες δοκιμασίες».
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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

Μωρό: Είναι ανησυχητικό το να 
μην μπουσουλάει;

Τ
ο μπουσούλημα είναι ένα στά-
διο «ορόσημο» στην ψυχοκι-
νητική ανάπτυξη του μωρού. 
Εάν λοιπόν το μωρό σας δεν 

μπουσουλάει, ενδεχομένως ο νους 
σας να πηγαίνει σ το κακό. Ωστόσο, 
είναι σημαντικό να θυμάστε πως η δι-
αδικασία ανάπτυξης και μάθησης του 
κάθε παιδιού είναι μοναδική και κα-
θορίζεται από ποικίλους παράγοντες.

Τι να κάνω όταν το μωρό μου 
δεν μπουσουλάει;
Στην περίπτωση που το μπουσούλημα 

αργεί, φροντίστε να:

Μην συγκρίνετε το μωρό σας με 
άλλα μωρά.
Εάν άλλα μωρά στο ευρύτερο περι-
βάλλον σας, ήδη μπουσουλάνε εν 
αντιθέσει με το δικό σας που αργεί, 
αποφύγετε τις συγκρίσεις που μονάχα 
περιτ τό άγχος προκαλούν και συμ-
βουλευτείτε τον παιδίατρό σας σχε-
τ ικά με το τ ι να περιμένετε από το 
μωρό σας σε αυτό το στάδιο της ανά-
πτυξής του.

Ενθαρρύνετε το μωρό, χωρίς να 
το πιέζετε.
Ως γονιός, μπορείτε να «τονώσετε» 
το μωρό σας ποικιλοτρόπως με ασκή-
σεις και παιχνίδια που συμβάλλουν 
σ την μυϊκή του ενδυνάμωση, ώστε 
κάποια στιγμή από μόνο του να επιτύ-
χει τους στόχους του.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να 
είστε υπομονετικοί και ήρεμοι κατά 
τη σταδιακή αυτή διαδικασία και να 
μην πιέζετε το μωρό σας να προβεί σε 
μια κίνηση που δεν θέλει ή δεν είναι 
έτοιμο να κάνει.

Αποφύγετε την υπερπροστασία.
Η σημασία του μπουσουλήματος για 
τη σωματ ική και ψυχολογ ική ανά-
πτυξη του παιδιού είναι ότ ι αυτού 
του είδους η κίνηση, του επιτρέπει να 
εξερευνήσει μόνο του το περιβάλλον 
γύρω του.
Εάν είστε φοβισμένοι ή υπερπροστα-
τευτ ικοί, ενδέχεται να περιορίσετε 
την πρωτοβουλία του μωρού σας να 
μπουσουλήσει. 
Επομένως, είναι σημαντικό να αναλο-
γιστείτε τη δική σας στάση και συμπε-

ριφορά, προτού σας προβληματίσουν 
ζητήματα ανάπτυξης.

Θ ε ω ρ ε ί σ τ ε  α ν ο ρ θ ό δ ο ξ ε ς 
« τ ε χ ν ικέ ς  αν ίχ νευσ ης»  ως 
μπουσούλημα.
Υπάρχει πιθανότητα το μωρό σας να 
μπουσουλήσει με έναν μη συμβατικό 
τρόπο. 
Κάποια μωρά μπουσουλάνε για παρά-
δειγμα με έναν «ομοιόμορφο» τρόπο 
ενώ άλλα όχι. 
Σκοπός είναι να καταφέρνει το μωρό 
να κινείται ελεύθερα και να αλληλεπι-
δρά με το περιβάλλον γύρω του.

Εν κατακλείδι:
Εάν το μωρό σας δεν μπουσουλάει, 
μην ανησυχείτε και πάνω απ’ όλα μην 
χάνετε την ψυχραιμία σας. 
Η  ψυχοκ ινη τ ική  α νάπ τυξη  ε νό ς 
μωρού σχετίζεται στενά με τη μυϊκή 
του δραστηριότητα, αλλά όχι συγκε-
κριμένα με το μπουσούλημα.
Ωστόσο, η απεύθυνση σε παιδίατρο 
είναι εκείνη που θα σας παρέχει τις 
κατάλληλες διευκρινήσεις καθώς και 
τη σωστή καθοδήγηση.

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

Γ
ια να ελέγχουν τα θύματά τους οι δια-
κινητές κάνουν χρήση βίας τόσο σω-
ματικής όσο και ψυχολογικής απει-
λώντας τα με την απώλεια της ζωής 

τους αλλά και των οικείων τους προσώπων. 
Σπάνια κυκλοφορούν ελεύθερα τα θύμα-
τα και όταν κυκλοφορούν αυτό γίνεται με 
συνοδεία ή στενή παρακολούθηση. Τα έγ-
γραφά τους παρακρατούνται, ενώ οι αμοι-
βές τους είναι ελάχιστες ή και καθόλου. Τα 
θύματα του sex trafficking δεν έχουν λόγο 
για τον αριθμό των πελατών. Εργάζονται 
με εξαντλητικά ωράρια. Παράλληλα οι δι-
ακινητές επιβαρύνουν τα θύματά τους με 
πλασματικά και υπέρογκα έξοδα μεταφο-
ράς τα οποία οφείλουν να αποπληρώσουν. 
Ο συνεχής εκφοβισμός σε συνδυασμό με 
τον αποπροσανατολισμό, την απομόνωση 
και το αίσθημα της ντροπής που βιώνουν 
τα θύματα προκαλούν μια κατάσταση εξάρ-
τησης και ελέγχου από τους διακινητές. Η 
δραπέτευση γίνεται κάτι αδιανόητο. Σε αυ-
τή τη διαδικασία μόνιμου φόβου τα θύματα 
εξαιρετικά δύσκολα θα ζητήσουν βοήθεια, 
ακόμη και στην περίπτωση που θα καταφέ-
ρουν να δραπετεύσουν καθώς φοβούνται 
την απέλαση και τα αντίποινα των εμπό-
ρων», καταλήγουν στην ολοκληρωμένη πα-
ρέμβασή τους εκ μέρους της Α21 οι Χρυσή 
Φίλιου, Λητώ Καραγκούνη και Δήμητρα 
Στούμπου.
H στρατηγική της Α21 για τη διάσωση των 
θυμάτων στηρίζεται στην ενημέρωση του 
κοινού για την πρόληψη του εγκλήματος 
με εκδηλώσεις, παρουσιάσεις και εκπαι-
δευτικά προγράμματα. Στην ταυτοποίηση 
παράλληλα των θυμάτων και την ποινική 
δίωξη των διακινητών. Για τον σκοπό αυτό η 
οργάνωση συνεργάζεται στενά με τις αρχές 
και την αστυνομία υποστηρίζοντας τις έρευ-
νες και με εκπαιδευμένο προσωπικό προ-
χωρά σε συνεντεύξεις με στόχο την ταυτο-
ποίηση των θυμάτων και την παροχή βοή-
θειας εφόσον το θύμα το επιθυμεί.
Επίσης επειδή κάθε θύμα έχει εξατομικευ-
μένες ανάγκες, αυτές παρέχονται σε επί-
πεδο στέγασης, ιατροφαρμακευτικής περί-
θαλψης, συμβουλευτικής, διευκόλυνσης 
στην πρόσβαση για εργασία ή στον επα-
ναπατρισμό τους εφόσον τα θύματα το επι-
θυμούν.
Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργηθεί ένα 
σταθερό δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό για την παραπομπή των 
θυμάτων. Η οργάνωση λειτουργεί ξενώ-
νες στους οποίους για συγκεκριμένο διά-
στημα φιλοξενούνται τα θύματα, ενώ τους 
παρέχεται και νομική υποστήριξη. Οσο πιο 

γρήγορα εντοπιστεί ένα θύμα τόσο γρηγο-
ρότερη θα είναι η αποκατάστασή του, υπο-
γραμμίζει η Α21.
Η γραμμή πληροφόρησης της οργάνωσης 
για την εμπορία των ανθρώπων, το 1109, 
λειτουργεί όλο το 24ωρο με υπηρεσία 
τηλεμετάφρασης σε 200 γλώσσες.
Σε αυτή τη γραμμή μπορούν να γίνουν 
καταγγελίες για πιθανά περιστατικά εμπο-
ρίας ανθρώπων. Οι πληροφορίες προω-
θούνται στα αστυνομικά τμήματα Κατα-
πολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων ή τα 
θύματα συνδέονται με υπηρεσίες υποστή-
ριξης και φροντίδας σε όλη τη χώρα. Οι 
καταγγελίες μπορούν να γίνουν επώνυμα 
ή ανώνυμα.
Οι «αθώοι» χρήστες των υπηρεσιών
«Κατά τη διάρκεια της πολύμηνης έρευ-
νας που διενεργήσαμε για τις ανάγκες της 
ταινίας «Zenaida» κυρίως δύο πράγματα 
μου έκαναν αλγεινή εντύπωση», σημείωσε 
κατά την παρέμβασή του ο εκ των σκηνο-
θετών της ταινίας Αλ. Τσάφας: «Αφ’ ενός 
η μη αναγνώριση εκ μέρους των περιοί-
κων στις περιοχές όπου στεγάζονται αυτά 
τα “studio” των γυναικών και κοριτσιών ως 
θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Τις 
αντιμετώπιζαν ως στυγνές επαγγελματίες 
που κάνουν τη ζωή τους. Και το δεύτερο, η 
απάθεια των πελατών έναντι των θυμάτων 
trafficking. H ανεμελιά τους και η ολοκλη-
ρωτική έλλειψη συναίσθησης των χρηστών 
αυτών των σεξουαλικών υπηρεσιών».
«Εάν δεν χτυπήσουμε τη ζήτηση αυτών 
των υπηρεσιών δεν θα έχουμε καταφέ-
ρει τίποτα. Για όσα εθνικά σχέδια δράσης 
και αν συζητάμε, αυτά θα είναι πουκάμισα 
αδειανά εάν στηρίζονται μόνο στους επαγ-
γελματίες. Η νέα γενιά θα πρέπει να μάθει 
ότι δεν αγοράζουμε τον διπλανό μας. Να 
μιλήσουμε στα νέα παιδιά, να μην παρα-
δοθούν σε αυτή την αποτρόπαια υπόθεση 
ούτε ως πελάτες ούτε ως θύματα. Η ίδια 
η κοινωνία οφείλει να πάρει την υπόθεση 
στα χέρια της. Γιατί σε διαφορετική περί-
πτωση “πελάτες” θα είμαστε όλοι είτε 
άμεσα είτε έμμεσα», υπογράμμισε από 
την πλευρά του ο εθνικός εισηγητής του 
υπουργείου Εξωτερικών για θέματα εμπο-
ρίας ανθρώπων Η. Μοσκώφ.
«Η πορνεία δεν είναι επάγγελμα. Υποβαθ-
μίζει τη γυναικεία θέση και είναι μορφή 
εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο», 
τόνισε η γενική γραμματέας Ισότητας 
Φύλων Φ. Κούβελα αναφερόμενη ιδιαίτερα 
στην ομάδα εργασίας που έχει συγκροτη-
θεί στη Γενική Γραμματεία Ισότητας η οποία 
προκρίνει ως καταπολέμηση του φαινομέ-
νου την τιμωρία των χρηστών αυτών των 
υπηρεσιών.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
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υγεία

Α
ν η απάντησή σας εί-
ναι ο κορωνοϊός, τό-
τε σφάλετε! Τα τελευ-
ταία στοιχεία αποκαλύ-

πτουν ότι οι περισσότερες αναρ-
ρωτικές άδειες της τελευταίας ε-
βδομάδας του Νοεμβρίου οφεί-
λονταν σε ασθένεια λόγω κρυ-
ολογήματος και γρίπης, και όχι 
λόγω κορωνοϊού
Δυναμική η παρουσία των ανα-
πνευστικών λοιμώξεων αυτό το 
χειμώνα μας στέλνει με υψηλή 
συχνότητα στο σπίτι με αναρ-
ρωτική άδεια, σύμφωνα με 
στοιχεία που προέχονται από 
το Ηνωμένο Βασίλειο.Σύμ-
φωνα με τα τελευταία στοι-
χεία περισσότερες ήταν οι 
μέρες αναρρωτικής άδειας 
που λήφθησαν από τους 
εργαζομένους λόγω 
κρυολογήματος και 
γρίπης παρά λόγω 
Covid-19.
Υπολογίζεται ότι την 
τε λευταία εβδομάδα 
του Νοεμβρίου χάθηκαν 
1.043.965 εργάσ ιμες 
μέρες λόγω των παρα-
πάνω αναπνευσιτκών 
λοιμώξεων.
Πρόκε ι τα ι  γ ια μ ια 
αύξηση τριπλάσιου μεγέ-
θους από την αντίστοιχη – 
269.224 – της πρώτης 
εβδομάδας του Σεπτεμ-
βρίου.Την ίδια χρονική 
περίοδο οι μέρες αναρ-
ρωτ ικής άδε ιας λόγω 
κορωνοϊού με ιώθηκαν 
από 1.313.838 σε 863.222.
Τα αυξημένα κρούσματα 
πολύ βαριών κρυολογημάτων 
που κράτησαν τους εργαζόμε-
νους στο σπίτι αποδόθηκαν από 
τους επιστήμονες στη μεγάλη 
μείωση της ανοσίας του οργανι-
σμού μετά τα lockdown.
Η καταγραφή των χαμένων 
ημερών εργασίας λόγω ασθε-
νείας, καθώς και των οικονο-
μικών απωλειών στις οποίες 
αυτές αντιστοιχούν πραγμα-
τοποιήθηκε από την εταιρία 
Goodshape.
Η εν λόγω έρευνα διαπίστωσε 
ότι 1.043.965 εργάσιμες ημέ-

ρες χάθηκαν στη Μεγάλη Βρε-
τανία λόγω κρυολογήματος και 
γρίπης την τελευταία εβδομάδα 
του Νοεμβρίου, ενώ ο κορωνο-
ϊός προκάλεσε 863.222 ημέρες 
ασθενείας την ίδια εβδομάδα. 
Οι εργοδότες έχασαν 118 εκα-
τομμύρια λίρες λόγω  αναρρω-
τικών αδειών κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου σημειώνουν 
οι ερευνητές.Ο αριθμός των ημε-
ρών ασθενείας λόγω κρυολο-
γήματος έχει επίσης τριπλασια-
στεί από τον Σεπτέμβριο, όπου 
«χάθηκαν» 269.224 εργάσιμες 
ημέρες την πρώτη εβδομάδα 

του Σεπτεμβρίου.Οι απουσίες 
λόγω κορωνοϊού από την 
άλλη πλευρά, έχουν μει-
ωθεί από 1.313.838 που 

καταγράφηκαν την ίδια 
εβδομάδα του Σεπτεμ-
βρίου σε 863.222.

Ο Paul Hunter, καθηγη-
τής ιατρικής στο Πανε-

πιστήμιο East Anglia, 
δήλωσε: «Πιθανώς 
βλέπουμε περισσό-
τερες αναπνευστικές 

λοιμώξεις (από κρυ-
ολόγημα, γρίπη) τώρα, 
επειδή η ανοσία του οργα-

ν ισμού μάλλον ε ίναι 
πολύ χαμηλή μετά τα 
lockdown. Κατά μέσο 

όρο, πολλές λοιμώξεις 
είναι πιθανώς πιο σοβα-

ρές από το αναμενόμενο 
λόγω της μειωμένης προ-
στασίας έναντι σοβαρών 
ασθενειών».

Σε κάθε περίπτωση τα στοι-
χεία μπορεί να προέρχονται 

απο την Μεγάλη Βρετανία, η 
εικόνα όμως στη χώρα μας είναι 
η ίδια με τις αναπνευστικές λοι-
μώξεις να θερίζουν. Ενόψει των 
γιορτών λοιπόν, καθώς και των 
πολυάριθμων καλεσμάτων και 
τραπεζιών καλό είναι όσοι πρό-
κειται να βρεθούν κοντά σε 
άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες 
και ευπαθείς ομάδες να κάνουν 
ένα σελφ τεστ (από τα νεότερα 
διπλά που διαχωρίζουν ανάμεσα 
σε γρίπη και Covid) ώστε να μει-
ώσουν το κίνδυνο μετάδοσης 
αναπνευστικών λοιμώξεων.

Ιώσεις: Ποιες θα μας 
ρίξουν στο κρεβάτι αυτές 
τις γιορτέςΜ

όνο θετική είναι η επίδραση που 
μπορεί να έχει έστω και λίγη 
σωματική άσκηση στη ζωή των 
ανθρώπων. Πλήθος μελετών ε-

πιβεβαιώνει διαρκώς αυτή τη θέση. Ιδιαίτερη 
εντύπωση, όμως, προκαλούν ερευνητικά ευ-
ρήματα που συνδέουν τη σωματική δραστη-
ριότητα με σημαντικά οφέλη για ασθενείς με 
σοβαρές νόσους, όπως ο καρκίνος.
Νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Edith Cowan 
(ECU) αναδεικνύει την καθοριστική σημα-
σία της άσκησης στη διαχείριση της νόσου 
των ογκολογικών ασθενών, ακόμη και αυτών 
που βρίσκονται σε τελικό στάδιο. Σύμφωνα 
με τα νέα ερευνητικά ευρήματα, ακόμη και 
μια προπόνηση μπορεί να βοηθήσει ακόμη 
και ασθενείς στους οποίους χορηγείται χρό-
νια φαρμακευτική αγωγή. Τα επιστημονικά 
συμπεράσματα δημοσιεύθηκαν στο Prostate Cancer and Prostatic Diseases. Προγενέστερη έρευνα του Ερευ-
νητικού Ινστιτούτου Ιατρικής Άσκησης της ECU είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι άνδρες με προχωρη-
μένο καρκίνο του προστάτη μπορούν να αλλάξουν το χημικό περιβάλλον του οργανισμού τους μετά από 6 
μήνες άσκησης, καταστέλλοντας την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων. Η ερευνητική ομάδα παρατήρησε, 
συγκεκριμένα, αυξημένα επίπεδα μυοκινών, μιας πρωτεΐνης που μπορεί να καταστείλει την ανάπτυξη του 
όγκου, βοηθώντας ακόμη και στην ενεργό καταπολέμηση των καρκινικών κυττάρων, μέσω της διέγερσης μιας 
σειράς αντικαρκινικών διεργασιών στο σώμα. Ακόμη και μία προπόνηση μπορεί να ενισχύσει ακόμη τις μυο-
κίνες, προκαλώντας πρόσθετη καταστολή του καρκίνου.
Εννέα ασθενείς με καρκίνο του προστάτη σε τελικό στάδιο ακολούθησαν ένα πρόγραμμα άσκησης υψηλής 
έντασης σε σταθερό κύκλο για 34 λεπτά. Οι ερευνητές συνέλεξαν δείγματα αίματος πριν, αμέσως μετά και 30 
λεπτά μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης. Η ομάδα διαπίστωσε ότι το δείγμα που ελήφθη αμέσως μετά 
την προπόνηση περιείχε αυξημένα επίπεδα αντικαρκινικών μυοκινών, με αποτέλεσμα την καταστολή της ανά-
πτυξης των καρκινικών κυττάρων κατά περίπου 17%. Τριάντα λεπτά αργότερα, τόσο τα επίπεδα μυοκινών, 
όσο και η κατασταλτική δράση του καρκίνου είχαν επιστρέψει στα αρχικά τους επίπεδα.
Ο καθηγητής Rob Newton, ερευνητής του EMRI και επόπτης της μελέτης, σχολίασε σχετικά: «Τα ευρήματα 
είναι συναρπαστικά, γιατί διαπιστώνουμε για πρώτη φορά ότι οι άνδρες με προχωρημένο καρκίνο του προ-
στάτη είναι σε θέση να παράγουν οξεία αύξηση αντικαρκινικών μορίων, μέσω της άσκησης. Έτσι κατανοούμε 
γιατί οι ασθενείς με καρκίνο που ασκούνται παρουσιάζουν βραδύτερη εξέλιξη της νόσου και επιβιώνουν 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτοί οι ασθενείς βρίσκονται στο τελικό στάδιο, όπου δεν υπάρχει πλέον 
θεραπεία και τελικά θα καταλήξουν. Ωστόσο, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η σωματική άσκηση θα επεκτεί-
νει το προσδόκιμο ζωής τους».
Ο ίδιος δήλωσε ότι, ενώ υπάρχει ακόμη μακρύς ερευνητικός δρόμος, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν στις οδηγίες που δίνονται στους ασθενείς αναφορικά με τη διαχείριση της νόσου. 
«Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο ποια είναι η καλύτερη δυνατή δόση άσκησης, αλλά συνιστώνται τουλάχιστον 20 
λεπτά καθημερινής άσκησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει προπόνηση αντίστασης για την ανάπτυξη των 
μυών και την τόνωση της παραγωγής μυοκίνης», είπε ο δρ. Newton.

Καρκίνος: Το πιο αποτελεσματικό 
«φάρμακο»

Ένας «πιασμένος» αυχένας σίγουρα δεν σηματοδοτεί την έναρξη μιας καλής ημέρας. Καθημερινές ακόμα συνή-
θειες, από το τηλέφωνο που θα στηρίξουμε στο αφτί για να μιλήσουμε ενόσω μαγειρεύουμε έως την κακή 
στάση κατά την εργασία στον υπολογιστή, θα επιβαρύνουν τον αυχένα που θα «ανταποδώσει» με πόνο και 

περιορισμένη κινητικότητα. Η αυχεναλγία δεν θα εμφανιστεί εν μία νυκτί αλλά εξελίσσεται σταδιακά. Μπορεί να 
οφείλεται σε αρθρίτιδα ή εκφυλιστική νόσο του μεσοσπονδύλιου δίσκου είτε μια σειρά παραγόντων όπως η κακή 
στάση του σώματος, η μείωση της μυϊκής δύναμης, το άγχος ή ο ανεπαρκής ύπνος να προετοιμάζουν το έδαφος, 
εξηγεί ο Δρ Zacharia Isaac, ιατρικός διευθυντής του Κέντρου Ολοκληρωμένης Φροντίδας Σπονδυλικής Στήλης στο 
Νοσοκομείο Brigham and Women’s Hospital υπό το Χάρβαρντ, και διευθυντής επεμβατικής ιατρικής και αποκατά-
στασης στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.
Σύμφωνα με τον Δρ Isaac, υπάρχουν 6 απλές κινήσεις που θα προφυλάξουν τον αυχένα:
Μη μένετε για ώρες στην ίδια στάση. Αν και είναι δύσκολο να αλλάξει μια κακή στάση εφόσον γίνει συνήθεια, προ-
σπαθήστε να κινείστε αν τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάντε μικρές αλλαγές στον εργονομικό σχεδιασμό του χώρου σας. Φροντίστε ώστε η οθόνη του υπο-
λογιστή να είναι στο ύψος των ματιών. Χρησιμοποιείστε το handsfree ή τα ακουστικά bluetooth 

και τοποθετήστε ένα μαξιλάρι κάτω από το laptop σας ώστε να σχηματίσετε γωνία 45°.
Σε περίπτωση γυαλιών όρασης, φροντίστε η συνταγή να είναι επικαιροποιημένη δια-

φορετικά θα σκύβετε προς τα μπρος στην προσπάθεια να δείτε καλύτερα.
Μη χρησιμοποιείτε πολλά μαξιλάρια αφού μπορεί να επιβαρύνει τη στάση του 

σώματος.
Μην υποτιμάτε τον κίνδυνο για τον αυχένα σας. Για παράδειγμα, προτού 
μετακινήσετε μια μεγάλη ντουλάπα, προειδοποιεί ο ειδικός, σκεφτείτε 
πόσο μπορεί να επιβαρυνθεί ο αυχένας και η πλάτη σας.
Κοιμηθείτε καλά. Στα προβλήματα που σχετίζονται με τις διαταραχές του 
ύπνου, προσθέστε τον μεγαλύτερο κίνδυνο μυοσκελετικού πόνου.

«Πιασμένος» αυχένας: Έξι κινήσεις που 
ανακουφίζουν και προφυλάσσουν
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O 
Λευκός Πύργος αποτελεί αναμφίβολα το σύμβο-
λο της Θεσσαλονίκης. Επιβλητικός παρατηρητής 
της Νύμφης του Θερμαϊκού, ακρογωνιαίος λίθος 
στον πολεοδομικό ιστό της πόλης, ένας «τοποτη-

ρητής» της ιστορίας των τελευταίων αιώνων.
Στο εσωτερικό του και γύρω απ' αυτόν, σε στεριά και 
θάλασσα, εκτυλίχθηκαν συγκλονιστικά γεγονότα κι αν ο 
Πύργος είχε φωνή θα χρειαζόταν άλλους τόσους αιώνες 
που στέκει αγέρωχος εκεί, στην άκρη της παραλίας, για 
να εξιστορήσει συμβάντα με σφαγές, διαδηλώσεις, απερ-
γούς και επαναστάσεις, γεγονότα με βασιλιάδες, πολιτικούς 
και στρατιώτες, με καλλιτέχνες κι ερωτευμένους της ζωής, 
αφού με την πάροδο των γενεών κατέστη ο... συνήθης αυτό-
πτης μάρτυρας της πόλης.
Παρ' όλο που είναι γνωστός τοις πάσι στην ελληνική επι-
κράτεια και πέρα απ' αυτή, και τα τελευταία χρόνια σε κάθε 
επιτυχία αθλητικού ομίλου της Θεσσαλονίκης φλέγεται από 
παραληρούντες οπαδούς ή περικυκλώνεται από συμμετέ-
χοντες σε συλλαλητήρια, παρ' όλο που είναι καθημερινό 
σημείο αναφοράς και τίποτε δεν γίνεται χωρίς αυτόν, ο χιλι-
οτραγουδισμένος Λευκός Πύργος παραμένει ένας... άγνω-
στος. Οχι μόνο γιατί σήμερα πολλοί αγνοούν τη χρήση του 
αλλά, όπως επισημαίνει και η ερευνητική προσπάθεια, καρ-
πός ενός βιβλίου, «η δημοτικότητά του είναι αντιστρόφως 
ανάλογη με τη γνώση της ιστορίας του».

Η ιστορία του
Ο ερευνητής - συγγραφέας κ. Δημήτρης Τσιρόγλου στο 

βιβλίο του με τον τίτλο «Λευκός Πύργος» και με υπότιτλο 
«ήτο ο πύργος ούτος Βαστίλλη τις της Θεσσαλονίκης» ανα-
ζήτησε σ' όλες τις πηγές, τις καλές και τις κακές περιόδους 
του μνημείου.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει αβίαστα το 
ερώτημα: πόσοι άραγε γνωρίζουν την πραγματική ιστορία 
του Λευκού Πύργου;
Οι πιο πολλοί γνωρίζουν ότι κάποτε ήταν φυλακή. Ενα 
ποσοστό μικρό απαντά ότι ονομαζόταν και Πύργος του 
Αίματος, λιγότεροι ότι κάποτε ονομαζόταν Πύργος του Λέο-
ντος ή Πύργος των Γενιτσάρων και ελάχιστοι γνωρίζουν 
ιστορικές λεπτομέρειες για το μνημείο-σύμβολο της Θεσ-
σαλονίκης, που κατάφερε στο πέρασμα του χρόνου να επι-
σκιάσει τα άλλα μνημεία και εμβλήματα της Θεσσαλονίκης.
Κι όμως έπαιξε ρόλο στην Επανάσταση του 1821. Μετονο-
μάστηκε αρκετές φορές ανάλογα με τα γεγονότα. Πολλές 
φορές στην πολύχρονη ιστορία του χρησιμοποιήθηκε ως 
φυλακή και πολλοί πέθαναν στα υγρά κελλιά του με μαρτυ-
ρικό τρόπο. Ασπρίστηκε και ξαναβάφτηκε για να σβηστεί το 
μαύρο παρελθόν του, άλλαξε όψη και χρήση, μέχρι να κατα-
λήξει σήμερα να είναι μόνιμος παρατηρητής και παραστά-
της στην καθημερινότητα της πόλης.
Ουδείς απ' όσους ασχολήθηκαν όμως με τη δική του ιστο-
ρία δεν μπόρεσε να βρει την ακριβή ημερομηνία ανέγερσής 
του, ούτε την αρχική του ονομασία. Ισως και να μην υπάρχει 
συγκεκριμένη ημερομηνία και ο Πύργος να καταστράφηκε 
και να ξαναχτίστηκε. «Το μόνο σίγουρο, λέει στην «K» ο κ. 
Δημ. Τσιρόγλου, είναι ότι σε αυτό το σημείο υπήρχε πάντα 

ένας πύργος, λόγω στρατηγι-
κής θέσης. Από τα ιστορικά 
στοιχεία εξάγεται το συμπέ-
ρασμα ότι ο Λευκός Πύργος 
ως κομμάτι ενός μεγαλύτε-
ρου κτιριακού συγκροτήμα-
τος επισκευάστηκε κι ανακαι-
νίστηκε το 1536.

Τον 20ό αιώνα
Στις αρχές του 20ού αιώνα 
αποτίναξε τη χρήση της 
φυλακής και έγραψε πολύτι-
μες σελίδες της ιστορίας. O 
ίδιος όμως πύργος το 1911 
έχασε από κατεδάφιση το 
σπουδαίο οκταγωνικό του 

περιτοίχισμα με τους γραφικούς μολυβδοσκέπαστους πυρ-
γίσκους. Στα πόδια του εκτέθηκαν τα κομμάτια του γερμα-
νικού αερόπλοιου «Ζέπελιν» που κατέρριψαν οι Σύμμαχοι 
στον A΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ στην κορυφή του ο ιστός 
της σημαίας, που βρίσκεται στον πυργίσκο, προέρχεται από 
το τουρκικό θωρηκτό «Φετχί Μπουλέντ» που βύθισε ο N. 
Βότσης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το 1912 και άνοιξε τον 
δρόμο της απελευθέρωσης.
Στα αξιοσημείωτα των μυστηρίων του Πύργου, σύμφωνα με 
τον κ. Τσιρόγλου, είναι ότι συνδέεται με το υπόγειο σύστημα 
στοών της πόλης. Το 1914 προτάθηκε για δεύτερη φορά η 
κατεδάφισή του αλλά γλίτωσε λόγω «υψηλής δαπάνης κατε-
δαφίσεως». Γλίτωσε επίσης το '17 από τη μεγάλη πυρκαγιά, 
«θρήνησε» τον βασιλιά Γεώργιο με τεράστιες μαύρες λωρί-
δες υφάσματος από τις επάλξεις του, υποδέχθηκε αργότερα 
τον Ελ. Βενιζέλο αλλά και τους πρόσφυγες από τη M. Ασία. 
Από τις επάλξεις του ήχησε μεγάφωνο του πρώτου ραδι-
οφωνικού σταθμού που λειτούργησε στα Βαλκάνια. Εγινε 
έδρα προσκόπων, έδρα της ναυτικής διοίκησης, της διοί-
κησης αεράμυνας, φόρεσε κατά καιρούς στέμμα, κανόνια, 
συρματοπλέγματα, αντιαεροπορικά πυροβόλα. Το 1941 
ζωγραφίστηκαν στην επιφάνειά του δέντρα και σπίτια για 
καμουφλάζ κι έχασε τη λευκή του απόχρωση στην οποία 
όφειλε το σύγχρονο όνομά του. Αργότερα στέγασε ένα ναΐ-
δριο και το 1943 καταγράφηκε στα ριζά του μια πράξη αντί-
στασης φοιτητών.
Στολίστηκε με φανταχτερά λαμπιόνια από τον δήμο. Το 
1958 έχασε το επιβλητικό κτίριο του κήπου του και το 
1963 ο Δαλιανίδης γύρισε σκηνές της ταινίας «Κάτι να 
καίει» στις επάλξεις του. Το 1968 έκαναν τον πυργίσκο 
του αναψυκτήριο-κοσμικό κέντρο, αργότερα αναψυκτή-
ριο του ΕΟΤ.
Το 1978 γλίτωσε με ελάχιστες φθορές από τον μεγάλο σει-
σμό, άρχισε να χάνει έναν-έναν τους πλανόδιους υπαίθρι-
ους φωτογράφους του, πριν καταλήξει το 1985 να γίνει αυτό 
που είναι σήμερα: Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης αλλά και 
επάκτιο κόσμημα για την πιο τρυφερή ματιά των κατοίκων 
της πόλης.

Τόπος συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας
Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και οι εντυπωσιακές ενέργειες 
κοινωνικών ομάδων από τις επάλξεις του αποτελούν κυρίως 
τα τελευταία χρόνια ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην νεότερη 
ιστορία του Λευκού Πύργου.
Εκτός από τους ερωτευμένους που τον χρησιμοποίησαν για 
να συγκινήσουν και εκτός από τα συλλαλητήρια και τις εκδη-
λώσεις διαμαρτυρίας που λαμβάνουν χώρα στην πλατεία 
του, το ίδιο το μνημείο έχει επιλεγεί «ως φόντο που προκα-
λεί αίσθηση» για την προβολή αιτημάτων.
Το 1994 μέλη της Οικολογικής Κίνησης κρέμασαν αεροπανό 
στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν την οικοπεδοποίηση 
του Χορτιάτη. Πέρυσι συμβασιούχοι του ΥΠΠΟ κρέμασαν 
μαύρα υφάσματα διαμαρτυρίας και πριν από λίγες ημέρες 
ένας ιδιοκτήτης Ιντερνετ καφέ κρεμάστηκε ριψοκίνδυνα με 
ορειβατικό σχοινί από τις επάλξεις για να διαμαρτυρηθεί 
για το νέο νόμο, ξεδιπλώνοντας και πανό με το αίτημά του.

Παραμένει... στο ύψος του
Ο Λευκός Πύργος δεν πρόκειται να... ψηλώσει. Τουλάχιστον 
για τους επόμενους μήνες τα έργα πέριξ του Λευκού Πύρ-
γου, στα οποία προβλεπόταν απομάκρυνση παλαιότερης 
επιχωμάτωσης στην περίμετρό του με παράλληλη ανάδειξη 
της εισόδου του, δεν πρόκειται να γίνουν, καθώς η σχε-
τική πρόταση δεν συμπεριελήφθη, μάλλον λόγω έλλειψης 
πόρων, στα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη νέα διαμόρ-
φωση ο Λευκός Πύργος θα «κέρδιζε» από τη βάση του 140 
εκατοστά και το ύψος του θα ξεπερνούσε τα 35 μέτρα από 
33,90 που είναι σήμερα. Τα έργα προϋπολογισμού 600 εκα-
τομμυρίων δραχμών (τιμές 1997) στόχευαν στην καλύτερη 
ανάδειξη του μνημείου με νέα δάπεδα, φωτισμό, καθιστικά, 
διαμορφώσεις πλατείας, του αλσυλλίου κ.τ.λ.

Αγνωστες πτυχές από την ιστορία
του Λευκού Πύργου
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Φ
αίνεται πως το πραγματικό 

«νόημα» των Χριστουγέν-

νων σιγά-σιγά χάνεται κα-

θώς όλο και περισσότερα 

παιδιά αγνοούν τι γιορτάζουμε. 

Σύμφωνα με μία ενδιαφέρουσα μελέτη 

που έπεσε στα χέρια μου, σε δείγμα 

χιλίων παιδιών στο βρετανικό εμπορικό 

κέντρο Brent Cross Center, ένα στα πέντε 

παιδιά πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός 

είναι ο διάσημος ποδοσφαιριστής Ντέι-

βιντ Μπέκχαμ… 

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, 

το 52% των παιδιών ηλικίας 5 έως 12 

ετών, θεωρούν πως ανήμερα της 25ης 

Δεκεμβρίου γιορτάζουμε τα γενέθλια του 

Σάντα Κλάους...

Η ιστορία της Γέννησης φαίνεται να προ-

καλεί σύγχυση στα περισσότερα παι-

διά, καθώς το 35% πιστεύει ότι ο Ιησούς 

γεννήθηκε στο Βόριο Πόλο, ενώ το 27% 

ισχυρίζεται πως η μητέρα του Ιησού 

τον γέννησε μέσα σε εκκλησία... Εν τω 

μεταξύ, το 10% πιστεύει ότι ο Ρούντολφ 

το ελαφάκι βρισκόταν μέσα στο στάβλο 

τη στιγμή της γέννησης του Χριστού...

Το 25% πιστεύει ότι οι βοσκοί βρήκαν τη 

φάτνη με τη χρήση των χαρτών Google 

ενώ το 15% θεωρεί πως οι Μάγοι του 

έδωσαν ως δώρα λαμπιόνια και στολί-

δια...

Όπως αποκαλύπτει η ίδια έρευνα, τα 

παιδιά έχουν μπερδέψει την πραγμα-

τική έννοια των Χριστουγέννων με το να 

έχουν μάθει απλώς να περιμένουν δώρα 

από τον Σάντα...

Ανάμεσα σε εκείνα που δεν πιστεύουν 

ότι ο Ιησούς είναι ποδοσφαιριστής - και 

μάλιστα επιθετικός - θεωρούν πως είναι 

αστροναύτης ή κάποιος δημοφιλής καλ-

λιτέχνης…

Τελικά, φαίνεται πως κάπου ξεχαστήκαμε 

στην πορεία της ζωής μας και ειδικότερα 

στη ζωή των παιδιών μας. Χάσαμε, μέσα 

σε όλα τα άλλα και το αληθινό νόημα της 

πιο χαρούμενης γιορτής. Δήθεν εκσυγ-

χρονισμένοι και ολοκληρωτικά ξενο-ε-

πηρεασμένοι απορρίψαμε εκείνα που 

νιώθαμε και γνωρίζαμε και μετατρέψαμε 

τα Χριστούγεννα σε πάρτι με άφθονη 

ψυχική και σωματική κραιπάλη. 

Η άγια γιορτή έγινε ρεβεγιόν, μπουζου-

κογλέντια, γεμιστή γαλοπούλα, τυπικές 

και ανούσιες ευχές, e-cards και SMS, 

περιττά δώρα χωρίς αγάπη και γλυκιά 

προσμονή. 

Αλήθεια, που πήγε η μαγεία των Χρι-

στουγέννων; όχι πάντως αυτή που προ-

σπαθούμε κάθε χρόνο με το ζόρι να δημι-

ουργήσουμε από υποχρέωση. Τι γιορτά-

ζουμε τελικά τα Χριστούγεννα; Τη γέν-

νηση του Χριστού ή τη βίζιτα του Σάντα 

Κλαους με δώρα Made in China!    

Αλλά και στα σχολεία τι διδάσκονται 

σήμερα τα παιδιά; Σε βιβλίο της Ε’ τάξης 

Δημοτικού βλέπουμε τον Χριστό σαν ένα 

απλό μωρό χωρίς φωτοστέφανο. Ένα 

παιδί κάποιου πρόσφυγα να θέτει σε 

αμφιβολία για το αν υπάρχουν άγγελοι. 

Και όλο το κεφάλαιο για τα Χριστούγεννα 

αναφέρεται στη μάγισσα Φρικαντέλα... 

Ακόμη βλέπουμε τα Θεοφάνεια να είναι 

ένας απλός αγώνας κολύμβησης... Βάζουν 

τα παιδιά να φαντάζονται ότι είναι αντι-

κείμενα και όχι νοήμονα όντα. Πλύση 

εγκεφάλου επίσης γίνεται ειδικά για τους 

εξωγήινους. Τι έχουμε να δούμε ακόμη...

Εμείς εδώ πάντως, σε πείσμα των σύγ-

χρονων ιδεοληψιών, επιμένουμε να γιορ-

τάζουμε τα Χριστούγεννα αυθεντικά, 

όπως μάθαμε και θυμόμαστε από τα παι-

δικά μας χρόνια.

Σας εύχομαι ολόψυχα Ευτυχισμένα παρα-

δοσιακά Χριστούγεννα!  

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Τι γιορτάζουμε τελικά
 τα Χριστούγεννα;

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

«Χριστός επί γης»
 Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Αγία Γραφή. Βιβλίο αιώ-
νιο. Σοφία άνωθεν. Αλή-
θεια ατόφια. Eκεί διαβά-
ζουµε: «Θεός εφανερώθη 

εν σαρκί» (Α’ Τιµοθ. 3,16). «Ο Λόγος 
σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ηµίν» 
(Ιωαν. 1,14). «Επί της γης ώφθη και 
εν τοις ανθρώποις συνανεστράφη» 
(Βαρούχ 3,38). «Το πλήρωµα της 
Θεότητος σωµατικώς» (Κολασ. 2,9). 
Δηλαδή; Όπως εύστοχα λέγει ο Θεο-
λόγος Γρηγόριος, «Χριστός επί γης». 
Με άλλα λόγια, ο Θεός στη γη. Ο Θεός 
άνθρωπος.
Γυρίστε πίσω. Αγναντέψτε το παρελ-
θόν. Δείτε τι έγινε πριν χιλιάδες χρό-
νια. Βρείτε το πάλι στην αιώνια αλή-
θεια. Ακούστε το αψευδές στόµα του 
Θεού. Διαβάστε στην Αγία Γραφή. Στην 
Παλαιά Διαθήκη. Στη Γένεση. Ιδού τι 
είπε ο Θεός: «Ποιήσωµεν άνθρωπον 
κατ’εικόνα ηµετέραν και καθ’οµοίω-
σιν...» (Γενεσ. 1,26), «Και έπλασεν ο 
Θεός τον άνθρωπον, χουν λαβών από 
της γης και ενεφύσησεν εις το πρόσω-
πον αυτού πνοήν ζωής, και εγένετο ο 
άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν» (Γενεσ. 
2,7). Δηλαδή; Άνθρωπος επί γης. Για 
πρώτη φορά εµφανίζεται ο άνθρωπος 
στη γη.
Ιστορικοί σταθµοί στην ιστορία της 
ανθρωπότητας. Της οικουµένης. Του 
σύµπαντος. Εγωκεντρικό; Εγωϊστικό; 
Ίσως. Άλλ’αυτή είναι η πραγµατικό-
τητα. Μόνο ο άνθρωπος είναι ψυχο-
σωµατικός. Πνευµατοσωµατικός. 
Πριν από χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος 
στη γη. Πριν από 2022 χρόνια ο Χρι-
στός στη γη. 
Έφερε στη γη τον άνθρωπο ο Θεός 
δηµιουργός. Από αγάπη. Για να ζει. 
Να ευφραίνεται. Ν’απολαµβάνει τα 
κάλλη της δηµιουργίας. Τον έφερε 
«κατ’εικόνα» για να αποκτήσει το 
«καθ’οµοίωσιν». Ήρθε στη γη ο Θεός 
σαν άνθρωπος για τον άνθρωπο. Από 
ανάγκη του ανθρώπου. Για τη σωτη-
ρία του ανθρώπου. Για να ταπεινωθεί 
ο Θεός. Για να σταυρωθεί. Για να πεθά-
νει. Για να βοηθήσει τον άνθρωπο ν’α-
ποκτήσει το «καθ’ ομοίωσιν». Για να 
σώσει τον άνθρωπο. Για να υιοθετήσει 

τον άνθρωπο. Στη γη ο Χριστός, «ίνα 
πας ο πιστεύων εις αυτόν µη απόλη-
ται, άλλ’έχει ζωήν αιώνιον» (Ίωαν. 
3,16). Στη γη ο Χριστός, ο ποιµήν ο 
καλός, για να σώσει τον άνθρωπο. Το 
πρόβατο το απολωλός.
Η άπειρη αγάπη του Θεού έφερε τον 
άνθρωπο στη γη. Ο ξεπεσµός. Η αθλι-
ότητα. Το αµαρτωλό σκοτάδι του 
ανθρώπου. Η ανάγκη της σωτηρίας 
του ανθρώπου, έφεραν το Χριστό 
στη γη. Αντίθεση και ανοµοιότητα 
τροµερή στην αιτία των δύο αυτών 
συγκλονιστικών γεγονότων. 
Δύο χιλιετίες από την ενανθρώπηση 
του Θεού και ποια είναι η κατάσταση 
της ανθρωπότητας; Πόλεμοι. Αιμα-
τοχυσίες. Μίσος. Ανηθικότης. Τρα-
γικά γεγονότα στην Ουκρανία, στο 
Ιράν και σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Η 
ανθρωπότητα σκουντουφλάει. Έχασε 
την πυξίδα της. Τον προορισμό της. 
Γι’αυτό πρέπει όλοι μας να ξανασκε-
φθούμε τα γεγονότα των Χριστου-
γέννων. Τη γέννηση του Χριστού στη 
Βηθλεέμ. Ο καθένας από μας να ετοι-
μάσει τη δική του φάτνη. Μια πνευ-
ματική φάτνη να γίνει η ψυχή του και 
η καρδιά του. Ο Χριστός να γεννηθεί 
εφέτος σ́ αυτή την πνευματική φάτνη. 
Να την θερμάνει. Να την καθαρίσει. 
Χρειάζεται επιστροφή. Αλλαγή δρό-
μου για τον καθένα από μας.
Ευλογημένοι μου χριστιανοί, να γιορ-
τάσουμε φέτος τα Χριστούγεννα με 
πραγματική μετάνοια. Με ταπεί-
νωση. Με αγάπη για τον Χριστό και 
τον συνάνθρωπο. Με κτήμα το «γνώθι 
σαυτόν». Με καθαρή καρδιά και συμ-
μετοχή στη Θεία Κοινωνία. Έτσι θα 
είναι πλήρης η ένωσή μας με τον Χρι-
στό. Να ζούμε στη γη με τον Χριστό, 
ώστε φεύγοντας δια του θανάτου να 
συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι 
μαζί Του αιωνίως. Να είναι πλήρης και 
παντοτινή η ένωσή μας με τον Χριστό.
Εύχομαι σε όλους καλά και ευλογη-
μένα Χριστούγεννα και ευτυχισμένο 
τον καινούργιο χρόνο. Ενωμένοι με 
τον Χριστό στην παρούσα ζωή και 
στην αιώνια Βασιλεία Του. Μαζί. Για 
πάντα μαζί με τον Χριστό. 
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Ο Ευρωπαϊκός πύργος 
της Βαβέλ

Ε
πειδή πολλά γράφονται και ακόμη 
περισσότερα θα γραφτούν για την 
«υπόθεση Καϊλή» και το Qatargate, 
θεώρησα πως είναι χρήσιμο να α-

κουστούν κάποια πράγματα που αφορούν 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά χωρίς 
δημοσιογραφικές υστερίες και τηλεοπτι-
κούς φανφαρονισμούς. 
Τα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
φιλοξένησαν κατά καιρούς, μαθητευόμε-
νους πολιτικούς, διακεκριμένες προσωπι-
κότητες, πολιτικούς υπό απόσυρση, γνω-
στά ονόματα, παγκόσμιες «φίρμες» αλλά 
και πάσης φύσεως λαμόγια. 

Όσα περιγράφω, τα έζησε από κοντά τις 
δεκαετίες του ’80 και του ’90, στενός συγ-
γενής μου όταν εργαζόταν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, σ’ αυτή την σύγχρονη Βαβέλ 
ανθρώπων, ιδεών, πολιτικής αλλά και γλωσ-
σών. 
Τα πολιτικά κόμματα των κρατών μελών 
όταν καταρτίζουν τα ψηφοδέλτια για τις 
ευρωεκλογές, φροντίζουν πρώτα απ’ όλα 
να έχουν μια καλή και τραβηχτική μόστρα 
για τους ψηφοφόρους αλλά και την διε-
θνή αίγλη που τα συνοδεύει. Για παρά-
δειγμα η Ελλάδα, είχε ως ευρωβουλευ-
τές την Nανά MΟΥΣΧΟΥΡΗ και τον Σταύρο 
ΞΑΡΧΑΚΟ, ενώ από τα έδρανα του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, πέρασαν ο Otto de 
HABSBOURG-LORRAINE πρωτότοκος υιός 
του Καρόλου 1ου, τελευταίου Αυτοκρά-

τορα της Αυστρίας, ο Franz Ludwig Schenk 
Graf von STAUFFENBERG, γιός του Συνταγ-
ματάρχη Claus von STAUFFENBERG, που 
αποπειράθηκε ανεπιτυχώς να δολοφονή-
σει τον Χίτλερ, η Susanna AGNELLI, της γνω-
στής οικογενείας, ο  Sergio PININFARINA, 
εμπνευστής και σχεδιαστής της Ferrari, ο 
συγγραφέας Maurice DRUON, ο φιλόσο-
φος Gérard ISRAËL, ο Felice IPPOLITO, γεω-
λόγος-μηχανικός, που πρωτοστάτησε στην 
ανάπτυξη της ατομικής ενέργειας στην Ιτα-
λία και άλλοι. Καθαρόαιμοι πολιτικοί που 
θήτευσαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
ήταν οι Jacques CHIRAC, Jean-Marie LE PEN, 
Lionel JOSPIN, Alain JUPPE, Laurent FABIUS, 
Georges MARCHAIS και βεβαίως ο Valéry 
GISCARD d' ESTAING. Η Ελλάδα, είχε κατά 
καιρούς, επάξια εκπροσωπηθεί από τους 
Eυάγγελο AΒΕΡΩΦ-TΟΣΙΤΣΑ, Μαριέττα 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Μανώλη ΓΛΕΖΟ, Nικήτα 
KΑΚΛΑΜΑΝΗ,  Λεωνίδα KΥΡΚΟ, Bασίλη 
EΦΡΑΙΜΙΔΗ,  Iωάννη TΖΟΥΝΗ και άλλους 
που με την παρουσία τους τίμησαν την χώρα 
μας. Όμως, τα κόμματα όταν καταρτίζουν τα 
ψηφοδέλτια για τις ευρωεκλογές, θυμίζουν 
τον πονηρό χασάπη που μαζί με το καλό 
κρέας, βάζει και κατιμά για να κερδίσει στο 
ζύγι. Αυτή η λογική μας οδήγησε στις πρό-
σφατες εξελίξεις 
Σήμερα, έχουμε πέσει πολύ χαμηλά μιας και 
η Ελλάδα, που εκπροσωπείται στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο από 21 βουλευτές, έχει 

δύο από αυτούς να βρίσκονται στην φυλακή 
και μια ακόμη να ελέγχεται για οικονομι-
κές ατασθαλίες. Βεβαίως δεν τολμώ να ισχυ-
ριστώ ότι στην ευρωπαϊκή πολιτική κονί-
στρα είναι όλοι άγγελοι, αφού πολλά περί-
εργα και ύποπτα έχουν συμβεί και συμβαί-
νουν, όμως σημασία έχει ότι τρείς εκπρό-
σωποι-βουλευτές της Ελλάδος με τις πράξεις 
τους κηλίδωσαν την εικόνα της χώρας μας σε 
όλο τον πλανήτη. 
Χρήσιμο λοιπόν θα είναι, όταν τα κόμματα 
καταρτίζουν ψηφοδέλτια, να λαμβάνουν 
υπ’ όψη ότι τα πρόσωπα που επιλέγουν για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν πρέπει να 
έχουν ως πρωταρχικό μέλημα τα δικά τους 
συμφέροντα και τον πλουτισμό, αλλά την 
προβολή της χώρας μας και των συμφερό-
ντων της. 

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ
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Το National Ethnic Press Council of Canada, υπό την προεδρία του κ. Θωμά 
Σάρα και τη διεύθυνση της κας Μαρίας Σάρα-Βουτσινά διοργάνωσαν 

υπέροχη Χριστουγεννιάτικη εορτή σε μια κατάμεστη αίθουσα 500 ατόμων 
με εξαιρετικό φαγητό και ξεχωριστές παρουσίες. Μπράβο και του χρόνου!

... ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ κα ΛΟΥΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ

Την περασμένη Παρασκευή ήμουν καλεσμένη 
από την κόρη του κ. Θωμά Σάρα, την κα Μαρία 
Βουτσινά, να παρευρεθώ στην γιορτή με γεύ-
μα, στην απονομή βραβείων The Yearly Awards 

Event που παραθέτει ο κ. Σάρας ως εκδότης της εφη-
μερίδας «Πατρίδες» και πρόεδρος του οργανισμού 
National Ethnic Press and Media Council of Canada 
(NEPMCC). 
Όλα τόσο όμορφα οργανωμένα. Συγχαρητήρια στην 
οικογένεια Σάρα. Κάθισα στο τραπέζι του κ. Θανάση 
Κουρτέση με καλεσμένους τον κ. Γιώργο και την κα 
Ειρήνη Καλομοίρη, τον κ. Σάββα και την κα Άντζελα 
Λεβέντη, την κόρη του Φωτεινή, δυναμική κυρία… 
την Χριστιάνα με τις φωτογραφίες και η έκπληξη μου 

με τον αξιότιμο κι αξιόλογο Βουλευτή κ. Άρη Μπα-
μπίκιαν, MPP στην περιοχή του Scarborough. 
Η παρέα πολύ ωραία με φαγητό νοστιμότατο από τον 
κ. Νίκο Νικολόπουλο με παραδοσιακό αρνάκι, αλλά 
και όλοι με ανοικτή καρδιά. Σκεπτόμαστε κι αυτούς 
που έχουν ανάγκη να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. 
Ακόμα, όλοι βλέπουμε και δεν μπορούμε να προ-
λάβουμε να καλύψουμε τις ανάγκες του κοσμάκη , 
γνωστοί κι άγνωστοι. Το λιγότερο που μπορούμε να 
κάνουμε είναι να δώσουμε ελπίδα ότι είμαστε μαζί 
τους με οποιοδήποτε τρόπο! Όλοι να δούμε καλύτε-
ρες ημέρες!
Καλά Χριστούγεννα σε όλους με τις καλύτερες σκέ-
ψεις και πράξεις στους πονεμένους της εποχής μας, 

όποιοι κι αν είναι. Είθε ο Χριστούλης και η Παναγία 
μας να ακούσει τις προσευχές και τις ευχές για ένα 
καλύτερο αύριο μετά τις δύσκολες ημέρες που με 
πόνο περνούν φίλοι και άγνωστοι στην εποχή μας.
Ας ευχηθούμε όλοι μαζί να μη μας λείψει η ελπίδα, 
να χαρούμε ό,τι καλό και χαρούμενο έρχεται στο νέο 
έτος. Χρόνια πολλά σε όλους.
Με τις ευχές όλων που υποστηρίζουν τα media, τις 
εφημερίδες μας για τον καινούριο χρόνο. Ευχαρι-
στούμε κ. Κουρτέση.
Χρόνια πολλά κι ευτυχισμένες οι ημέρες που ξημε-
ρώνουν με νέες ελπίδες.
Με εκτίμηση, 
Λούση Γρηγοριάδη
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Toronto • Montreal • Vancouver

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

Γιορτινή 
Γαλατόπιτα µε 
Φρούτα του ∆άσους

Εκτέλεση
1. Προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 400°F.
2. Αλείφουμε ελαφρά ένα στρογγυλό ταψί (διαμέτρου περίπου 23 εκατ.)  με λίγο από το λιωμένο 

βούτυρο. 
3. Τοποθετούμε τα μισά raspberries και blackberries, απλωμένα στο ταψί.
4. Ανοίγουμε ένα - ένα τα φύλλα κρούστας στον πάγκο εργασίας μας και τα αλείφουμε ελαφρά 

με το λιωμένο βούτυρο. 
5. Μετά ένα – ένα τα τυλίγουμε πρώτα ελαφρά σε σχήμα σχοινιού και μετά τα διπλώνουμε σε 

ρολό που να μοιάζει με τριαντάφυλλο. Τα τοποθετούμε ένα- ένα ξεκινώντας από το κέντρο 
του ταψιού πάνω από τα φρούτα μας. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να γεμίσει το 
ταψί με τα τριαντάφυλλα μας. Στη συνέχεια, και για να γεμίσουμε τα όποια κενά υπάρχουν στο 
ταψί, σπάμε μερικά ακόμα φύλλα κρούστας σε κομμάτια και τα τοποθετούμε, όπου χρειάζεται 
ανάμεσα στα τριαντάφυλλα. 

6. Αλείφουμε την επιφάνεια της πίτας με το υπόλοιπο λιωμένο βούτυρο, την βάζουμε στον 
φούρνο μας και την ψήνουμε για περίπου 18-20 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει το φύλλο.

Προετοιμασία κρέμας (custard)
7. Χτυπάμε καλά το αυγό, τους κρόκους και το μέλι.
8. Προσθέτουμε  το γάλα, την κρέμα γάλακτος, την βανίλια, την κανέλλα και το ξύσμα λεμονιού. 

Τα χτυπάμε μέχρι να έχουμε ένα ομοιόμορφο μείγμα. 
9. Μόλις ροδίσει το φύλλο, βγάζουμε το ταψί από το φούρνο. Προσθέτουμε στο ταψί σίγα -  σιγά 

και προσεκτικά την κρέμα έτσι ώστε να αφήνουμε περιθώριο να απορροφάτε σταδιακά ώστε 
να μην καλύψουμε και τις τραγανές άκρες του φύλλου. Η κρέμα μας στο τέλος θα πρέπει να 
γεμίσει περίπου τα  ¾ του ταψιού.

10. Eπιστρέφουμε το ταψί στο φούρνο μας για περίπου 12-15 λεπτά ακόμα. Η γαλατόπιτα μας θα 
είναι έτοιμη όταν θα είναι αφράτη καθώς την πιέζουμε ελαφρά.

11. Βγάζουμε την γαλατόπιτα από το φούρνο, την αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά (5-10 λεπτά) και 
την πασπαλίζουμε με τα υπόλοιπα μούρα, την ζάχαρη άχνη και τα φύλλα μέντας.

• ½ κούπα λιωμένο βούτυρο
• ½ κούπα μούρα (raspberries) 
• ½ κούπα βατόμουρα (blackberries)
• 1 πακέτο (454 γρ.) φύλλο κρούστας Krinos
• 1 αυγό
• 2 κρόκους αυγών
• ½ της κούπας μέλι Attiki

• ¾ της κούπας γάλα πλήρες 
• ¾ της κούπας κρέμα γάλακτος
• 1 κουτ. του γλυκού βανίλια
• ¼ κουτ. του γλυκού κανέλλα
• Ξύσμα από 1 λεμόνι 
• Ζάχαρη άχνη
• Φρέσκα φύλλα μέντας

Υλικά

που τόσο αγαπήσαμε 

ΣΥΝΤΑΓΗ
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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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Η
Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά το 
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου στο πολιτισ τικό 
μακεδονικό κέντρο πραγματοποίησε την 
καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή για 

τη νεολαία και για το χορευτικό group.
Οι γονείς παρακολούθησαν τα παιδιά να χορεύουν 

ελληνικούς χορούς με μεγάλη χαρά και ενθουσια-
σμό.
Ο Άγιος Βασίλης έδωσε τα δώρα του σε όλα τα παι-
διά ήταν πραγματικά μία πάρα πολύ ωραία εκδή-
λωση και καμαρώσουμε τα παιδιά μας να χορεύουν 
Συγχαρητήρια σ τους δασκάλους και σ τους υπεύ-

θυνους  για την ωραία οργάνωση  στον Σταυρό το 
Τσιρλή και στο Βασίλη τον Λιάβ.
Ο πρόεδρος της παμμακεδονικής Γιώργος Δημητρα-
κόπουλος ευχαρίστησε τους γονείς τους δασκάλους 
και τα παιδιά και τους ευχήθηκε Καλή Χρονιά και 
καλή πρόοδο να έχουν στα μαθήματά τους.

Μπράβο στη Παμμακεδονική που χτίζει το αύριο
 του Ελληνισμού της διασποράς. 

Ξεχωριστό έργο από τον Πρέδρο κ. Γιώργο Δημητρακόπουλο, 
το Διοικητικό Συμβούλιο, τους δασκάλους και τους εθελοντές
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Ρώτησα Τον Θεό.

Θεέ μου, όταν αποφάσισα να 
σε ακολουθήσω..είπες πως 
θα βαδίσουμε μαζί αυτόν τον 
δρόμο..

Αλλά παρατήρησα πως στις 
πιο δύσκολες στιγμές της 
ζωής μου... υπάρχει μόνο ένα 
ζευγάρι πατημασιές ... δεν 
καταλαβαίνω...γιατί όταν σε 
χρειαζομουν πολύ .. Εσύ με 
άφησες.

Ο Θεός μου χαμογέλασε & 
μου είπε...

Πολυακριβο παιδί μου...

Σε αγαπώ και... δεν σε άφησα 
ποτέ ...

Στις στιγμές της δοκιμασίας 
και πόνου ,που βλέπεις ένα 
μόνο ζευγάρι πατημασιές ...

Σε κρατούσα στην αγκαλιά 
μου.

Ρώτησα Τον Θεό
της Μαρίας Συτυλίδου
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H θαλασσα 
Της Εύας Πετροπουλου Λιανού -  Συγγραφέας παιδικής λογοτεχνιας 

Κ
αποτε ενας ναυτικός ρωτησε ενα περι-
στέρι , πως ειναι να πετας;
και το περιστέρι απάντησε, εσυ με 
ρωτάς που εισαι καθε μέρα στη 

θάλασσα και με το γερό σκαρι σου
σκιζεις τα κύμματα στα δυο. Εχεις πλήρωμα 
θαρραλέο και δεν φοβασαι τις τρικυμιές.. 
Ενω εγω απλά πετάω, ποτε χαμηλά, πότε ψηλά, 
αλλά πάντα συναντώ σύννεφα και αεροπλάνα, 
τίποτα το συνταρακτικό. 
Εσυ να μου πεις για τις περιπέτειες σου...
Αυτα είπε το περιστέρι και ο ναυτικός, που ηταν 
καπετάνιος σε ενα μπρικι, άρχισε να ιστορεί για 
τις νυχτες με το φεγγαρι ολόγιομο και τις γοργό-
νες να κλαίνε στους υφάλους καμεμένους από 
πορτοκαλι και κοκκινα κοράλια, να κλαίνε για 
τις αδερφες τους η για τις τυχες των ταξιδιωτών 
που χάθηκαν σε ανύποπτες φουρτούνες.
Μια από αυτες τις ιστορίες θα σας εξιστορήσω 
απόψε  που ειναι η σεληνη απαλή και η νυχτα 
ροδαλή και τα αστερια λαμποκοπούν οντας 
χαρούμενα ψηλά εκεί στο θόλο του ουρανού. 
Πριν χρόνια λοιπόν ζούσε ενα δελφίνι  στα νερά 
του Ατλαντικού και τραγουδούσε και έπαιζε με 
τα αλλα τα δελφίνια της φυλής του, ωσπου μια 
μερα ξύπνησε και τιποτα δεν ηταν ιδιο οπως 
πριν . Αλλαξαν ολα στη γειτονια του, βρεθη-
καν να εχουν πλαστικά μπουκαλια και τονους 
από λάστιχα σε καθε κοραλοσπηλιά, τα φύκια 
αρρώστησαν  και τα δελφινια μανταλώθηκαν 
στις πιο βαθιες σπηλιές. 
-Μα τι συμβαίνει; Αρρωστησε η θαλασσα, 
επιασε ιωση ο ωκεανος, του απάντησαν τα 
μπαρμπούνια που περαστικά κι αυτά, εψαχναν 
καλύτερα νερά και πιο καθαρά. 
- Αρρωστησε η θαλασσα, μα δεν γινεται αυτό, 
η θαλασσα ειναι ζωντανος οργανισμος με τη 
δυνατοτητα της αυτο ιασης, εχει ιωδιο και 
φωσφορο και αλάτι, σκέφτηκε το δελφίνι... απο-
φασίζοντας να βγει στο βυθό , να παει να δει 
απο κοντα τι ακριβως συνέβηκε . 
Μολις ανέβηκε λιγο πιο ψηλά, αντικρυσε ενα 
θέαμα τρομαχτικό, σακούλες πλαστικές και 
μπουκάλια επεπλεαν, και λαστιχα απο αυτοκι-
νητα και ενα αλλο σωρό ειδων σκουπίδια. Το 
δελφίνι αρχισε να κολυμπάει  μπρος πισω ανή-
συχο και να κανει τουμπες. Ειναι όλα αλήθεια, 
ελεγε και ξαναελεγε . Η θαλασσα αρρρωστησε 
και γεμισε εξανθήματα και πληγές. Πρεπει να 
βρω μια λυση, μα πως θα μπορεσω;
Ειμαι μικρό και ..... οσο σκεφτόταν είδε την 
χελώνα καρέτα καρετα να κολυμπάει αμέριμνα, 
ψαχνωντας για τροφη.
Θα ρωτησω τη χελώνα καρετα - καρεττα αυτη 
θα μπορεσει να με βοηθήσει, αφου ανεβαι-
νει σι=υχνα στην επιφάνεια για να γεννήσει τα 
μικρά της, σκεφτηκε και γρήγορα εκανε βιαστι-
κές κινήσεις με την ουρά του, για να την προ-

φτάσει ..
- Τι μου λες, αρρώστησε η Θαλασσα; εκανε ενα 
μορφασμό η χελώνα καρεττα καρέττα καθως 
μασουλαγε ενα φύκι, από πότε; Εχει πολύ 
πυρετό; Να της κάνουμε βεντούζες, απάντησε 
και συνέχισε να κολυμπαει προς ενα ευφορο 
έδαφος οπου ειχε και πλαγκτον. 
- Βεντούζες, τι ειναι αυτό πάλι; Αυτοι οι μεγάλοι 
όλο με ακαταλαβίστικες λέξεις μιλούν και ποτε 
δεν μα εξηγούν τα ανεξήγητα... ολο φιλοσφίες 
και μετά ... εμεις οι νέες γενιές χανόμαστε στο 
πως και τι έπρεπε να κάνουμε!!!
Κυρα χελώνα καρέττα - καρέττα ,  δεν θελω 
συμβουλές η βεντούζες, να με βοήθησετε θέλω. 
αρρωστησε και γέμισε εξανθηματα, και πληγες 
και ρόζους.Πρ'επει να βρούμε ενα γιατρικό, κοι-
ταξτε λιγο γύρω σας, σταματηστε επιτέλους να 
μασουλάτε...
Η χελώνα καρεττα - καρεττα σταμάτησε να 
μασουλάει και κοιταξε γύρω της, αντικρυζο-
ντας ενα θέαμα μακάβριο, με σακούλες πλαστι-
κές  να υπάρχουν σε καθε κοραλο υφαλο και 
πλαστικά μπουκάλια να κειτονται στον βυθό, 
και λαστιχα αυτοκινητου να μπλοκαρουν την 
εισοδο στα σπιτα της σμέρνας και του καβουρα 
και του αστερια και γενικά να επικρατεί ένα χάος 
... Αυτο δεν ειναι ιωση, είπε κατηγορηματικα η 
χελώνα και συνέχισε να μασουλαέι τα φύκια 
της. 
- Δεν ειναι ιώση ;  και πως το ξερεις, αναρωτη-
θηκε το δελφινι
- Απλά το ξέρω, και γνωρίζω και ποιος ειναι ο 
υπεύθυνος για αυτη την κατάντια... Μαλλον οι 
υπεύθυνοι
Οι άνθρωποι !!!
- Οι άνθρωποι, τι ειναι αυτό, ψάρια απο τους 
βάλτους; ρώτησε όλο απορια το δελ́φινι 
- Οχι δεν ειναι ψαρια των βάλτων, οι άνθρωποι 
ειναι άνθρωποι . Ειναι διαφορετικοί από μας 
γιατι στεκονται και κινούνται εξω απο τα νερα, 
αναπνεουν και ζουν τρωγοντας ο ενας τον αλλο 
αλλα και εμας και αλλα ζωα, το χειροτρο ομως 
ειναι οτι δεν ξερουν να κρύβουν τα σκούπιδια 
τους, να τα ανακυκλωνουν, όπως εμεις, και τα 
πετούν στη θάλασσα. Αυτοι το εκαναν αυτο. 
Εχω κακη εμπειρια μαζι τους, τους βλέπω πως 
φέρονται σε μενα και τα παιδια μου οταν παω 
να γεννησω. Ειναι τερατα!!!
- το δελφίνι τρόμαξε αλλα είπε αποφασισμένο , 
τέρατα η δράκοι εγω θα πάω να τους πολεμησω 
και να τους στείλω πίσω τα κουπιδια τους. αυτα 
ίπε και κολύμπησε θυμωμένα προς άγνωστη 
κατευθυνση . 
μετα απο μηνες ακουστηκε στην δελφινο 
αγγελη οτι ενα μικρο γκρι δελφινι πιαστηκε στα 
διστυα ενος ψαρα και πεθανε σαν ηρωας. Ειπαν 
οτι βρεθηκε να κολυμπαει στην επιφανει και 
πολυ κοντα σε πόλεις ειπαν οτι καθε νυχτα μετε-
φερε με το ρυγχος του, μπουκαλια πλαστικα 
και τα αφηνε στην ακτη το πρωι  οι ανθρωποι 
που πηγαιναν στην παραλία εβρισκαν βουνά 
απο πλαστικά μπουκάλια και πλαστικες σακού-
λες να τους περιμένουν και συνοφρύαζαν  και 
φωναζαν και εκαναν γκριμάτσες και ηταν πολύ 
ενοχλημένοι, και πηγαν στις αρχες και ζήτησαν 
απο το Δημο να καθαρίσει τα απορρίματα, γιατι 
καποιοι ασυνειδητοι  τα πέταξαν  και αυτοι δεν 
μπορουν ουτε να κολυμπήσουν, ουτε να καθί-
σουν άνετα να πιουν  τον καφε τους, 
Φωναξε τα απορριματοφορα ο Δημος και 
μαζεψε 3 φορτηγα πλαστικά, και δεν ήξερε που 
να τα πάει, αφου γνώριζε και ο ιδιος, ότι το πλα-

στικό δεν διαλύεται ευκολα και θέλει χιλίαδες 
χρόνια για να γινει η αποσυνθεση του, οπου 
όμως κι εαν το πετάξει η θάψει, θα είναι επιβλα-
βές  για το περιβάλλον...
Οπως και να είχε η όλη ιστορία,  έδωσε την 
εντολή να πάνε τα φορτηγά με  τα απόβλητα στη 
χωματερή και να τα λιώσουν. 
Καθε νύχτα το δελφίνι συνέχιζε να μεταφερει 
ότι πλαστική σακούλα ή οτι άλλο έβρισκε πετα-
μένο στον βυθό και στην αυλή του σπιτιού του. 
Μετέφερε πλαστικές σακούλες και μπουκά-
λια και  κουτιά τενεκεδένια από αναψυκτικά, 
είχε βρει και φίλους,  και η χελώνα καρέττα – 
καρέττα , και κανα δυο χταπόδια ερχόντου-
σαν να τον βοηθήσουν σε όλη αυτή την επιχεί-
ρηση . Ομως όσο κι εαν αδειαζαν το βυθό όσο 
κι εαν προσπαθούσαν, την επομένη μέρα, πάλι 
έβρισκαν  αδεια πλαστικά μπουκάλια να βρι-
σκονται θαμμένα στην άμμο και να έχουν μπερ-
δευτεί με το φαγητό τους. Η Φαλαινα χτες παρ 
ολιγον να καταπιεί ενα καπάκι απο αναψυκτικό  
κι ενα μικρο πλαστικό κουτάλι, δεν ηξεραν τι  
ήταν όλες αυτές οι βρωμιές μεχρι που η χελώνα 
καρέτα- καρέτα , που ηταν κοσμογυρισμένη, 
τους εξήγησε οτι αυτά ειναι σκουπίδια ανθρώ-
πων και τα πετούν σε όλες τις θάλασσες. Ολα 
τα ψάρια  εχουν μετακομίσει απο τις σπηλιές 
τους κι εχουν πάει σε άλλες  κοραλοσπηλιές, να 
μείνουν. Η χελώνα καρέττα- καρέττα είπε οτι οι 
θάλασσες δεν εχουν πλεόν πλαγκτόν και πολλα 
από τα φύκια εχουν δηλητηριαστεί. 
Μα δεν μπορούμε να ζούμε ετσι , στην αβε-
βαιότητα και στη δυστυχία, είπε θυμωμένα το 
δελφίνι. Πρέπει να τους δείξουμε οτι είμαστε 
εδω κάτω και ζούμε με τις οικογένειες μας και η 
θάλασσα αρρωσταίνει μέρα με τη μέρα. 
- Και τι να κάνουμε; Ρώτησε η χελώνα, αυτοί 
εχουν διαλύσει ότι βρίσκεται μπροστά τους, και 
τα δάση και τον αέρα. Στη θάλασσα θα σταμα-
τούσαν;
- Πρεπει να δράσουμε, πρέπει να στείλουμε 
ένα μηνυμα σε αυτούς τους τους ανθρώπους; 
- Μα πως; Ειπε παλι η χελώνα. Αυτοι ειναι 
πολλοί και δεν μιλάνε την ιδια γλώσσα με εμας. 
Δεν μας καταλαβαίνουν. 
- Μας καταλαβαινουν, επέμενε το δελ-
φίνι. Υπάρχουν καποιοι απο αυτούς, οι μικροί 
άνθρωποι που μας καταλαβαίνουν.Το νιωθω. 
Πρεπει να ειδοποιήσουμε τους μικρούς ανθρώ-
πους να μας βοηθήσουν. Να σταματήσουν να 
πετάνε τα σκουπίδια τους στη θάλασσα μας .Θα 
βρούμε τρόπο. Πρέπει εαν θέλουμε να παρα-
μεινουμε ζωντανοί και με καθαρές θάλασσες. 
- Πως εισαι τοσο σίγουρο; Ανταπάντησε η 
χελώνα καρέττα- καρέττα. 
- Πριν κάμποσο καιρό ταξίδεψα με την οικο-
γένεια μου, για να δούμε μακρινούς συγγε-
νείς, τα δελφινόξαδερφια μας , που μένουν σε 
ενα κομμάτι γης, που βρέχεται απο θάλασσα. 
Εκει είχα μια περιέργη συνάντηση με ενα μικρο 
άνθρωπο, θαρρώ, δεν ήξερα τι ζωο ήταν, γιατι 
δεν καταλάβαινα την ομιλία του και δεν ερχόταν 
στην θάλασσα, μονο εγώ πλησίαζα στην ακτή... 
- Ακόμη ζείς, ήσουν τυχερός. Οι άνθρωποι 
συνήθως σκοτώνουν τα δελφίνια κι όλα τα άλλα 
ψάρια, η για να τραφούν ή για να κάνουν λιπά-
σματα για την επιδερμίδα τους. Τέρατα σου λέω, 
τους ξέρω καλά εγω, που αναγκάζομαι νύχτες 
ολάκερες να περιμένω να φύγουν, για να πάω 
να γεννήσω τα αυγά μου και μετά γρήγορα 
φέυγω και τα αφήνω τα δύστυχα στη μοίρα 
τους...

Τέρατα ειναι όλοι τους, συνέχισε η χελώνα 
καρέττα- καρέττα.
 -Πιστεύω σε αυτόν τον μικρόν  άνθρωπο, 
δεν με πείραξε, ούτε προσπάθησε να με φυλα-
κίσει. Παιζαμε πολύ συχνά και μου έμαθε και 
πολλά κόλπα, θα προσπαθήσω να τον βρώ και 
να του ΄δωσω ένα μήνυμα, συνέχισε αισιό-
δοξα το δελφίνι τις σκέψεις του.Αν καταφέρω να 
φτάσω και πάλι στην ακτή, θα υπάρχει τρόπος 
να του στείλω ένα μηνυμα. 
Θα σου πω λοιπόν, οι άνθρωποι περνούν ώρες 
στη θάλασσα, τις μέρες που έχει συνέχεια ήλιο . 
Κάθονται ξαπλωμένοι και ποτε γυρίζουν δεξιά, 
πότε αριστερά, πάνω σε τεράστια παπλώματα, 
τους βλεπω συχνά, ειπε η χελώνα καρέττα- 
καρέττα. Θα είναι η μοναδική σου ευκαιρία να 
τους στείλεις ενα μήνυμα, αλλά μόναχα στους 
μικρούς ανθρώπους. Θα σου πω τι θα κάνεις, 
θα βρείς ενα μπουκάλι γυάλινο, σίγουρα θα 
υπάρχει εκεί κοντά στους κοραλένιους υφά-
λους, θα μου το φέρεις εδω και θα πείς και 
στους ιππόκαμπους και στη σουπιά, να ερθουν  
στο σπίτι μου. 
-Μα για ποιο λόγο;  Ρωτησε το δελφίνι παρα-
ξενεμενο.
-Εχω μια ιδέα, ειπε με νόημα η χελώνα και συνέ-
χισε να μασουλάει τα φύκια της 
Ετσι κι εγινε , οταν οι αχτίνες του ήλιου δεν φάι-
νονταν πια, μαζεύτηκαν όλοι στην κοραλοσπη-
λια της χελώνας καρέττα- καρέττα. Εκεινη άνοιξε 
το γραφείο της και πήρε δυο τρυα  πουπουλα 
κι ένα χαρτί, είπε στη σουπιά να βάλει όσο πιο 
πολλή δύναμη είχε και να της φυσήξει το μελανι 
της πανω στα πουπούλα, αρχισε να γράφει 
και να γράφει σε αυτό το χαρτί κι όταν πλέον 
τελέιωσε τα δίπλωσε και τα έβαλε στο γυάλινο 
μπουκαλι, που τους ειχε φέρει το δελφίνι. Γυρισε  
προς τους ιπποκαμπους και τους είπε με αποφα-
σιστική φωνή , τώρα ξερετε τι πρέπει να κάνετε. 
Οι ιππόκαμποι έφυγαν καλπάζοντας με το  
μπουκαλι στερεωμενο ανάμεσα τους,  κολύμπη-
σαν για αρκετη ώρα, μέχρι που έφτασαν μέρα 
πια σε μια ακτή. Με μια ακροβατική φιγούρα, 
εριξαν τον γυαλινο μπουκάλι προς την ακτή κι 
εκείνο πήγε και σφηνώθηκε, ανάμεσα σε κατι 
ξαπλώστρες, οπου ήταν μια οικογένεια. 
Ενα παιδί που επαιζε αμέριμνο με τα κουβαδά-
κια του λιγο πιο εκει, πήγε να μαζέψει πέτρες 
και όστρακα και βρήκε το γυάλινο μπουκάλι. 
Το πήρε και το πήγε στον παππού του, κοιτα 
παππού τι  βρήκα, ενα γυάλινο μπουκάλι κι εχει 
μέσα ένα μήνυμα, σίγουρα θα προκειται για 
θησαυρό. Ο παπούςπήρε το μπουκάλι, ανοιξε 
τιο καπάκι κι έβγαλε το σημείωμα με προσοχή  
και διάβασε δυνατά: 
«Εδω σε αυτη την μπλέ χώρα που κατοικούμε, 
και εσυ αποκαλείς θάλασσα, ζούμε πριν ακόμη 
γεννηθείς, πριν ακόμη μαθεις να περπατάς, πριν 
ακόμη καταλαβείς τι είσαι;
Εδω σε αυτη την μπλε χωρα που κατοικούμε κι 
ονομάζει θαλασσα, εχεις το θράσσος και την 
μολύνεις κάθε λεπτό  με ότιδήποτε σε ενοχλεί, 
χωρίς να ενδιαφέρεσαι. Σταμάτα να πετας τα 
σκουπιδια σου εδω, σταμάτα να ρίχνεις τα πλα-
στικά απόβλητα σου στην αυλή του σπιτιού μας 
και να μας δηλητηριάζεις το φαί μας. Σταμάτα 
αυτή τη στιγμή!!»
Υπογραφή 
Τα πλάσματα της θάλασσας 
Δελφινια – φαλαινες – καρχαριες
Κοράλια και φύκια 

ΤΕΛΟΣ
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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

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

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΡΑ

ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

7 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.
ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΥΡΙΑ

ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ

ΤΗΛ. ΣΤΗΝ κα ΦΩΤΕΙΝΗ
416.700.2892
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Τ
ο «φεγγάρι αν είσαι λαμπερό» εί-
ναι ένα από τα έξοχα τραγούδια του 
*Μάρκου βαμβακάρη, ο οποίος το 
έγραψε προς τα τέλη της δεκαετίας 

του 1950 διαβάζοντας στην εφημερίδα, πως 
οι  Ρώσοι θα στείλουν ανθρώπους στο φεγ-
γάρι! Πράγματι  λίγα χρόνια αργότερα στις 
12 Απριλίου 1961 ο Ρώσος  Γιούρι Γκαγκά-
ριν ήταν ο πρώτος αστροναύτης που ταξί-
δεψε στο διάστημα. Αλλά ας επιστρέψουμε 
στη γη …
Κάποια Χριστούγεννα προς τα τέλη της 
δεκαετίας του 1950 , ο Μάρκος βαμβακά-
ρης, ο «πατριάρχης» του λαϊκού μας τρα-
γουδιού, είχε ξεμείνει από δουλειά/
Τα κέντρα ήθελαν καινούργια ονόματα και 
τον Μάρκο, τον θεωρούσαν ξεπερασμένο.  
Είχε βεβαίως και το πρόβλημα με την παρα-
μορφωτική αρθρίτιδα, που τον  βασάνιζε 
για καιρό. Έτσι την έβγαζε σε μικρά μαγα-
ζάκια, καφενεία -ουζερί, τραγουδώντας με 
το  μπουζούκι του και βγάζοντας κατ΄ αυτό 
τον τρόπο ένα μικρό χαρτζιλίκι. Μαζί του 
έπαιρνε και τον υιό του τον Στέλιο. 
Πολλές φορές η αμοιβή τους ήταν σε τρό-
φιμα.  Εκείνα τα Χριστούγεννα ήταν πολύ 
περίεργα, ο κόσμος ήταν πολύ στριμωγμέ-
νος οικονομικά και το τεφτέρι στα μπακάλικα 
πήγαινε σύννεφο. Ο Μάρκος όμως δεν ήταν 
άνθρωπος να αφήσει χρέος στον μπακάλη ή 
τον μανάβη,  ήταν περήφανος.
Μέρες Χριστουγέννων και έπρεπε να ψωνί-
σει για το σπίτι, για την οικογένεια του. Έτσι 
το πρωί της παραμονής πήγε και έδωσε το 
δαχτυλίδι και τη βέρα του, σ’ έναν αργυ-
ραμοιβό και με τα χρήματα που πήρε, αγό-
ρασε ότι χρειαζότανε για το γιορτινό  τρα-
πέζι. Όμως όλο το βράδυ δεν μιλιότανε, το 
παράπονο του ήταν μεγάλο και ο πόνος του 
βαθύς. Τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, τόσα 
τραγούδια, τόσες επιτυχίες, τόσοι άνθρωποι 
έφαγαν ψωμί από κεινον με τα τραγούδια 
του και να τον έχουνε ξεχάσει; Χριστουγεν-
νιάτικα, να αναγκαστεί να δώσει την βέρα 

και το δαχτυλίδι του;
Ο Μάρκος  στο τραπέζι παρέμεινε σιωπη-
λός, μόνο σε κάποια στιγμή ψιθύρισε …
Οι εφημερίδες γράψανε πως οι Ρώσοι αρχί-
ζουν να στέλνουν ανθρώπους στο φεγ-
γάρι… Ύστερα σιώπησε και πάλι.
Αφού απόφαγαν, τα παιδιά και η γυναίκα 
του πήγαν για ύπνο,  ενώ εκείνος κάθισε 
όπως συνήθιζε  στο υπόγειο και έπιασε το 
μπουζούκι. 
Κάποια στιγμή βγήκε στην αυλή και κοίταξε 
για αρκετή ώρα ψηλά στον  ουρανό. Έκανε 
αρκετό  κρύο, αλλά ο ουρανός ήταν  πεντα-
κάθαρος και το Χριστουγεννιάτικο φεγγάρι, 
ολόγιομο και φωτεινό!  Ο Μάρκος στάθηκε 
και το κοίταξε επίμονα. Ήταν τόσο όμορφο,  
λαμπερό και ζωντανό, που φαίνεται ότι 
προσπάθησε να του μιλήσει, να του πει τον 
καημό του, τον πόνο του, να του πει τα πόσα 
έχει τραβήξει.
 Ξαφνικά κάτι φωτεινό, σαν να πέρασε από 
τη  σκέψη του, εκείνη τη στιγμή γύρισε στο 
υπόγειο , πήρε ένα τετράδιο και έγραψε ….  
Χιλιάδες χρόνους στα ψηλά,
 συντρόφους έχεις τ’ άστρα….
Σε λίγη ώρα είχε ολοκληρώσει ένα θαυμά-
σιο τραγούδι, το οποίο είναι μια συνομι-
λία θα λέγαμε, του Μάρκου με το φεγγάρι, 
το οποίο συμβουλεύει, να αποφύγει τους 

ανθρώπους, γιατί θα αποκτήσει και κείνο 
πόνους και βάσανα! Οι στίχοι του τραγου-
διού είναι συγκλονιστικοί! 
 *Αξίζει να διαβάσετε τόσο την συγκλονι-
στική  «Αυτοβιογραφία» του Μάρκου Βαμ-
βακάρη (εκδόσεις Παπαζήση), όσο και το 
βιβλίο «Άγιος μάγκας» (εκδόσεις Κάκτος) , 
όπου ο Στέλιος Βαμβακάρης  μιλάει για το 
πατέρα του …

Χιλιάδες χρόνους στα ψηλά, 
συντρόφους έχεις τ’ άστρα, 
απόφευγε τη΄νε τη γη, 
γιατί’ ναι ξελογιάστρα.

Ποτέ μην θες φεγγάρι μου, 
ανθρώπους να γνωρίσεις, 

γιατί τα βάσανα της γης, 
και συ θα τ’ αποκτήσεις.

Ανθρώπου μάτι μη σε δει, 
φεγγάρι μου να ζήσεις, 
γιατί αν είσαι λαμπερό, 
χωρίς να θες θα σβήσεις. 

Κάτσε στην ησυχία σου,
και μες τη μοναξιά σου,
όλοι της γης ζηλεύουνε,
να δούνε τα καλά σου.

Παρτίδες με τους άνθρωπους, 
στο λέγω μην ανοίξεις,
γιατί σκληρά θα πληγωθείς,
και θα μετανοήσεις.

Οι άνθρωποι είναι κακοί, 
στη γήινη τη σφαίρα, 
κι από τη γη δεν πρόκειται, 
να δεις μιαν άσπρη μέρα.

Πίκρες καημούς και βάσανα, 
θα έχεις προ τη πύλη,
ποτέ δεν θα γελάσουνε, 
τα δυο γλυκά σου χείλη.

Κι αν είσαι τόσο πλούσιο,
μην έχεις εμπιστοσύνη,
οι άνθρωποι δεν γνωρίζουνε,
ποτέ τους καλοσύνη. 

“Φεγγάρι αν είσαι λαμπερό” 
Μάρκου βαμβακάρη - Α! Ερμηνεία: Μάρκος Βαμβακάρης (1960)
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Ο 
δήμαρχος John Tory λέει ότι αναμένει πλήρως ότι το Eglinton Crosstown θα 
λειτουργήσει κάποια στιγμή το 2023, παρά τις πολυάριθμες καθυστερήσεις 
που έχουν πλέον αφήσει το έργο χωρίς δημόσιο χρονοδιάγραμμα ολοκλή-
ρωσης.

Ο Τόρι έκανε το σχόλιο στο CP24 κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο τέλος του 
έτους το πρωί της Πέμπτης, ενώ παραδέχτηκε ότι η εκτίμηση των 12 μηνών είναι απλώς 
η «καλύτερη εικασία» του και δεν βασίζεται σε εσωτερικές πληροφορίες.
«Αυτοί (η επαρχία) κατά κάποιο τρόπο έχουν υποδείξει ότι πρόκειται να είναι μέσα 
στον επόμενο χρόνο και καλά μέσα στο επόμενο έτος, αλλά νομίζω ότι όταν καθίσουμε 
εδώ αυτήν την περίοδο του χρόνου, είτε θα λειτουργήσει είτε θα λειτουργήσει», είπε. 
«Αυτή είναι η εικασία μου. Αλλά δεν ξέρω τίποτα περισσότερο από κανέναν άλλο. 
Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να έβγαιναν και να έλεγαν ότι αυτή είναι η ημερομηνία. 
Αυτό κάνουμε. Αυτό είναι το λάθος».
Η κατασκευή της γραμμής διαμετακόμισης ξεκίνησε το 2011 και αρχικά είχε προγραμ-
ματιστεί να ολοκληρωθεί το 2020 εν μέσω πολυάριθμων καθυστερήσεων που στη 
συνέχεια έγιναν αντικείμενο νομικής αγωγής μεταξύ της Metrolinx και της κοινοπρα-
ξίας που είναι υπεύθυνη για την κατασκευή του έργου.

Eglinton Crosstown will open in 2023 
but it’s only my ‘best guess,’ Toronto 
mayor says

Βαριά χιονόπτηση κατευθύνεται προς το 
Τορόντο και το GTA 

Το Environment Canada εξέδωσε προ-
ειδοποίηση για χειμερινή καταιγίδα 
για το Τορόντο λέγοντας ότι τα ταξί-

δια θα γίνουν «επικίνδυνα» την Παρα-
σκευή και το Σάββατο, επηρεάζοντας τα 
χριστουγεννιάτικα ταξιδιωτικά σχέδια για 
πολλούς αυτό το Σαββατοκύριακο.
Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία εξέ-
δωσε την προειδοποίηση την Πέμπτη το 
πρωί για το μεγαλύτερο μέρος του νότιου 
Οντάριο, καθώς ένα μείγμα έντονων ανέ-
μων, βροχής και χιονιού πρόκειται να πλή-
ξει την περιοχή από απόψε προς Σάββατο.
Βροχές ή χιόνια αναμένεται να ξεκινήσουν 
αργά σήμερα το απόγευμα ή νωρίς σήμερα 
το απόγευμα πριν μεταβούν σε βροχές για 
πολλές περιοχές απόψε.

Το Environment Canada λέει ότι «κατα-
στροφικοί άνεμοι» μαζί με το χιόνι θα ανα-
πτυχθούν το πρωί της Παρασκευής και θα 
συνεχιστούν μέχρι το Σάββατο. Οι θερμο-
κρασίες αναμένεται να σημειώσουν επί-
σης κατακόρυφη πτώση το πρωί της Παρα-
σκευής, με αποτέλεσμα πιθανό παγετό.
«Ευρεία χιονόπτωση θα αναπτυχθεί το 
πρωί της Παρασκευής. Πολύ κρύος άνεμος 
αναμένεται να αναπτυχθεί την Παρασκευή 
και να παραμείνει μέχρι το Σαββατοκύ-
ριακο», ανέφερε η Environment Canada 
στον ιστότοπό της.
Αύριο αναμένονται ριπές ανέμων με ταχύ-
τητα 90 έως 100 km/h που δημιουργούν 
«εκτεταμένο χιόνι που θα μειώσει σημα-
ντικά την ορατότητα».

Γ
ια τη δολοφονία ενός 59χρονου 
άνδρα στο Τορόντο κατηγορούνται 
οχτώ έφηβα κορίτσια ηλικίας από 
13 έως 16 ετών, σύμφωνα με σχε-

τική ανακοίνωση των καναδικών αρχών.
Το θύμα, το οποίο ακόμη δεν έχει ταυτο-
ποιηθεί, τη στιγμή της επίθεσης ζούσε σε 
καταφύγιο αστέγων.
Σύμφωνα με το CBC, οι Αρχές απάντη-
σαν σε κλήση για έναν άνδρα με τραύ-
ματα από μαχαίρι λίγο μετά τα μεσάνυχτα 
της Κυριακής, σύμφωνα με τον αρχιφύ-
λακα της αστυνομίας του Τορόντο Τέρι 
Μπράουν.
Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο 
νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύ-
ματά του, ενώ πρόσφατα είχε ξεκινήσει 
να διαμένει σε κοινωνική στέγη.
Οι έφηβες, η ταυτότητα των οποίων δεν 

έχει αποκαλυφθεί, καθώς προστατεύεται από την καναδική νομοθεσία, συνελήφθη-
σαν κοντά στον τόπο του εγκλήματος, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν διάφορα όπλα, 
τα οποία κατασχέθηκαν.
Τα ανήλικα κορίτσια που γνωρίστηκαν μεταξύ τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
είχαν απασχολήσει την αστυνομία και στο παρελθόν σύμφωνα με τον Μπράουν.
«Δεν γνωρίζουμε πώς ή γιατί συναντήθηκαν εκείνο το βράδυ και γιατί ο προορισμός 
τους ήταν το κέντρο του Τορόντο», είπε, ενώ πρόσθεσε ότι εικάζεται πως το ίδιο βράδυ 
είχαν εμπλακεί σε προγενέστερη διαμάχη.
Σε δηλώσεις του στο δίκτυο CBC Toronto κάτοικος κοντινού καταφυγίου για αστέγους 
είπε πως τα ανήλικα κορίτσια μαχαίρωσαν το θύμα στο στομάχι, όταν εκείνος προσπά-
θησε να την προστατεύσει, καθώς οι έφηβες την προσέγγισαν ζητώντας αλκοόλ.
«Δεν ήξερα αν είχαν μαχαίρι ή κάτι άλλο. Ήμουν απλά φοβισμένη», είπε και εξήγησε πώς 
ξέφυγε από τα ανήλικα κορίτσια και μετέβη στο καταφύγιο για προστασία.
O δήμαρχος του Τορόντο δήλωσε: «Είμαι εξαιρετικά προβληματισμένος από τη νεαρή 
ηλικία των κατηγορουμένων και από τον αριθμό των ανθρώπων που φέρονται να εμπλέ-
κονται σε αυτή τη δολοφονία. Οι σκέψεις μου είναι με τους φίλους αυτού του ανθρώπου 
και όλους όσοι τον γνώριζαν καθώς θρηνούν την απώλειά του».

Οχτώ έφηβες κατηγορούνται για 
τον φόνο 59χρονου άνδρα

Ν
έες πληροφορίες έρχονται να ρί-
ξουν φως στα κίνητρα του μακε-
λειού στο Vaughan, όπου ένας 
73χρονος σκότωσε πέντε γείτονές 

του και τραυμάτισε μια γυναίκα σε πολυκα-
τοικία του Βον (προάστιο της πόλης), μία υ-
πόθεση που έχει συγκλονίσει την καναδική 
κοινή γνώμη.
«Όλα τα θύματα ήταν ένοικοι της πολυκα-
τοικίας», είπε ο αρχηγός της τοπικής αστυ-
νομίας Τζιμ ΜακΣουίν σε δημοσιογράφους 
και σημείωσε πως τρία από αυτά ήταν μέλη 
της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών.
«Είμαστε συγκλονισμένοι και λυπούμαστε 
πραγματικά που συνέβη ένα τέτοιο περι-
στατικό στην περιοχή μας», συμπλήρωσε.
Οι πέντε νεκροί εντοπίστηκαν σε τρία δια-
φορετικά διαμερίσματα της πολυκατοικίας. 
Μια 66χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και 
διακομίστηκε στο νοσοκομείο, είπε ο Μακ-
Σουίν, προσθέτοντας ότι η ζωή της δεν δια-

τρέχει κίνδυνο.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Toronto Star, 
η οποία επικαλείται δικαστικά έγγραφα, η 
γενική συνέλευση των ιδιοκτητών της πολυ-
κατοικίας είχε καταγγείλει πρόσφατα «απει-
λές, εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις» από 
τον Βίλι.
Ένας από τους αστυνομικούς πυροβόλησε 
τον δράστη και τον σκότωσε, στον τρίτο 
όροφο της πολυκατοικίας.
«Στις οικογένειες και τους φίλους των θυμά-
των του χθεσινού μακελειού στο Βον: οι 
σκέψεις μου είναι μαζί σας. Στην τραυμα-
τία εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση», 
έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρω-
θυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό.
Παρότι τα κρούσματα ένοπλης βίας στον 
Καναδά είναι πολύ λιγότερα σε σύγκριση με 
τις γειτονικές Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρ-
νηση υιοθέτησε πρόσφατα αυστηρότερη 
νομοθεσία για την οπλοκατοχή.

Ο ηλικιωμένος στο Vaughan είχε 
απειλήσει τους πέντε γείτονες πριν τους 
σκοτώσει



97ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ23 Δεκεμβρίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ98 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

23 Δεκεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com



99ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ23 Δεκεμβρίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ100 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

23 Δεκεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com



101ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ23 Δεκεμβρίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ102 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

23 Δεκεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com



LIFE 103ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

23 Δεκεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

LIFE

Kayley Gunner:
Μία αρκετά ενδιαφέρουσα στροφή 
στην καριέρα της

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

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

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

Η Φουρέιρα με 
μπουρνούζι στην 
χιονισμένη αυλή της

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

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

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

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

Κώστας Φραγκολιάς: Το 
δημόσιο ευχαριστώ σε Ρουβά 
- Ζυγούλη

Μαριαλένα και Καρολίνα έκαναν 
γυμναστική στο χιόνι με τα 
εσώρουχα

Nέο τραγούδι της 
Έλενας Τσαγκρινού 
με τον Dj Stephan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Τζέισον Μομόα: Ακόμα στηρίζει την 
Ζόι Κράβιτζ

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

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

Ντανιέλε Νάντσον: Το πιο σέξι 
μπικίνι του κόσμου

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

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

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

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

Η Μαρία Πεντράθα ανεβάζει τη 
θερμοκρασία με καυτές πόζες

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 Έλληνας σκοτώθηκε σε τροχαίο και 
βρέθηκε στις πύλες της Κολάσεως. Ο πορ-
τιέρης του εξήγησε ότι είχε τη δυνατό-
τητα να επιλέξει μια χώρα της Ευρώπης 
για να πάει στην κόλασή της.Αφού το σκέ-
φτηκε αρκετή ώρα, αποφάσισε να πάει 
στη Γερμανία. «Μετά από τόσα χρόνια, ας 
δω κι εγώ πως είναι να ζεις σε μια οργα-
νωμένη χώρα με πρόγραμμα και πολι-
τέλεια». Την ώρα που φτάνει λοιπόν στη 
γερμανική κόλαση για να δει πως είναι, 
άκουσε φωνές και ένας κύριος τον πλησί-
ασε και του είπε: «Τρέξε να σωθείς, εδώ 
πέρα μας βασανίζουν όλη μέρα με μαστί-
για και μετά μας βάζουν σε καζάνια με 
καυτό νερό. Το έβαλε στα πόδια ο Έλλη-
νας και συνέχισε να δοκιμάζει τις άλλες 
κολάσεις, αλλά παντού τα ίδια. Στο τέλος, 
είπε να πάει στην Ελληνική κόλαση! Την 
ώρα που έφτασε, αντίκρισε μια ερειπω-
μένη πύλη με μια φωτεινή ταμπέλα που 
έγραφε τη λέξη “ΚΟΛΑΣΗ”. Το “Κ” και το 
“Λ” όμως δεν άναβαν γιατί είχαν καεί τα 
λαμπάκια, οπότε έγραφε ΟΑΣΗ”. 
«Ελληνικό μπάχαλο!» σκέφτηκε. Όσο 
πήγαινε πιο κοντά άρχισε να ακούει μου-
σική και τραγούδια, χτύπησε το κουδούνι 
και του άνοιξε ένας νεαρός μεθυσμένος με 
ένα ποτό στο χέρι. Κοιτάζει μέσα και βλέ-
πει γλέντια, χορεύτριες, όργανα και γενικά 
μια γιορτινή ατμόσφαιρα. «Μα καλά τι 
γίνεται εδώ πέρα;» 

«Άστα μεγάλε, μαρτύριο! Μας βασανί-
ζουν όλη μέρα με μαστίγια και μετά μας 
βάζουν σε καζάνια με καυτό νερό.» του 
λέει ο μεθυσμένος. 
«Με κοροϊδεύεις;;;» είπε ο Έλληνας. 
«Αφού βλέπω ότι περνάτε φοβερά!» 
«Να μωρέ αφού ξέρεις πως είναι στην 
Ελλάδα… Τη μία χαλάνε τα καζάνια, την 
άλλη δε βρίσκουμε τα μαστίγια…

Πάει ένας μποντιμπίλντερ σε ένα μπαρ και 
λέει με άγρια φωνή στο μπάρμαν:
– Φέρε ένα ουίσκι, αλλιώς…
– Καλά ρε φιλαράκι! Θα στο βάλω αμέ-
σως, μη φορτώνεις!
Ξαναπάει ο τύπος την επόμενη μέρα και 
του λέει πάλι:
– Φέρε μου ένα ουίσκι, αλλιώς…
– Καλά ρε φιλαράκι! Θα στο βάλω αμέ-
σως, μη φορτώνεις!
Την επόμενη μέρα, πάλι το ίδιο σκηνικό!
– Φέρε ένα ουίσκι, αλλιώς…
– Ηρέμησε, στο φέρνω αμέσως! του έλεγε 
ο μπάρμαν.
Μετά από μια βδομάδα που γινόταν αυτό 
ξαναπάει ο μποντιμπίλντερ και λέει το 
ίδιο:Ο μπάρμαν  αγανακτισμένος πλέον 
με την αγριάδα του μποντιμπίλντερ του 
λέει κι εκείνος με άγρια φωνή:
– Ε, αλλιώς τι;
– Αλλιώς φέρε μία βότκα!

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 
αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα 
και περιορίζει τις πρωτοβουλίες σου.  

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

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

ΖΥΓΟΣ
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

Τριήμερη κατάληψη της Μυτιλήνης από τους Γάλλους 
στις 8-11 Νοεμβρίου 1901, λόγω μη εξοφλήσεως 

δανειακών οφειλών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

ΑΘΗΝΑ. Η κηδεία του Θεόδωρου 
Δηλιγιάννη - Ιούνιος 1905Γαλλικός στρατός 

στην Αθήνα, 1917

Επιστροφή του Ελευθέριου Βενιζέλου 
στην Αθήνα - Ιούλιος 1917

Τέλενδος, Δωδεκάνησα,
1932-1936

O EDWARD KENNEDY 
στην Ελλάδα το 1962

ΑΘΗΝΑ 1953. Καταστήματα 
στην οδό Αθηνάς

Το Υπερωκεάνειο «Βrittany»
ιδιοκτησίας Αφών Χανδρή φλέγεται 

στον Σκαραμαγκά την 8η Μαρτίου 1963

Αποβίβαση Γαλλικών και 
συμμαχικών στρατευμάτων 
στον Πειραιά - Ιούνιος 1917
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Η Σαμοθράκη είναι ένα πανέμορφο 
νησί του Βορείου Αιγαίου. Είναι 
γνωστή για την άγρια φυσική 
ομορφιά, τα παραδεισένια 
καταπράσινα τοπία, τις βάθρες και 
τη μυστηριακή της ατμόσφαιρα. 
Εδώ θα βρεις όλες τις πληροφορίες 
για τις διακοπές στη Σαμοθράκη, τις 
παραλίες, το φαγητό, τα αξιοθέατα 
και τα δρομολόγια πλοίων για το 
νησί

Η 
Σαμοθράκη είναι ένα αρκετά 
μεγάλο νησί του Θρακικού Πέ-
λαγους. Ξεχωρίζει για το άγριο 
παρθένο φυσικό τοπίο και την 

πυκνή της βλάστηση, που σπάνια συνα-
ντάται σε ελληνικά νησιά. Διακοπές στη 
Σαμοθράκη σημαίνει βόλτες στη φύση, 
επαφή με έναν πιο απλό τρόπο ζωής και 
απόλυτη χαλάρωση. Το νησί συνδυάζει 
μοναδικά βουνό και θάλασσα, με τις υπέ-
ροχες παραλίες του και το όρος Σάος που 
στέκει στο κέντρο του και φτάνει τα 1.600 
μέτρα. Η ορεινή Σαμοθράκη θα σε μαγέ-
ψει με τα εντυπωσιακά της τοπία, γεμάτα 
καταρράκτες, ποτάμια, πηγές, φαράγγια, 
βάθρες, μονοπάτια για πεζοπορία και πε-
ριοχές για ορειβασία. 
Η Χώρα του νησιού είναι χτισμένη αμφι-
θεατρικά μέσα στα δέντρα στην πλαγιά 
του όρους Σάος. Μια βόλτα στα γραφικά 
σοκάκια αυτού του παραδοσιακού οικι-
σμού θα σε γοητεύσει. Τα Θέρμα (ή Λου-
τρά) είναι, επίσης, must για τις διακοπές 
σου στο νησί. Εκεί μπορείς να κάνεις ιαμα-
τικά λουτρά, αλλά και βουτιές στη διά-
σημη Γριά Βάθρα. Από τα Θέρμα ξεκινούν 
και οι διαδρομές για το όρος Σάος. 

Η χώρα της Σαμοθράκης
Η χώρα είναι ο κατεξοχήν παραδοσιακός 
οικισμος του νησιου και είναι χτισμένη 
στο βουνό Σάος σε υψόμετρο περίπου 
300 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασ-
σας. Αξίζει να περπατήσετε στα όμορφα 
σοκάκια της, να χαζέψετε στα μικρά μαγα-
ζάκια με τα κεραμικά και τα τουριστικά 
είδη και να απολαύσετε τον καφέ σας στην 
πλατεία της χώρας με πολύ ωραία θέα 
προς το Αιγαίο Πέλαγος. Επίσης στην περι-
οχή θα βρείτε όμορφες παραδοσιακές 
ταβέρνες για φαγητό και για πιο αργά για 
ποτό. Ακόμη αξίζει να επισκεφθείτε μέρος 
του οχυρού των “Γκατιλούζι” το οπόιο 
σώζεται εως και σήμερα, την παμπάλαια 
και πολύ όμορφη εκκλησία της “Κοίμη-
σης της Θεοτόκου” που χρονολογείται το 
γύρω στο 1875, και το Λαογραφικό Μου-
σείο. Εάν βρίσκεσται στην Χώρα το πρωί, 
μπορείτε να περάσετε από τον παραδο-
σιακό φούρνο που ψήνει τα αρτοπαρα-
σκευάσματα του σε φούρνο με ξύλα και να 
προμηθευτείτε ότι σας κάνει όρεξη.

Θέρμα
Πρόκειται για ένα καταπράσινο οικισμό, 
περίπου 8 χιλιόμετρα από την Καμαριώ-
τισσα. Βρίσκεται σε ένα όμορφο τοπίο με 
πολλά πλατάνια, με βασικό χαρακτηρι-

στικό της περιοχής οι φυσικές της πηγές 
οι οποίες προσφέρονται για ιαματικά 
λουτρά. Το χωρίο είναι η αφετηρία για το 
μονοπάτι που καταλήγει στου πολύ γνω-
στούς καταρράκτες της Γριάς Βάθρας. Στην 
πλατεία του χωριού, θα βρείτε ταβέρνες, 
εστιατόρια και καταστήματα mini market 
για τα καθημερινά σας ψώνια.

Καμαριώτισσα
Το χωριό της Καμαριώτισσας, βρίσκε-
ται στο δυτικότερο άκρο του νησιού, 
είναι το κεντρικό λιμάνι του νησιού και 
εξ’αιτίας αυτού το χωριό με την περισσό-
τερη κίνηση στο νησί της Σαμοθράκης. Η 
Καμαριώτισσα οφείλει το όνομά της στην 
εκκλησία της «Παναγίας της Καμάρας» και 
στο ομώνυμο εικόνισμα που φυλάσσε-
ται εκεί. Στο χωριό αυτό θα βρείτε πολλές 
παραδοσιακές ταβέρνες, εστιατόρια και 
καφετέριες, πρακτορεία για να αγοράσετε 
εφημερίδες και περιοδικά, τράπεζες, πρα-
κτορεία ταξιδίων και άλλα καταστήματα 
που δύσκολα θα βρείτε σε άλλο σημείο 
του νησιού.

Παραλίες
Παρόλο που οι παραλίες της Σαμοθρά-
κης δεν είναι τόσο γνωστές όσο οι βάθρες 
της, δεν στερούνται φυσικής ομορφιάς. 
Σε αρκετές καταλήγουν καταρράκτες ή χεί-
μαρροι και όλες έχουν πεντακάθαρα κρυ-
στάλλινα νερά! Κάποιες από τις ωραιότε-
ρες παραλίες της Σαμοθράκης είναι:
Βάτος: Μία από τις πιο εντυπωσιακές 
παραλίες του νησιού. Περιβάλλεται από 
ψηλούς βράχους και είναι μεγάλη, με 
λευκή ψιλή άμμο, σμαραγδένια νερά και 
δέντρα. Προσεγγίζεται μόνο με καραβάκι.
Παχιά Άμμος: Η πιο πολυσύχναστη παρα-
λία της Σαμοθράκης. Η χρυσή άμμος, τα 
τιρκουάζ νερά και η πυκνή βλάστηση 
θυμίζουν μέρη εξωτικά. Η παραλία διαθέ-
τει ομπρέλες, ξαπλώστρες, εστιατόριο και 
beach bar και είναι προσβάσιμη οδικώς.
Κήποι: Ήσυχη, ερημική παραλία με 
σκούρα γκρίζα βότσαλα, γαλάζια νερά 

και υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Είναι η μεγα-
λύτερη του νησιού και πλαισιώνεται από 
βράχια.
Πύργος του Φονιά: Χαρακτηριστικό της 
παραλίας είναι τα ερείπια ενός μεσαιω-
νικού πύργου. Έχει γκρίζα βότσαλα και 
καταγάλανα νερά, ενώ εκεί εκβάλλουν τα 
νερά του Φονιά, του πιο γνωστού χειμάρ-
ρου της Σαμοθράκης.
Θέρμα: Η παραλία του ομώνυμου οικι-
σμού. Είναι οργανωμένη και έχει βότσαλα 
και πεντακάθαρα δροσερά νερά.
Γυαλί: Πήρε το όνομά της από τα διαυγή, 
κρυστάλλινα νερά της. Έχει λευκά βότσαλα 
και είναι προσβάσιμη με καραβάκι.

Βάθρες του Φονιά
Για τις βάθρες του «Φονιά», θα πρέπει να 
συνεχίσετε περίπου 1 χιλιόμετρο ανα-
τολικά μετά τον οικισμό Θέρμα και στο 
σημείο που ο δρόμος τέμνει το ρέμα του 
Φονιά, υπάρχει χώρος στάθμευσης οχη-
μάτων. Στη συνέχεια πρέπει να ακολουθή-
σετε το μονοπάτι, παράλληλα με το ρέμα 
του «Φονιά», μία πολύ ωραία διαδρομή 
μέσα σε ένα δάσος από πλατάνια. Η δια-
δρομή μέχρι την πρώτη βάθρα είναι η πιο 
προσβάσιμη, διαρκεί περίπου 30 με 45 
λεπτά και στο τέλος θα συναντήσετε τον 
ομώνυμο καταρράκτη που φτάνει σε ύψος 
τα 15 μέτρα. Εκεί μπορείτε να απολαύ-
σετε κρύο έως πολύ κρύο μπάνιο, αλλά 
και φυσικό ντους – μασάζ από το ορμη-
τικό νερό του καταρράκτη που πέφτει στο 
σώμα σας. Σαμοθράκη Βάθρες Του Φονιά 
fonias defteri Samothraki greektrips.
grΜπορείτε επίσης από αυτό το σημείο 
να συνεχίσετε την ανάβαση προς τον επό-
μενο καταρράκτη και τις επόμενες βάθρες 
όπου τα νερά γίνονται όλο και πιό κρύα. 
Η διαδρομή έχει ευδιάκριτη σήμανση και 
αν και είναι λίγο κουραστική θα αποζημι-
ωθείτε καθως θα συναντήσετε ένα πανέ-
μορφο τοπίο και το μπάνιο στις βάθρες 
είναι πολύ απολαυστικό. Βέβαια, χρειά-
ζεται να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και 
συγκεντρωμένοι στη δρόμο σας, καθώς 

είναι αρκετά κακοτράχαλος. Γι’ αυτό τον 
λόγο θα σας συνηστουσαμε να φορέστε 
παπούτσια που προστατεύουν τα δάχτυλα 
σας και είναι αναπαυτικά.

Παλιόπολη
Στην Παλιόπολη στεγάζεται το Αρχαιολο-
γικό μουσείο της Σαμοθράκης.Το Αρχαι-
ολογικό μουσείο, φιλοξενούνται αρχαι-
ολογικά ευρήματα που ήρθαν στο φως 
κατά τις αρχαιολογικές ανασκαφές που 
ξεκίνησε η Αμερικανική Αρχαιολογική 
Σχολή το 1938, όπως αυτά από το Ιερό 
των Μεγάλων Θεών. Στο μουσείο φυλάσ-
σονται πλήθος από χρηστικά αντικείμενα, 
κοσμήματα, αγάλματα, μετώπες από κτί-
σματα. Επίσης, υπάρχει κι ένα αντίγραφο 
του ακέφαλου αγάλματος της Νίκης της 
Σαμοθράκης εξίσου εντυπωσιακό με το 
πρωτότυπο, καθώς το πρωτότυπο στεγά-
ζεται στο μουσείο του Λούβρου στη Γαλ-
λία.Επίσης μπορείτε να δείτε και το Ιερό 
των Μεγάλων Θεών, έναν από τους σημα-
ντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της 
Ελλάδας,που ιδρύθηκε από τους Αιο-
λείς αποίκους του νησιού και ήταν αφι-
ερωμένο στην λατρεία και την τέλεση 
των Μυστηρίων των Μεγάλων Θεών. 
Στο χώρο του Ιερού βρέθηκε το 1863, 
το άγαλμα της πολύ διάσημης φτερωτής 
Νίκης της Σαμοθράκης, που σήμερα είναι 
ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα στο 
μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Καταρράκτης Κρεμαστού
Ο εντυπωσιακός καταρράκτης του Κρε-
μαστού που καταλήγει στη θάλασσα, βρί-
σκεται κοντά στην πανέμορφη παραλία 
του Βάτου. Είναι ο μεγαλύτερος καταρρά-
κτης της Μεσογείου και πέφτει από ύψος 
83 μέτρων μέσα στη θάλασσα. Ο μοναδι-
κός τρόπος προσέγγισης του εντυπωσια-
κού αυτού καταρράκτη είναι με το εκδρο-
μικό πλοιάριο, που κάνουν το γύρω του 
νησιού. Ακόμη, το φαράγγι του Κρεμα-
στού αποτελεί ένα απ’ τα πιο συναρπα-
στικά σημεία του νησιού για canyoning.

Σαμοθράκη: Ταξίδι στο όνειρο
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Έτσι θα γίνουν τα Νεώρια 
Ηρακλείου

Έ
ργα πολιτισμού πραγμα-
τοποιούνται στην Κρήτη 
με στόχο την ανάδειξη συ-
γκεκριμένων περιοχών με 

έντονο πολιτιστικό απόθεμα. Το Υ-
πουργείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού προχωρεί στην αποκατάστα-
ση, την ανάδειξη και τη λειτουργι-
κή ένταξη των Νεωρίων, με τα συ-
νοδευτικά τους κτήρια, στο μνη-
μειακό σύνολο του ενετικού λιμένα 
του Ηρακλείου και στην καθημερι-
νή ζωή της πόλης.
Στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμ-
βασης μεταξύ του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού με το 
Πολυτεχνείο Κρήτης εκπονήθηκε 
ερευνητικό πρόγραμμα –το οποίο 
χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΠΟΑ- 
με στόχο την ιστορική και τεχνο-
λογική τεκμηρίωση των μελετών 
ωρίμανσης των έργων, αποκατά-
στασης και επανάχρησης των Δυτι-
κών και Ανατολικών Νεωρίων, στο 
Ηράκλειο.
«Με τις προτεινόμενες επεμβά-
σεις στο μνημειακό σύνολο των 
Νεωρίων επαναπροσδιορίζε-
ται ο ρόλος του στο αστικό περι-
βάλλον, αποκαθίστανται η ιστο-
ρικότητα του χώρου, ο μνημεια-
κός χαρακτήρας του και η σχέση 

του εμβληματικού συγκροτήματος 
με τη θάλασσα. Στόχος μας είναι η 
προστασία και διάσωση των Νεω-
ρίων, αλλά συγχρόνως η ανάδειξη 
και αξιοποίησή τους με νέες, συμ-
βατές πολιτιστικές χρήσεις. Βασική 
αρχή των προτεινόμενων επεμβά-
σεων αποτελεί η διατήρηση του 
αποτυπώματος του χρόνου ως 
προς την αυθεντικότητα του μνη-
μειακού κελύφους, έχοντας ως 
άξονες τη διατήρηση του ενιαίου 
χαρακτήρα του συγκροτήματος 
και κάθε χώρου ξεχωριστά. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε να 
διατηρήσουμε τη φυσιογνωμία 
και την αυθεντικότητα του συγκρο-

τήματος, να αξιοποιήσουμε ανα-
πτυξιακά έναν δυναμικό πολιτι-
στικό πόρο και να αναδείξουμε 
τον ιστορικό χαρακτήρα του ενε-
τικού λιμανιού σε συνδυασμό με 
το φρούριο του Κούλε» δήλωσε η 
Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού Λίνα Μενδώνη.
Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, σε συνερ-
γασία με την Περιφέρεια Κρήτης, 
τον Δήμο Αποκόρωνα και το Πολυ-
τεχνείο Κρήτης, μέσω Προγραμ-
ματικής Σύμβασης Πολιτισμικής 
Ανάπτυξης, δημιουργεί τις προϋ-
ποθέσεις για τη συγκρότηση μιας 
πολιτιστικής διαδρομής, που θα 

αναδεικνύει πλήρως το πλούσιο 
πολιτιστικό απόθεμα του Αποκό-
ρωνα Χανίων.
Η Σύμβαση υπεγράφη χθες στην 
Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Καρυ-
δίου, από την Υπουργό Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, 
τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο 
Αρναουτάκη, τον Δήμαρχο Αποκο-
ρώνου Χαράλαμπο Κουκιανάκη, 
τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου 
Κρήτης Μιχαήλ Λαγουδάκη και 
την επιστημονική υπεύθυνη του 
έργου Αμαλία Κωτσάκη. Ο προ-
ϋπολογισμός της είναι 409.200 
ευρώ με χρηματοδότηση από την 
Περιφέρεια Κρήτης.

Μ
ία μαρμάρινη ενεπίγραφη επιτύμ-
βια στήλη του 4ου αι. π.Χ., που ε-
πρόκειτο να βγει πέρσι σε δημο-
πρασία στο Λονδίνο αλλά διαπι-

στώθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα πως ήταν 
προϊόν παράνομης διακίνησης, επέστρεψε στην 
Ελλάδα. Η επίσημη παρουσίασή της έγινε σήμε-
ρα στο Επιγραφικό Μουσείο από την yπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.
Η αετωματική επιτύμβια στήλη από λευκό λεπτό-
κοκκο πεντελικό μάρμαρο, ύψους 88 εκ. πλάτους 
37-35 εκ. και πάχους 10 εκ., εντοπίστηκε στον 
ηλεκτρονικό κατάλογο δημοπρασίας του Οίκου 
Christie’s, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί 
στις 8 Δεκεμβρίου 2021. Η αρμόδια Διεύθυνση 
Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγα-
θών τήν χαρακτηρίστηκε ως ύποπτη και ξεκί-
νησε εντατική έρευνα για την προέλευσή της. 
Διαπιστώθηκε τελικά ότι είχε εξέλθει παράνομα 
από την Ελλάδα δεδομένου ότι πρόκειται για 
αντικείμενο που εμφανίζεται στο φωτογραφικό 
αρχείο του καταδικασμένου για αρχαιολοκαπη-
λία Ιτακού εμπόρου Τζιανφράνκο Μπεκίνα.
«Το σημαντικότερο στοιχείο για την διεκδίκησή 
της με αξιώσεις ήταν το γεγονός ότι η ενεπί-
γραφη επιτύμβια στήλη περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο των κινητών μνημείων για τα οποία 
με βάση Απόφαση του 2017 του Δ́  Πενταμελούς 
Εφετείου Αθηνών, που κατέστη αμετάκλητη το 
2020, ο έμπορος αρχαιοτήτων G.Β. έχει κηρυ-
χθεί ένοχος διότι τα ιδιοποιήθηκε παράνομα» 
εξήγησε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεκμη-
ρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών 
Βάσω Παπαγεωργίου.
Ακολούθησαν πολύμηνες επαφές ανάμεσα στην 
ελληνική πλευρά και τους εκπροσώπους του 
γνωστού οίκου δημοπρασιών οι οποίες είχαν 

ως αποτέλεσμα να πεισθούν οι κάτοχοι της στή-
λης να την παραδώσουν στο Ελληνικό Δημόσιο 
οικειοθελώς.
Η αετωματική επιτύμβια στήλη, έργο αττικού 
εργαστηρίου του 4ου αι. π.Χ., είναι από λευκό 
λεπτόκοκκο πεντελικό μάρμαρο. Έχει ύψος 88 
εκ. πλάτος 37-35 εκ. και πάχος 10 εκ. Επιστέφε-
ται από ελεύθερο τριγωνικό αέτωμα που έφερε 
κάποτε ζωγραφιστή φυτική διακόσμηση. Οριζό-
ντια γραπτή ταινία οριοθετούσε και τον κανόνα 
του αετώματος στη βάση της επίστεψης.

Ισραήλ: 
Εντυπωσιακά 
ευρήματα 
στον τάφο της 
Σαλώμης, της 
«μαίας» του Ιησού

Αν α σ κ α φ έ ς  σ τ ο 
ταφικό σπήλαιο 
της Σαλώμης - - 
η  ο π ο ί α ,  σ ύ μ -

φωνα με ένα από τα λεγό-
μενα Απόκρυφα Ευαγγέλια, 
ήταν η «μαία» που έφερε 
στον κόσμο τον νεογέν-
νητο Ιησού -- αποκάλυψαν 
ότι η τοποθεσία ήταν ένας 
σημαντικός εβραϊκός τάφος 
καθώς και ένας χριστιανι-
κός τόπος προσκυνήματος, 
λένε οι αρχαιολόγοι.

Σύμφωνα με το Πρωτευ-
αγγέλιο του Ιακώβου, η 
Σαλώμη αμφισβήτησε την 
παρθενία της Παναγίας και 
όταν επιχείρησε να την εξε-
τάσει, το χέρι της παρέλυσε. 
Μετανοώντας αργότερα, 
πήρε με το άλλο χέρι στην 
αγκαλιά της το Θείο Βρέφος 
και τότε γιατρεύτηκε.

Οι εργασίες στο σπήλαιο 
αποκάλυψαν ένα προαύλιο 
περίπου 350 τ.μ. με πέτρινες 
πλάκες και ψηφιδωτά που 
υποδηλώνουν έναν οικο-
γενειακό τάφο για εξέχο-
ντες Εβραίους, σύμφωνα με 
την Αρχή Αρχαιοτήτων του 
Ισραήλ (Israel Antiquities 
Authority – ΙΑΑ). Βρέθη-
καν επίσης διακοσμημένα 
λυχνάρια και επιγραφές 
που μαρτυρούν την παρου-
σία χριστιανών προσκυνη-
τών.

«Προκαλεί έκπληξη η μετα-
τροπή του σπηλαίου σε 
χριστιανικό παρεκκλήσι», 
αναφέρει η IAA. «Κρίνο-
ντας από τους σταυρούς και 
τις δεκάδες τοιχογραφίες 
της βυζαντινής και πρώι-
μης ισλαμικής περιόδου, το 
παρεκκλήσι ήταν αφιερω-
μένο στη Σαλώμη».

Η τοποθεσία, περίπου 35 
χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της 
Βηθλεέμ, είναι γνωστή ως 
Σπήλαιο της Σαλώμης και 
σύντομα θα ανοίξει για τους 
επισκέπτες.

Κρήτη: Έργα πολιτισμού σε Ηράκλειο και 
Χανιά 

Επέστρεψε στην Ελλάδα επιτύμβια στήλη του 4ου αι. π.Χ 
που σκόπευε να δημοπρατήσει ο οίκος Christie’s 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Τ
ο τριφύλλι μπήκε αρκετά δυνατά στην αναμέ-
τρηση, είχε τη μπάλα στα πόδια του και προ-
σπάθησε να βρει διαδρόμους προς την εστία 
του Χουτεσιώτη από νωρίς. Κατάφερε μάλι-

στα να ανοίξει το σκορ αρκετά νωρίς στην αναμέτρη-
ση και συγκεκριμένα στο 14’ με το πρώτο γκολ του 
Μπερνάρ με το τριφύλλι στο στήθος.
Ο Χουάνκαρ έκλεψε τη μπάλα, ο Παναθηναϊκός 
βγήκε γρήγορα στην επιθετική μετάβαση με 
τον Ιωαννίδη να μπαίνει στην περιοχή, 
έκανε το σουτ ο Χουτεσιώτης απο-
μάκρυνε και ο Μπερνάρ που 
είχε ακολουθήσει τη φάση 
σκόραρε για το τριφύλλι.
Δύο λεπτά αργότερα 
ο Παναθηναϊκός βρέ-
θηκε κοντά στο 2-0. Ο 
Μπερνάρ έκανε τρο-
μερή ενέργεια από τα 
αριστερά, μπήκε στην 
περιοχή, γύρισε παράλ-
ληλα τη μπάλα που 
έφτασε στον Παλάσιος 
ο οποίος όμως υπό την 
πίεση του Μύγα και από 
το ύψος της μικρής περιοχής 
σημάδεψε το δοκάρι του Χου-
τεσιώτη.
Ο Παναθηναϊκός απείλησε εκ νέου 
με τον Μπερνάρ στο 35’ με την εκτέ-
λεση φάουλ του Βραζιλιάνου μέσου από καλό 
σημείο να φεύγει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του 
Χουτεσιώτη. Ο Ιωνικός ανέβασε την απόδοση του 
στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους και πήρε 
μέτρα στον αγωνιστικό χώρο χωρίς όμως να μπορέ-
σει να φτιάξει τελικές προς την εστία του Μπρινιόλι.
Χαμένες ευκαιρίες και... τιμωρία
Το δεύτερο 45λεπτο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές για τις 

δύο ομάδες και με την ίδια ακριβώς εικόνα. Η ομάδα 
του Γιοβάνοβιτς απείλησε πρώτη, στο 61’, όταν ο 
Ιωαννίδης μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά και 
έκανε το σουτ με τον Χουτεσιώτη να διώχνει με το 
πόδι του σε κόρνερ.
Πέντε λεπτά αργότερα και πάλι ο Παναθηναϊκός 
βρέθηκε κοντά στο 2-0. Ο Μπερνάρ με πανέξυπνη 
κάθετη πάσα βρήκε τον Τσέριν μέσα στην περιοχή 

με τον Σλοβένο να κάνει το διαγώνιο σουτ 
και τον Χουτεσιώτη να απομακρύνει 

εκ νέου τη μπάλα.
Ο Ιωνικός στο δεύτερο μέρος 

απείλησε για πρώτη φορά 
στο 71’ με τον Άοσμαν να 

κάνει το σουτ από μακριά 
και τη μπάλα να φεύγει 
ελάχιστα έξω από το 
δεξί δοκάρι του Μπρι-
νιόλι. Με το 0-1 να 
παραμένει όμως και 
το αποτέλεσμα να είναι 
έθραυστο ο Ιωνικός 
συνέχισε να ψάχνει το 

γκολ της ισοφάρισης.
Ο Παναθηναϊκός έχασε 

μια ακόμη καλή στιγμή για 
το 2-0 στο 80’ με τους πράσι-

νους να κλέβουν τη μπάλα, τον 
Μπερνάρ να δίνει στον Σπόραρ, ο 

οποίος απέφυγε και τον Χουτεσιώτη, 
βγήκε αρκετά πλάγια όμως και το διαγώνιο 

πλασέ του έκοψε πάνω στη γραμμή ο Σόουζα.
Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να φέρουν το ματς στα 
ίσια στο 84’ όταν ο Μασάς που είχε περάσει στο 
ματς έκανε ωραία ενέργεια στα δεξιά, απέφυγε τον 
Πέρεθ, έδωσε παράλληλα στον Άοσμαν που μέσα 
στην περιοχή έκανε το συρτό σουτ και νίκησε τον 
Μπρινιόλι για το 1-1.

Ο Παναθηναϊκός αν και προηγήθηκε στο ματς με τον Ιωνικό από νωρίς με τον Μπερνάρ δεν 
μπόρεσε να «καθαρίσει» το παιχνίδι στη Νεάπολη και οι γηπεδούχοι με τον Άοσμαν βρήκαν γκολ 
ισοφάρισης λίγο πριν το φινάλε για το τελικό 1-1.

Ιωνικός-Παναθηναϊκός 1-1: Ιωνικός-Παναθηναϊκός 1-1: 
Αφησαν βαθμούς στη Νίκαια οι Αφησαν βαθμούς στη Νίκαια οι 
πράσινοι, τιμωρήθηκαν στο 84’πράσινοι, τιμωρήθηκαν στο 84’

ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός 2-2
Ερυθρόλευκο στραβοπάτημα, 
οι ψυχωμένοι Ηπειρώτες 
απάντησαν στα δύο γκολ του 
Φορτούνη

Ισόπαλο 2-2 έληξε το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννινα 
και τον Ολυμπιακό, με τους Παμλίδη (64’) και Λιάσο (76’) 
να απαντούν στα δύο γκολ του Φορτούνη στο πρώτο μέρος 
(34’, 45+1’).
Στραβοπάτησε ο Ολυμπιακός στους Ζωσιμάδες, με τον ΠΑΣ 
Γιάννινα να παίρνει πολύτιμο βαθμό στην 14η αγωνιστική 
της Super League. Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 2-2, με τους 
Ηπειρώτες να επιστρέφουν από το 0-2.

Στο 34’ ο Φορτούνης άνοιξε το σκορ, ενώ στο 45+1’ διπλασίασε 
τα τέρματά του και της ομάδας του. Οι Ηπειρώτες στο β’ μέρος 
δεν το έβαλαν κάτω και μείωσαν στο 64’ με τον Παμλίδη και τον 
Λιάσο στο 76’ να φέρνει απόλυτη ισορροπία, η οποία έμεινε έως 
το φινάλε.
Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 26 πόντους, ενώ στην 
11η θέση με δέκα βρίσκεται ο ΠΑΣ Γιάννινα.
Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και μετά την επανεκκί-
νηση έπειτα από 20 λεπτά, ο Ολυμπιακός είχε το πάνω χέρι στην 
αναμέτρηση. Οι ερυθρόλευκοι κυκλοφορούσαν την μπάλα και 
προσπαθούσαν να γίνουν απειλητικοί στην εστία του Σούλη. Οι 
Πειραιώτες είχαν ιδιαίτερα δραστήριους τους Μπιέλ, Χάμες και 
Φορτούνης και το πρώτο γκολ δεν άργησε.
Στο 34ο λεπτό μετά από κλέψιμο, ο Αραμπί τσίμπησε ιδανικά την 
μπάλα τροφοδοτώντας τον Φορτούνη στα δεξιά. Εκείνος πάτησε 
στην περιοχή και με ένα υπέροχο τελείωμα βρήκε δίχτυα, έπειτα 
από τον Μάιο του 2021. Ο Ολυμπιακός εξακολουθούσε να είναι 
ανώτερος και στο 45+1’ βρήκε και δεύτερο γκολ.
Ο Φορτούνης εκτέλεσε φάουλ από την κορυφή έξω από την περι-
οχή και έστειλε την μπάλα στο δεξιό παραθυράκι του τερματο-
φύλακα του ΠΑΣ Γιάννινα.
Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός μπήκε με τη διάθεση να ελέγ-
ξει τον ρυθμό του αγώνα ανεπιτυχώς, με τον ΠΑΣ να έχει ξεσπά-
σματα αντίδρασης. Στο 53ο λεπτό η γηπεδούχος ομάδα προειδο-
ποίησε με κεφαλιά του Λιάσου από κοντά, στην οποία η μπάλα 
σταμάτησε στο δοκάρι. Στο 64’ οι Ηπειρώτες μείωσαν. Ο Παμλί-
δης έκανε το σουτ εκτός περιοχής και με πανέμορφο τρόπο σκό-
ραρε.
Στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης ο ΠΑΣ Γιάννινα έκανε την επι-
στροφή. Ο Μορέιρα από τα αριστερά ελευθερώθηκε από τον 
Ανδρούτσο, πάτησε περιοχή, γύρισε την μπάλα στο δεύτερο 
δοκάρι. Εκεί από κοντά, ο Λιάσος και με εξουδετερωμένο τον 
Πασχαλάκη, σούταρε για το 2-2.
Στη συνέχεια οι δύο ομάδες είχαν κάποιες τελικές, όπως με τον 
Μπάλαν (84’) ή τον Φορτούνη (87’). Ωστόσο, το σκορ δεν άλλαξε 
έως το φινάλε.
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Η 
Λαμία περιόρισε στα πρώτα 
60 λεπτά την ΑΕΚ, παρότι δέ-
χθηκε αρκετές τελικές, όμως 
ο Φαν Βερτ ήρθε από τον πά-

γκο και με δύο γκολ λύτρωσε την Ένω-
ση. Ένα γκολ σημείωσε και ο Γκαρσία 
με ωραία ατομική ενέργεια σ το 87ο 
λεπτό. Η επιστροφή στην OPAP Arena 
συνδυάστηκε με νίκη για την ΑΕΚ. Η Έ-
νωση έκανε το καθήκον της, καθώς νί-
κησε τη Λαμία 3-0 με τον Τομ Φαν Βερτ 
να δίνει τη λύση για την ομάδα του Μα-
τίας Αλμέιδα, κάνοντάς του έτσι δώρο 
για τα γενέθλιά του. Ο Γκαρσία στο 87’ 
έκανε το 2-0 με ωραία ενέργεια, ενώ ο 
Φαν Βερτ με νέα κεφαλιά έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα.
Ο Ολλανδός φορ ήρθε από τον πάγκο 
και σκόραρε στο 67ο λεπτό. Ο Μάντα-
λος έκανε τη γλυκιά σέν τρα από τα 
δεξιά και ο Φαν Βερτ με ωραία κεφαλιά 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Η Ένωση πέτυχε και δεύτερο γκολ με 
τον Λιβάι Γκαρσία σ το 87ο λεπτό. Ο 
25χρονος επιθετικός, έπειτα από πάσα 
του Φαν Βερτ, νίκησε τον προσωπικό 
του αντίπαλο στην προσωπική μονο-
μαχία και βγήκε σε θέση τε τ-α-τε τ . 
Απέφυγε με ωραία κίνηση τον Σαρά-
νοφ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Ωστόσο η Ένωση δεν είπε την τελευ-
ταία της λέξη, καθώς ο Φαν Βερτ στο 
90+4’ με νέα κεφαλιά, έπειτα από γέμι-
σμα του Ρότα έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα και σφράγισε τον θρίαμβο της 
Ένωσης.
Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη σε γενικές γραμ-
μές στο παιχνίδι, δημιουργώντας πολ-
λές ευκαιρίες κυρίως στο πρώτο μέρος, 
όμως έλυσε τον γόρδιο δεσμό στο δεύ-
τερο. Με αυτό το τρίπον το έφτασε 
τους 32 βαθμούς και μείωσε προσω-
ρινά στους πέντε τη διαφορά από τον 
πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, ενώ η Λαμία 
παρέμεινε στους εννιά.
Το παιχνίδι στο πρώτο μέρος κύλησε 
όπως αναμενόταν. Η ΑΕΚ είχε την πρω-
τοβουλία των κινήσεων και πίεσε τη 

Λαμία γ ια να βρει γρήγορα το γκολ, 
ενώ η ομάδα του Σάββα Παν τελίδη 
περίμενε στο δικό της μισό και προ-
σπάθησε να απειλήσει μέσω αντεπι-
θέσεων.
Οι παίκ τε ς της ΑΕΚ απείλησαν γ ια 
πρώτη φορά μόλις στο 2’. Ο Ρότα έκανε 
«κατεβασιά» στην περιοχή του Σαρά-
νοφ και έκανε το γύρισμα στον Πινέδα 
από τα δεξιά, αλλά ο Σαράνοφ μπλό-
καρε το σουτ του Μεξικανού. Ο Σέρβος 
κίπερ σταμάτησε και τον Μάνταλο στο 
10ο λεπτό με ωραία επέμβαση.
Η Ένωσ η απε ί λησ ε  ξανά  με  τον 
Μάνταλο στο 22ο λεπτό, όμως και πάλι 
ο Σαράνοφ τον σταμάτησε, ενώ στο 29’ 
το δυνατό σουτ του Αραούχο κατέληξε 
άουτ. Η πρώτη τελική της Λαμίας έγινε 
στο 31ο λεπτό με τον Νούνιες, όμως ο 
Αθανασιάδης μπλόκαρε την μπάλα.
Η ΑΕΚ στο τελευταίο κομμάτι του πρώ-
του μέρους έριξε την απόδοσή της, με 
τη Λαμία να χάνει την καλύτερη στιγμή 
της στο 44’, όταν το σουτ του Τζανδάρη 
κατέληξε ελάχιστα άουτ.
Στο δεύτερο μέρος, το παιχνίδι κύλησε 
στο ίδιο μοτίβο. Οι παίκτες της Λαμίας 
αμύνθηκαν πιο χαμηλά και δυσκόλε-
ψαν τ ις επιθετ ικές προσπάθειες των 
παικτών του Ματίας Αλμέιδα.
Ο Αραούχο βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ 
με τον Σαράνοφ στο 52’, αλλά ο Σέρβος 
κίπερ επενέβη και απομάκρυνε σε κόρ-
νερ. Η Ένωση πίεζε διαρκώς και περιό-
ρισε στα καρέ του τη Λαμία, με τον Φαν 
Βερτ να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο 
και να φορτώνει την περιοχή.
Ο Ολλανδός έδωσε τη λύση γ ια την 
Ένωση στο 67ο λεπτό και ουσιαστικά 
έβγαλε την πίεση από τους παίκτες 
τους. Οι παίκτες του Αλμέιδα ήλεγ-
ξαν τον ρυθμό του παιχνιδιού μέχρι το 
τέλος. Η Λαμία προσπάθησε να πάρει 
κάτι στο ματς, δίχως όμως να απειλή-
σει τα καρέ του Αθανασιάδη. Αντίθετα 
η Ένωση βρήκε τα γκολ με τον Γκαρσία 
στο 87’ και τον Φαν Βερτ στο 90+4’ και 
επικράτησε με 3-0.

Μ
ε δύο γκολάρες από τους 
Χάμον τ και Πάλμα δια-
μορφώθηκε το ισόπαλο 1-
1 ανάμεσα στον Λεβαδει-

ακό και τον Άρη. Μοιραίος για τους κί-
τρινους ο Γκρέι.
Στο ισόπαλο 1-1 κόλλησαν Λεβαδεια-
κός και Άρης με το τελικό αποτέλεσμα 
να βρίσκεται περισσότερο ικανοποιη-
μένους τους γηπεδούχους που καίγο-
νται για βαθμούς.
Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε από 
δύο εκπληκτικά γκολ των Χάμοντ και 
Πάλμα, ενώ ο Γκρέι έ χασε πολλές 
ευκαιρίες γ ια τους κίτρινους. 
Στα αξιοσημείωτα ότι αυτή 
ήταν η τέ ταρτη ισοπα-
λία σε 14 ματς με γηπε-
δούχο τον Λεβαδει-
ακό και όλες ήταν με 
1-1.
Το μα τ ς:  Ο Άρης 
ή τ α ν  α υ τ ό ς  π ο υ 
μπήκε πιο δυνατά 
στην αναμέτρηση. Η 
πίεση που ασκούσε 
ψ η λ ά  σ τ ο  γ ή π ε δ ο 
έφερε λάθη από τους 
γηπεδούχους και έ τσ ι 
οι κίτρινοι δημιούργησαν 
καλές στιγμές.
Οι καλύτερες στιγμές για τους κίτρι-
νους ήρθαν σ το δίλεπτο 22-23. Στο 
22 ο Άρης κυκλοφόρησε την μπάλα, 
ο Ζερβινιο έγινε αποδέκτης της μέσα 
στη μεγάλη περιοχή και τη γύρισε στον 
Γκρέι. Εκείνος σούταρε με τη μία από 
τη ύψος της μικρής περιοχής όμως ο 
Βήχος του έβαλε την κόντρα. Στη συνέ-
χεια η μπάλα στρώθηκε στον Ματέο 
Γκαρσία, όμως και εκείνον τον πρό-
λαβε ο Βρακάς με εξαιρετικό τάκλιν.
Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Μάρκο-
βιτς έκανε τεράστια απόκρουση. Μετά 
από σέντρα του Μαζικού από τα αρι-
στερά, ο Εμπακατά να πήρε την κεφα-
λιά και τον Μάρκοβιτς να διώχνει εξ 
επαφής με το πόδι!
Σιγά σ ιγά ο Λεβαδειακός άρχισε να 

κερδίζει μέτρα στο γήπεδο και προ-
σπαθούσε να απειλήσει. Στο 38’ κατά-
φερε να ανοίξει το σκορ με τρομερό 
σουτ του Χάμοντ. Ο Γκανέζος μέσος 
ήταν ελεύθερος αρκετά μέτρα έξω από 
τη μεγάλη περιοχή, είδε τον Κουέστα 
ότι ήταν εκτός θέσης και με ένα περισ-
σότερο τεχνικό παρά δυνατό σουτ τον 
νίκησε για το 1-0 των γηπεδούχων.
Με αυτό το σκορ οι δύο ομάδες πήγαν 
σ τα αποδυτήρια. Στο δεύτερο ημί-
χρονο ο Πάρντιου έκανε τρεις αλλαγές 
ρίχνοντας στο γήπεδο τους Μαντσίνι, 

Ιτούρμπε και Πάλμα αντί των Ντα-
μπό, Ζερβινιό και Εμπακατά. 

Παράλληλα, άλλαξε και το 
σύσ τημα κάνον τάς το 

3-5-2 σε 4-2-3-1.
Ο Άρης άρχισε να πιέ-
ζ ε ι,  κέρδισε μέ τρα 
σ τ ο  γ ή π ε δ ο  κα ι 
δικαιώθηκε στο 64’. 
Με έ να γκολ που 
θύμισε εκε ίνο του 
Κυπέλλου ο Πάλμα 
με τρομερή εκτέλεση 

φ ά ουλ  ν ίκησ ε  τ ο ν 
Μάρκοβιτ ς γ ια το 1-1. 

Στο 66’ οι κίτρινοι έφτα-
σαν κοντά στην ανατροπή 

όταν ο Μαντσ ίν ι μπήκε σ την 
περιοχή από τα δεξιά, τη γύρισε στον 
επερχόμενο Ματέο Γκαρσία, ο οποίος 
με κεφαλιά από το ύψος της μικρής 
περιοχής αστόχησε.
Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέ-
ζουν και να δημιουργούν ευκαιρίες. 
Μεγαλύτερη όλων αυτή που έχασε ο 
Γκρέι στο 87’. Ο Ματέο Γκαρσία έκανε 
τρομερή ενέργεια από τα αρισ τερά, 
μπήκε στην περιοχή και έκανε το γύρι-
σμα με τον Γκρέι ουσιαστικά προ κενής 
εστίας να μη βρίσκει την μπάλα όπως 
θα ήθελε και να χάνει την ευκαιρία για 
το 1-2.
Στη συνέχεια ο Άρης συνέχισε να πιέ-
ζ ε ι δίχως όμως αποτέ λεσμα με το 
τελικό 1-1 να σφραγίζει τ ις προσπά-
θειες των παικτών των δύο ομάδων.

ΑΕΚ - Λαμία 3-0

Ο Φαν Βερτ ήρθε από τον 
πάγκο και «συστήθηκε» στην 
OPAP Arena με δύο γκολ

Λεβαδειακός - Άρης 1-1

Χαμένοι βαθμοί για τους 
κίτρινους στη Λιβαδειά, 
μοιραίος ο Γκρέι
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

Μ
ε το... δεξί επέστρεψε ο ΠΑΟΚ 
στο πρωτάθλημα μετά τη δια-
κοπή της Super League για το 
Μουντιάλ του Κατάρ, καθώς 

στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου της 
Super League επικράτησε 2-0 του Παναιτω-
λικού στο Αγρίνιο.
Το ματς ξεκίνησε με τον «Δικέφαλο του 
Βορρά» να ασκεί ασφυκτική πίεση στα 
«καναρίνια». Οι φιλοξενούμενοι έμεναν 
ψηλά, πρέσαραν την πρώτη μπάλα, βρήκαν 
ένα καλό σουτ με τον Κωνσταντέλια και έλεγ-
χαν το ματς.
Οι γηπεδούχοι είχαν μία αντεπίθεση με προ-
ϋποθέσεις που δεν εκμεταλλεύτηκαν (στο 
6’ με τον Νταγκό), όμως ως επί το πλείστον 
ο αγώνας παίζονταν στο μισό του Παναιτω-
λικού. Ο ΠΑΟΚ μάλιστα βρήκε δίχτυα στο 
14’ με τον Νάρεϊ ύστερα από ωραία κάθετη 
του Ολιβέιρα, ωστόσο μετά από εξέταση στο 
VAR το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ του 
σκόρερ.
Λίγο αργότερα οι Θεσσαλονικείς κλήθη-
καν να αναδιαμορφώσουν τα πλάνα τους 
καθώς ο Ελ Καντουρί τραυματίστηκε και 
με την είσοδο του Ζίβκοβιτς ο Σέρβος πήγε 
στα άκρα και ο Κωνσταντέλιας στο «10». Ο 
ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει την κατοχή, όμως 
ο Παναιτωλικός κρατούσε κοντά τις γραμ-
μές του παρότι ήταν σχετικά ψηλά και οδη-
γηθήκαμε σε σετ παχνίδι. Ο Παναιτωλι-
κός έπαιζε κυρίως από τα δεξιά με Νταγκό, 
Λιάβα ωστόσο μέχρι το 35’ δεν είχαμε φάση.
Τότε ο Σάστρε με ωραία έμπνευση έπαιξε 
για τον Ολιβέιρα που με τη σειρά του έκανε 
«σεντερφορίσια» κίνηση και τελείωμα, 
όμως ο Ανέστης έπεσε και έδιωξε και αμέ-
σως μετά μπλόκαρε το σουτ του Κωνστα-
ντέλια που πήρε το «ριμπάουντ». Ομορφη 
η ενέργεια του Πορτογάλου στράικερ, ανά-
λογη και η επέμβαση του Ελληνα πορτιέρε 
που κράτησε το «μηδέν».
Ο ΠΑΟΚ «άγγιξε» το γκολ και έμενε ψηλά, 
αλλά ο γκολκίπερ των «κυανοκίτρινων» είπε 
και στο 39’ «όχι» στον Νάρει σε εξέλιξη στα-
τικής φάσης, όπως και στο σουτ του Ζίβκο-
βιτς στο 41’. Οι φιλοξενούμενοι στο τελευ-
ταίο 10λεπτο πριν την ανάπαυλα πίεσαν, 
έβγαλαν ευκαιρίες, όμως ο 31χρονος τερ-
ματοφύλακας είχε «απαντήσεις» σε όλες τις 
απόπειρές τους να του βάλουν «δύσκολα».
Σκόραρε ο Ολιβέιρα, έντονες διαμαρτυρίες 
των γηπεδούχων
Ωστόσο τα πάντα άλλαξαν στην τελευταία 
φάση του ημιχρόνου, όταν σε φάουλ / γέμι-

σμα του Νάρεϊ ο Ολιβέιρα σκόραρε με κεφα-
λιά, σε μία φάση όμως όπου οι γηπεδού-
χοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για σπρώξιμο/
φάουλ του Αουγκούστο στον Κολοβό πριν 
την εκτέλεση.
Τα «αίματα άναψαν», το VAR έδειξε σέντρα 
(δεν μπορούσε να επέμβει ούτως ή άλλως) 
και έτσι ο ΠΑΟΚ πήγε στην ανάπαυλα με 1-0 
υπέρ του.
Σέντρα στο δεύτερο μισό, ο ΠΑΟΚ απείλησε 
με τους Αουγκούστο, Ολιβέιρα, η περίπτωση 
του δεύτερου ήταν «καθαρή» φάση, ο αγώ-
νας είχε ρυθμό και αυτό οφείλονταν και στη 
διάθεση του Παναιτωλικού να βγει μπροστά.
Μάλιστα οι γηπεδούχοι απώλεσαν στο 57’ 
μοναδική ευκαιρία να ισοφαρίσουν όταν ο 
Ντίας «έκοψε» για τον Μάρτενσον που πλά-
σαρε στην κίνηση, ο Κοτάρσκι απέκρουσε 
και ο Καρέλης μόνος στο δεύτερο δοκάρι 
δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το «ριμπά-
ουντ» που πήρε. Λίγο αργότερα ο Κωνστα-
ντέλιας έκανε δύο «κολλητές» τελικές από 
θέση φορ και η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω.
Κάτι που φάνηκε (και) στο 61’ όταν ο ΠΑΟΚ 
βγήκε στο τρανζίσιον αλλά ο Λιάβας ανέ-
κοψε τον Ζίβκοβιτς και στην «κόντρα» των 
γηπεδούχων ο Νταγκό έπαιξε κάθετα για τον 
Καρέλη όμως ο Κοτάρσκι βγήκε και μπλό-
καρε. Η αναμέτρηση απέκτησε «τρελό» 
ρυθμό και μάλιστα ο Λουτσέσκου ζήταγε 
από τους παίκτες του να ηρεμήσουν το παι-
χνίδι τους, αφού υπήρχαν στιγμές που ο 
Κωνσταντέλιας γύρναγε ως «6άρι» και κάλυ-
πτε!
Κάπου εκεί έφτασε η στιγμή για τον Ανα-
στασίου ώστε να ρισκάρει και άλλο. Με 
την είσοδο του Σενγκέλια ο Παναιτωλι-
κός «γύρισε» σε ένα 4-1-4-1 με τον Γεωρ-
γιανό και τον Νταγκό στα άκρα, ενώ Κολο-
βός, Ντίας ήταν στον άξονα και μπροστά 
από τον Φλόρες. Οι Κολοβός και Νάρεϊ είχαν 
από εκεί και πέρα ένα (καλό) σουτ για γηπε-
δούχους και φιλοξενουμένους αντίστοιχα, ο 
αγώνας είχε σασπένς και φτάσαμε στο 80’.
Σε εκείνο το χρονικό σημείο είχαμε εκατέ-
ρωθεν αλλαγές προσώπων, αφού για τον 
Παναιτωλικό μπήκαν Ζοάο Πέδρο, Ξενιτίδης 
και για τον ΠΑΟΚ ο Μουργκ. Οι γηπεδούχοι 
προχώρησαν σε ορισμένα γεμίσματα χωρίς 
όμως αποτέλεσμα και ο αγώνας «τελείωσε» 
στο 86’.
Τότε ο Αουγκούστο έκλεψε από τον Κολοβό, 
έπαιξε με τον Ζίβκοβιτς που τον έβγαλε τετ α 
τετ με τον Ανέστη και ο Βραζιλιάνος πλάσαρε 
εύστοχα για το 0-2.

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-2
Διπλό που τον κρατάει ζεστό! 
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

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

Η 
Καλαμάτα κέρδισε 2-0 τον Α-
πόλλωνα Σμύρνης και «ψαλίδι-
σε» την απόσταση που τη χω-
ρίζει από την πρωτοπόρο Κη-

φισιά, ενώ παράλληλα κράτησε 2η την 
«Ελαφρά Ταξιαρχία».
Η Καλαμάτα ήταν η νικήτρια του σημερι-
νού (18/12) ντέρμπι του Νοτίου Ομίλου 
της Super League 2, καθώς επικράτησε 
2-0 του Απόλλωνα Σμύρνης και βρέθηκε 
στο -5» από την κορυφή.
Τα πρώτα 20 με 25 λεπτά η αναμέτρηση 
ήταν «ισορροπημένη» αλλά τότε η Καλα-
μάτα άνοιξε το σκορ όταν ο Ρόβας, μετά 
από λάθος του Φατιόν, βρέθηκε τετ α τετ 
με τον Κότσαρη και πλάσαρε ψύχραιμα 
για το 0-1. Από το... πουθενά λοιπόν ο 
αγώνας είχε γκολ και το ματς... άναψε.
Οι γηπεδούχοι θέλησαν να βγουν μπρο-
στά και μάλιστα στο 37’ έφτασαν μια 
ανάσα από την ισοφάριση όταν ο Σίγκνε-
βιτς πήρε σε στατική φάση την κεφαλιά 
αλλά το δοκάρι του είπε «όχι».
Στο δεύτερο μισό η «Ελαφρά Ταξιαρχία» 
μπήκε πιο δραστήρια, απείλησε με τον 
Ερέρα στο 47’ όμως στο 57’ οι φιλοξε-
νούμενοι διπλασίασαν τα τέρματά τους 
και ουσιαστικά «τελείωσαν» το παιχνίδι. 
Τότε σε εξέλιξη στατικής φάσης ο Κότσα-
ρης απέκρουσε το σουτ του Μπακαγιόκο, 
όμως ο Λουπάνο πήρε το «ριμπάουντ» 
και από κοντά «έγραψε» το 0-2.
Αμέσως μετά (60’) ο Μωραϊτης δεν έκανε 
από πλεονεκτική θέση καλό τελείωμα και 
έτσι δεν μείωσε για την ομάδα του, ενώ 
κοντά στο γκολ βρέθηκαν ακόμη ο Χαλίμι 
στο 76’ και ο Κρητικός στο 89’. Η Καλα-
μάτα από την πλευρά της είχε τις «στιγ-
μές» της για το 0-3, όπως με τον Τάτο στο 
77’ και κυρίως με τον Αρναρέλλη στο 
80’, όμως το 0-2 στο γήπεδο της Νέας 
Σμύρνης παρέμεινε μέχρι το τέλος.

«Πεντάρα» για τον Διαγόρα Ρό-
δου

Ο Διαγόρας Ρόδου πέρασε… εύκολο 
μεσημέρι και επικράτησε άνετα του 
Απόλλωνα Λάρισας με 5-0.
Σε παράσταση για έναν ρόλο εξελίχθηκε 
το σημερινό (19/12) ματς του Διαγόρα 
Ρόδου με τον Απόλλωνα Λάρισας, όπου 
οι γηπεδούχοι επικράτησαν 5-0 στο ντε-
μπούτο του Βαγγέλη Στουρνάρα στον 
πάγκο των Θεσσαλών.
Οι Παραστατίδης και Βουργουτζής βρή-
καν γ ια τους γηπεδούχους από δύο 
φορές δίχ τυα (17’, 63’-21’,65’ αν τ ί-
στοιχα), ενώ ενδιάμεσα σκόραρε και ο 
Μπούμπας (47’).

ΠΑΟ Ρουφ - Παναχαϊκή 0-1: 
Δεύτερο σερί τρίποντο για τους 
Αχαιούς
Η Παναχαϊκή επικράτησε εκτός έδρας 
με 1-0 του ΠΑΟ Ρουφ και ανέβηκε στην 
3η θέση του βαθμολογικού πίνακα του 
Νοτίου Ομίλου της Super League 2.
Οι Αχαιοί πέρασαν ν ικηφόρα με 1-0 
από την έδρα του ουραγού ΠΑΟ Ρουφ 
(στο ντεμπούτο του Γιάννη Γκούμα στον 
πάγκο της αθηναϊκής ομάδας) και σκαρ-
φάλωσαν στην 3η θέση του βαθμολογι-
κού πίνακα της Super League 2, τέσσε-
ρις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο 
Κηφισιά.
Η ομάδα της Παναχαϊκής είχε το πάνω 
χέρι από το πρώτο μέρος, χάνοντας μεγά-
λες ευκαιρίες για να πάρει το προβάδι-
σμα. Τη λύση τελικά την έδωσε ο 
Κέρι, ο οποίος σ το 53’ με 
κεφαλιά  βρήκε  δίχ τυα 
ανοίγοντας το σκορ για 
την ομάδα της Πάτρας.
Η Παναχαϊκή συνέχισε 
να έ χε ι  τον έ λεγ χο 
της αναμέτρησης και 
τ ε λικά το γκολ του 
Κέ ρι  τ η ς  α ρκούσ ε 
γ ια να φύγει με τους 
τρεις βαθμούς από τον 
Ταύρο. Ο ΠΑΟ Ρουφ, ο 
οποίος πίεσε στα τελευταία 
λεπτά, ολοκλήρωσε την αναμέ-
τρηση με δέκα παίκτες λόγω αποβο-
λής με δεύτερη κίτρινη του Κυριαζή στο 
89’.

Καλλιθέα-Ολυμπιακός Β’ 2-1: 

Γκολ, ανατροπή, εντάσεις και... 
αποχώρηση
Η Καλλιθέα κατάφερε να κάνει την ανα-
τροπή κόντρα στον Ολυμπιακό Β’ στο 
πρώτο 45λεπτο (2-1) πριν αποφασίσουν 
οι Πειραιώτες να αποχωρήσουν.
Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ το παιχνίδι της 
Καλλιθέας με τον Ολυμπιακό Β’ για την 
7η αγωνιστική του Νοτίου ομίλου της 
Superleague 2, καθώς οι «ερυθρόλευ-
κοι» αποχώρησαν στο ημίχρονο από το 
γήπεδο ως ένδειξη διαμαρτυρίας προς 
τον διαιτητή Παπακωνσταντίνου.
Ωστόσο, το πρώτο μέρος ήταν... πλού-
σιο σε φάσεις και γκολ, με το σύνολο του 
Οκκά να παίρνει το προβάδισμα από το 
5ο λεπτό, όταν ο Κωστή έπιασε ένα πολύ 
ωραίο πλασέ στην κίνηση και έκανε το 
1-0. Η απάντηση της Καλλιθέας ωστόσο 
ήταν άμεση, χάρη στον Κυνηγόπουλο.
Συγκεκριμένα ο Έλληνας επιθετικός βρέ-
θηκε στην καρδιά της περιοχής και με 
ωραία καρφωτή κεφαλιά έφερε το ματς 
στα ίσια για τους γηπεδούχους στο 17’. 
Ο ίδιος ποδοσφαιριστής από εκτελεστής 
έγινε δημιουργός και μάλιστα με εντυ-
πωσιακό τρόπο στο 31’.
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής πέρασε πολύ 
όμορφα τον Αποσ τολόπουλο, έκανε 
«γλυκιά» σέντρα στην περιοχή και εκεί 
βρισκόταν ο Νίλι για την στείλει στα αντί-
παλα δίχτυα, ανατρέποντας το σκορ σε 
2-1. Ο Ολυμπιακός Β’ κατάφερε να βρει 
την ισοφάριση στο 38’, όταν ο Ευαγγέ-
λου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της 
ομάδας του αλλά ο διαιητής ακύρωσε το 
τέρμα για παράβαση του παίκτη των Πει-
ραιωτών.
Όπως είναι φυσικό, η στιγμή έφερε εντά-
σεις και στην ανάπαυλα ο Ολυμπιακός 
έκανε γνωστό πως αποχωρεί από το 
γήπεδο ως ένδειξη διαμαρτυρίας προς 
την διαιτησία.
Ο Ολυμπιακός Β’ με την αποχώρησή του 
από το ματς με την Καλλιθέα κινδυνεύει 
με ποινές αφαίρεσης βαθμών τόσο από 
την τρέχουσα περίοδο όσο και από την 
επόμενη.
Ο Ολυμπιακός Β’ προφανώς και ούτε 
υποβιβάζεται ούτε ανεβαίνει κατηγορία, 
όπως ισχύει για όλες τις Β’ ομάδες. Ανε-
ξάρτητα όμως από αυτό με αφορμή την 
αποχώρηση της ομάδας του Ολυμπιακού 
Β’ οι Πειραιώτες κινδυνεύουν με βάση 

το άρθρο 21 του ΚΑΠ της ΕΠΟ. Σε 
αυτό το άρθρο τονίζονται τα 

εξής:
Αγώνας που δεν τ ε λέ-
στηκε ή που δεν έληξε 
με υπαιτιότητα της μιας 
εκ των δύο ομάδων 
προσμετράται για την 
έκτιση ποινών μόνον 
της ανυπαίτιας ομάδας 

(ποδοσφαιριστών, αξι-
ωματούχων και της ίδιας) 

και τιμωρείται όπως προ-
βλέπεται κατωτέρω.

δ) Εάν μία ομάδα αποχωρήσει 
από έναν αγώνα μετά την έναρξή του, 

με αφαίρεση πέντε (5) βαθμών από την 
τρέχουσα και πέντε (5) βαθμών από την 
επόμενη αγωνιστική περίοδο και χρημα-
τική ποινή από είκοσι (20.000) έως δια-

κόσιες χιλιάδες (200.000) Ευρώ για τις 
ΠΑΕ και έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ 
για τα σωματεία. Σε αυτή την περίπτωση 
η υπαίτια ομάδα δεν δικαιούται μερίδιο 
από τις εισπράξεις του αγώνα, το οποίο 
περιέρχεται στη διοργανώτρια.

Ανακοίνωση ΚΕΔ για το Καλλι-
θέα - Ολυμπιακός Β’: «Οι διαι-
τητές έκαναν ξεκάθαρο λάθος, 
ζήτησαν συγγνώμη και τιμωρή-
θηκαν»
Με ανακοίνωσή της η ΚΕΔ / ΕΠΟ πήρε 
θέση για το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β’ 
με την Καλλιθέα στο Ελ Πάσο, τονίζοντας 
πως οι διαιτητές υπέπεσαν σε λάθος.
Η ΚΕΔ / ΕΠΟ πήρε θέση για τα όσα έγι-
ναν στο Καλλιθέα - Ολυμπιακός Β’, ανα-
γνωρίζοντας ότι υπήρξε λάθος στη φάση 
του αυτογκόλ της Καλλιθέας (και με την 
επισήμανση ότι δεν υπάρχει VAR σε 
τέτοιους αγώνες). Ειδικότερα:
Μετά το περισ τατ ικό σ τον σημερινό 
αγώνα της Super League 2 στην Καλλι-
θέα, ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτρο-
πής Διαιτησίας μίλησε αυτοπροσώπως 
με τους διαιτητές που είχαν οριστεί να το 
διευθύνουν.
Έχοντας εξετάσει τα πλάνα της αναμέ-
τρησης, είναι σαφές ότι οι διαιτητές έκα-
ναν ένα ξεκάθαρο και προφανές λάθος 
και χωρίς VAR η απόφαση δεν θα μπο-
ρούσε να αλλάξει. Ο βοηθός διαιτητής 
είδε μια εικόνα που θεώρησε ότι ήταν 
παράπτωμα χειρισμού της μπάλας με το 
χέρι. Οι διαιτητές αποδέχονται την πλήρη 
ευθύνη για τις πράξεις τους και ζητούν 
συγγνώμη για το λάθος τους.
Ως αποτέλεσμα η ΚΕΔ έχει τιμωρήσει 
ήδη τους διαιτητές του αγώνα και θα 
λάβει για αυτούς τα κατάλληλα εσωτε-
ρικά πειθαρχικά μέτρα.
Η ΚΕΔ θα παρέχει επίσης πρόσθετη 
εκπαίδευση για να διασφαλίσει ότι το 
επίπεδο απόδοσης πληροί τις απαιτήσεις 
και τα πρότυπα που αναμένονται από 
τους διαιτητές αυτού του επιπέδου.

Ηρακλής Λάρισας: Τέλος της συ-
νεργασίας του με τον κόουτς 
Διλμπέρη
Ο Ηρακλής Λάρισας έκανε γνωστή την 
από κοινού λύση της συνεργασίας του 
με τον προπονητή Παναγιώτη Διλμπέρη.
Οι Ηρακλής Λάρισας και Διλμπέρης δεν 
θα συνεχίσουν μαζί στο υπόλοιπο της 
σεζόν στη Super League 2. Από τη μεριά 
της η ομάδα της Λάρισας επικοινώνησε 
την εξέλιξη αυτή ως εξής:
Ο Ηρακλής Λάρισας ανακοινώνει την 
από κοινού λύση της συνεργασίας του με 
τον προπονητή Παναγιώτη Διλμπέρη. Οι 
αγωνιστικοί μας δρόμοι μπορεί να χωρί-
ζουν αλλά σίγουρα η γνωριμία μας και η 
φιλία μας θα παραμείνει δυνατή, αφού 
πρόκειται για ένα αξιόλογο άνθρωπο, 
που πάντα στην Λάρισα και στον Ηρα-
κλή θα έχει μόνο φίλους. Ευχόμαστε 
ολόψυχα καλή συνέχεια στον Παναγιώτη 
πάντα με υγεία. Ο Ηρακλής Λάρισας θα 
συνεχίσει στον πάγκο του με τον μέχρι 
πρότινος συνεργάτη του Παναγιώτη, Κο 
Χρήστο Χατζηλιάδη.
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αθλητικά

Άρης και ΑΠΟΕΛ έμειναν στο ισόπαλο 1-1 για την 16η αγωνιστική. 
Άνοιξαν το σκορ οι γηπεδούχοι με τον Στρούσκι στο 42’, ισοφάρι-
σαν οι γαλαζοκίτρινοι με τον Μαρκίνιος στο 45+5’. Πρώτη απώ-
λεια για Μιλόγεβιτς στον γαλαζοκίτρινο πάγκο.
Στο 31’ ακυρώθηκε το γκολ του Κακόριν για οφσάιντ, ενώ ένα 
λεπτό αργότερα ο Κονσταντίνοφ αποχώρησε τραυματίας από τον 

αγωνιστικό χώρο δίνοντας την θέση του στον Σατσιά.
Στο 42’ ο Άρης έμελλε να πετύχει το πρώτο του γκολ στο νέο γήπεδο 
αφού ο Στρούσκι με σουτ νίκησε τον Μπέλετς και έκανε το 1-0. Το σουτ 
έγινε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, ήταν μια ξαφνική ενέργεια ενώ 
η μπάλα κτύπησε και στο δοκάρι.
Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να κρατήσουν το προβάδισμα αλλά στο 
45+3’ ήρθε ένα χέρι του σκόρερ μέσα στην μεγάλη περιοχή και έτσι ο 
ΑΠΟΕΛ ισοφάρισε με τον Μαρκίνιος στο 45+5’ από τα 11 βήματα. Ήταν 
το 6ο γκολ του Βραζιλιάνου ο οποίος είναι και ο πρώτος σκόρερ της ομά-
δας του Μιλόγεβιτς.
Με την έναρξη του 2ου 45λεπτου έμεινε στα αποδυτήρια ο Ντβάλι για 
τον ΑΠΟΕΛ και την θέση του πήρε ο Καρώ. Με τους ίδιους 11 συνέχισε 
ο Σπιλέφσκι.
Στα αρχικά στάδια του δευτέρου ημιχρόνου η εικόνα ήταν πάνω κάτω η 
ίδια. Βλέπαμε δύο ομάδες να θέλουν να επιτεθούν και να επιθυμούν να 
έχουν την κατοχή της μπάλας. Απουσίαζε η μεγάλη φάση και έτσι το ισό-
παλο αποτέλεσμα παρέμενε.
Στο 56’ ο Μαγιαμπέλα και στο 57’ ο Μαρκίνιος έχασαν από μια καλή 
ευκαιρία, για Άρη και ΑΠΟΕΛ αντίστοιχα.
Μετά το 65’ οι γηπεδούχοι άρχισαν να ανεβάζουν στροφές, να πατούν 
καλύτερα και να γίνονται πιο διεκδικητικοί από τον αντίπαλό τους. Στο 
67’ ο Μαγιαμπέλα έχασε σπουδαία φάση με το τετ-α-τετ του να είναι 
άστοχο (το έβγαλε ο Μπέλετς), ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Σλοβένος 
κήπερ των φιλοξενούμενων πραγματοποίησε άλλη μια σπουδαία επέμ-
βαση σε πλασέ του Μπαμπίκα.
Φτάσαμε στις καθυστερήσεις και στο 4ο λεπτό ο Κβιλιτάια απέναντι από 
τον Άλβες δεν μπόρεσε να πλασάρει καθώς ο Μπρόρσον έβγαλε μια 
φοβερή άμυνα. 

Η ΑΕΚ συνεχίζει ακάθεκτη, έκανε το 8 στα 8 
στο φετινό πρωτάθλημα και πάτησε κορυφή, 
κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο το 2022 
στο τελευταίο της παιχνίδι στη χρονιά. Η 
ΑΕΚ κερδίζοντας εκτός έδρας με 2-0 τη Νέα 
Σαλαμίνα, συνέχισε το... βιολί της. Στους 22 
βαθμούς η Σαλαμίνα, έπιασε τους 37 η ομάδα 
του Όλτρα. Ρόμο και Άλτμαν οι σκόρερ για 
τους Λαρνακείς. 

Μ
ε την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ με δύο 
γκολ, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρο-
νο της αναμέτρησης Σαλαμίνα-ΑΕΚ στο 
στάδιο «Αμμόχωστος» για την 16η α-

γωνιστική του πρωταθλήματος. Ρομό και Άλ-
τμαν οι πρωταγωνιστές του α’ μέρους με 
την ΑΕΚ να έχει σε όλο το 45άλεπτο την 
υπεροχή του αγώνα, τον έλεγχο, τις ευ-
καιρίες και όλες τις προϋποθέσεις για 
γκολ.
Με τη συμπλήρωση του πρώτου 
πενταλέπτου η ΑΕΚ έχασε μεγάλη 
ευκαιρία με τον Φαράζ να αδειάζει δύο 
αντιπάλους, από πλάγια έκανε το σουτ αλλά 
η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του 
Μελίσσα, με τον ίδιο παίκτη να έχει άλλη μία καλή 
στιγμή στο 10’ της αναμέτρησης. Ένα σουτ του Λουίς 
Γκουστάβο στο 19’ εντός περιοχής, έστειλε τη μπάλα 
πάνω από τα δοκάρια.
Στο 34Ë το σκορ στο «Αμμόχωστος» άνοιξε με τη 
χρυσή αλλαγή του Όλτρα τον Ρομό. Ο Ρομό που 
μπήκε στον αγώνα στη θέση του τραυματία Λόπεζ, 
έπιασε την κεφαλιά μετά από σέντρα του Γκαρσία και 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-.1.
Στο 35’ η γηπεδούχος ομάδα ζήτησε πέναλτι σε μαρ-
κάρισμα του Γκαρσία στον Φελίπε. Η φάση εξετά-
στηκε από το VAR και λανθασμένα δεν υποδείχθηκε 
καμιά παράβαση, μία φάση που έφερε εντάση στις 
κερκίδες. Στα αμέσως επόμενα λεπτά η ΑΕΚ σημείωσε 
το δεύτερο της γκολ (0-2) με σουτ ζωγραφιά από τον 
Άλτμαν, ένα σκορ που ήταν και ημιχρόνου.
Με την έναρξη του β’ μέρους η πρώτη φάση που 
καταγράφηκε ήταν μία κεφαλιά του Τρισκόφσκι στο 
50’, όμως μέχρι εκεί. Η ΑΕΚ έκανε σωστή διαχείριση 
από το προβάδισμα που είχε, στο 72’ το προσπάθησε 
για ένα τρίτο γκολ με τον Άλτμαν να μπαίνει περιοχήν, 
να επιχειρεί το σουτ αλλά η μπάλα έφυγε έξω.
Στο 73Ë μία τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ, με τον 
Ρομό εντελώς μόνο μπροστά από τον Μελίσσα, να 
στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια, μία φάση 
που θα μπορούσε να φέρει το 0-3. Η τελευταία 
απειλή της Νέας Σαλαμίνας πριν το τελικό 0-2 ήταν ένα 
άστοχο σουτ του Φλοριάν Τολμές. 

Κυριάρχησε και έριξε τριάρα η ΕΝΠ
Η ΕΝΠ επικράτησε εκτός έδρας της Δόξας με 0-3, σε 
αγώνα για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος. 
Η Ένωση μπήκε καλύτερα στον αγώνα και στο 16ο 
λεπτό πήρε προβάδισμα στο σκορ. Ο Ντιαβαρα έκανε 
το παράλληλο γύρισμα στην περιοχή και ο Βουτσένο-
βιτς με πλασέ στην κίνηση, νίκησε τον Σισκόφσκι για 
το 1-0.
Στο 22ο λεπτό ήρθε και δεύτερο γκολ για την ΕΝΠ, πάλι 
από τον Βουτσένοβιτς, όμως ακυρώθηκε ως οφσάιντ. 
Η ομάδα της Ένωσης, που ήταν καλύτερη, σκόραρε και 
στο 36ο λεπτό μετά από σουτ του Μέιρα και πάλι όμως 
το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ στην αρχή της φάσης. 
Στο τέλος του πρώτου μέρους, η Δόξα ανέβασε στρο-
φές, είχε δοκάρι με τον Μπένι, όμως το σκορ δεν 

άλλαξε και η ΕΝΠ πήγε με προβάδισμα στα απο-
δυτήρια.  

Στην επανάληψη και συγκεκριμένα στο 
53ο λεπτό ο Βουτσένιβιτς με πλασέ εντός 
περιοχής διπλασίασε τα τέρματα της 
ομάδας του ενώ δύο λεπτά μετά, ήρθε 
και τρίτο τέρμα, πάλι από την ομάδα 
του Σατσιά. Ο Ντιαβαρά πέρασε όποιον 

βρήκε μπροστά του, μπήκε στην αντίπαλη 
περιοχή και με πλασέ διαμόρφωσε το 0-3. 

Από το σημείο που η Ένωση σκόραρε το τρίτο 
της τέρμα, δεν προέκυψε κάποια διαφοροποίηση στο 
σκορ.  Η ομάδα του Σατσιά διαχειριστικέ το υπέρ της 
σκορ και η Δόξα δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση. 
Στο τέλος η Ένωση πανηγύρισε ένα πολύ σημαντικό 
διπλό ενόψει της συνέχειας.

«Πράσινα» Χριστούγεννα για την Ομό-
νοια!
Η Ομόνοια επέστρεψε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
στα νικηφόρα αποτελέσματα, κερδίζοντας 2-0 τον 
Απόλλωνα στην 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος, 
κλείνοντας το 2022 με σημαντικό τρίποντο. Μπρούνο 
και Κακουλής οι δύο σκόρερ, με την Ομόνοια να προ-
σπερνάει τους περσινούς πρωταθλητές. Στην 6η θέση ο 
Απόλλωνας με 25 βαθμούς όσους έχει και η Ομόνοια. 
Με την Ομόνοια μπροστά στο σκορ (1-0) και ότι ακρι-
βώς έκανε στο προηγούμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ, 
άρχισε ο αγώνας στο ΓΣΠ με αντίπαλο τον Απόλ-
λωνα για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο 
Μπρούνο Φελίπε άνοιξε το σκορ από τα… αποδυτήρια 
(μόλις στο 3ο λεπτό), βάζοντας τη γηπεδούχο ομάδα σε 
θέση οδηγούν από πολύ νωρίς.
Μετά από όμορφη συνεργασία από Κύπριους ποδο-
σφαιριστές, η Ομόνοια πέτυχε το 2-0 στο 75Ë. Σε μια 
γρήγορη αντεπίθεση από δεξιά ο Ψάλτης έκανε το γύρι-
σμα και ο Κακουλής με σουτ στη κίνηση έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα, σ’ ένα σημείο χρονικά που ο Απόλ-
λωνας ήταν καλύτερος.

Όγδοη σερί νίκη για την ΑΕΚ και 
ανέβηκε στην κορυφή

Ντέρμπι με τα όλα του 
και πρώτη απώλεια για 
Μιλόγεβιτς!
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αθλητικά

Ο 
Ερυθρός Αστέρας νίκησε (86-90) για 
τρίτη διαδοχική φορά τον Ολυμπιακό 
και τον υποχρέωσε σε δεύτερη σερί 
οριακή ήττα βγάζοντάς τον από την 

πρώτη «τετράδα» της κατάταξης. Η ομάδα του 
Γιώργου Μπαρτζώκα δεν έπαιξε καλή άμυνα, έ-
δωσε ρυθμό στους Σέρβους οι οποίοι εκμεταλ-
λευόμενοι τη φόρμα τους πέτυχαν την 12η νίκη 
τους στα τελευταία 13 παιχνίδια.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να 
αισθάνονται άνετα στο παρκέ και να είναι συν-
δεδεμένες με το καλάθι από μακρινή από-
σταση. Τα τρίποντα των Κάνααν, Παπανικολάου 
και Μπολομπόι από τη μία, αυτά των Λάζιτς, 
Νέντοβιτς από την άλλη και το σκορ στα ύψη 
(13-12, 6’). Ο Ερυθρός Αστέρας βρήκε καλύτερο 
ρυθμό και εκμεταλλευόμενος την κάκι-
στη άμυνα των «ερυθρόλευκων» του 
Πειραιά προηγήθηκαν με 15-21 
(9’). Στο τελευταίο λεπτό ένα 7-0 
διά χειρός Βεζένκοβ άλλαξε 
τα δεδομένα στον πίνακα του 
σκορ (22-21) στο τέλος της περι-
όδου.
Ο Ολυμπιακός με τους Σλούκα, 
ΜακΚίσ ικ,  Λαρεν τζάκη και 
Μπλακ διόρθωσε σε σημαντικό 
βαθμό την άμυνά του κάνοντας τη ζωή 
των φιλοξενούμενων δύσκολη. Στην άλλη 
πλευρά ο Σλούκας μοίραζε ασίστ και ο ΜακΚί-
σικ με 6 πόντους κι ο Μπλακ με άλλους 5 έκα-
ναν το 36-28 (15’). Ο Σλούκας άφησε για λίγο 
τη δημιουργία και πήγε στην εκτέλεση κι έτσι 
με 2/2 τρίποντα έστειλε τη διαφορά στους 12 
πόντους (42-30, 17’). Βιλντόζα και Μίτροβιτς 
βρήκαν πάντως να βοηθήσουν την ομάδα τους 
να αντιδράσει και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε 
με 45-41.
Ο Μπαρτζώκας έριξε στο παρκέ τον Φαλ και ο 
Γάλλος βοήθησε να στην επίθεση όμως κάθε 
φορά που ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να 
ξεφύγει κάτι λάθος έκανε και ο Αστέρας το εκμε-
ταλλευόταν (53-51, 25’). Ο Παπανικολάου με 2/2 
σουτ από τα 6.75 έδωσε σημαντική «ανάσα» 
στους Πειραιώτες που ξέφυγαν με 59-51 (27’), 
όμως ξανά οι Σέρβοι αντέδρασαν. Οχι μόνο 
πλησίασαν με το τρίποντο του Πετρούσεφ αλλά 
προσπέρασαν με καλάθι του Μίτροβιτς (60-61, 
29’).
Το τρίποντο του Ντόμπριτς νωρίς στο τελευ-

ταίο δεκάλεπτο έδωσε προβάδισμα 6 πόντων 
στην ομάδα του (62-68, 31’), αλλά δεν σταμά-
τησε εκεί. Ο Σέρβος φόργουορντ σκόραρε με 
άνεση από τα 6.75, ο Πετρούσεφ τον μιμήθηκε 
κι ο Ερυθρός Αστέρας ξέφυγε με 65-76 (35’). 
Τα περιθώρια στένεψαν αρκετά για τον Ολυμπι-
ακό και έψαχνε μία ύστατη αντίδραση. Το τρί-
ποντο του Λαρεντζάκη, η βελτιωμένη εικόνα 
της άμυνας και οι πόντοι του Μπλακ μείωσαν 
σε 75-79 (37’) και λίγο αργότερα ο Βεζένκοβ σε 
79-82 (38’). Ο Ερυθρός Αστέρας με δυσκολία 
έβρισκε τις λύσεις που ήθελε, αλλά κι ο Ολυ-
μπιακός ήθελε να εξαντλήσει τις πιθανότητες 
της ανατροπής και ο Μπλακ με 2/2 βολές έκανε 
το 84-86 (45’’ για τη λήξη). Η τελευταία άμυνα 
βγήκε, ο Σλούκας όμως αστόχησε και οι βολές 

του Βιλντόζα χάρισαν τη νίκη στους Σέρ-
βους.

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Με το 
σκορ στο 79-82 οι διαιτητές μετέ-
τρεψαν το κόψιμο του Παπανι-
κολάου σε βολές του Βιλντόζα, 
όμως ο Λαρεντζάκης με τρίπο-
ντο μείωσε σε 82-84. Το lay up 
του Ντόμπριτς και οι βολές του 

Μπλακ δεν άλλαξαν τη διαφορά. 
Στο τέλος η άμυνα βγήκε όμως το 

σουτ του Σλούκα 5’’ πριν τη λήξη δεν 
βρήκε στόχο και επήλθε η ήττα.

MVP: Ο Λούκα Βιλντόζα σε 27:03 πρόσφερε 
22 πόντους (33/5διπ., 2/7τριπ., 10/11βολ.), 4 
ριμπάουντ, 8 ασίστ κι ένα λάθος.
Ο ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Σε καλό βράδυ οι Μίτροβιτς 
(13π., 7ρ.), Πετρούσεφ (14π.), Νέντοβιτς (12π.) 
και Ντόμπριτς στο τελευταίο δεκάλεπτο (12π.).
Ο «ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ»: Ο Πίτερς σε 13 λεπτά 
δεν πρόσφερε κάτι. Κι άλλοι δεν έπαιξαν καλά 
βέβαια...
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Οι νικητές είχαν 
11/24 τρίποντα (45%) και 20/27 (74%). Παρά-
δοξο στατιστικό τα λάθη με 7 για τον Ολυμπιακό 
και 16 για τους Σέρβους.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ: Ο Ολυμπιακός ήθελε να αντιδρά-
σει μετά την ήττα από την Βιλερμπάν όμως τις 
δύο φορές που ξέφυγε στο σκορ είδε τον Ερυ-
θρό Αστέρα να επιστρέφει. Η ομάδα του Γιώρ-
γου Μπαρτζώκα έπαιξε κακή άμυνα, έδωσε 
την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να βρουν 
ρυθμό από μέση και μακρινή α

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 86-90
Τον «καθάρισε» ο Βιλντόζα

Ο Ερυθρός Αστέρας (8-7) υποχρέωσε τον Ολυμπιακό (9-6) σε δεύτερη διαδοχική οριακή ήττα 
(86-90). Τρομερός ο Λούκα Βιλντόζα με 22 πόντους και 8 ασίστ

Πρόκριση στο Play-In και 
πλεονέκτημα έδρας με τη 
Τόφας του Πρίφτη για τους 
κιτρινόμαυρους

Α
πίθανη ανατροπή α-
πό το -25 για την ΑΕΚ, 
που επικράτησε της 
Καρσίγιακα (80-72) 

για να προκριθεί ως δεύτερη 
του ομίλου της στο Play-In του 
Basketball Champions League. 
Με την Τόφας του Πρίφτη οι κι-
τρινόμαυροι, με τη Μούρθια οι 
Τούρκοι.
Στο 15’ βρισκόταν πίσω με 25 
πόντους. Στο 40’, η ΑΕΚ δεν είχε 
κάνει απλώς την ανατροπή, δεν 
είχε απλώς νικήσει την Καρσί-
γιακα (80-72) για την έκτη αγω-
νιστική της φάσης των ομί-
λων του Basketball Champions 
League, είχε πάρει και τη δεύ-
τερη θέση του ομίλου για να 
αντιμετωπίσει τη Τόφας στο 
Play-In, με πλεονέκτημα έδρας 
για την πρόκριση στον γύρο των 
16.
Οι κιτρινόμαυροι ήταν αποκαρ-
διωτικοί έως το 15’, από εκεί 
και πέρα όμως έπαιξαν με πεί-
σμα και με επιμονή στο άδειο 
λόγω τιμωρίας κλεισ τό των 
Άνω Λιοσίων, το οποίο θα είναι 
κλειστό για άλλους δύο αγώ-
νες στη διοργάνωση. Την ίδια 
ώρα, η Βόννη διέλυε τη Ρέτζο 
Εμίλια στην Ιταλία, ωστόσο η 
ΑΕΚ δεν ασχολήθηκε με αυτό το 
ματς, έκανε το καθήκον της και 
συνεχίζει με στόχο το καλύτερο 
δυνατό.
Η ΑΕΚ ήταν απογοητευτική 
σ την πρώτη περίοδο, την 
έκλεισε με 4/17 σουτ και πέντε 
λάθη, την ώρα που η Καρσί-
γιακα μετρούσε 5/12 τρίποντα, 
17 ριμπάουντ, τέσσερα κλεψί-
ματα και τρία μπλοκ. Στο 15’ το 
σκορ ήταν 10-35, με τους κιτρι-
νόμαυρους να κάνουν πάντως 
την προσπάθειά τους σε εκείνο 
το σημείο έως το 24-40 του ημι-
χρόνου.
Η εικόνα του ματς άλλαξε εντε-
λώς στο τρίτο δεκάλεπτο. Και 
στο 31’ η ΑΕΚ είχε πλέον πλη-
σιάσει σ τον πόντο (55-56). 
Πέρασε μπροστά, έχτισε προβά-

δισμα τεσσάρων πόντων (68-64 
στο 35’) και έφτασε στο θετικό 
αποτέλεσμα που δίνει συνέχεια 
στην ευρωπαϊκή της σεζόν.
Μεγάλο ματς από τον Ακίλ 
Μίτσελ που έγραψε ένα... τερα-
τώδες double-double, τον υπο-
στήριξαν οι Στρέλνιεκς, Γου-
ίλιαμς την ώρα που ο Τζέι-
λον Μπράουν ήταν απελπι-
στικά μόνος καθώς πέρα από 
τον Άντζελ Ντελγάδο, ουδείς 
ήταν σε έστω υποφερτή βρα-
διά για την Καρσίγιακα. Ούτε ο 
Ανγκόλα, ούτε ο Κουζμίνσκας, 
ούτε ο ΜακΚόλουμ. Και κάπως 
έτσι, οι Τούρκοι τερμάτισαν τρί-
τοι για να αντιμετωπίσουν με 
μειονέκτημα έδρας τη Μούρ-
θια.
ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κόντε, Καστίγιο, 
Αουνκρόγκερς
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 9-20, 24-40, 
50-56, 80-72
ΑΕΚ (Καν τζούρης):  Φλιώ -
νης 10 (2 τρίποντα, 5 ριμπά-
ουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη), Κόνια-
ρης 2, Μίτσελ 25 (8/11 δίποντα, 
1/4 τρίποντα, 14 ριμπάουντ, 1 
ασίστ, 3 κλεψίματα), Στρέλνι-
εκς 13 (2 τρίποντα, 5 ασίστ), 
Γουίλιαμς 13 (4/9 τρίποντα, 4 
ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φρεζίερ 
4, Μάντσεν 6 (2), ΜακΓκρίφ 4, 
Μάιλς 3 (1), Πετρόπουλος, Ξαν-
θόπουλος
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ (Σαρίτσα): Ακια-
ζίλι 8 (2), Τζέιλον Μπράουν 17 
(5/11 τρίποντα), Βίτο Μπράουν 
9 (1 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), 
Κουζμίνσκας 7 (1), ΜακΚόλουμ 
9 (3/15 σουτ, 5 ριμπάουντ, 8 
ασίστ), Ανγκόλα 11 (2), Τσα-
ντέκιν, Ντελγάδο 8 (3/4 δίπο-
ντα, 2/3 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 
ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ), 
Σιπαχί 3 (1/6 τρίποντα, 5 ριμπά-
ουντ, 2 ασίστ)
Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 
16/34 δίποντα, 12/31 τρίπο-
ντα, 12/20 βολές, 44 ριμπάουντ 
(28 αμυντικά - 16 επιθετικά), 17 
ασίστ, 6 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 12 
λάθη, 24 φάουλ
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Αστέρας 86-90: Τον Αστέρας 86-90: Τον 
«καθάρισε» ο Βιλντόζα«καθάρισε» ο Βιλντόζα
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