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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Επιτυχία είναι 
να πηγαίνεις από 
τη μια αποτυχία 
στην άλλη χωρίς 

να χάνεις τον 
ενθουσιασμό 

σου”
 Winston 
Churchill

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΟΙ ΜΑΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΕΣ

ΥΓΕΙΑ – ΥΓΕΙΑ – ΥΓΕΙΑ
Ευγενικοί μου φίλοι και φίλες εύχομαι τη νέα χρονιά να έχετε 
πάντα υγεία, χαρά κι ευτυχία με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Το πρώτο γράμμα εκδότη για το νέο έτος κι εκτός από αυτές τις 
ευχές δεν θα ήθελα να γράψω διάφορα τεκταινόμενα, θετικά ή 

αρνητικά, που συμβαίνουν κι ενδιαφέρουν την όμορφη παροικία 
μας κι όχι μόνο κι είναι αρκετά! Θα ήθελα να δω θετικά την πρώτη 

έκδοση του 2023 κι έκανα μόνο θετικές ευχές.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ
 ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Θεσσαλονίκη: Στη 
δημοσιότητα τα στοιχεία 
του 23χρονου ράπερ που 
διέπραξε οκτώ ληστείες 
μέσα σε δύο ώρες
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Φάρμακα: 777 σκευάσματα 
σε καθεστώς «ελεγχόμενης 
διανομής» – 1 κουτί ανά 
φαρμακείο

Στο Ταμείο Ανάκαμψης το τελεφερίκ στο Κάστρο της Μονεμβασιάς 

Λεβαδειακός – 
Παναθηναϊκός 0-1: 
Επιστροφή στις νίκες για
τους πράσινους

Σταϊκούρας:Το 2023 η 
κατάσταση της ελληνικής 
οικονομίας θα είναι 
καλύτερη σε σχέση με την 
Ευρώπη
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Τα Γλυπτά του Παρθενώνα οδεύουν πλέον στην Ελλάδα, 
γράφουν οι Times

Τ
ο Βρετανικό Μουσείο επιβεβαίωσε ότι διεξάγονται «ε-
ποικοδομητικές συζητήσεις» για την επιστροφή των Γλυ-
πτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μετά από 200 χρόνια, 
στο πλαίσιο πολιτιστικής ανταλλαγής, γράφουν οι Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τζορτζ Όσμπορν, πρώην καγκε-
λάριος που είναι τώρα ο πρόεδρος του Βρετανικού Μου-
σείου, θεωρείται ότι έχει συντάξει συμφωνία επαναπατρισμού 
των πολιτιστικών θησαυρών.
Η βρετανική νομοθεσία, σημειώνουν οι Times, αποτρέπει την 
παραχώρηση αρχαιοτήτων από μουσείο. Επομένως, μία φόρ-
μουλα θα ήταν μία σύμβαση δανείου, βάσει της οποίας τα Γλυ-
πτά θα μπορούσαν να μεταφερθούν από το Λονδίνο στην Αθήνα 
«νωρίτερα παρά αργότερα».
Με βάση τη συμφωνία, τα Γλυπτά θα αποστέλλονταν στην 
Αθήνα από το Λονδίνο με μακροπρόθεσμο δανεισμό, με αντάλ-
λαγμα άλλους ελληνικούς θησαυρούς που θα δοθούν επίσης ως 
δάνειο, ωστόσο συντομότερο, στο Βρετανικό Μουσείο από το 
Μουσείο της Ακρόπολης.
«Η πρόταση παρακάμπτει το εμπόδιο που προβάλλει το γεγονός 
ότι οι επίτροποι του Βρετανικού Μουσείου είναι ιδιοκτήτες των 
ζωφόρων και απαγορεύεται από το νόμο να τις εκχωρήσουν», 
σχολιάζει το άρθρο που έχει τον τίτλο «Συμφωνία για τα Ελγίνεια 
Μάρμαρα: Κατευθυνόμενα προς το σπίτι».
Η εφημερίδα αναφέρεται και στην αλλαγή της στάσης της για 
το θέμα πέρυσι και επαναλαμβάνει τη στήριξή της στην επανέ-
νωση των Γλυπτών. Οι ενστάσεις εναντίον της επιστροφής επί 
της ουσίας έχουν αποδυναμωθεί, ενώ το κώλυμα που υπάρχει 
στη βρετανική νομοθεσία κάμπτεται με την ευρηματική χρήση 
της μεθόδου του μακροπρόθεσμου δανείου.
Αντίγραφα των Γλυπτών θα πρέπει να εκτίθενται στο Βρετανικό 
Μουσείο, μαζί με άλλους θησαυρούς που θα δανείζει η Ελλάδα. 
Με τον τρόπο αυτό, και οι δύο χώρες θα έχουν οφέλη και θα 
αναδειχθούν νικήτριες.

Υπουργείο Πολιτισμού για Γλυπτά Παρθενώνα: 
Δεν αναγνωρίζουμε νομή, κατοχή και κυριότητα 
στους Βρετανούς
Σκληρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για την στάση που κρατά στο θέμα 
της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα και 
της επανένωσης τους στο Μουσείο της Ακρόπολης, εξαπολύει 
το Υπουργείο Πολιτισμού. 
Με αφορμή τη νέα ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, 
το υπουργείο Πολιτισμού κατηγόρησε το κόμμα της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης ότι προτάσσει τα μικροκομματικά οφέλη 
και τον στόχο της φθοράς της κυβέρνησης αδιαφορώντας αν οι 
θέσεις του προκαλούν ζημιά στη χώρα.
Παράλληλα επαναλαμβάνει την πάγια θέση ότι η χώρα μας δεν 
αναγνωρίζει στο Βρετανικό Μουσείο νομή, κατοχή και κυριό-

τητα των Γλυπτών, καθώς αποτελούν προϊόν κλοπής.
Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο τύπου 
του ΥΠΠΟΑ επισημαίνονται τα ακόλουθα
«Η κυβέρνηση, από την αρχή της θητείας της, κινείται με σοβα-
ρότητα, υπευθυνότητα, ευαισθησία και αποτελεσματικότητα, 
προκειμένου να υλοποιηθεί ο εθνικός στόχος της επιστροφής 
των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα και της επανένω-
σης τους στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αυτό αναμφίβολα τεκ-
μαίρεται από σειρά γεγονότων των τελευταίων δύο ετών: Από 
την απόφαση της ΟΥΝΕΣΚΟ, τον Σεπτέμβριο 2021, και την ορι-
στική (sine die) επανένωση του θραύσματος Fagan, ως την μετα-
στροφή και τη στήριξη του ελληνικού αιτήματος από τη διεθνή 
κοινή γνώμη.
Επαναλαμβάνουμε, για μια ακόμη φορά, την πάγια θέση της 
χώρας μας ότι δεν αναγνωρίζει στο Βρετανικό Μουσείο νομή, 
κατοχή και κυριότητα των Γλυπτών, καθώς αποτελούν προ-
ϊόν κλοπής. Επομένως, ας σταματήσει η αξιωματική αντιπολί-
τευση να κορυβαντιά. Θα περιμέναμε σε αυτή την εθνική προ-
σπάθεια να μείνουν στην άκρη οι μικροκομματικοί υπολογι-
σμοί και να υπάρχει συστράτευση όλων. Δυστυχώς δεν το βλέ-
πουμε. Για κάποιους πρώτος στόχος είναι η φθορά της κυβέρνη-
σης, ακόμη και με ψέματα, αδιαφορώντας αν κάνουν ζημιά στη 
χώρα. Κρίμα».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ
Νωρίτερα σήμερα μετά και το τελευταίο δημοσίευμα των TIMES 
για την επιστροφή των Γλυπτών, η τομεάρχης Πολιτισμού της ΚΟ 
του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Αχαΐας, Σία Αναγνωστοπούλου έκανε 
λόγο για «κρυφή διπλωματία αλά 19ου αιώνα, μεταξύ μεγιστά-
νων και άλλων «μεγάλων κεφαλών» για επιστροφή των Γλυπτών 
του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο.
Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Αναγνωστοπούλου: «οι πολι-
τιστικοί θησαυροί και η ιστορία αυτού του τόπου δεν είναι τσι-
φλίκι κανενός και η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα δεν 
είναι επικοινωνιακό παιχνιδάκι για τον προεκλογικό αγώνα της 
ΝΔ. Είναι πρωτίστως μια πράξη ηθικής διευθέτησης που παίρνει 
οικουμενική διάσταση».
Σημείωσε ακόμα ότι «είναι ανεπίτρεπτο ο πρωθυπουργός και η 
υπουργός Πολιτισμού, μόνοι τους και με κρυφές συνεννοήσεις 
να διευθετούν αυτό το κορυφαίο διεθνώς ζήτημα πολιτιστικής 
κληρονομιάς  και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συναινέσει σε συμφωνίες 
εν κρυπτώ με τις οποίες ο δανεισμός και η εκχώρηση του εθνι-
κού μας πλούτου βαφτίζονται «επιστροφή» και «επαναπατρι-
σμός».

Ο «Telegraph»... βρήκε και τα ανταλλάγματα που 
θα δώσει η Ελλάδα
Ένα βήμα... παραπέρα από το ρεπορτάζ για τις συζητήσεις ανά-
μεσα σε Αθήνα και Λονδίνο για την επιστροφή των Γλυπτών 
του Παρθενώνα προχωράει, με δημοσίευμά του, ο βρετανικός 
«Telegraph».
Την ώρα που, από πλευράς Βρετανικού Μουσείου, επιβεβαι-
ώνεται, για πρώτη φορά, ότι συμμετέχει σε «εποικοδομητικές 
συζητήσεις» με την Ελλάδα και το ελληνικό υπουργείο Πολιτι-
σμού διαμηνύει ότι δεν αναγνωρίζει νομή, κατοχή και κυριό-
τητα στους Βρετανούς, ο «Telegraph»... αποκαλύπτει ακόμα και 
το τι θα μπορούσε να δώσει η Αθήνα ως αντάλλαγμα για την επι-
στροφή των Γλυπτών.
Σε δημοσίευμα, με τίτλο «Τα Ελγίνεια Μάρμαρα θα μπορού-
σαν να ανταλλαγούν με χάλκινο άγαλμα αναβάτη ηλικίας 2.000 
ετών», η βρετανική εφημερίδα αναφέρεται στον «Τζόκεϊ του 
Αρτεμισίου», που ανασύρθηκε σε κομμάτια το 1928 και το 1937 
από τη θάλασσα, κοντά στο ακρωτήριο Aρτεμίσιο της Eύβοιας, 
και φιλοξενείται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Ειδικότερα, υπογραμμίζεται πως «η συμφωνία θα μπορούσε να 
δει αρχαία έργα τέχνης, που δεν έφυγαν ποτέ από την Ελλάδα, 
να δανείζονται στη Βρετανία, συμπεριλαμβανομένου του Τζό-
κεϊ του Αρτεμισίου, ενός γλυπτού που απεικονίζει ένα νεαρό 
αγόρι πάνω σε ένα άλογο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να προσφέρει 
τα σημαντικότερα κομμάτια της συλλογής του Εθνικού Αρχαιο-
λογικού Μουσείου, για να γλυκάνει οποιαδήποτε συμφωνία για 
κάποια από τα Ελγίνεια Μάρμαρα».

Η εφημερίδα στηρίζει την 
επανένωση των Γλυπτών – 
Υποστηρίζει ότι θα υπάρξει 
συμφωνία «χρονικά ανοιχτού 
δανείου με αντάλλαγμα μάλλον 
συντομότερα δάνεια εκθεμάτων»
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Σ
υντετριμμένος, σήμερα το πρωί, ο πατέ-
ρας του 11 μηνών βρέφους που πνίγηκε 
στο φράγμα του Αλιάκμονα στη Βέροια 
καθώς η ίδια του η μητέρα κατηγορείται 

ότι το πέταξε, επισκέφθηκε το μνήμα του. Το μω-
ρό σήμερα θα γινόταν ενός έτους και ο ίδιος δεν 
πρόλαβε να το αποχαιρετήσει.
«Για την ημέρα της κηδείας του ενημερώθηκα 
από έναν φίλο μου, από συγγενικά πρόσωπα όχι. 
Της άφησα ένα σημείωμα που λέει «Στην αγαπη-
μένη μου κόρη, θα σ’ αγαπώ για πάντα» το οποίο 
συνοδεύεται από λίγα λουλούδια και ένα κου-
κλάκι που είναι για μωράκια» ανέφερε ο πατέ-
ρας του μωρού στον Alpha και την εκπομπή Tlive.
Επίσης, αναφορικά με τη γνωριμία του με την 
29χρονη, ο πατέρας του μωρού δήλωσε πως 

«έγινε η πράξη, γνωριστήκαμε και μου είπε ξαφ-
νικά ότι ήταν έγκυος στον όγδοο μήνα και ότι το 
παιδί ήταν δικό μου. Δεν είχαμε κοντινές επα-
φές. Γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι και μετά 
από έναν μήνα πήρα την απόφαση να πω ότι δεν 
θέλω να το αφήσω στο έλεος του Θεού και έκανα 
τεστ DNA. Με αυτό το τεστ αποδείχθηκε ότι είμαι 
ο πατέρας. Έτσι ξεκίνησα τις διαδικασίες για να 
αναλάβω τις ευθύνες».
«Έκανα τα πάντα για το παιδί, ήθελα να το ανα-
γνωρίσω και σήμερα 5/1/2023 το παιδί μου βρί-
σκεται εδώ. Σήμερα θα είχε τα γενέθλιά της… 
Είχα ετοιμάσει το δωμάτιό της, προς Θεού. 
Γενικά, στο σύνολό του πάνω από 20-25 ημέ-
ρες δεν είχε διανυχτερεύσει στο σπίτι μου» πρό-
σθεσε ο πατέρας του 11 μηνών βρέφους.

Βέροια: Ο πατέρας του βρέφους 
που πνίγηκε στον Αλιάκμονα 
επισκέφθηκε το μνήμα του

Ο
ι επιπτώσεις της παγκόσμιας κρί-
σης θα συνεχίσουν να υφίστανται 
και στην Ελλάδα, δήλωσε ο υπουρ-
γός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-

κούρας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παραπολιτικά 90,1», προσθέτοντας, ωστό-
σο, πως η κατάσταση της ελληνικής οικονομί-
ας θα είναι καλύτερη σε σχέση με την Ευρώπη 
και ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η Ελλάδα δεν 
θα μπει σε ύφεση όπως θα συμβεί στη μισή 
Ευρώπη.
Σημείωσε, παράλληλα, ότι η Ελλάδα επιτυγ-
χάνει τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους ως 
ποσοστό του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια. Ενώ 
επανέλαβε, πως βασικός στόχος της οικονο-
μικής πολιτικής το 2023 είναι η Ελλάδα να έχει 
πρωτογενές πλεόνασμα που θα την οδηγήσει 
και στην επενδυτική βαθμίδα.
Ο υπουργός έκανε επίσης λόγο για τριπλάσιο 
ρυθμό ανάπτυξης το 2023 σε σχέση με την 
Ευρώπη και για αύξηση των επενδύσεων εφέ-
τος και το 2024.
Ταυτόχρονα, δεν απέκλεισε 
το γεγονός να δημιουργη-
θεί πρόσθετος δημοσιονο-
μικός χώρος, ο οποίος θα 
διατεθεί στην κοινωνία. Και 
επεσήμανε ότι η αύξηση του 
κατώτατου μισθού και το 
market pass δεν έχουν προ-
εκλογικό χαρακτήρα, λέγο-
ντας πως απαιτείται αύξηση 
του κατώτατου μισθού, η οποία θα πρέπει να 
είναι τόση, ώστε αφ’ ενός να ενισχυθεί το δια-
θέσιμο εισόδημα αυτών που θα πάρουν την 
αύξηση και αφ’ ετέρου να αντέχει η επιχειρη-
ματικότητα.
Σχετικά με τις συστημικές τράπεζες, ο υπουρ-
γός ανέφερε ότι αυτές έχουν δεσμευτεί δημό-
σια να προχωρήσουν σε αύξηση των επι-
τοκίων καταθέσεων και κατέστησε σαφές 
πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να πιέζει και 
στο κομμάτι των προμηθειών. Τέλος, για το 
ζήτημα των πλειστηριασμών είπε ότι ο εξω-
δικαστικός μηχανισμός δεν είναι εκεί που 
ήλπιζε να είναι.

Χρήστος Σταϊκούρας: «Υπουργός 
Οικονομικών της χρονιάς 2023 για 
την Ευρώπη»
Υπουργός Οικονομικών της χρονιάς 2023 για 
την Ευρώπη αναδείχθηκε ο Χρήστος Σταϊκού-
ρας σύμφωνα με τα βραβεία του The Banker, 
τα οποία αποτελούν θεσμό, αντανακλούν και 
τιμούν τις κυβερνήσεις και τους αξιωματού-

χους που κατάφεραν περισσότερο και καλύ-
τερα από κάθε άλλον να τονώσουν την ανά-
πτυξη και να σταθεροποιήσουν την οικονο-
μία τους.
Τι δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας σχετικά με την βρά-
βευσή του: «Η σημερινή βράβευσή μου ως 
Υπουργός Οικονομικών της Χρονιάς 2023 για 
την Ευρώπη, από το περιοδικό “The Banker” 
του ομίλου των “Financial Times”, αποτελεί 
ξεχωριστή τιμή.
Είναι μια διάκριση της Ελλάδας, που αντικατο-
πτρίζει την αναγνώριση και την επιδοκιμασία 
της διεθνούς κοινότητας για την πρόοδο και 
τις επιδόσεις της χώρας μας στο – κρίσιμο και 
πολλαπλώς δοκιμαζόμενο τα τελευταία χρό-
νια – πεδίο της οικονομίας.
Το βραβείο αυτό αποτελεί επιβράβευση των 
θυσιών του ελληνικού λαού, της προσαρμο-
στικότητας και της ανθεκτικότητας των επι-
χειρήσεων της χώρας, αλλά και της σκληρής 
προσπάθειας της Κυβέρνησης του Κυριάκου 

Μητσοτάκη.
Προσπάθεια όχι μόνο το 
2022 αλλά αδιάκοπα από 
τον Ιούλιο του 2019, για 
ισχυροποίηση της οικο-
νομίας μας με οικονομικά 
βιώσιμο και κοινωνικά 
συμπεριληπτικό τρόπο, 
βελτίωση της ζωής των 
πολιτών και αναβάθμιση 
της θέσης της Ελλάδας 

στη διεθνή σκηνή, μέσα από αποτελεσματι-
κές, διορατικές και μεταρρυθμιστικές πολι-
τικές.
Μια σοβαρή, συστηματική προσπάθεια που 
διαπνέεται από βαθιά ευθύνη απέναντι στο  
σήμερα και το αύριο της χώρας και αξιοση-
μείωτη συνέπεια λόγων και πράξεων, παρά 
την πρωτόγνωρη αβεβαιότητα των καιρών 
και τις αντίξοες διεθνείς συνθήκες.
Ως εκ τούτου, είναι ένα βραβείο που ανή-
κει σε όλους: Κράτος, πολίτες και επιχειρή-
σεις. Μέσα σε μια ιστορική περίοδο επάλλη-
λων κρίσεων, η Ελλάδα ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει 
γιατί κατάφερε όχι μόνο να γυρίσει οριστικά 
σελίδα, κλείνοντας τον πολυετή, επώδυνο 
κύκλο της οικονομικής κρίσης, αλλά και να 
καταστήσει την οικονομία της πρότυπο
αντοχής και δυναμικής.
Μια οικονομία που αναπτύσσεται με υψη-
λότερους ρυθμούς έναντι του ευρωπαϊκού 
μέσου όρου, και προβλέπεται να διατηρήσει 
την αναπτυξιακή της πορεία και το δύσκολο – 
διεθνώς – έτος 2023.»

Σταϊκούρας:Το 2023 η κατάσταση 
της ελληνικής οικονομίας θα είναι 
καλύτερη σε σχέση με την Ευρώπη 
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επικαιρότητα

Σημαντική και η έλλειψη πρώτων υλών - Ποιες οι συστάσεις του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης 
- Πλεύρης: Αυξήσεις θα υπάρχουν μόνο σε φτηνά φάρμακα και το βάρος θα καλύψει ο ΕΟΠΥΥ

Δ
ύσκολη προμηνύεται η κα-
τάσταση στο μέτωπο της 
επάρκειας φαρμάκων για 
τους έλληνες πολίτες, κα-

τά τους επόμενους μήνες, καθώς ε-
ντείνονται τα προβλήματα σε επίπε-
δο υλικών συσκευασίας και πρώ-
των υλών. Η χώρα μας προσπαθεί 
να διατηρήσει κάποια αποθέματα σε 
φάρμακα ώστε να μην αυξηθούν οι 
ελλείψεις και σύμφωνα με πληρο-
φορίες για 777 σκευάσματα οι φαρ-
μακαποθήκες δίνουν μόλις από ένα 
κουτί σε κάθε φαρμακείο ανά πα-
ραγγελία.
Τα σκευάσματα αυτά τα οποία έχουν 
τεθεί σε καθεστώς «ελεγχόμενης 
διανομής», αποτελούν ένα σημα-
ντικό μέρος της αγοράς φαρμάκων 
το οποίο εκτιμάται στο 36% και σε 
συνδυασμό με τα ελλειπτικά φάρ-
μακα, για τα οποία ήδη έχουν απα-
γορευτεί οι εξαγωγές, φαίνεται πως 
υπάρχει δυσκολία για πάνω από 900 
σκευάσματα. Τα σκευάσματα αυτά 
λοιπόν αποτελούν το 55% της συνο-
λικής αγοράς σκευασμάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της αγο-
ράς η κατάσταση το επόμενο διά-
στημα αναμένεται να δυσκολέψει 
περαιτέρω λόγω της έλλειψης δύο 
σημαντικότατων υλικών συσκευα-
σίας φαρμάκων: το πολυβυνίλιο και 
το λεπτό φύλλο αλουμινίου που χρη-
σιμοποιούνται κυρίως στη συσκευ-
ασία χαπιών.
Την ίδια στιγμή υπάρχει και σημα-
ντική έλλειψη πρώτων υλών. Για 
παράδειγμα πολυεθνική εταιρεία 
εξασφάλισε από την Ινδία τη δρα-
στική φλουοξετίνη για την παρα-
γωγή πασίγνωστού αντικαταθλιπτι-
κού φαρμάκου, όμως το εργοστά-
σιο παραγωγής ενημέρωσε πως οι 
ποσότητες θα είναι ιδιαίτερα χαμη-
λές. Nα σημειωθεί ότι το εν λόγω 
σκεύασμα δεν είναι ελλειπτικό και 
στην τελευταία αντιμολόγηση η τιμή 
του δεν άλλαξε.
Μια ακόμη παράμετρο που αναφέ-

ρουν εκπρόσωποι της αγοράς έχει 
να κάνει με τη δυνατότητα υποκα-
τάστασης ενός ελλειπτικού φαρ-
μάκου με κάποιο άλλο. Για παρά-
δειγμα, για ένα γνωστό αντιβιοτικό 
που είναι ελλειπτικό υπάρχουν γενό-
σημα, όμως η ελληνική βιομηχανία 
που τα παράγει δεν είναι προετοιμα-
σμένη για μαζική παραγωγή καθώς 
δεν διαθέτει και ποσότητες πρώ-
των υλών. Δηλαδή η διαδικασία της 
υποκατάστασης δεν είναι εύκολη και 
άμεση.
Το ίδιο περίπου συμβαίνει και για 

αναλγητικό σιρόπι παρακεταμόλης 
για παιδιά που απουσιάζει ήδη πολύ 
καιρό. Κι εδώ υπάρχει αντίστοιχο 
γενόσημο αλλά η ελληνική εταιρεία 
επίσης δεν έχει τη δυνατότητα για 
άμεση υποκατάσταση του ελλειπτι-
κού φαρμάκου.
Ένα επίσης θέμα που αναφέρεται 
από την πλευρά των φαρμακαπο-
θηκαρίων είναι και η «δυσκολία» 
των πολυεθνικών εταιρειών να προ-
μηθεύσουν την ελληνική αγορά με 
φάρμακα. Χαρακτηριστικό είναι το 
παράδειγμα που αναφέρουν, όταν 
εκπρόσωπος πολυεθν ικής ε ται-
ρείας ανέφερε πως η περιορισμένη 
παραγωγή φαρμάκων συγκεκριμέ-
νων κατηγοριών, αναγκάζει την εται-
ρεία να προτιμήσει την εξυπηρέτηση 
μεγαλύτερων αγορών όπου τα σκευ-
άσματα έχουν μεγαλύτερη τιμή.
Αυτό αποτελεί και έναν από τους 
λόγους όπου ο Υπουργός Υγείας 
Θάνος Πλεύρης με επιστολή του 
προς στην αρμόδια Επίτροπο για 

θέματα Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου 
ζητώντας να υπάρχει κεντρική πολι-
τική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για το πρόβλημα της έλλειψης 
των φαρμάκων που αντιμετωπί-
ζουν συνολικά όλα τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την ίδια ώρα υπάρχουν παράπονα 
από φαρμακαποθήκες ότι βασικοί 
προμηθευτές τους, παρά την κρισι-
μότητα της κατάστασης εξακολου-
θούν να κάνουν ακόμη …διακοπές! 
Ειδικότερα φαρμακευτική εταιρεία η 
οποία διακινεί στην ελληνική αγορά 
περί το 60% των φαρμάκων κοινότη-
τας πολυεθνικών εταιρειών, δεν θα 
ανοίξει πριν το τέλος της εβδομάδας. 
Επίσης ελληνική εταιρεία που ανήκει 
σε μεγάλο όμιλο λόγω αλλαγών σε 
λογισμικό δεν μπορεί να τιμολογή-
σει σκευάσματα. Έτσι αν και ακόμη 
έχει σημαντικά ΜΗΣΥΦΑ, δεν τα διο-
χετεύει για «τεχνικούς» λόγους στην 
αγορά.
Η βασική σύσταση που υπάρχει λοι-
πόν και οι πολίτες θα πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί, τόσο όσον 
αφορά στην προφύλαξή τους από 
τις ιώσεις αλλά κυρίως ως προς την 
προμήθεια σε φάρμακα την οποία θα 
πρέπει να την κάνουν λελογισμένα.
Μάλιστα σ’ αυτη τη σύσταση προ-
χώρησε και ο Σύνδεσμος Εταιρειών 
Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ), 
που σε χθεσινή του ανακοίνωση 
τονίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να 
κάνουν χρήση άλλων υποκατάστα-
των φαρμάκων που είναι ευρέως 
διαθέσιμα και μπορούν να τα προ-
μηθευτούν με τη καθοδήγηση του 
θεράποντος ιατρού ή του φαρμακο-
ποιού τους.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της προα-
γωγής υπεύθυνων συμπεριφορών 
αυτοφροντίδας, ο ΕΦΕΧ συνιστά 
στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα 
για την πρόληψη των λοιμώξεων, 
αναζητώντας πληροφορίες για σχε-
τικές μεθόδους και σκευάσματα από 
τον φαρμακοποιό τους.

Φάρμακα: 777 σκευάσματα σε καθεστώς 
«ελεγχόμενης διανομής» – 1 κουτί ανά 
φαρμακείο

Κορονοϊός: «Η μετάλλαξη 
ΧΒΒ.1.5 μπορεί να έχει 
φτάσει στην Ελλάδα», λέει ο 
Ζαούτης

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεοκλής Ζαούτης, 
αναφέρθηκε στα μέτρα για τους ταξιδιώτες 
από την Κίνα, τη νέα μετάλλαξη του 
κορωνοϊού στις ΗΠΑ, αλλά και την έξαρση 
της γρίπης στην Ελλάδα.

Μ
ιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, 
ο κ. Ζαούτης αρχικά αναφέρθηκε στο 
νέο στέλεχος του κορωνοϊού στις ΗΠΑ 
(XBB.1.5), εξηγώντας πόσο μεταδοτικός 

και πόσο επικίνδυνος είναι.
«Κυκλοφορεί στις ΗΠΑ και εντοπίζεται στο 40% 
των κρουσμάτων. Είναι πιο μεταδοτική (παραλλαγή) 
από άλλα στελέχη και ανήκει στην οικογένεια στε-
λεχών της Ομικρον. Δεν υπάρχει ένδειξη αυτή τη 
στιγμή, ωστόσο, ότι προκαλεί πιο σοβαρή νόσηση 
ή αυξημένη θνησιμότητα. Δεν γνωρίζουμε αν έχει 
έρθει ήδη στην Ελλάδα, αλλά θα έρθει κι εδώ. Το 
ψάχνουμε, ίσως έχει έρθει, αλλά σε πολύ μικρό 
αριθμό», είπε.
Ο κ. Ζαούτης, αναφερόμενος στα μέτρα που τίθενται 
σε ισχύ για ταξιδιώτες από την Κίνα και αν θα πρέ-
πει να γενικευτεί ο κανόνας και για τους Αμερικανούς 
(ως παράδειγμα λόγω της παραλλαγής που εμφανί-
ζεται στη χώρα), απάντησε:
«Η διαφορά είναι ότι η Κίνα έκανε μία προσπάθεια 
για μηδενικό κορωνοϊό και, όταν τα μέτρα χαλάρω-
σαν, εμφάνισε πολλά κρούσματα. Η ανησυχία είναι 
λόγω του μεγάλου αριθμού κρουσμάτων, όχι λόγω 
παραλλαγής όπως στις ΗΠΑ».
Ακόμη, ο κ. Ζαούτης σημείωσε πως «δεδομένης της 
υψηλής ανοσίας στην Ευρώπη, δεν ανησυχούν τα 
σημερινά δεδομένα της κατάστασης στην Κίνα».

Ζαούτης: «Είμαστε κοντά στην κορύφω-
ση της έξαρσης του ιού»
Ακόμη, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ αναφέρθηκε στην 
έξαρση της γρίπης. Ερωτώμενος για το αν πρέπει να 
ληφθούν επιπλέον μέτρα, απάντησε:
«Υπάρχει αύξηση όχι μόνο στη γρίπη, αλλά και σε 
άλλους αναπνευστικούς ιούς. Τα παιδιά κάτω των 2 
ετών κολλούσαν ιό, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια, 
λόγω των μέτρων και των κλειστών σχολείων, τα παι-
διά γενικότερα δεν εκτέθηκαν στον ιό. Τώρα συμβαί-
νει αυτό».
Για το αν βρισκόμαστε σε φάση κορύφωσης της 
έξαρσης της γρίπης, απάντησε πως «είμαστε κοντά 
στην κορύφωση», ενώ συμβούλευσε για άλλη μία 
φορά να μένουν στο σπίτι τα παιδιά που είναι με ιό 
και να αποφεύγουν επαφές με ηλικιωμένους ή ευά-
λωτους.
Τέλος, για τα φάρμακα, τόνισε πως «επειδή υπάρ-
χει μεγάλη ζήτηση, να πούμε ότι τα αντιβιοτικά δεν 
έχουν καμία δράση, καμία αποτελεσματικότητα απέ-
ναντι στους ιούς».
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Το σκάφος του Λιμενικού εκτελούσε 
υπηρεσία νοτιοανατολικά του 
Φαρμακονησίου 

Π
αρενόχληση από τουρκική α-
κταιωρό δέχθηκε πρωινές ώ-
ρες σήμερα, περιπολικό σκάφος 
του Λιμενικού, ενώ εκτελούσε 

διατεταγμένη υπηρεσία προς αναγνώρι-
ση τριών τουρκικών αλιευτικών σκαφών 
στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της 
νήσου Φαρμακονησίου, εντός ελληνικών 
χωρικών υδάτων.
Σύμφωνα με το αρχηγείο του Λιμενικού 
Σώματος η τουρκική ακταιωρός, εκτέ-
λεσε επικίνδυνους ελιγμούς με σκοπό τον 
εμβολισμό του σκάφους του Λιμενικού. 
Μάλιστα στης διάρκεια των επικίνδυνων 
αυτών ελιγμών, η πλώρη της τουρκικής 
ακταιωρού λίγο έλειψε να χτυπήσει την 
πρύμνη του ελληνικού σκάφους.
Το πλήρωμα του σκάφους του Λιμενικού 

προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών 
σε ασφαλή τομέα και η τουρκική ακταιω-
ρός αποχώρησε από το σημείο κατευθυ-
νόμενη ανατολικά προς τα τουρκικά παρά-
λια.

Το άσπρο μαύρο κάνουν οι Τούρ-
κοι για το περιστατικό
Μερικές ώρες μετά την ενημέρωση του 
ελληνικού Λιμενικού Σώματος, η αντί-
στοιχη τουρκική υπηρεσία παρουσίασε τη 
δική της εκδοχή, συνοδευόμενη και από 
ένα βίντεο. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι 
Τούρκοι, σκάφος της ελληνικής ακτοφυ-
λακής παρενόχλησε τρία ψαράδικα που 
έφεραν τουρκική σημεία, στη θαλάσσια 
περιοχή ανοιχτά της πόλης Ντιντίμ, στην 
επαρχία του Αϊδινίου. Στην ίδια ενημέ-
ρωση αναφέρεται πως σκάφος της τουρ-
κικής ακτοφυλακής έφτασε στο σημείο 
και απομάκρυνε το ελληνικό, ενώ σημειώ-
θηκε ανταλλαγή προειδοποιητικών βολών 
στην αέρα.

επικαιρότητα

Τουρκική ακταιωρός παρενόχλησε 
σκάφος του Λιμενικού, που απάντησε 
με προειδοποιητικές βολές 

Εύα Καϊλή – Le Soir: Το τηλεφώνημα 
στην Μαρί Αρένα μετά τη σύλληψη του 
Φραντσέσκο Τζιόρτζι για το Qatar gate

Σ
τις σχέσεις της Μαρί Αρένα με τον 
Αντόνιο Παντσέρι αλλά και στο 
τηλεφώνημα της Εύας Καϊλή στην 
Βελγίδα ευρωβουλευτή εστιάζει 

δημοσίευμα της Le Soir για το Qatar gate.
Σύμφωνα με την Le Soir, η Μαρί Αρένα, το 
όνομα της οποίας εμπλέκεται στο σκάν-
δαλο του Qatar gate όπως αυτό της Εύας 
Καϊλή, είχε εκατοντάδες τηλεφωνήματα 
με τον Αντόνιο Παντσέρι. Συγκεκριμένα, 
υπήρξαν 389 κλήσεις από τον Δεκέμβριο 
του 2021 έως τον Σεπτέμβριο του 2022.
Την ίδια περίοδο ο σύντροφος της Εύας 
Καϊλή Φραντσέσκο Τζιόρτζι είχε με τον 
Παντσέρι 437 κλήσεις. Η ίδια η Αρένα 
πάντως σε κατάθεσή της 
έχει δικαιολογήσει τις 
συχνές επαφές λέγοντας 
πως ο Παντσέρι ήταν 
συνάδελφος σ τη και 
φίλος της.
Η Μαρί Αρένα σ ια-
δέχτηκε τον Αντόνιο 
Παντσέρι ως επικεφα-
λής της Υποεπιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (DROI) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούλιο 
του 2019.
Για τη ΜΚΟ «Fight Impunity» του 
Παντσέρι, δήλωσε πως δεν είχε κάποια 
ιδιαίτερη σχέση

Το τηλεφώνημα της Εϋας Καϊ-
λή μετά το ξέσπασμα του σκαν-
δάλου
Η Le Soir αναφέρεται και στην Εύα Καϊλή, 

λέγοντας πως στις 9 Δεκεμβρίου, μετά τη 
σύλληψη του Τζιόρτζι τηλεφώνησε στον 
σύντροφό της αλλά και στον Παντσέρι 
και δεν τους βρήκε. Ανήσυχη λοιπόν 
τηλεφώνησε στην Μαρί Αρένα και στον 
Μαρκ Ταραμπέλα, που επίσης εμπλέκε-
ται στην υπόθεση.
Συγκεκριμένα, η Καϊλή δήλωσε: «προ-
σπάθησα πρώτα να καλέσω τον 
Παντσέρι- που μιλάει μόνο ιταλικά – 
αλλά δεν μπορούσα να τον βρω. Στη 
συνέχεια προσπάθησα να επικοινω-
νήσω με τον Μαρκ Ταραμπελά και στη 
συνέχεια με τη Μαρί Αρενά. Μου είπαν 
ότι δεν ήξεραν γιατί ο Παντσέρι δεν απα-

ντούσε. Ο Παντσέρι 
δεν μιλάει αγγλικά, 
οπότε προτ ιμώ να 
επικοινωνώ μαζί του 
μέσω των φίλων του».
Την επικοινωνία αυτή 
επιβεβαιώνει και η 
ίδια η Αρένα.«Μου 
τηλεφώνησε η Εύα 
Καϊλή. Ήμουν σε συνέ-

δριο. Δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε. Της 
είπα να ηρεμήσει μέχρι να ξεκαθαρί-
σουν τα πράγματα. Υποθέτω πως απευ-
θύνθηκε στους Ευρωβουλευτές της πολι-
τικής της ομάδας» είπε η Αρένα.
Υπενθυμίζεται πως για την Μαρί Αρένα 
δεν υπάρχει απόφαση άρσης της ασυ-
λίας της. Η απόφαση αυτή ωστόσο πάρ-
θηκε για τον Μαρκ Ταραμπέλα και τον 
Αντρέα Κοτζολίνο, όπως και για την Εύα 
Καΐλή.

 Ο Αρχιεπίσκοπος επισημαίνει 
την απόλυτη ανάγκη να έχει τη 
δυνατότητα ο Πατριάρχης Σερβίας 
να επισκέπτεται την περιοχή 
και να ασκεί τα λειτουργικά του 
καθήκοντα για την κοινότητα των 
Σέρβων

Ν
α αναλάβει άμεση δράση για 
τη διευκόλυνση και την πε-
ραιτέρω διασφάλιση της ει-
ρήνης στην πληγωμένη, όπως 

την χαρακτηρίζει, περιοχή του Κοσσυ-
φοπεδίου, καθώς και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ε-
λευθεριών της εκεί σερβικής κοινότη-
τας, ζητά με επιστολή του προς τον υ-
πουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι 
Μπλίνκεν, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, 
Ελπιδοφόρος, με την ιδιότητά του ως 
προέδρου της Συνέλευσης των Κανονι-

κών Ορθόδοξων Επισκόπων των Ηνω-
μένων Πολιτειών Αμερικής.
Επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφό-
ρος επισημαίνει την απόλυτη ανάγκη να 
έχει τη δυνατότητα ο Πατριάρχης Σερ-
βίας να επισκέπτεται την περιοχή και να 
ασκεί τα λειτουργικά του καθήκοντα για 
την κοινότητα των Σέρβων.
Αφορμή για την ως άνω επιστολή απο-
τέλεσε η έκρυθμη κατάσταση που 
παρατηρήθηκε τις προηγούμενες εβδο-
μάδες στο Κοσσυφοπέδιο, με αποκο-
ρύφωμα την απαγόρευση που επέ-
βαλαν οι Αρχές της Πρίστινα, στις 26 
Δεκεμβρίου, σ τον Πατριάρχη Σερ-
βίας Πορφύριο να επισκεφθεί την Ιερά 
Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή 
του Πεκίου, την ιστορική πρώτη καθέ-
δρα του Πατριαρχείου Σερβίας, και να 
βρεθεί κοντά με τους Σέρβους ορθόδο-
ξους πιστούς τις άγιες ημέρες των Χρι-
στουγέννων.

Επιστολή Ελπιδοφόρου σε Μπλίνκεν για τη 
διασφάλιση των θρησκευτικών ελευθεριών 
των Σέρβων του Κοσόβου 
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Πώς δρούσε ο 23χρονος ράπερ-
ληστής «CJ» - Καρέ καρέ οι 
κινήσεις του

Σ
τη δημοσιότητα έδωσε η Ελλη-
νική Αστυνομία τα στοιχεία και 
οι φωτογραφίες του 23χρονου 
ράπερ που είχε κάνει 11 ληστεί-

ες στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, οκτώ 
εξ’ αυτών έγιναν σε διάστημα δύο ω-
ρών, σε φαρμακεία και καταστήματα 
των περιοχών Αμπελοκήπων, Καλαμα-
ριάς, Νεάπολης και Χαριλάου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
ΕΛ.ΑΣ, δίνονται σ τη δημοσιότητα, 
κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγ-
γελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, τα 
στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογρα-
φίες του 23χρονου, ο οποίος συνελή-
φθη την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου του 2022 
και σε βάρος του ασκή-
θηκε ποινική δίωξη για 
τις αξιόποινες πράξεις 
της ληστείας από κοινού, 
κατά συρροή, τετελεσμέ-
νες και σε απόπειρα, της 
απείθειας, της παράνο-
μης οπλοφορίας και της 
οπλοχρησίας.
Πρόκειται για τον:
(επ.) ΟΝΤΙΣΒΙΛΙ (ον.) Γεώργιο του 
Μιχαήλ και της Μάϊας, γεν. 25-04-
1999, στην Τιφλίδα Γεωργίας
Όπως επισημαίνει η Ελληνική Αστυ-
νομία, «παρακαλούνται οι πολίτες να 
επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς 
αριθμούς 2310-388318, 2310-388319, 
2310-388320 και 2310-388328 του 
Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτη-
σίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσ-
σαλονίκης, για την παροχή οποιασδή-
ποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνε-
ται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το 
απόρρητο της επικοινωνίας».

Πώς δρούσε ο 23χρονος ρά-
περ-ληστής
Υπενθυμίζεται ότι πριν από τρεις εβδο-
μάδες περίπου, ο 23χρονος ράπερ 
«CJ» που συνελήφθη αφού έκανε οκτώ 
ένοπλες ληστείες μέσα σε διάστημα 
δύο ωρών, κρίθηκε προφυλακιστέος 
μετά την απολογία του στον ανακριτή.
Εις βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για 

ληστεία κατά συναυτουργία, κατά συρ-
ροή και κατ’ εξακολούθηση καθώς και 
για παράβαση του νόμου περί όπλων. 
Ο κατηγορούμενος φέρεται ότι διέ-
πραξε τις ληστείες μαζί με άλλα δύο 
άτομα αγνώστων στοιχείων ταυτότη-
τας, κάτι το οποίο ερευνάται από την 
αστυνομία.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 
ο ραπερ δεν πραγματοποίησε μόνο τις 
οκτώ ληστείες μέσα σε δύο ώρες αλλά 
έκανε άλλες τρεις σε προγενέστερο 
χρόνο, με τη λεία του να ανέρχεται σε 
περίπου 15.000 ευρώ.
Όπως είχε αναφέρει ο συνήγορος υπε-
ράσπισης του κατηγορουμένου, Θοδω-
ρής Καραγιάννης, ο 23χρονος παρα-
δέχεται τ ις πράξεις του και ζητάει 
συγνώμη από τα θύματα, τονίζοντας 
ότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα 

ψυχιατρικής φύσεως 
και εξάρτησης. «Δεν 
είχε εικόνα της σημα-
σ ίας των πράξεών 
του», είπε. Σημειώνε-
ται ότι ο κατηγορού-
μενος, είχε αποφυλα-
κιστεί πριν από τέσ-
σερις μήνες εκτίοντας 
ποινή για παρόμοιες 

πράξεις.
Στο μεταξύ βίντεο ντοκουμέντο από 
ληστεία που πραγματοποίησε ο «CJ» το 
βράδυ της Κυριακής είχε δημοσιεύσει 
το protothema.gr. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, όλα έγιναν όταν ο άντρας με το 
μαύρο μπουφάν, την άσπρη κουκούλα 
και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά 
του προσώπου του, μπήκε στο μίνι 
μάρκετ και έδειξε το στον υπάλληλο το 
πιστόλι που είχε στο μπροστά μέρος 
από τη φόρμα που φορούσε.
Ο εργαζόμενος άνοιξε την ταμειακή 
μηχανή και του έδωσε 270 ευρώ σε 
μετρητά, ενώ ο δράστης χρειάστηκε 
λιγότερο από ένα λεπτό για να ολοκλη-
ρώσει τη ληστεία και να γίνει «καπνός». 
Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα 
φέρεται να είχε μπει και σε ένα κατά-
σ τημα με τυχερά παιχν ίδια, χωρίς 
ωστόσο να προχωρήσει σε ληστεία. Ο 
υπάλληλος φέρεται να αντιλήφθηκε ότι 
είχε πιστόλι στην κατοχή του και ειδο-
ποίησε την αστυνομία.

Θεσσαλονίκη: Στη δημοσιότητα τα 
στοιχεία του 23χρονου ράπερ που 
διέπραξε οκτώ ληστείες μέσα σε δύο 
ώρες

Εκλογές από τον Απρίλιο και μετά 
αποφάσισε ο Μητσοτάκης - Τι 
συζητήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου

Σ
ύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 
11 το πρωί της Τετάρτης (4/1) στο 
Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 

και στο τραπέζι ήταν και η ημερομηνία 
των εκλογών.
Πρόκειται για τη σύσκεψη που γίνεται 
στην αρχή κάθε χρονιάς και σε αυτήν 
συζητήθηκε ο κυβερνητικός προγραμ-
ματισμός του επόμενου διαστήματος.
Σχετικά με την ημερομηνία των εκλο-
γών, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά 
τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου ανα-
φέρθηκε: «Ο πρωθυπουργός παραμέ-
νει συνεπής στη δέσμευσή του για εκλο-
γές στο τέλος της 4ετίας και θα προσδι-
ορίσει ο ίδιος ποια είναι η κατάλληλη 
ημερομηνία από τον Απρίλιο και μετά».
Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 
συζητήθηκε μεταξύ άλλων:

 ª     Ο προγραμματισμός του νομοθε-
τικού έργου και τα νομοσχέδια που επε-
ξεργάζονται τα υπουργεία.

 ª     Ο απολογισμός και η προβολή 
του κυβερνητικού έργου ανά τομέα 
ώστε όλο αυτό το έργο που έχει παρα-
χθεί να μην χαθεί στην αντιπαράθεση 
της προεκλογικής περιόδου.

 ª     Βασικές αρχές του προγράμματος 
για την επόμενη τετραετία με έμφαση 
στην αύξηση των μισθών, όπως περι-
έγραφε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά 
του ο πρωθυπουργός.

 ª     Η προβολή των περιφερειακών 
αναπτυξιακών προγραμμάτων, με τα 

έργα που έχουν γίνει κι αυτά που έχουν 
σχεδιαστεί

 ª     Η κατάρτ ιση προγράμματος 
περιοδειών του πρωθυπουργού, των 
υπουργών και των κομματικών στελε-
χών.

Ποιοι μετείχαν στη σύσκεψη 
Στη σύσκεψη μετείχε σχεδόν το σύνολο 
του πρωινού καφέ και άλλα στελέχη 
από την ηγεσία της ΝΔ. Μεταξύ άλλων, 
παρόντες ήταν ο υφυπουργός παρά τω 
πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο 
υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γερα-
πετρίτης, ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Γιάννης Οικονόμου, ο υπουργός 
Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο γενικός 
γραμματέας Συντονισμού της κυβέρνη-
σης Θανάσης Κοντογεώργης, ο επικε-
φαλής του Ψηφιακού Στρατηγικού Σχε-
διασμού του Μαξίμου Έρικ Παρκς, η 
διευθύντρια Επικοινωνίας Κύρα Κάπη, ο 
διευθυντής του γραφείου Τύπου Δημή-
τρης Τσιόδρας, ο γραμματέας της ΝΔ 
Παύλος Μαρινάκης ο διευθυντής του 
γραφείου Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμα-
νός, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού 
Θανάσης Νέζης, ο γραμματέας Προ-
γράμματος της ΝΔ Χάρης Θεοχάρης κ.α.
Κατά τη σύσκεψη, συζητήθηκαν οι άξο-
νες του πολιτικού λόγου της ΝΔ από 
εδώ και πέρα αλλά και το χρονοδιά-
γραμμα των περιοδειών, τόσο του πρω-
θυπουργού όσο και των στελεχών της 
ΝΔ.
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καναδάς

Έρευνα: Οι μισοί Καναδοί 
εργαζόμενοι θα αναζητήσουν νέα 
δουλειά το 2023 αναζητώντας 
καλύτερες αμοιβές

Ο
ι μισοί Καναδοί εργάτες 
σχεδιάζουν να αναζητή-
σουν νέα δουλειά το 2023, 
σχεδόν διπλάσιο σε σχέση 

με μόλις πριν από ένα χρόνο, σύμ-
φωνα με νέα δημοσκόπηση της εται-
ρείας προσλήψεων Robert Half.
Η έρευνα που διεξήχθη το φθινόπωρο δια-
πίστωσε ότι το 50 τοις εκατό των ερωτηθέ-
ντων δήλωσαν ότι σχεδίαζαν να αναζητή-
σουν μια νέα δουλειά τους επόμενους έξι 
μήνες.
Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε σταθερά τον 
τελευταίο ενάμιση χρόνο, από περίπου 21 
τοις εκατό των εργαζομένων που αναζη-
τούσαν νέα δουλειά τον Ιούνιο του 2021 
σε 28 τοις εκατό πριν από ένα χρόνο και 31 
τοις εκατό πριν από έξι μήνες.
Η τελευταία δημοσκόπηση βρήκε ότι 
οι εργαζόμενοι που είναι πιο πιθανό να 
κάνουν μια καριέρα περιλαμβάνουν υπαλ-
λήλους που εργάζονται σε μια εταιρεία 

για δύο έως τέσσερα χρόνια, γενιά Z και 
millennials, εργαζόμενους στον τομέα της 
τεχνολογίας και εργαζόμενους γονείς.
Οι κορυφαίοι λόγοι για την αναζήτηση 
μιας νέας εργασίας περιλαμβάνουν υψη-
λότερο μισθό, καλύτερα μπόνους και προ-
νόμια, περισσότερες ευκαιρίες εξέλιξης και 
μεγαλύτερη ευελιξία να επιλέγουν πότε και 
πού εργάζονται.
Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι σχεδόν 
τρεις στους 10 επαγγελματίες θα σκέφτο-
νταν να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους για 
να ακολουθήσουν μια καριέρα πλήρους 
απασχόλησης.
Η ανεξάρτητη διαδικτυακή έρευνα διεξή-
χθη από τις 17 Οκτωβρίου έως τις 7 Νοεμ-
βρίου και περιελάμβανε περισσότερους 
από 1.100 εργαζομένους από πολλούς 
τομείς, συμπεριλαμβανομένων των χρημα-
τοοικονομικών, της τεχνολογίας, του μάρ-
κετινγκ και των ανθρώπινων πόρων, ανέ-
φερε η εταιρεία Robert Half.

Τίθεται σε ισχύ ο κανόνας για 
αρνητικό τεστ COVID για τις 
πτήσεις που φτάνουν από τη Κίνα

Ο
ι επιβάτες αεροπορικών εταιρει-
ών που φεύγουν από την Κίνα, 
το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο θα 
πρέπει να προσκομίσουν απο-

δεικτικά στοιχεία αρνητικού τεστ COVID-19 
κατά την είσοδό τους στον Καναδά από σή-
μερα Πέμπτη (05/01).
Η καναδική κυβέρνηση ανακοίνωσε την 
περασμένη εβδομάδα ότι οι ταξιδιώτες θα 
χρειάζονταν αρνητικό τεστ εντός 48 ωρών 
από την αναχώρησή τους, καθώς τα κρού-

σματα αυξάνονται στα ύψη στην Κίνα.
Άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 
Ηνωμένων Πολιτειών και πολλών ευρωπα-
ϊκών εθνών, επέβαλαν παρόμοιους κανόνες 
παρά τις διαμαρτυρίες της Κίνας.
Ένας εκπρόσωπος του κινεζικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών επέκρινε την αλλαγή των 
απαιτήσεων αυτή την εβδομάδα, λέγοντας 
ότι ορισμένες χώρες προσπαθούν να χειρα-
γωγήσουν τα μέτρα για τον COVID για πολι-
τικούς σκοπούς και ότι θα λάβει αντίμετρα.

`
Ο Καναδάς σημειώνει νέο ρεκόρ 
μετανάστευσης με 430.000 νέους 
μετανάστες το 2022

Ο Καναδάς σημείωσε νέο ρεκόρ 
μετανάστευσης πέρυσι με 
περισσότερους από 430.000 μόνιμους 
κατοίκους να φτάνουν στη χώρα.

Ο 
υπουργός Μετανάσ τευσης 
Σον Φρέιζερ ανέφερε σε δελ-
τίο τύπου την Τρίτη ότι η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση πέτυχε 

τον στόχο της να υποδεχθεί 431.645 νέ-
ους μόνιμους κατοίκους το 2022. Η Ο-
τάβα ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ 
της το 2021, όταν ο Καναδάς υποδέχθηκε 
περισσότερους από 401.000 νέους μόνι-
μους κατοίκους.
Το προηγούμενο ρεκόρ μετανάστευ-
σης σημειώθηκε το 1913, όταν ο Κανα-
δάς υποδέχθηκε περισσότερους από 
400.000 νεοφερμένους, σύμφωνα με 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του 
Καναδά.
«Σήμερα σηματο-
δοτείται ένα σημα-
ν τ ικό  ο ρό σ ημο 
γ ια τον Καναδά, 
σημειώνοντας ένα 
νέο ρεκόρ για νεο-
φερμέ νους  που 
καλωσορίσ τηκαν 
σε ένα μόνο έτος. 
Είναι μια απόδειξη 
της δύναμης και 
της ανθεκτικότη-
τας της χώρας μας 
και του λαού της», 
δήλωσε ο Fraser 
στην ανακοίνωση.
«Οι νεοφερμένοι διαδραματίζουν ουσι-
αστικό ρόλο στην κάλυψη των ελλείψεων 
εργατικού δυναμικού, φέρνοντας νέες 
προοπτικές και ταλέντα στις κοινότητές 
μας και εμπλουτίζοντας την κοινωνία μας 
στο σύνολό της. Είμαι ενθουσιασμένος 
να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον και ανυ-
πομονώ για άλλη μια ιστορική χρονιά το 
2023 καθώς συνεχίζουμε να υποδεχό-
μαστε νεοφερμένους».
Το 2022, το Immigration, Refugees and 
Citizenship Canada (IRCC) διεκπεραί-
ωσε περίπου 5,2 εκατομμύρια αιτήσεις 
για μόνιμη διαμονή, προσωρινή δια-
μονή και υπηκοότητα — διπλάσιο από 
τον αριθμό των αιτήσεων που διεκπε-
ραιώθηκαν το 2021, πρόσθεσε το δελτίο 
ειδήσεων.

Η IRCC πρόσθεσε πόρους, αγκάλιασε τη 
νέα τεχνολογία, βελτίωσε την επεξεργα-
σία και έφερε περισσότερες διαδικασίες 
στο διαδίκτυο, αναφέρει η ανακοίνωση.
«Καθώς η κυβέρνηση του Καναδά εστι-
άζει στην αντιμετώπιση των έντονων 
ελλείψεων στην αγορά εργασίας που 
αντιμετωπίζουμε σήμερα και στην οικο-
δόμηση μιας ισχυρής οικονομίας στο 
μέλλον, ένα πράγμα παραμένει βέβαιο: 
η μετανάστευση είναι βασικό μέρος της 
λύσης».
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η μετανά-
στευση αντιπροσωπεύει σχεδόν το 100 
τοις εκατό της αύξησης του εργατικού 
δυναμικού του Καναδά. Περίπου το 75 
τοις εκατό της αύξησης του πληθυσμού 
του Καναδά προέρχεται από τη μετανά-
στευση, κυρίως στην οικονομική κατη-
γορία.

Μέχρι το 2036, 
η Οτάβα λέει ότι 
οι μετανάστες θα 
αντιπροσωπεύουν 
έως και το 30 τοις 
εκατό του πληθυ-
σμού του Καναδά, 
σε σύγκριση με το 
20,7 τοις εκατό το 
2011.
Μέχρι το 2025, η ομο-
σπονδιακή κυβέρ -
νηση θέ λε ι να δε ι 
500.000 άτομα να 
φτάνουν στον Καναδά 
ετησίως, αποκάλυψε ο 

Fraser την 1η Νοεμβρίου 2022. Η Οτάβα 
οραματίζεται μια αύξηση στους μετανά-
στες που θα δει 465.000 άτομα να φτά-
νουν το 2023, αυξάνοντας σε 500.0200 
έμφαση στην αποδοχή ατόμων με βάση 
τις εργασιακές δεξιότητες ή την εμπειρία.
Μιλώντας στο Global News σε μια συνέ-
ντευξη στο τέλος του έτους, ο υπουρ-
γός Στέγασης Ahmed Hussen είπε ότι ο 
Καναδάς χρειάζεται πολλούς ειδικευμέ-
νους μετανάστες για να βοηθήσουν στον 
κατασκευαστικό τομέα.
Οι κενές θέσεις εργασίας αναμένεται 
να ταλαιπωρήσουν τον κατασκευαστικό 
κλάδο τα επόμενα χρόνια λόγω ενός 
κύματος αναμενόμενων συνταξιοδοτή-
σεων, είπαν προηγουμένως ειδικοί του 
κλάδου στο Global News.
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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. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2022/2023 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved credit and 
proof of income may be required. If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser will pay 
all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first weekly or 
bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. 
Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ◊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 $20,875/$16,280/$15,634. Weekly lease payment of $95/$75/$70 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$595/$995 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 $45,404/$37,204/$34,554. 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 $ 75$ 95 $ 70
at 6.99%at 6.99% at 6.99%
for 48 months with $595 down◊for 48 months with $1,095 down◊ for 48 months with $995 down◊

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

hyundaicanada.com

Order today! 
Secure your rates 
with Hyundai Program 
Protection*on select models

Don’t pay for 
90 days^

Based on monthly payments, finance 
purchases only. Restrictions apply^^.

More ways to 
fall in love 
with winter.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Τ
ο Νέο Δημοκρατικό Κόμμα του Οντάριο ελπίζει να επιβεβαιώσει την MPP Marit 
Stiles της περιοχής του Τορόντο ως τη νέα ηγέτιδα του έναν ολόκληρο μήνα νωρίτε-
ρα από το αναμενόμενο.
Το επαρχιακό συμβούλιο του κόμματος συνεδριάζει το βράδυ της Πέμπτης για να 

αποφασίσει εάν θα ενεργήσει σύμφωνα με τις συστάσεις που θα δουν μια ψηφοφορία επι-
βεβαίωσης που θα διεξαχθεί ουσιαστικά στις 4 Φεβρουαρίου.
Η αρχική ημερομηνία θα έβλεπε τη διεξαγωγή ψηφοφορίας ηγεσίας στις 4 Μαρτίου.
Σε μια ανακοίνωση στον ιστότοπο του NDP, ο επικεφαλής εκλογικός διευθυντής συνέστησε 
επίσης στο επαρχιακό συμβούλιο να προχωρήσει σε διαδικτυακή ψηφοφορία και να αλλά-
ξει όλες τις συζητήσεις ηγεσίας σε «εκδηλώσεις που έχουν σχεδιαστεί για να γνωρίσουν τον 
υποψήφιο». Μια τυπική κούρσα ηγεσίας θα έβλεπε μια συζήτηση υποψηφίων για τα μέλη 
του κόμματος πριν από μια ψηφοφορία.
Η Στάιλς, βουλευτής του επαρχιακού κοινοβουλίου για την περιοχή του Ντάβενπορτ, είναι 
ο μόνος υποψήφιος που διεκδικεί την ηγετική θέση του NDP του Οντάριο. Μόλις επιβεβαι-
ωθεί, θα αναλάβει από τον Peter Tabuns, ο οποίος ενεργεί ως προσωρινός ηγέτης από τότε 
που παραιτήθηκε η Andrea Horwath τον Ιούνιο.
Το NDP επιβεβαίωσε ότι η Στάιλς θα έτρεχε αμαχητί στις αρχές Δεκεμβρίου, λέγοντας ότι 
είναι βέβαιοι ότι μπορεί να «ενώσει την επαρχία για να νικήσει τον (Πρωθυπουργό) Νταγκ 
Φορντ».

Το NDP του Οντάριο θα 
επιβεβαιώσει την MPP Marit 
Stiles ως ηγέτη τον Φεβρουάριο

Ο Δήμαρχος του Τορόντο ζητά 
επένδυση σχεδόν $2δις σε 
κατοικίες στον προϋπολογισμό 
του 2023

Ο δήμαρχος του Τορόντο Τζον Τόρι 
προτείνει μια επένδυση σχεδόν 
2 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
σε πρωτοβουλίες στέγασης και 
βελτιώσεις σε βασικές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
συντήρησης πάρκων και κέντρων 
αναψυχής, στον προϋπολογισμό 
της πόλης για το 2023.

Ο 
Τόρι περιέγραψε τον προτει-
νόμενο προϋπολογισμό την 
Πέμπτη και είπε ότι θα βελτι-
ώσει και θα προστατεύσει τις 

υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι κά-
τοικοι του Τοροντο σε τακτική βάση και 
θα υποστηρίξει βασικές πρωτοβουλί-
ες στέγασης για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων προσιτότητας και προ-
σφοράς στην πόλη.
Η πόλη θα πληρώ -
σει 616 εκατομμύρια 
δολάρια από τη φορο-
λογ ική της βάση γ ια 
τη συνολική επένδυση 
2 δισεκα τομμυρίων 
δολαρίων για στέγαση, 
είπε ο Τόρι, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνον ται 
τα τρέχοντα έξοδα για 
τον COVID-19. Ο Τόρι 
καλεί τα άλλα επίπεδα 
της κυβέρνησης να παράσχουν τα υπό-
λοιπα κεφάλαια για την κάλυψη του προ-
τεινόμενου συνόλου του προϋπολογι-
σμού.
Οι πρωτοβουλίες στέγασης βασίζονται 
στο Σχέδιο Δράσης για τη στέγαση της 
πόλης που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 
2022, το οποίο περιγράφει σημαντικές 
αλλαγές στους υφιστάμενους κανονι-
σμούς χωροταξίας, συμπεριλαμβανο-
μένης της άδειας πολυπλέκτη σε όλα τα 
οικόπεδα κατοικιών και της εξάλειψης 
των λεγόμενων αποκλειστικών πολιτι-
κών ζωνών που απαγορεύουν τη μέτρια 
πυκνότητα στις περισσότερες γειτονιές.

Οι επενδύσεις που ανακοινώ-

θηκαν σήμερα και προτείνονται 
στον προϋπολογισμό του 2023 
περιλαμβάνουν:
• Νέα χρηματοδότηση 3,5 εκατομ-
μυρίων δολαρίων για την πλήρη υπο-
σ τήριξη της εφαρμογής της νομι-
μ ο π ο ί η σ η ς  τ η ς  π ο λ υ κ α τ ο ι κ ί α ς 
•  7,08 εκα τομμύρια δολάρια γ ια 
το πρόγραμμα Ev ic tion Prevention 
Intervention in the Community (EPIC). 
• 18,85 εκατομμύρια δολάρια γ ια 
το πρόγραμμα Πολ λαπλών Μονά-
δ ω ν  R e s i d e n t i a l  A c q u i s i t i o n 
• 146 εκατομμύρια δολάρια γ ια τη 
λε ιτουργ ία της Γραμματε ίας Στέγα-
σης της πόλης,  η οποία περιλαμ-
βάνε ι οικ ισ τ ική ανάπτυξη, αναζω-
ογόνηση και  βε λτ ίωση,  κα ι  υπο -
σ τ ή ρ ι ξ η  γ ι α  τ ο υ ς  ε ν ο ι κ ι α σ τ έ ς 
• 295,8 εκατομμύρια δολάρια γ ια 

τ ην  επ ιδ ό τ ησ η  τ η ς 
πόλης σ την Toronto 
Community Housing 
Corporation, καθώς 
και άλλα 10,8 εκατομ-
μύρια δολάρια καθώς 
εργάζον τα ι  γ ια  τον 
μετριασμό των επιπτώ-
σεων του COVID-19
Ο προϋπολογισμός του 
Τόρι σ τοχεύει επίσης 
να αυξήσει τον προϋ-

πολογισμό της Δημόσιας Βιβλιοθήκης 
του Τορόντο κατά 5 εκατομμύρια δολά-
ρια από το 2022, συνεχίζοντας την υπο-
στήριξη για τον COVID-19 ύψους 3,6 
εκατομμυρίων δολαρίων, προστατεύο-
ντας τον προϋπολογισμό της χειμερινής 
συντήρησης και διασφαλίζοντας ότι οι 
εποχιακές τουαλέτες και τα σιντριβάνια 
στα πάρκα της πόλης θα ανοίγουν νωρί-
τερα την άνοιξη και αργότερα την πέσει 
μέσω μιας πρόσθετης επένδυσης άνω 
των 2,86 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Τόρι λέει ότι ο προϋπολογισμός είναι 
μια δίκαιη πρόταση που αποφεύγει την 
περικοπή κρίσιμων υπηρεσιών και χρη-
ματοδότησης για πρωτοβουλίες που 
χρειάζονται οι κάτοικοι.

Άνδρας στο Μόντρεαλ σκοτώθηκε 
αφού κρατήθηκε παράνομα σε 
φυλακή - Έρευνα για ρατσισμό 
ζητά η οικογένεια

Η 
οικογένεια ενός άνδρα που 
πέθανε μετά από καυγά με 
φρουρούς σε φυλακή του 
Μόντρεαλ, ενώ κρατούνταν 

παράνομα, απαιτεί έρευνα.
Ο Nicous D’Andre Spring, 21 ετών, 
πέθανε αφού του τοποθέτησαν κου-
κούλα και ψέκασαν πιπέρι δύο φορές οι 
φρουροί της φυλακής την επόμενη μέρα 
που έπρεπε να είχε αποφυλακιστεί από 
τη φυλακή του Μπορντό.
Η Red Coalition, ένας μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός που βοηθά την οικογένεια 
του Spring, λέει ότι θα υποβάλει καταγ-
γελία στον διαμεσολαβητή του Κεμπέκ 
για λογαριασμό της οικογένειας και θα ζητήσει από το γραφείο να ξεκινήσει έρευνα για 
συστημικό ρατσισμό στο σωφρονιστικό σύστημα.
Η αδερφή του Spring, Sarafina Dennie, λέει ότι ο αδερφός της χρειαζόταν υποστήριξη 
ψυχικής υγείας, αλλά οι φρουροί της φυλακής τον αντιμετώπιζαν σαν «λυσσασμένο ζώο».
Η Ντένι λέει ότι έχει δεσμευτεί να αγωνιστεί για δικαιοσύνη για τον αδερφό της και να δια-
σφαλίσει ότι αυτό που του συνέβη δεν θα συμβεί σε κάποιον άλλον.
Το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του Κεμπέκ έχει περιγράψει την κράτηση του Spring ως 
«παράνομη», επειδή έλαβε εντολή από δικαστή να αφεθεί ελεύθερος στις 23 Δεκεμβρίου, 
αλλά ήταν ακόμα πίσω από τα κάγκελα την επόμενη μέρα, όταν υπέστη τραύματα που οδή-
γησαν στον θάνατό του.
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Κ
ΟΠ, Αστυνομία και Σωματεία συναντήθηκαν 
σήμερα το πρωί στη Λάρνακα και αντάλλα-
ξαν απόψεις για το θέμα της αντιμετώπισης 
της βίας στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Επικεφαλής της σύσκεψης ήταν ο Πρόεδρος της ΚΟΠ 
Γιώργος Κούμας και ο Αρχηγός Αστυνομίας Στέλιος 
Παπαθεοδώρου.
Όλοι οι συμμετέχοντες στην σύσκεψη συμφώνησαν 
για την ανάγκη συνεργασίας αφού κατά γενική ομο-
λογία, η βία παρουσιάζει έξαρση από το ξεκίνημα της 
φετινής ποδοσφαιρικής χρονιάς.
«Φτάσαμε στο σημείο μηδέν. Η υπάρχουσα κατά-
σταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει όλοι μαζί, να 
συνεργαστούμε και να βρούμε τις λύσεις προς όφελος 
του ποδοσφαίρου» ανέφερε αρχικά ο Πρόεδρος της 
ΚΟΠ Γιώργος Κούμας, για να προσθέσει:
«Ο καθένας μας, ΚΟΠ, Σωματεία, Αστυνομία και ΚΟΑ 
πρέπει να αναλάβει το κομμάτι της ευθύνης που του 
αναλογεί και να μπει ένα τέρμα στα έκτροπα».
Ο Αρχηγός Αστυνομίας ζήτησε τη συνεργασία της 
Ομοσπονδίας και των Σωματείων προκειμένου να 
εκλείψουν τα επεισόδια βίας από το ποδόσφαιρο ενώ 
αναφερόμενος στα Σωματεία, τόνισε πως χρειάζεται 
μεγαλύτερη συνεργασία όσον αφορά τον εντοπισμό 
των ταραξιών στα γήπεδα.

«Η αστυνομία ανησυχεί. Είχαμε σε 22 περιπτώσεις 
από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα αγώνες με επεισόδια. 
Δεν ισχυριζόμαστε ότι η αστυνομία είναι τέλεια. Είμα-
στε τυχεροί που δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό ή 
κάτι χειρότερο. Ως αστυνομία, το μόνο που θέλουμε 
είναι να  πηγαίνουν και να φεύγουν από τα στάδια οι 
φίλαθλοι με ασφάλεια και να μην υπάρχουν υλικές 
ζημιές» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αρχηγός Αστυνο-
μίας, ο οποίος τόνισε και το μεγάλο κόστος που επι-
βαρύνεται το κράτος προκειμένου να υπάρχει αστυ-
νόμευση στους ποδοσφαιρικούς αγώνες.
Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε πως θα υπάρχει 
παρουσία αστυνομίας στις εισόδους των Σταδίων 
προκειμένου να νιώθουν περισσότερη ασφάλεια οι 
επιτηρητές για να ασκούν καλύτερο έλεγχο των φιλά-
θλων.
Επίσης, θα δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση των επι-
τηρητών με τη βοήθεια της UEFA για να μπορούν να 
ασκούν πιο αποτελεσματικά και αμερόληπτα τα καθή-
κοντα τους.
Επιπλέον, θα γίνουν βελτιωτικά έργα στα Στάδια για 
καλύτερη εφαρμογή του νόμου της κάρτας φιλάθλου 
ενώ τροχοδρομούνται και άλλα μέτρα σε συνεργασία 
με τη νομοθετική εξουσία για καλύτερο έλεγχο των 
φιλάθλων, πριν αυτοί εισέλθουν στα Στάδια.

ΚΟΠ, Αστυνομία και σωματεία 
συμφώνησαν σε 3 μέτρα για πάταξη 
βίας στα γήπεδα

Σύνδεσμοι Αγωνιστών ΕΟΚΑ: Προειδοποιούν 
για αναταραχή στο μνημόσυνο Γρίβα

Α
νακοίνωση με την οποία προειδοποιούν 
για αναταραχή στο μνημόσυνο του Γρίβα 
εξέδωσαν οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών ΕΟΚΑ.
Το μνημόσυνο θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου 

και σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποι-
ούν οι Σύνδεσμοι «υπάρχει πρόθεση από υποκινού-
μενους ταραξίες για δημιουργία ταραχής κατά την 
επιμνημόσυνη δέηση για τον Αρχηγό της ΕΟΚΑ».
Αυτούσια η ανακοίνωση:
«Σύμφωνα με πληροφορίες των Συνδέσμων Αγωνι-
στών Ε.Ο.Κ.Α., κατά την επιμνημόσυνη δέηση για τον 
Αρχηγό της ΕΟΚΑ Γεώργιο Γρίβα Διγενή της Κυριακής 
22 Ιανουαρίου2023 στον χώρο του κρησφύγετου 
και του τάφου του στη Λεμεσό υπάρχει πρόθεση από 
υποκινούμενους ταραξίες για δημιουργία αναταρα-
χής, ενώ πριν από το μνημόσυνο υπάρχει πρόθεση 
βεβήλωσης του τάφου του Αρχηγού.
Οι αγωνιστές καταγγέλλουν και μεταδίδουν τις πλη-
ροφορίες και καλούν τις Αρχές να λάβουν τα δέοντα 
και να επαγρυπνούν προς αποφυγή δυσάρεστων 
συνεπειών από τέτοιου είδους επιδιώξεις.

Δεν είναι νοητό οι αγωνιστές να πορευθούν στην επι-
μνημόσυνη τελετή με ρόπαλα για να αντιμετωπίσουν 
τα υποκινούμενα όργανα που όσο κι αν προσπάθη-
σαν τόσα χρόνια δεν κατόρθωσαν να παρεμβληθούν 
στον δημόσιο βίο.
Είναι οφειλή των αρμοδίων να μεριμνήσουν για την 
πρόληψη παρεκτροπών εν τη γενέσει τους και τη δια-
φύλαξη της ηρεμίας σε ώρες που ο εχθρός και οι 
χρόνιοι συνεργοί του ετοιμάζονται να κτυπήσουν 
συνωμοτικά τις κινήσεις απελευθέρωσης. Αλλά και 
οι αγωνιστές, και βέβαια ο Λαός, οφείλουν να επα-
γρυπνούν για την αποτροπή διχαστικών αφορμών 
που επιδιώκονται συνωμοτικά από εισαγόμενα 
τυχοδιωκτικά μυαλά και σκοτεινές παραπολιτικές 
δραστηριότητες.
Ας έχουμε δε υπ’ όψιν ότι αν αντιδρούσαμε το 1958 
δεν θα πέφταμε στην παγίδα της Ζυρίχης, δεν θα μας 
προλάβαιναν τα γεγονότα των Χριστουγέννων του 
1963, δεν θα μας σκλάβωναν οι επιδρομείς του Ετζε-
βίτ το 1974, δεν θα μας εξέπλητταν οι ψευδοκρατικές 
απόπειρες του δαιμόνιου Ντενκτάς το 1983».

Τ
ην πρακτική του προκατόχου του θα ακολουθήσει στο Κυπριακό 
ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου Γεώργι-
ος, όπως δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Κυπριακό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, σημειώνοντας παράλληλα πως θα πρέπει 

να επιδιώξουμε για τον λαό μας όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία 
απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι.
«Οι απόψεις μας με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυστόστομο 
τον Β΄ταυτίζονται», είπε, σημειώνοντας πως «θα πρέπει να επιδιώξουμε 
για τον λαό μας όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία απολαμβάνουν 
οι Ευρωπαίοι». Δηλαδή, εξήγησε, την ελεύθερη διακίνηση σε όλη την 
Κύπρο, την ελεύθερη εγκατάσταση σε όλη την Κύπρο, την ελεύθερη από-
κτηση περιουσίας σε όλη την Κύπρο και το ότι ένας άνθρωπος θα έχει 
μία ψήφο και όχι το 18% να εξουσιάζει και να ποδηγετεί το 82%.
Αυτά είναι τα πανανθρώπινα δικαιώματα τα δικαιούνται όλοι οι άνθρω-
ποι και όταν τα επιδιώξουμε με σθένος θα τα καταφέρουμε ενώ δεν 
θα μπορούν να πουν οι άλλοι ότι τα θέλουμε για εμάς και όχι για εσάς, 
συμπλήρωσε.

Προτεραιτότητα η συμπαράσταση στον κάθε άνθρωπο
Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος στην συνέντευξη του ανέφερε πως τις προ-
τεραιότητες του τις έθεσε και στο πρόγραμμα του που είχε εξαγγείλει ότι 
επιθυμούσε να υλοποιήσει και κατά την προεκλογική περίοδο.
Είναι, συνέχισε, η συμπαστάσταση στον κάθε άνθρωπο που έχει ανά-
γκη την Εκκλησία, δηλαδή η συνέχιση και προέκταση του φιλανθρωπι-
κού και του κοινωνικού έργου της Εκκλησίας, η στήριξη των πολυτέκνων 
και τα κίνητρα ώστε να αντιμετωπιστεί η υπογεννητικότητα, το γεγονός 
ότι πρέπει να βρεθούν υποκατάστατα για τα όσα τραβούν την νεότητα 
μακριά από την Εκκλησία και μακριά από υγιείς καταστάσεις. 
Επιπρόσθετα αναφέρθηκε και στην παρέμβαση του με υποστηρικτικό 
τρόπο για το εθνικό μας θέμα, ώστε να επιδιωχτεί μια σωστή λύση και 
γενικά η τοποθέτηση του απέναντι στις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας και 
οι απαντήσεις σε διλήμματα τα οποία προκύπτουν στον λαό μέσα από 
την Αγία Γραφή.
Ερωτηθείς σχετικά απάντησε πως η  Ιερά Σύνοδος μετά τις Αρχιεπισκοπι-
κές εκλογές είναι ενωμένη και αυτό διαφάνηκε, όπως είπε, από την ευρύ-
τατη πλειοψηφία που τον εξέλεξε και από το γεγονός ότι ακόμα και αυτοί 
οι οποίοι υποστήριξαν τον συνυποψήφιο του τον Μητροπολίτη Λεμεσού 
δήλωσαν ότι θα συνεργαστούν μαζί του για το καλό της Εκκλησίας.
Όπως ανέφερε, υπήρξε μια προεκλογική περίοδος, ένας θα εκλεγόταν 
και οι άλλοι γνώριζαν ότι θα συμπαραστέκονταν σε εκείνον που θα εκλε-
γόταν προκειμένου να προωθηθούν τα θέματα της Εκκλησίας και της 
κοινωνίας.
Κληθείς να σχολιάσει τις πληροφορίες ότι η εκλογή του ικανοποίησε 
εκείνους που συνέδεσαν την εκλογή του Αρχιεπισκόπου με τη συνέχιση 
της παρούσας στάσης της Εκκλησίας στο Ουκρανικό, ο Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου σημείωσε πως ήταν γεγονός πως στην πλειοψηφία των μελών 
της Ιεράς Συνόδου που τάχτηκε υπέρ της αναγνώρισης του Ουκρανι-
κού Αυτοκεφάλου και συμπαραστάθηκε στον Αρχιεπίσκοπο, ήταν και 
ο ίδιος.
Επομένως, πρόσθεσε, το ότι εξελέγη σημαίνει ότι θα υπάρξει συνέχιση 
της παρούσας στάσης της Εκκλησίας στο Ουκρανικό. Εκτίμησε  ακόμη, 
ότι δεν είναι μόνο σ’ αυτό αλλά και στην γενικότερη στάση του απένα-
ντι στα κύρια προβλήματα που αντιμετώπιζε η Εκκλησία και η κοινωνία, 
είχαν περίπου την ίδια στάση με τον Αρχιεπίσκοπο. Άρα υπάρχει συνέ-
χιση της ίδιας πολιτικής συμπλήρωσε.

Αρχιεπίσκοπος: Θα 
ακολουθήσω την πρακτική 
του προκατόχου μου στο 
Κυπριακό
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Σε περίπου 561.000 
ανέρχονται οι ψηφοφόροι 
που είναι εγγεγραμμένοι 
στους εκλογικούς 
καταλόγους, ενόψει των 
προεδρικών εκλογών του 
ερχόμενου Φεβρουαρίου. 
Όπως δήλωσε στο 
ΚΥΠΕ ο Γενικός Έφορος 
Προεδρικών Εκλογών, 
Κώστας Κωνσταντίνου, 
ο αριθμός αυτός θα 
οριστικοποιηθεί στις 
10 Ιανουαρίου, με την 
επικαιροποίηση όλων 
των στοιχείων, μετά τον 
υπολογισμό όλων των 
νέων εγγεγραμμένων 
στους καταλόγους. 
Σημείωσε ακόμη ότι θα 
λειτουργήσουν περίπου 
1150 εκλογικά κέντρα για 
τις ερχόμενες εκλογές, εκ 
των οποίων τα 35 είναι στο 
εξωτερικό.

Κ
ατά την περίοδο των τε-
λευταίων τριών μηνών, 
μέχρι και τις 27 Δεκεμ-
βρίου, υποβλήθηκαν 

10.558 αιτήσεις για εγγραφή 
στους εκλογικούς καταλόγους, 
σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντί-
νου, ο οποίος εξήγησε, μιλώντας 
στο ΚΥΠΕ, ότι στις 10 Ιανουα-
ρίου κλείνει η περίοδος των ό-
ποιων ενστάσεων αφορούν σε 
νέους εγγεγραμμένους στους 
καταλόγους. Παράλληλα, σημεί-
ωσε ότι μέχρι και τις 5 Ιανουαρί-
ου έχει δοθεί χρονικό περιθώ-
ριο σε εκλογείς που βρίσκονται 
στο εξωτερικό, ώστε να δηλώ-
σουν κατά πόσο επιθυμούν να 
μεταβούν σε κάποιο κοντινό ε-
κλογικό κέντρο της χώρας δια-
μονής τους, ή να διατηρήσουν 
την άσκηση του εκλογικού δι-
καιώματός τους εντός Κύπρου.
Ερωτηθείς σχετικά με την λει-

τουργία των εκλογικών κέντρων 
στο εξωτερικό, ο κ. Κωνσταντί-
νου ανέφερε ότι 10.737 εκλο-
γείς εξέφρασαν την επιθυμία να 
ψηφίσουν στο εξωτερικό και για 
τον σκοπό αυτό θα λειτουργή-
σουν 35 κάλπες σε 25 πόλεις, εκ 
των οποίων οι πλείστες βρίσκο-
νται στην Ελλάδα και στο Ηνω-
μένο Βασίλειο.
Όσον αφορά την προθεσμία 
που δόθηκε σε εκλογείς που 
βρίσκονται στο εξωτερικό, ο 
Έφορος Εκλογών εξήγησε ότι 
362 εκλογείς που ζουν σε περι-
οχές όπου ο αριθμός ψηφοφό-
ρων δεν έφτασε τους 50, που 
είναι το ελάχιστο όριο για λει-
τουργία εκλογικού κέντρου, θα 
πρέπει μέχρι την Παρασκευή 
να απαντήσουν κατά πόσο θα 
ασκήσουν το εκλογικό τους 
δικαίωμα σε μία από τ ις 25 
πόλεις του εξωτερικού, ή στην 
Κύπρο.
Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα θα 
λειτουργήσουν κάλπες σ την 
Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, τον 
Βόλο, τα Ιωάννινα, 
τ η ν  Κο μ ο τ ην ή , 
τη Λάρισα,  την 
Πάτρα, το Ηρά-
κλειο και το Ρέθυ-
μνο. Αν τ ίσ τοιχα, 
σ τ ο  Η ν ω μ έ ν ο 
Βασίλειο θα λει-
τουργήσουν κάλ-
πες στη Γλασκόβη, 
το Λίντς, σε δύο σημεία στο 
Λονδίνο – στο κτίριο της Ύπατης 
Αρμοστείας και στο Κυπριακό 
Κοινοτικό Κέντρο στο Βόρειο 
Λονδίνο -, το Μάντσεστερ, το 
Μπέρμινγκχαμ και το Μπρίστολ. 
Επίσης, κάλπες θα ανοίξουν στο 
Βερολίνο, στη Βιέννη, στις Βρυ-
ξέλλες, στο Παρίσι, στο Λουξεμ-
βούργο, στη Σόφια, στη Στοκ-
χόλμη, στη Χάγη, στη Νέα Υόρκη 
και στο Ντουμπάι.
«Ο συνολικός αριθμός των 

Κυπρίων πολιτών που είναι άνω 
των 18 ετών και έχουν δικαίωμα 
ψήφου, είναι 724.619. Περίπου 
172.000 συμπολίτες μας, που 
είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο 
πληθυσμού και έχουν δικαίωμα 
εγγραφής στον εκλογικό κατά-
λογο, δεν έχουν εγγραφεί», 
σημείωσε ο κ Κωνσταντίνου, 
εξηγώντας ότι πάρα πολλοί εξ 
αυτών δεν μπορούν να εγγρα-
φούν γιατί είναι μόνιμοι κάτοι-
κοι εξωτερικού.
«Ένας φοιτητής που δεν είχε 
εγγραφεί στον εκλογικό κατά-
λογο και μετά τις σπουδές του 
εγκαταστάθηκε και εργάζεται 
στο εξωτερικό, με μόνιμη διεύ-
θυνση εκεί, πλέον δεν μπορεί 
να εγγραφεί», εξήγησε ο κ. Κων-
σταντίνου και γι’ αυτό, όπως 
είπε, η διαδικασία για εγγραφή 
στους εκλογικούς καταλόγους 
γ ια άτομα 18-25 ετών είναι 
απλοποιημένη, ώστε ως μόνιμη 
κατοικία να θεωρείται η διεύ-
θυνση της οικογένειας σ την 
Κύπρο.

Ανέφερε, χαρα-
κ τηρισ τ ικά,  ότ ι 
από τους 172.000 
που δε ν  έ χουν 
ε γ γραφε ί σ τους 
εκλογικούς κατα-
λόγους,  σ χεδόν 
72.000 είναι της 
ηλικιακής ομάδας 
18-25. Από αυτό 

τον αριθμό, περίπου 24.000 δεν 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 
για εγγραφή στους καταλόγους.
Ερωτηθείς σχετικά με τα εκλο-
γικά κέντρα εντός Κύπρου, ο κ. 
Κωνσταντίνου είπε ότι ο αριθ-
μός τους θα οριστικοποιηθεί 
στις 10 Ιανουαρίου, όταν θα 
οριστικοποιηθεί και ο τελικός 
αριθμός των ψηφοφόρων στους 
εκλογικούς καταλόγους.
Όσον αφορά την υποβολή των 
υποψηφιοτήτων, ο κ. Κωνστα-

ντίνου ανέφερε ότι έντυπα υπο-
βολής υποψηφιότητας παρέ-
λαβαν από τις 23 Δεκεμβρίου 
μέχρι στιγμής 16 πρόσωπα, εκ 
των οποίων μόνο τρεις έχουν 
ήδη υποβάλει τις αιτήσεις τους 
με όλα τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά, έχουν ελεγχθεί τα 
έγγραφά τους και έχει καταβλη-
θεί παράβολο που προβλέπε-
ται από την νομοθεσία. Η τελευ-
ταία προθεσμία για την υποβολή 
υποψηφιοτήτων είναι η Παρα-
σκευή, 5 Ιανουαρίου, στις 12:00 
μ.μ.
Υπενθυμίζεται ότι υποψηφιό-
τητα μπορεί να υποβάλει όποιος 
είναι πολίτης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, που έχει συμπλη-
ρώσει το 35ο έτος, δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα ηθι-
κής αισχρότητας, δεν έχει στε-
ρηθεί εκλογικά δικαιώματα, 
δεν πάσχει από ψυχική νόσο και 
να δεν έχει υπηρετήσει το αξί-
ωμα της Προεδρίας της Δημο-
κρατ ίας γ ια δύο διαδοχικές 
θητείες το αμέσως προηγού-
μενο διάστημα. Οι υποψήφιοι 
καλούνται να υποβάλουν υπεύ-
θυνη δήλωση, η οποία ελέγ-
χεται άμεσα, σύμφωνα με τον 
Έφορο Εκλογών, εάν υποβλη-
θεί ένσταση για οποιονδήποτε 
από τους υποψηφίους, εντός έξι 
ωρών μετά η λήξη της προθε-
σμίας υποβολής υποψηφιότητας 
και την κοινοποίηση των ονομά-
των.
Τέλος, με τη λήξη της προθε-
σμίας για ενστάσεις επί των υπο-
ψηφιοτήτων, ο κ. Κωνσταντίνου 
ανέφερε ότι ξεκινά η προετοιμα-
σία για τη στελέχωση των εκλο-
γικών κέντρων, ώστε να ορι-
στούν οι προεδρεύοντες και οι 
βοηθοί τους και να γίνουν τα 
απαραίτητα σεμινάρια, προκει-
μένου να ανακοινωθεί έγκαιρα 
σε ποια εκλογικά κέντρα ψηφί-
ζουν οι πολίτες.

Συνολικά 340 κιλά κάνναβη, 
38 κιλά κοκαΐνη, 3,5 κιλά 
χάπια έκσταση και 4,5 κιλά 
μεταμφεταμίνη, κατασχέ-
θηκαν στην Κύπρο κατά το 
2022 ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο 
Στέλιος Σεργίδης, Υποδιοι-
κητής της ΥΚΑΝ, προσθέτο-
ντας πως ο αριθμός των ναρ-
κωτικών ουσιών έχει αυξη-
θεί το περασμένο έτος, σε 
σύγκριση με τα τελευταία 
πέντε χρόνια.
Όπως εξήγησε «από τα στοι-
χεία που έχουμε μέχρι τις 
30 Νοεμβρίου 2022, υπάρ-
χουν αυξημένες κατασχέ-
σεις σε όλες τις ναρκωτικές 
ουσίες, σε σχέση με τα προ-
ηγούμενα χρόνια. Συγκεκρι-
μένα έχουν κατασχεθεί 340 
κιλά κάνναβη, άνω του ενός 
κιλού ρητίνη κάνναβης, 38 
κιλά κοκαΐνη, 3,5 κιλά και 
156 χάπια έκσταση, περίπου 
4,5 κιλά μεταμφεταμίνη, 1,5 
κιλό συνθετικές ουσίες και 
μικρότερες ποσότητες άλλων 
ουσιών».
Πρόσθεσε ότι «σε σύγκριση 
με τα τελευταία πέντε χρό-
νια, έχει αυξηθεί ο αριθμός 
των ναρκωτικών ουσιών που 
εντοπίστηκαν στην Κύπρο το 
2022. Οι μεγάλες ποσότητες 
ναρκωτικών ήρθαν στο νησί 
μας μέσω κυρίως του αερο-
δρομίου της Λάρνακας, ταχυ-
δρομικών δεμάτων και του 
λιμανιού Λεμεσού».
Απαντώντας σε σχετική ερώ-
τηση ο κ. Σεργίδης εξέφρασε 
ικανοποίηση από τη δράση 
της ΥΚΑΝ δεδομένου όπως 
εξήγησε ότι «ως Αστυνομία 
βάλαμε στόχο την κατάσχεση 
των ναρκωτικών ουσ ιών 
πριν βγουν σ την αγορά, 
δηλαδή τους  διακ ινητ έ ς 
και εμπόρους ναρκωτικών. 
Είναι σημαντικό το γεγονός 
ότι συνελήφθησαν άτομα τα 
οποία διαδραμάτιζαν σημα-
ντικό ρόλο στη διακίνηση 
ναρκωτικών τα οποία φαί-
νεται να εμπλέκονται και σε 
άλλες μορφές εγκλήματος».

Κατασχέθηκαν 
340 kg κάνναβης 
και 38 kg 
κοκαΐνης το 2022 
στην Κύπρο

Προεδρικές: O αριθμός εγγεγραμμένων 
ψηφοφόρων - Πόσοι δεν έχουν εγγραφεί
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Η 
έξαρση των κρουσμάτων κορω-
νοϊού στην Κίνα είχε ως αποτέ-
λεσμα πολλοί άνθρωποι να φύ-
γουν από τη ζωή.

Με τα νεκροτομεία, τα γραφεία τελετών 
και τα κρεματόρια να γεμίζουν πτώματα, 
πολλοί  συγγενείς θυμάτων αναγκάστηκαν 
να καίνε τους δικούς τους ανθρώπους στη 
μέση του δρόμου. 
Όπως σημειώνει σε δημοσίευμά της, η 
Daily Mail η έξαρση κρουσμάτων σημει-
ώθηκε από τη στιγμή που η κυβέρνηση 
της χώρας αποφάσισε να βάλει τέλος στην 
εφαρμογή της πολιτικής των μηδενικών 
κρουσμάτων Covid. 
Την ίδια στιγμή , δημοσιεύματα αναφέρουν 
πως οι τιμές στα αποτεφρωτήρια έχουν 
ανέβει στα ύψη. Σαν αποτέλεσμα, πολλοί 
είναι αυτοί που αδυνατούν να πληρώσουν 
το τίμημα μιας αποτέφρωσης και καταφεύ-
γουν σε λύσεις που προκαλούν φρίκη. 
Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλο-
φορούν στα social media, αποτυπώνονται 

συγγενείς νεκρών να προχωρούν σε αυτο-
σχέδιες καύσεις των δικών τους ανθρώ-
πων ακόμα και σε πάρκα και πλατείες.
Σε ένα από τα πλάνα, φαίνεται ένα ξύλινο 
φέρετρο στο πλάι ενός δρόμου να έχει 
τυλιχτεί  στις φλόγες ενώ σε ένα άλλο 
βίντεο, κάτοικοι της Σαγκάης στέκονται 
μέσα σε ένα πάρκινγκ και φαίνεται να 
αποχαιρετούν τον άνθρωπό τους σε μια 
αυτοσχέδια καύση.  Και στα δύο βίντεο 
οι σοροί είναι τυλιγμένοι με σεντόνια ενώ 
έχει σχεδιαστεί το περίγραμμά τους με μία 
κιμωλία.
Αγνωστο παραμένει τι κάνουν οι αρχές 
της Κίνας, με δεδομένο ότι αυτές οι εικό-
νες που κάνουν το γύρο του κόσμου είναι 
άκρως ντροπιαστικές και βέβαια έρχονται 
σε πλήρη αντίφαση με τις επίσημες κυβερ-
νητικές ανακοινώσεις που μιλούν μόνον 
για 5.000 νεκρούς. 
Σύμφωνα με ειδικούς, η Κίνα τους επό-
μενους μήνες θα βρίσκεται αντιμέτωπη 
με συνολικά 2,1 εκατ. θανάτους. 

Τ
α «άπλυτα» και τα.. «πλυμμένα» 
του οίκου τους φέρεται να προ-
σπαθούν να βγάλουν στη δημο-
σιότητα οι Σάσσεξ, οι οποίοι μετά 

την κυκλοφορία του πολυσυζητημένου 
ντοκιμαντέρ τους, όπου περιγράφουν τα 
δείνα τους, έρχονται για να προσθέσουν 
λίγες ακόμα πληροφορίες, βάζοντας το 
κοινό εντός του... κρεβατιού τους.
Ο πρίγκιπας Χάρι, τις τελευταίες ημέρες, 
έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης με τα νέα 
του απομνημονεύματα, που σε τίποτε 
δεν θυμίζουν τον πρότερο πριγκιπικό βίο 
του. Μετά την αποκάλυψη πως Ουίλιαμ 
και η Κέιτ του είπαν να ντυθεί Ναζί, σε 
ένα μασκέ πάρτι, οι σεξουαλικές εμπει-
ρίες του, ήρθαν για να προστεθούν στο 
βιβλίο της πολυτάραχης - καθώς φαίνεται 
ζωής του.
«Μου φέρθηκε σαν να ήμουν ένας νεα-
ρός επιβήτορας» σημειώνει ο Δούκας του 
Σάσσεξ για την πρώτη του σεξουαλική 
εμπειρία, εγείροντας ερωτηματικά για τον 
τρόπο με τον οποίο περιγράφει τον βίο 
του στο... κρεβάτι.
Όπως σημειώνει ο «αντάρτης» του Μπά-
κιγχαμ στη βιογραφία του, γνώρισε μια 
γυναίκα στα 17 του χρόνια, η οποία ήταν 
μεγαλύτερή του. Ενώ εξιστορώντας ένα 
γεγονός αναφέρει πως ήταν το 2001 και 
εκείνος ακόμη μαθητής στο Κολέγιο του 
Ιτον στο Γουίνδσορ, όταν ο Μάρκο, ένας 
εκ των σωματοφυλάκων της βασιλικής 
οικογένειας, τον επισκέφθηκε. Κατά την 
επίσκεψή του, αναφέρει πως υποπτευό-
ταν ότι ο Μάρκο είχε γνώση του... one-
night stand που είχε κάνει και ήθελε να 
μάθει αν ισχύει.

Μάλιστα καταγράφεται πως κατά τη διάρ-
κεια του γεύματος τους σε μία καφετέρια 
στο κέντρο της πόλης, ο σωματοφύλακας 
παραδέχτηκε πως η βασιλική οικογένεια 
τον είχε στείλει για να μάθει την αλήθεια.
«Φανταζόμουν ότι αναφερόταν στο 
ότι έχασα την παρθενιά μου, ένα ντρο-
πιαστικό επεισόδιο με μία μεγαλύτερη 
γυναίκα σε ηλικία, στην οποία άρεσαν οι 
‘’μάτσο’’ άνδρες, και η οποία μου φέρ-
θηκε σαν έναν νεαρό επιβήτορα. Την 
καβάλησα γρήγορα κι αυτή με χαστού-
κισε στον κ@@ο και με έστειλε μακριά. 
Το λάθος μου ήταν ότι επέτρεψα να γίνει 
ό,τι έγινε, σε χωράφι πίσω από μία πολυ-
σύχναστη παμπ. Σίγουρα κάποιος θα μας 
είχε δει» περιγράφει λεπτομερώς ο πρί-
γκιπας, ο οποίος παρά τις κατηγορίες που 
εξαπολύει στο παλάτι και παρά την ανά-
λυση της πρώτης του ερωτικής περίπτυ-
ξης διατηρεί, ως κόρην οφθαλμού, τον 
τίτλο του.
Ωστόσο, προς έκπληξή του και όπως τονί-
ζεται η «μυστική αποστολή» του σωμα-
τοφύλακα δεν αφορούσε στις περιπέτειες 
του πρίγκιπα στα χωράφια, αλλά στο αν 
έκανε χρήση ναρκωτικών, καθώς αυτές 
ήταν οι πληροφορίες που είχαν φτάσει 
στα αυτιά του πρίγκιπα -τότε- Κάρολου.
Σύμφωνα με τη «Daily Mail», η 50χρονη 
σήμερα Κάθριν Ομάνεϊ, η οποία συμμε-
τείχε σε εκπομπές ριάλιτι, έχει ισχυρι-
στεί πως όταν ήταν 34 ετών και ο Χάρι 21, 
είχαν μια σχέση που κράτησε δύο μήνες 
και μάλιστα η γνωριμία τους είχε γίνει 
σε ένα μπαρ, αφήνοντας αιχμές για το αν 
ήταν εκείνη που τον έκανε να «ενσαρκώ-
σει» τον επιβήτορα... μία βραδιά... σε ένα 
χωράφι.

Πρίγκιπας Χάρι: Αποκαλύπτει πως έχασε 
την... παρθενιά του - «Μου φέρθηκε 
σαν έναν νεαρό επιβήτορα» 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
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Κορωνοϊός - Ανατριχιαστικές εικόνες στην 
Κίνα: Ακόμα και στους δρόμους καίνε 
τους νεκρούς 

Σ
την αποκάλυψη ότι κατά τη διάρ-
κεια της δεύτερης θητείας του στο 
Αφγανιστάν σκότωσε 25 Ταλιμπάν 
προχώρησε ο πρίγκιπας Χάρι. Μι-

λώντας στο νέο του βίβλίο «Spare» για 
την περίοδο όπου βρισκόταν στο Αφγα-
νιστάν ο δούκας του Σάσσεξ γράφει ότι 
«δεν τους θεωρούσε ανθρώπους» τους 
Ταλιμπάν «αλλά πιόνια σκακιού που κα-
τάφερνε να εξολοθρεύσει από τη σκακιέ-
ρα».
Ακόμη σύμφωνα με την Telegraph και 
όσα μεταδίδει η Daily Mail o πρίγκιπας 
Χάρι επισημαίνει ότι «δεν ήταν ένας αριθ-
μός που με γεμίζει με ικανοποίηση, αλλά 
ούτε και με ντροπιάζει». Αυτή είναι η 
πρώτη φορά κατά την οποία ο δευτερό-
τοκος γιος του βασιλιά Καρόλου Γ’  μιλάει 
ανοιχτά για τον αριθμό των Ταλιμπάν που 
σκότωσε, όσο υπηρετούσε στην εμπό-
λεμη ζώνη του Αφγανιστάν.
Και όλα αυτά την ώρα που βρίσκεται σε 
εξέλιξη η νομική του μάχη με το βρετα-
νικό υπουργείο Εσωτερικών. Υπενθυμί-

ζεται ότι το βρετανικό υπουργείο αποφά-
σισε να μην παρέχει πλήρη αστυνομική 
προστασία στον Χάρι και την οικογένειά 
του όταν επισκέπτονται τη Μεγάλη Βρε-
τανία.
Στο μεταξύ σε δηλώσεις του ο δικηγόρος 
του πρίγκιπα Χάρι δήλωσε ότι ο πελά-
της του δεν «αισθάνεται ασφαλής», όταν 
βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς 
ένα από τα προνόμια που έπρεπε να απο-
χωριστεί όταν απαρνήθηκε τα βασιλικά 
του καθήκοντα ήταν και αυτό της προ-
στασίας. 
Υπενθυμίζεται ότι ο πρίγκιπας Χάρι κατά 
το παρελθόν θεωρήθηκε στόχος τρομο-
κρατών τόσο επειδή θήτευσε στο Αφγα-
νιστάν όσο και για το γεγονός ότι αποτε-
λούσε μέλος της βασιλικής οικογένειας. 
Αυτή αποτελεί ακόμα μια αποκάλυψη 
στην αυτοβιογραφία του «Spare», η 
οποία επρόκειτο να εκδοθεί στις 10 
Ιανουαρίου αλλά έχει ήδη κυκλοφορή-
σει στην Ισπανία και τα βρετανικά ΜΜΕ 
μεταδίδουν κομμάτια της.

Νέες αποκαλύψεις από τον πρίγκιπα Χάρι: 
«Σκότωσα 25 Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, 
τους θεωρούσα πιόνια»



216 Ιανουαρίου 2023
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Π
λούσια αποδεικνύεται η σεναριολο-
γία για την υγεία του Ρώσου προέ-
δρου, Βλαντιμίρ Πούτιν.  Την πεποί-
θησή του ότι πάσχει από καρκίνο 

και θα πεθάνει πολύ σύντομα, εξέφρασε στο 
αμερικανικό δίκτυο ABC o αρχηγός των μυ-
στικών υπηρεσιών του ουκρανικού στρατού 
Κίρλο Μπουντάνοφ, επικαλούμενος «ανθρώ-
πινες πηγές κοντά στον πρόεδρο Πούτιν».
Οι φήμες ότι ο πρόεδρος Πούτιν είναι άρρω-
στος έχουν κάνει ουκ ολίγες φορές τον γύρο 
του κόσμου, όμως για πρώτη φορά Ουκρα-
νός αξιωματούχος εμφανίζεται τόσο βέβαιος 
για τη διάρκεια ζωής του πρώτου. Αίσθηση 
προκαλεί, μάλιστα, η παραδοχή του αξιωμα-
τούχου ότι η Ουκρανία έχει πληροφοριοδότες 
που βρίσκονται κοντά στον Ρώσο πρόεδρο.
Παράλληλα, ο επικεφαλής των υπηρεσιών 
πληροφοριών προχώρησε στην έμμεση, 
αλλά όχι ρητή, παραδοχή ότι η Ουκρανία σχε-
τίζεται με τις επιθέσεις σε ρωσικές αεροπορι-
κές βάσεις εντός της επικράτειας της Ρωσίας. 

Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του 
ουκρανικού στρατού αναμένει νέα πλήγματα 
στα βάθη της ρωσικής επικράτειας, αλλά δεν 
παραδέχθηκε την εμπλοκή της Ουκρανίας σε 
αυτά.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ρωτήθηκε 
για τα πλήγματα σε αεροπορικές βάσεις (τον 
Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 
τρεις παρόμοιες επιθέσεις, η τελευταία στις 
26 Δεκεμβρίου), ωστόσο είπε (μιλώντας στα 
αγγλικά) ότι δεν μπορεί να απαντήσει σ’ αυτό 
το ερώτημα παρά μόνο μετά τον τερματισμό 
του πολέμου.
Παρόλα αυτά, αμέσως μετά τη δήλωσή του 
αυτή, ο Μπουντάνοφ είπε: «είμαι πολύ 
χαρούμενος με αυτά τα γεγονότα». Στο ερώ-
τημα, αν κάτι τέτοιο θα συμβεί και στο μέλλον, 
απάντησε λέγοντας «Ναι, νομίζω».
Η δημοσιογράφος τον ρώτησε στη συνέχεια 
διερευνητικά: «Στα βάθη της επικράτειας της 
Ρωσίας;» «Όλο και πιο βαθιά, πιο βαθιά» 
απάντησε ο Μπουντάνοφ χαμογελώντας.

Στους 20 έχει σταθεροποιηθεί 
το μπλοκ των «ανταρτών» του 
Ρεπουμπλικανικού κόμματος

Τ
ρίτη ημέρα ψηφοφοριών για την ε-
κλογή προέδρου στη Βουλή των Α-
ντιπροσώπων και οι αποτυχίες για 
τον Ρεπουμπλικανό Κέβιν Μακάρθι 

εξακολουθούν να συσσωρεύονται, δίπλα σε 
διαμαρτυρίες και εκκλήσεις να βρεθεί τρό-
πος να αρθεί το αδιέξοδο.
Για όγδοη φορά απέτυχε να εκλεγεί πρό-
εδρος του σώματος, για να διαδεχτεί την 
Νάνσι Πελόζι, με το μπλοκ των «ανταρτών» 
από το κόμμα του να εξακολουθεί να περι-
λαμβάνει 20 βουλευτές. Ο Μακάρθι θα 
άντεχε να χάσει το πολύ τέσσερις αν ήθελε 
να εκλεγεί στο αξίωμα.
Κατά την όγδοη ψηφοφο-
ρία, την Πέμπτη, ο Κέβιν 
Μακάρθι συγκέντρωσε 201 
ψήφους και ο υποψήφιος 
των Δημοκρατικών, Χακίμ 
Τζέφρις, πλειοψήφησε με 
212 ψήφους (όχι αρκετές 
για να εκλεγεί γιατί χρειά-
ζονται τουλάχιστον 218). 
Ο Μπάιρον Ντόναλντς, ο 
υποψήφιος των «ανταρτών συγκέντρωσε 
17 ψήφους, τρεις λιγότερες από χθες. Δύο 
ψήφισαν τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή 
Κέβιν Χερν που δεν απορρίπτει το ενδεχό-
μενο να γίνει πρόεδρος του σώματος
Η Βικτόρια Σπαρτς, Ρεπουμπλιανή βουλευ-
τής, ψήφισε και πάλι «παρών», όπως είχε 
πράξει και χθες.
Μία ψήφος πήγε στον… Ντόναλντ Τραμπ 
από τον βουλευτή Ματ Γκετζ. Δεν μπορεί να 
αγνοήσει κανένας και τον συμβολικό χαρα-
κτήρα αυτής της επιλογής, μία ημέρα πριν 
από την επέτειο των τραγικών γεγονότων 
του  2021 και την εισβολή των οπαδών του 
Τραμπ στο Καπιτώλιο όπου συνεδριάζει η 
Βουλή. Δίπλα του η βουλευτής Μάρτζορι 
Τείλορ Γκριν, μια από τις πιο φανατικές υπο-
στηρίκτριες του πρώην προέδρου χαμογε-
λούσε ικανοποιημένη, ενώ πολλοί παριστά-
μενοι μουρμούριζαν με έκπληξη.
Όσο και αν φαίνεται περίεργο, η ψήφος του 
Γκετζ είναι έγκυρη. Οι βουλευτές μπορούν 
να προτείνουν όποιον θέλουν για την προε-
δρία του σώματος, ακόμη και πρόσωπα που 
δεν είναι μέλη του σώματος. Αν δεν θέλουν 
να στηρίξουν κανένα υποψήφιο, μπορούν 

να απέχουν από την ψηφοφορία ή να ψηφί-
σουν «παρών».
Μία από τις ψήφους υπέρ του Χερν ήταν 
από την «σκληρή» βουλευτή Λόρεν Μπό-
μπερτ, που στήριξε τον Χερν γιατί είναι 
«υποψήφιος της συναίνεσης».
Ο Μακάρθι όμως αρνείται να «παραμερί-
σει» όπως του ζητούν με επιμονή όλο και 
περισσότεροι. Το CNN σημειώνει ότι εξακο-
λουθεί να πιστεύει ότι θα κερδίσει.
Στην έβδομη ψηφοφορία, λίγο νωρίτερα, 
ο Μακάρθι συγκέντρωσε 201 ψήφους και 
ο Τζέφρις 212 ψήφους, ο Ντόναλντς 19 
ψήφους, μία λιγότερη από χθες, μία ο Τραμπ 
ενώ μία ψήφος ήταν «παρών».
Σε κάθε περίπτωση, χωρίς πρόεδρο, η 
Βουλή των Αντιπροσώπων είναι πρακτικά 
ανύπαρκτη, καθώς ούτε οι βουλευτές μπο-
ρούν να ορκιστούν ούτε να λειτουργήσουν 

οι επιτροπές και η ολομέ-
λεια.
Η διχόνοια στις τάξεις των 
Ρεπουμπλικανών έ χε ι 
παραλύσει τη διαδικασία. 
Μέλη της πιο συντηρητικής 
μερίδας του κόμματοες, 
οι «αντάρτες» βουλευτές 
επωφελούνται από την ορι-
ακή πλειοψηφία (222-212) 

που εξασφάλισε η παράταξη στις ενδιάμε-
σες εκλογές του Νοεμβρίου του 2022 για 
να θέσουν τους όρους τους — αφού, χωρίς 
αυτούς, ο Κέβιν Μακάρθι απλούστατα δεν 
μπορεί να εκλεγεί. Η Αμερική θέλει «νέο 
πρόσωπο, νέο όραμα, νέα ηγεσία», επιχει-
ρηματολόγησε ο θυελλώδης Τσιπ Ρόι, βου-
λευτής που εκπροσωπεί το Τέξας.
Μετά την έβδομη ψηφοφορία, ο Γκετζ έβαλε 
ευθέως τους όρους του. Σε δημοσιογρά-
φους είπε ότι είτε θα αποσυρθεί ο Μακάρθι 
ή «θα φτιάξουμε έναν ζουρλομανδύα από 
τον οποίο δεν θα μπορέσει να ξεφύγει».
Ο Μακάρθι, μέλος του επιτελείου των 
Ρεπουμπλικάνων για πάνω από δέκα χρό-
νια, ήδη υποχώρησε και ικανοποίησε πολ-
λές απαιτήσεις αυτής της τάσης, χωρίς όμως 
αυτό να επιτρέψει να αρθεί το αδιέξοδο. 
Χειρότερα, η εναντίωση στην υποψηφιό-
τητά του μοιάζει να αποκρυσταλλώνεται. 
Ωστόσο, ο καλιφορνέζος πολιτικός δεν έχει 
σοβαρό ανταγωνιστή. Μόνο το όνομα του 
αρχηγού της μερίδας των τραμπικών, του 
Στιβ Σκαλίζ, κυκλοφορεί ως πιθανή εναλ-
λακτική, αλλά οι πιθανότητές του δεν μοιά-
ζουν σοβαρές.

διεθνή νέα

Ο Πούτιν θα πεθάνει σύντομα, λέει ο 
αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του 
Κιέβου 

ΗΠΑ: Αδιέξοδο χωρίς τέλος στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων - Νέα 
αποτυχία εκλογής του Μακάρθι

Το Κίεβο απέρριψε την εκεχειρία που 
διέταξε ο Πούτιν 

Α
νώτερος Ουκρανός αξιωματού-
χος απέρριψε σήμερα ως «υπο-
κρισία» την πρόταση του Ρώ-
σου Προέδρου Βλαντιμίρ Πού-

τιν για 36ωρη εκεχειρία και δήλωσε ό-
τι μια «προσωρινή εκεχειρία» θα ήταν 
δυνατή μόνο όταν η Ρωσία εγκαταλείψει 
τα εδάφη που έχει καταλάβει στην Ου-
κρανία.
«Η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να εγκα-
ταλείψει τα κατεχόμενα εδάφη - μόνο τότε 
θα υπάρξει προσωρινή εκεχειρία. Κρα-
τήστε την υποκρισία για τον εαυτό σας», 
έγραψε στο Twitter ο προεδρικός σύμ-
βουλος Μιχαίλο Ποντολιάκ.
«Πρώτον. Η Ουκρανία δεν επιτίθεται σε 
ξένο έδαφος και δεν σκοτώνει αμάχους. 
Όπως κάνει η Ρωσική Ομοσπονδία. Η 
Ουκρανία καταστρέφει μόνο μέλη του 
στρατού κατοχής στο έδαφός της...
Δεύτερον. Η Ρωσική Ομοσπονδία πρέ-
πει να εγκαταλείψει τα κατεχόμενα - μόνο 
τότε θα έχει μια «προσωρινή εκεχειρία». 
Κράτα την υποκρισία για τον εαυτό σου», 
έγραψε στο Twitter,  ο Μιχαίλο Ποντο-
λιάκ.

Νωρίτερα σήμερα, είχε προηγηθεί 
η κίνηση του προέδρου της Ρωσίας Βλα-
ντίμιρ Πούτιν, που  διέταξε τις ρωσικές 
δυνάμεις να εφαρμόσουν εκεχειρία στην 
Ουκρανία στις 6 και 7 Ιανουαρίου, με την 
ευκαιρία των Χριστουγέννων, μετά και 
την έκκληση που απηύθυνε ο πατριάρ-
χης Κύριλλος.
«Λαμβάνοντας υπόψη την έκκληση της 
Αγιότητάς του, του πατριάρχη Κύριλλου, 
έδωσα οδηγίες στο ρωσικό υπουργείο 
Άμυνας να εφαρμόσει κατάπαυση του 
πυρός σε όλη τη γραμμή επαφής από τις 
12.00 της 6ης Ιανουαρίου μέχρι τις 24.00 
της 7ης» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση 
του Κρεμλίνου.
«Λόγω του γεγονότος ότι μεγάλος αριθ-
μός Ορθοδόξων ζει στις περιοχές των 
εχθροπραξιών, καλούμε την ουκρανική 
πλευρά να κηρύξει κατάπαυση του πυρός 
και να τους επιτρέψει να παρακολουθή-
σουν τη λειτουργία της παραμονής των 
Χριστουγέννων, καθώς και την ημέρα 
των Χριστουγέννων», έγραφε ακόμη στη 
συνέχεια της ανακοίνωσης του Κρεμλί-
νου.
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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

Παιδιά: Πώς το μέγεθος της 
οικογένειας επηρεάζει τον 

εγκέφαλο

Ε
ίχατε φαν τασ τε ί ποτέ ότ ι το 
πόσα παιδιά θα κάνετε μπο-
ρεί να επηρεάσει τον εγκέφα-
λό τους; Οι μελέτες λένε ότ ι 

τα πρωτότοκα παιδιά έχουν 30% πε-
ρισσότερες πιθανότητες να γίνουν δι-
ευθυντές και να αναλάβουν ηγετικές 
θέσεις. Tα μοναχοπαίδια τείνουν να 
είναι πιο ευχάριστα και πιο δημιουρ-
γικά από τα άλλα.
Και τα δύο ευρήματα από δύο διαφο-
ρετ ικές μελέτες κατέληξαν σ το ίδιο 

γενικό συμπέρασμα. Το ένστικτό μας 
σχετ ικά με τη σειρά γέννησης μπο-
ρεί να κιρύβει μια δόση αλήθειας. 
Ωστόσο είναι σημαν τ ικό να γνωρί-
ζουμε ότι οι μελέτες για τη σειρά γέν-
νησης συνοδεύον ται από επιφυλά-
ξεις

Τα πρωτότοκα παιδιά
Η μελέτη γ ια τα πρωτότοκα παιδιά 
εξέτασε μόνο αγόρια από τη Σουηδία. 
Κατέληξε σ το ότ ι ε ίχαν περισσότε-
ρες πιθανότητες να παραμείνουν στο 
σχολείο. Έκαναν τα μαθήματά τους 
και είχαν υψηλότερο δείκτη νοημο-
σύνης.
«Οι διαφορές μεταξύ των αδελφών 
είχαν να κάνουν με τη δυναμική της 
οικογένειας σ τα πρώτα χρόν ια των 
παιδιών», αναφέρει το The Atlantic. 
«Πρώτον, η ύπαρξη περισσότερων 
παιδιών σημαίνει ότι οι γονείς μπο-
ρούν να αφιερώσουν λιγότερο χρόνο 
σε κάθε παιδί και καθώς οι γονικές 
επενδύσεις μειώνονται, το ίδιο μπο-
ρεί να συμβεί και με το IQ».
«Δ ε ύ τ ε ρ ο ν,  κα θ ώ ς  τ α  α δ έ λ φ ια 
αν ταγωνίζον ται γ ια την αγάπη των 
γονιών τους (ή το παγωτό, ή τα παι-
χν ίδια), καταλαμβάνουν συγκεκρι-
μένες θέσεις – τα μεγαλύτερα αδέλ-

φια επιδεικνύουν την ικανότητα και 
τη δύναμή τους, ενώ τα μικρότερα 
αδέλφια καλλιεργούν πιο δημιουρ-
γικές στρατηγικές για να τραβήξουν 
την προσοχή».
Βέβαια, δεδομένου ότι είναι σχεδόν 
όλες οι έρευνες παρατηρησιακές και 
αναδρομικές, είναι αδύνατο να απο-
δειχθεί η αιτιώδης συνάφεια και να 
αποκλεισ τούν άλλοι λόγοι γ ια τους 
οποίους ένας συγκεκριμένος πληθυ-
σμός μπορεί να εμφανίζε ι δυνατές 

ηγετικές ικανότητες αντί να καλλιερ-
γεί ήρεμη δημιουργικότητα.

Τα μοναχοπαίδια
Η με λέ τη γ ια τα μοναχοπαίδια, η 
οποία εξέτασε 250 Κινέζους μαθητές, 
πήγε τα πράγματα ένα βήμα παρα-
πέρα, χρησ ιμοποιών τας εγκεφαλι-
κές σαρώσεις. Τα μοναχοπαίδια είχαν 
μέσο δείκτη νοημοσύνης, αλλά εμφά-
νιζαν υψηλότερα επίπεδα σε τουλά-
χιστον ένα μέτρο δημιουργικότητας 
και χαμηλότερα επίπεδα συμφωνη-
τικότητας.
Εκτός από τα τεστ συμπεριφοράς, οι 
ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα μονα-
χοπαίδια ε ίχαν επίσης αυξημέ νη 
ε γκεφαλική δρασ τηριότητα σ τους 
υπε ραμυγδα λ ια ίους  έ λ ικε ς  τ ους 
(φαντασία, σχεδιασμός). Ταυτόχρονα, 
παρουσίαζαν μειωμένη δραστηριό-
τητα στον μέσο προμετωπιαίο φλοιό 
τους (συμφωνητικότητα).
Τα τ εσ τ IQ ή συμπεριφοράς,  δε ν 
είναι ακριβείς μετρητές της προσω-
πικότητας. «Εξετάζετε την απόδοση 
σε ένα τεστ», δήλωσε στο Quartz ο 
Mark Runko, εκδότης του Creativity 
Research Journal. «Δεν είναι απόλυτα 
ενδεικτικό του τι μπορεί ή τι θα κάνει 
ένα άτομο».

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;

Διήγηση στο ορφανοτροφείο
Της Γωγώ Νεφέλη

Τό 1994, δύο Ἀμερικανοί διδά-
σ καλοι δέχτηκαν τὴν πρό-
σκληση ποὺ τοὺς ἔγινε ἀπὸ τὸ 
Ρωσσικὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, 

νὰ διδάξουν στὴ Ρωσσία. Προσκλήθηκαν 
νὰ διδάξουν σὲ πολλὰ μέρη, συμπεριλαμ-
βανομένου κι ἑνὸς μεγάλου ὀρφανοτρο-
φεῖου. Στὸ ὀρφανοτροφεῖο ζοῦσαν περὶ 
τὰ 100 παιδιά, ἀγόρια καὶ κορίτσια, κακο-
ποιημένα ἤ ἐγκαταλελειμμένα. Οἱ δύο 
διδάσκαλοι διηγήθηκαν τὸ ἑξῆς γεγονός: 
Πλησίαζαν οἱ ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων 
τοῦ 1994, κι ἦταν καιρὸς γιὰ τὰ ὀρφανά 
μας ν’ ἀκούσουν, γιὰ πρώτη φορὰ στὴ 
ζωή τους, τὴν ἱστορία τῆς Γεννήσεως τοῦ 
Χριστοῦ. Τοὺς εἴπαμε γιὰ τὴ Μαρία καὶ 
τὸν Ἰωσήφ, ποὺ ἔφθασαν στὴ Βηθλεέμ, 
κι ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε μέρος γι’ αὐτοὺς στὸ 
πανδοχεῖο, τὸ ζεῦγος πῆγε σ’ ἕναν στά-
βλο, ὅπου γεννήθηκε τὸ Βρέφος-Ἰησοῦς, 
καὶ τὸ ἔβαλαν σὲ μία φάτνη.
Καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἀφηγήσεως, 
τὰ παιδιὰ -ἀλλὰ καὶ τὸ προσωπικὸ τοῦ 
ὀρφανοτροφείου ἄκουγαν μὲ μεγάλη 
προσοχή. Ἀφοῦ ὁλοκληρώσαμε τὴν ἀφή-
γηση, δώσαμε στὰ παιδιὰ ἀπὸ τρία μικρὰ 
κομμάτια χαρτονιοῦ, γιὰ νὰ κατασκευ-
άσουν μιὰ ὑποτυπώδη φάτνη. Σὲ κάθε 
παιδὶ δόθηκε κι ἕνα μικρὸ τετράγωνο 
κομμάτι χαρτιοῦ, κομμένο ἀπὸ κίτρινες 
χαρτοπετσέτες ποὺ εἴχαμε φέρει μαζί μας, 
ἀφοῦ στὴν πόλη δὲν ὑπῆρχαν χρωματι-
στὰ χαρτιά.
Ἀκολουθῶντας τὶς ὁδηγίες μας, τὰ παι-
διὰ ἔσκισαν τὸ χαρτὶ ἐκεῖνο σὲ λωρί-
δες, τὶς ὁποῖες ἔβαλαν στὴ φάτνη γιὰ νὰ 
παραστήσουν τὸ ἄχυρο. Μικρὰ κομμά-
τια ἀπὸ φανέλα, κομμένα ἀπὸ ἕνα παλιὸ 
νυχτικό, χρησιμοποιήθηκαν γιὰ κάλυμμα 
τοῦ Βρέφους. Οἱ φιγούρες τοῦ Θείου Βρέ-
φους ἦταν κατασκευασμένες ἀπὸ κατερ-
γασμένο δέρμα, ποὺ εἶχαμε φέρει ἀπὸ τὶς 
Η.Π.Α. Τὰ ὀρφανὰ ἦσαν ἀπορροφημένα 
στὴν κατασκευὴ τῆς φάτνης τους, κι ἐγὼ 
τριγυρνοῦσα ἀνάμεσά τους γιὰ νὰ δῶ 
μήπως χρειάζονται κάποια βοήθεια.
Ὅλα πήγαιναν καλά, μέχρι ποὺ πῆγα στὸ 
τραπέζι ὅπου καθόταν ὁ μικρὸς Μίσα. 
Φαινόταν νὰ ἦταν περίπου 6 ἐτῶν, κι εἶχε 
τελειώσει τὴν κατασκευή του. Ὅταν κοί-
ταξα τὴ φάτνη αὐτοῦ τοῦ μικροῦ ἀγο-
ριοῦ, εἶδα ξαφνιασμένος νὰ ἔχει μέσα, 
ὄχι ἕνα, ἀλλὰ δύο Βρέφη! Κάλεσα ἀμέ-
σως τὸν μεταφραστὴ γιὰ νὰ ρωτήσει τὸ 
ἀγοράκι γιατί ὑπῆρχαν δύο Βρέφη μέσα 
στὴ φάτνη. Τὸ παιδάκι, σταυρώνοντας τὰ 
χέρια του καὶ καμαρώνοντας τήν τελει-
ωμένη φάτνη, ἄρχισε νὰ ἐπαναλαμβά-
νει τὴ διήγηση, ποὺ πρὶν λίγο εἶχε ἀκού-
σει, μὲ μεγάλη σοβαρότητα. Γιὰ ἕνα τόσο 
μικρὸ ἀγόρι ποὺ εἶχε ἀκούσει τὴν ἱστο-
ρία τῶν Χριστουγέννων μόνο μία φορά, 

ἡ διήγησή του ἦταν ἀκριβής, μέχρι ποὺ 
ἔφθασε στὸ σημεῖο ὅπου ἡ Παναγία ἔβαλε 
τὸ Βρέφος Ἰησοῦ στὴ φάτνη.  Τότε, ὁ Μίσα 
ἀφηγήθηκε τὸ τέλος τῆς ἱστορίας μ’ ἕναν 
δικό του τρόπο, λέγοντας:
«…Κι ὅταν ἡ Μαρία ἔβαλε τὸ Βρέφος μέσα 
στὴ φάτνη, ὁ Ἰησοῦς μὲ κοίταξε καὶ μὲ 
ρώτησε ἐάν ἔχω κάποιο μέρος γιὰ νὰ 
μείνει. Τοῦ εἶπα πὼς δὲν ἔχω μαμὰ οὔτε 
μπαμπά, κι ἔτσι δὲν ἔχω κανένα μέρος 
γιὰ νὰ μείνει. Τότε, ὁ Ἰησοῦς μοῦ ἀπά-
ντησε ὅτι ἂν θέλω μπορῶ νὰ μείνω μαζί 
Του. Ὅμως ἐγὼ Τοῦ εἶπα ὅτι δὲν μπορῶ, 
ἐπειδὴ δὲν ἔχω κάποιο δῶρο νὰ Τοῦ δώσω 
γιὰ τὰ γενέθλιά Του, ὅπως ὅλοι οἱ ἄλλοι. 
Ὅμως ἤθελα τόσο πολὺ νὰ μείνω μαζὶ μὲ 
τὸν Ἰησοῦ, κι ἔτσι σκεφτόμουν τί θὰ μπο-
ροῦσα νὰ χρησιμοποιήσω ὡς δῶρο. Σκέ-
φτηκα ὅτι ἐὰν Τὸν ζέσταινα, αὐτὸ ἴσως 
νὰ ἦταν ἕνα καλὸ δῶρο. Ἔτσι, ρώτησα 
τὸν Ἰησοῦ: «Ἐὰν Σὲ ζεστάνω γιὰ νὰ μὴ 
κρυώνεις, αὐτὸ θἂ ἦταν ἕνα ἀρκετὰ καλὸ 
δῶρο;» Κι ὁ Ἰησοῦς μοῦ εἶπε: «Ἐὰν Μὲ 
ζεστάνεις, αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ καλύτερο 
δῶρο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ Μοῦ κάνει 
κάποιος!». Ἔτσι, μπῆκα μέσα στὴ φάτνη, 
κι ὁ Ἰησοῦς κοιτάζοντάς με μοῦ εἶπε ὅτι 
ἂν θέλω μπορῶ νὰ μείνω μαζί Του γιὰ 
πάντα».
Τελειώνοντας τὴ διήγησή του, τὰ μάτια 
τοῦ μικροῦ Μίσα, πλημμύρησαν μὲ 
δάκρυα ποὺ ἔσταζαν στὰ μαγουλάκια του. 
Ἀφοῦ ἔκρυψε τὸ πρόσωπό του μὲ τὸ χέρι 
του, ἄφησε τὸ κεφάλι του νὰ πέσει ἐπάνω 
στὸ τραπέζι, κι οἱ ὦμοι του τινάζονταν 
καθὼς ἔκλαιγε μὲ λυγμούς. 
Τὸ μικρὸ ὀρφανὸ εἶχε βρεῖ Κάποιον ὁ 
Ὁποῖος ποτὲ δὲν θὰ τὸ ἐγκατέλειπε, οὔτε 
ποτὲ θὰ τὸ ἐκμεταλλευόταν: 
Κάποιον, μαζὶ μὲ τὸν Ὁποῖον θὰ μπο-
ροῦσε νὰ μείνει γιὰ πάντα.
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PRIME STREET LEVEL RETAIL SPACE 
7 KING STREET EAST, UNIT 5D, TORONTO, ON

Not intended to solicit those under contract with another brokerage

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

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

www.7KingStEast.ca

FOR LEASE

www.7KingStEast.ca

THE PROPERTY FEATURES INCLUDE:

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

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

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

••  PPrroopp  TTaaxxeess  $$1199,,557733  ppeerr  yyeeaarr  ((22002222))  
        (($$11,,666655  ppeerr  mmoonntthh))

••  CCoonnddoo  ffeeeess  aarree  $$440033  ppeerr  mmoonntthh

••  NNeett  rreenntt;;  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  lliissttiinngg  aaggeenntt

••  PPrriioorr  wwaass  VVaarriieettyy  SSttoorree  ffoorr  1177  yyeeaarrss

••  AAvveerraaggee  HHoouusseehhoolldd  IInnccoommee::  $$116688,,443399,,  
        TTrraannssiitt  SSccoorree::  110000,,  WWaallkkiinngg  SSccoorree::  9988,,  
        RRiiddeerrss  SSccoorree::  9922

••  SSttrreeeett--LLeevveell  bbeessiiddee  tthhee  YYoonnggee  &&  KKiinngg  SSuubbwwaayy    
        SSttaattiioonn  &&  tthhee  2244  hhoouurr  KKiinngg  SSttrreeeettccaarr  ssttooppss  iinn      
        ffrroonntt  ooff  SSttoorree

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

Taso Jouras 
Real Estate Broker

d: 416 837 2700
o: 416 443 0300
e: tasois@rogers.com
w: www.idealrealestate.ca
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Κ
άθε ξεκίνημα, όπως αυτό 
του νέου χρόνου, είναι έ-
να κεφάλαιο που κλείνει 
και ένα νέο που αρχίζει να 

γράφεται, ανοίγοντας διάπλατα το 
χώρο για νέες ευκαιρίες και νέα ξε-
κινήματα. Αν και είναι καλό να ονει-
ρευόμαστε κάτι καλύτερο, οι υψη-
λές προσδοκίες θα μπορούσαν να 
μας οδηγήσουν σε περισσότερο άγ-
χος και αυτοαμφισβήτηση, υπό τη 
σκιά του φόβου ότι δε θα τα κατα-
φέρουμε.
Στην πραγματικότητα, ένας στόχος 
θα μπορούσε εκ των πραγμάτων 
να είναι ανέφικτος από την αρχή. 
Για παράδειγμα, πώς θα χάσουμε 
δέκα κιλά ή θα κάνουμε τρεις 
φορές τη βδομάδα γυμνα-
στική το νέο χρόνο, εάν δεν 
έχουμε γυμναστεί καθόλου 
τον προηγούμενο; Ίσως 
αυτό είναι και ο λόγος 
που, σύμφωνα με παλιό-
τερες μελέτες, το 80% 
των «πρωτοχρονιάτικων» 
αποφάσεων έχουν εγκατα-
λειφθεί μέχρι το Φεβρουάριο.
Εν ολίγοις, τα πάντα είναι 
θέμα ισορροπίας και ρεα-
λισμού. Για να μην παρεκ-
κλίνετε λοιπόν από τη ρότα 
σας και να πετύχετε τους 
στόχους σας, σας προτεί-
νουμε έναν ρεαλιστικό οδηγό, 
για να συνεχίσετε να «ανθί-
ζετε» αυτή τη χρονιά.

Θέστε συγκεκριμένους 
και ρεαλιστικούς στό-
χους 
Οι αφηρημένοι στόχοι ενδεχο-
μένως θα μας κάνουν πιο επιρ-
ρεπείς στην αναβολή. Επομένως, 
αντί του «θα τρέχω όσο πιο συχνά 
μπορώ» θέστε το στόχο «θα τρέχω 
15 λεπτά τρεις φορές την εβδο-
μάδα». Σημαντικό είναι επίσης να 
ορίσετε μετρήσιμα σημεία αναφο-
ράς για να μετρήσετε την πρόοδό 
σας, όπως το να τρέχετε 5 χιλιόμε-
τρα δύο φορές την εβδομάδα μέχρι 
τον Απρίλιο από το τρέξιμο δύο 
φορές την εβδομάδα.

Βελτιώστε αυτό που ήδη 
κάνετε 
Προτού μπείτε στη διαδικασία να 

ξεκινήσετε κάτι εντελώς καινούριο, 
αναλογιστείτε τι πήγε καλά το προ-
ηγούμενο έτος και αποφασίστε πώς 
θα θέλατε να το βελτιώσετε περαι-
τέρω. Διαμορφώνοντας τις αποφά-
σεις σας με βάση τις προηγούμενες 
εμπειρίες σας, θα έχετε καλύτερη 
αίσθηση των σημείων αναφοράς 
και των τελικών σας στόχων.

Γιορτάστε τις μικρές νίκες
Πανηγυρίζοντας τις μικρές σας 
νίκες, θα έχετε ένα σημαντικό κίνη-
τρο που χρειάζεστε για να τηρήσετε 
τις αποφάσεις σας μακροπρόθεσμα. 
Ο εγκέφαλός μας είναι προγραμμα-

τισμένος να αντιδρά θετικά στις 
ανταμοιβές. Κάθε φορά λοιπόν 
που επιβραβευόμαστε για την 
εκτέλεση μιας συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς, ο εγκέφαλος 
ενεργοποιεί  τη ντοπαμίνη. 
Επομένως, θα νιώθετε αμέ-

σως καλύτερα ακόμα και με 
μια μικρότερη νίκη!

Να είστε υπομονετι-
κοί
Η διαμόρφωση μιας συνή-

θειας απαιτεί χρόνο, από 3 
ημέρες έως 3 εβδομάδες έως 
66 ημέρες, και μερικές φορές 

ακόμη περισσότερο. Το 
κλειδί για να το πετύχουμε 
είναι η συνέπεια, η εύρεση 

δηλαδή ενός χρόνου και ενός 
τόπου για να δημιουργήσουμε 
μια ρουτίνα γύρω από την από-
φασή μας. Ακόμα όμως κι 
αν παραστρατήσουμε, είναι 
σημαντικό να το συνειδητο-

ποιήσουμε, να το αφήσουμε 
πίσω μας και να συνεχίσουμε. 

Άλλωστε σημασία έχει το ταξίδι και 
όχι ο προορισμός.

Να είστε ευγενικοί με τον 
εαυτό σας 
Τελικά, ένας πολύ καλός τρόπος για 
να παραμείνουμε σε καλό δρόμο 
είναι να κοιτάξουμε μέσα μας και να 
δείξουμε στον εαυτό μας την ευγε-
νική, συγχωρητική υποστήριξη που 
θα δείχναμε σε έναν φίλο. Η αυτο-
συμπόνια είναι απλά να φερόμαστε 
στον εαυτό μας με καλοσύνη και να 
θυμόμαστε ότι είμαστε όλοι άνθρω-
ποι και ότι όλοι κάνουμε λάθη.

Πέντε τρόποι να 
πετύχουμε τους στόχους 
της νέας χρονιάςΑ

ν και δεν υπάρχει μαγική συντα-
γή που θα μας δώσει ενέργεια και 
θα ρυθμίσει τη διάθεσή μας στο ά-
ψε σβήσε, μια απλή κίνηση, όπως ο 

σωστός ύπνος, μπορεί να ενισχύσει την υγεία 
του εγκεφάλου και του σώματός μας.
Η έλευση της νέας χρονιάς αποτελεί και μια 
καλή αφορμή για να βελτιώσουμε τον ύπνο 
μας, εάν θέλουμε να νιώσουμε ευεξία και να 
αποκομίσουμε τα παρακάτω οφέλη.

Καλύτερη διάθεση
Από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα ερευνών 
για τον ύπνο είναι η συσχέτιση της ποιότητάς 
του με την ψυχική υγεία. Μια μετα-ανάλυση 
ερευνών σε εφήβους διαπίστωσε ότι ο ανε-
παρκής ύπνος συνδέθηκε με αυξημένο κίν-
δυνο για αισθήματα θυμού, κατάθλιψη και 
άγχος. Όσον αφορά τους ενήλικες, μια προγενέστερη μελέτη επεσήμανε ότι τόσο ο σύντομος όσο και ο 
μακρόχρονος ύπνος οδηγούσαν σε υψηλότερα ποσοστά ψυχιατρικών διαταραχών και ότι τα άτομα με αϋπνία 
διέτρεχαν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν κατάθλιψη. Επομένως, ύπνος και διάθεση είναι αλληλένδετοι παρά-
γοντες, πράγμα που σημαίνει ότι τα θέματα διάθεσης μπορεί επίσης να επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου.

Καλύτερη μνήμη
Πολλά πειράματα τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αποκαλύψει ότι ο ύπνος παίζει βασικό ρόλο στη δημιουργία 
νέων αναμνήσεων. Αναλυτικότερα, η έλλειψη ύπνου θεωρείται εμπόδιο στην καταγραφή των νέων πληρο-
φοριών στη μνήμη μας. Μάλιστα, εάν παραλείψουμε τον ύπνο πριν και μετά την εκμάθηση μιας καινούργιας 
πληροφορίας, η μετατροπή αυτών των μαθήσεων σε ανάμνηση είναι ακόμα πιο δύσκολη, σύμφωνα με άλλη 
μελέτη.

Δυνατό ανοσοποιητικό
Σε μια σειρά από ερευνητικά πειράματα, οι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι οι αλλαγές στην ποιότητα του 
ύπνου προοικονομούν σημαντικές μεταβολές στα ανοσοποιητικά μας κύτταρα. Για παράδειγμα, ο καλός 
ύπνος (σε σχέση με τον ελλιπή ύπνο) συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο να προσβληθούμε από ορισμένες λοι-
μώξεις, καθώς και με χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης και χειρότερων αποτελεσμάτων. Σε ορισμένες 
μελέτες, τα προβλήματα ύπνου συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα φλεγμονής, ειδικά σε άτομα με διαταραχή 
του ύπνου, την αποφρακτική υπνική άπνοια.

Ποιοτική μεταβολική υγεία 
Ο ανεπαρκής ύπνος μπορεί να επηρεάσει τη μεταβολική υγεία με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, θα 
μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες να καταναλώνουμε περισσότερο φαγητό και ανθυγιεινό φαγητό, ενδε-
χομένως μέσω επιδράσεων στις ορμόνες που επηρεάζουν την όρεξη (όπως η γκρελίνη και η λεπτίνη). Τα προ-
βλήματα ύπνου μπορεί επίσης να δυσκολέψουν το σώμα μας να απομακρύνει τη γλυκόζη από την κυκλοφο-
ρία του αίματος.

Ύπνος: 4 λόγοι να γίνει προτεραιότητα 
σας τη νέα χρονιά

Αν και η ξεκούραση και η επαρκής ενυδάτωση είναι δύο από τους τρόπους να αντιμετωπίσουμε συμπτώματα 
όπως ο πονόλαιμος, ο βήχας και η ρινική καταρροή, σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν και άλλοι αποτελε-
σματικοί τρόποι αντιμετώπισης:

1) Ζεστό μπάνιο
Η θερμότητα του νερού μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος, σύμφωνα με τον 
Δρ Σάιμον Κλαρκ, ειδικό λοιμωδών νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ. Ο ατμός καθαρίζει τα φραγμένα ιγμό-
ρεια αραιώνοντας τη βλέννα και κάνοντας την αναπνοή πιο εύκολη. Τα ίδια οφέλη, όμως, προσφέρουν και οι αναπνοές 
πάνω από ένα μπολ με ζεστό νερό.
2) Γρήγορο περπάτημα
Αν και η εξάντληση δε θα σας προτρέψει να βγείτε να περπατήσετε, ωστόσο, εάν το επιχειρήσετε, θα νιώσετε καλύτερα. 
Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, η άσκηση μπορεί να ανακουφίσει προσωρινά τη βουλωμένη μύτη ανοίγοντας τις ρινικές 
διόδους. Η συστηματική άσκηση τονώνει επίσης το ανοσοποιητικό σύστημα, ενισχύοντας τη θωράκιση του οργανι-
σμού απέναντι σε μελλοντικές λοιμώξεις.
3) Πικάντικα φαγητά 

Αν και δεν υπάρχει επιστημονική θεωρία, ο δρ. Σάιμον Κλαρκ σημειώνει ότι πικάντικα φαγητά βοηθούν στα 
ανεπιθύμητα συμπτώματα ενός κρυολογήματος. Μια εξήγηση μπορεί να είναι το γεγονός ότι τα καυ-

τερά φαγητά ανοίγουν τους αεραγωγούς της μύτης, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση της ρινι-
κής κοιλότητας. 

4) Ζεστά ροφήματα 
Ένα φλιτζάνι τσάι θα σας κάνει πραγματικά να νιώσετε καλύτερα. H μελέτη που δημοσιεύτηκε 
στο Rhinology κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα ζεστό ρόφημα προσφέρει άμεση ανα-
κούφιση από τη ρινική καταρροή, το βήχα, το φτέρνισμα, τον πονόλαιμο, τις κρυάδες και 
την κούραση. Από την άλλη, ένα ρόφημα σε θερμοκρασία δωματίου ανακούφισε μόνο τα 
συμπτώματα της καταρροής, του βήχα και του φτερνίσματος.

Κρυολογήσατε; Πώς θα αντιμετωπίσετε τα 
συμπτώματα σε 24 ώρες

υγεία
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ιστορίες
Η ιστορία της θέρμανσης

Από την ανακάλυψη της φωτιάς στα ενεργειακά τζάκια

Έ
να από τα θέματα που σχετίζονται με την εποχή 
που διανύουμε, τον χειμώνα, είναι η θέρμανση 
ανθρώπων, κατοικιών, χώρων εργασίας κλπ. Το 
αυξημένο κόστος της, ειδικά φέτος, πονοκεφα-

λιάζει πολλούς, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε ο-
λόκληρο το Βόρειο Ημισφαίριο. Κι αν σήμερα μας προ-
βληματίζουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, του πε-
τρελαίου και του φυσικού αερίου, ας σκεφτούμε ότι αυ-
τά τα προβλήματα ωχριούν μπροστά σε όσα αντιμετώ-
πιζαν οι άνθρωποι πριν από εκατοντάδες ή και χιλιάδες 
χρόνια. Θα δούμε σήμερα την ιστορία της θέρμανσης 
από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι την εποχή μας.

Η ανακάλυψη της φωτιάς και η χρήση της 
στη θέρμανση
Για μια μεγάλη περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας η 
πρόκληση της φωτιάς ήταν εφικτή μόνο χάρη στους 
κεραυνούς και σε άλλους τυχαίους παράγοντες. Πρό-
σφατα ευρήματα δείχνουν ότι μακρινοί 
πρόγονοί μας, 1,7-2 εκατομμύρια χρό-
νια πριν, χρησιμοποιούσαν ελεγχόμενα 
τη φωτιά. Στο Ισραήλ βρέθηκαν ίχνη 
ελεγχόμενης φωτιάς που χρονολογού-
νται πριν από 800.000 περίπου χρόνια. 
Μόλις γύρω στο 7.000 π.Χ. όμως ο νεο-
λιθικός άνθρωπος απέκτησε αξιόπιστες 
τεχνικές για το άναμμα της φωτιάς είτε 
με τη βοήθεια εργαλείων που προκα-
λούσαν τριβή είτε με την κρούση κομμα-
τιών σιδηροπυρίτη και πυριτόλιθου. Μια 
από τις πρώτες χρήσεις της φωτιάς ήταν 
η θέρμανση.

Η εστία (τζάκι)
Στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο αρχαιο-
λογικές έρευνες αποκάλυψαν κυκλοτε-
ρείς εστίες στο μέσο του δώματος, του 
δωματίου δηλαδή μετά τον πρόδομο 
της οικίας των προϊστορικών χρόνων (Διμηνιό, Σέσκλο, 
δεύτερη πόλη Τροίας). Στα μυκηναϊκά ανάκτορα Τίρυν-
θας και Μυκηνών ανακαλύφθηκαν παρόμοιες κεντρι-
κές εστίες στο τρίτο τους διαμέρισμα δηλαδή στο 
“κυρίως μέγαρο” μετά την αίθουσα δώματος (στην 
αρχή) και τον πρόδομο (στη μέση). Ο Όμηρος αποκα-
λεί την εστία αυτή “εσχάρη” «η δ’ (Αρήτη (σύζυγος του 
βασιλιά των Φαιάκων, Αλκίνοου) ,ήσται εντ’ εσχάρη εν 
πυρός αυγή»(“Οδύσσεια” ζ 305) και «... ανέκαιον επ’ 
εσχάρη ακάματον πυρ» (“Οδύσσεια” υ 123). Γύρω από 
την εστία υπήρχαν τέσσερις ξύλινες κολόνες σε πέτρινα 
βάθρα που υποβάσταζαν ιδιαίτερη στέγη που κάλυπτε 
το “οπαίον”, το τετράγωνο δηλαδή άνοιγμα της οροφής 
από το οποίο έβγαινε ο καπνός της εστίας και των φωτι-
στικών δαδών και έμπαινε το φως της ημέρας.
Τα πρώτα τζάκια, ανάλογα με τα σημερινά, εμφανίστη-
καν όταν οι μεσαιωνικοί πύργοι και οι κατοικίες απέ-
κτησαν καπνοδόχους για την έξοδο του καπνού. Στο 
Βυζάντιο υπήρχε ο καπνικός φόρος που επιβαλλόταν 
στις οικοδομές ανάλογα με τον αριθμό καπνοδόχων της 
καθεμιάς! Μάλιστα το όνομα της βυζαντινής εκκλησίας 
της Καπνικαρέας (11ος αι.) στην Αθήνα οφείλεται στον 
κτήτορά της που ήταν καπνικάρης, εισέπραττε δηλαδή 
τον καπνικό φόρο για λογαριασμό του κράτους. Τα τζά-
κια δεν βελτιώθηκαν ιδιαίτερα μέχρι το 1634 οπότε ο 
Louis Savor, αρχιτέκτονας που εργάστηκε στην κατα-
σκευή των ανακτόρων του Λούβρου στο Παρίσι, επινό-
ησε ένα τζάκι στο οποίο αέρας αναρροφούνταν μέσω 
αγωγών κάτω από το δάπεδο της εστίας και πίσω από τη 
σχάρα και διοχετευόταν πάλι στο δωμάτιο μέσω κιγκλι-
δόφρακτου ανοίγματος στην κορνίζα. Η ανακάλυψη 
αυτή βρήκε εφαρμογή τον 20ο αιώνα σε προκατασκευ-
ασμένες χαλύβδινες επενδύσεις τζακιών με διπλά τοι-
χώματα, ο κοίλος χώρος μεταξύ των οποίων χρησιμεύει 
ως αεραγωγός.

Στη δεκαετία του 1970 η απότομη αύξηση του κόστους 
των καυσίμων οδήγησε στην επινόηση νέων κατασκευ-
αστικών βελτιώσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας. 
Γυάλινα παραπετάσματα τοποθετήθηκαν κοντά στην 
πρόσοψη των τζακιών ώστε να επιτρέπουν μεν την ακτι-
νοβολία θερμότητας προς το δωμάτιο, αλλά να εμποδί-
ζουν τη διαφυγή του ήδη θερμού αέρα του δωματίου 
μέσω της καπνοδόχου. Σήμερα υπάρχουν τα λεγόμενα 
ενεργειακά τζάκια ,σύγχρονα τζάκια κλειστού τύπου με 
υψηλή απόδοση καύσης και χαμηλή κατανάλωση καυ-
σόξυλων. Ενώ στα συνήθη τζάκια ανοιχτού τύπου ο 
βαθμός απόδοσης είναι γύρω στο 20% στα ενεργειακά 
τζάκια ο βαθμός απόδοσης μπορεί να φτάσει το 75%.

Η θερμάστρα (σόμπα) - Πότε κατασκευά-
στηκε η πρώτη σόμπα στην Ελλάδα;
Η πρώτη ιστορική αναφορά θερμάστρας ανάγεται στο 
1490. Η σόμπα αυτή που κατασκευάστηκε στην Αλσα-

τία της Γαλλίας ήταν φτιαγμένη από πλίνθους και κερα-
μικά πλακίδια όπως και η “καπνοδόχος” της. Η μεταγε-
νέστερη σκανδιναβική θερμάστρα είχε ψηλή σιδερένια 
“καπνοδόχο” με σιδερένια διαφράγματα, διευθετημένα 
έτσι ώστε να μεγαλώνει η διαδρομή των καυσαερίων 
και να μεγιστοποιείται η αποδιδόμενη θερμότητα. Οι 
ρωσικές θερμάστρες είχαν μέχρι και έξι χτιστές καπνο-
δόχους με παχιά τοιχώματα. Ο τύπος αυτός χρησιμοποι-
είται ευρύτατα μέχρι σήμερα στις σκανδιναβικές χώρες. 
Η πρώτη θερμάστρα από χυτοσίδηρο κατασκευάστηκε 
στο Lynn της Μασαχουσέτης το 1642 και ήταν απλά ένα 
μαντεμένιο κιβώτιο. Γύρω στο 1742 ο Βενιαμίν Φρα-
γκλίνος εφεύρε μία θερμάστρα η οποία συγκέντρωνε τα 
βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης σόμπας (Franklin 
stove). Αρνήθηκε όμως για φιλανθρωπικούς λόγους 
να κατοχυρώσει την εφεύρεση του. Στην αρχική αυτή 
μορφή της η θερμάστρα μπορούσε να τοποθετηθεί στο 
εσωτερικού μεγάλου τζακιού ή να είναι αυτόνομη σε 
άλλον χώρο συνδεδεμένη με καπνοδόχο. Η θερμάστρα 
του Φραγκλίνου χρησιμοποιήθηκε για δύο και πλέον 
αιώνες για θέρμανση και είχε ως καύσιμη ύλη τα ξύλα.
Κατά τον 20ο αιώνα ο τύπος αυτός θερμάστρας κατα-
σκευαζόταν από χάλυβα. Σήμερα υπάρχουν σόμπες 
πετρελαίου, υγραερίου, αλογόνου, πέλετ (συμπυκνω-
μένης βιομάζας που προκύπτει συνήθως από τη συμπί-
εση ακατέργαστου ξύλου ή γεωργικών υπολειμμάτων) 
κ.ά.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το πότε και πώς κατασκευ-
άστηκε η πρώτη σόμπα στην Ελλάδα. Αυτό έγινε πριν 
από 190 χρόνια το 1832. Σχετικές πληροφορίες μας 
δίνουν ο William Miller και ο Δημήτρης Φωτιάδης.
«Ουδεμία θερμάστρα υπήρχε εν Αθήναις μολονότι κατά 
το φθινόπωρον εκείνο (σημ: του 1832) η Πάρνης είχε 
καλυφθεί υπό χιόνος τον Σεπτέμβριον και ο χειμών ήτο 
βαρύτερος πάντων των από του 1813. Ο Λύδερς (σημ: 

Γερμανός στην καταγωγή) όμως ηυτοσχεδίασε μίαν 
σιδηράν θερμάστραν θεωρηθείσαν ως θαύμα και προ-
καλέσασαν την επίσκεψιν του επισκόπου και την συρ-
ροήν των προεξεχόντων Τούρκων εις των οποίων ανε-
φώνησεν: “Ο Θεός είναι μεγάλος αλλ’ η επίνοια των 
Φράγκων δεν έχει όρια»

Η κεντρική θέρμανση
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν διακρίνει τα πλεονεκτήματα 
της κεντρικής θέρμανσης ωστόσο αυτή αναπτύχθηκε 
από τους Ρωμαίους με το σύστημα γνωστό ως “υπόκαυ-
στο”. Το δάπεδο υπερυψωνόταν πάνω σε υποστυλώ-
ματα και τα θερμά αέρια οδηγούνταν από έναν φούρνο 
στον χώρο κάτω από το δάπεδο από όπου ανέβαι-
ναν μέσα από εντοιχισμένους αγωγούς από τερακότα 
(ψημένη άργιλο). Τέτοια συστήματα υπήρχαν σε όλες τις 
περιοχές που είχε επεκταθεί η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 
Ως καύσιμη ύλη στο “υπόκαυστο” χρησιμοποιούνταν 

ξυλοκάρβουνο και ξερά κλαδιά. Η πτώση 
όμως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ο 
Μεσαίωνας οδήγησαν στη επιστροφή σε 
ένα λιγότερο πολιτισμένο τρόπο ζωής. 
Στα σπίτια και τα κάστρα χρησιμοποι-
ούνταν και πάλι πρωτόγονες μέθοδοι 
θέρμανσης. Μεγάλες αίθουσες θερμαί-
νονταν με ξύλα που έκαιγαν στο κέντρο 
του πέτρινου δαπέδου και η ανεπαρ-
κής θέρμανση δημιουργούσε την ανά-
γκη στους ανθρώπους να φορούν πολύ 
βαριά ρούχα και να καταφεύγουν σε διά-
φορες αλχημείες για να ζεσταθούν, όπως 
η τοποθέτηση υφασμάτων ή δερμάτων 
στα παράθυρα. Χρειάστηκε να περάσουν 
1.500 χρόνια για να ανακαλυφθεί ξανά η 
αξία του θερμαινόμενου δαπέδου.
Η χρησιμοποίηση του ατμού τον 18ο και 
τον 19ο αιώνα προσέφερε ένα νέο τρόπο 
θέρμανσης που πρωτοχρησιμοποιήθηκε 

στα εργοστάσια. Ο ατμός που κυκλοφορούσε μέσα σε 
σωλήνες χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια και για τη θέρ-
μανση σχολείων, εκκλησιών, δικαστηρίων, αιθουσών 
συγκεντρώσεων, ακόμα και σπιτιών και θερμοκηπίων. 
Γύρω στο 1830 στο νοσοκομείο Νιου Γουέστμινστερ 
του Λονδίνου εγκαταστάθηκε ένα από τα πρώτα συστή-
ματα θέρμανσης με ζεστό νερό, το οποίο έχει λιγότερο 
θερμές επιφάνειες και ένα ηπιότερο γενικά αποτέλε-
σμα από εκείνο του ατμού. Το 1831 ο Άγγλος ο Τζέικομπ 
Πάρκινς εφεύρε μια καινοτόμο μέθοδο θέρμανσης με 
ζεστό νερό υπό υψηλή πίεση, κατά την οποία ένα κλει-
στό δίκτυο σωληνώσεων με πολυανθεκτικούς σωλήνες 
μετέφερε ζεστό νερό που έπαιρνε από σπείρωμα μέσα 
από κάμινο σε άλλα σπειρώματα που ήταν εγκατεστη-
μένα σε διάφορα σημεία του κτιρίου. Το σύστημα αυτό 
διαδόθηκε ευρέως και η αρχή της θέρμανσης με ζεστό 
νερό υπό υψηλή πίεση επαναχρησιμοποιήθηκε και σε 
ένα καινούριο σύστημα που αναπτύχθηκε πρώτα στην 
Ευρώπη και αργότερα και στον υπόλοιπο κόσμο. Γύρω 
στο 1850 ιδρύθηκαν στη Γερμανία οι πρώτες βιομηχα-
νίες κεντρικής θέρμανσης, ενώ το 1885 ιδρύθηκε στο 
πανεπιστήμιο του Βερολίνου έδρα για την θέρμανση 
και τον εξαερισμό με καθηγητή τον Herman Rietchel , 
ο οποίος παρουσίασε την επιστημονική θεμελίωση της 
τεχνικής της θέρμανσης.
Στα σημερινά καλοριφέρ εξακολουθεί να χρησιμοποι-
είται, με βελτιώσεις βέβαια, η μέθοδος θέρμανσης που 
επινόησε ο Τζέικομπ Πέρκινς. Στο μηχανοστάσιο, με 
καυστήρα και λέβητα θερμαίνεται νερό που έρχεται από 
δεξαμενή και διοχετεύεται σε σωλήνωση στα σώματα 
καλοριφέρ. Επίσης, υπάρχουν και σώματα καλοριφέρ 
τα οποία αντί για νερό χρησιμοποιούν λάδι. Τα σώματα 
αυτά είναι κλειστά, περιέχουν λάδι, έχουν μικρές ρόδες 
ώστε να μετακινούνται και λειτουργούν με ηλεκτρικό 
ρεύμα.
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«Π
ότε πέρασε η ώρα; 

Ούτε που το κατά-

λαβα…» 

Όλοι έχουμε αναρω-

τηθεί κάποια στιγμή στη ζωή μας μετά 

από μια αξέχαστη μέρα διασκεδάζοντας 

με αγαπημένα μας πρόσωπα. 

Μερικές φορές οι ώρες μοιάζουν σαν 

λεπτά, οι εβδομάδες σαν μέρες και τα 

χρόνια σαν μήνες. Ο χρόνος πάει κι έρχε-

ται τόσο γρήγορα που δεν το καταλαβαί-

νουμε...

Τι είναι όμως ο χρόνος; Χρόνος εννοεί-

ται η ακαθόριστη κίνηση της ύπαρξης και 

των γεγονότων στο παρελθόν, το παρόν 

και το μέλλον, θεωρούμενη ως σύνολο.

Όταν μιλάμε για την έννοια του χρόνου, 

από τη μια έχουμε τη μερική και ψεύ-

τικη εντύπωση του τι είναι ο χρόνος, 

όπως την αντιλαμβάνονται οι ανθρώ-

πινες αισθήσεις και από την άλλη την 

πραγματική έννοια του χρόνου που δεν 

γίνεται αντιληπτή από τις αισθήσεις 

παρά μόνο από τον ανθρώπινο νου. 

Ένα χαρακτηριστικό κομμάτι χρόνου 

είναι η ημέρα την οποία χωρίζουμε 

αυθαίρετα σε 24 ώρες, ενώ ως έτος 

καθορίζουμε τον χρόνο που απαιτείται 

προκειμένου η Γη να κάνει μία πλήρη 

περιφορά γύρω από τον ήλιο. Συνεπώς, 

ο καθορισμός της ημέρας και του έτους 

είναι μία αυθαίρετη μονάδα που εξυ-

πηρετεί περιορισμένες περιοχές του 

σύμπαντος όπως είναι η Γη μας.

Ο χρόνος, όπως τον αντιλαμβάνεται η 

σύγχρονη φυσική, δεν έχει σχέση με τα 

ρολόγια  και τα ημερολόγια. Ο ανθρώ-

πινος οργανισμός γερνάει με κάποιο 

ρυθμό τον οποίο συγκρίνουμε με το 

ρυθμό της περιστροφής της Γης γύρω 

από τον άξονά της, δηλαδή σε ημέρες 

και ώρες, ή με τον ρυθμό της περιφο-

ράς της Γης γύρω από τον Ήλιο, δηλαδή 

σε χρόνια. Ο ανθρώπινος χρόνος των 

ρολογιών και των ημερολογίων μας όσο 

και να μεταβάλλεται απλώς μετράει και 

δεν επηρεάζει τη διάρκεια της ζωής μας.

Ο χρόνος τον οποίο χρειάζε ται ο 

ανθρώπινος οργανισμός να επεξεργα-

στεί τις πληροφορίες που συλλέγουν 

τα αισθητήρια όργανα και να τις απο-

δώσει στη συνείδηση ως αντικειμενική 

πραγματικότητα ίσως αποτελεί, κατά τη 

γνώμη των ειδικών, την πρώτη και στοι-

χειώδη μονάδα του ανθρωπίνως αντι-

ληπτού και μετρούμενου χρόνου.

Η διάρκεια αυτής της μονάδας χρόνου 

δεν είναι σταθερή αλλά μεταβάλλε-

ται ανάλογα με την ψυχική και βιολο-

γική κατάσταση του ανθρώπου. Με τον 

τρόπο αυτό δημιουργείται η αίσθηση 

του προσωπικού χρόνου. Έτσι πολλές 

φορές, σε περιόδους χαράς νιώθουμε 

τον χρόνο να κυλάει γρήγορα, αφού ο 

οργανισμός μας επεξεργάζεται ταχύ-

τατα τ ις προσφερόμενες πληροφο-

ρίες. Αντιθέτως σε ψυχικές περιόδους 

δύσκολες ή αδιάφορες, ο χρόνος κυλάει 

αργά, αφού η επεξεργασία των εξωτερι-

κών δεδομένων γίνεται σε πολύ αργούς 

ρυθμούς.

Γεγονός είναι ότι ο χρόνος της ζωής μας 

πάντα φαινόταν ασφυκτικά περιορισμέ-

νος.

Ο ελεύθερος χρόνος μας επί 24ωρου 

βάσεως είναι ουσιαστικά ελάχιστος, 

εάν λάβουμε υπόψη μας την οκτάωρη 

εργασία, τις ώρες ύπνου, τον χρόνο 

μετάβασης, φαγητού, ετοιμασίας, κλπ.

Ο Ρώσος φιλόλογος Φιόντορ Νροστογι-

έφσκι έλεγε:

«Ο χρόνος της ανθρώπινης ζωής είναι 

τόσο σύντομος, που όποιος τον σπα-

ταλά τον κάνει ακόμα συντομότερο»… 

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Η έννοια του χρόνου 
και ο άνθρωπος

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

ΕΔΩ Η ΘΩΔΗ… 
ΕΚΕΙ Η ΘΩΔΗ… 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΘΩΔΗ;

Καλή χρονιά φίλοι μου, αλλά ένας καλός Έλληνας επιχειρηματίας του 
MOLON LAVE TAVERNA είχε μια περιπέτεια που δεν θα ήθελε κανένας να 
περάσει χρονιάρες μέρες. 
Με δυο λόγια μόνο, γιατί πρέπει να ξέρει ο ελληνισμός, είχε κλείσει για τις 

γιορτές Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς για 8 ημέρες την γνωστή Έφη Θώδη για να 
τραγουδήσει στο μαγαζί του και τις είχε δώσει και τα μισά λεφτά προκαταβολή. Την 
πρόταση για να τραγουδήσει στο μαγαζί την έκανε η ίδια η Θώδη.
Το «πανέξυπνο και ζόρικο αηδόνι»  ήλθε και τραγούδησε τρεις ημέρες, έκανε 
δύσκολη τη ζωή στους μουσικούς, έσπασε το διαμέρισμα που την φιλοξενούσε και 
έβαλε φωτιά σε αντικείμενα, καίγοντας μάλιστα και τη Καινή Διαθήκη (υπάρχει και 
σε βίντεο).
Τελικά, της πληρώσανε κι άλλο εισιτήριο για να φύγει, αλλά πήγε στο αεροδρόμιο 
έπαθε κρίση και λιποθύμησε κι η αεροπορική εταιρεία δεν της επέτρεψε να ταξιδέ-
ψει. Με την βοήθεια του Γενικού Προξενείου μετά από δυο ημέρες της επέτρεψαν να 
ταξιδέψει με τη συνοδεία τριών ατόμων κι αφού η Κοινότητα και το Προξενείο την 
συνόδευαν στο ξενοδοχείο, στο γιατρό και στο αεροδρόμιο, ενώ δεν ήθελε επικοι-
νωνία κι ανάμειξη της οικογένεια της. 
Τελικά, πήγε με συνοδεία στην Κοπεγχάγη, μετά με άλλη συνοδεία στην Γερμανία κι 
έφτασε το Σάββατο και παραμονή πρωτοχρονιάς στην Ελλάδα… όπου ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕ 
ΣΕ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ…
Κάπου εδώ τελειώνει η λογική. Καλή χρονιά χωρίς ΘΩΔΗ… my God!

Θανάσης Κουρτέσης
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Έτη 2022-2023
Διαπιστώσεις – Σκέψεις – Προγραμματισμός

 Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Οι διαπιστώσεις για το έτος 2022 
είναι περισσότερο από θλιβε-
ρές. Η τεχνολογία και οι επι-
στήμες έχουν προοδεύσει 

πολύ. Θα περίμενε κανείς αυτό να είναι 
θετικό εκατό τοις εκατό. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία, ότι έχει πολύ καλά στοιχεία 
και είναι πραγματική πρόοδος. Το πρό-
βλημα είναι, ότι συνδυάζεται με τη ροπή 
προς την αθεΐα. Είναι υπεύθυνοι οι επι-
στήμονες; Πιστεύω όχι. Μερικοί βεβαίως 
είναι υπεύθυνοι. Φαίνεται, ότι οι άνθρω-
ποι ερμηνεύουν τα πράγματα κατά τον 
δικό τους τρόπο και προχωρούν σε δια-
πιστώσεις και ενέργειες οι οποίες δεν 
συμφωνούν με την πραγματικότητα. Η 
πραγματικότητα είναι, ότι ο Θεός είναι ο 
Δημιουργός πάντων. Ο Θεός έδωκε μυαλά 
στον άνθρωπο και εργάζεται στην επι-
στήμη και στην τεχνολογία και προο-
δεύει. Αν δεν είχε θεόσδoτα μυαλά, δεν 
θα ήταν άνθρωπος, θα ήταν ένα άλλο 
ζώο. Δεν θα μπορούσε να έχει πρόοδο 
στην επιστήμη και στις τέχνες. Δυστυ-
χώς όμως, υπάρχουν και εκείνοι για τους 
οποίους η Γραφή λέγει: «Είπεν άφρων εν 
τη καρδία αυτού ουκ έστι Θεός» .
Η ειρήνη στον κόσμο δεν υπάρχει στον 
βαθμό που έπρεπε να υπάρχει. Ο κάθε 
άνθρωπος δεν έχει ειρήνη στον εαυτό 
του ή τουλάχιστον όση έπρεπε να έχει. 
Γιατί δεν έχει; Φαίνεται, διότι δεν είναι 
συμφιλιωμένος με τον Δημιουργό του, 
αλλά και με τα δημιουργήματα του Θεού. 
Πόσο ο Χριστός μίλησε για την ωφέλεια 
της ειρήνης. «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί 
ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται» και 
«Ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν». Όταν 
δεν υπάρχει ειρήνη μύρια κακά έπονται.
Πόλεμοι: Ποιος και πως μπορεί να εξηγή-
σει οποιοδήποτε πόλεμο, ιδιαίτερα όμως, 
τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Δύο συγ-
γενείς λαοί, ομόθρησκοι και όμως αλλη-
λοσπαράζονται. Ποιος νους μπορεί να το 
εξηγήσει αυτό ή να το χωρέσει. Δεν είναι 
μόνο ο πόλεμος Ρωσίας- Ουκρανίας. 
Παντού ακαταστασίες. Ας ρίξει κάποιος 
μια ματιά στη θεοκρατία του Ιράν και στο 
Αφγανιστάν των Ταλιμπάν και πολλά 
άλλα.
Ανηθικότητα: Φαίνεται, ότι οι άνθρω-
ποι έχουν χάσει την αξία της ηθικής. Όχι 
βέβαια όλοι. Πως μπορεί να εξηγηθεί το 

φαινόμενο της τόσης έκλυσης των ηθών; 
Σεξουαλική ανηθικότητα. Διαφθορά στο 
έπακρον. Αισχροκέρδεια. Επικρατεί το 
δίκαιο του ισχυροτέρου; Μπορεί κανείς 
να συνεχίσει και να υποδείξει τόσα άλλα 
ανήθικα και απαράδεκτα.
Μελετώντας τα ανωτέρω, μας καταλαμ-
βάνει κατάθλιψη. Προχωρούμε για την 
απογοήτευση; Ίσως είμαστε έτοιμοι να 
τα παραδώσουμε όλα; Είναι αυτό η σωστή 
γραμμή; Ασφαλώς όχι. Υπήρξε Α’ και Β’ 
Παγκόσμιος Πόλεμος. Τι επηκολούθησε; 
Ειρήνη και επιστροφή στον Θεό. Και σε 
αυτή την ζοφερή κατάσταση στην οποία 
βρισκόμαστε σήμερα, δεν πρέπει να το 
σκεφθούμε καλύτερα; Είναι η διαστροφή 
και η καταστροφή απόλυτη; Ασφαλώς 
όχι. «Ζη Κύριος ο Θεός». Προς τα εκεί 
πρέπει να στραφούμε. Εκεί, στον Θεό να 
επιστρέψουμε. Αυτή η επιστροφή στον 
Θεό είναι η πραγματική λύση. Κανένας 
μας να μη σκιαχτεί. Όσοι πιστεύουμε, να 
βάλουμε την πίστη μας και την προσευχή 
σε ενέργεια. Ο Θεός είναι Παρών. Δεν θα 
μας εγκαταλείψει.
Ατενίζοντας το έτος 2023 πρέπει να προ-
γραμματίσουμε. Οι πιστοί να μείνουμε 
συνδεδεμένοι με τον Θεό. Με πίστη 
ισχυρή. Με προσευχή αδιάλειπτη. Με 
διάθεση να νικήσουμε. Ναι, να πάμε 
αντίθετα στο ρεύμα. Να εφαρμόσουμε τις 
εντολές του Θεού. Αγάπη. Ειρήνη. Φιλαν-
θρωπία και ελεημοσύνη. Να προγραμμα-
τίσουμε αυτά, αλλά να μην μείνουν πρό-
γραμμα. Να τεθούν σε καθημερινή εφαρ-
μογή. Υπάρχει μεγάλη κατολίσθηση. Ο 
ανήφορος είναι μεγάλος. Όσοι πιστοί να 
προχωρήσουμε αντίθετα στο ρεύμα. Το 
εγχείρημα φαίνεται δύσκολο, αλλά δεν 
είμαστε μόνοι. Μαζί μας είναι ο Θεός. «Ει 
ο Θεός μεθ’ ημών ουδείς καθ’ ημών». Οι 
μη πιστεύοντες να το σκεφθούν καλύ-
τερα. Να μελετήσουν το σύμπαν. Με 
σύνεση να επισκεφθούν τη διάνοιά τους. 
Να χρησιμοποιήσουν το νου τους και να 
βρουν τον Θεό.
Εύχομαι και προσεύχομαι το έτος 2023 να 
είναι έτος ευτυχίας, προόδου, επιστρο-
φής στον Θεό. Θα είναι, εφ’ όσον ο καθέ-
νας που πιστεύει στον Θεό κάμει το καθή-
κον του. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει αυτούς 
που Τον αγαπούν. Δεν εγκαταλείπει τον 
κόσμο. Ο Θεός είναι πάντοτε μαζί μας.

Πώς η διαθήκη που βρέθηκε 
στην τσέπη ομογενή… 

έσωσε ένα ολόκληρο χωριό 
στη Λαμία

Έ
νας ομογενής 87 ετών στις 24 Δε-
κεμβρίου 1980 πεθαίνει στο Σιν-
σινάτι του Οχάιο. Μπορεί να «φο-
ρούσε κουρελιασμένα μπουφάν» 

και «να ζούσε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχεί-
ου με 100 δολάρια το μήνα», μπορεί να 
«μην ξόδευε πολλά χρήματα» όπως μετα-
δίδει το Associated Press την εποχή εκείνη, 
πίσω του όμως ο Ευστάθιος Ξεζώνατος ή 
αλλιώς Steven Zonas όπως είναι το όνομά 
του αφήνει μία τεράστια περιουσία, σε με-
τοχές πού τώρα ξεπερνά τα 2,5 εκ δολάρια.
Συγχρόνως από το 1990 μέχρι τώρα πάνω 
από 2,5 εκ ευρώ κέρδη από τις μετοχές 
που έχουν φτάσει στη γενέτειρά του το 
χωριό Μεξιάτες ,15 χιλιόμετρα Δυτικά της 
Λαμίας.
«Έχουν περάσει 42 χρόνια από το θάνατο 
του και 32 χρόνια από τότε που άρχισαν 
να εισρέουν χρήματα στο χωριό αφού 
υπήρχαν 8 χρόνια δικαστικές εμπλοκές με 
πλαστές διαθήκες πού βρέθηκαν μετά το 
θάνατό του» σημειώνει ο Κώστας Χριστό-
πουλος Πρόεδρος του Ιδρύματος Steven 
Zonas που ιδρύθηκε το 2002 και μέχρι 
σήμερα διαχειρίζεται το κληροδότημα.
Ο ίδιος συμπληρώνει πως «κάθε χρόνο 
το ίδρυμα καλύπτει τις σπουδές των παι-
διών του χωριού, με ποσά που συνολικά 
ξεπερνούν τις 90.000 ευρώ, ανακουφί-
ζει τις άπορες οικογένειες και τα ορφανά, 
τους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν 
την υγεία τους» και προσθέτει πως «σε 
περιόδους σαν αυτή που περνάμε τώρα 
το ίδρυμα είναι αποκούμπι, σε αυτούς 
που δεν έχουν να πάρουν τα φάρμακα, σε 
αυτούς που δεν μπορούν να αγοράσουν 
πετρέλαιο ή ξύλα, σε αυτούς που το γιορ-
τινό τραπέζι θα ήταν ανύπαρκτο. Έχουμε 
πει πως «κανένα παιδί χωρίς φαγητό, 
κανένας ηλικιωμένος χωρίς φάρμακα και 
θέρμανση».

Πως συνέβησαν όλα
Το καλοκαίρι του 1980 ήταν η πρώτη 
και τελευταία φορά που ο Steven Zonas 
έφτασε στο χωριό του, στις Μεξιάτες 
από τότε που έφυγε στην Αμερική. Όσοι 
τον γνώρισαν μιλούν για έναν λιτοδίαιτο 
άνθρωπο που σε τίποτα δεν πρόδιδε ότι 
θα μπορούσε να έχει και κάποιες οικονο-
μίες για τα γεράματά του.
Τον Νοέμβριο του 1980 έφυγε για την Αμε-
ρική με την υπόσχεση ότι θα γυρίσει, αφού 
πρώτα τακτοποιήσει κάποιες δουλειές του 
εκεί. Δεν γύρισε ποτέ. Βρέθηκε νεκρός 
και μάλιστα στις τσέπες του βρέθηκε και 
μία διαθήκη. Όμως ο ίδιος από το 1972, 
δηλαδή 8 χρόνια πριν το θάνατό του, είχε 
εκφράσει τη θέλησή του με διαθήκη ζητώ-
ντας να πάει η περιουσία στο χωριό του με 
συγκεκριμένο τρόπο έτσι ώστε το κεφά-
λαιο αδιατάρακτα να αποδίδει συνεχώς.
Όταν μάλιστα βρέθηκε στην Ελλάδα και τη 
Λαμία έκανε μία συμπληρωματική μυστική 
διαθήκη σε συμβολαιογράφο της Λαμίας 
που επιβεβαίωνε τη διαθήκη του 1972. 

Όπως εξηγεί ο Πρόεδρος του Ιδρύματος 
Steven Zonas «χρειάστηκαν 8 χρόνια δικα-
στικοί αγώνες στην Αμερική για να κερ-
δίσει, η τότε κοινότητα, τα δικαστήρια, 
να ακυρωθούν οι διαθήκες, που μετά το 
θάνατό του είχαν θεωρηθεί ως γνήσιες και 
να βρεθούν όλοι εκείνοι που συμμετείχαν 
στο κύκλωμα της πλαστογραφίας».
«Greek Village Wins Appeal In Contested 
Will Case» είναι ο τίτλος του τηλεγραφή-
ματος του Associated Press στις 14 Αυγού-
στου 1987 όταν από το Cincinnati μεταδί-
δει το τέλος της δικαστικής διαμάχης γρά-
φοντας ότι «A Greek village is the rightful 
heir to most of the fortune left by a Greek 
millionaire who lived and died frugally 
in Cincinnati, a state appeals court has 
ruled…»
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ιδρύμα-
τος διαχειριστής των μετοχών είναι τρά-
πεζα στην Αμερική που κάθε χρόνο στέλ-
νει τα κέρδη των μετοχών στην Ελλάδα για 
τις ανάγκες του χωριού, για θέματα που 
έχουν σχέση με την εκπαίδευση, την υγεία, 
τη βοήθεια στους άπορους και τα ορφανά.
«Στην Ελλάδα από το 1990 μέχρι τώρα 
έχουν έρθει περισσότερο από 2,5 εκατομ-
μύρια Ευρώ έχουν γίνει σχολείο, νηπιαγω-
γείο, εκκλησίες έχει δοθεί τεράστια βοή-
θεια στην εκπαίδευση των παιδιών» και 
συμπληρώνει πως «όταν τα χρηματιστή-
ρια στην Αμερική πάνε καλά οι αποδόσεις 
φτάνουν μέχρι και 180 χιλιάδες δολάρια 
το χρόνο. Υπάρχουν όμως και εποχές που 
οι αποδόσεις πέφτουν στις 15 και 20.000 
δολάρια. Για το 2021 οι αποδόσεις ήταν 
στα 100.000 ευρώ και φέτος φτάνουν τα 
115.000 ευρώ» εξηγεί ο Κώστας Χριστό-
πουλος.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κεντρικά 
σημεία του χωριού και στις προθήκες των 
καταστημάτων είναι αναρτημένες οι λίστες 
με τις χρηματοδοτήσεις φοιτητών, μαθη-
τών και γενικότερα του τομέα της εκπαί-
δευσης με ποσά από 1.500 έως και 3.500 
ευρώ.
«Είναι οικονομικές ενισχύσεις που προ-
κύπτουν με διάφορα κριτήρια με κεντρικό 
στόχο να ενισχύονται περισσότερο αυτοί 
που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη» εξηγεί ο 
Πρόεδρος του Ιδρύματος στο ΑΠΕ ΜΠΕ 
σημειώνοντας πως «μέχρι το τέλος της 
χρονιάς εξοπλίζεται το δημοτικό σχολείο 
με προβολικά συστήματα και εργαστή-
ρια πληροφορικής, με μουσικά και αθλη-
τικά όργανα, έτσι ώστε να γίνει ένα σχο-
λείο πρότυπο από άποψη υποδομών» και 
συμπληρώνει πως «η οικονομική στήριξη 
που προσφέρει το ίδρυμα Steven Zonas 
στην εκπαίδευση σε μαθητές φοιτητές 
κλπ τα κίνητρα για ξένες γλώσσες, έχουν 
συγκρατήσει ένα μεγάλο μέρος των κατοί-
κων στον τόπο τους όπως επίσης έχουν 
ενσωματωθεί και οικογένειες αλλοδαπών 
που έφτασαν ως εργάτες στην περιοχή και 
σήμερα τα παιδιά τους σπουδάζουν με την 
οικονομική βοήθεια του ιδρύματος».
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του 
υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις 

της Hellas News

Αντίσταση στην παρακμή

Η 
ΙΣΤΟΡΙΑ θα έπρεπε να μας διδάσκη. 
Να μας κάνη ικανούς να βλέπουμε 
τα γεγονότα στις αληθινές τους δια-
στάσεις. Να διακρίνουμε καθαρά τα 

σημεία των καιρών, τα κρίσιμα και αποφασι-
στικά για την πορεία του «Έθνους μας.
Και είναι απαραίτητο γιατί και σήμερα είναι 
έκδηλα τα συμπτώματα του εκφυλισμού και 
της παρακμής, όπως άλλοτε. Τότε που γκρε-
μίζονταν πανίσχυρες αυτοκρατορίες. Τα βλέ-
πουμε όμως; Ή τα προσπερνάμε αδιάφοροι;
«Η ευημερία σας έξευτέλισε ν κραύγαζε ό 
Ιερός Αυγουστίνος στους Ρωμαίους , όταν ο 
‘Αλάριχος λεηλατοϋσε την υπερήφανη πόλη. 
«Η Ρώμη πεθαίνει διασκεδάζοντας» πρόσθετε 
άλλος. « Η Ρώμη δεν κατακτήθηκε από τις έξω-
θεν βαρβαρικές εισβολές, αλλά από τον εντός 
αυτης πολλαπλασιασμό των βαρβάρων.
Ποια ήταν τότε τά διαλυτικά στοιχεία της 
παρακμής και της καταρρεύσεως της ένδο-
ξης αυτοκρατορίας; «Ας παρακολουθήσουμε 
μερικά , όπως τα απαριθμεί ό Ντυράν στο 
πολύτομο έργο του Παγκόσμια Ίστορία του 
Πολιτισμού». Noμίζει κανείς πως δεν είναι 
γραμμένα για εκείνη την εποχή, αλλά για τη 
σημερινή.
«Η ηθική αποσύνθεση συνετέλεσε παρά πολύ 
στη διάλυση. Ο ανδροπρεπής χαρακτήρας 
που διαμορφωνόταν με την τραχειά απλότητα 
και με την ενισχυτική πίστη, χαλαρθηκε κάτω 
από τον ήλιο του πλούτου και την ελευθερία 
της άπιστίας. Στις μεσαίες και ανώτερες τάξεις 
οι άνθρωποι είχαν ήδη τα μέσα, για να ένδί-
δουν στους πειρασμούς και μόνον ό κόρος 
τους εμπόδιζε. Η συσσώρευση στις πόλεις 
διευκόλυνε τις επαφές και παρεμπόδιζε την 
επίβλεψη. Ο εποικισμός έφερνε μαζί του πλή-
θος δοξασίες, που με τη συχνή μεταξύ τους 
προστριβή κατέληγαν στην αδιαφορία. Τα 
ηθικά και αισθητικά κριτήρια κατέπεσαν πολύ 
από τον μαγνητισμό της μάζας, ό ήδονισμός 
οργίαζε ελεύθερα, ενώ η πολιτική ελευθερία 
παρήκμαζε».
Φανερά, λοιπόν, τα αίτια. «Ή μάλλον μιά ή 
βασική αιτία. Η Ρώμη κατέρρευσε, γιατί κατέρ-
ρευσαν οι Ρωμαίοι. Κατέρρευσε ή ψυχή τους. 
Υπονομεύθηκε το πνεύμα τους. Η παρακμή 
δεν βρισκόταν στην ελάττωση του βιοτικού 
επιπέδου. Βρισκόταν στην πτώση των αξιών. 
Βρισκόταν στην ψυχή και στο πνεύμα Προ-
τού σωριασθή ή αυτοκρατορία είχαν γκρεμι-
σθη τα πνευματικά της κάστρα Αποτελεί απα-
ράβατη αρχή της Ιστορίας: «“Ένας μεγάλος 
πολιτισμός δεν νικιέται εξωτερικά, παρά όταν 
καταστρέψη τον εαυτό του εσωτερικά».
Στην περίπτωση της Ρμης, όπως και σε τόσες 
άλλες, ή παρακμή άρχισε να επέρχεται, όταν 
ή χλιδή και ο πλούτος, ή εύμάρεια και η σαρ-
κολατρεία, άρχισαν να κυριαρχούν. «Επεσαν 

πρώτα οι πνευματικές και ηθικές αξίες μέσα 
στις ψυχές και μετά κατέρρευσε και ή ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία.
Ποιοί να άντισταθούν, να αγωνισθούν, να 
πολεμήσουν; Και γιατί να πολεμήσουν; 
«Ανθρωποι που για ιδανικό τους έχουν τον 
ήδονισμό, ιδεολογία τους τον έπικουρισμό 
, βίωμά τους την αδράνεια και νωθρότητα , 
σκοπό της ζωής τους τη μαλθακότητα και ακο-
λασία, είναι ποτέ δυνατον να αγωνισθούν 
υπέρ ιερών και όσίων, για την τιμή και ακεραι-
ότητα της Πατρίδας, υπέρ βωμών και εστιών; 
Πώς να αγωνισθούν για α ξίες που δεν πιστεύ-
ουν; Η αγάπη στην Πατρί δα, στις αξίες και τα 
ιδανικά, προϋποθέτουν γενναίες ψυχές, με 
πίστη και φρόνημα υψηλό και όχι παγιδευ-
μένες και αιχμαλωτισμένες από τα «πάθη της 
ατιμίας».
 “Η ηθική αποσύνθεση συνετέλεσε, τότε , στη 
διάλυση. Η ηθική αποσύνθεση συντελεί χθές 
και σήμερα και σε κάθε εποχή στη διάλυση και 
κατάρρευση λαών και πολιτισμών.
Πώς να σταθή μια κοινωνία ανθρώπων χωρίς 
αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμό, χωρίς ηθικές 
αρχές και πνευματικές αξίες, χωρίς ιδανικά, χω 
ρίς πίστη στον Θεό και άγάπη στον πλησίον; 
Μιά κοινωνία χωρίς ιδανικά, που ενδιαφέρε-
ται μονάχα για τη σάρκα και στην οποία κυρι-
αρχική θέση κατέχουν τα ένστικτα, δεν είναι 
κοινωνία ανθρώπινη. Είναι ζούγκλα, όταν δεν 
είναι χοιροστάσιο.
Το δέντρο γνωρίζεται από τον καρπό. Και κάθε 
δέντρο, που δεν κάνει καρπό καλό κόβεται και 
ρίχνεται στη φωτιά.
Ποιούς καρπούς μπορεί να δώση ένα δέντρο , 
όπως ή σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία του 
σαρκολατρισμου, στον οποίο από νωρίς τρυ-
πωσαν στον κορμό του και το ροκανίζουν τά 
υπουλα σκουλίκια της ήδυπαθείας, της αδια-
ντροπιας , την παραισθησιογόνων , της βίας, 
του βαρβαρισμού; Ο παραμερισμός της πνευ-
ματικής ζωής, του ήθικού άνεβάσματος, ή 
λατρεία και η προβολή του πανσεξουαλισμου 
και της βίας από τα μέσα μαζικής ενημερώ-
σεως, είναι από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία 
της παρακμής, που παρατηρείται σήμερα.
Δεν αποτελεί ηθική αποσύνθεση και δεν είναι 
συμπτώματα εκφυλισμού και παρακμής για 
τη χώρα μας , ή άποποινικοποίηση της μοι-
χείας , της διαλύσεως, δηλαδή, του γάμου και 
της οικογενείας , ή νομιμοποίηση των αμβλώ-
σεων, ο εν ψυχρώ σφαγιασμός της αθώας 
κυοφορούμενης ζωής, ή είσοδος των ναρ-
κωτικών στο στρατό , ή δικαίωση τν άρνη-
σιπάτριδων μέ την «εναλλακτική κοινωνική 
θητεία», για να περιορισθούμε μονάχα σεμε-
ρικά από τα ανησυχητικά ση μεία των καιρών; 
Θα υπάρξη αντίσταση και αντίδραση στην 
παρακμή; Είναι ή μόνη ελπίδα.

26 Δεκεμβρίου 1974

Α
γαπητέ μου φίλε Κώστα,
Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και 
θέλω να σου εκμυστηρευτώ τα 
αισθήματά μου, όπως τα βιώνω 

τέτοιες μέρες ευρισκόμενος μάλιστα στο 
Λονδίνο για μετεκπαίδευση. Οι αναμνήσεις 
μου για τα Χριστούγεννα διακρίνονται σε 
δυο φάσεις διακριτές μεταξύ τους και αντί-
θετες σε συναισθήματα:
Στην πρώτη φάση κυριαρχούν οι παιδι-
κές μνήμες με το στόλισμα του δέντρου, 
τη φάτνη στη βάση του γεμάτη από βαμ-
βάκι για δείχνει σαν χιόνι. Τοποθετούσαμε 
μικρά πολύχρωμα κεράκια, διάσπαρτα στα 
κλαδιά του πρόωρα κομμένου δέντρου. Τα 
ανάβαμε τα μεσάνυχτα ακριβώς, παρά τον 
κίνδυνο να πιάσει φωτιά και να καούν κλα-
δάκια με ό,τι άλλο προλάβει να καεί πριν η 
φωτιά να σβηστεί.
Πάντως προσέχαμε πολύ και έτσι όλες τις 
φορές αποφύγαμε την πυρπόληση του 
δέντρου. Αργότερα ήρθαν τα ηλεκτρικά 
λαμπάκια που έδωσαν τέλος στα κεράκια 
και σηματοδότησαν μια νέα εποχή.
Θυμάμαι τα δώρα αφημένα κάτω, γύρω από 
τη φάτνη, μέσα σε κουτιά με φανταχτερό 
πολύχρωμο περιτύλιγμα που σε προκαλού-
σαν να τα ανοίξεις, αλλά κάτι τέτοιο ήταν 
απαγορευμένο μέχρι την ώρα της γιορτής, 
κι αυτή η απαγόρευση αύξανε την επιθυ-
μία, όπως και σε άλλες περιπτώσεις συμ-
βαίνει. Ήταν και τα κάλαντα, χάρη στα οποία 
έπαιρνα λεφτά για τον κουμπαρά μου από 
τους πρόθυμους συγγενείς και καλούς γείτο-
νες, τα οποία θα χρησιμοποιούσα αργότερα 
για κάποια ακριβή αγορά, συνήθως μπάλα 
ποδοσφαίρου δερμάτινη, με σαμπρέλα, 
γιατί η προηγούμενη είχε γίνει πια κουρέλι, 
που εξάλλου δεν τη διέσωζαν τα μπαλώ-
ματα και φυσικά δεν αναπηδούσε χωρίς 
σαμπρέλα, καθώς ήταν παραγεμισμένη με 
τσαλακωμένες εφημερίδες.
Στη δεύτερη φάση κυριαρχούν τα Χριστού-
γεννα της θλίψης. Πέθανε ο πατέρας, ενώ 
η μητέρα ήταν πεθαμένη χρόνια πριν, σχε-
δόν την είχα ξεχάσει, μόνο λίγες σκηνές τής 
θύμησής της έρχονταν πότε-πότε, ιδίως 
όταν έβλεπα άλλα παιδιά με τις μανάδες 
τους να χαίρονται τη θαλπωρή της μητρικής 
αγκαλιάς. Χριστούγεννα λοιπόν και καιρός 
μουντός, συννεφιασμένος, με τη νέφωση 
χαμηλή και το γκρι χρώμα να σε καταπιέ-
ζει και να σε νυστάζει, ενώ το υγρό κρύο να 
σε παγώνει. Η πόλη έρημη, μαγαζιά πάσης 
φύσεως κλειστά, όλοι εξαφανισμένοι σε 
εκδρομές ή κλεισμένοι στα λαμπερά σαλό-
νια τους να χαίρονται οικογενειακές συνά-
ξεις με τραγούδια, δώρα και χαρές.
Τηλεόραση ακόμη δεν υπήρχε να μας γεμί-
σει στους εσωτερικούς χώρους με χρώματα 
και μουσικές.
Χριστούγεννα, κι εγώ ήμουν μόνος με τις 
ωραίες παιδικές αναμνήσεις να κάνουν χει-
ρότερη την τωρινή θλίψη της μοναξιάς και 
της ανέχειας. Γιατί, συχνά θυμόμαστε στιγ-
μές χαράς και θλιβόμαστε, αφού αυτές οι 

στιγμές έχουν περάσει ανεπιστρεπτί και 
αυξάνουν την τωρινή αναπότρεπτη θλίψη 
μας. Ήμουν τότε 15 ή 16 ετών και βγήκα 
ανήμερα Χριστούγεννα στον έρημο από 
ανθρώπους δρόμο. Τα πάντα ήταν κλει-
στά, δεν έβρισκες ούτε περίπτερο ανοι-
χτό, φυσικά ούτε καφενεία ούτε ζαχαρο-
πλαστεία, γιατί οι ιδιοκτήτες τους είχαν και 
αυτοί ανάγκη να ξεκουραστούν και να γιορ-
τάσουν Χριστούγεννα στο σπίτι τους.
Βρέθηκα τυχαία με δυο φίλους που κι 
αυτοί είχαν βγει να πάρουν τον αέρα τους 
στους δρόμους της έρημης πόλης. Υπέ-
θετα πως ήταν «φίλοι» αφού κάναμε κάθε 
μέρα παρέα. Είπαμε τα καθιερωμένα «Χρό-
νια πολλά» και αρχίσαμε την περιπλάνηση 
χωρίς σκοπό. Αυτοί οι δυο άρχισαν να 
μιλάνε κάπως ιδιαίτερα μεταξύ τους. Προ-
σπαθούσαν να μην ακούω τις κουβέντες 
τους. Ένοιωσα ακόμη πιο μελαγχολικός, 
πληγωμένος και ακόμη πιο αποκομμένος 
από τα Χριστούγεννα, αυτή τη γιορτή της 
αγάπης.
Από τότε σχεδόν πάντα τα Χριστούγεννα με 
καταλαμβάνει μια μελαγχολική διάθεση, 
παρά το ότι έκανα δική μου οικογένεια και 
στο σαλόνι μου υπάρχει έλατο στολισμένο 
και έτοιμα δώρα ολόγυρα, καθώς και παι-
διά, τα οποία περιμένουν ανυπόμονα να 
έρθει η στιγμή της αποκάλυψης των μυστι-
κών που κρύβουν τα πολύχρωμα περιτυ-
λίγματα. Ωστόσο, παρηγορούμαι από μια 
σκέψη μου. Δεν είμαι μόνος στη θλίψη μου 
τα Χριστούγεννα. Σίγουρα θα υπάρχουν 
πολλοί άνθρωποι που στερούνται της Χρι-
στουγεννιάτικης οικογενειακής θαλπω-
ρής. Υποθέτω πως ακόμη κι ο Χριστός ―
ως θεάνθρωπος παντογνώστης― μελαγ-
χολικός θα ένοιωθε την ημέρα της γέννησής 
του, γιατί ήξερε τι τον περιμένει αργότερα! 
Μερικοί Φαρισαίοι υποκριτές, ένας Πιλά-
τος ευθυνόφοβος, αδιάφορος για δικαι-
οσύνη, και ένας όχλος ―με όλη τη σημα-
σία της λέξης― έκαναν το προσχεδιασμένο 
έγκλημα της σταύρωσης του Χριστού, για 
να γίνει δυνατό να επικρατήσει ο ιδεαλισμός 
και ο ανθρωπισμός του Χριστιανισμού.
Χαιρετισμούς στους κοινούς μας φίλους
Ο φίλος σου
Δημήτρης

Υ.Γ. Όπως ξέρεις Κώστα βρισκόμαστε με 
τη γυναίκα μου στο Λονδίνο χωρίς τα παι-
διά μας, που έμειναν με τη γιαγιά τους στην 
Ελλάδα για να είμαστε απερίσπαστοι επιστη-
μονικά. Η έλλειψή τους ίσως μου προκάλεσε 
αυτήν τη συναισθηματική φόρτιση και σου 
έγραψα αυτό το γράμμα.
* Δημ. Καραμήτσος, Ομότιμος καθηγητής 
ΑΠΘ, Πρόεδρος Συνδέσμου Προάσπισης 
Μακεδονίας Θράκης, μέλος του ΙΗΑ. 
Το παραπάνω κείμενο αποτελεί το πρώτο 
από τα 79 κείμενα – επιστολές που εστάλη-
σαν σε διάφορους παραλήπτες και συμπερι-
λαμβάνονται στο βιβλίο του Δημήτρη Καρα-
μήτσου «Επιστολογραφία ενός ανένταχτου 
πατριώτη», Εκδόσεις ΕΝΔΟΧΩΡΑ, Θεσσα-
λονίκη, 2022. 

 Γράμμα σε έναν καλό 
παιδικό μου φίλο
του Δημήτριου Θ. Καραμήτσου*
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Εντυπωσιακή η εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας του 
Τορόντο για την υποδοχή του καινούριου χρόνου
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Η νεολαία της παροικίας μας έδωσε βροντερό παρόν στο 
Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
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Συγχαρητήρια στην πρόεδρο, κα Μπέττυ Σκουτάκη, στο 
Διοικητικό Συμβούλιο και στους εθελοντές. ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!
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©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

 
 

Lou Tanos invites you.
Manager, Audi Brand Ambassador
Volume Sales Leader for Audi
P: 905-513-3893 direct
E: ltanos@dfcauto.com

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

$238† 6.98%†

all-wheel-drive

2023 Audi Q7 45 TFSI Komfort 8-spd Tiptronic

for 48 months with
$9,098 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$898† 6.98%†

all-wheel-drive

2023 Audi Q5 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$5,898 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$608† 6.98%†

all-wheel-drive

Canada. Land of quattro.
Audi Uptown. Canada’s quattro dealer.

Exclusive Land of quattro offers at Canada’s all-wheel-drive leader.

Plus Get a 5-year/80,000km scheduled maintenance 
plan included on all new 2023 Q5 models!

© 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=$898/Q5=$608/month/A3=$238 Bi-weekly./Q3=$238 Bi-weekly. Q7=$9,098/Q5=$5,998/A3=$4,998/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. ‡Audi Care Service and Maintenance 
Package on 2023 Audi Q5 models: Dealer participation is required. Audi Care is a comprehensive service and maintenance plan covering scheduled maintenance at 25,000 km, 40,000 km, 55,000 km, and 70,000km, available on all new and unregistered 2023 Audi Q5 models. 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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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ 
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΝΑΔΑ 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος, οι Αρκάδες του Τορόντο μαζί με τους  φίλους τους, υποδέχτηκαν το 2023 στο 
Parkview Manor. O χορός σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Την εκδήλωση τίμησαν 1300 άτομα από τα οποία το μεγα-

λύτερο μέρος ήταν νέοι και νέες. 
 Το φαγητό εξαιρετικό, η φιλοξενία άψογη, το κέφι στο αποκορύφωμα μαζί με την ορχήστρα ΟΠΑ ΟΠΑ και τον 
τραγουδιστή Αλέξανδρο Νότα που κράτησε μέχρι πρωίας. Ίδη από τώρα αρχίσαν να κλείνουν τραπέζια για την 

επόμενη χρονιά. 
 Συγχαρητήρια στην πρόεδρο, κα. Νότας Ηλιοπούλου, στο Δ. Συμβούλιο και σε όλους τους συντελεστές.  
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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΝΑΔΑ
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Σ
τις 28 Δεκεμβρίου η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο διοργάνωσε δείπνο, 
για να τιμήσει όλους τους εθελοντές των τεσσάρων Ιερών Ναών: του 
Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Δημητρίου,  της Αγίας Ειρήνης και της Πανα-
γίας

Τιμητικό δείπνο για τους εθελοντές
της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο

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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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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“Φαίδρα αγάπη μου” (Αστέρι μου, φεγγάρι μου) 
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης - Στίχοι: Γιάννης Θεοδωράκης

Α! Ερμηνεία: Μελίνα Μερκούρη (1962) - Δίσκος: Φαίδρα 

Ε
ίναι από τα θαυμάσια τραγούδια 
του Μίκη Θεοδωράκη,  που γρά-
φτηκε το 1962 για τις ανάγκες της 
ομώνυμης ταινίας «Φαίδρα», σε 

σκηνοθεσία Ζυλ Ντασέν και με πρωταγω-
νίστρια βεβαίως την Μελίνα Μερκούρη, 
που το ερμήνευσε μοναδικά. Η ίδια είχε 
ζητήσει από τον Μίκη να της γράψει: Το 
πιο ερωτικό και το πιο παθιασμένο για α-
γάπη, τραγούδι!
 Η ταινία «Φαίδρα» προβλήθηκε στους 
κινηματογράφους στις  18 Νοεμβρίου 
1962. Το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμά-
των έγινε στην Ύδρα. Το σενάριο της Μαρ-
γαρίτας Λυμπεράκη , είναι βασισμένο 
στην τραγωδία του Ευριπίδη,  *«Ιππό-
λυτος» 428 π.χ.. Η Λυμπεράκη, στην ται-
νία  μεταφέρει την τραγωδία στη σύγ-
χρονη εποχή, και αντικαθιστά τον Βασιλιά 
Θησέα, με έναν εφοπλιστή, την Φαίδρα 
ως δεύτερη σύζυγο του, και τον Ιππόλυτο, 
ως γιό του, από τον πρώτο του γάμο.   
Μια σύντομη περίληψη της ταινίας: Η  
Φαίδρα (Μελίνα Μερκούρη), που είναι η 

δεύτερη σύζυγος του εφοπλιστή Θάνου 
Κυρίλη (Ραφ Βαλόνε), ερωτεύεται τον 
γιο του, που έχει ο σύζυγος της από 

τον πρώτο του γάμο, τον Αλέξη (Άντονι 
Πέρκινς). Εδώ το σενάριο διαφοροποι-
είται από την τραγωδία, γιατί ο Αλέξης 
ανταποκρίνεται στον ερωτά της και ενδί-
δει. Στην τραγωδία ο Ιππόλυτος, είχε 
αρνηθεί!  Η σχέση των δυο ερωτευμέ-
νων  είναι από την αρχή καταδικασμένη, 
αλλά συνεχίζουν, μέχρι που ο πατέρας 
του Αλέξη, τα μαθαίνει όλα, από την ίδια 
τη Φαίδρα, εξοργίζεται και στρέφεται 
με βία εναντίον του. Ο Αλέξης δεν αντέ-
χει την προσβολή, νιώθει τύψεις για το 
κακό που προκάλεσε με τον νεανικό του 
ενθουσιασμό, αλλά δεν μπορεί να ζήσει 
χωρίς την Φαίδρα! Στην τελευταία τους 
συνάντηση, της ομολογεί ότι θα δώσει 
ένα τέλος!  Σε μια κρίση παραλογισμού, 
τρέχει υπερβολικά σε επικίνδυνες στρο-
φές με το αυτοκίνητο του, και στην προ-
σπάθεια του να αποφύγει ένα φορτηγό, 
χάνει τον έλεγχο, πέφτει σε έναν γκρεμό 
και σκοτώνεται. Η Φαίδρα, παίρνει χάπια 
και αυτοκτονεί.  

*Η Φαίδρα ήταν κόρη του βασιλιά 
Μίνωα και της Πασιφάης. Ο Θησέας, 
αφού σκότωσε τον Μινώταυρο, άρπαξε 
την Φαίδρα μαζί με την αδερφή της 
Αριάδνη.  Έπε ι τα ε γκατ έ λε ιψε την 
Αριάδνη στη Νάξο και πήρε για σύζυγό 
του τη Φαίδρα.  
Όταν η Φαίδρα έφτασε στην Τροιζήνα 
(Πελοποννήσου) μαζί με τον Θησέα, είδε 
τον  Ιππόλυτο, το γιο του Θησέα και της 
Αμαζόνας Αντιόπης και τον ερωτεύτηκε! 
.Ο ξακουστός  για την ομορφιά του νέος, 
ζούσε στην Τροιζήνα και ήταν προορι-
σμένος να διαδεχτεί τον Πιτθέα, παππού 
του και βασιλιά της πόλης. Ο Ιππόλυτος, 

καταγινόταν με το κυνήγι και λάτρευε την 
θεά   Άρτεμη.  Η  θεά Αφροδίτη όμως, 
ζήλεψε για την προτίμησή του αυτή, 
και τον εκδικήθηκε, χρησιμοποιώντας 
ως όργανο, τη μητριά του Φαίδρα, που 
την έκανε να τον ερωτευτεί παράφορα. 
Ο Ιππόλυτος όμως  δεν ανταποκρίθηκε 
στον έρωτά της. Η Φαίδρα τον εκδική-
θηκε κατηγορώντας τον στο Θησέα, ότι 
προσπάθησε να τη βιάσει.
 Ο Θησέας πίστεψε στα λόγια της και 
ζήτησε από τον Ποσειδώνα να τον τιμω-
ρήσει σκληρά. Κάποια μέρα που ο Ιππό-
λυτος  ταξίδευε με το άρμα του προς το 
Άργος , ένα τέρας ξεπετάχτηκε  από τη 
θάλασσα, κατά διαταγή του Ποσειδώνα, 
και με τα φοβερά του  μουγκρητά , τρό-
μαξε τα άλογα και το άρμα ανετράπη.  
Ο Ιππόλυτος, χτύπησε στις πέτρες  και 
βρήκε τραγικό θάνατο. Όταν η Φαί-
δρα έμαθε το γεγονός αυτοκτόνησε.  Η 
Άρτεμη, αποκάλυψε την αθωότητα του 
αγνού νέου στο Θησέα, ο οποίος τον 
τίμησε όπως του έπρεπε. Αργότερα χτί-
στηκε προς τιμή του ιερό στην Τροι-
ζήνα, όπου αφιέρωναν οι μελλόνυμφοι, 
μία μπούκλα από τα μαλλιά τους, ενώ οι 
κάτοικοι της πόλης πίστευαν ότι ο Ιππό-
λυτος,  ξαναγύρισε στη ζωή με τις φρο-
ντίδες του Ασκληπιού. Από το μύθο του 
Ιππόλυτου  εμπνευσμένος ο  Ευριπίδης 
έγραψε μια από τις ωραιότερες τραγω-
δίες του, με τίτλο "Ιππόλυτος". 428 π.Χ,

Αστέρι μου φεγγάρι μου,
της άνοιξης κλωνάρι μου,
κοντά σου θα 'ρθω πάλι.
Κοντά σου θα 'ρθω μια αυγή,
για να σου πάρω ένα φιλί,
και να με πάρεις πάλι.

Αγάπη μου αγάπη μου 
η νύχτα θα μας πάρει,
τ' άστρα και ο ουρανός, 
το κρύο το φεγγάρι.
 
Θα μ' αγαπάς,
 θα ζεις με το τραγούδι,
θα σ' αγαπώ, 
θα ζω με τα πουλιά.
         
Θα μ' αγαπάς 
θα γίνουμε τραγούδι,
θα σ' αγαπώ, 
θα γίνουμε πουλιά.
 
Αγάπη μου αγάπη μου 
η νύχτα θα μας πάρει,
τ' άστρα και ο ουρανός
 το κρύο το φεγγάρι.

Απασχόληση παιδιού, 
οικιακές εργασίες

Οικογένεια που ζει στο Oakville, Ontario (Greater Toronto 
Area) αναζητά ελληνόφωνη κοπέλα για δημιουργική 

απασχόληση και φύλαξη παιδιού 3,5 ετών καθώς 
και για απλές οικιακές εργασίες όπως καθάρισμα, 

τακτοποίηση, βοήθεια με ψώνια κτλ. 

Απαραίτητες προυποθέσεις: Δυνατότητα ικανοποιητικής 
επικοινωνίας στα ελληνικά (δεν απαιτείται άριστη γνώση της 

γλώσσας), συνέπεια, ευγένεια, υπευθυνότητα,
 ευχάριστη προσωπικότητα, θετική ενέργεια, υπομονή

 και αγάπη για τα παιδιά. 

Προσφέρονται άριστες συνθήκες εργασίας και διαμονής 
(ξεχωριστό δωμάτιο και μπάνιο εντός της οικίας της 

οικογένειας) σε εξαιρετική γειτονιά, ικανοποιητική αμοιβή, 
πολύς ελεύθερος χρόνος και κάλυψη μεταφορικών Oakville - 
Toronto ή αλλού εντός GTA μία ή δύο φορές την εβδομάδα.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε μαζί μας στο 

647-449-9743
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Η 
αστυνομία του Τορόντο ζητά βο-
ήθεια για τον εντοπισμό δύο ατό-
μων που φέρεται να υποδύθηκαν 
ιδιοκτήτες σπιτιού και πούλησαν 

το σπίτι τους χωρίς συγκατάθεση πέρυσι.
Οι ερευνητές λένε ότι οι ιδιοκτήτες ενός 
ακινήτου στο Τορόντο βρίσκονταν εκτός 
της χώρας για επαγγελματικούς λόγους τον 
Ιανουάριο του 2022, όταν δύο άτομα χρησι-
μοποίησαν πλαστά στοιχεία ταυτότητας για 
να τους μιμηθούν.
Ενεργώντας ως πραγματικοί ιδιοκτήτες σπι-
τιού, οι ύποπτοι προσέλαβαν έναν κτηματο-
μεσίτη και κατάφεραν να καταγράψουν την 
περιουσία τους. Το ακίνητο τελικά πουλή-
θηκε και νέοι ιδιοκτήτες σπιτιών κατέλαβαν.
Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες επέστρεψαν στο 
Τορόντο αρκετούς μήνες αργότερα για να 
διαπιστώσουν ότι το σπίτι τους ήταν κατα-

χωρισμένο και πουλήθηκε εν αγνοία τους.
Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα 
φωτογραφίες των δύο υπόπτων που κατα-
ζητούνται για απάτη άνω των 5.000 δολα-
ρίων. 
Παρακαλείται όποιος έχει πληροφορίες να 
επικοινωνήσει με την αστυνομία.

Αναζητούνται ύποπτοι για μίμηση 
ιδιοκτητών σπιτιού, πουλώντας σπίτι 
χωρίς συγκατάθεση

Ο 
δήμαρχος Τζον Τόρι προτείνει αύ-
ξηση προϋπολογισμού 48,3 εκα-
τομμυρίων δολαρίων για την Α-
στυνομική Υπηρεσία του Τορό-

ντο.
«Μία από τις κύριες αρμοδιότητές μας είναι 
να διατηρήσουμε την κοινότητά μας ασφαλή 
και να κρατήσουμε ασφαλείς τους Τοροντο-
νιάτες. Αυτό θα φανεί με μια προτεινόμενη 
αύξηση 4,3 τοις εκατό στον προϋπολογισμό 
της αστυνομίας», δήλωσε ο Τόρι σε συνέ-
ντευξη Τύπου την Τρίτη, ανακοινώνοντας την 
επένδυση.
Η προτεινόμενη χρηματοδότηση θα φέρει 
τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας για το 

2023 σε περίπου 1,166 δισεκατομμύρια 
δολάρια. Το 2022, ο προϋπολογισμός της 
αστυνομίας ήταν περίπου 1,118 δισεκατομ-
μύρια δολάρια και το 2021 ήταν περίπου 
1,076 δισεκατομμύρια δολάρια. Εάν εγκρι-
θεί, η επένδυση θα δει 200 ακόμη αξιωματι-
κούς να ενταχθούν στη δύναμη.
Τουλάχιστον 162 από αυτούς τους αξιωμα-
τικούς θα αναπτυχθούν σε αυτό που η πόλη 
περιέγραψε ως «μονάδες αντίδρασης προτε-
ραιότητας», 25 από τις οποίες θα είχαν βάση 
το κέντρο της πόλης. Άλλοι 22 αξιωματικοί 
θα εργάζονταν στη διαχείριση μεγάλων υπο-
θέσεων και 16 αξιωματικοί θα ανατεθούν 
στην κοινοτική αστυνόμευση της γειτονιάς.

Αύξηση προϋπολογισμού 48,3 
εκατομμυρίων δολαρίων για την 
αστυνομία του Τορόντο

Η 
Επιτροπή Διέλευσης του Τορόντο 
(TTC) θα λάβει αύξηση επιδότη-
σης 53 εκατομμυρίων δολαρίων 
στον δημοτικό προϋπολογισμό 

του 2023 σε μια προσπάθεια «να κρατήσει 
ασφαλείς τόσο τους αναβάτες όσο και τους 
εργατικούς υπαλλήλους της πρώτης γραμ-
μής της TTC», ανακοίνωσε την Τετάρτη ο δή-
μαρχος John Tory.
Το TTC σχεδιάζει επίσης να αυξήσει τα τέλη 
κατά 10 σεντς.
Συνολικά, η υπηρεσία διαμετακόμισης θα 
λάβει 958 εκατομμύρια δολάρια για συμβα-
τικές υπηρεσίες φέτος.
Οι συνδυασμένοι προϋπολογισμοί λειτουρ-
γίας 2,38 δισεκατομμυρίων δολαρίων τόσο 
για τις συμβατικές όσο και για τις υπηρεσίες 
Wheel-Trans αντιπροσωπεύουν αύξηση 
4,2 τοις εκατό από έτος σε έτος, αναφέ-
ρει η υπηρεσία. Σε δήλωση που εκδόθηκε 
την Τετάρτη, η TTC είπε ότι 43 εκατομμύ-
ρια δολάρια θα διατεθούν για τα εγκαίνια 
της Γραμμής 5 Eglinton-Crosstown και της 
γραμμής 6 Finch West, μαζί με την αντικα-
τάσταση του λεωφορείου της γραμμής 3 
Scarborough RT.
Επιπλέον 4 εκατομμύρια 
δολάρια θα διατεθούν για 
την ασφάλεια, την ασφά-
λεια και την καθαριότητα. 
Αυτά τα χρήματα θα δια-
τεθούν για την πρόσληψη 
10 επιπλέον εργαζομένων 
από το Streets to Homes, 
την προσθήκη 25 νέων 
ειδικών θέσεων αστυ-
φύλακα, την πλήρωση 25 
κενών ειδικών θέσεων αστυφύλακα και την 
εισαγωγή βελτιωμένου καθημερινού καθα-
ρισμού τραμ.

Η υπηρεσία μεταφορών λέει ότι σχεδόν 3 
εκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν για βελ-
τιώσεις υπηρεσιών σε διαδρομές που εξυ-
πηρετούν τις περιοχές βελτίωσης της γειτο-
νιάς και για την επέκταση του προγράμμα-

τος Fair Pass σε επιπλέον 50.000 κατοί-
κους της Τοροτονίας με χαμηλότερο εισό-
δημα.  Μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση 
των υπολοίπων κεφαλαίων αναμένεται 
στις 10 Ιανουαρίου.
Ενώ το TTC σχεδιάζει να αυξήσει τα εσι-
τήρια σε μεμονωμένες διαδρομές με 
μετρητά και presto κατά δέκα σεντ, οι 
χρήστες του προγράμματος Fair Pass και 
όσοι διαθέτουν μηνιαίες και ετήσιες 
κάρτες PRESTO θα παγώσουν, ανέφερε 
η TTC. Οι ναύλοι για τους ηλικιωμέ-
νους θα παραμείνουν ίδιοι. Τα παιδιά 
κάτω των 13 ετών θα συνεχίσουν να 

μπορούν να επιβιβάζονται δωρεάν.
Στη δήλωση του TTC, ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος Rick Leary είπε ότι ο νέος προ-
ϋπολογισμός «εξισορροπεί την ανά-
γκη παροχής ασφαλών υπηρεσιών, ενώ 
παράλληλα αντιμετωπίζει χαμηλότερα 
έσοδα και αυξανόμενο λειτουργικό 
κόστος που σχετίζεται με τον πληθω-
ρισμό και τις νέες γραμμές διαμετακό-
μισης».

Οι δημόσιες διαβουλεύσεις για 
τον προϋπολογισμό του Τορόντο 
θα πραγματοποιηθούν τις επό-
μενες εβδομάδες πριν ο δήμαρ-
χος παρουσιάσει την τελική 
έκδοση στο δημοτικό συμ-
βούλιο τον Φεβρουάριο. Το 

κοινό μπορεί να εγγραφεί 
για να κάνει αντιπροσώ-

πους υποβάλλοντας αίτημα στη διεύθυνση 
Commissionservices@ttc.ca.

Το Τορόντο αυξάνει τον προϋπολογισμό 
των συγκοινωνιών κατά $53εκατ, αυξάνει 
τα τέλη εν μέσω ανησυχιών για την 
ασφάλεια
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Το γνωστό και ξεχωριστό εστιατόριο «BLUFFER’S» ξεκίνησε 
εντυπωσιακά το 2023 με ένα υπέροχο Πρωτοχρονιάτικο 

ρεβεγιόν με καλό φαγητό και ζωντανή μουσική. Συγχαρητήρια 
στον ιδιοκτήτη κ. Παναγιώτη Μπερμπατιώτη.
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LIFE

Ελευθερία Ελευθερίου: 
Πιο σέξι από ποτέ!

Εδώ και πολύ καιρό η Ελευθερία 
Ελευθερίου έχει βαλθεί να 
αρρωστήσει τους πάντες με τις 
εντυπωσιακές φωτογραφίες που 
αναρτά στα social media και 
όπου προκαλεί αναταραχή με τις 
εμφανίσεις της.

Η Κύπρια τραγουδίστρια έχει 
ανεβάσει πολύ ψηλά τις μετοχές 
της τα τελευταία χρόνια ειδικά 
μετά την συμμετοχή της στο 
ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ 
όπου πραγματικά μας μάγεψε 
με τα μικροσκοπικά μαγιό που 
φορούσε όχι μόνο στην παραλία 
του νησιού, αλλά και στα 
αγωνίσματα.

Ναζιάρα, εντυπωσιακή γυναίκα 
με ταλέντο στο τραγούδι, η 
Ελευθερία Ελευθερίου έχει 
κερδίσει την αγάπη του κόσμου 
και όπως ήταν αναμενόμενο 
και τον θαυμασμό του ανδρικού 
πληθυσμού!
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Ο 
Θεοχάρης Ι-
ωαννίδης μί-
λησε στην εκ-
πομπή «Πάμε 

Δανάη» με αφορμή την 
αποψινή πρεμιέρα του 
talk show «Night out» 
στις 00:10, που θα προ-
βληθεί μέσα από την τη-
λεοπτική συχνότητα του 
MEGA.  Κάνοντας λόγο 
για την προσωπική του 
ζωή ο Θεοχάρης Ιωαννί-
δης αποκάλυψε ότι έχει 
παντρευετεί: «Με γοη-
τεύει το χιούμορ σε έναν 
άνθρωπο και η ωμότητα. 
Όταν κάποιος είναι ωμός 
μαζί μου, κάτι μου αρέσει 
σε αυτό και “τσιμπάω”. Έ-
χω κάνει αρραβώνα στο 
παρελθόν και έχω πα-
ντρευτεί κιόλας. Ο γάμος 
ήταν για εμένα κάτι πο-
λύπλοκο. Την δεδομένη 
στιγμή ήθελα να το κάνω 
και το έκανα. Θέλω πολύ 
να κάνω ένα παιδί, αλλά 
θέλω να εξαλείψω το να 
είναι για εγωιστικούς λο-
γούς».

Η Γαρυφαλλιά ποζάρει 
στο ασανσέρ μόνο με 
τα εσώρουχα της

Η Γαρυφαλ λιά Καληφώνη 
έ χε ι  κέφια τον τ ε λευταίο 
καιρό και μας το δε ίχ νε ι 
διαρκώς με τ ις εν τυπωσι-
ακές αναρτήσεις που κάνει 
σ το προσωπικό της λογα-
ριασμό, όπου πραγματ ικά 
ξεσηκώνει όλες τ ις αισθή-
σεις μας με τις φωτογραφίες 
της. 
Τε λευταίο της κατόρθωμα 
είναι οι φωτογραφίες που 
ανέβασε σ το προφί λ της 
στο instagram, όπου ποζά-
ρει στο ασανσέρ μόνο με τα 
εσώρουχα της…

Νίκος Αναδιώτης: Ο 
ηθοποιός μίλησε για 
την καριέρα που άφησε

Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπο-
μπή «Ελένη» και αρχικά, δήλωσε 
πως για τον ίδιο ο πιο σπουδαίος 
ρόλος είναι εκείνος του «συζύ-
γου» και του «πατέρα». «Ο πιο 
σπουδαίος ρόλος για εμένα είναι 
εκείνος του συζύγου και του 
πατέρα. Από τότε που θυμάμαι 
τον εαυτό μου ήθελα να κάνω 
οικογένεια», είπε αρχικά και ανα-
φέρθηκε στη συνέχεια, στους 
γονείς του: «Είναι ακόμα παντρε-
μένοι, γεγονός που δεν είναι 
φυσιολογικό πλέον στις μέρες 
μας».

Η  Αν α σ τ α σ ί α  Σ ι δ η ρ ο -
πούλου ήταν από τ ις πιο 
κα υ τ έ ς  π α ρ ο υ σ ί ε ς  σ τ ο 
πρόσφατο ερωτ ικό ριά -
λ ι τ ι ,  κά τ ι  π ο υ  γ ί ν ε τ α ι 
εύκολα αν τ ιληπτό κοιτώ-
ν τας και τον λογαριασμό 
της  σ το ins tagram,  που 
ε ίναι το… κάτ ι άλλο.
Στ ις  τ ε λ ευ τα ίε ς  αναρτή -
σε ις  της ανέβασε φωτο -
γραφίε ς της με μαγ ιό και 
τ ο  α ψ ε γ ά δ ια σ τ ο  κο ρμ ί 
τ η ς ,  π ρο κά λ εσ ε… κα ρ -
διακά.

«Στο παρελθόν είχα 
παντρευτεί, ο γάμος ήταν 
κάτι πολύπλοκο»

Η Ραφαέλα με δαντελωτά 
κόκκινα εσώρουχα βάζει 
«φωτιά»

Αναστασία 
Σιδηροπούλου: Από το 
Love Island με αγάπη

Μ
ε αφορμή το όνειρο που αποκάλυ-
ψε πως είχε ο Νίκος Κοκλώνης στο 
τελευταίο live του J2US, η Κατερίνα 
Καινούργιου θέλησε να μοιραστεί 

με τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της εκ-
πομπής της στον Alpha και το δικό της, στο οποίο 
πρωταγωνιστούσε η ίδια με τον Λιονέλ Μέσι.
«Να πω τι όνειρο είδα; Δεν σας κάνω πλάκα, μη 
γελάσετε. Επειδή διάβαζα για τον Μέσι… Είδα 
στον ύπνο μου ότι τα είχα με τον Μέσι, με ήθελε 

πάρα πολύ. Μιλούσε τέλεια ελληνικά και του 
‘λεγα «δεν γίνεται, είσαι παντρεμένος» και μου 
λέει «έχω χωρίσει αλλά δεν το λέω». Και ότι είχε 
έρθει στην Ελλάδα να με συναντήσει, του έλεγα 
ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό» αφηγήθηκε η 
παρουσιάστρια.
«Και τελικά νοίκιασε ένα σπίτι δίπλα στο δικό μου 
για να με βλέπει συνέχεια. Ό,τι να ‘ναι…» έκλεισε 
την περιγραφή της η Κατερίνα Καινούργιου, προ-
καλώντας τα γέλια των συνεργατών της.

 «Είδα στον ύπνο μου ότι τα έχω με τον 
Μέσι και ήρθε για μένα στην Ελλάδα»

Η 
Ραφαέλα Ψαρ-
ρού διατηρεί έ-
ναν αρκετά δη-
μοφιλή λογα-

ριασμό στο Instagram και 
μοιράζεται συχνά στιγμές 
από την ζωή της και την κα-
θημερινότητά της με τον 
Γιώργο Καράβα και τα παι-
διά τους. Αυτή τη φορά έ-
κανε μια όλο φώτα κα γε-
μάτη στολίδια δημοσίευση 
στον προσωπικό της λο-
γαριασμό στο instagram, 
γράφοντας: «This is my 
joy! Τρελαίνομαι να κάνω 
δώρα στους αγαπημένους 
μου, αλλά τα Χριστούγεν-
να, μου αρέσει να κάνω 
δώρο και στον εαυτό μου! 
Και συνήθως, είναι εσώ-
ρουχα! Και αυτά που πήρα 
φέτος, με βάζουν κατευ-
θείαν σε festive mood… »

GOSSIP



LIFE 57ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

6 Ιανουαρίου 2023
www.hellasnews-radio.com

Μ
ε δύο ολόγυ-
μνες φωτο-
γραφίες της, 
αν και φροντί-

ζει να καλύπτεται τεχνηέ-
ντως, η Αλεξάντρα Νταντά-
ριο αποχαιρετά το 2022. Η 
όμορφη Αμερικανίδα ηθο-
ποιός, που έχει γίνει γνω-
στή από τους ρόλους της 
στο remake του Baywatch, 
στο San Andreas και στη σει-
ρά True Detective, απολαμ-
βάνει τις διακοπές της με τον 
σύζυγό της, τον παραγωγό 
Άντριου Φορμ, με τον οποίο 
παντρεύτηκε μέσα στο έτος 
που φεύγει. Μέσα στις πρώ-
τες μέρες του 2023 θα κυκλο-
φορήσει η νέα της δουλειά, 
με πρωταγωνιστικό ρόλο στη 
σειρά Mayfair Witches του δι-
κτύου AMC.

O 
Τζο Τζόνας απο-
κάλυψε πως πριν 
από κάποια χρό-
νια έχασε τον ρό-

λο του Spider-Man μέσα από 
τα χέρια του. Ο γνωστός τρα-
γουδιστής και πρώην μέλος 
της μπάντας «Jonas Brothers» 
μίλησε στο podcast «Just for 
Variety» κι αποκάλυψε πως 
παραλίγο να πάρει εκείνος 
τον ρόλο για την ταινία «The 
Amazing Spider-Man», το 
2012. «Θυμάμαι πριν από 
χρόνια, ήμουν έτοιμος να γί-
νω ο Spider-Man. Ήμουν τόσο 
ενθουσιασμένος», είπε αρχι-
κά, όμως εξήγησε πως τελικά, 
ο ρόλος δόθηκε στον Άντρι-
ου Γκάρφιλντ. «Προφανώς, 
εκείνος ήταν ο σωστός», πα-
ραδέχτηκε 10 χρόνια μετά ο 
μουσικός. Όπως είπε, ο ίδιος 
είχε συνεργαστεί με τον σκη-
νοθέτη της ταινίας, Μαρκ Γου-
έμπ σε ένα βιντεοκλίπ. «Ήταν 
ο σκηνοθέτης μας σε ένα μου-
σικό βίντεο, οπότε θεώρησα 
ότι έχω σίγουρο τον ρόλο», 
δήλωσε.

Τζόνας: Αποκάλυψε πως παραλίγο να 
πάρει τον ρόλο του Spider-Man

Η 
Μέγκαν Φοξ 
ψάχνει κοπέ-
λα στα μέσα 
κοινωνικής δι-

κτύωσης και αποφάσισε 
να διαφημίσει τα πλού-
σια προσόντα της. Η ηθο-
ποιός και σύντροφος του 
Machine Gun Kelly έκανε 
μια ανάρτηση στον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram, απευθυνόμενη 
στις διαδικτυακές της φίλες. 
Συγκεκριμένα, δημοσίευσε 
μια σειρά από στιγμιότυπα, 
στα οποία ποζάρει στον φα-
κό μέσα από το αυτοκίνητό 
της. Στη λεζάντα της ανάρτη-
σής της, ζήτησε από τους θαυ-
μαστές της να της στείλουν τα 
βιογραφικά τους σε προσωπι-
κό μήνυμα, καθώς ψάχνει για 
κοπέλα. Μάλιστα, ο σύντρο-
φός της άφησε και σχόλιο κά-
τω από τις φωτογραφίες της, α-
ναφέροντας πως: «Δεν νομίζω 
ότι έχεις τη δυνατότητα για ένα 
τέτοιο αίτημα… ».

Η Αλεξάντρα Νταντάριο αποχαιρετά 
το 2022 με γυμνή ανάρτηση 

Η εντυπωσιακή Ρουμάνα του Η εντυπωσιακή Ρουμάνα του 
τελικού του Μουντιάλτελικού του Μουντιάλ

Μ
αζί με τους επισήμους, στο 
πόντιουμ κατά την απονο-
μή του τροπαίου του Πα-
γκοσμίου Κυπέλλου του 

Κατάρ είχαν βρεθεί και αεροσυνοδοί της 
Qatar Airways, που κρατούσαν τα βρα-
βεία και τα μετάλλια των νικητών.
Ανάμεσά τους, η Αντριάνα Πολ, Ρουμάνα 
υπάλληλος της εταιρείας, που εδρεύει 
στην Ντόχα από το 2017. Η εντυπωσιακή 
κοπέλα μίλησε για την εμπειρία της με 
Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Εμπαπέ αναφέ-
ροντας πως «ήταν μια απίστευτη εμπει-
ρία, ήμουν πολύ τυχερή να με διαλέξουν 

ανάμεσα σε 15.000 αεροσυνοδούς της 
εταιρείας. Το βραβείο του MVP ήταν 
βαρύ, περίπου έξι κιλά, τα χέρια μου 
έτρεμαν όλη την ώρα.
Είμαι κορίτσι της εξοχής, γεννήθηκε στην 
Μπαρσάνα, στη Μαραμούρες. Έμενα 
με τους γονείς και τους παππούδες μου. 
Κάθε πρωί αρμέγαμε τις αγελάδες και 
μετά περπατούσα χιλιόμετρα για να πάω 
σχολείο. Αν τα έλεγα αυτά σε κάποιον 
εδώ, δεν θα με πίστευε. Έφυγα από τη 
Ρουμανία οκτώ χρόνια πριν, έμεινα τρία 
χρόνια στο Λονδίνο και μετά ήρθα στην 
Ντόχα».

Μέγκαν Φοξ: Ψάχνει κοπέλα στο 
Instagram και διαφημίζει τα 

προσόντα της

GOSSIP
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Μια οικογένεια κάθεται στο τραπέζι για το 
βραδινό φαγητό. Ο γιος ρωτά τον πατέρα 
του. 
-Μπαμπάς, πόσα είδη από γυναικεία 
στήθη υπάρχουν; 
Ο πατέρας, έκπληκτος, απαντά: 
-Γιε μου υπάρχουν τρία είδη στήθη ανά-
λογα με την ηλικία της γυναίκας. Στα 20 
χρόνια, τα στήθη των γυναικών είναι 
όπως τα πεπόνια, στρογγυλά και στητά. 
Στα 30 και στα 40, είναι όπως τα αχλά-
δια, εξακολουθούν να είναι όμορφα αλλά 
είναι και λίγο πεσμένα. Μετά από τα 50, 
είναι σαν τα κρεμμύδια. 
-Τα κρεμμύδια; 
-Ναι, τα βλέπεις και βάζεις τα… κλάματα! 
Αυτό εξαγρίωσε τη σύζυγο και την κόρη 
που άκουγαν. Λέει λοιπόν η κόρη στη 
μαμά: 
-Μαμά, πόσα είδη από ανδρικά «πουλιά» 
υπάρχουν; Η μητέρα, έκπληκτη, χαμογελά 
κοιτάζει την κόρη της και απαντά: 
-Κόρη μου υπάρχουν τρία είδη «πουλιά» 
ανάλογα με την ηλικία του άντρα. Στα 20, 
το «πουλί» είναι σαν την βελανιδιά, γερό 
και σκληρό. Στα 30 και στα 40 του, είναι 
σαν την λυγαριά, εύκαμπτο αλλά αξιόπι-
στο. Μετά τα 50 του, είναι σαν το χριστου-
γεννιάτικο δέντρο. 
-Σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο; 
– Ναι, νεκρό από τη ρίζα και με τις μπά-
λες… διακοσμητικές.

Στο κουρείο είναι ένας φούρναρης και 
κουρεύεται. Αφού τελείωσε, ρώτησε τον 
κουρέα τι του οφείλει κι εκείνος του απά-
ντησε:
«Σήμερα δεν θα σας χρεώσω το κούρεμα 
γιατί προσφέρω δωρεάν υπηρεσία στην 
κοινότητα.» 
Ο φούρναρης τον ευχαρίστησε και γύρισε 
στη δουλειά του. 
Το επόμενο πρωί ο κουρέας βρήκε έξω 
από την πόρτα μια κούτα κρουασανάκια 
με μια ευχαριστήρια κάρτα από τον φούρ-
ναρη. 
Την ίδια μέρα πήγε για κούρεμα ένας 
ανθοπώλης. 
Την ώρα της πληρωμής ξαναλέει ο κου-
ρέας: «Σήμερα δεν θα σας χρεώσω το 
κούρεμα γιατί προσφέρω δωρεάν υπηρε-
σία στην κοινότητα.» 
Το επόμενο πρωί ο κουρέας βρήκε έξω 
από την πόρτα ένα φυτό σε μια όμορφη 
γλάστρα με μια ευχαριστήρια κάρτα από 
τον ανθοπώλη. 
Αργότερα πήγε ένας βουλευτής και μετά 
το κούρεμα εξηγεί ο κουρέας τον λόγο 
που δεν θα πάρει χρήματα… Ο βουλευτής 
ευχαρίστησε κι έφυγε χαρούμενος. 
Το επόμενο πρωί ο κουρέας βρήκε έξω 
από την πόρτα του δεκαπέντε βουλευτές 
να περιμένουν δωρεάν κούρεμα!!!

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

ΠΗΛΙΟ. Μακρυνίτσα

Οι Βασιλικοί Γάμοι των Πριγκ. 
Κωνσταντίνου και Άννας ΜαρίαςΔΕΛΦΟΙ. Η στήλη 

του Προυσία

Ο Οθωμανός δήμαρχος της 
Θεσσαλονίκης Οσμάν Σαίντ κατά την 

προσφώνηση του αρχιστρατήγου 
Κωνσταντίνου 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 1940-
1941. Αίθουσα Ποσειδώνος. Το μαρμάρινο 
άγαλμα Ποσειδώνα, των χρόνων 125-100 

π.Χ., από τη Μήλο

14/07/1947 . Αθήνα .
Άντρες της πυροσβεστικής 
υπηρεσίας προσπαθούν να 

σβήσουν την φωτιά στα κεντρικά 
γραφεία της UNNRA

ΚΗΦΙΣΣΙΑ. Το άλσος

ΚΑΣΟΣ. Άποψις λιμένος 
Εμπορίου

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Αργοστόλι, 
Σπήλαιον Αγίου Γερασίμου
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O Νοµός Σερρών, εκτός από την 
πρωτεύουσά του, την οµώνυµη πόλη 
η οποία σφύζει από ζωή, «κρύβει» 
σε κάθε του γωνιά µικρά και µεγάλα 
διαµάντια, που ικανοποιούν κάθε 
ταξιδιώτη και ξυπνούν την περιέργειά 
του να τον εξερευνήσει… στα άκρα!

Τ
ην πρώτη αποκάλυψη σας την επι-
φυλάσσει το κέντρο της πόλης. Αυ-
τά που θα σας κάνουν αμέσως εντύ-
πωση στις Σέρρες είναι η ζωογόνος 

ενέργειά τους, τα προσεγμένα μαγαζιά, οι 
φοιτητές, ο στυλάτος κόσμος –και ειδικά οι 
γυναίκες– αλλά και, όπως συμβαίνει σε κά-
θε μεγαλούπολη, η έντονη παρουσία τσιμέ-
ντου, κυρίως στις πολυκατοικίες των δεκαε-
τιών ‘60 και ‘70, οι οποίες στέρησαν την ο-
μορφιά του αστικού τοπίου, που, ευτυχώς, 
εδώ αντισταθμίζεται τόσο με τα εναπομεί-
ναντα αρχοντικά-στολίδια τα οποία την κο-
σμούν όσο, βέβαια, και με το πράσινο που 
την περιβάλλει.
«Πυρήνας» του κέντρου της πόλης η Πλατείες 
Ελευθερίας και Εμπορίου και βασικοί δρό-
μοι της, η Μεραρχίας και η Βενιζέλου. Στην 
Πλατεία Ελευθερίας την παράσταση κλέβει 
το περίφημο Μπεζεστένι, με τους έξι μολυ-
βδοσκέπαστους θόλους, που αποτελούσε 
κεντρική αγορά υφασμάτων κατά την περί-
οδο της Τουρκοκρατίας και συγκαταλέγεται, 
μάλιστα, στα καλύτερα διατηρημένα οικοδο-
μήματα που συναντάμε στην Ελλάδα. Σήμερα 
στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο. Δυστυ-
χώς, πλην ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων, 
όπως το θαυμάσια αποκαταστημένο Ζιντζιρλί 
Τζαμί, η πόλη στερείται ένα πλήθος από τα 
στολίδια του οθωμανικού παρελθόντος της, 
εξαιτίας της πυρπόλησής της από τους Βούλ-
γαρους, καθώς αποχωρούσαν μετά τον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η γοητεία των Σερρών όμως αναδεικνύεται 
και εκτός του κέντρου τους. Θα σας εντυπω-
σιάσουν τα λίγα εναπομείναντα νεοκλασικά, 
με τα περισσότερα από αυτά να διασώζο-
νται στην περιοχή της Καλλιθέας. Αντιπρο-
σωπευτικό παράδειγμα και η επιβλητική 
Οικία Ζαπάρα, στα Άνω Καμενίκια, στην ίδια 
τοποθεσία όπου θα θαυμάσετε και τον Ιερό 
Ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Εξαι-
ρετική εντύπωση θα σας κάνουν τα εκκλη-
σάκια τα οποία ξεπροβάλλουν παντού και 
τα βυζαντινά μνημεία, γι’ αυτό μην παραλεί-
ψετε μια βόλτα στην Ακρόπολη στη βόρεια 
άκρη, στον Λόφο Κουλά, όπου διασώζεται 
ένα μεγάλο μέρος των τειχών της, καθώς και 
ο Πύργος του Ορέστη και το παρεκκλήσι του 
Αγίου Νικολάου (του 1339). Από εδώ θα χορ-
τάσετε θέα και θα γεμίσετε με υπέροχες εικό-
νες ειδικά λίγο προτού δύσει ο ήλιος και η 
πόλη ανάψει τα φώτα της!

Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων
Ένας πραγματικός πνεύμονας πρασίνου στην 
πόλη των Σερρών, μόλις 2 χλμ. από το πολύ-
βουο κέντρο, μας μεταφέρει σε ένα μαγευ-
τικό τοπίο μέσα στη φύση, με αιωνόβια πλα-
τάνια, καταρράκτες, ρυάκια, λίμνες, ποδη-
λατόδρομους, κιόσκια και ατελείωτα δρο-
μάκια, όπου μπορεί να απολαύσει κανείς τον 

περίπατό του.

Ακρόπολη Σερρών
Κατά τη Βυζαντινή περίοδο, σε χρυσόβουλα 
αυτοκρατόρων, αναφέρεται ως «Κάστρο». 
Είναι σημαντικός πύργος που υψώνεται στο 
δυτικό άκρο ενός πευκόφυτου λόφου στις 
Σέρρες. Χρονολογείται από τον 5o και 6o 
π.Χ. αιώνα και ήταν αρχαίο οχυρωματικό 
φρούριο που υπεράσπιζε την αρχαία πόλη. 
Η ίδρυση της Ακρόπολης ανάγεται στον 
9ο μ.χ αιώνα, όταν ο αυτοκράτορας Νικη-
φόρος Φωκάς κατασκεύασε οχυρωματικά 
έργα στην πόλη των Σερρών. Στον λόφο του 
Κουλά σήμερα σώζεται ο «Πύργος του Oρέ-
στη», γνωστός και ως ο «Πύργος του Βασι-
λέως».

Μπεζεστένι – Αρχαιολογικό Μου-
σείο
To Μπεζεστένι, στην Πλατεία Ελευθερίας 
ξεκινάει την ιστορία του από την περίοδο 
της Τουρκοκρατίας, όταν η πόλη των Σερ-
ρών εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σπου-
δαία εμπορικά κέντρα και η αγορά της απο-
τελούσε πόλο έλξης εμπόρων διάφορων 
εθνικοτήτων, οι οποίοι διακινούσαν εκεί τα 
αγαθά τους, με κυρίαρχο, το βαμβάκι. Από 
το 1970 στεγάζεται εδώ το Αρχαιολογικό 
Μουσείο. Θα εκπλαγείτε από τη συλλογή 
του, την οποία απαρτίζουν όλα τα αρχαιο-
λογικά ευρήματα του Νομού Σερρών, εκτός 
από εκείνα της Αμφίπολης, που στεγάζονται 
στο ομώνυμο μουσείο. 

Ζιντζιρλί Τζαμί
Χρονολογημένο περί τον 15ο αιώνα, στην 
Πλατεία Εμπορίου, αποτελεί σημείο ανα-
φοράς στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Το 
Ζιντζιρλί Τζαμί είναι ένα έργο εξαιρετικής 
αισθητικής της ονομαστής σχολής του Οθω-
μανού αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν. Είναι γνω-
στό και ως «Τζαμί των Αλύσεων». Χαρακτη-
ριστικά σημεία του, ο μολυβένιος τρούλος 
και το μινμπάρ (άμβωνας), το οποίο θεω-
ρείται ένα από τα καλύτερα σωζόμενα του 
είδους σε ολόκληρη την επικράτεια. 

Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσά-
νων
Η πλούσια ιστορία και ο τρόπος ζωής των 
Σαρακατσάνων ξεδιπλώνονται μέσα από τα 
αντικείμενα που εκτίθενται στο Λαογρα-
φικό Μουσείο. Εγκαινιάστηκε το 1979, στον 
πρώτο όροφο ενός παλαιού κτηρίου, αλλά 
εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε σταδιακά στο 
νέο οίκημά του έπειτα από 25 χρόνια επί-
μονων και συντονισμένων προσπαθειών, 
που τελικά του απέδωσαν τιμητικές διακρί-
σεις. Μεταξύ άλλων, τιμήθηκε το 1987 με 
το Ευρωπαϊκό Βραβείο του Μουσείου της 
Χρονιάς (Prix du Musée de l’Année), που το 
συμπεριέλαβε ανάμεσα στα καλύτερα μου-
σεία της Ευρώπης.

Άγιος Ιωάννης, Σέρρες
Όχι μακριά, μόλις 5’ οδικώς (2,5 χλμ.) από 
το κέντρο της πόλης, μια όαση βγαλμένη… 
από τον παράδεισο, πνιγμένη στην οργι-
ώδη βλάστηση και τα τρεχούμενα νερά, σας 
περιμένει στον Άγιο Ιωάννη! Πριν φτάσετε 
βέβαια, το πρώτο που θα ελκύσει τη ματιά 
σας θα είναι το γραφικό Μονύδριο (εκκλη-
σάκι) του Αγίου Γεωργίου του Κρυονερίτη, 
όπου κάθε Πέμπτη μάλιστα τελείται και λει-
τουργία. Η ονομασία του οφείλεται στην 
πηγή κρύου νερού που υπήρχε άλλοτε εκεί 
κοντά.

Αρχαία Αμφίπολη
Μπορεί να πήρε μεγάλη δημοσιότητα τα 
τελευταία χρόνια, εξαιτίας των σημαντικών 
ανακαλύψεων που έφερε στο φως η αρχαι-
ολογική σκαπάνη, ωστόσο η Αρχαία Αμφί-
πολη αποτελούσε πάντα ένα σημαντικό αξι-
οθέατο του Νομού Σερρών (64 χλμ. από την 
πόλη). Ιδρύθηκε το 437 π.Χ. από τους Αθη-
ναίους και ήκμασε κατά την Αρχαιότητα, ενώ 
το 422 π.Χ. αποσκίρτησε από την Αθήνα και 
το 357 π.Χ. κατακτήθηκε από τον βασιλιά 
των Μακεδόνων, Φίλιππο Β’.
Οι πρώτες ανασκαφές έγιναν το 1956 από 
την Ελληνική Εφορεία Αρχαιοτήτων και 
αποκάλυψαν πολλά και αξιοθαύμαστα 
ευρήματα, με πιο χαρακτηριστικό από αυτά 

το λιοντάρι της Αμφίπολης, ένα από τα πιο 
σημαντικά μνημεία του 4ου αιώνα που δια-
σώθηκαν, το μοναδικό το οποίο αναστηλώ-
θηκε και βρίσκεται σήμερα δίπλα στην παλιά 
γέφυρα του Στρυμόνα, στην επαρχιακή οδό 
Αμφίπολης – Σερραϊκής Ακτής.

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου
Το μεγαλοπρεπές Ιερό Ησυχαστήριο Τιμίου 
Προδρόμου στο Ακριτοχώρι Σερρών (50 
χλμ. από την πόλη) χτίστηκε το 1981 και 
είναι ένα από τα πιο πολυάριθμα της Ελλά-
δας, με 45 μοναχές. Γιορτάζει στις 29 Αυγού-
στου. Έχει πανοραμική θέα στη λίμνη Κερ-
κίνη, ενώ το πράσινο του όρους Μπέλες 
το κατακλύζει… Πρόκειται για μια μικρο-
γραφία κοινωνίας που πίσω από τα τείχη, 
ένα τοπίο, γραφικό και όμορφο. Χτίστηκε 
εξ ολοκλήρου από παραδοσιακά δομικά 
υλικά, ενώ η Αγία Τράπεζα είναι αγιογρα-
φημένη από τις ίδιες τις μοναχές.
Ο ναός (500 τ.μ) είναι ακριβές αντίγραφο 
του παλαιού Καθολικού της Ι. Μ. Ξενοφώ-
ντος (10ου αι.). Η ηρεμία του τοπίου, οι εικό-
νες, η εγκάρδια φιλοξενία και η ενέργειά του 
κάνουν τον χρόνο να μοιάζει πως σταματά. 
Μεταξύ άλλων, θα δείτε το παλιό ελαιοτρι-
βείο, με πολλά από τα αντικείμενα να είναι 
πλέον μουσειακά εκθέματα. 

Οχυρό Ρούπελ
Σε απόσταση 42 χλμ. από τις Σέρρες, το 
Οχυρό Ρούπελ αποτελεί κομβικό κομμάτι 
της ελληνικής Ιστορίας και ένα σημαντικό 
μνημείο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και 
πιο γνωστά οχυρά, στη συνοριακή γραμμ 
ή της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, το οποίο 
δημιουργήθηκε μεταξύ 1913 και 1914, 
ύστερα από εντολή του Μεταξά, με σκοπό 
να εμποδίσει τη διέλευση εχθρικών στρα-
τευμάτων κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
ενώ έπαιξε και σημαντικό ρόλο και κατά τον 
Β’ Παγκόσμιο. Στο κτήριο «Ήχος και Φως» 
θα παρακολουθήσετε, μέσα από ένα οπτικο-
ακουστικό σύστημα, παρουσίαση της μάχης 
των οχυρών. Περιηγηθείτε επίσης στους 
χώρους του Στρατιωτικού Μουσείου.

Σέρρες: Απόδραση με “χίλια πρόσωπα”
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Προβλέπεται επίσης η 
διαμόρφωση δικτύου 
διαδρομών περιήγησης 
στην Άνω Πόλη, η σύνδεση 
του χώρου άφιξης με 
επισκέψιμα μνημεία και 
η αποκατάσταση της 
ανωδομής του τείχους της 
Άνω Πόλης

Σ
χέδιο για την κατασκευή 
τελεφερίκ σ το Κάστρο 
της Μονεμβασιάς δρομο-
λογεί το υπουργείο Πολι-

τισμού.
Ειδικότερα, το έργο εγκατάστα-
σης τελεφερίκ στο Κάστρο της 
Μονεμβασιάς, το οποίο ανακοι-
νώθηκε από την Υπουργό Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού Λίνα Μεν-
δώνη, τον Ιούλιο του 2021, ώστε 
να καταστεί το μνημείο προσβά-
σιμο σε όλους, εντάχθηκε στο 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας με συνολικό προϋπολο-
γισμό 6.800.360 ευρώ.
Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολι-
τ ισμού και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη, «Η καθολική προ-
σβασιμότητα στα μνημεία και 
τους αρχαιολογικούς χώρους, 
ιδιαίτερα όπου καταγράφεται 
υψηλή επισκεψιμότητα, αποτε-
λεί προτεραιότητα για το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Η Μονεμβασία, πέρα από την 
μοναδική ιστορική και αρχαιο-
λογική της σημασία, αποτελεί 
ένα σημαντικό προορισμό. Το 
τελεφερίκ πρόκειται να διευκο-
λύνει, όχι μόνο την πρόσβαση 
στην Άνω Πόλη και στο Ναό της 
Αγίας Σοφίας –στην αποκατά-
σταση των οποίων το ΥΠΠΟΑ 
έχει επενδύσει σημαν τ ικούς 
πόρους- αλλά και να επιτρέψει 
σε ΑμεΑ και, γενικά, σε εμποδι-
ζόμενα άτομα να προσεγγίσουν 
τα ιδιαίτερα σημαντικά μνημεία 
της καστροπολιτείας. Το έργο 
του φωτισμού του βράχου, που 
προωθείται σε συνεργασία με 

την Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
και τώρα το τελεφερίκ, δίνουν 
νέα ώθηση στον τουρισμό, και 
μάλιστα στις ειδικές μορφές του, 
αλλά και στην βιωματική πολιτι-
στική εμπειρία όλων μας».
Το έργο αφορά στην προμήθεια, 
εγκατάσ ταση και λε ιτουργ ία 
τελεφερίκ για την εξασφάλιση 
της πρόσβασης στην Άνω Πόλη 
Μονεμβασίας, αλλά και την 
ταχύτερη προσέγγιση της, σε 
περίπτωση έκτακτων αναγκών 
(μεταφορά ασθενούς, τραυμα-
τία ή πυρκαγιάς κ.α).
Παράλληλα, προβλέπεται η δια-
μόρφωση δικτύου διαδρομών 

περιήγησης στην Άνω Πόλη, η 
σύνδεση του χώρου άφιξης με 
επισκέψιμα μνημεία και η απο-
κατάσταση της ανωδομής του 
τείχους της Άνω Πόλης.
Το έργο εκτελείται με Προγραμ-
ματ ική Σύμβαση μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτ ισμού και 
Αθλητισμού, του Δήμου Μονεμ-
βασίας και της Αναπτυξιακής 
«ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.». Τα συνοδά 
έργα επί των μνημείων υλοποι-
ούνται από τη Διεύθυνση Ανα-
στήλωσης Βυζαντινών και Μετα-
βυζαντινών Μνημείων και την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακω-
νίας.

Α
νοιχτός για το κοινό μετά από πάνω 
από 2.000 χρόνια αναμένεται ότι θα 
γίνει ο αρχαιολογικός χώρος της Κο-
λυμβήθρας του Σιλωάμ, στο Ισραήλ.

Ήδη, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών 
του Ισραήλ, η Αρχή Αρχαιοτήτων της χώρας, 
η Αρχή Εθνικών Πάρκων και το Ίδρυμα Πόλη 
του Δαβίδ, ανακοίνωσαν την έναρξη της ανα-
σκαφής του αρχαιολογικού χώρου, που ανα-
μένεται ότι θα γίνει πόλος έλξης πολλών επι-
σκεπτών.
Η κολυμβήθρα του Σιλωάμ σχετίζεται με την 
Αγία Γραφή, στην οποία υπάρχουν πολλές 
αναφορές. Ο Ησαΐας αναφέρεται στα νερά 
της κολυμβήθρας και στην κατασκευή της 
σήραγγας του Εζεκία. Ιδιαίτερη σημασία έχει 
και για τους Χριστιανούς, καθώς αναφέρεται 
στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ως η θέση στην 
οποία ο Ιησούς έστειλε ένα «τυφλό άτομο από 
τη γέννησή του», προκειμένου να ολοκληρω-
θεί η θεραπεία του ανθρώπου.
Η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ, που βρίσκεται 
στο νότιο τμήμα της πόλης του Δαβίδ, στην 
περιοχή του Εθνικού Πάρκου των Τειχών της 
Ιερουσαλήμ, και αποτελεί αρχαιολογικό και 
ιστορικό χώρο εθνικής και διεθνούς σημα-

σίας όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ισρα-
ηλινού ΥΠ¨ΕΞ.
Η κατασκευή της για πρώτη φορά έγινε πριν 
περίπου 2.700 χρόνια, ως μέρος του συστή-
ματος ύδρευσης της Ιερουσαλήμ τον 8ο 
αιώνα π.Χ., κατά τη διάρκεια της βασιλείας 
του βασιλιά Εζεκία, όπως περιγράφεται στη 
Βίβλο.
Η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ χρησίμευε ως 
δεξαμενή για τα νερά της πηγής Γκιχόν, που 
εκτρέπονταν μέσω μιας υπόγειας σήραγ-

γας και έτσι θεωρούνταν ήδη μια από τις πιο 
σημαντικές περιοχές στην Ιερουσαλήμ κατά 
την περίοδο του Πρώτου Ναού.
Ο χώρος είχε ιδιαίτερη σημασία, αλλά και 
θέση. Ανακαινίστηκε και επεκτάθηκε πριν 
περίπου 2.000 χρόνια στο τέλος της περιό-
δου του Δεύτερου Ναού. Τότε εκτιμάται ότι 
χρησιμοποιήθηκε ως τελετουργικό λουτρό 
(«mikveh») από εκατομμύρια προσκυνητές, 
που συγκεντρώθηκαν εκεί πριν ανέβουν 
μέσω της Πόλης του Δαβίδ στον Ναό.

Νότης 
Μαυρουδής: 
Σκοτώθηκε στο 
Πήλιο ενώ έκανε 
εργασίες στο σπίτι

Τραγικό θάνατο βρήκε νωρίς 
το βράδυ της Τρίτης, ενώ 
βρισκόταν με τη σύζυγό του 
στο σπίτι τους στην Κουκου-
ράβα, στο Πήλιο, ο Νότης 
Μαυρουδής, γνωστός στο 
Πανελλήνιο συνθέτης, κιθα-
ριστής και ραδιοφωνικός 
παραγωγός.
Ο άτυχος καλλιτέχνης, όπως 
μεταδίδει το magnesianews.
gr, ενώ είχε βρεθεί για δια-
κοπές στο σπίτι του στην 
Κουκουράβα, λίγο μετά τις 
8.30 το βράδυ, έβαλε ένα 
ξύλο στα κάγκελα της αυλής 
του σπιτιού του και πάτησε 
πάνω, ίσως για να διορθώ-
σει κάτι, αλλά πιθανόν έχασε 
την ισορροπία του ή ζαλί-
στηκε και έπεσε στο κενό.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέ-
ρει το magnesianews.gr, ο 
77χρονος έπεσε από ύψος 
τριών μέτρων πάνε σε πέτρα 
με το κεφάλι, με αποτέλεσμα 
να τραυματιστεί θανάσιμα. 
Η σύζυγός του, μη μπορώ-
ντας να πιστέψει τι είχε συμ-
βεί, κάλεσε το ΕΚΑΒ στις 
20.45, κινητή μονάδα με για-
τρό πήγε στο σημείο, αλλά ο 
άτυχος συνθέτης ήταν γεμά-
τος αίμα και ήδη είχε αφήσει 
την τελευταία του πνοή. Η 
σορός του μεταφέρθηκε στο 
Νοσοκομείο Βόλου, όπου 
οι γιατροί διαπίστωσαν τον 
θάνατό του.
Ο Νότης Μαυρουδής έχει 
συνεργαστεί με ποιητές 
όπως ο Οδυσσέας Ελύτης, 
ο Γιάννης Κακουλίδης, ο 
Ηλίας Πετρόπουλος, ο Άκος 
Δασκαλόπουλος, τον συν-
θέτη  Μάνο Χατζιδάκι, και 
τραγουδιστές όπως Θανά-
σης Γκαϊφύλλιας, Γιώργο 
Ζωγράφο, Αρλέτα, Πόπη 
Αστεριάδη, Ελένη Βιτάλη, 
Γι ώ ργο Μ ου φλουζ έ λ η , 
Γιάννη Σαμσ ιάρη, Νένα 
Βενετσάνου, Πέτρο Πανδή, 
Κώστα Θωμαΐδη, Σταμάτη 
Κραουνάκη, Τάνια Τσανακλί-
δου, Μανώλη Μητσιά, Χάρις 
Αλεξίου, Γιώργο Νταλάρα, 
Γλυκερία, Παντελή Θαλασ-
σινό, Έλλη Πασπαλά, Ανα-
στασία Μουτσάτσου κ.ά..

Στο Ταμείο Ανάκαμψης το τελεφερίκ στο 
Κάστρο της Μονεμβασιάς 

Η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ θα ανοίξει για το 
κοινό μετά από 2.000 χρόνια 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Ο 
Παναθηναϊκός μπήκε με το... αριστερό στο 
2023 καθώς χρειάστηκε το αριστερό πόδι 
του Μάγκνουσον, του Σπόραρ και εν τέ-
λει του Βέρμπιτς ώστε να στείλει τη μπάλα 

στα δίχτυα στο 34’ να κάνει το 0-1 και να το διατηρή-
σει μέχρι τέλους για να φτάσει στη νίκη κόντρα στον 
Λεβαδειακό.
Οι πράσινοι πήραν το ζητούμενο που ήταν η επι-
στροφή στις νίκες μετά τις δύο ισοπαλίες και αύξη-
σαν τη διαφορά τους από την ΑΕΚ που αντι-
μετωπίζει τον ΠΑΣ Γιάννινα εκτός 
έδρας. Και τώρα θα πάει με ανε-
βασμένη ψυχολογία στο ντέρμπι 
της Κυριακής με αντίπαλο την 
Ένωση στην «OPAP Arena».
Το ματς στη Λιβαδειά ξεκί-
νησε με το τριφύλλι να έχει 
την υπεροχή στην αναμέ-
τρηση αλλά να μην μπορεί 
να την αξιοποιήσει. Οι γηπε-
δούχοι ανέβασαν την απόδοση 
τους και άρχισαν να απειλούν την 
εστία του Μπρινιόλι με σουτ εκτός 
περιοχής χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Η πρώτη τελική του Παναθηναϊκού σημειώ-
θηκε στο 31’ με κεφαλιά του Κουρμπέλη μετά από 
κόρνερ από τα δεξιά. Τέσσερα λεπτά αργότερα όμως 
στην πρώτη τελική στην εστία το τριφύλλι άνοιξε το 
σκορ. Ο Μάγκνουσον από την άμυνα με το αριστερό 
έκανε μια βαθιά μπαλιά προς τον Σπόραρ, αυτός 
μπήκε από τα αριστερά, έκανε την παράλληλη μπα-
λιά και πάλι με το αριστερό προς το ύψος του πέναλτι 
και εκεί ήρθε ο Βέρμπιτς με το αριστερό να πλασάρει 
για το 0-1 του Παναθηναϊκού.

Δεν το τελείωσε
Το τριφύλλι θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο 

γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα. Αρχικά στο 
45+3’ ο Παλάσιος βρέθηκε σε θέση βολής από τα 
δεξιά, επιχείρησε το σουτ, αλλά ο γκολκίπερ του 
Λεβαδειακού έδιωξε τη μπάλα σωτήρια.
Στο επόμενο λεπτό οι πράσινοι πίεσαν, ο Βέρμπιτς 
έκλεψε τη μπάλα, αυτή έφτασε στον Σπόραρ που από 
το ύψος της περιοχής έκανε το σουτ με τη μπάλα να 
σταματάει στο δεξί δοκάρι του Στογιάνοβιτς.
Με την έναρξη του δευτέρου 45λεπτου ο Συμελίδης 

επιχείρησε ένα μακρινό σουτ με τον Μπρι-
νιόλι να μπλοκάρει και πάλι σταθερά 

τη μπάλα. Ο Παναθηναϊκός είχε 
μια ακόμη καλή στιγμή στο 55’ 

όταν ο Μπερνάρ έδωσε στα 
δεξιά του, στον Παλάσιος, 
αυτός έκανε το διαγώνσιο 
σουτ με τον Στογιάνοβιτς εκ 
νέου να διώχνει σε κόρνερ.

Τον έσωσε ο Μπρινιό-
λι

Ο Λεβαδειακός έφτασε κοντά 
στην ισοφάριση στο 64’ όταν σε 

σέντρα από τα αριστερά ο Χουάν-
καρ προσπάθησε να γυρίσει τη μπάλα με 

το στήθος στον Μπρινιόλι αλλά αυτή ήταν λανθα-
σμένη, ο Βρακάς μπήκε στην πορεία της μπάλας και 
με εναέριο βολέ προσπάθησε να στείλει τη μπάλα 
στα δίχτυα με το αριστερά αλλά ο Ιταλός γκολκί-
περ σωτήρια έδιωξε σε κόρνερ. Στο 83’ ο Παναθη-
ναϊκός βρήκε δίχτυα με τον Παλάσιος να δίνει στον 
Ιωαννίδη, αυτός στον Πούχατς που στην πρώτη του 
επαφή με τη μπάλα την την έστειλε στα δίχτυα. Ο 
διαιτητής της αναμέτρησης πήγε στο VAR να τσεκά-
ρει τη φάση για φάουλ του Ιωαννίδη στην αρχή της 
φάσης πάνω στον Βήχο και ακύρωσε το δεύτερο 
γκολ του τριφυλλιού.

Ο Παναθηναϊκός χωρίς να εντυπωσιάσει με την εμφάνιση του επικράτησε του Λεβαδειακού εκτός 
έδρας με 1-0 με σκόρερ τον Βέρμπιτς και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα που ήταν και το 
ζητούμενο μετά από δύο σερί ισοπαλίες.

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 
0-1: Επιστροφή στις νίκες για 0-1: Επιστροφή στις νίκες για 
τους πράσινουςτους πράσινους

ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΚ 2-1:
Οι εντυπωσιακοί Ηπειρώτες 
σταμάτησαν το νικηφόρο σερί 
της Ένωσης

Το 2023 ξεκίνησε με το... αριστερό για την ΑΕΚ. Η Ένωση είχε 
να δεχθεί γκολ από το ματς με τον Αστέρα (6 Νοεμβρίου), 
έφαγε δύο γκολ στους Ζωσιμάδες και ηττήθηκε 2-1 από τον 
ΠΑΣ Γιάννινα. Τα γκολ για την ομάδα του Θανάση Στάικου 
πέτυχαν οι Ριένστρα και Μπάλαν, ενώ για την Ένωση μείωσε 
ο Αραούχο.
Με αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕΚ έμεινε στους 35 βαθμούς και 
πηγαίνει στο ντέρμπι κορυφής στην OPAP Arena, ούσα στο -7 

από τον Παναθηναϊκό. Στον αντίποδα ο ΠΑΣ έκανε σημαντικό άλμα 
από τη ζώνη του υποβιβασμού, φτάνοντας στους 14 βαθμούς.

Το ματς
Στο πρώτο μέρος ο ΠΑΣ Γιάννινα έπαιξε έξυπνα, περιμένοντας την 
ΑΕΚ και την χτύπησε στην αντεπίθεση, εκμεταλλευόμενος την ταχύ-
τητα των επιθετικών του. Η Ένωση είχε ένα καλό διάστημα μεταξύ του 
20ου λεπτού αλλά και του δεύτερου γκολ που σημείωσαν οι Ηπειρώ-
τες, αλλά δεν κατάφεραν να ισοφαρίσουν το παιχνίδι.
Η πρώτη απειλή στο πρώτο μέρος ήταν στο πέμπτο λεπτό. Ο Γκαρσία 
έπιασε μια κεφαλιά έπειτα από γέμισμα του Σιντιμπέ αλλά η μπάλα 
πέρασε άουτ.
Μετά το 1-0 του ΠΑΣ η Ένωση έχασε τεράστια ευκαιρία να προηγη-
θεί με τον Αραούχο στο 17’. Ο αρχηγός της Ένωσης με ωραία κίνηση 
απέφυγε έναν αντίπαλο, αλλά από κοντά έστειλε την μπάλα άουτ. Ο 
ΠΑΣ απάντησε με το ωραίο σουτ του Μπάλαν, ωστόσο κατέληξε ελά-
χιστα άουτ.
Η προσπάθεια του Γκαρσία στο 24’ έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ, 
ενώ τέσσερα λεπτά μετά ο Σιντιμπέ μέσα από την περιοχή είδε την 
προσπάθειά του να πηγαίνει άουτ.
Ο ΠΑΣ πέτυχε και δεύτερο γκολ στο πρώτο μέρος και «πάγωσε» τους 
παίκτες του Αλμέιδα, οι οποίοι απείλησαν ελάχιστα μέχρι και τη λήξη 
του πρώτου μέρους το γκολ που σημείωσε ο ΠΑΣ.
Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ μπήκε δυνατά και το δοκάρι του Φερνάντες 
στο 48’ ήταν ο... προάγγελος του τέρματος του Αραούχο. Η Ένωση 
συνέχισε να πιέζει έχοντας νέα πνοή μετά το γκολ στην προσπάθειά 
της να πάρει κάτι από το ματς.
Μετά το τέρμα του Αραούχο η Ένωση απείλησε στο 62ο λεπτό. Ο 
Άμραμπατ έστρωσε όμορφα στον Σιντιμπέ, αυτός δοκίμασε το σουτ 
αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Σταδιακά ο ΠΑΣ έπαιζε και με το χρόνο, 
κόβοντας τον ρυθμό των επιθέσεων της ΑΕΚ. Ο Τσούμπερ πέρασε 
στον αγωνιστικό χώρο στο 74’ και δευτερόλεπτα μετά έστειλε την 
μπάλα ελάχιστα άουτ.
Δέκα λεπτά μετά ήταν η σειρά του Χατζισαφί να απειλήσει. Ο Ιρανός 
μπακ έκανε το σουτ λίγο έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε 
άουτ. Στο 90+5’ σε φάση διαρκείας στα καρέ του Τσιντώτα, ο Γιόν-
σον δοκίμασε ένα σουτ το οποίο κόπηκε από την άμυνα και κατέληξε 
άουτ.
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Ο 
Ολυμπιακός πέρασε χωρίς πρό-
βλημα από τη Νίκαια επικρατώ-
ντας 2-0 του Ιωνικού με τα γκολ 
των Μπακαμπού (34’) και Φορ-

τούνη (40’). Δεύτερη σερί νίκη για τους ερυ-
θρόλευκους, που είναι στο -3 από την ΑΕΚ 
και στο -10 από τον Παναθηναϊκό.
Ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί σ το 
2023 και πήρε το δεύτερο σερί του 
τρίποντο. Οι ερυθρόλευκοι πέρασαν 
από τη Νεάπολη επικρατώντας 2-0 του 
Ιωνικού για την 16η αγωνιστική της 
Super League.
Οι ερυθρόλευκοι ήταν ανώτεροι και στο 
34ο λεπτό μπήκαν μπροστά στο σκορ με 
τον Μπακαμπού. Έξι λεπτά αργό-
τερα με όμορφο γκολ του Φορ-
τούνη οι Πειραιώτες διπλα-
σίασαν τα τέρματά τους. 
Πρώτη τελική έκαναν οι 
γηπεδούχοι στο 88’, σ’ 
ένα ματς που ντεμπούτο 
έκανε ο Ροντινέι.
Ο Ολυμπιακός έφτασε 
τους 32 πόντους και 
μείωσε στο -3 από την 
ΑΕΚ, ενώ βρίσκεται στο 
-10 από τον Παναθηναϊκό. 
Τελευταίοι με οκτώ βαθ-
μούς παρέμειναν οι Νικαιώ-
τες.

Το ματς
Ο Ολυμπιακός είχε από νωρίς την κατοχή 
της μπάλας δείχνοντας τις διαθέσεις του. Στο 
13’ έχασε την πρώτη του καλή στιγμή. Ο 
Χάμες τροφοδότησε τον Φορτούνη δεξιά 
της περιοχής, έκανε το σουτ και η μπάλα 
πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Χου-
τεσιώτη.
Οι ερυθρόλευκοι επέμεναν, πατούσαν πιο 
συχνά στην περιοχή των γηπεδούχων και 
στο 34’ άνοιξαν το σκορ. Ο Ίνμπομ Χουάνγκ 
έκανε την πάσα στον Μπακαμπού, ο οποίος 
βρήκε κενό χώρο στα δεξιά, πάτησε περι-
οχή και με ένα δυνατό δεξί σουτ νίκησε τον 
τερματοφύλακα του Ιωνικού.
Ο Ολυμπιακός πριν από το τέλος του πρώ-
του μέρους κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει 
την υπεροχή του με ένα δεύτερο γκολ και 

μάλιστα με εκπληκτικό τρόπο. Ο Κώστας 
Φορτούνης πήρε την μπάλα, σύγκλινε, ελευ-
θερώθηκε και με όμορφο σουτ εκτός περι-
οχής σκόραρε.
Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο και στο δεύ-
τερο μέρος, με τον ρυθμό να είναι σαφέ-
στατα πιο αργός. Στο 54ο λεπτό ο Χάμες 
έκανε το σουτ στην κίνηση, με τον Χουτεσι-
ώτη να μπλοκάρει εύκολα. Οι ερυθρόλευκοι 
είχαν κι άλλες τελικές, με τον κίπερ του Ιωνι-
κού να έχει απάντηση.
Ο Μίτσελ προχώρησε σε αλλαγές στη συνέ-
χεια, ωστόσο ο Ολυμπιακός συνέχιζε να 
έχει την υπεροχή με τον Μασούρα (80’) και 

τον Αραμπί (90’) να έχουν καλές στιγμές.
Ο Ιωνικός έκανε την πρώτη του 

τελική στο 88’, σ’ ένα εύκολο 
βράδυ για τους ερυθρόλευ-

κους.

Μίτσελ: «Η αυτο-
πεποίθησή μας α-
νεβαίνει από τα 
καλά μας παιχνί-
δια»
Ο Μίτσελ μετά την επι-
κράτηση του Ολυμπια-

κού επί του Ιωνικού με 
2-0 στη Νίκαια αναφέρ-

θηκε στο καλό παιχνίδι της 
ομάδας του ενώ μίλησε και για 

την αυτοπεποίθηση των «ερυθρό-
λευκων» που ανεβαίνει με τις συνεχόμε-
νες νίκες.
«Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, ένα καλό πρώτο 
ημίχρονο όπως και στα Γιάννινα και συνε-
χίσαμε με τον ίδιο τρόπο και στο δεύτερο 
μέρος».

Για το ντεμπούτο του Ροντινέι:
«Τα πάει πάρα πολύ καλά, είμαστε ευχαρι-
στημένοι. Δεν φάνηκε πως είναι τόσο λίγο 
καιρό μαζί μας».
Για την ήττα της ΑΕΚ και την μείωση της δια-
φοράς και αν αυτό ανεβάζει και την αυτοπε-
ποίθηση της ομάδας:
«Για την αυτοπεποίθηση μας αυτό που είναι 
καλό είναι να συνεχίσουμε εμείς να κάνουμε 
τέτοιες εμφανίσεις όπως κάνουμε τον τελευ-
ταίο καιρό».

Ο 
ΠΑΟΚ βγήκε νικητής από το 
ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Ο Δικέ-
φαλος επικράτησε 1-0 του Άρη 
χάρη στο γκολ του Ίνγκασον στο 

45+2’ για την 12η αγωνιστική και έφτασε 
τους 32 βαθμούς πιάνοντας τον Ολυμπια-
κό. Βρίσκεται στο -3 από την ΑΕΚ και στο 
-10 από τον Παναθηναϊκό.
Το πρώτο ντέρμπι Θεσσαλονίκης για το 
2023 βάφτηκε ασπρόμαυρο. Ο ΠΑΟΚ 
υποδέχθηκε τον Άρη στην Τούμπα για την 
16η αγωνιστική της Super League και επι-
κράτησε 1-0.
Ο Δικέφαλος ήταν καλύτερος στο πρώτο 
μέρος και κατάφερε να πάρει «κεφάλι» με 
ανάποδο ψαλίδι του Ίνγκασον στο 45+2’. 
Μάλιστα νωρίτερα είχε χάσει πέναλτι, ενώ 
είχε και δοκάρι. Στο δεύτερο μέρος ο Άρης 
ανέβασε τον ρυθμό του, πήρε κατοχή, 
ωστόσο δεν κατόρθωσε να βρει απάντηση 
στο γκολ του Ισλανδού.
Κάπως έτσι, ο ΠΑΟΚ έφτασε τον Ολυμπι-
ακού στους 32 πόντους. Βρίσκεται στο 
-3 από την δεύτερη ΑΕΚ και στο -10 από 
τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Οι κίτρινοι 
έμειναν στους 25 πόντους και είναι στην 
έκτη θέση.

Το ματς
Στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού οι δύο 
ομάδες αλληλοεξουδετερώνονταν με τον 
ΠΑΟΚ να έχει μία παραπάνω διάθεση να 
ελέγξει την κατοχή. Μετά το 16ο λεπτό η 
εικόνα άλλαξε, με τον Δικέφαλο να έχει την 
πλήρη πρωτοβουλία των κινήσεων.
Στο 17’ υπήρξε τσεκ στο VAR για χέρι παί-
κτη του Άρη, έπειτα από κεφαλιά του Ολι-
βέιρα. Ο Μπόγκναρ έδειξε την άσπρη 
βούλα, με τον Σβαμπ να αναλαμβάνει την 
εκτέλεση. Ο Αυστριακός δεν κατάφερε να 
νικήσει τον Κουέστα, ο οποίος έδιωξε την 
μπάλα στο δοκάρι.
Από εκεί και πέρα οι παίκτες του Λουτσέ-
σκου ήταν εκείνοι που είχαν το πάνω χέρι. 
Στο 32’ ο Ζίβκοβιτς γέμισε στην περιοχή, ο 
Κουλιεράκης στο δεύτερο δοκάρι πήρε την 
κεφαλιά, η μπάλα έσκασε στο έδαφος και 
έφυγε έξω. Δύο λεπτά αργότερα ο ΠΑΟΚ 
άγγιξε το γκολ. Ο Κωνσταντέλιας είδε την 

κίνηση του Νάρεϊ στα αριστερά, εκείνος 
πλάσαρε, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο 
δοκάρι.
Ο ΠΑΟΚ συνέχιζε να έχει το πάνω χέρι και 
στο 45+2’ πήρε προβάδισμα στο σκορ. 
Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε κόρνερ από τα αρι-
στερά, ο Κουλιεράκης πήρε την κεφαλιά 
στο δεύτερο δοκάρι και από την κορυφή 
της μικρής περιοχής ο Ίνγκασον με ανά-
ποδο ψαλίδι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Το δεύτερο μέρος άργησε να βρει ρυθμό, 
καθώς υπήρξε και μία μίνι διακοπή. Ο 
Άρης ισορρόπησε κάπως όσον αφορά 
στην κατοχή, χωρίς ωστόσο να μπορεί να 
γίνει απειλητικός, ενώ ο ΠΑΟΚ μπορούσε 
να βρει κενούς χώρους στα μετόπισθεν. 
Στο 70’ ο Ντόουγκλας Αουγκούστο έκανε 
το σουτ εκτός περιοχής αναγκάζοντας τον 
Κουέστα να διώξει με δυσκολία.
Ο Άλαν Πάρντιου προχωρούσε σε αλλαγές 
επιχειρώντας να κάνει την ομάδα του πιο 
επιθετική, με τον ΠΑΟΚ από την πλευρά 
του να έχει το μυαλό του περισσότερο 
στην διαχείριση. Ο Δικέφαλος δεν απειλή-
θηκε σημαντικά και κατόρθωσε να πάρει 
το τρίποντο.
Λουτσέσκου: «Η νίκη επί του Άρη δίνει 
αυτοπεποίθηση σ’ εμάς και ενθουσιασμό 
στον κόσμο»
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέ-
σκου στη NOVA: Για τα στοιχεία που έδω-
σαν τη νίκη στον ΠΑΟΚ: «Δύο στοιχεία. 
Είχαμε καλή ένταση στο πρώτο μέρος, 
όταν δεν είχαμε την μπάλα. Ήμασταν πολύ 
επιθετικοί στο πρέσινγκ. Ήμασταν πολύ 
καλοί και στη δημιουργία. Στο δεύτερο 
μέρος ήμασταν πιο πειθαρχημένοι τακτικά 
και καταφέραμε να πάρουμε τους τρεις 
βαθμούς».
Για το τι αλλάζει για τον ΠΑΟΚ με αυτή 
τη νίκη: «Ουσιαστικά αυτό που αλλάζει 
για εμάς είναι ότι παίρνουμε τους τρεις 
βαθμούς και έχουμε καλύτερο πλασάρι-
σμα στη βαθμολογία. Από εκεί και πέρα 
μας δίνει αυτοπεποίθηση η νίκη. Είναι 
ένα ντέρμπι απέναντι σε μια ομάδα στην 
ίδια πόλη που δίνει χαρά στον κόσμο μας. 
Αυτός ο ενθουσιασμός είναι θετικός και 
για εμάς στα αποδυτήρια».

Ιωνικός - Ολυμπιακός 0-2:

Πέρασε από τη Νίκαια με 
Μπακαμπού και Φορτούνη

ΠΑΟΚ - Άρης 1-0: 

Ο Ίνγκασον έβαψε 
ασπρόμαυρο το πρώτο ντέρμπι 
του 2023
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

Σ
ε έναν τελικό πραγματική διαφήμιση 
του βόλεϊ, ο Παναθηναϊκός κατάφερε 
να κάνει ποδαρικό στο 2023 με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι «πράσι-

νοι» του Δημήτρη Ανδρεόπουλου επικράτη-
σαν στο ΒΑΚ του Ηρακλείου του ΠΑΟΚ με 3-
1 (25-20, 32-34, 25-19, 25-22), κατακτώντας 
το Super Cup.
Το «τριφύλλι» με το 3-1 επί του «δικεφά-
λου του βορρά» πέτυχε την 4η φετινή νίκη 
κόντρα στους «ασπρόμαυρους», έχοντας σε 
εξαιρετική βραδιά τους ασταμάτητους Κόβαρ 
και Ερνάντες. Από την πλευρά τους οι Θεσ-
σαλονικείς προσπάθησαν, αλλά τα πολλά 
χαμένα σερβίς ήταν τροχοπέδη για να μπορέ-
σουν να κατακτήσουν αυτοί τον πρώτο τίτλο 
της νέας χρονιάς.

Ντέρμπι μέχρι το 18-18 το πρώτο
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή 
και το πρώτο σετ. Ένα σετ που ήταν ντέρ-
μπι μέχρι και το 18-18 με τις δύο ομάδες να 
μην μπορούν να πάρουν την διαφορά. Στο 
σημείο εκείνο ένα σερί 4-0 για τους «πρά-
σινους» έδωσε ουσιαστικά το σετ στο «τρι-
φύλλι» με τους τυπικά φιλοξενούμενους να 
μην μπορούν να αντιδράσουν και το 1-0 να 
είναι γεγονός και μάλιστα με χαρακτηριστική 
άνεση.

Φοβερό το δεύτερο
Στο δεύτερο σετ είχαμε μια διαφήμιση του 
βόλεϊ, με τις δύο ομάδες να μας προσφέρουν 
πλούσιο θέαμα. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε σχετικά 
νωρίς να πάρει το προβάδισμα, ανεβάζοντας 
την διαφορά στους 5 πόντους (14-19), δεί-
χνοντας έτοιμος για ένα σχετικά εύκολο 1-1. 
Οι «πράσινοι» από την πλευρά τους αντέ-
δρασαν και στο 22-24 κατάφεραν να ισο-
φαρίσουν σε 24-24. Από εκείνο το σημείο 

είδαμε μια τεράστια «μάχη» ανάμεσα στους 
δύο φιναλίστ, με το σετ να κρίνεται στους 34 
πόντους και τους Θεσσαλονικείς να κάνουν 
το 32-34 ισοφαρίζοντας το ματς.

Σχετικά άνετα το 2-1
Το τρίτο σετ πήγε με σχετική άνεση στον 
Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» κατάφεραν 
από νωρίς να πάρουν την διαφορά, εκμε-
ταλλευόμενοι σε μεγάλο βαθμό τα πολλά 
χαμένα σερβίς του ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Γιό-
σκο Μιλενκόσκι προσπάθησε να πιέσει όσο 
περισσότερο γινόταν, κάτι που δεν της βγήκε 
σε καμία περίπτωση με το «τριφύλλι» να 
κάνει με άνεση το 2-1, παίρνοντας σημαντικό 
προβάδισμα.

Πίεσε ο ΠΑΟΚ, αλλά ο Παναθηναϊ-
κός δεν θα το έχανε
Από την στιγμή που έγινε άνετα το 2-1 ο 
ΠΑΟΚ παίζοντας ουσιαστικά με την πλάτη 
στον τοίχο, μπήκε πιο δυνατά και πίεσε 
τους «πράσινους» παίρνοντας προβάδισμα 
τριών πόντων (9-12). Από εκείνο το σημείο οι 
τυπικά γηπεδούχοι αντέδρασαν και κατάφε-
ραν να ισοφαρίσουν σε 13-13 και να πάρουν 
μετά το προβάδισμα με 16-15. Στο 18-17 
ουσιαστικά κρίθηκαν τα πάντα, καθώς μια 
επίθεση του Ερνάντες, ένα μπλοκ του Κου-
βανού στον Ράπτη και μια λάθος επίθεση του 
Βουλκίδη έκαναν το 21-17 και ουσιασατικά τα 
πάντα τελείωσαν εκεί με τον Παναθηναϊκό να 
πανηγυρίζει την κατάκτηση του Super Cup.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Ερνά-
ντες με 28 πόντους και τον ακολούθησαν οι 
Κόβαρ με 22 και μόλις 1 χαμένη επίθεση και 
ο Φράγκος με 10. Για τους ηττημένους ο Βαν 
ντεν Ντρις είχε 21 και ο Ράπτης 13, αλλά δεν 
έφτασαν για να μπορέσει η ομάδα τους να 
πάρει το τρόπαιο.

Super Παναθηναϊκός και ποδαρικό 
στο 2023 με τίτλο οι «πράσινοι» 

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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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! 

Λ
άρισα και Παναθηναϊκός Β’ ανα-
δείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο πλαί-
σιο της 9ης αγωνιστικής της Super 
League 2, με το «τριφύλλι» να ι-

σοφαρίζει στις τελευταίες στιγμές του ματς.
Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στη τελευ-
ταία του φάση, ΑΕΛ και Παναθηναϊκός 
αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο Αλκα-
ζάρ σ το πλαίσ ιο της 9ης αγων ισ τ ι-
κής της Super League 2. Οι γηπεδούχοι 
ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ με τον 
Δημήτρη Μαυριά στο 34’. Οι «πράσινοι» 
ισοφάρισαν με τον Μπιλάλ στο 51’ και οι 
γηπεδούχοι ξαναπήραν το προβάδισμα 
στο 69’ με τον Καλουτσικίδη.
Οι «βυσσινί» κρατούσαν τη νίκη μέχρι 
το 97’ αλλά ο Ρόμπι έστειλε τη μπάλα στο 
πλεκτό με εναέριο προβολή μετά από 
εκτέλεση φάουλ του Ταβάρες και δια-
μόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.
Έπειτα από αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕΛ βρί-
σκεται στη 4η θέση με 16 πόντους και η 
δεύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού στη 10η 
θέση με 10.

Ολυμπιακός Β’: Ήττα στην Ιεράπε-
τρα με 2-0 από τον τοπικό ΟΦΙ
Ο ΟΦ Ιεράπετρας πανηγύρισε το νικηφόρο 
αποτέλεσμα με 2-0 επί της ομάδας του Ολυ-
μπιακού Β’, που είχε ένα χαμένο πέναλτι.
Ο ΟΦ Ιεράπετρας πήρε το ματς έχοντας από 
ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Στο α’ μέρος 
σκόραρε με κεφαλιά του Βουό, άλλοτε παί-
κτη του ΟΦΗ, στο 14’. Στο 58’ ο Καζάου με 
σουτ έκανε το τελικό 2-0.
Στο 84’ ο Κωστή έχασε πέναλτι για τον Ολυ-
μπιακό Β’. Ο Κυρίτσης λειτούργησε σωστά 
και δεν άφησε τον παίκτη του Ολυμπιακού 
Β’ να παραβιάσει την εστία του.

Ηλιούπολη - Απόλλων Σμύρνης 1-
2
Στο κυνήγι της πρωτοπόρου Κηφισιάς 
έμεινε ο Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος επέ-
στρεψε στις νίκες επικρατώντας εκτός έδρας 

της Ηλιούπολης με 1-2. Η Ελαφρά Ταξιαρ-
χία έβαλε τις βάσεις της νίκης από το πρώτο 
μέρος με τον Σίγκνεβιτς στο 11’ και τον 
Χαλίμι στο 43’ να βρίσκουν δύο γκολ πριν 
την ανάπαυλα επιβεβαιώνοντας την κυρι-
αρχία του Απόλλωνα στο παιχνίδι. Η Ηλιού-
πολη μπήκε ξανά στο ματς στο 70’ όταν ο 
Ανδρέου με κεφαλιά μείωσε σε 1-2, όμως ο 
Απόλλων Σμύρνης κράτησε το προβάδισμα 
ως το τέλος φεύγοντας με το «τρίποντο».

Προοδευτική-Παναχαϊκή 0-1
«Απόδραση» για την Παναχαϊκή από το 
Κερατσίνι. Οι Αχαιοί νίκησαν με 1-0 την 
Προοδευτική στο «Παναγιώτης Σαλπέας» 
και έφτασαν τους 18 βαθμούς, αφήνοντας 
τους Βυσσινί στη 12η θέση με έξι βαθμούς. 
Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι, είχαν 
ευκαιρίες και στο 78’ μετά από εκτέλεση 
κόρνερ του Κέρι, ο Αλεξόπουλος πήρε την 
κεφαλιά και πέτυχε το γκολ που έκρινε το 
ματς. Η ομάδα του τιμωρημένου σε αυτό το 
ματς, Σούλη Παπαδόπουλου, τρέχει αήττητο 
σερί τεσσάρων αγωνιστικών, με τρεις νίκες 
και μια ισοπαλία.

ΠΑΟΚ Β’ – Απόλλων Λάρισας 6-
1: Καταιγιστικός έκανε ποδαρικό 
με… εξάρα στο 2023!
Ο ΠΑΟΚ Β υποδέχθηκε για την 9η αγω-
νιστική του Βορείου ομίλου της Betsson 
Super League 2 τον Απόλλωνα Λάρισας και 
δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να τον 
φιλοδωρήσει με έξι γκολ!
Ο ΠΑΟΚ Β έκανε ποδαρικό στο 2023 με 
εύκολη νίκη (6-1) και απίστευτη εμφάνιση 
στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης 
κόντρα στον Απόλλωνα Λάρισας.
Ενισχυμένος από την παρουσία τριών παι-
κτών της πρώτης ομάδας (Μιχαηλίδης, 
Κουαλιάτα, Τζίμας) ο «Δικέφαλος» ήθελε 
να κατακτήσει ένα ακόμη τρίποντο και να 
παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας 
(έφτασε τους 19 βαθμούς σε 8 αγώνες) του 
βόρειου ομίλου.
Το εμπόδιο του Απόλλωνα Λάρισας, που 
προερχόταν από τρεις διαδοχικές ήττες και 
πήγε στη Θεσσαλονίκη με μόλις 15 ποδο-
σφαιριστές, αποδείχθηκε πολύ χαμηλό για 
τους «ασπρόμαυρους» που ήταν καταιγι-
στικοί στο πρώτο 45λεπτο στήνοντας πάρτι 
μπροστά από την εστία του Οικονομόπου-
λου, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή 

στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης.
Ο Γιάννης Μιχαηλίδης άνοιξε το χορό των 
γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 15ο 
λεπτό γράφοντας το 1-0, τρία λεπτά αργό-
τερα ήταν η σειρά του Νίκο Κουαλιάτα να 
βρει δίχτυα και με το πρώτο του γκολ με τη 
φανέλα της δεύτερης ομάδας του «Δικεφά-
λου» να κάνει το 2-0 (18’).
Το πιο όμορφο από τα πέντε γκολ του ΠΑΟΚ 
Β στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης ήρθε 
στο 29ο λεπτό από τον Βασίλη Γκορντεζιάνι. 
Ο 20χρονος επιθετικός, που τρία λεπτά 
νωρίτερα σημάδεψε το κάθετο δοκάρι με 
σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, είδε την 
μπάλα να στρώνεται μπροστά του και με 
αδιανόητο ψαλίδι από το ύψος της μεγάλης 
περιοχής άφησε άναυδο τον τερματοφύ-
λακα του Απόλλωνα Λάρισας για το 3-0.
Η συνέχεια ανήκε στον Ζήση Χατζηστραβό, 
ο οποίος στο 35ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι 
ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0, ενώ 
στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, 
μετάαπό ασίστ του Λευτέρη Τασίουρα, ο 
νεαρός μεσοεπιθετικός του «Δικεφάλου» 
έβαλε το κερασάκι στην τούρτα της απίστευ-
της εμφάνισης του ΠΑΟΚ Β στο πρώτο ημί-
χρονο με το δεύτερο προσωπικό γκολ γρά-
φοντας το 5-0.
Στο ξεκίνημα του β’ μέρους και πιο συγκε-
κριμένα στο 52ο λεπτό, ο Απόλλων Λάρισας 
βρήκε το γκολ, μετά από λάθος των γηπε-
δούχων στο χώρο της μεσαίας γραμμής, 
μειώνοντας με ωραία ατομική ενέργεια του 
Σιατραβάνη σε 5-1.
Μετά τις δύο αλλαγές του Πάμπλο Γκαρσία 
ο συμπατριώτης του, Νίκο Κουαλιάτα, βρέ-
θηκε να αγωνίζεται στη θέση «10», ενώ με 
την είσοδο του, ως αλλαγή στο ματς, ο Βλά-
ντιμιρ Μπράντοβιτς πρόσθεσε κι αυτός το 
όνομα του στη λίστα των «ασπρόμαυρων» 
σκόρερ. Στο 69ο λεπτό από την ασίστ του 
Τσοπούρογλου ο Βόσνιος μεσοεπιθετικός 
έκανε το 6-1.

Απόλλων Πόντου-Πανσερραϊκός 
0-2
Ένα δύσκολο αλλά πολύτιμο τρίποντο πήρε 
ο Πανσερραϊκός στην έδρα του Απόλλωνα 
Πόντου, νικώντας με 1-0 και φτιάχνοντας 
διαφορά στη θέση ανόδου. Στο πρώτο 
μέρος οι φιλοξενούμενοι έψαξαν το γκολ 
που θα πρόσφερε ηρεμία και βάσεις για το 
τρίποντο και το βρήκαν λίγο πριν τη λήξη 
του πρώτου 45λεπτου. Συγκεκριμένα ο 
Κανίς βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και με 
ωραία κεφαλιά έκανε το 1-0 για την ομάδα 
των Σερρών. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παν-
σερραϊκός είχε τις φάσεις για να... τελειώσει 
το παιχνίδι αλλά το σκορ έμεινε το υπέρ του 
1-0 μέχρι το 83ο λεπτό, όταν ο Σαϊντ έκανε 
το 2-0 και «κλείδωσε» τους τρεις βαθμούς 
για την ομάδα του. Στο τελευταίο σφύριγμα, 
το σκορ δεν άλλαξε και ο Πανσερραϊκός 
έφτασε τους 19 βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Αναγέννηση Καρδίτσας-Ηρακλής 
1-0
Παρότι ήταν ένα παιχνίδι με λίγες φάσεις 
σε 90 λεπτά αγώνα, Αναγέννηση Καρδίτσας 
και Ηρακλής έκαναν... θρίλερ τα τελευταία 
λεπτά της αναμέτρησης, με τους γηπεδού-
χους να παίρνουν τους πολύτιμους τρεις 
βαθμούς. Το πρώτο 45λεπτο ήταν αρκετά... 
κλειστό, δίχως πολλές τελικές προσπάθειες 

και αρκετά φάουλ στη μεσαία γραμμή από 
τους παίκτες και των δύο ομάδων. Οι γηπε-
δούχοι είχαν μία καλή φάση στο 40’ αλλά 
χωρίς να βρει το πολυπόθητο γκολ. Στο δεύ-
τερο μέρος το ματς «άνοιξε» και οι δύο σύλ-
λογοι έψαξαν το τέρμα που ήθελαν να πετύ-
χουν όμως μέχρι την ολοκλήρωση των 90 
λεπτών δεν το είχαν καταφέρει. Τελικά στο 
6ο λεπτό των καθυστερήσεων οι γηπεδού-
χοι κέρδισαν πέναλτι, ο Βελλίδης αντίκρισε 
την κόκκινη κάρτα και ο Κοζορώνης ευστό-
χησε από την άσπρη βούλα για το τελικό 
1-0.

Διαγόρας Ρόδου-Αλμωπός Αρι-
δαίας 1-0
Νίκη που τον ανέβασε ακόμα περισσότερο 
στην βαθμολογία πέτυχε ο Διαγόρας Ρόδου 
κόντρα στον Αλμωπό Αριδαίας (1-0) μπαί-
νοντας με το δεξί στο 2023. Οι γηπεδούχοι 
επέβαλλαν από την αρχή τον ρυθμό τους και 
προσπάθησαν να βρουν τον δρόμο προς τα 
δίχτυα με κάθε τρόπο αλλά χωρίς ιδιαίτερη 
επιτυχία στο πρώτο μέρος. Στην επανάληψη 
όμως ο Καραμάνης κατάφερε να ανοίξει το 
σκορ στο 65’ με σουτ όμως οι φιλοξενούμε-
νοι δεν τα παράτησαν και βρήκαν τον δρόμο 
προς την ισοφάριση. Συγκεκριμένα στο 88ο 
λεπτό ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα 
και ο Έππας ευστόχησε για το τελικό 1-1.

Αιγάλεω - Καλαμάτα 1-1: Μοιρα-
σιά στο «Μαυροθαλασσίτης»
Στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» η Καλα-
μάτα προηγήθηκε κόντρα στη ροή του ματς 
αλλά το Αιγάλεω βρήκε το γκολ της ισοφάρι-
σης από την άσπρη βούλα στο 82΄και έσωσε 
τον βαθμό της ισοπαλίας.
Μοιρασιά στο Αιγάλεω. Στο «Σταύρος Μαυ-
ροθαλασσίτης» η τοπική ομάδα βρέθηκε με 
την πλάτη στον τοίχο, όταν η Καλαμάτα προ-
ηγήθηκε κόντρα στη ροή του ματς, αλλά οι 
γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 1-1 στο 82’ και 
έσωσαν τον βαθμό της ισοπαλίας.
Στο πρώτο ημίχρονο το ματς ήταν ισορρο-
πημένο με τις δυο ομάδες να έχουν αμφό-
τερες καλές στιγμές για να προηγηθούν. Στο 
δεύτερο μέρος το σύνολο του Θωμά Γράφα 
ήταν ανώτερο αλλά η Μαύρη Θύελλα κατά-
φερε να προηγηθεί. Στο 64’ μετά από μπα-
λιά του Ματέους, o Tάτος έκανε την κεφαλιά, 
ο Σικαλιάς έβγαλε με δυσκολία και ο Ρόβας 
εξ επαφής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Στο 
80’ ο Μαβινγκά έκανε πέναλτι, ο Τσιλιγκί-
ρης το εκτέλεσε εύστοχα και διαμόρφωσε 
το τελικό 1-1.

ΑΕΚ Β’: Ανακοινώθηκε η απόκτη-
ση του Ζίνι
Η ΑΕΚ Β’ γνωστοποίησε την ολοκλήρωση 
της μεταγραφής του Ζίνι, η οποία καθυστέ-
ρησε να ανακοινωθεί λόγω γραφιοκρατι-
κών θεμάτων. Ο 20χρονος Ανγκολέζος επι-
θετικός έγινε επίσημα παίκτης της δεύτερης 
ομάδας της «Ένωσης», αφού αποκτήθηκε 
με την μορφή δανεισμού από την 1ο ντε 
Αγκόστο της Ανγκόλας. Η συμφωνία είναι 
μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι και εμπερι-
έχει και οψιόν αγοράς για την πλευρά της 
ΑΕΚ, που δεν έχει όμως υποχρεωτικό χαρα-
κτήρα. Το συμβόλαιο του Ζίνι με την ομάδα 
έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2024. Ο 
παίκτης προπονείται με την δεύτερη ομάδα 
της ΑΕΚ από τις αρχές Νοεμβρίου.
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Επιτέλους, εκτός έδρας νίκη για την Ομόνοια. Οι πράσινοι χάρις 
σε γκολ των Κακουλλή (22’, 43’) και Ανσαριφάρντ (50’) πανη-
γύρισαν τη νίκη με 3-0 επί της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου, στο 
«Τάσος Μάρκου», για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος, 
η οποία είναι η πρώτη μακριά από το ΓΣΠ μετά από τρεις μήνες 
και μόλις η δεύτερη στη σεζόν. Τελευταίο εκτός έδρας τρίποντο 
ήταν κόντρα στη Δόξα (2-0), τον περασμένο Οκτώβριο.
Οι πράσινοι έδωσαν έτσι συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, 
μετά τη νίκη (2-0) επί του Απόλλωνα. Χάρις στην ένατη νίκη 
τους στο πρωτάθλημα και τέταρτη στα πέντε τελευταία ματς, 

ανέβηκαν στους 28 βαθμούς, μειώνοντας στους 9 βαθμούς την από-
σταση από την κορυφή και στους 4 από την τέταρτη θέση (έχοντας 
ματς περισσότερο).
Επέστρεψαν στις ήττες οι βυσσινί, μετά τη νίκη (3-0) επί της Δόξας. 
Είναι η πέμπτη ήττα στις έξι τελευταίες αναμετρήσεις ενδέκατη συνο-
λικά στο πρωτάθλημα, που αφήνει την ομάδα του Μαρίνου Σατσιά 
στους 14 βαθμούς και την 11η θέση.
Για την 18η αγωνιστική, η Ομόνοια υποδέχεται τη Δόξα το Σάββατο 
(7/1), ενώ το Παραλίμνι φιλοξενείται από τη Νέα Σαλαμίνα, μια ημέρα 
νωρίτερα (Παρασκευή, 6/1).

Το ματς
Τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης από το πρώτο λεπτό είχε η 
Ομόνοια. Οι πράσινοι κράτησαν μπάλα από το ξεκίνημα και έψαξαν 
για διαδρόμους προς την περιοχή του Κόστιτς. Δυσκολεύτηκαν όμως 
αρκετά απέναντι στη μαζική άμυνα της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου, η 
οποία προσπάθησε να χτυπήσει μέσω αντεπιθέσεων. Ήταν μάλιστα 
αυτή που απείλησε πρώτη στο ματς, όταν στο 16ο λεπτό ο Ουζόχο 
μπλόκαρε το σουτ του Βουτσένοβιτς.
Το «τριφύλλι» από την άλλη κατάφερε στο 23’ να αξιοποιήσει την 
πρώτη του καλή ευκαιρία στο ματς και να πάρει προβάδισμα στο 
σκορ, όταν ο Κακουλλής έκλεψε, μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε 
υποδειγματικά τον Σέρβο τερματοφύλακα. Το παιχνίδι συνεχίστηκε 
στον ίδιο ρυθμό και μετά το γκολ της Ομόνοιας, που στο 43’ διπλα-
σίασε τα τέρματα της, ξανά με τον Κακουλλή. Μετά από γύρισμα του 
Μπάρκερ, ο Κύπριος επιθετικός έσπρωξε απλά και εύκολα την μπάλα 
στα δίκτυα και έγραψε το 2-0.
Το Παραλίμνι μπήκε με διάθεση να ανέβει μέτρα και να ψάξει το γκολ 
που θα το έβαζε ξανά στο παιχνίδι της διεκδίκησης βαθμολογικού 
κέρδους, όμως οι φιλοξενούμενοι φρόντισαν να του «κόψουν τον 
αέρα» από νωρίς. 
Στο 50ο λεπτό ο Ανσαριφάρντ, μετά από γύρισμα του Ψάλτη από 
δεξιά και σουτ στην κίνηση διαμόρφωσε το 3-0 και «κλείδωσε» το 
τρίποντο για την ομάδα της Λευκωσίας. 
Έστω και έτσι, οι βυσσινί προσπάθησαν για το καλύτερο, «αγγίζο-
ντας» το γκολ στο 62’, με τον Μέιρα να «σημαδεύει» το οριζόντιο 
δοκάρι. Το σκορ που διαμόρφωσε στο 50ο λεπτό ο Ιρανός επιθετι-
κός (3-0) δεν άλλαξε και η Ομόνοια έκανε έτσι ποδαρικό στο 2023.

Τη μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει ο 
ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι επικράτησαν με 
1-0 του Ολυμπιακού στο ΓΣΠ, σε παιχνίδι για 
την 17η αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με 
«χρυσό» σκόρερ τον Ντάλσιο στο 27’.

Η 
ομάδα του Βλάνταν Μιλόγεβιτς ήταν ανώ-
τερη στο πρώτο ημίχρονο, αλλά αφού δεν 
«σκότωσε» το παιχνίδι με δεύτερο τέρμα πή-
ρε μια αγχωτική νίκη στο πρώτο παιχνίδι του 

2023 και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά την ισοπαλία 
στη Λεμεσό με τον Άρη.
Στην πρώτη θέση με 40 βαθμούς ο ΑΠΟΕΛ, τρεις 
περισσότερους από ΑΕΚ και Πάφος FC που θα μονο-
μαχήσουν την Τετάρτη (4/1) στην «Αρένα». Στην προ-
τελευταία θέση με 9 βαθμούς παρέμεινε ο Ολυμπια-
κός. Οι μαυροπράσινοι ήταν αξιόμαχοι, αλλά δεν είχαν 
επιθετικές λύσεις για να διεκδικήσουν βαθμολογικό 
κέρδος.

To ματς
Επιθετικός μονόλογος του ΑΠΟΕΛ 
ήταν το πρώτο ημίχρονο της ανα-
μέτρησης στο ΓΣΠ. Οι γαλαζο-
κίτρινοι έκλεισαν το πρώτο 
σαρανταπεντάλεπτο με ποσο-
στό κατοχής της μπάλας 67% 
και εφτά τελικές προσπάθειες, 
εκ των οποίων τρεις στον 
στόχο, έναντι μόλις μίας ευκαι-
ρίας (εκτός στόχου) του Ολυμπι-
ακού.
Πάντως, οι μαυροπράσινοι ήταν 
πολύ καλά στημένοι ανασταλτικά και 
κράτησαν τους παίκτες του Βλάνταν Μιλό-
γεβιτς μακριά από την εστία του Μολ στο πρώτο 
εικοσάλεπτο του αγώνα. Στο 25’ του αγώνα ο Ντάλσιο 
έστειλε προειδοποιητική βολή με γυριστή κεφαλιά να 
στέλνει την μπάλα ελάχιστά έξω. Δύο λεπτά αργότερα, 
και συγκεκριμένα στο 27’ ο μεσοεπιθετικός από τη Γου-
ινέα Μπισάουα έσπασε το ρόδι, πέτυχε το πρώτο του 
γκολ με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ και έβαλε την ομάδα 
του σε θέση οδηγού στο παιχνίδι. Ο Έσελινγκ απομά-
κρυνε λανθασμένα, ο Κβιλιτάια έγινε κάτοχος της μπά-
λας και έδωσε πάσα στον Σούσιτς, ο οποίος από δεξιά 
έκανε το γύρισμα στο ύψος της περιοχής και ο Ντάλσιο 
με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Μολ. Στο 33’ 
η κεφαλιά του Κβιλιτάια πέρασε ελάχιστα δίπλα από το 
δεξί δοκάρι του Ελβετού τερματοφύλακα.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα έπεσε 
αρκετά. Ο ΑΠΟΕΛ έχασε την ορμητικότητα του, αλλά ο 

Ολυμπιακός δεν είχε τις λύσεις για να φθάσει με αξιώ-
σεις στην περιοχή του Μπέλετς. Το γεγονός πως μονα-
δική απειλή των μαυροπράσινων ήταν ένα μακρινό 
σουτ του Νάνι στο 75’ αποδεικνύει του λόγου το αλη-
θές. Στο 89’ ο Έφραίμ από εξαιρετική θέση απέτυχε να 
πετύχει δεύτερο γκολ για τον ΑΠΟΕΛ που έφθασε στο 
ζητούμενο χωρίς να εντυπωσιάσει.

Ντάλσιο: «Σημασία έχει να κατακτήσουμε 
το πρωτάθλημα»
Ευτυχισμένος που σκόραρε το νικητήριο γκολ του 
ΑΠΟΕΛ κόντρα στον Ολυμπιακό ο Ντάλσιο, ο οποίος 
ωστόσο δήλωσε πως αυτό που έχει σημασία στο τέλος 
είναι οι γαλαζοκίτρινοι να κατακτήσουν το πρωτά-
θλημα.

Όσα δήλωσε ο Ντάλσιο:
«Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που κατάφερα να σκο-
ράρω. Έχω δουλέψει πάρα πολύ γίαυτό. Το πιο σημα-

ντικό όμως είναι η ομάδα. Δεν έχει σημασία 
ποιος παίζει και ποιος σκοράρει, αλλά να 

κερδίζουμε. Σημασία έχει στο τέλος 
να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα».

Άνοιξε η πόρτα της εξόδου, ανα-
κοινώθηκε η πρώτη αποχώρηση 
από τον «Αρχάγγελο»
Αποσυμφόρηση του ρόστερ 
του ΑΠΟΕΛ προανήγγειλε προ 
ημερών ο Νεκτάριος Πετεβίνος 
και το απόγευμα της Τετάρτης 

(4/1) άνοιξε η πόρτα της εξόδου 
του Αρχαγγέλου. Ο Αμέλ Μούγια-

νιτς αποτελεί παρελθόν με τους γαλα-
ζοκίτρινους να αναφέρουν σε ανακοί-

νωσή τους ότι συμφωνήθηκε με τη Μάλμε η 
ολοκλήρωση του δανεισμού του.

Ο Σουηδός μέσος αγωνίστηκε μόνο μία φορά με τη 
φανέλα του ΑΠΟΕΛ, για 12′ ως αλλαγή στο ντέρμπι με 
την Ανόρθωση και είχε συμμετοχή στη φάση του δεύ-
τερματος στη νίκη με 2-0 στο «Αντώνης Παπαδόπου-
λος». Μάλιστα, ο Μούγιανιτς έχει ήδη βρει τη νέα του 
ποδοσφαιρική στέγη, καθώς ανακοινώθηκε από την 
Όγκριτε, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Σουηδίας.
Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ
«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ 
ανακοινώνει ότι έχει επέλθει συμφωνία με την Malmö 
FF, για ολοκλήρωση του δανεισμού του ποδοσφαι-
ριστή Amel Mujani′. Ευχαριστούμε τον Amel, για τη 
μεταξύ μας συνεργασία και του ευχόμαστε καλή συνέ-
χεια στην ποδοσφαιρική του καριέρα και στην προσω-
πική του ζωή».

ΑΠΟΕΛ – Ολυμπιακός 1-0: Ποδαρικό με 
το αριστερό του Ντάλσιο

Παραλίμνι – Ομόνοια 0-3: 
Ποδαρικό στο 2023 με 
«διπλό» μετά από τρεις 
μήνες!
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Σκέτη απογοήτευση στο Audi Dome ο Παναθηναϊκός, 
ήταν ωσεί παρών στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα 
και μοιραία ηττήθηκε από την Μπάγερν (84-68), μένο-
ντας ακόμη πιο πίσω στην κατάταξη της EuroLeague. Οι 
πράσινοι βρέθηκαν πίσω με διψήφια διαφορά από το 
τέλος της πρώτης περιόδου και δεν κατάφεραν, ούτε 
στο ελάχιστο, να προβληματίσουν τους γηπεδούχους. 
Το αποτέλεσμα; Γνωστό και... συνηθισμένο τον τελευ-
ταίο μήνα, αφού στο Μόναχο καταγράφηκε η πέμπτη 
διαδοχική ήττα του Παναθηναϊκού στην EuroLeague. 
Εις μάτην. Το κοντέρ έγραψε ξανά πολλά στην άμυνα, 
λίγα στην επίθεση και η εσωστρέφεια μεγάλωσε 
ακόμη περισσότερο στο εσωτερικό του οργανισμού.

Ο MVP
Ο Όγκουστιν Ρούμπιτ προερχόταν από δύο πολύ γεμά-
τες εμφανίσεις απέναντι σε Ζάλγκιρις (17/9/2) 
και Παρτίζαν (14/11/2), επαναλαμβάνο-
ντας τα σπουδαία πεπραγμένα του, 
με αντίπαλο τον Παναθηνα-
ϊκό. Χτύπησε ξανά και ξανά 
τον Ντέρικ Γουίλιαμς, πήγε 
στο ένας με έναν απένα-
ντι σε όποιον ψηλό του 
τριφυλλιού είχε απένα-
ντι και έκλεισε την βρα-
διά με 23 πόντους (9/13 
δίποντα, 5/6 βολές), 3 
ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 
κλεψίματα σε 27’46’’ συμ-
μετοχής.

Ο αδύναμος κρίκος
Τα μίνι ξεσπάσματα που είχαν στο τρίτο 
δεκάλεπτο ο Ντέρικ Γουίλιαμς και στο τέταρτο 
δεκάλεπτο ο Ντουέιν Μπέικον τούς έβγαλαν εκτός 
συζήτησης για τους χειρότερους της βραδιάς. Αν και 
μέχρι το 30’ του αγώνα, ο δεύτερος ήταν μακράν ο πιο 
απογοητευτικός -από κάθε άποψη. Εν τέλει, ας πούμε 
ότι αυτός που έκανε τα λιγότερα από τα (πολύ) λίγα 
που έκαναν όλοι συνολικά, ήταν ο Πάρις Λι. Ο βραχύ-
σωμος γκαρντ ξεκίνησε με διάθεση, πήρε επιθετικές 
πρωτοβουλίες (δεν του βγήκαν στο ελάχιστο), αλλά... 
μηδέν εις το πηλίκο. Στα 17’05’’ που έμεινε στο παρκέ 
του Audi Dome είχε 5 πόντους με 1/4 δίποντα, 1/5 τρί-
ποντα, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 λάθος, ενώ δέχθηκε 
επίσης 2 μπλοκ.

Το στατιστικό που ξεχώρισε
Το 59.6% της Μπάγερν στα δίποντα και το αρνητικό 
πρόσημο του Παναθηναϊκού στην αναλογία των ασίστ 
με τα λάθη (7 για 8) είναι δύο από τους πιο χαρακτηρι-

στικούς αριθμούς της αναμέτρησης.

Ο αγώνας
Το πρώτο πεντάλεπτο δεν ήταν ακριβώς θελτκικό στο 
μάτι, αλλά αυτό ουδόλως απασχολούσε τον Παναθη-
ναϊκό. Οι πράσινοι πήραν το προβάδισμα στο 4’ (5-6), 
αλλά έκτοτε υποχρεώθηκαν σε ρόλο κομπάρσου. Σε 
ακόμη μια αναμέτρηση. Ο Όγκουστιν Ρούμπιτ χτύπησε 
ξανά και ξανά τον Ντέρικ Γουίλιαμς σε προσωπικές 
φάσεις, ο Άιζακ Μπόνγκα δεν προβληματίστηκε από 
την αντίπαλη άμυνα και κάπως έτσι, η Μπάγερν -όχι 
μόνο πήρε το προβάδισμα, αλλά και- έχτισε το +10 (21-
11) στο τέλος της πρώτης περιόδου.
Όσο επιθετικός κι αν ήταν ο Πάρις Λι, που πήρε την 
σκυτάλη από τον Νέιτ Γουόλτερς στο «1» για τον Πανα-
θηναϊκό, η ουσία δεν άλλαζε. Οι πράσινοι ήταν άστο-

χοι, προβλέψιμοι, στατικοί. Την ίδια ώρα, οι 
παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι συνέ-

χιζαν να κάνουν με επιτυχία τα 
βασικά. Αποτέλεσμα; Η δια-

φορά συνέχισε να μεγαλώ-
νει, φτάνοντας μέχρι το 
+15 (43-28) στην ανά-
παυλα, χάρη σε τρίπο-
ντο του Οθέλο Χάντερ. 
Τι  έκαναν μέ χρις 
εκείνο το σημείο τα 
δύο πιο βαριά χαρτιά 

(Ντουέιν Μπέικον, Ντέ-
ρικ Γουίλιαμς) του Πανα-

θηναϊκού; Περιορίστηκαν 
στους 5 πόντους με 2/9 δίπο-

ντα, 0/3 τρίποντα και 1/3 βολές.
Το τρίτο δεκάλεπτο δεν άλλαξε επί της 

ουσίας όσα γνωρίζαμε στο παιχνίδι. Από τη 
μία, ο Όγκουστιν Ρούμπιτ συνέχιζε να κάνει ζημιά από 
το low post, από την άλλη οι ψηλοί του Παναθηναϊ-
κού έμοιαζαν ανεπαρκείς απέναντί του. Ακόμη κι όταν 
οι πράσινοι βρήκαν διαδοχικά εύστοχα περιφερει-
ακά σουτ από τον Ντέρικ Γουίλιαμς και τον Πάρις Λι, τα 
πράγματα έμειναν στάσιμα -για εκείνους.
 Το +17 (61-44) με το οποίο έκλεισε την τρίτη περίοδο 
η Μπάγερν εξηγούσε πολλά για την εικόνα στο Audi 
Dome. Αν δεν έπαιρνε μπρος ο Ντουέιν Μπέικον μάλι-
στα στην τέταρτη περίοδο (σ.σ.: έβαλε 14 σερί πόντους 
σε τέσσερα λεπτά), η διαφορά θα μπορούσε πολύ 
εύκολα να ανοίξει ακόμη περισσότερο και να φτάσει 
σε δυσθεώρητα επίπεδα. 
Το μείζον βέβαια ήταν πως ο Παναθηναϊκός γι ακόμη 
ένα παιχνίδι αποδείχθηκε λίγος, αγωνιστικά και πνευ-
ματικά. Κάπως έτσι, οι διαδοχικές ήττες έγιναν πέντε 
στην EuroLeague.

Μπάγερν - Παναθηναϊκός 84-68: Σκέτη 
απογοήτευση και πέμπτη σερί ήττα

Πέντε είναι πλέον οι διαδοχικές ήττες του Παναθηναϊκού στην EuroLeague, με την Μπάγερν να φτάνει στη 
νίκη (84-68) πολύ πιο εύκολα απ’ ότι ενδεχομένως περίμενε.

Ολυμπιακός: Έδεσε τον 
Βεζένκοβ στο Λιμάνι με 
«χρυσό» συμβόλαιο μέχρι 
το 2025

Ο Άγιος Βασίλης άργησε να 
έρθε ι  λ ίγο σ το ΣΕΦ, αλ λά 
έφερε την πρόωρη επέκταση 
του συμβολαίου του Σάσα 
Βεζ έ νκοβ σ τον Ολυμπιακό 
μέχρι το 2025!
Ο Ολυμπιακός θέλησε να μπει 
στο 2023 με έναν άκρως εντυ-
πωσιακό τρόπο, ανανεώνο-
ντας την παραμονή του Σάσα 
Βεζένκοβ σ το ΣΕΦ μέχρι το 
2025!
O  27χ ρ ο ν ο ς  φ ό ργο υ ο ρν τ 
συναντήθηκε σήμερα (02/01) 
με τους Προέδρους της ΚΑΕ 
Ολυμπιακός, κυρίους Πανα-
γιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο 
και έδωσαν τα χέρια γ ια την 
υπογραφή νέου αναπροσαρ-
μοσμένου συμβολαίου.
Ως εκ τούτου, αυξήθηκαν τόσο 
οι απολαβές του παίκτη, όσο 
και το NBA out, το οποίο ανέ-
βηκε σ το μάξ ιμουμ και θα 
κυμαίνεται από 1 ως 1,5 εκατ. 
ευρώ. 
Αυτό σημαίνε ι πως δυσκο-
λεύει η φυγή του για την άλλη 
άκρη του Ατλαντικού και τους 
Σακραμέ ν το  Κιν γκ ς ,  α λ λά 
ακόμα και  αν αποχωρήσε ι 
μελλοντικά, οι Πειραιώτες θα 
βάλουν ένα μεγάλο ποσό στα 
ταμεία τους.
Να τον ισ τ ε ί  πως θα γ ίν ε ι 
αύξηση και στις φετινές απο-
δοχές του Βεζένκοβ, που θα 
ξεπερνούν κατά πολύ το 1 
εκατ. ευρώ και θα γίνει ο δεύ-
τερος πιο ακριβοπληρωμένος 
παίκτης της ομάδας, ενώ στο 
τέλος της τριετίας θα λαμβάνει 
ένα ποσό που θα πλησιάζει τα 
2 εκατ. ευρώ. 
Αν μη τ ι άλλο, πρόκειται γ ια 
ένα «χρυσό» deal και δείχνουν 
οι Αγγελόπουλοι πόσο πολύ 
εκτιμούν την προσφορά του.
Ο Βεζένκοβ πραγματοποιεί την 
καλύτερη σεζόν της καριέρας 
τους φέ τος με τρών τας 19.2 

πόν τους,  7.2 ριμπάουν τ ,  2 
ασίστ και 1.3 κλεψίματα σε 15 
αναμετρήσεις της EuroLeague 
και οι ερυθρόλευκοι κινήθη-
καν γρήγορα και αποτελεσμα-
τικά, προκειμένου να εξασφα-
λίσουν την παραμονή του στο 
Λιμάνι, χαροποιώντας ιδιαί-
τερα τους φιλάθλους τους.
Ο Βούλγαρος φόργουορν τ 
έκανε λίγο αργότερα μια ανάρ-
τηση σ τον προσωπικό του 
λογαριασμό σ το Instagram, 
δημοσιεύοντας τη φωτογρα-
φία από τη συνάντησή του με 
τους Γιώργο και Παναγ ιώτη 
Αγγελόπουλο, ευχαριστώντας 
τόσο αυτούς, όσο και όλο τον 
ερυθρόλευκο οργανισμό γ ια 
την εμπισ τοσύνη που έχουν 
δείξει στο πρόσωπό του.
«Ξεκίνησε ως ευκαιρία. Γρή-
γορα έγινε σπίτι μου και τώρα 
μπορεί να θεωρηθεί κομμάτι 
μου και το μέρος που ανήκω. 
Θέλω να ευχαρισ τήσω τους 
π ρο έδ ρους  τ ου  Ολυμπ ια -
κού, τους προπονητές, τους 
συμπαίκτες μου και όλο τον 
οργαν ισμό γ ια την εμπισ το-
σύνη.
Ειδικές ευχαριστίες στην οικο-
γένειά μου και σ τους φίλους 
μου που είναι πάντα δίπλα μου 
και μου δίνουν ώθηση. 
Ακόμα, θέλω να ευχαριστήσω 
τους εκπληκτ ικούς οπαδούς 
μας για την υποστήριξη. Συνε-
χ ίζουμε με σκληρή δουλειά 
και ταπεινότητα για να πετύ-
χουμε τους σ τόχους μας», 
σημείωσε ο Βεζένκοβ.
Θυμίζουμε ότ ι  ο Βεζ έ νκοβ 
πραγμα τοποιε ί  ε ξα ιρε τ ική 
σεζόν φέτος, μετρώντας 19.2 
πόν τους,  7.2 ριμπάουν τ ,  2 
ασίστ και 1.3 κλεψίματα σε 15 
αναμετρήσεις της EuroLeague, 
απ ο τ ε λών τ α ς  έ να  απ ό  τ α 
φαβορί γ ια τον βραβείο του 
MVP της χρονιάς.



73ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ6 Ιανουαρίου 2023

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ74 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

6 Ιανουαρίου 2023
www.hellasnews-radio.com



75ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ6 Ιανουαρίου 2023

www.hellasnews-radio.com
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