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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Πέθανε εκείνο 
το κομμάτι του 

εαυτου μου που 
ανεχόταν το 

οτιδήποτε για 
να μην χάσεις 
ανθρώπους. 

Θες να φύγεις;
Άντε γεια.

Ευγενικοί μου αναγνώστες 

κι αναγνώστριες γεια 

σας με πολύ αγάπη και 

σεβασμό σε όλους από την 

οικογένεια της Hellas News 

με όλες τις θερμές ευχές μας για την 

καινούρια χρονιά με πολύ πολύ υγεία, 

χαρά, τύχη κι ευτυχία στον κάθε έναν, 

στις χιλιάδες των αναγνωστών μας σε 

Τορόντο, Καναδά, Νέα Υόρκη, σε όλη την 

Αμερική και σε όλο τον κόσμο που μας 

διαβάζουν και μας υποστηρίζουν.

Μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων 

και Πρωτοχρονιάς, ο κόσμος είναι λίγο 

μαζεμένος γιατί τις γιορτές, λόγω τις 

τριετίας του κορωνοϊού, βγήκαν λίγο 

περισσότερο να διασκεδάσουν και να 

ξεδώσουν μετά την «κλεισούρα» και τους 

περιορισμούς.

Καλά μου φιλαράκια, οι εποχές 

αλλάζουν, η ακρίβεια έχει μπει για 

καλά στη ζωή μας και αναγκαστικά όλοι 

βάζουν διαφορετικό πρόγραμμα στην 

καθημερινότητά τους.

Αναγκαστικά και τα εστιατόρια, χωρίς 

να το θέλουν, αναπροσαρμόζουν τις 

τιμές τους. Τι να κάνουν οι άνθρωποι 

όταν όλα τα προϊόντα που αγοράζουν 

για τη κουζίνα τους έχουν οι τιμές 

τριπλασιαστεί και πενταπλασιαστεί.

Και όλοι πρέπει να τα καταλαβαίνεται 

αυτό γιατί κι εσείς πάτε και ψωνίζεται 

για το σπίτι σας από τα σουπερμάρκετ και 

πληρώνεται τα διπλά και τριπλά απ’ ότι 

πληρώνατε πριν λίγα χρόνια.

Γι αυτό να δείχνετε κατανόηση, και 

ειδικά στα εστιατόρια, γιατί είναι 

και ο μόνος τρόπος της εξόδου και 

της διασκέδασης που έχει απομείνει 

για να ξεφεύγεις από την δύσκολη 

καθημερινότητα. Εδώ φτάσαμε στο 

σημείο να θέλουμε 15-17 δολάρια για 

πρωινό στο McDonald’s.

Αγαπητά μου αδέλφια, πρέπει όσο 

μπορούμε, και ειδικά οι πιο παλιοί 

να προσαρμοζόμαστε στις καινούριες 

παγκόσμιες, τακτικές τιμές και τρόπο 

ζωής και αφού «υποτίθεται» ότι έχουμε 

μεγαλύτερη πείρα να συμβουλεύουμε 

και τα βλαστάρια μας, παιδιά κι 

εγγόνια, για το τι εστί «οικονομία» 

και «προγραμματισμό» γιατί, κακά τα 

ψέματα, τα καλομάθαμε να μην τους 

λείπει τίποτα και μεγάλωσαν χωρίς 

στερήσεις, αλλά εμείς δεν θα ζήσουμε για 

πάντα και θα πρέπει να ξέρουν πως θα 

ορθοποδήσουν και θα διαχειρίζονται τη 

ζωή τους σε δύσκολες καταστάσεις.

Εμείς οι Έλληνες έχουμε γίνει θυσία 

για τα παιδιά μας, πρέπει κι αυτά να 

συνεχίσουν να κρατάνε ψηλά τα ήθη και 

τα έθιμά μας και να τα διαιωνίζουν.̀

Μέχρι την άλλη βδομάδα, πρώτα ο Θεός, 

να περνάτε καλά.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το επεισόδιο στο Φαρμακονήσι: Η εδαφική 
κυριαρχία των κρατών πρέπει να είναι σεβαστή 

Η 
κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων 
των χωρών πρέπει να είναι σεβαστές και να 
προστατεύονται, υπογραμμίζει το Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ με αφορμή το πρόσφατο περιστα-

τικό που σημειώθηκε στο Φαρμακονήσι όπου σκάφος 
του Λιμενικού Σώματος δέχτηκε παρενόχληση από 
τουρκική ακταιωρό.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ανάγκη να 
σεβαστεί η Τουρκία τα χωρικά ύδατα των νησιών που 
βρίσκονται στο ανατολικό Αιγαίο, εκπρόσωπος του 
αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε τη 
πάγια αμερικανική θέση που καλεί όλα τα μέρη να απέ-
χουν από ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο να αυξή-
σουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχει αλλαγή 
στη μακροχρόνια θέση των ΗΠΑ. Πιστεύουμε ότι η 
κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών 
πρέπει να είναι σεβαστές και να προστατεύονται. Ως 
θέση αρχής, ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη να επιλύ-
ουν τα ζητήματα θαλάσσιας οριοθέτησης ειρηνικά 
σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Ενώ γενικά οι Ηνω-
μένες Πολιτείες δεν παίρνουν θέση για τις διαφορές 
στα θαλάσσια σύνορα άλλων κρατών, καλούμε όλα τα 
μέρη να απέχουν από όλες τις ενέργειες που ενέχουν 
τον κίνδυνο να αυξήσουν τις εντάσεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμ-
μάχους και τους εταίρους μας να συνεργαστούν για τη 
διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περι-
οχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό 
τρόπο. Προτρέπουμε όλους τους συμμάχους μας να 
αποφύγουν τις απειλές και την προκλητική ρητορική 
που μόνο θα αυξήσουν την ένταση και δεν θα βοηθή-
σουν κανέναν».

Δένδιας προς Άγκυρα μετά την επιστολή 
σε Μπορέλ: Η ανοχή στις προκλήσεις τε-
λειώνει
Το ζήτημα των αλιευτικών δικαιωμάτων δεν είναι 
ζήτημα μόνο των χωρών, είναι κυρίως ευρωπαϊκό και 
έχουμε υποχρέωση να ενημερώσουμε την ΕΕ για μια 
πρακτική η οποία προσβάλλει το ευρωπαϊκό κεκτη-
μένο, είχε τονίσει, πριν από λίγες ώρες, σε δήλωσή 
του ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας για την επι-
στολή του στον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ, Ζοζέπ Μπο-
ρέλ, σχετικά με την παράνομη δραστηριότητα τουρκι-
κών αλιευτικών.
«Κατ’ αρχήν, περιέγραψα στην επιστολή στον Ζοζέπ 
Μπορέλ μια πραγματική κατάσταση. Και επειδή το 

ζήτημα των αλιευτικών δικαιωμάτων δεν είναι ζήτημα 
μόνο των χωρών, είναι κυρίως ευρωπαϊκό ζήτημα, 
θεώρησα ότι έχουμε υποχρέωση να ενημερώσουμε 
την ΕΕ για μια πρακτική, η οποία δημιουργεί προ-
βλήματα στην Ελλάδα, αλλά βλάπτει συνολικά και το 
ευρωπαϊκό περιβάλλον και προσβάλλει το ευρωπα-
ϊκό κεκτημένο» είχε αναφέρει συγκεκριμένα ο Νίκος 
Δένδιας.
Επίσης, αναδεικνύοντας τη σημασία της επιστολής, 
υπογάμμισε πως μπορεί να λειτουργήσει προς την 
πλευρά της Τουρκίας, σαν ένα σημάδι ότι η ανοχή ορι-
σμένων πραγμάτων προσεγγίζει το τέλος της.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στην επιστολή του, ο 
υπουργός Εξωτερικών αναφερόταν στο επεισόδιο που 
έλαβε χώρα στις 5 Ιανουαρίου, «κατά το οποίο περιπο-
λικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ εκτελούσε 
διατεταγμένη υπηρεσία προς αναγνώριση τριών τουρ-
κικών αλιευτικών σκαφών που αλίευαν στη θαλάσσια 
περιοχή νοτιοανατολικά του Φαρμακονησίου, εντός 
ελληνικών χωρικών υδάτων, δέχθηκε παρενόχληση 
από τουρκική ακταιωρό».
«H εν λόγω επαναλαμβανόμενη τουρκική πρακτική 
δημιουργεί επικίνδυνο περιβάλλον ασφαλείας και 

αυξάνει την πιθανότητα ‘ατυχήματος’, το οποίο θα 
μπορούσε να εργαλειοποιηθεί από την ‘Αγκυρα προ-
κειμένου να κλιμακωθεί η ένταση ανάμεσα σε Ελλάδα 
και Τουρκία», ανέφερε ο κ. Δένδιας σύμφωνα με τις 
ίδιες πηγές. Επιπλέον, στην επιστολή καταγραφόταν «η 
αποφυγή συνεργασίας και η συχνά επιθετική στάση 
από πλευράς Τούρκων αλιέων, όχι μόνον εναντίον σκα-
φών του Λιμενικού Σώματος, αλλά και εναντίον ελλη-
νικών αλιευτικών σκαφών, στάση που στρέφεται κατά 
των νόμιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων Ελλήνων 
αλιέων».
«Είναι εύκολα αντιληπτό» σημείωνε ο κ. Δένδιας 
«ποιες θα είναι οι συνέπειες μια τέτοιας εξέλιξης για 
την ευρύτερη περιοχή, αλλά και για τις ευρωτουρκικές 
σχέσεις». Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, αναφερό-
ταν στη συνέχεια, στην επιθετική ρητορική Τούρκων 
αξιωματούχων «οι οποίοι σε σχεδόν καθημερινή βάση 
εκτοξεύουν, απρόκλητα, απειλές κατά της Ελλάδας».
«Σε συνδυασμό με τα περιστατικά αμφισβήτησης 
της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και την Ανατο-
λική Μεσόγειο, είναι πασιφανές ότι η Τουρκία, με την 
Παράνομη Λαθραία και ‘Αναρχη (ΠΛΑ) αλιεία, προ-
σθέτει ένα ακόμη μέσο για την υλοποίηση της ανα-
θεωρητικής της πολιτικής και την αμφισβήτηση του 
status quo της περιοχής» αναφερόταν στην επιστολή. 
Με αφορμή και το εν λόγω επεισόδιο, σύμφωνα με 
την ίδια ενημέρωση, ο κ. Δένδιας τόνισε την ανάγκη, 
«η ΕΕ, εφόσον η Τουρκία συνεχίσει την ανωτέρω πρα-
κτική, να λάβει μέτρα τα οποία θα επιβάλλουν οικονο-
μικό κόστος στην Τουρκία και ζητάει την εφαρμογή του 
Κανονισμού (1005/2008) για την καταπολέμηση της 
ΠΛΑ αλιείας, ο οποίος προβλέπει ότι εάν δεν συμμορ-
φώνεται μια τρίτη χώρα, χαρακτηρίζεται ως ‘μη συνερ-
γαζόμενη’ και μπορούν να απαγορευθούν τα προϊόντα 
αλιείας στην αγορά της ΕΕ».
Μια τέτοια αντίδραση από πλευράς ΕΕ, κατά τον κ. Δέν-
δια, «θα αποστείλει ηχηρό μήνυμα στην ‘Αγκυρα και 
θα αποδείξει εμπράκτως την αλληλεγγύη της ΕΕ προς 
ένα κράτος-μέλος της, το οποίο σε σχεδόν καθημερινή 
βάση αντιμετωπίζει αμφισβήτηση της κυριαρχίας του 
και απειλές πολέμου».
Σημειώνεται πως ο Νίκος Δένδιας απέστειλε, την Τρίτη, 
την επιστολή προς τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφα-
λείας, και την κοινοποίησε προς τον αντιπρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, καθώς και 
στον επίτροπο για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και 
την Αλιεία, Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους.

«Προτρέπουμε όλους τους 
συμμάχους μας να αποφύγουν 
τις απειλές και την προκλητική 
ρητορική» το μήνυμα του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ 
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Επικεφαλής του ψηφοδελτίου 
Επικρατείας θα είναι ο Θανάσης 
Παφίλης - Σε Α’ Θεσσαλονίκης και 
Φθιώτιδα ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Μ
ετά από 30 χρόνια συνεχούς 
παρουσίας στο Κοινοβούλιο, η 
πρώην γενική γραμματέας του 
ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα δεν θα 

είναι υποψήφια στις επερχόμενες εθνικές 
εκλογές.
Όπως έγινε γνωστό, η απόφαση αυτή ελή-
φθη με τη σύμφωνη γνώμη της κυρίας 
Παπαρήγα στο πλαίσιο και της ανανέωσης 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η Αλέκα Παπαρήγα εκλε-
γόταν βουλευτής Β΄ Αθηνών με το ΚΚΕ από 
τις εκλογές του 1993 μέχρι το 2014. Από τις 
εκλογές του Ιανουαρίου 2015 έως και τις πιο 
πρόσφατες εκλογές του 2019 εκλεγόταν με 
το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΚΚΕ.
Ο νυν γενικός γραμματέας της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσού-
μπας, θα είναι υποψήφιος στις περιφέρειες 
του Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Α’ Θεσσα-
λονίκης και της Φθιώτιδας στις προσεχείς 
βουλευτικές εκλογές.
Επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας 
θα είναι ο Θανάσης Παφίλης, μέλος της ΚΕ 
και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμ-
ματος.

Τέλος εποχής στο ΚΚΕ: Η Αλέκα 
Παπαρήγα δεν θα είναι υποψήφια 
στις εκλογές

Οι γιοι του επισκέφθηκαν 
το Μέγαρο Μαξίμου για τις 
λεπτομέρειες - Η ανακοίνωση της 
οικογένειας για την κηδεία

Σ
χεδόν έτοιμο είναι  το πλαίσιο υπό 
το οποίο θα γίνει η κηδεία του τέως 
βασιλιά Κωνσταντίνου, ο οποίος α-
πεβίωσε χθες το βράδυ στα 83 του 

χρόνια, από πολυοργανική ανεπάρκεια, 
μετά από βαρύ  εγκεφαλικό.
Όπως αποφασίσ τηκε, έπειτα από τη 
σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξί-
μου για τα διαδικαστικά της κηδείας του 
τέως μονάρχη, θα κηδευτεί ως ιδιώτης και 
θα ταφεί  κοντά στους προγόνους του στο 
Τατόι. Όπως προκύπτει, μετά από επιθυμία 
της οικογένειάς του,  η εξόδιος ακολουθία 
θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών, κατά 
πάσα πιθανότητα στις 12 το μεσημέρι της 
Δευτέρας
Δεν υπάρχει πρόβλεψη 
ώστε να εκτεθεί η σορός 
του σε λαϊκό προσκύνημα, 
αλλά σύμφωνα με πληρο-
φορίες αυτό θα συμβεί 
στο παρεκκλήσι του Αγίου 
Ελευθερίου, από νωρίς το 
πρωί της Δευτέρας.  
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με 
τις πληροφορίες, ο Αρχιε-
πίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. 
Ιερώνυμος θα είναι αυτός που θα χορο-
στατήσει στην εξόδιο ακολουθία, μαζί 
με τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, 
«κατά τα προβλεπόμενα υπό της εκκλησι-
αστικής τάξης και εθιμοτυπίας», όπως ανα-
φέρεται σε ανακοίνωση της Δ.Ι.Σ. 
Η ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνό-
δου έχει ως εξής:
«Σήμερα ο Μακαριώτατος και οι Σεβα-
σμιώτατοι Συνοδικοί εξέφρασαν τα θερμά 
τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια 
του εκδημήσαντος τέως Βασιλέως Κων-
σταντίνου Β’, η οποία και τους προσκάλεσε 
στην τέλεση της Εξοδίου Ακολουθίας κατά 
τα προβλεπόμενα υπό της εκκλησιαστικής 
τάξεως και εθιμοτυπίας».
Αμέσως μετά, ο τέως βασιλιάς Κωνσταντί-
νος θα ταφεί στο Τατόι όπου έχουν ταφεί 
και οι πρόγονοί του. Η κηδεία του τέως 
βασιλιά Κωνσταντίνου προβλέπεται να 
γίνει  την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου.
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε, επίσης, 

ότ ι σ την  κηδεία  θα την εκπροσωπή-
σει η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Λίνα Μενδώνη ενώ θα τηρηθούν 
όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το 
Πρωτόκολλο για τους επίσημους από 
το εξωτερικό που θα παραστούν στην 
κηδεία. 

Η ανακοίνωση της κυβέρνησης 
για την ταφή και την κηδεία του 
τέως βασιλιά Κωνσταντίνου:
Σχετικά με την κηδεία του τέως Βασιλιά 
Κωνσταντίνου, σε διυπουργική σύσκεψη 
υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσο-
τάκη, αποφασίστηκαν τα εξής:
- Ο τέως Βασιλιάς θα ταφεί ως ιδιώτης,
- Η ταφή θα πραγματοποιηθεί κοντά στους 
προγόνους του στο Τατόι,
- Σε συνεννόηση της κυβέρνησης με την 
οικογένεια θα οριστεί ο Ναός στον οποίο 
θα πραγματοποιηθεί η Εξόδιος Ακολου-

θία,
- Θα τηρηθούν όλες οι 
διαδικασίες που προ-
βλέπει το Πρωτόκολλο 
για τους επίσημους από 
το εξωτερικό που θα 
παραστούν στην κηδεία.
Το βασικό επιχείρημα 
που βάρυνε στην από-
φαση γ ια την κηδεία 
και την ταφή του τέως 

βασιλιά Κωνσταντίνου ήταν, κατά πληρο-
φορίες, ότι το Πολίτευμα άλλαξε μετά το 
δημοψήφισμα του 1974 και ότι ο Κωνστα-
ντίνος Γλυξμπουργκ δεν διαθέτει ελληνική 
υπηκοότητα, πέρα από το δανέζικο δια-
βατήριο χρονολογίας του 1983 που εκδό-
θηκε στη χώρα καταγωγής της συζύγου 
του.

Στο Μέγαρο Μαξίμου οι τρεις 
γιοι του τέως βασιλιά Κωνστα-
ντίνου
Εν τω μεταξύ νωρίτερα σήμερα, συνά-
ντηση στο Μέγαρο Μαξίμου είχαν οι τρεις 
γιοι του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου με τον 
υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη, 
προκειμένου να συζητήσουν τις λεπτομέ-
ρειες της κηδείας του πατέρα τους.
Οι γιοι του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, 
Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος, βρέθηκαν 
στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την  διϋπουρ-
γική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 
νωρίς το πρωί για το θέμα της κηδείας.

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Τη 
Δευτέρα στη Μητρόπολη η κηδεία 
του - Θα χοροστατήσει ο Ιερώνυμος 
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Σε εφαρμογή η απόφαση του ΚΥΣΕΑ και το σχέδιο «Ακρίτας» - Για πίεση στα σύνορα μιλά το υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη και βλέπει «εργαλειοποίηση» του μεταναστευτικού ζητήματος

Τ
ην διακήρυξη για την κατα-
σκευή του πρώτου σταδίου ε-
πέκτασης του φράχτη στον Έ-
βρο, υπέγραψαν σήμερα ο Υ-

πουργός Προστασίας του Πολίτη, Τά-
κης Θεοδωρικάκος και ο Υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριος 
Οικονόμου, σε εφαρμογή της απόφα-
σης του ΚΥΣΕΑ και του σχεδίου ΑΚΡΙ-
ΤΑΣ του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας,.
Το παρόν έργο αφορά στην κατασκευή 
Τεχνητού Εμποδίου και συνοδών 
έργων κατά μήκος της Ε/Τ Μεθορίου 
στην περιοχή Ψαθάδες Διδυμοτείχου 
έως Κορνοφωλιά Σουφλίου στην Π.Ε. 
Έβρου, προς διασφάλιση της δημό-
σιας τάξης και ασφάλειας.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του 
το υπουργείο Προστασίας τοι Πολίτη, 
οι ραγδαίες εξελίξεις που σχετίζονται 
με την «εργαλειοποίηση» του μετανα-
στευτικού ζητήματος, έχουν ως απο-
τέλεσμα την απρόβλεπτη και ασυνή-
θιστη αύξηση των μεταναστευτικών 
ροών που εκτείνεται κατά μήκος των 
χερσαίων συνόρων της χώρας με 
απρόβλεπτες συνέπειες για τη δημό-
σια τάξη και ασφάλεια.
Για το λόγο αυτό, απαιτείται ταχεία και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
διαπιστωμένου προβλήματος. Επι-
πλέον, θεωρείται αναγκαία και κατε-
πείγουσα η επέκταση του υπάρχο-
ντος αποτρεπτικού εμποδίου σε Α’ 
φάση, σε μήκος περίπου 35 χιλιομέ-
τρων στην περιοχή μεταξύ του οικι-
σμού «Ψαθάδες» Διδυμοτείχου έως 
την περιοχή Κορνοφωλιάς Σουφλίου 
και το οποίο αποτελεί το πρώτο κομ-
μάτι από τα συνολικά 140 χιλιόμετρα.

Θεοδωρικάκος: Ο ΣΥΡΙΖΑ θέ-
λει να ανοίξει τα σύνορα και 
να επαναληφθεί το αίσχος της 
Μόριας και της Ειδομένης
Δριμεία κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για το 
γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι τα 
στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας 

δείχνουν μείωση στους δείκτες εγκλη-
ματικότητας, η αξιωματική αντπολί-
τευση δεν εξέδωσε την παραμικρή 
ανακοίνωση εξαπέλυσε ο υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεδω-
ρικάκος, ο οποίος κατηγόρησε την 
Κουμουνδούρου για τυχοδιωκτική και 
εθνικά ανεύθυνη στάση ως προς την 
παράνομη μετανάστευση στον Έβρο.
«Πού είναι το ενδιαφέρον τους; Πού 
είναι η δική τους αξιολόγηση; Που 
είναι οι δικές τους θέσεις και προτά-
σεις; Συνεχίζουν όμως, να επιμένουν 

και να λένε ψέματα για το περιστατικό 
στον Έβρο» είπε χαρακτηριστικά στο 
ΟΡΕΝ ο κ. Θεοδωρικάκος και κατηγό-
ρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι: «Θέλει να ανοί-
ξει τα σύνορα της χώρας και να συμ-
βεί αυτό που έγινε την περίοδο 2015, 
2016, 2017 με το αίσχος της Μόριας 
στη Μυτιλήνη, της Ειδομένης και του 
Ελληνικού, όταν στοιβάζονταν και λιά-
ζονταν χιλιάδες παράνομοι μετανά-
στες.
«Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ ακολου-
θούν μία πολιτική απίστευτα τυχοδι-
ωκτική, επικίνδυνη πολιτική η οποία 
στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα 
του ελληνικού λαού και της πατρίδας 
μας. Επειδή δεν έχουν πεδίο αντιπολί-
τευσης και αυτό αποδεικνύεται ξεκά-
θαρα από το γεγονός. Κάνει μεγάλη 
εντύπωση γι αυτό στα στοιχεία της 
ελληνικής αστυνομίας που δείχνουν 
τους δείκτες εγκληματικότητας δεν 
είδα την παραμικρή ανακοίνωση. Που 
είναι το ενδιαφέρον τους; Που είναι 
η δική τους αξιολόγηση; Που είναι οι 

δικές τους θέσεις; Που είναι οι δικές 
τους προτάσεις; Συνεχίζουν όμως να 
επιμένουν και να λένε ψέματα για το 
περιστατικό με τη νησίδα στον Έβρο. 
Έχουν τελείως διαφορετική πολιτική 
από τη δική μας κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
θέλει να ανοίξει τα σύνορα και να συμ-
βεί αυτό που έγινε την περίοδο 2015, 
2016, 2017 στην χώρα με το αίσχος της 
Μόριας στη Μυτιλήνη, με το αίσχος 
της Ειδομένης, το αίσχος του Ελλη-
νικού, όταν στοιβάζονταν και λιάζο-
νταν χιλιάδες παράνομοι μετανάστες. 
Είναι απολύτως οργανωμένο αυτό που 
συμβαίνει στον Έβρο, με οπτικό υλικό 
που έχουμε δείξει σε διεθνείς οργανι-
σμούς δείχνουμε τη δράση της τουρ-
κικής στρατοχωροφυλακής που οργα-
νωμένα να μετακινεί δυστυχισμένους 
ανθρώπους. Έχουμε δε ένα τραγικό 
περιστατικό κατά το οποίο τους είχαν 
γυμνώσει 92 παράνομους μετανά-
στες» είπε χαρακτηριστικά ο υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη.
Όπως είπε «ζήτησα από την ηγεσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας να παρουσιά-
ζονται τις πρώτες ημέρες κάθε χρόνου 
τεκμηριωμένα και αξιόπιστα στοιχεία 
για την εγκληματικότητα και ο απολο-
γισμός δράσης της Ελληνικής Αστυνο-
μίας για την χρονιά που πέρασε. Με 
αυτό τον τρόπο όλοι μπορούν να κρί-
νουν και να συγκρίνουν. Αξιολογούμα-
στε όλοι γιατί πιστεύω ότι η ασφάλεια 
δεν μπορεί να είναι μόνο λόγια στα 
οποία όλοι συμφωνούμε. Πρέπει να 
υπάρχει ασφάλεια με μετρήσιμα απο-
τελέσματα και όχι έργο της ημέρας. 
Αυτό που απασχολεί τη μέση ελλη-
νική οικογένεια είναι κλοπές, ληστείες, 
διαρρήξεις, κλοπές αυτοκινήτων. Εκεί 
αν συγκρίνουμε το 2022 με την περί-
οδο προ κορωνοϊού, δηλαδή την περί-
οδο 15-19 υπάρχει μείωση αυτής της 
χαμηλής παραβατικότητας και εγκλη-
ματικότητας κατά 25%. Δεν εφησυχά-
ζουμε, δεν επαναπαυόμαστε γιατί ο 
σκοπός είναι να ενισχυθεί το αίσθημα 
ασφαλείας».

Έβρος: Προχωρά η επέκταση του φράχτη 
- Υπεγράφη η απόφαση για τα 35 από τα 
140 χλμ 

Η Μαρί Σαντάλ αποδοκιμάζει 
τον Χάρι για την «Ρεζέρβα» 
με μια φωτογραφία 

Η σύζυγος του Παύλου ανέβασε στο  
Instagram το βιβλίο «Πως να σκοτώσεις την 
οικογένεια σου», δίπλα στο δικό του. Δεν 
είναι η πρώτη φορά που παίρνει θέση στις  
ενδοβασιλικές κόντρες

Τ
η θέση της με χαρακτηριστικό τρόπο, εξέφρα-
σε η Μαρί Σαντάλ, σύζυγος του Παύλου Γλύξ-
μπουργκ, απέναντι στη δημοσίευση των απο-
μνημονευμάτων του δούκα του Σάσεξ, Χάρι, υ-

πό τον τίτλο «Spare», που «στάζουν δηλητήριο» για τα 
μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.
Λίγες ώρες μετά τον θάνατο του πεθερού της, τέως 
Βασιλιά Κωνσταντίνου, η σύζυγος του Παύλου αναδη-
μοσίευσε στο Instagram τη φωτογραφία που έχει γίνει 
viral στο διαδίκτυο απεικονίζοντας μία βιτρίνα βιβλιο-
πωλείου στο Λονδίνου που έχει σε περίοπτη θέση τα 
απομνημονεύματα του Χάρι κι ένα βιβλίο υπό τον τίτλο: 
«Πώς να σκοτώσεις την οικογένειά σου», της συγγρα-
φέα Μπέλα Μάκι.
Η σύζυγος του πρίγκιπα Παύλου και επιχειρηματίας δεν 
συνόδευσε τη φωτογραφία με κάποια λεζάντα, ωστόσο 
με την κίνησή της αυτή, δείχνει με κομψό τρόπο πως 
τάσσεται στο πλευρό της βασιλικής οικογένειας και 
απέναντι στον κοκκινομάλλη «αντάρτη των βρετανικών 
βασιλικών ανακτόρων». 
Είναι γεγονός ότι, ο δευτερότοκος γιος του Βασιλιά 
Καρόλου προκάλεσε αίσθηση με τα απομνημονεύματά 
του εντός κι εκτός Βρετανίας, ενώ οι τελευταίες δημο-
σκοπήσεις δείχνουν την δημοτικότητά του να κατρα-
κυλάει.
Πολλοί κατηγορούν τον Χάρι ότι πρόδωσε την οικογέ-
νειά του, γράφει η ιστοσελίδα που ασχολείται με βασι-
λικά θέματα, «Adelswelt.de» και προσθέτει: «Αυτό 
κάνει και η 54χρονη Μαρί-Σαντάλ ή απλά με αυτή την 
κίνηση ήθελε να δείξει ότι είναι μία από τις αναγνώ-
στριες του βιβλίου του Δούκα του Σάσεξ;».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική και η βρετανική 
βασιλική οικογένεια διατηρούν στενούς δεσμούς. Ο 
εκλιπών πρίγκιπας Φίλιππος και ο τέως βασιλιάς Κων-
σταντίνος ήταν δεύτερα ξαδέρφια, ενώ ο πρίγκιπας της 
Ουαλίας, Γουίλιαμ, ήταν βαφτιστήρι του τέως Βασιλιά.
Επιπλέον, ο σύζυγος της Κέιτ Μίντλετον είναι νονός του 
πρίγκιπα Κωνσταντίνου- Αλεξίου, γιου της Μαρί-Σα-
ντάλ.
Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαρί-Σαντάλ 
εμπλέκεται σε βασιλικές οικογενειακές συγκρούσεις.
Το 2018, η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας επι-
σκέφθηκε την παραδοσιακή πασχαλινή έκθεση στη 
Μαγιόρκα. Μπροστά στις κάμερες λογομάχησαν η 
νυν βασίλισσα της Ισπανίας, Λετίσια και η πεθερά της, 
Σοφία.
Στη συνέχεια, η Μαρί-Σαντάλ «πείραξε» δημοσίως τη 
Λετίσια, σύζυγο του Βασιλιά Φιλίππου. «Καμία γιαγιά 
δεν αξίζει τέτοια μεταχείριση», έγραψε στο Twitter η 
σύζυγος του Παύλου Γλύξμπουργκ.
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Έ
φυγε τη Δευτέρα από τη ζωή έ-
νας άνθρωπος «μνημείο» της 
Ευρωπαϊκής ιστορίας. Ο μπάρ-
μπα Γιάννης Καραγεωργίου, ο 

άνθρωπος που πολέμησε τον ναζισμό, 
συνελήφθη, γλίτωσε από τα στρατόπε-
δα της Γκεστάπο στη Μυτιλήνη, τις φυ-
λακές του Παύλου Μελά στη Θεσσαλο-
ν ίκη αλλά και το σ τρατόπεδο συγκέ-
ντρωσης στο Στάϊν της Αυστρίας.
Ο άνθρωπος που έθαψε 700 από τους 
συντρόφους του που εκτέλεσαν τα SS 
στο μακελειό της 6ης Απριλίου 1946. 
Ο ίδιος επέζησε, πέφτοντας κάτω λίγο 
πριν ακουστεί το κροτάλισμα του πολυ-
βόλου.
Ο μπάρμπα Γιάννης ήταν ο Μυτιληνιός, 
τελευταίος αυτόπτης μάρτυρας της ναζι-
στικής θηριωδίας. Και είχε καθηλώσει 
τους πάντες όταν σ τις 15 Ιανουαρίου 
του 2020 γιορτάζοντας τα 100 του γενέ-
θλια με τους φίλους του στη Μυτιλήνη 
είχε διηγηθεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την ιστο-

ρία του.
Είχε αποπειραθεί τον Απρίλιο του 1942, 
μαζί με άλλους 19 νέους να διαφύγουν 
από τη Λέσβο και να πάνε σ τη Μέση 
Ανατολή. Συνελήφθησαν και οδηγήθη-
καν στις φυλακές διαβόητης βίλας Ηλι-
οπούλου, της Γκεστάμπο στη Σουράδα 
της πόλης της Μυτιλήνης.
Καταδικάστηκε μαζί με τους συντρόφους 
του σε πενταετή φυλάκιση. Οδηγήθηκε 
στις φυλακές - στρατόπεδο του Παύλου 
Μελά στη Θεσσαλονίκη και από εκεί την 
Άνοιξη του 1944 στις φυλακές - κάτεργα 
στο Στάιν της Αυστρίας. Λίγες μέρες πριν 
τη συνθηκολόγηση της ναζιστικής Γερμα-
νίας, τα SS εκτελούν 800 κρατούμενους 
των φυλακών. Τελευταία στιγμή ο Γιάν-
νης Καραγεωργίου γλιτώνει.
Από την παρέα των 20 νεαρών που 
θέλανε να πολεμήσουν τους Ναζί στη 
Μυτιλήνη επέστρεψαν οι 14. Ο Γιάννης 
Καραγεωργίου ήταν ο τελευταίος που 
έζησε ως τις μέρες μας.

επικαιρότητα

Γιάννης Καραγεωργίου: «Έφυγε» σε 
ηλικία 103 ετών ο τελευταίος αυτόπτης 
μάρτυρας της ναζιστικής θηριωδίας

Γέλη Παπαγιαννοπούλου - 
Αγγελοπούλου: Πέθανε η σύζυγος του 
αείμνηστου Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου 

Έ
φυγε από τη ζωή η Γέλη Παπα-
γιαννοπούλου – Αγγελοπούλου, 
δεύτερη σύζυγος του αείμνηστου 
επιχειρηματία Κωνσταντίνου Αγ-

γελόπουλου.
Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο 
«Σωτηρία», όπου είχε μπει με κορωνοϊό, 
τον οποίο και κατάφερε να ξεπεράσει, 
αλλά, εντέλει, έχασε τη μάχη από άλλα 
υποκείμενα νοσήματα.
Η Γέλη Παπαγιαννοπούλου, σύζυγος του 
Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, κατάγοταν 
από την Πάτρα και ήταν γόνος μιας από 
τις ισχυρότερες οικονομικά οικογένειες 
στην Ελλάδα.
Ο γάμος της με τον επι-
χειρηματία ήταν ο δεύ-
τερος και για τους δύο. 
Από τον πρώτο της γάμο 
έ χε ι αποκτήσε ι μια 
κόρη. Το ζευγάρι επιση-
μοποίησε τη σχέση του 
στις 9 Ιουνίου 2002 στο 
Λιμποβίσι Αρκαδίας. Στο 
πρώτο σπίτι των Κολο-
κοτρωναίων, το οποίο και είχε ανοικοδο-
μήσει ο πατέρας του Κωνσταντίνου Αγγε-
λόπουλου, Παναγιώτης, πραγματοποιή-
θηκε το μυστήριο χοροστατούντος του 
Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας 
κ. Αλέξανδρου και με την παρουσία πολ-
λών διάσημων και μη καλεσμένων.
Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος είπε για 
τη Γέλη Παπαγιαννοπούλου την ημέρα 
του γάμου τους: «Ευχαριστώ τη Γέλη που 
με κάνει να πιστεύω ότι δεν έχω τίποτα», 

με την κ. Παπαγιαννοπούλου να απαντά: 
«Ευχαριστώ εγώ εσένα γι’ αυτή τη χαρά 
και όλους εσάς που ήρθατε από τόσο 
μακριά για να είστε μαζί μας».
«Με τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο 
ζούμε ιδιαίτερα απλά στο σπίτι μας. Δεν 
αισθάνομαι ότι κάνουμε κάτι πομπώ-
δες, όπως ζουν όλοι έτσι ζούμε κι εμείς. 
Αυτό που μου κάνει εντύπωση με τον 
Κωνσταντίνο είναι ότι όπου βρεθούμε 
έρχονται αυθόρμητα άνθρωποι και του 
μιλάνε γι’ αυτό που αντιπροσωπεύει ο 
ίδιος, για τον εαυτό του και το αξιοπρό-
σεκτο είναι ότι τους θυμάται όλους. Δια-
θέτει τρομερή μνήμη, χιούμορ, μπαίνει 

κατευθείαν στο θέμα 
χωρίς περιττά λόγια, 
είναι ακριβής, ολιγό-
λογος και καλός παρότι 
δείχνει λίγο βλοσυ-
ρός», έχει δηλώσει η 
κ. Παπαγιαννοπούλου 
για τη σχέση τους.
Υπήρξε ιδρύτρια της 
«Επιστροφής», μιας 

οργάνωσης που είχε ως αντικείμενο την 
απεξάρτηση τοξικομανών, χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση των ίδιων και 
των οικογενειών τους. Σε αυτή την πρω-
τοβουλία, την είχε στηρίξει ιδιαίτερα ο 
Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος με την ίδια 
να έχει δηλώσει πως «ο Κωνσταντίνος 
μάς στηρίζει σταθερά. Ήταν αυτός ουσια-
στικά που με «έσπρωξε» στη δημιουργία 
της “Επιστροφής”. Δίχως αυτόν δεν θα 
μπορούσαμε να κάνουμε κάτι». Ο 

Νίκος Οικονομόπουλος βίω-
σε ένα θαύμα σε μία εκκλησία, 
μπροστά στην κάμερα.
Στο βίντεο που προβλήθηκε στο 

«Πρωινό», ο τραγουδιστής βρέθηκε σε μια 
εκκλησία και μία από τις εικόνες πλημμύ-
ρισε με μύρο.
«Αυτό που συνέβη εδώ στην εκκλησία 
είναι κάτι, το οποίο το έχω ζήσει κι εγώ ο 
ίδιος», είπε χαρακτηριστικά ο τραγουδι-
στής, ο οποίος πολλές φορές έχει μιλήσει 
δημόσια για την πίστη του στον Θεό.
«Ένας λόγος που σας πήγα εκεί για να μιλή-
σουμε για αυτό το θέμα είναι για να το δει 
κι ο κόσμος με τα δικά του μάτια. Να βοη-
θήσω την πίστη των ανθρώπων που ίσως 
την έχουν χάσει», συμπλήρωσε στη συνέ-
χεια.
Εξήγησε μάλιστα, πως πολλοί μπορεί να μη 
βρίσκουν λογική σε αυτό που συνέβη, αλλά 
τόνισε πως δεν χρειάζεται να προσπαθείς 
να δώσεις ερμηνείες στα πάντα, στο θέμα 
της θρησκείας.

«Αν το πεις στον οποιονδήποτε, μπορεί 
να σου πει ότι «εντάξει, δεν έχει λογική», 
όμως στα πνευματικά πράγματα δεν υπάρ-
χει λογική. Ο Θεός δεν ερμηνεύεται», 
δήλωσε.
Τέλος, ανέφερε: «Το είδαν όλοι, δεν είναι 
κάτι που βγάζω από το μυαλό μου. Ήμα-
σταν μόνο πέντε άνθρωποι εκείνη τη 
στιγμή, γιατί είχα ζητήσει από τον πατέρα 
Χριστόδουλο να κάνουμε αυτή τη συνέ-
ντευξη για να υπάρχει ησυχία. Έκανε το 
θαύμα της».
Σε παλαιότερη συνέντευξή του, είχε δηλώ-
σει για την πίστη του στον Θεό: «Όπως σας 
έχω πει γι’ αυτούς που δηλώνουν άθεοι 
«σιγά ρε φιλαράκο λίγο με προσβάλεις, με 
όλο αυτό το πηγαίο σου», το ίδιο μπορεί 
να προσβάλλεται κάποιος όταν έχει όλο 
αυτό το πηγαίο του Θεού. Λέω εγώ τώρα… 
τι θα έλεγα αν ήμουν ειδικός επικοινω-
νίας σε έναν άνθρωπο… με μέτρο. Και το 
“πιστεύω” με μέτρο και το “είμαι άθεος” 
με μέτρο».

Νίκος Οικονομόπουλος για το θαύμα που 
βίωσε μπροστά στην κάμερα: «Το είδαν όλοι, 
δεν το βγάζω από το μυαλό μου» 
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επικαιρότητα

Η 
Ελληνίδα ευρωβουλευτής, στην 
κατάθεσή της στις 10 Δεκεμβρίου 
2022, προσπαθεί να δικαιολογή-
σει στον ανακριτή τις κινήσεις της 

αμέσως μετά τη σύλληψη του συντρόφου 
της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, τα χρήματα που 
βρέθηκαν στο σπίτι της, αλλά και στη βαλί-
τσα που μετέφερε ο πατέρας της, ενώ πα-
ραδέχεται δύο συναντήσεις της ίδιας και 
του Ιταλού συντρόφου της με τον υπουργό 
Εργασίας του Κατάρ.
Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το σχετικό 
ρεπορτάζ, η Εύα Καϊλή αναφέρει ότι τηλέ-
φώνησε στον πατέρα της για τη βαλίτσα, 
λέγοντας ότι άνοιξε τόσο αυτή όσο και το 
χρηματοκιβώτιο. «Ξέρω ότι κρατούσε κάτι 
για το παλιό του αφεντικό, τον Παντσέρι, 
και ίσως και για το τωρινό του αφεντικό, 
τον Αντρέα Κοτσολίνο» τονίζει, αναφερό-
μενη στον Φραντσέσκο Τζιόρτζι.
Π ρ ώ τ α  π ρ ο σ π ά θ η σ α 
να τηλεφωνήσω σ τον 
Παντσέρι, αλλά δεν τον 
βρήκα, λέει η κυρία Καϊλή, 
τονίζοντας ότι στη συνέ-
χεια μίλησε με τους ευρω-
βουλευτές Μαρκ Ταρα-
μπέλα και Μαρί Αρενά, οι 
οποίοι της είπαν ότι δεν 
ήξεραν γιατί δεν απα-
ντούσε ο Παντσέρι. Η ίδια εξηγεί ότι 
ο Ιταλός «εγκέφαλος» του σκανδάλου 
χρηματισμού από το Κατάρ, όπως έχει 
χαρακτηριστεί από τις βελγικές αρχές, 
δεν μιλάει αγγλικά και προτιμάει να επι-
κοινωνεί μαζί του μέσω των φίλων του, 
γιατί τα δικά της ιταλικά δεν είναι καλά.
Ερωτηθείσα για το πώς βρέθηκαν τόσα 
χρήματα στο σπίτι της, η Εύα Καϊλή 
απαντά: «Δεν μπορώ να το εξηγήσω, 
αλλά το έκανε ο άντρας μου». Στη συνέ-
χεια περιγράφει τη συνεργασία του 
Παντσέρι με αφρικανικές χώρες, καθώς 
και την επικοινωνία που έχει εκείνος 
με τον Τζιόρτζι, καθώς τον εμπιστεύε-
ται 100%. «Εμπιστευόταν πιο πολύ το 
διαμέρισμά του (σ.σ. του Τζιόρτζι). Δεν 
ξέρω αν έχει να κάνει με την ασυλία 
μου» σημειώνει, ενώ αμέσως μετά ο ανα-
κριτής την ρωτάει γιατί έδωσε τη βαλίτσα 
στπν πατέρα της.
«Στις 10:30 συνέλαβαν τον Φραντσέσκο» 
απαντά. «Νόμιζα ότι ήταν σε τροχαίο. Δεν 
ήξερα τίποτα. Μόλις μου είχαν πει ότι ο 

άντρας μου είχε συλληφθεί και το αυτο-
κίνητό του κατασχέθηκε. Ο πατέρας μου 
είχε πάει την κόρη μου μια βόλτα. Του τηλε-
φώνησα να επιστρέψει αμέσως. Μάζεψα 
τα πράγματα και τα έβαλα σε μια βαλίτσα. 
Έβαλα και το μπιμπερό για το μωρό. Πήρα 
μόνο τα πράγματα του Αντόνιο Παντσέρι. 
Δεν ήξερα σε ποιον ανήκει το PC και το 
κινητό τηλέφωνο, αλλά ήταν κοντά στη 
βαλίτσα κι έστι τα έβαλα μέσα, θεωρώντας 
ότι ανήκαν στον Παντσέρι. Ο πατέρας μου 
σε καμία περίπτωση δεν έχει σχέση και 
αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Ενήρ-
γησε με την ιδιότητα του παππού. Δεν γνω-
ρίζει τίποτα. Υποθέτω ότι άνοιξε τη βαλίτσα 
στο ξενοδοχείο».
Στη συνέχεια, ο ανακριτής επικαλείται στοι-
χεία της έρευνας για τις επαφές του δικτύου 
Παντσέρι με αξιωματούχους του Κατάρ. 
Αναφέρει στην Εύα Καϊλή ότι, όπως προ-

κύπτει, η ίδια με τον 
σύντροφό της έχει πάει 
δύο φορές σε ένα ξενο-
δοχείο, στη λεωφόρο 
Louise Steingenberger, 
όπου ήρθαν σε επαφή 
με αντιπροσωπεία από 
το Κατάρ. Ζητάει να πλη-
ροφορηθεί ποιους γνώ-
ρισε εκεί η Εύα Καϊλή και 

ποιος ήταν ο σκοπός των συναντήσεων. 
«Συνάντησα τον υπουργό Εργασίας του 
Κατάρ» λέει η Ελληνίδα ευρωβουλευτής 
και προσθέτει ότι η συζήτηση αφορούσε 
την επίσκεψη του υπουργού στην Ευρω-
βουλή. «Ήθελε να κατανοήσει το διαδι-
καστικό της ψηφοφορίας για τις βίζες στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» λέει, ξεκαθαρί-
ζοντας ότι ο Παντσέρι δεν ήταν μαζί της σε 
αυτές τις συναντήσεις: «Νομίζω ότι τους 
γνώρισε, αλλά χωρίς εμένα και είχαν άλλες 
συζητήσεις».
Αμέσως μετά, η Εύα Καϊλή «σκιαγραφεί» 
στον ανακριτή τη σχέση Παντσέρι- Τζιόρτζι.
Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τετάρτης η 
Εύα Καϊλη έδωσε νεά κατάθεση στον Βέλγο 
ανακριτή. Παράλληλα, σήμερα αναβλήθηκε 
το αίτημα αποφυλάκισης του Φραντσέσκο 
Τζιόρτζι, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή 
Εισαγγελία Βρυξελλών. Η Εύα Καϊλή θα 
βρεθεί ενώπιον του προδικαστικού συμ-
βουλίου στις 19 Ιανουαρίου, το οποίο θα 
αποφασίσει αν θα συνεχιστεί ή όχι η προ-
φυλάκισή της.

Εύα Καϊλή: «Δεν μπορώ να εξηγήσω 
τα χρήματα, αλλά το έκανε ο άντρας 
μου» - Η πρώτη της κατάθεση στον 
Βέλγο ανακριτή 

Ρούλα Πισπιρίγκου: 
Προφυλακιστέα και για τους 
θανάτους Ίριδας και Μαλένας 

Στο άκουσμα της απόφασης, φέρεται 
να ξέσπασε σε κλάματα

Π
ροφυλακιστέα και για τους θανά-
τους των άλλων δύο κοριτσιών 
της, της Μαλένας και της Ίριδας 
Δασκαλάκη, κρίθηκε σήμερα, με 

τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγ-
γελέα, η 34χρονη Ρούλα Πισπιρίγκου.
Η κατηγορούμενη μητέρα, μετά την επει-
σοδιακή απολογία της στην 35η ανακρί-
τρια, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη και 
για τις κατηγορίες που την θέλουν να έχει 
δολοφονήσει και τα δύο μικρότερα κορί-
τσια της. Πρόκειται για δεύτερη προφυ-
λάκιση, καθώς η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει 
προφυλακιστεί και για την κατηγορία της 
ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρωτότο-
κης κόρης της Τζωρτζίνας με χορήγηση 
κεταμίνης στο νοσοκομείο Παίδων.
Η απολογία της Ρούλας Πισπιρίγκου στην 
35η ανακρίτρια ξεκίνησε χθες, λίγο μετά το 
μεσημέρι, αλλά διεκόπη, καθώς ο συνήγο-
ρός της Αλέξης Κούγιας κατέθεσε αίτημα 
εξαίρεσης της δικαστικής λειτουργού για 
μεροληψία σε βάρος της εντολέα του.
Μάλιστα, η απολογία της 34χρονης διε-
κόπη χθες για να συνεχιστεί όμως σήμερα, 
μετά την απόρριψη του αιτήματος εξαίρε-
σης από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών 
της Αθήνας. Ενώπιον της ανακρίτριας η 
κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες, 
όπως έχει κάνει από την πρώτη στιγμή, 
πλην όμως δεν κατάφερε να πείσει με τους 

ισχυρισμούς που προέβαλε, καθώς αμέ-
σως μετά οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου 
βρισκόταν ήδη ως προσωρινά κρατού-
μενη για την υπόθεση θανάτου της 9χρο-
νης Τζωρτζίνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο άκου-
σμα της απόφασης, η Ρούλα Πισπιρίγκου 
ξέσπασε σε κλάματα.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γρηγόρης Λέων μιλώ-
ντας στον ANT1 αναφέρθηκε στον κ. Κού-
για λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «γελάνε 
και τα πλακάκια του νεκροτομείου με όσα 
λέει».  Ο Γρηγόρης Λέων απάντησε στα 
όσα έχει πει ο συνήγορος της 34χρονης το 
τελευταίο διάστημα ότι δεν έχει κάνει ούτε 
μια νεκροτομή στην ζωή του και ότι δεν 
έχει επαρκείς τίτλους σπουδών, αλλά και 
στις αιχμές που άφησε ότι έχει ως στόχο 
την προσωπική του ανάδειξη, καθώς θέλει 
να γίνει δήμαρχος.
«Σήμερα είχε και συνέχεια το σίριαλ, 
νομίζω σήμερα είπε ότι όλα γίνονται 
επειδή θα κατέβω υποψήφιος δήμαρχος 
Λυκόβρυσης-Πεύκης και όλα είχαν οργα-
νωθεί. Ξεχνάει βέβαια ο κ. Κούγιας, μου 
κάνει εντύπωση γιατί προφανώς είναι 
αποτέλεσμα κοντής μνήμης, συνεργα-
ζόμαστε από το 2010. Είμαι εκλεγμένος 
σύμβουλος στον δήμο Αθηναίων, μάλι-
στα πριν από την Πισπιρίγκου. Το ξέρετε 
ότι είμαι και αντιδήμαρχος Αθηναίων έως 
σήμερα. Με την αυτοδιοίκηση έχω ενα-
σχόληση σειράς ετών. Τι σχέση έχει με τη 
υπόθεση, δεν μπορώ να καταλάβω», είπε 
ο κ. Λέων.
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καναδάς

 Πώς δικαιολόγησε την απόφαση η 
υπουργός Άμυνας του Καναδά.

Η 
κυβέρνηση του Καναδά επιβε-
βαίωσε σήμερα την αγορά 88 α-
μερικανικών μαχητικών F-35 για 
να αντικαταστήσει τον γερασμέ-

νο στόλο της, έναντι ποσού 19 δισεκατομ-
μυρίων καναδικών δολαρίων (13,2 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ), τη μεγαλύτερη επένδυση 
των τελευταίων 30 ετών.
Αυτή η παραγγελία ανακοινώθηκε τον 
περασμένο Μάρτιο από την Οτάβα.

«Ο κόσμος μας γίνεται πιο σκο-
τεινός»
«Αυτό το έργο αποκτά πρόσθετη σημα-
σία καθώς ο κόσμος μας γίνεται πιο σκο-
τεινός με την παράνομη και αδικαιολόγητη 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και 
την ολοένα και πιο διεκδικητική συμπερι-
φορά της Κίνας στην περιοχή του Ινδο-Ει-
ρηνικού», δήλωσε η υπουργός Άμνας Ανίτα 
Άναντ σε συνέντευξη Τύπου.
«Τώρα είναι η ώρα να διασφαλίσουμε την 
άμυνα της χώρας μας, συμπεριλαμβανομέ-
νης της Αρκτικής», πρόσθεσε η υπουργός.
Αυτή η συμφωνία που συνήφθη με την 
Ουάσινγκτον και τις αμερικανικές εταιρείες 
Lockheed Martin και Pratt & Whitney προ-
βλέπει το πρώτο αεροσκάφος να παραδο-
θεί το 2026 και ολόκληρος ο στόλος στο 
χρονικό διάστημα μεταξύ 2032 και 2034.
Τους τελευταίους μήνες, άλλες χώρες όπως 
η Γερμανία και η Ελβετία, υπέγραψαν συμ-
βόλαια για προμήθεια F-35, τα οποία θεω-
ρούνται τα πιο επιτυχημένα μαχητικά αερο-
σκάφη.
Ο Καναδάς έχει προβεί σε συχνές αγο-
ρές αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλι-
σμού στο παρελθόν, κάτι που του επιτρέπει 
εύκολα να συντονιστεί με τους συμμάχους 
του στο ΝΑΤΟ και τη NORAD, το σύστημα 
αεράμυνας της Bόρειας Aμερικής.Ωστόσο, 
ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό 
είχε υποσχεθεί όταν ανέλαβε στην εξουσία 
το 2015 να μην αγοράσει το F-35 από αμερι-
κανό κατασκευαστή, γιατί είχε κριθεί πολύ 
ακριβό.
«Επιβεβαιώνω ότι ο Καναδάς αγοράζει 
το καλύτερο μαχητικό αεροσκάφος στην 
αγορά στην καλύτερη τιμή», τόνισε σήμερα 
η Άναντ.

Αγοράζει από ΗΠΑ και δωρίζει 
στην Ουκρανία το πρώτο αντιαε-
ροπορικό NASAMS
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό 
ανακοίνωσε την αγορά από τις ΗΠΑ συστήμα-
τος αντιαεροπορικής άμυνας που θα δωριστεί 
κατόπιν στην Ουκρανία.
Πρόκειται για το πρώτο σύστημα NASAMS 
(φωτογραφία αρχείου, επάνω) που θα προ-
σφερθεί από τον Καναδά στην Ουκρανία, διευ-
κρίνισε η Οτάβα, η οποία αποτίμησε την αξία 
της δωρεάς αυτής στα 406 εκατομμύρια κανα-
δικά δολάρια (282 εκατομμύρια ευρώ).
Η ανακοίνωση έγινε έπειτα από διμερή συνά-
ντηση του κ. Τριντό με τον αμερικανό πρόεδρο 
Τζο Μπάιντεν στο Μεξικό.
Το σύστημα που θα δωριστεί προορίζεται 
για την αντιμετώπιση των μαζικών βομβαρδι-
σμών της Ρωσίας εναντίον κρίσιμων ουκρανι-
κών υποδομών.
«Αυτή είναι η προτεραιότητα υπ’ αριθμόν 
ένα. Γι’ αυτό ο Καναδάς αγοράζει προηγμένο 
σύστημα πυραύλων επιφανείας-αέρος από 
τις ΗΠΑ για να το δωρίσει στην Ουκρανία», 
συνόψισε η Ανίτα Αναντ, η υπουργός Αμυνας 
του Καναδά, έπειτα από συνδιάλεξή της με τον 
ουκρανό ομόλογό της.
Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι 
χαιρέτισε αμέσως τη χειρονομία μέσω Twitter, 
«ευχαριστώντας» τον Καναδά που «βοηθά να 
προστατευθούν οι αιθέρες μας» και προσθέ-
τοντας ότι το σύστημα που θα σταλεί θα προ-
σφέρει «ασπίδα στις πόλεις και στους πολίτες 
μας».
Το σύστημα αυτό αντιαεροπορικής άμυνας 
προστίθεται στα τεθωρακισμένα, τα κανόνια, 
τα είδη χειμερινού ιματισμού και τα πυρομα-
χικά που έχει στείλει ο Καναδάς στην Ουκρα-
νία για να τη βοηθήσει ν’ απωθήσει τη ρωσική 
στρατιωτική εισβολή, που άρχισε την 24η 
Φεβρουαρίου 2022.
Αλλες χώρες έχουν ήδη στείλει στον ουκρα-
νικό στρατό αμερικανικής κατασκευής συστή-
ματα αντιαεροπορικής άμυνας, ανάμεσά τους 
η Νορβηγία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία 
και οι ΗΠΑ.
Οι δύο τελευταίες χώρες υποσχέθηκαν επίσης 
πρόσφατα πως θα στείλουν συστοιχίες Patriot, 
ολοκληρωμένων συστημάτων αντιαεροπορι-
κής άμυνας, των πιο προηγμένων στο αμερικα-
νικό οπλοστάσιο.
Η ανάπτυξή τους πάντως, σύμφωνα με ειδι-
κούς, δεν θα γίνει παρά σε μήνες, δοθείσης της 
ανάγκης εκπαίδευσης ουκρανών χειριστών.

Ο Καναδάς αγοράζει 88 F-35, 
η μεγαλύτερη παραγγελία των 
τελευταίων 30 ετών

Τον Καναδά θα επισκεφτεί τον 
Μάρτιο ο Μπάιντεν 

Απαγορεύθηκε στους ξένους να 
αγοράζουν ακίνητα

Ο
ι ξένοι δεν έχουν πλέον το δικαί-
ωμα να αγοράζουν ακίνητα στον 
Καναδά  για τα επόμενα δύο χρό-
νια, απαγόρευση η οποία επι-

βλήθηκε με σκοπό να αντιμετωπιστεί η έλ-
λειψη στέγης -κατοικιών και διαμερισμά-
των- στη χώρα.
Προβλέπονται εξαιρέσεις, για τους πρό-
σφυγες και ανθρώπους με άδειες νόμιμης 
παραμονής, ενώ ο νόμος δεν έχει εφαρμογή 
παρά μόνο για κατοικίες και διαμερίσματα 
σε πόλεις, όχι σε τουριστικές δομές, όπως 
τα εξοχικά για παράδειγμα. Το μέτρο είχε 
υποσχεθεί ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό 
στην προεκλογική του εκστρατεία το 2021.
Το Φιλελεύθερο κόμμα του στηλίτευε το ότι 
ξένοι επενδυτές ανέβασαν τις τιμές στα ύψη, 
καθιστώντας απρόσιτη την πρόσβαση σε 
ακίνητα για πολλούς Καναδούς. Ο νόμος 

υιοθετήθηκε την άνοιξη.
Η αγορά των ακινήτων πάντως καταγράφει 
επιβράδυνση τελευταία, κυρίως εξαιτίας της 
ανόδου των επιτοκίων που αποφασίστηκε 
από την κεντρική τράπεζα για να τιθασευτεί 
ο πληθωρισμός.
Σύμφωνα με συλλογικό φορέα μεσιτών, 
η μέση τιμή μιας κατοικίας ανερχόταν στα 
630.000 καναδικά δολάρια (465.000 αμε-
ρικανικά δολάρια, 435.000 ευρώ) τον περα-
σμένο μήνα, από τα 800.000 όπου είχε φθά-
σει πριν από έναν χρόνο.
Ορισμένοι ειδικοί διατηρούν τις αμφιβο-
λίες τους για την αποτελεσματικότητα του 
μέτρου, καθώς οι ξένοι δεν αντιπροσωπεύ-
ουν παρά κάτι λιγότερο από το 5% των ιδι-
οκτητών κατοικιών στον Καναδά, σύμφωνα 
με την καναδική εθνική στατιστική υπηρε-
σία.

Ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι-
ντεν πρόκειται να μεταβεί τον 
Μάρτιο στον Καναδά, ανακοί-
νωσε την Τρίτη ο Λευκός Οίκος 

στο τέλος διμερούς συνάντησης με τον 
πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τρι-
ντό στο Μεξικό.
Θα είναι η πρώτη επίσκεψή του στον 
Καναδά από την αρχή της θητείας του τον 
Ιανουάριο του 2021.
Ο Μπάιντεν και ο Τριντό συναντήθηκαν 
στο Μεξικό ενόψει της 10ης συνόδου των 
ηγετών της Βόρειας Αμερικής που είναι 
προγραμματισμένη το απόγευμα της Τρί-
της (τοπική ώρα, μετά τα μεσάνυχτα στην 
Ελλάδα) μαζί με τον Μεξικανό πρόεδρο 
Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.
Ο πρόεδρος Μπάιντεν ευχαρίστησε τον 

πρωθυπουργό Τριντό για τη συμβολή 
του Καναδά στην παροχή στρατιωτικής, 
οικονομικής και ανθρωπιστικής βοήθειας 
προς την Ουκρανία, υπογραμμίζεται στην 
ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.
Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης «την 
κατάσταση ασφαλείας και την ανθρωπι-
στική κρίση στην Αϊτή», χώρα από όπου 
προέρχονται πολλοί μετανάστες που προ-
σπαθούν να φθάσουν στις ΗΠΑ μέσω του 
Μεξικού.
«Οι δύο ηγέτες δεσμεύτηκαν να συνεχί-
σουν τον συντονισμό τους με τους εταί-
ρους τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ, στα επόμενα στάδια, για να στηρί-
ξουν τη σταθερότητα στην Αϊτή, συμπερι-
λαμβανομένης της βοήθειας στην εθνική 
αστυνομία της χώρας», επισημαίνεται.
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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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καναδάς

Ο
ι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς 
θα λάβουν μέτρα για να προω-
θήσουν τη βιομηχανία ημιαγω-
γών της Βόρειας Αμερικής, να ε-

νισχύσουν τη συνεργασία για την εξάλειψη 
θανατηφόρων ναρκωτικών και να βελτιω-
θούν οι νόμιμες οδοί για μετανάστες, σύμ-
φωνα με σημερινή ανακοίνωση του Λευ-
κού Οίκου.
Σε δήλωση που εκδόθηκε για να συμπέ-
σει χρονικά με τη σύνοδο ηγετών Βόρειας 
Αμερικής στην Πόλη του Μεξικού, ο Λευκός 
Οίκος ανέφερε ότι οι τρεις χώρες θα οργα-
νώσουν στις αρχές του 2023 ένα φόρουμ 
ημιαγωγών για να αυξήσουν τις επενδύσεις 
στη στρατηγική βιομηχανία υψηλής τεχνο-
λογίας. Αυτό θα σημαίνει τον συντονισμό 
της χαρτογράφησης των εφοδιαστικών αλυ-
σίδων ημιαγωγών προκειμένου να εντοπί-
ζονται οι ανάγκες και οι επενδυτικές ευκαι-
ρίες στην κατασκευή τσιπ που χρησιμοποι-
ούνται στα πάντα, από τα τηλέφωνα έως την 
άμυνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Στη 
βιομηχανία εδώ και καιρό κυριαρχεί η Ασία 
και τα προβλήματα κατά την πανδημία της 
COVID-19 προκάλεσαν χάος στις εφοδια-
στικές αλυσίδες της Βόρειας Αμερικής.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο 

Μεξικανός ομόλογός του Αντρές Μανουέλ 
Λόπες Ομπραδόρ και ο πρωθυπουργός του 
Καναδά Τζάστιν Τριντό έχουν δεσμευθεί 
να εμβαθύνουν την περιφερειακή οικονο-
μική ενοποίηση καθώς ετοιμάζονται για τη 
σημερινή τριμερή τους συνάντηση.
Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οι τρεις ηγέ-
τες δεσμεύονται να μειώσουν τις εκπομπές 
μεθανίου από στερεά απόβλητα και λύματα 
τουλάχιστον κατά 15% έως το 2030 από τα 
επίπεδα του 2020. Θα δημιουργήσουν επί-
σης μια εικονική πλατφόρμα για να παρέ-
χουν στους μετανάστες βελτιστοποιημένη 
πρόσβαση σε νόμιμες οδούς. «Αυτό θα 
δώσει σε δυνητικούς μετανάστες τις πλη-
ροφορίες που χρειάζονται για να έλθουν 
στο Μεξικό, στις ΗΠΑ και στον Καναδά 
νομότυπα –γεγονός που καθιστά λιγότερο 
πιθανό το να χρειαστούν να βασιστούν σε 
διακινητές», ανέφερε ο Λευκός Οίκος.
Αναφορικά με τις προσπάθειες για πάταξη 
του εμπορίου ναρκωτικών, ο Λευκός Οίκος 
ανέφερε ότι με βάση τον Διάλογο για τα 
ναρκωτικά στη Βόρεια Αμερική (NADD), οι 
τρεις σύμμαχοι θα υιοθετήσουν ένα «επι-
καιροποιημένο στρατηγικό πλαίσιο» για να 
αντιμετωπίσουν τις απειλές που θέτουν οι 
απαγορευμένες ναρκωτικές ουσίες.

Συμφωνία ΗΠΑ-Καναδά-Μεξικού 
για ημιαγωγούς και ναρκωτικά 

«Είναι ό,τι χειρότερο έχουν δει»: Το 
νοσοκομείο παίδων του Saskatoon 
κατακλύζεται

Η 
Ένωση Νοσηλευτών του Σασκά-
τσουαν (SUN) προειδοποιεί για 
μια συνεχιζόμενη κρίση υγεί-
ας στο Νοσοκομείο Παίδων Jim 

Pattison του Saskatoon (JPCH).
«Δεν έχουν μείνει κρεβάτια», δήλωσε στο 
CTV News η πρόεδρος της SUN, Τρέισι 
Ζαμπόρι. «Είναι ό,τι χειρότερο έχουν δει 
ποτέ».
Είπε ότι ακούει από νοσοκόμες που είναι 
συγκλονισμένες με την κατάσταση και ότι 
τα παιδιά έρχονται στο νοσοκομείο πιο 
άρρωστα από ποτέ.
«Έχουν μετατρέψει όλους τους χώρους 
που θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
μετατρέψουν σε κρεβάτια. Θέτουμε τους 
ανθρώπους και τα παιδιά μας ακόμη 
περισσότερο σε κίνδυνο, επειδή δεν 
πρέπει να προσπαθείτε 
να σπρώξετε τα παιδιά σε 
κάθε γωνιά».
Είπε ότι ο αυξανόμενος 
αριθμός παιδιών που χρει-
άζονται φροντίδα μειώνει 
την αναλογία νοσηλευτών 
προς ασθενείς, γεγονός 
που διαιωνίζει περαιτέρω το πρόβλημα 
του προσωπικού.
«Οι άνθρωποι καλούνται να δουλέψουν 
βραδιές. Είχαν νύχτες που δεν είχαν κανέ-
ναν. Καλούν ακόμη και ανθρώπους που 
προσανατολίζονται να έρθουν να δουλέ-
ψουν τη νύχτα. Λοιπόν, αυτή είναι μια επι-
κίνδυνη κατάσταση. Γιατί πρόκειται για 
άτομα που δεν έχουν προσανατολιστεί 
πλήρως να εργαστούν στον θάλαμο. Αλλά 
επειδή έχουμε τόσο απίστευτα έλλειψη 
προσωπικού, βρισκόμαστε σε μια νοση-
λευτική κρίση», είπε ο Zambory.
«Τώρα τα παιδιά μας αρχίζουν να το νιώ-

θουν. Έτσι τώρα μαζί με άλλους τομείς 
του συστήματος υγειονομικής περίθαλ-
ψης που έχουν καταρρεύσει, μπορούμε 
να δούμε με βεβαιότητα ότι στο JPCH τα 
μέλη μας, οι εγγεγραμμένες νοσοκόμες 
αυτής της επαρχίας, προσπαθούν να φρο-
ντίσουν παιδιά στα ερείπια μιας κατάρ-
ρευσης.
«Θα καταλήξει πραγματικά σε μια τραγω-
δία αν δεν κάνουμε κάτι».
Ο πρωθυπουργός Scott Moe είπε ότι το 
Saskatchewan δεν ήταν η μόνη επαρχία 
που αγωνίζεται με την υγειονομική περί-
θαλψη.
«Είναι μια συλλογική πρόκληση σε όλο 
τον Καναδά», είπε. «Θα έλεγα ότι οι επαρ-
χίες πραγματοποιούν ήδη τις επενδύ-
σεις που είναι απαραίτητες για να δούμε 

πραγματικά πώς παρέ-
χουμε υγειονομική περί-
θαλψη διαφορετικά, αλλά 
και να φέρουμε περισσό-
τερους ανθρώπους στην 
πρώτη γραμμή μας».
Ο Ζαμπόρι είπε ότι καθώς 
τα υψηλότερα ποσοστά 

ασθένειας συμπίπτουν με την έλλειψη 
νοσηλευτών, οι ασθενείς υποφέρουν.
«Τα παιδιά που έχουν προβλήματα ψυχι-
κής υγείας αναστέλλονται οι θεραπείες 
τους. Παιδιά που χρειάζονται χειρουρ-
γική επέμβαση, καθυστερούν και απω-
θούνται, επειδή το σύστημα έχει ξεπε-
ραστεί και δεν υπάρχει πού να βάλουμε 
αυτά τα παιδιά. Είναι απλώς μια τέλεια 
καταιγίδα καταστροφής που έχει επιτέ-
λους προσγειωθεί πλήρως με το παιδια-
τρικό σύστημα στο Saskatoon στο JPCH, 
και θα στοιχηματίζω να πω, σε όλη την 
επαρχία.»

Συνέλαβαν… περιστέρι – Κουβαλούσε 
μεθαμφεταμίνη σε φυλακή

Απίστευτο κι όμως άκρως αλη-
θινό ένα περιστατικό που 
εκτυλίχθηκε σε φυλακές στον 
Καναδά, όπου αστυνομικοί 

συνέλαβαν ένα… περιστέρι!
Πιο αναλυτικά οι αστυνομικοί στις 
φυλακές του Βανκούβερ εντόπισαν ένα 
περιστέρι να μεταφέρει κρυσταλλική 
μεθαμφεταμίνη μέσα σε ένα σακίδιο το 
οποίο έφερε επάνω του.
Το πτηνό πετούσε πάνω από το κτίριο με 
το σακίδιο δεμένο επάνω του και προ-
κάλεσε την αντίδραση των σωφρονι-
στικών υπαλλήλων που απόρησαν με 
το περίεργο θέαμα, ωστόσο κατάλαβαν 
γρήγορα ότι κάτι άλλο συνέβαινε.
Ο John Randle, περιφερειακός πρόεδρος 
της Ένωσης Σωφρονιστικών Αξιωματι-
κών Ειρηνικού δήλωσε σοκαρισμένος: 
«Αρχικά σοκαρίστηκα, εξαιτίας όλων 
των εξελίξεων στην τεχνολογία και του 
αριθμού των drones που έχουμε δει».
Σύμφωνα πάντα με τον Randle, το προ-

σωπικό των φυλακών αναγκάστηκε να 
στήσει παγίδα στο πουλί, και να το συλ-
λάβει σε τοίχο των φυλακών.
Λόγω της μεγαλύτερης επιφυλακής των 
αρχών για τα drones που χρησιμοποι-
ούνται για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, 
φαίνεται ότι οι έμποροι χρειάστηκε να 
επιστρέψουν σε παλαιότερες μεθόδους, 
γιαυτό και επιστράτευσαν το περιστέρι.
«Έχουν πάει πίσω στην τεχνολογία», 
εξήγησε ο Randle. «Ίσως αυτό οφεί-
λεται στο γεγονός ότι έχουμε απαγο-
ρεύσει τα drones, έτσι προσπαθούν να 
βρουν νέους τρόπους για να εισαγά-
γουν λαθραία ναρκωτικά χωρίς να εντο-
πιστούν».
Το περιστατικό βρίσκεται ακόμη υπό 
διερεύνηση, ωστόσο ο Randle σημείωσε 
ότι η δημιουργικότητα των λαθρεμπό-
ρων είναι άκρως ανησυχητική.
«Η εισαγωγή ναρκωτικών στις ομοσπον-
διακές φυλακές αποτελεί μεγάλο πρό-
βλημα», υπογράμμισε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Υ
πογράφηκε σήμερα Πέμπτη στο Δημοτικό 
Μέγαρο Πάφου η σύμβαση για το Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Πάφου, 
στην παρουσία του Υπουργού Μεταφο-

ρών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννη Καρούσου ο 
οποίος ανέφερε πως το κόστος της μελέτης ανέρχε-
ται στις 230 χιλ. ευρώ περίπου και θα παραδοθεί 
σε 14 μήνες. Τα έργα που θα προταθούν θα είναι 
αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων.
Σε δηλώσεις του, ο κ. Καρούσος χαρακτήρισε 
σημαντική ημέρα για την Πάφο τόσο για τον Δήμο 
Πάφου όσο και για την ευρύτερη αστική περιοχή, 
καθώς υπογράφηκε η σύμβαση του Σχεδίου Βιώ-
σιμης Αστικής Κινητικότητας Πάφου που αποτελεί, 
όπως είπε, ευαγγέλιο για τα έργα, τις πρωτοβου-
λίες και δράσεις που πρέπει να κάνουμε στο χώρο 
μελέτης, ούτως ώστε να έχουμε μια μετάβαση προς 
εναλλακτικά μέσα μεταφοράς και σε θέματα τα 
οποία θα μειώσουν τους ρύπους.
Ενδεικτικά, είπε, είναι μονοδρομήσεις για να 
κυκλοφορούν τα ποδήλατα, ποδηλατόδρομοι, 
λωρίδες για την κυκλοφορία λεωφορείων, πεζο-
δρομοποιημένες περιοχές, πλατειακοί χώροι, έργα, 
συνέχισε, «τα οποία σε άλλες επαρχίες, όπως είναι 
η Λευκωσία, τα βλέπουμε να υλοποιούνται ακρι-
βώς γιατί είχαν έτοιμο το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας».

Η σημερινή υπογραφή, ανέφερε ο Υπουργός Μετα-
φορών, περιλαμβάνει τους τρεις Δήμους της επαρ-
χίας και δεκαπέντε κοινότητες αστικές και περιαστι-
κές του Δήμου Πάφου, προσθέτοντας πως η μελέτη 
θα είναι έτοιμη σε 14 μήνες και τα έργα τα οποία θα 
προταθούν θα συγχρηματοδοτηθούν από την ΕΕ 
και από σχετικά κονδύλια ώστε να προχωρήσει η 
υλοποίησή τους.
Ο κ. Καρούσος σημείωσε πως το σημαντικό σ’ αυτή 
την εκπόνηση της μελέτης είναι να συμμετέχουν 
όλοι στη δημόσια διαβούλευση, να ανταλλάξουν 
τις εισηγήσεις και τις ιδέες τους. Είπε ακόμη πως η 
πόλη της Πάφου και γενικότερα η περιοχή μπορεί 
να συμφωνήσει ένα αρκετά πρωτοποριακό Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας γιατί συνδυάζει 
και τον τουρισμό και με αυτό θα αποκτήσει ακόμη 
ένα πλεονέκτημα η Πάφος σε σχέση με άλλους 
ανταγωνιστικούς προορισμούς. 
Στην Πάφο, είπε ο κ. Καρούσος, υπάρχουν τοπικοί 
άρχοντες και Τοπικές Αρχές οι οποίες είναι έτοιμες 
να αναλάβουν το πολιτικό κόστος για την υλοποί-
ηση των αποφάσεων που θα έχουν τα Σχέδια Βιώ-
σιμης Αστικής Κινητικότητας Πάφου, γιατί οι μελέ-
τες δεν πρέπει να γίνονται για να μένουν στα συρ-
τάρια αλλά για να υλοποιούμε και να εφαρμόζουμε 
αυτά που λένε αφού είναι τεκμηριωμένα, με αναλύ-
σεις και εισηγήσεις.

Υπογραφή σύμβασης για Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Πάφου

Επ. Παιδείας: Πρόθεση αναθεώρησης 
νομοθεσίας για τα ιδιωτικά σχολεία

Π
ρόθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παιδείας, η οποία συνεδρίασε έκτακτα σή-
μερα Πέμπτη για να εξετάσει την νομοθε-
σία που διέπει την λειτουργία των ιδιωτικών 

σχολείων, είναι να προχωρήσει σε αναθεώρηση της 
νομοθεσίας μετά την επανέναρξη των εργασιών της 
τον Μάρτιο, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, 
Παύλος Μυλωνάς.
Κατά την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση, ο Υπουρ-
γός Παιδείας, Πρόδρομος Προδρόμου, ανέφερε ότι το 
θέμα έχει ήδη απασχολήσει το Υπουργείο και έγιναν 
ήδη κάποιες παραστάσεις, όσον αφορά διαφήμιση 
που έγινε σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμέ-
νου προγράμματος από ιδιωτικό σχολείο. Διαβεβαί-
ωσε ότι το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί, στον βαθμό που 
υπάρχει.
Κατά την έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας, 
η οποία διεξήχθη σε κλίμα έντασης, διαπιστώθηκε η 
ανάγκη για αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας. 
Κατά την συζήτηση, διαπιστώθηκαν κενά και ασά-
φειες, τόσο στην νομοθεσία όσο και στον έλεγχο 

εφαρμογής της, όπως δήλωσε ο Πρόεδρός της.
Αφορμή για την σύγκληση της έκτακτης συνεδρίας την 
ήταν η διαφήμιση ιδιωτικού σχολείου, που απευθύνε-
ται σε μαθητές της Γ τάξης λυκείου, εστιάζοντας στην 
προετοιμασία για ιατρικές σχολές, ενώ, όπως προ-
κύπτει, οι μαθητές του δεν υποχρεούνται να παρακα-
θήσουν στις εξετάσεις τετραμήνων. Μιλώντας στην 
Επιτροπή, η Διευθύντρια της ιδιωτικής Σχολής Forum, 
Αντιγόνη Τζιαπούρα, ανέφερε ότι το Forum Premedical 
Private School είναι διαφορετικό ίδρυμα από την Ελλη-
νική Σχολή Forum και ότι έχει λάβει άδεια λειτουργίας 
ως ιδιωτικό σχολείο παρομοίου τύπου, το οποίο σύμ-
φωνα με την νομοθεσία ακολουθεί το αναλυτικό πρό-
γραμμα του Υπ. Παιδείας κατά τα 2/3 μόνο.
Η κ. Τζιαπούρα διευκρίνισε ότι οι 15 μαθητές που 
φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο, δεν υποχρεώνο-
νται από τη νομοθεσία να παρακάθονται σε εξετάσεις 
τετραμήνων, ενώ αντίθετα οι 720 μαθητές της Ελλη-
νικής Σχολής Forum, που είναι σχολείο ιδίου τύπου 
με τα δημόσια, θα παρακαθήσουν κανονικά στις εξε-
τάσεις. 

Ο 
συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης με ανακοίνωση αναφέ-
ρει ότι ο επικεφαλής του Κλάδου Δίωξης Ηλεκτρονικού Ε-
γκλήματος της Αστυνομίας Ανδρέας Αναστασιάδης, καθώς 
και τρεις υφιστάμενοι του ζητούν μέσω δικηγόρου την από-

συρση κυκλοφορίας του βιβλίου «Κράτος Μαφίας».
Αυτούσια η ανακοίνωση:
Τρεις μήνες μετά την κυκλοφορία του βιβλίου «Κράτος Μαφία» μέλη της 
αστυνομίας ζητούν την απόσυρση του από τα βιβλιοπωλεία! Στο βιβλίο 
που είναι το τρίτο της τριλογίας για τη διαφθορά στην Κύπρο, κατα-
γράφω την προσωπική μου περιπέτεια από την παρακολούθηση των 
επικοινωνιών μου και αναφέρομαι στην καταγγελία της υπόθεσης στον 
Κλάδο Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας.
Δυόμισι χρόνια μετά, οι έρευνες της αστυνομίας επέφεραν μηδενικά 
αποτελέσματα, παρά τα στοιχεία που τους είχα παραδώσει. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία που παραθέτω στο βιβλίο  η αστυνομία δεν έκανε την πρέ-
πουσα διερεύνηση τόσο στην καταγγελία για παρακολούθηση των επι-
κοινωνιών μου, όσο και τη φυσική παρακολούθηση και απόπειρα εκφο-
βισμού μου για να μην κυκλοφορήσω το βιβλίο.
Την απόσυρση του βιβλίου «Κράτος Μαφία» από την κυκλοφορία 
ζητούν μέσω δικηγόρου ο επικεφαλής του Κλάδου Δίωξης Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήματος της αστυνομίας Αντρέας Αναστασιάδης, καθώς και τρεις 
υφιστάμενοι του.
Η καταφυγή των τεσσάρων στελεχών του Κλάδου Δίωξης Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήματος σε δικηγόρο για ένα υπηρεσιακό θέμα δεν μπορεί να 
έγινε χωρίς συνεννόηση με την ηγεσίας της αστυνομίας. Είναι πρωτοφα-
νές το φαινόμενο η αστυνομία αντί να διερευνά τις υποθέσεις να απειλεί 
με δικαστικά μέτρα το θύμα μιας σοβαρότατης εγκληματικής ενέργειας.
Στην επιστολή που έλαβα μέσω δικηγόρου αναφέρεται ότι «ολόκληρο 
το βιβλίο»(!) και ειδικότερα τα υποκεφάλαια που αναφέρονται στην 
αστυνομία «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» και «επιρρί-
πτουν ψευδείς ευθύνες στα τέσσερα μέλη της αστυνομίας». Πέρα από 
την απόσυρση του βιβλίου τα μέλη της αστυνομίας ζητούν τροποποί-
ηση ή αφαίρεση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, δημόσια απολογία, 
καθώς και χρηματική αποζημίωση: «Σε περίπτωση που προβείτε στις 
ως άνω ενέργειες θα μεριμνήσετε όπως γίνει επικοινωνία μαζί μας, με 
σκοπό την από μέρους σας καταβολή αποζημίωσης για τη μέχρι σήμερα 
δυσφήμιση τους».
Στην επιστολή αναφέρεται ότι σε περίπτωση άρνησης συμμόρφωσης, τα 
τέσσερα μέλη της αστυνομίας μου υποβάλλουν ότι θα καταχωρήσουν 
αγωγή εναντίον μου και ότι θα αιτηθούν διάταγμα από το δικαστήριο για 
απαγόρευση κυκλοφορίας του βιβλίου. Επειδή στην άνευ ημερομηνίας 
επιστολή δεν προσδιορίζεται κανένα χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου 
μου ζητείται να συμμορφωθώ, δηλώνω δημόσια ότι δεν έχω καμιά πρό-
θεση να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις τους και ότι είμαι έτοιμος να υπε-
ρασπιστώ τα γραφόμενα μου.

«Δεν ευσταθούν…»
Τη θέση ότι τα όσα ισχυρίζεται ο Μακάριος Δρουσιώτης δεν ευστα-
θούν, διατυπώνουν πηγές της Αστυνομίας με τις οποίες συνομίλησε το 
SigmaLive. Ίδιες πηγές τόνισαν στο SigmaLive ότι η «υπόθεση του Μακά-
ριου Δρουσιώτη διερευνήθηκε ενδελεχώς».
Κληθείς να σχολιάσει στο ΚΥΠΕ την ανακοίνωση του κ. Δρουσιώτη, 
ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Χρίστος Ανδρέου είπε πως η 
Δύναμη δεν εμπλέκεται στο όλο θέμα.
«Είναι κάποια μέλη μας, τα οποία, όπως κάθε πολίτης στη Δημοκρατία, 
έχουν κάθε δικαίωμα να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους, όταν αυτά 
θίγονται», πρόσθεσε.

Δρουσιώτης: Η Αστυνομία 
ζητά απόσυρση του βιβλίου 
«Κράτος Μαφία»
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εδώ Κύπρος

Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 
ο Υπουργός Εργασίας 
Κυριάκος Κούσιος θα λάβει 
τις αποφάσεις του αναφορικά 
με το θέμα της ανανέωσης 
της συμφωνίας για την 
Αυτόματη Τιμαριθμική 
Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), 
όπως δήλωσε ο ίδιος, ύστερα 
από συνάντηση που είχε το 
πρωί με τους κοινωνικούς 
εταίρους.

Π
αρά τις μετακινήσεις 
που ο Υπουργός διαπί-
στωσε στις θέσεις των 
δύο πλευρών, αντιλή-

φθηκε, όπως είπε, ότι απέχουν 
ακόμα αρκετά ώστε να υποβάλει 
μεσολαβητική πρόταση. 
Ο κ. Κούσιος ξεκαθάρισε ότι η 
Κυβέρνηση δεν τάσσεται υπέρ 
της κατάργησης της ΑΤΑ και υπεν-
θύμισε ότι είναι ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης 
που έχει επαναφέρει την ΑΤΑ. Το 
θέμα που συζητείται διευκρίνισε 
είναι αποκλειστικά η ανανέωση ή 
τροποποίηση της συμφωνίας των 
κοινωνικών εταίρων του Ιουλίου 
του 2017.
«Υπήρξαν κάποιες μετακινήσεις 
από τις γνωστές θέσεις που έχουν 
κατά καιρούς δημοσιοποιηθεί. Το 
συνδικαλιστικό κίνημα με άφησε 
να αντιληφθώ ότι είναι έτοιμο να 
δεχτεί σταδιακή επαναφορά της 
ΑΤΑ. Από την άλλη η εργοδοτική 
πλευρά δέχεται τη συμφωνία του 
Ιουλίου του 2017 και αναλαμβά-
νει να την εφαρμόσει, δηλαδή την 
καταβολή του 50% της ΑΤΑ», είπε.
Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι μετα-
κινήσεις αυτές δεν είναι κατά την 
άποψή του ικανοποιητικές ακόμη, 
για να μπορέσει να κάνει μεσολα-
βητική πρόταση.
«Απέχουν πολύ και έχω ζητήσει 
μια τελευταία πίστωση χρόνου. 
Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη το από-

γευμα, θα έχω νέες επαφές, αλλά 
την ερχόμενη Τρίτη αφού συνερ-
γαστώ με τους υπηρεσιακούς 
του Υπουργείου και αφού ενημε-
ρώσω τόσο τον Υπουργό Οικονο-
μικών και σίγουρα και τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας θα πάρω 
τις αποφάσεις μου, εάν και κατά 
πόσο θα κηρύξω αδιέξοδο ή αν 
θα υποβάλω διαμεσολαβητική 
πρόταση», είπε.
Σημειώνοντας ότι την ερχόμενη 
Τρίτη θα υπάρχει το τελικό αποτέ-
λεσμα, είπε πώς το κατά πόσο θα 
έχει νέα συνάντηση με τους κοι-
νωνικούς εταίρους την ερχόμενη 
Τρίτη θα εξαρτηθεί από τις επαφές 
που θα έχει.
Ερωτηθείς για την διαφαινόμενη 
απόφαση του συνδικαλιστικού 
κινήματος για απεργία, ο κ. Κού-
σιος ανέφερε ότι το τελευταίο 
πράγμα που επιθυμεί κανείς στο 
σημερινό οικονομικό περιβάλλον 
είναι η εργασιακή αναταραχή.
«Θα με λυπούσε ιδιαίτερα να 
έχουν απεργιακές κινητοποιή-
σεις. Έχω πει επανειλημμένα ότι 
η μικρή οικονομία 
της πατρίδας μας 
επηρεάζεται άμεσα 
και δραστικά από 
τις εξελίξεις, είναι 
μια μικρή οικονο-
μία και με το παρα-
μικρό μπορεί να 
έχει δυσμενείς εξε-
λίξεις και δεν είναι 
τίποτε δεδομένο στην οικονομία, 
καθόλου δεδομένου. Είναι κάτι 
που απεύχομαι», είπε.
Ο κ. Κούσιος ότι δεν θα σταματή-
σει να προσπαθεί για να καταλή-
ξουν σε μια λύση, ωστόσο πρό-
σθεσε αυτό εξαρτάται από τους 
κοινωνικούς εταίρους. Πρό-
σθεσε ότι δεν έχει αρμοδιότητα 
ο Υπουργός Εργασίας να επιβά-
λει αποφάσεις, ούτε και μπορεί η 
Κυβέρνηση να αποφασίσει.
«Είναι καθαρά θέμα κατάληξης 

του διαλόγου μεταξύ των κοινω-
νιών εταίρων. Θα επικαλεστώ για 
πολλοστή φορά την υπευθυνό-
τητα και τη σοβαρότητα των κοι-
νωνικών εταίρων», ανέφερε.
Πρόσθεσε ότι το 2017 στις 28 Ιου-
λίου κατέληξαν σε μια μεταβα-
τική συμφωνία που ίσχυε μέχρι 
το τέλος του 2020. Τον Δεκέμβριο 
του 2020 υπέγραψαν μια νέα συμ-
φωνία που παράτεινε την ισχύ της 
προηγούμενης συμφωνίας μέχρι 
31/12/2021. Διερωτήθηκε «γιατί 
δεν μπορούμε να βρούμε μια νέα 
συμφωνία».
Έκανε έκκληση στους κοινωνικούς 
εταίρους να αρθούν στο ύψος των 
περιστάσεων, αναφέροντας ότι 
δεν μπορεί ο τόπος να έχει εργα-
τική αναταραχή. 
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο 
κ. Κούσιος είπε ότι η συμφωνία 
δεν έχει εκπνεύσει και ότι η τελευ-
ταία παράγραφος της ίδιας της 
συμφωνίας προνοεί ότι θα συνε-
χίσει να καταβάλλεται το 50% της 
ΑΤΑ μέχρι να καταλήξουν σε νέα 
συμφωνία. Είναι αυτό, όπως είπε, 

ακόμα μια μετα-
κίνηση της εργο-
δοτικής πλευράς η 
οποία θα τιμήσει τη 
συμφωνία και θα 
καταβάλει το 50% 
της ΑΤΑ. Αυτό, πρό-
σθεσε, σημαίνει ότι 
δεν έχει λήξει.
Παράλληλα ο κ. 

Κούσιος είπε ότι σε συνάντηση 
που είχε μετά το Υπουργικό Συμ-
βούλιο με τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, τον ενημέρωσε για τις 
εξελίξεις και του είπε ποιες είναι 
οι εκτιμήσεις του. Ο Πρόεδρος τον 
εξουσιοδότησε να συνεχίσει την 
διαβούλευση και να τον ενημερώ-
σει.
Ερωτηθείς κατά πόσο ο Πρόεδρος 
είναι υπέρ της υποβολής πρότα-
σης, είπε ότι αυτό θα εξαρτηθεί 
από την εισήγηση που θα κάνει 

στον Πρόεδρο τις επόμενες μέρες.
Σε ερώτηση για απόφαση του 
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων να μην παρέχει ανεργιακό 
επίδομα σε τραπεζικούς υπαλλή-
λους που αποχώρησαν εθελούσια 
από την εργασία τους και πήραν 
αποζημίωση, ο κ. Κούσιος είπε ότι 
υπήρξε μια δικαστική απόφαση 
που δεν δικαίωνε τον αιτητή.
«Όταν πληροφορηθήκαμε για την 
απόφαση ζητήσαμε νομική γνω-
μάτευση από τον Γενικό Εισαγ-
γελέα, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
νόμου δεν μπορεί να καταβλη-
θεί το ανεργιακό επίδομα στους 
συγκεκριμένους αφυπηρετήσα-
ντες υπαλλήλους των τραπεζών», 
είπε.
Πρόσθεσε ότι αυτό δεν ισχύει 
μόνο για τους τραπεζικούς υπαλ-
λήλους αλλά για οποιονδήποτε 
αποχωρεί εθελούσια βάσει σχε-
δίου.
Σημείωσε επίσης ότι σήμερα πλη-
ροφορήθηκε ότι έλαβαν από την 
Ελεγκτική Υπηρεσία επιστολή με 
την οποία τους ζητείται να ανα-
κτήσουν τα ποσά που έχουν δοθεί 
προηγουμένως σε υπαλλήλους 
που αφυπηρέτησαν εθελούσια.
Πρόσθεσε ότι ακούει δηλώσεις 
από υποψηφίους ότι θα πρέπει να 
καταβληθεί το ανεργιακό και διε-
ρωτάται πώς θα καταβληθεί αν ο 
νόμος, η δικαστική απόφαση, η 
γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγε-
λέα είναι εκεί.
«Με ποιο τρόπο; Θα παρανομή-
σουμε; Αν υπάρχει εξουσιοδό-
τηση νόμου σίγουρα το κάνουμε, 
όπως το κάναμε», είπε.
Ανέφερε ότι δεν είναι δίκαιο να 
έχει αποδοθεί σε προηγούμε-
νους αφυπηρετήσαντες ανεργι-
ακό και σήμερα να μην το πράτ-
τουν, ωστόσο διερωτήθηκε κατά 
πόσο πρέπει να συνεχίσουν να 
πράττουν το λάθος που έκαναν 
στο παρελθόν.

Παρέμβαση σχετικά με βίντεο 
που περιέχει ακραίο ρατσιστικό 
λόγο έκανε η Επίτροπος Διοική-
σεως και Προστασίας Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλι-
ανού - Λοττίδη.
Όπως αναφέρει στην παρέμ-
βασή της, «έχει δημοσιοποιηθεί 
σήμερα, 11 Ιανουαρίου 2023, 
βίντεο με ομοφοβικό παραλή-
ρημα προσώπου, φερόμενου 
ως υπαξιωματικού της Εθνικής 
Φρουράς το οποίο είναι αναρτη-
μένο σε λογαριασμό του σε μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης.
Η Επίτροπος αναφέρει ότι αυτό 
αποτελεί γεγονός που ξεδιπλώ-
νει «συναισθήματα αποτροπι-
ασμού και έντονης καταδίκης 
του ακραίου αυτού ρατσιστι-
κού λόγου, ο οποίος, εξευτελίζει 
και καταρρακώνει την ανθρώ-
πινη αξιοπρέπεια και συνιστά 
ρητορική, η οποία στα πλαίσια 
αντιγραφής και μιμητισμού, θα 
μπορούσε να οδηγήσει και άλλα 
πρόσωπα, μέσα απο μια διαδο-
χική αλληλουχία παρόμοιων 
συμπεριφορών στη δημιουργία 
μιας  δυναμικής για τη διάπραξη 
βίαιων πράξεων εις βάρος της 
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας».
Σύμφωνα με την κ. Λοττίδου, 
το επίμαχο βίντεο επιβεβαιώ-
νει ότι, παρά τις όποιες θετικές 
εξελίξεις έχουν λάβει χώρα σε 
νομικό πλαίσιο για την ενίσχυση 
της  προστασίας των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ 
κοινότητας, στην πράξη, μέλη 
κοινότητας, παραμένουν εξαι-
ρετικά ευάλωτα σε ομοφοβικές 
αντιλήψεις, στάσεις και συμπε-
ριφορές και βιώνουν καθημε-
ρινά έντονο ρατσισμό και πολ-
λαπλές διακρίσεις.
«Η αποφασιστικότητα για την 
πάταξη τέτοιων συμπεριφορών, 
αξιόποινων και μη, εναντίον της 
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αντικατο-
πτρίζει και την ποιότητα της κοι-
νωνίας μας και για αυτό το λόγο 
καλώ το Υπουργείο Άμυνας, 
εφόσον όντως το εν λόγω πρό-
σωπο είναι στέλεχος της Εθνικής 
Φρουράς, να διερευνήσει ενδε-
λεχώς το περιστατικό».

Παρέμβαση 
Επιτρόπου 
Διοικήσεως για 
βίντεο με ακραίο 
ρατσιστικό λόγο

Την ερχόμενη Τρίτη οι αποφάσεις του 
Υπουργού Εργασίας για την ΑΤΑ
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διεθνή νέα

Η 
στρατιωτική βοήθεια της Πολωνί-
ας και της Λιθουανίας προς την Ου-
κρανία μπορεί να αποτελέσει «πα-
ράδειγμα» για άλλες χώρες, είπε 

σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι.
Σε δηλώσεις του στην πολωνική δημόσια 
τηλεόραση (TVP), ο Ζελένσκι χαρακτήρισε 
«στρατηγικής σημασίας» την απόκτηση 
αρμάτων μάχης Leopard από την Πολω-
νία, υπογραμμίζοντας πως «κάποιος πρέπει 
πάντα να δίνει το παράδειγμα» και εκφράζο-
ντας την ελπίδα πως «κι άλλες χώρες μπορεί 
να ακολουθήσουν τα χνάρια της Πολωνίας 
και της Λιθουανίας».
Χθες Τετάρτη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας 
υποδέχθηκε στο Λβιβ τους ομολόγους του 
της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα και της Λιθου-
ανίας Γκιτάνας Ναουσέντα.
Ο Πολωνός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ζελέν-
σκι για την απόφαση της Βαρσοβίας να 
παραδώσει στην Ουκρανία άρματα μάχης 
Leopard, ενώ ο λιθουανός ομόλογος του προ-
ανήγγειλε ότι το Βίλνιους θα ενισχύσει τον 
ουκρανικό στρατό με αντιαεροπορικά οπλικά 
συστήματα.
Ο κ. Ζελένσκι επίσης άφησε να εννοηθεί πως 
η Ρωσία δεν έχει ελέγχει την πόλη Σολεντάρ 
που βρίσκεται σε καίριο σημείο, δέκα χιλιό-
μετρα μακριά από το Μπαχμούτ – πόλη που 
οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να καταλά-
βουν από τον Ιούλιο χωρίς επιτυχία.
«Το τρομοκρατικό κράτος της Ρωσίας και η 
μηχανή προπαγάνδας του προσπαθούν να 
παρουσιάσουν πως το να πάρουν ένα μέρος 
της πόλης μας Σολεντάρ – μιας πόλης που 
είναι πρακτικά κατεστραμμένη ολοσχερώς 
από τις επιθέσεις των εισβολέων – πρόκει-
ται για μια μεγάλη επιτυχία. Το κάνουν αυτό 
ώστε να κερδίσουν την υποστήριξη της ρωσι-
κής κοινωνίας και να δικαιολογήσουν την επι-
στράτευση και να δώσουν ελπίδα σε όσους 
τους στηρίζουν», είπε και συνέχισε: «Οι 
μάχες στο Σολεντάρ συνεχίζονται. Οι δυνά-
μεις μας στο Ντόνετσκ αντέχουν και κρατούν 
τις θέσεις τους».

Μελόνι: «Θα συναντήσω τον Ζε-
λένσκι, η Ιταλία είναι στο πλευ-
ρό του»
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, 
σε συνέντευξή της που μεταδόθηκε απόψε 
από τη δημόσια τηλεόραση της Rai, αναφέρ-
θηκε στα κύρια θέματα εσωτερικής και διε-
θνούς επικαιρότητας.
«Θα συναντήσω σύντομα τον (ουκρανό) πρό-

εδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να του πω ότι 
η Ιταλία είναι στο πλευρό του. Και πως, παρά 
το ότι μπορεί να μοιάζει ότι είμαστε στο χεί-
λος του γκρεμού, θα ήθελα να μιλήσω μαζί 
του για το μέλλον και την ανοικοδόμηση. 
Δεν σταματάμε τη συμβολή μας, με στόχο να 
φτάσουμε στον τερματισμό του πολέμου», 
δήλωσε η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνη-
σης.
«Το γενικότερο πλαίσιο είναι δύσκολο, 
σίγουρα δεν ήμασταν τυχεροί, αλλά εγώ 
πίστευα ανέκαθεν ότι η μοίρα σε προκαλεί 
για να δοκιμάσει τις ικανότητές της. Αυτό που 
με τρομάζει περισσότερο είναι το ενδεχό-
μενο να μην καταφέρω να στείλω αποτελε-
σματικά το μήνυμα στους πολίτες μας, ότι η 
κυβέρνηση προχωρεί με αποφασιστικότητα, 
κρατώντας ψηλά το κεφάλι και χωρίς να χάσει 
ούτε λεπτό, με την επίγνωση ότι η χώρα μπο-
ρεί να ανακάμψει, παρά τις δυσκολίες, αλλά 
με την συμβολή όλων», πρόσθεσε η Τζόρ-
τζια Μελόνι.
Αναφερόμενη στη γενικότερη οικονομική 
κατάσταση, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπο-
γράμμισε: «εργαζόμαστε για να δώσουμε 
προτεραιότητα στην ανάπτυξη, διότι, για να 
ανταποκριθούμε στις προσδοκίες, πρέπει να 
δημιουργήσουμε πλούτο που να μπορεί να 
ανακατανεμηθεί. Διαφορετικά, ανακατανέ-
μεται η φτώχεια.
» Με τον κρατικό προϋπολογισμό, προστατέ-
ψαμε τα νοικοκυριά από το κόστος των λογα-
ριασμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικού 
ρεύματος και στη συνέχεια είχαμε 10 δισε-
κατομμύρια ευρώ και δυο επιλογές: να μειώ-
σουμε τους φόρους στα καύσιμα για όλους, 
και για τους πλούσιους, ή να επικεντρω-
θούμε στη μείωση των φόρων που πληρώ-
νουν οι εργαζόμενοι, στις φοροαπαλλαγές 
για τους νεοπροσληφθέντες και στη στήριξη 
των οικογενειών που μεγαλώνουν παιδιά. 
Κάναμε την δεύτερη επιλογή διότι θεωρούμε 
ότι παράγει περισσότερο πλούτο».
Ερωτηθείσα για την αύξηση της τιμής των 
καυσίμων και την απεργία που προκήρυ-
ξαν οι ιδιοκτήτες πρατηρίων για τις 25 και 26 
Ιανουαρίου, η Τζόρτζια Μελόνι απάντησε: 
«η κυβέρνηση θα τους συναντήσει αύριο και 
θα τους ξαναπεί ότι δεν θέλει να τους μετα-
κυλήσει καμιά ευθύνη. Αντιθέτως, θεω-
ρούμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των βενζινο-
πωλών συμπεριφέρεται με μεγάλο αίσθημα 
ευθύνης. Για την δική τους προστασία, πρέ-
πει να εντοπιστούν τυχόν περιπτώσεις που 
δεν χαρακτηρίζονται από την ίδια, υπεύθυνη 
συμπεριφορά».

Μ
έρες πριν από την επίσημη 
κυκλοφορία των απομνημο-
νευμάτων του πρίγκιπα Χά-
ρι με τίτλο «Spare», στις 10 

Ιανουαρίου, σκανδαλώδεις λεπτομέρειες 
από το βιβλίο έγιναν πρωτοσέλιδα σε όλο 
τον κόσμο.
Τα διεθνή ΜΜΕ φιλοξένησαν αποσπά-
σματα από τις περιγραφές του Χάρι για την 
ημέρα του γάμου του αδελφού του, για 
την παραδοχή του ότι έχει πάρει κοκαΐνη 
και την ιστορία του πώς έχασε την παρθε-
νιά του σε ένα χωράφι από μια μυστηρι-
ώδη γυναίκα.
Σύμφωνα με το CNN, αδιαμφισβήτητα, 
αυτοί οι τίτλοι δεν αποτυπώνουν ολό-
κληρη την ιστορία ενώ όπως τονίζει ο 
συντάκτης Louis Staples, το «Spare» είναι 
ένα θλιβερό ανάγνωσμα για έναν άνδρα 
που είναι σαφώς πληγωμένος και κατε-
στραμμένος. Ένας άνθρωπος που, από το 
«ατύχημα» της γέννησής του και μέσα από 
τις τραγωδίες, δεν είχε ποτέ τον απόλυτο 
έλεγχο της ζωής του.
Όπως υπογραμμίζει ο Staples, το κεντρικό 
αφήγημα των απομνημονευμάτων είναι 
ότι, παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε με 
τεράστια προνόμια, ο πρίγκιπας Χάρι είναι 
επίσης θύμα. Θυμάται ότι από μικρός είχε 
συνειδητοποιήσει πως γεννήθηκε για 
την περίπτωση που συνέβαινε κάτι στον 
Ουίλιαμ. Σαν παιδί, πίστευε ότι ήταν εκεί 
για να προσφέρει τα όργανά του σε περί-
πτωση που ο διάδοχος του θρόνου το 
χρειαζόταν.
Καθώς μεγάλωνε, παρενοχλήθηκε από τα 
ίδια ταμπλόιντ που κυνηγούσαν την αεί-
μνηστη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα. 
Μιλάει για το πώς τον χαρακτήρισαν «άτα-

κτο πρίγκιπα», «χοντρό πρίγκιπα» ή «τοξι-
κομανή».
Τώρα, που η σχέση τού Χάρι με την οικο-
γένειά του και τον βρετανικό Τύπο έχει επι-
δεινωθεί, τα επίθετα που χρησιμοποιού-
νται συχνά για να τον περιγράψουν είναι 
ακόμη λιγότερο κολακευτικά: Μαλακός, 
εύθραυστος, αδύνατος, κακομαθημένος 
και μοχθηρός.
Ο πρίγκιπας Χάρι προέρχεται από μια 
οικογένεια στρατιωτικών, οι οποίοι ήταν 
υπερήφανοι που υιοθέτησαν μια άκαμπτη 
στάση και συνέχισαν τη δουλειά. Αυτή 
ήταν μια εικόνα που ο παππούς του, πρί-
γκιπας Φίλιππος, Δούκας του Εδιμβούρ-
γου, ήθελε να παρουσιάζει για τον εαυτό 
του, καθώς συνέχιζε τα βασιλικά του καθή-
κοντα μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ‘90.
Βλέποντας μέσα από αυτό το πρίσμα, 
όπως σχολιάζει ο Louis Staples τα παρά-
πονα είναι δείγμα αδυναμίας. Ο Χάρι έχει 
αναφερθεί σε αυτό ο ίδιος, κάνοντας μια 
διάκριση μεταξύ του «θεσμικού Χάρι» και 
του «Χάρι συζύγου», με τον δεύτερο να 
είναι πιο συναισθηματικός.
Έξω από τον βασιλικό θεσμό, υπήρξε μια 
αλλαγή κουλτούρας που ενθάρρυνε τους 
άνδρες να μιλήσουν για τα συναισθή-
ματά τους και την ψυχική τους υγεία. Με 
το Spare βλέπουμε τον Χάρι, να κάνει ακρι-
βώς αυτό, προσθέτει ο Staples.
«Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αισθά-
νομαι ένα αίσθημα κούρασης καθώς οι 
Σάσεξ συνεχίζουν να μοιράζονται την 
ιστορία τους μέσω τόσων πολλών δια-
φορετικών μέσων» προσθέτει ο Staples. 
Αλλά το «Spare» εξακολουθεί να έχει γίνει 
το βιβλίο μη μυθοπλασίας με τις ταχύτερες 
πωλήσεις στην ιστορία.

CNN για πρίγκιπα Χάρι: Το Spare είναι ένα 
«θλιβερό ανάγνωσμα ενός πληγωμένου 
και κατεστραμμένου άνδρα» 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Ζελένσκι: Η στρατιωτική βοήθεια από 
Πολωνία και Λιθουανία να αποτελέσει 
«παράδειγμα» για άλλες χώρες



2113 Ιανουαρίου 2023
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Τ
ον Ρόμπερτ Χουρ, ο οποίος είχε 
προταθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ 
και τελικά υπηρέτησε ως γενικός 
εισαγγελέας του Μέριλαντ από το 

2018 ως το 2021, διόρισε ο γενικός εισαγ-
γελέας των ΗΠΑ, Μέρικ Γκάρλαντ, για να 
ερευνήσει την υπόθεση των διαβαθμισμέ-
νων εγγράφων που βρέθηκαν στην κατο-
χή του Τζο Μπάιντεν.
Ο Μέρικ Γκάρλαντ έδωσε περισσότερες 
λεπτομέρειες για το πώς εντοπίστηκαν τα 
συγκεκριμένα έγγραφα. Τον περασμένο 
Νοέμβριο, ζήτησε από τον Τζον Λάους, 
τον διορισμένο από τον Τραμπ εισαγγελέα 
των ΗΠΑ για τη βόρεια περιφέρεια του 
Ιλινόις, να εξετάσει εάν τα έγγραφα που 
βρέθηκαν σε γραφείο που χρησιμοποι-
ούσε παλαιότερα ο Μπάιντεν στην Ουά-
σιγκτον δικαιολογούσαν το διορισμό ειδι-
κού εισαγγελέα.
Τον επόμενο μήνα, δικηγόρος του Μπάι-
ντεν ενημέρωσε τον Λάους ότι περισσό-
τερα διαβαθμισμένα έγγραφα βρέθηκαν 
στο γκαράζ του Μπάιντεν στο σπίτι του 

στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ και 
παραδόθηκαν στο FBI. Ο Γκάρλαντ σημεί-
ωσε επίσης ότι ο Λάους ενημερώθηκε 
σήμερα το πρωί από τον πληρεξούσιο 
δικηγόρο του Μπάιντεν ότι άλλο ένα δια-
βαθμισμένο έγγραφο βρέθηκε στο σπίτι 
του προέδρου στο Γουίλμινγκτον.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Λάους ενη-
μέρωσε τον Γκάρλαντ ότι κατά την άποψη 
του το θέμα δικαιολογούσε έναν τέτοιο 
διορισμό, αλλά δεν ήταν σε θέση να καλύ-
ψει ο ίδιος τον ρόλο. Ο Γκάρλαντ επέλεξε 
τον Ρόμπερτ Χουρ.
«Θα διεξαγάγω την έρευνα που μου έχει 
ανατεθεί με δίκαιη και κρίση. Σκοπεύω 
να ακολουθήσω τα γεγονότα γρήγορα και 
διεξοδικά, χωρίς φόβο ή εύνοια, και θα 
τιμήσω την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο 
μου», είπε ο Χουρ.
Η κυβέρνηση Μπάιντεν θα συνεργαστεί 
με τον ειδικό εισαγγελέα στην έρευνα του 
για τα έγγραφα, αναφέρει ο ειδικός σύμ-
βουλος του προέδρου Ρίτσαρντ Σάου-
μπερ.

Δ
εκάδες Δημοκρατικοί βουλευτές 
ζήτησαν σήμερα από την κυβέρνη-
ση του προέδρου Τζο Μπάιντεν να 
συνεργαστεί με τις αρχές της Βραζι-

λίας στην έρευνα για τις βίαιες διαδηλώσεις 
στη Μπραζίλια και να ανακαλέσει την αμερι-
κανική βίζα που έχει ο πρώην πρόεδρος της 
Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου.
Οι 41 βουλευτές έστειλαν επιστολή καλώντας 
την αμερικανική κυβέρνηση να στηρίξει τη 
δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη Βρα-
ζιλία. «Επιπλέον, δεν πρέπει να επιτρέψουμε 
στον κ. Μπολσονάρου ή σε άλλους Βραζι-
λιάνους πρώην αξιωματούχους να βρουν 
καταφύγιο στις ΗΠΑ για να ξεφύγουν από τη 
δικαιοσύνη για τυχόν εγκλήματα που μπο-
ρεί να έχουν διαπράξει όταν βρίσκονταν στην 
εξουσία», σημειώνουν στην επιστολή.
Ο ακροδεξιός Μπολσονά-
ρου ταξίδεψε αεροπορικώς 
στη Φλόριντα δύο ημέρες 
προτού λήξει η θητεία του 
την 1η Ιανουαρίου και ο αρι-
στερός πρόεδρος Λουίς Ινά-
σιο Λούλα ντα Σίλβα αναλά-
βει τα προεδρικά του καθή-
κοντα.
Υποστηρικτές του Μπολσο-
νάρου εισέβαλαν στο Κογκρέσο, στο Ανώ-
τατο Δικαστήριο και στο προεδρικό παλάτι 
της Βραζιλίας την Κυριακή, καλώντας σε 
στρατιωτικό πραξικόπημα για την ανατροπή 
του εκλογικού αποτελέσματος του Οκτω-
βρίου.
Αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του 
Λευκού Οίκου δεν απάντησαν αμέσως σε 
αίτημα για να σχολιάσουν την επιστολή.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει δηλώσει επα-
νειλημμένα ότι η πολιτική του δεν είναι να 
συζητά συγκεκριμένες περιπτώσεις βίζας. 
Ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν 
δήλωσε χθες Τετάρτη ότι η Ουάσινγκτον δεν 
έχει λάβει κανένα αίτημα από τη Βραζιλία 
σχετικά με τον Μπολσονάρου.
Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας είπε σε 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα επιστρέ-
ψει στην πατρίδα του νωρίτερα από το προ-
γραμματισμένο, για ιατρικούς λόγους. Ο ίδιος 
έχει αρνηθεί ότι υποκίνησε τους υποστηρι-
κτές του, λέγοντας πως οι ταραχοποιοί «ξεπέ-
ρασαν τα όρια».
Μεταξύ των συντακτών της επιστολής ήταν οι 
βουλευτές Γκρέγκορι Μικς (πρώην πρόεδρος 
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της 

Βουλής των Αντιπροσώπων), Χοακίν Κάστρο, 
Ρούμπεν Γκαλέγκο, Τσούι Γκαρσία και Σούζαν 
Γουάιλντ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και 
άλλοι ηγέτες ανά τον κόσμο έχουν καταδι-
κάσει τα βίαια επεισόδια της Κυριακής στη 
Βραζιλία.

Πάνω από 700 ύποπτοι παραμέ-
νουν προφυλακισμένοι μετά τις 
ταραχές της Κυριακής
Πάνω από επτακόσιοι ύποπτοι παραμένουν 
ακόμη υπό κράτηση μετά την επίθεση οπα-
δών του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ 
Μπολσονάρου στις έδρες των τριών εξου-
σιών στην πρωτεύουσα της Βραζιλίας την 
Κυριακή, την ώρα που οι αρχές εντείνουν 
τα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή νέων 

ταραχών.
Οι χιλιάδες οπαδοί του 
πρώην προέδρου, που επι-
τέθηκαν και προκάλεσαν 
καταστροφές στο Κογκρέσο, 
στο Ανώτατο Δικαστήριο και 
στο προεδρικό μέγαρο στην 
Μπραζίλια αρνούνται να 
αναγνωρίσουν την εκλογική 
ήττα του κ. Μπολσονάρου 

στις εκλογές του Οκτωβρίου, όταν αναμετρή-
θηκε με τον κεντροαριστερό πρόεδρο Λουίς 
Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.
Ο Λούλα ορκίστηκε και ανέλαβε την τρίτη του 
θητεία την 1η Ιανουαρίου.
Η διεύθυνση φυλακών του ομοσπονδια-
κού διαμερίσματος έδωσε χθες Τετάρτη στη 
δημοσιότητα τα ονόματα 763 ανθρώπων 
που παραμένουν υπό κράτηση.
Πρόκειται για οπαδούς του πρώην προέ-
δρου που είτε συνελήφθησαν αμέσως μετά 
τις ταραχές στις έδρες των τριών εξουσιών, 
της νομοθετικής, της δικαστικής και της εκτε-
λεστικής, είτε τέθηκαν υπό κράτηση όταν 
διαλύθηκε καταυλισμός οπαδών της άκρας 
δεξιάς μπροστά στο αρχηγείο των ενόπλων 
δυνάμεων στην Μπραζίλια την Τρίτη.
Δεν είναι απόλυτα σαφές αν ο κατάλογος 
αυτός συμπεριλαμβάνει όλους όσοι παραμέ-
νουν υπό κράτηση.
Η αστυνομία προσήγαγε τουλάχιστον 1.500 
ανθρώπους, αρκετές εκατοντάδες στη διάρ-
κεια των ταραχών και αμέσως μετά, καθώς 
και περίπου 1.200 στον καταυλισμό, που 
οδηγήθηκαν σε αστυνομικά τμήματα για εξα-
κρίβωση στοιχείων.

διεθνή νέα

ΗΠΑ: Διορίστηκε ο ειδικός εισαγγελέας 
για τα απόρρητα έγγραφα του Μπάιντεν

«Ανακαλέστε την αμερικανική 
βίζα του Μπολσονάρου» καλούν 
την κυβέρνηση Μπάιντεν, 41 
Δημοκρατικοί βουλευτές

Άγκυρα: Οργή για βίντεο του PKK στη 
Σουηδία που δείχνει το ομοίωμα του 
Ερντογάν κρεμασμένο από σχοινί 

Η 
Τουρκία κατήγγειλε βίντεο που 
επεξεργάστηκε ομάδα προ-
σκείμενη στο Εργατικό Κόμ-
μα του Κουρδιστάν (ΡΚΚ) στη 

Σουηδία, το οποίο δείχνει διαδηλωτές να 
κρεμάνε από τα πόδια ένα ομοίωμα του 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έξω από το δη-
μαρχείο της Στοκχόλμης, αποκαλώντας 
«δικτάτορα» τον Τούρκο πρόεδρο.
Το βίντεο που ανάρτησε στο Twitter 
η Επιτροπή της Ροζάβα (όπως αποκα-
λούνται τα κουρδικά εδάφη στη βόρεια 
Συρία) δείχνει την εκτέλεση του Ιταλού 
δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι το 1945, 
και μετά το ομοίωμα του Ερντογάν κρε-
μασμένο από σχοινί. «Η Ιστορία έδειξε 
ότι αυτό το τέλος έχουν οι δικτάτορες» 
υπογραμμίζεται και προστίθεται: «Είναι 
καιρός ο Ερντογάν να παραιτηθεί προ-
τού καταλήξει κρεμασμένος στην Ταξίμ», 
την εμβληματική πλατεία της Κωνσταντι-
νούπολης.
Ο πρεσβευτής της Σουηδίας σ την 
Άγκυρα, Στάφαν Χέρστρομ, κλήθηκε 

σήμερα στο τουρκικό υπουργείο Εξω-
τερικών, και του επιδόθηκε διαμαρτυ-
ρία. Του μεταφέρθηκε η αντίδραση της 
Άγκυρας, ανέφερε τουρκική διπλωματική 
πηγή. «Τονίστηκε η προσδοκία μας ότι 
οι δράστες του περιστατικού πρέπει να 
εντοπιστούν, να διεξαχθούν οι απαραίτη-
τες διαδικασίες και η Σουηδία να τηρήσει 
τις υποσχέσεις της», πρόσθεσε η πηγή.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Σουη-
δίας επιβεβαίωσε ότι ο πρεσβευτής είχε 
κληθεί στο υπουργείο Εξωτερικών στην 
Άγκυρα, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτο-
μέρειες για το τι συζητήθηκε.
Ο Χέρστρομ είχε κληθεί και τον Οκτώ-
βριο στο τουρκικό ΥΠΕΞ, το οποίο δια-
μαρτυρήθηκε τότε για ένα «προσβλητικό 
περιεχόμενο» για τον Ερντογάν που προ-
βλήθηκε στη σουηδική δημόσια τηλεό-
ραση, ανακοίνωσε διπλωματική πηγή.
Ο Σουηδός υπουργός Εξωτερικών 
Τόμπιας Μπίλστρομ δήλωσε σήμερα 
ότι η Στοκχόλμη καταδίκασε το περιστα-
τικό. 
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
«Παιδί μου, κάτσε φρόνιμα» 
– Γιατί δεν πρέπει να λέμε 

αυτή τη φράση;

Υ
πάρχουν ορισμένες τυπικές φράσεις 
που λέμε στα παιδιά χωρίς καν να 
τις σκεφτόμαστε ώστε να τα προτρέ-
ψουμε να συμπεριφέρονται σωστά, 

με ή χωρίς την παρουσία μας. Μία από αυτές 
είναι και το «κάτσε φρόνιμα». Κι ενώ εμείς 
είμαστε βέβαιοι πως στείλαμε το κατάλληλο 
«μήνυμα» σε εκείνα, στην πραγματικότητα 
μπερδεύουμε τα παιδιά και κάθε άλλο παρά 
φρόνιμα μπορούν τελικά να κάτσουν.
Για τους γονείς, η φράση «κάτσε φρόνιμα» 
έχει μια πολύ ξεκάθαρη και προσωπική ερμη-
νεία. Για κάποιους, για παράδειγμα, σημαίνει 
ότι τα παιδιά τους πρέπει να είναι ήσυχα και 
να μην κάνουν φασαρία. Για άλλους σημαίνει 
ότι τα μικρά τους πρέπει πάντα να ακούν τους 
μεγάλους. Ενώ για κάποιους άλλους μπορεί 
να σημαίνει ότι τα παιδιά δεν πρέπει να υψώ-
νουν τον τόνο της φωνής τους.
Οι διαφορετικές έννοιες που ο κάθε γονέας 
μπορεί να έχει κατά νου όμως, δεν είναι 
βέβαιο πως είναι ξεκάθαρες στα παιδιά. Αντι-
θέτως. Μια τόσο γενική φράση είναι μάλλον 
αιτία… μπερδέματος για εκείνα. Στην πραγ-
ματικότητα, τα παιδιά δεν κατανοούν ακρι-
βώς το τι περιμένουν οι γονείς τους από αυτά.
Έτσι, δεν έχουν άλλη επιλογή πέραν του να 
περιοριστούν σε υπερβολικό βαθμό ή απλά 
να τους αγνοήσουν τελείως.

Αντί για «κάτσε φρόνιμα», μπορεί-
τε να πείτε…
Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι τα παιδιά δεν 
«κάθονται φρόνιμα» όχι επειδή το θέλουν, 
αλλά επειδή αυτός είναι ο δικός τους τρόπος 
να μαθαίνουν από τα λάθη τους. Ως εκ τούτου, 
η σωστή καθοδήγηση των γονέων θα πρέπει 
να εστιάζει περισσότερο στο διάλογο και στη 
διόρθωση, παρά στις εντολές ή τις ασάφειες.
Όπως προαναφέρθηκε, το να λέμε στα παι-
διά να κάθονται φρόνιμα είναι δύσκολα κατα-
νοητό από τα παιδιά μιας και μιλάμε για μια 
φράση με πολλές ερμηνείες.
Είναι σημαντικό να είστε συγκεκριμένοι όταν 
μιλάτε στα παιδιά σχετικά με το τι περιμένετε 
από τη συμπεριφορά τους.
Αντί για το «να είσαι φρόνιμος», δοκιμάστε 

να πείτε στο παιδί: «Σήμερα που θα πας σχο-
λείο, ελπίζω να περάσεις τέλεια με τους συμ-
μαθητές σου, αλλά θα ήταν καλό να μην απο-
σπάται η προσοχή σου από εκείνα που σας 
λέει η δασκάλα».
Έτσι, το παιδί σας θα έχει επίγνωση του τι 
ακριβώς περιμένετε από εκείνο να κάνει.
Εξηγήστε το λόγο για τις συστάσεις σας
Τα παιδιά πρέπει να καταλαβαίνουν πως όταν 
τους λέμε οτιδήποτε, τους το λέμε για το καλό 
τους και όχι για να τα αναγκάσουμε να κάνουν 
αυτό που εμείς θέλουμε. Είναι σημαντικό 
επομένως να αιτιολογούμε τις παρεμβάσεις 
μας.
Αναφερόμενοι στο προηγούμενο παρά-
δειγμα, μπορείτε να κάνετε ένα βήμα παρα-
πέρα και να πείτε στο παιδί: «Αν σου λέω να 
διασκεδάζεις με τους συμμαθητές σου αλλά 
όχι σε σημείο να χάνεις τη συγκέντρωσή σου, 
είναι επειδή δεν θα καταλάβεις τα καινούρια 
πράγματα που θα μάθεις και θα δυσκολεύε-
σαι πολύ να διαβάσεις τα μαθήματά σου μετά. 
Επιπλέον, θα δείξεις πως δεν αισθάνεσαι 
σεβασμό για τη δασκάλα σου η οποία δίνει 
τον καλύτερό της εαυτό».

Προσφέρετε λύσεις
Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και ίσως ορι-
σμένα να δυσκολεύονται περισσότερα από τα 
άλλα να παραμείνουν ήρεμα.
Αντί να ζητήσετε από το παιδί να είναι φρό-
νιμο, δώστε του εναλλακτικές όταν κάνει 
φασαρία και φωνάζει, ώστε να διοχετεύσει 
τα συναισθήματά του σε μια άλλη δραστη-
ριότητα, όπως για παράδειγμα η ζωγραφική.

Επιβραβεύστε το σεβασμό των ο-
ρίων
Όταν ξέρετε ότι το παιδί σας δυσκολεύεται 
να τηρήσει τα όρια, ενθαρρύνετε την καλή 
συμπεριφορά του με ανταμοιβές.
Για παράδειγμα, αν το παιδί σας κατάφερε 
να παραμείνει ήρεμο κατά την επίσκεψη στο 
γιατρό, πείτε του πόσο περήφανοι είστε 
που έκανε αυτή την προσπάθεια ή επιβρα-
βεύστε το με ένα χαλαρό απόγευμα γεμάτο 
παιχνίδι.

3
6χρονη χήρα με δύο παιδιά, που έ-
χασε τον άντρα της ξαφνικά από τη 
ζωή, ετοιμάζεται να φτιάξει ξανά τη 
ζωή της πέντε χρόνια μετά, έχοντας 

τη στήριξη των παιδιών της, όχι όμως και των 
υπολοίπων.
«Μια στιγμή αρκεί για να αλλάξει όλη σου 
η ζωή. Να γκρεμιστεί ο κόσμος σου κι εσύ 
να μοιάζεις χαμένη σε μια απέραντη έρημο 
που δεν βρίσκεις πουθενά την όαση σου. 
Απεγνωσμένη… Βλέπεις μόνο σκοτάδι και 
η άκρη του τούνελ για λίγο φως να μη φαίνε-
ται πουθενά.
Έτσι, ένιωσα κι εγώ 5 χρόνια πριν όταν ο χρό-
νος σταμάτησε μετά το τηλεφώνημα στο γρα-
φείο μου: ο άνδρας σου είναι στο νοσοκο-
μείο. Έκλεισα το ακουστικό και από τότε όλα 
πάγωσαν. Ο άνδρας μου πέθανε ξαφνικά από 
ανεύρυσμα. Ήταν μόλις 37 χρόνων και εγώ 
36 με ένα μωρό στην αγκαλιά κι άλλο ένα 
στην κοιλιά μου.
Προσπαθώ να φέρω στο μυαλό μου τις στιγ-
μές εκείνες και πονάω. Πονάει ακόμη η απώ-
λειά του. «Ο χρόνος γιατρεύει, ο χρόνος απα-
λύνει τον πόνο», μου έλεγαν. Αλλά ακόμη 
και τώρα και που ετοιμάζομαι να παντρευτώ 
ξανά, ο πόνος της απώλειας είναι ο ίδιος.
Πονάω που έχασα τον άντρα μου. Πονάω 
που δεν είναι κοντά μας. Πονάω που δεν βλέ-
πει την κόρη μας και τον γιο μας να μεγαλώ-
νουν. Αυτόν τον πόνο, τίποτε δεν τον αλλάζει. 
Και δεν θα τον αλλάξει, όσα χρόνια και αν 
περάσουν. Ακόμη και τώρα που ετοιμάζομαι 
να φτιάξω και πάλι τη ζωή μου.
Δυστυχώς οι γύρω μου, οι δικοί μου άνθρω-
ποι αυτό δεν μπορούν να το δούνε. Δεν το 
καταλαβαίνουν. Λένε πως τον ξέχασα. Απο-
ρούν πότε πρόλαβα να τον ξεχάσω. Τρέμει η 
οικογένεια του άντρα μου πως τώρα οριστικά 
θα χάσουν τα εγγόνια τους. Ανησυχούν πώς 
θα μεγαλώσουν με έναν ξένο άντρα. Κλαίνε 
για τον γιο τους που τον «τρώει» το χώμα και 
η «άλλη», δηλαδή εγώ κάνει τη ζωή της κανο-
νικά.
Ντρέπεται η δική μου οικογένειά που ξανα-
παντρεύομαι τόσο γρήγορα γιατί ο καημός 
τους είναι τι θα πει ο κόσμος. Αχ, αυτός ο 
κόσμος. Μάλιστα…. Αυτός ο κόσμος που τον 
πρώτο καιρό με έβλεπε με λύπηση και ψευ-
τοέκλαιγε για τα ορφανά. Και μετά τίποτα. Ή 
μάλλον όχι. Μέτραγε τις φορές που πήγαινα 
επίσκεψη στα πεθερικά. Και άμα λιγόστευαν, 
επινοούσαν προβλήματα και μου έριχναν το 
ανάθεμα.
Πού ήταν, όμως, αυτός ο κόσμος όταν γέν-
νησα μόνη μου το παιδί μου; Που έτρεμα σαν 
το ψάρι μετά τον τοκετό κι έψαχνα απεγνω-
σμένα το χέρι του άντρα μου για να το σφίξω 

και νιώσω ασφάλεια; Που πήρα αγκαλιά το 
νεογέννητο μωρό μας και δεν τον είχα δίπλα 
να μοιραστούμε την χαρά;
Πού ήταν αυτός ο κόσμος όταν είχα το ένα 
παιδί άρρωστο και το άλλο στην αγκαλιά και 
ήμουνα μόνη; Πού ήταν αυτός ο κόσμος όταν 
περνούσα επιλόχειο κατάθλιψη; Πού ήταν 
όταν με έπιανε η απελπισία μου και δεν είχα 
μια αγκαλιά να χωθώ και να κλάψω; Πού ήταν 
όταν είχα ανάγκη από ένα τρυφερό χάδι, από 
ένα φιλί; Πού ήταν όταν έμεινα χωρίς δου-
λειά; Πουθενά. Κρυμμένοι σε γωνίες ήταν 
και περίμεναν κάθε μου κίνηση για να σχο-
λιάσουν και να βγάλουν το δηλητήριό τους. 
Το ίδιο κάνουν και τώρα, αλλά δεν με νοιάζει.
Τον σύζυγό μου τον πένθησα, τον πενθώ και 
πάντα θα τον πενθώ. Αλλά έχω δύο μικρά 
παιδιά και τους οφείλω να είμαι ευτυχι-
σμένη. Τους οφείλω να με βλέπουν να χαμο-
γελώ αντί να κλαίω. Τους οφείλω να έχουμε 
στο σπίτι μας χαρές, γέλια και ασφάλεια και 
όχι μια μαυρίλα.
Έτσι, τέτοια μαυρίλα υπάρχει και στο σπίτι 
των πεθερικών μου. Έχασαν τον γιο τους και 
δεν υπάρχει τραγικότερο χτύπημα για έναν 
γονιό. Βυθίστηκαν στο πένθος και δεν θέλη-
σαν ποτέ να βγούνε από αυτό. Σα να σφράγι-
σαν το σπίτι για να μη μπει μέσα σε αυτό λίγη 
χαρά. Όμως, θέλησαν να βυθιστώ κι εγώ με 
τα παιδιά στο πένθος. Αλλά αυτό δεν γινό-
ταν.
Όταν γνώρισα τον άντρα που πρόκειται να 
παντρευτώ, είχαν περάσει τρία χρόνια από 
την απώλεια. Όλα ήρθαν σιγά-σιγά και αβία-
στα. Ποτέ δεν επιδίωξα να βρω άλλον άντρα 
ή να ερωτευτώ. Μου φαινόταν ακόμα και 
αδιανόητο. Έγινε χωρίς να το καταλάβω, από 
μόνο του, φυσικά.
Αυτός ο άνδρας μού έφερε πίσω το χαμένο 
χαμόγελο. Μου έδειξε την άκρη του τούνελ 
και είδα το φως. Δεν είναι η ασφάλεια που 
με έκανε να πάρω την απόφαση να παντρευ-
τούμε. Πέντε χρόνια πάλευα μόνη μου. 
Έμαθα να στέκομαι στα πόδια μου, να νιώθω 
ασφάλεια με τον εαυτό μου. Να μην έχω ανά-
γκη κανέναν να μην εξαρτώμαι από κανέναν.
Όμως, δεν έμαθα πώς να χαμογελώ. Πώς 
να νιώθω ήρεμη. Μου τα έμαθε και πάλι ο 
άνδρας αυτός. Έφερε γαλήνη στην ψυχή μου. 
Αλλά το κυριότερο; Η παρουσία του, η καλο-
σύνη του και η αγάπη στα παιδιά μου, φώτι-
σαν τα προσωπάκια τους. Τον αγαπούν και 
για εμένα αυτό είναι το παν.
Ετοιμάζομαι, λοιπόν, να παντρευτώ και πάλι. 
Κόντρα σε όλους, αλλά έχοντας στο πλευρό 
μου τα δύο μου παιδιά. Και ξέρω ότι από 
κάπου ψηλά κι εκείνος θα συμφωνεί με την 
απόφασή μου».

«Έμεινα χήρα με δύο παιδιά 
στα 36 μoυ, 5 χρόνια μετά 

ετοιμάζoμαι να ξαναπαντρευτώ 
και πάω κόντρα σε όλoυς»
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υγεία

Ο
ι Καθηγήτριες της Ια-
τρικής Σχολής του Ε-
θνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών Σταυρούλα (Λίνα) 
Πάσχου (Επίκουρη Καθηγήτρια 
Ενδοκρινολογίας) και Θεοδώ-
ρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια 
Θεραπευτικής-Επιδημιολογί-
ας-Προληπτικής Ιατρικής) συνο-
ψίζουν 9 συνήθειες που σχετίζο-
νται με καλή υγεία:
1. Μην παραλείπετε το πρωινό.
Είναι σημαντικό για πολλούς 
λόγους. Εκκινεί το μεταβολισμό 
σας και σας εμποδίζει να τρώτε 
υπερβολικά αργότερα. Επιπλέον, 
μελέτες δείχνουν ότι οι ενή-
λικες που τρώνε υγιεινό 
πρωινό τα πηγαίνουν 
καλύτερα στη δουλειά, 
ενώ τα παιδιά έχουν υψη-
λότερες αποδόσεις 
στο σχολείο.
2. Προγραμματίστε 
τα γεύματά σας.
Σκεφτείτε τους στό-
χους και τις ανάγκες 
σας. Θέλετε να χάσετε 
βάρος;  Περιορίστε τη 
ζάχαρη, τα λιπαρά ή 
τους υδατάνθρακες 
και προσθέστε πρω-
τεΐνες και βιταμίνες. 
3. Πίνε τ ε άφθονο 
νερό.
Η επαρκής ενυδάτωση 
σχε τ ίζ ε ται με καλή 
υγε ία και  μακρο -
ζωία.  Αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί με νερό 
αλλά και με άλλα υγρά, 
όπως χυμούς ή λαχανικά 
και φρούτα με υψηλή 
περιεκτικότητα σε νερό. Οι 
γυναίκες πρέπει να κατανα-
λώνουν 1,5 με 2,2λίτρα υγρών 
καθημερινά και οι άντρες 2 με 3 
λίτρα, κατά μέσο όρο.
4. Καταναλώστε συχνά λαχανικά 
και φρούτα.
Τα λαχανικά και φρούτα μπο-
ρούν να βοηθήσουν στην απο-
τροπή μιας σειράς καρκίνων, 
αλλά και να συμβάλουν στη δια-
τήρηση φυσιολογικού σωμα-
τικού βάρους και καλής καρδι-
αγγειακής υγείας. Θα πρέπει να 
λαμβάνουμε τουλάχιστον 3 μερί-
δες φρούτων και λαχανικών την 
ημέρα.

5. Μην καπνίζετε.
Η διακοπή καπνίσματος είναι 
μια μεγάλη κίνηση για καλύτερη 
υγεία. Ο καπνός εξακολουθεί να 
είναι η πρώτη τροποποιήσιμη 
αιτία θανάτου, καθώς οδηγεί σε 
καρκίνο αλλά και καρδιαγγειακά 
προβλήματα.
6. Μειώστε το αλκοόλ.
Η υπερβολική κατανάλωση 
αλκοόλ χρονίως μπορεί να 
αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης 
καρκίνου του πεπτικού συστή-
ματος, όπως στομάχου, ήπα-
τος και παχέος εντέρου, καθώς 
και καρκίνου του μαστού. Επί-
σης, οξέως μπορεί να οδηγήσει 
σε τροχαία ατυχήματα ή επιθετι-

κές συμπεριφορές. Οι άνδρες 
δεν πρέπει να πίνουν περισ-
σότερα από 2 ποτά την ημέρα 

και οι γυναίκες πρέπει να 
περιορίζονται σε 1.
7. Κάντε ένα διάλειμμα 
για άσκηση.

Μην πιείτε απλώς άλλη μια 
κούπα καφέ στο διά-
λειμμά σας, αλλά σηκω-
θείτε και κινηθείτε. 
Κάντε μερικές βαθιές 

διατάσεις ή περπατήστε. 
Μόλις 30 λεπτά περπάτημα 

5 φορές την εβδομάδα μπορεί 
να σας βοηθήσει να διατη-

ρήσετε καλή σωματική και 
ψυχική υγεία.
8. Αποσυνδεθείτε από το 

ίντερνετ.
Ελέγχετε συνεχώς το e-mail 
σας και τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης; Ορίστε κάποιες 
ώρες για να αποσυνδεθείτε. 
Όταν μειώνουμε τον χρόνο 

στις οθόνες, αυτό μας αφήνει 
ελεύθερους για άλλα πράγματα. 
Κάντε μια βόλτα, διαβάστε ένα 
βιβλίο ή βγείτε με τους φίλους 
σας.
9. Μάθετε κάτι καινούργιο.
Οι νέες δεξιότητες βοηθούν να 
διατηρήσετε τον εγκέφαλό σας 
υγιή. Εγγραφείτε σε μαθήματα 
χορού ή σε ένα εργαστήριο 
δημιουργικής γραφής. Ακόμη 
καλύτερα, ξεκινήστε μια νέα 
γλώσσα. Η ψυχική εργασία που 
χρειάζεται μπορεί να επιβραδύ-
νει τα σημάδια της γήρανσης και 
μπορεί ακόμη και να καθυστε-
ρήσει τις επιπτώσεις της νόσου 
Αλτσχάιμερ.

Ο
ι άνθρωποι ιδίως άνω των 40 ετών που 
κάνουν συχνή χρήση αντιβιοτικών, αντι-
μετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνι-
σης φλεγμονώδους νόσου του εντέρου 

-νόσου Κρον και ελκώδους κολίτιδας- δείχνει μια 
νέα αμερικανο-δανική επιστημονική μελέτη. Ο κίν-
δυνος αυξάνει ανάλογα με την κατανάλωση των α-
ντιβιοτικών και είναι μεγαλύτερος ένα έως δύο χρό-
νια μετά τη χρήση τους, ιδίως αν πρόκειται για αντι-
βιοτικά που στόχευαν σε εντερικές λοιμώξεις.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον ‘Ανταμ Φάγιε του 
ιατρικού κέντρου Langone Health του Πανεπιστη-
μίου της Νέας Υόρκης, οι οποίοι έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό γαστρεντερολογίας Gut, 
ανέλυσαν στοιχεία για περισσότερα από 6,1 εκατομ-
μύρια άτομα, εκ των οποίων το 91% είχαν πάρει του-
λάχιστον μια σειρά αντιβιοτικών μεταξύ 2000-2018. 
Στη διάρκεια αυτής της περιόδου 36.017 άνθρωποι 
διαγνώστηκαν με ελκώδη κολίτιδα και 16.681 με 
νόσο Crohn.
Σε σύγκριση με τη μη χρήση αντιβιοτικών, η συντα-
γογράφηση τους γενικά σχετιζόταν με μεγαλύτερο 
κίνδυνο φλεγμονώδους νόσου του εντέρου, ιδίως 
στις μεγαλύτερες ηλικίες. Τα άτομα 10-40 ετών είχαν 
28% μεγαλύτερη πιθανότητα να διαγνωστούν με 

τέτοια νόσο, οι 40-60 ετών 48% μεγαλύτερη πιθα-
νότητα και οι άνω των 60 47%. Ο κίνδυνος ήταν 
ελαφρώς μεγαλύτερος για νόσο Crohn από ό,τι για 
ελκώδη κολίτιδα: 40% στις ηλικίες 10-40 ετών, 62% 
στους 40-60 ετών και 51% στους άνω των 60.
Κάθε έξτρα θεραπεία με αντιβιοτικά αύξανε αντί-
στοιχα τον κίνδυνο κατά 11%, 15% και 14% ανά 
ηλικιακή ομάδα. Έτσι, όσοι κατά την προηγούμενη 
20ετία είχαν πάρει αντιβιοτικά πάνω από πέντε 
φορές, είχαν κίνδυνο αυξημένο κατά 69% (10-40 
ετών), 100% δηλαδή διπλάσιο (40-60 ετών) και 95% 
(άνω των 60).

Η συχνή χρήση αντιβιοτικών αυξάνει την 
φλεγμονή του εντέρου

9 συνήθειες για καλή υγεία

Για όσους ασκούνται τακτικά, η κατανάλωση αμυγδάλων κάθε μέρα μπορεί να είναι 
μια ιδανική βοήθεια. Μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή που δημοσιεύθηκε στο 
Frontiers in Nutrition έδειξε ότι γυναίκες και άνδρες συμμετέχοντες που έτρωγαν 57 γραμ-
μάρια αμύγδαλα ημερησίως για ένα μήνα είχαν περισσότερο από ένα ωφέλιμο λιπαρό 
μόριο στο αίμα τους αμέσως μετά μια συνεδρία έντονης άσκησης από τους συμμετέχοντες 
ελέγχου. Αυτό το μόριο, που ανήκει στις οξυλιπίνες. συντίθεται από το λινολεϊκό οξύ στον 
καφέ λιπώδη ιστό και έχει ευεργετική επίδραση στη μεταβολική υγεία και στη ρύθμιση της 
ενέργειας.
Ο επικεφαλής συγγραφέας Δρ. David C Nieman, καθηγητής και διευθυντής του Εργαστη-
ρίου Ανθρώπινης Απόδοσης του Πολιτειακού Πανεπιστημίου Appalachian, της Βόρειας 
Καρολίνας, είπε: «Εδώ δείχνουμε ότι τα άτομα που κατανάλωναν 57 γραμμάρια αμύγδαλα 
καθημερινά για ένα μήνα αισθάνονταν λιγότερη κόπωση και ένταση, καλύτερη δύναμη και 
μειωμένη μυϊκή βλάβη μετά από άσκηση σε σχέση με μια ομάδα ελέγχου».
Στην κλινική δοκιμή συμμετείχαν 38 άνδρες και 26 γυναίκες ηλικίας μεταξύ 30 και 65 ετών, 
οι οποίοι δεν συμμετείχαν σε τακτική προπόνηση με βάρη. Περίπου οι μισοί τυχαιοποιή-
θηκαν στην ομάδα δίαιτας αμυγδάλου και οι άλλοι μισοί στην ομάδα ελέγχου, που έτρω-
γαν καθημερινά μια μπάρα δημητριακών ίσων θερμίδων. Οι ερευνητές έλαβαν δείγματα 
αίματος και ούρων πριν και μετά την περίοδο των τεσσάρων εβδομάδων των συμπληρω-
μάτων διατροφής. Τα μέτρα απόδοσης περιλάμβαναν αναερόβιο τεστ Wingate 30 δευτερο-
λέπτων, τεστ τρεξίματος 50 μέτρων, κατακόρυφο άλμα, πίεση πάγκου και άσκηση ενδυνά-
μωσης ποδιών. Πρόσθετα δείγματα αίματος και ούρων ελήφθησαν αμέσως μετά από αυτή 
τη συνεδρία 90 λεπτών «έκκεντρης άσκησης» και καθημερινά για τέσσερις ημέρες μετά.

Μετά από κάθε αιμοληψία, οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν το ερωτημα-
τολόγιο «Profile of Mood State» (POMS) για να ποσοτικοποιήσουν 

την ψυχική τους κατάσταση και βαθμολόγησαν τον μυϊκό πόνο 
τους -δηλαδή τον πόνο και τη δυσκαμψία που αισθάνθηκαν 

μετά από μια ασυνήθιστη ή επίπονη άσκηση. Όπως ήταν 
αναμενόμενο, η άσκηση των 90 λεπτών οδήγησε σε 

αύξηση του αισθήματος μυϊκής βλάβης και μυϊκού 
πόνου που ανέφεραν οι ίδιοι οι εθελοντές, καθώς 

και σε αυξημένο σκορ POMS, υποδεικνύοντας 
μειωμένο σθένος και αυξημένη κόπωση, 

άγχος και κατάθλιψη.
Η άσκηση οδήγησε επίσης σε παροδικά 
αυξημένα επίπεδα προφλεγμονωδών 
κυτοκινών όπως η IL-6, η IL-8, η IL-10 
και η MCP-1 στο αίμα, τα οποία συμφω-
νούν με μικρή μυϊκή βλάβη. Ωστόσο, 
αυτές οι αλλαγές στις κυτοκίνες ήταν 
ίδιες στις ομάδες αμυγδάλου και μπά-
ρας δημητριακών.

Η κατανάλωση αμυγδάλων ενισχύει την 
ανάκαμψη μετά από άσκηση



24 13 Ιανουαρίου 2023
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ιστορίες
Ιωάννινα: Ο θησαυρός του Αλή Πασά και η 

επτάχρονη δικαστική περιπέτεια μιας γυναίκας 
Ο φεουδάρχης Αλή Πασάς, ήταν 
από τους πιο πλούσιος ανθρώπους 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
και της Ευρώπης

Ο 
θρύλος για τον χαμένο θησαυ-
ρό του Αλή Πασά, παραμένει 
ακόμα και σήμερα ελκυστικός 
γ ια επίδοξους χρυσοθήρες. 

Σύμφωνα με μία πτυχή, τρία φορτωμένα 
μουλάρια με θησαυρό λίγο πριν το τέλος 
του, αποπροσανατολίστηκαν και χάθη-
καν στα χωριά γύρω από την πόλη των 
Ιωαννίνων.
Ο θρύλος αυτός για τον χαμένο θησαυρό 
του Αλή Πασά οδήγησε μία γυναίκα σε 
μία δικαστική περιπέτεια που κράτησε 
7 χρόνια, καθώς επίδοξοι χρυσοθήρες 
κατήγγειλαν την γυναίκα γ ια σωρεία 
παραβάσεων των οικοδομικών διατά-
ξεων ζητώντας να κριθεί το σπίτι της 
κατεδαφιστέο, καθώς αυτοί πίστευαν 
ότι στο σημείο αυτό είναι κρυμμένος ο 
θησαυρός του Αλή Πασά. Η 75χρονη, 
σήμερα γυναίκα, δικαιώθηκε πριν λίγες 
ημέρες στο Εφετείο και οι υπαίτιοι που 
την ταλαιπώρησαν για τόσα χρόνια κατα-
δικάστηκαν.
Η δικηγόρος Αμαλία Τάσση, που εκπρο-
σώπησε τη γυναίκα στο δικαστήριο απο-
κάλυψε όλα όσα συνέβησαν. «Ο θρύλος 
συνδέεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, 
γιατί είχε ανοιχτεί ένα φρέαρ, μια τρύπα 
βάθους 9 μέτρων και διάμετρο στο 1,5 
μέτρο, μέσα στην όμορη κατοικία, στη 
μεσοτοιχία των δύο σπιτιών, αλλά και 
έξω στην αυλή. Αυτό έγινε τον Οκτώ-
βριο του 2015. Στο ακροατήριο, υπήρξαν 
υπαινιγμοί και νύξεις από μάρτυρες, πως 
ο λόγος των εργασιών, ήταν για την ανα-
ζήτηση θησαυρού, ενώ ο γείτονας υπο-
στήριζε πως ήθελε να κάνει αποθήκη και 
πηγάδι. Μάρτυρας κατέθεσε, πως κατά 
τη διάρκεια των εργασιών που γινόταν 
με κλειστές πόρτες, είχαν τοποθετηθεί 
γύρω από το σπίτι κάμερες», είπε η κ. 
Τάσση. Τελικά, η 75χρονη απαλλάχτηκε 
και καταδικάστηκε ο υπαίτιος για παρα-
βίαση των οικοδομικών διατάξεων.

Ο θησαυρός του Αλή Πασά
Αναζητών τας πληροφορίε ς γ ια τον 
θησαυρό του Αλή Πασά, ο Φώτης Ραπα-
κούσης διευθυντής του Μουσείου Αλή 
Πασά και της επαναστατικής περιόδου 
στο Νησί των Ιωαννίνων είπε: «Πράγ-
ματι, ο φεουδάρχης Αλή Πασάς, ήταν 
από τους πιο πλούσιος ανθρώπους της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της 
Ευρώπης. Παράδειγμα, τα τσιφλίκια, τα 
ιδιωτικά χωριά, που είχε στην ιδιοκτη-
σία του ήταν 960. Είχε, αλυκές, τελω-
νεία, χάνια, έλεγχε τα δερβένια με τους 
δερβέναγες, οι οποίοι εισέπρατταν τους 
φόρους, στις εισόδους και τις εξόδους 
των πόλεων και των χωριών. Είχε 1,5 
εκατ, γιδοπρόβατα, ενώ στα παράλια της 
Ηπείρου είχε ελαιόδεντρα. Να σημειώ-
σουμε, πως σε περιόδους κρίσης συντη-
ρούσε 40 χιλιάδες άνδρες, μισθοφο-
ρικό στρατό. Πανούργος ο Αλή πασάς, 
επέτρεψε στους εμπόρους να ανοίξουν 

τη δραστηριότητα τους στις πόλεις της 
Δύσης και της Ανατολής, όμως για να 
επιστρέψουν τα χρήματα στο δικό του 
φέουδο, κρατούσε ομήρους, τις γυναίκες 
και τα παιδιά τους. Με αυτόν τον βίαιο 
τρόπο, εισέρεε πλούτος, ειδικά σ την 
πρωτεύουσα του κράτους του, τα Ιωάν-
νινα.  Έτσι ήρθαν πολλά χρήματα στα 
Γιάννενα. Η συλλογική μνήμη, αναφέρει. 
«"Γιάννενα πρώτα στα άρματα, τα γρόσια 
και γράμματα"».
Ο κ. Ραπακούσης επισημαίνει ότι Αλή 

Πασάς το 1819 αγόρασε την Πάργα από 
τους Άγγλους και την προσάρτησε στο 
κράτος του.
«Διατηρούσε πολ λά τ ιμαλφή. Είχε 
ακριβά ρολόγια, πολύτιμους λίθους, 
πολύτιμα δώρα, τα οποία αποκτούσε 
εκβιαστικά από τους προξένους και τους 
διπλωματικούς υπαλλήλους που υπη-
ρετούσαν στα Ιωάννινα. Ήταν φιλάργυ-
ρος, τσιφούτης θα λέγαμε σήμερα, δεν 
χάλαγε δεκάρα, έτρωγε σε σπίτια άλλων 
για να μην ξοδεύεται», σημειώνει.

Ο θησαυρός έχει κατασπαταληθεί
Μετά το τέλος του, τον Φεβρουάριο του 
1822, κατασχέθηκε η δημόσια περιου-
σία του, από τον αυτοκρατορικό οθω-
μανικό στρατό. Όμως, είχε φροντίσει να 
αποθηκεύσει στην ακρόπολη Ιτς Καλέ, 
του Κάστρου των Ιωαννίνων, έναν απί-
στευτα μεγάλο θησαυρό σε νομίσματα 

χρυσά, ασημένια, καθώς και πολύτιμους 
λίθους. Σοβαρή υποψία υπάρχει, αναφο-
ρικά με το μεγάλο πράσινο διαμάντι που 
εκτίθεται στο Τοπ Καπί, ότι δηλαδή αυτό 
ανήκε στην συλλογή του Αλή πασά. Όταν 
το 1816 ο έκπτωτος βασιλιάς της Σουη-
δίας Γουσταύος ο Δ' πηγαίνοντας στους 
Αγίους Τόπους παρέκαμψε του ταξι-
διού του και έφτασε στην Πρέβεζα για 
να συναντήσει τον Φεουδάρχη. Κατά την 
συνάντηση, ο Γουσταύος πούλησε στον 
Αλή-πασά, ένα σπάνιο διαμάντι. Πιθανό 

να είναι αυτό που κοσμεί το Τοπ Καπί.
Κατά την πολιορκία του Κάστρου το 
1820, τα σουλτανικά στρατεύματα με 
επικεφαλής τον Χουρσίτ πασά, άρπαξε 
64 εκατ. γρόσια από το Ιτς Καλέ και τα 
έδωσε στους Οθωμανούς Ο αριθμός δεν 

είναι ιδιαίτερα μεγάλος για το εύρος του 
θησαυρού του Αλή. Ένα μεγάλο μέρος 
του θησαυρού, καταξοδεύτηκε σ την 
πολιορκία των 18 μηνών, καθώς πλή-
ρωνε έναν μεγάλο μισθοφορικό πολυε-
θνικό στρατό 40 χιλιάδων ανδρών. Ένα 
άλλο μέρος του, χρειάστηκε από το 1814 
και μετά για τα 14 κάστρα που έκτισε 
από την Ναύπακτο, μέχρι το Μπεράτι της 
Αλβανίας.
Ο θαλαμηπόλο της συζύγου του Βασι-
λικής, αναφέρει, πως καθώς πήγαιναν 
σ το Νησί της λίμνης των Ιωαννίνων, 
περιμένοντας για την αθώωση του, σε 
μια βάρκα είχε 10 κιβώτια σιδερένια, 
τα οποία όταν έφτασαν στο μέσο της 
λίμνης, ο Αλή διέταξε να τα ρίξουν στο 
νερό. Μεγάλα χρηματικά ποσά ξόδεψε, 
όταν έστειλε τον έμπιστό του Αλέξη Νού-
τσο στο Μεσολόγγι, για την υποστήριξη 
και παρότρυνση των Ελλήνων, να «χτυ-
πήσουν» τον τουρκικό στρατό από τον 
νότο, ώστε να ανασάνει ο Αλή Πασάς στα 
Γιάννενα.
Επίσης, τις ημέρες της πολιορκίας, το 
Δημόσιο Ταμείο της πόλης των Ιωαννί-
νων, το άρπαξε ο γιατρός του γιου του 
Μουχτάρ, Ιωάννης Κωλέτης και εξα-
φανίστηκε. Ο υπουργός Οικονομικών 
του Κράτους του Αλή, Σταύρος Τσα(π)
μαλάμος από το Γραμμένο Ιωανν ί-
νων, άρπαξε μέρος του θησαυροφυλα-
κίου και έφυγε στη Βιέννη. Επίσης, είναι 
γνωστό, ότι κατά τη διάρκεια της πολι-
ορκίας του, έστειλε στις αγγλικές Τρά-
πεζες της Ζακύνθου και της Κέρκυρας, 
μεγάλα χρηματικά ποσά για τους δύο 
γιούς του Μουχτάρ και Βελή, τα οποία 
μετά το τέλος του κατασχέθηκαν από 
τους Άγγλους.
Όταν το κεφάλι του Αλή Πασά, πήγε στην 
Πύλη, μαζί ήταν και η Βασιλική. Σύμ-
φωνα με ισ τορικές πηγές η Βασιλική 
ανακρίθηκε και κατήγγειλε τον Χουρ-
τίτ Πασά, ως άρπαγα του θησαυρού του 
Αλή. Ακολούθησε το φιρμάνι για τη σύλ-
ληψη του Χουρσίτ που ήταν στη Λάρισα. 
Εκείνος όταν το πληροφορήθηκε, ήπιε 
δηλητήριο βάζοντας τέλος στη ζωή του.
Για τους σημερινούς χρυσοθήρες, επα-
ναλαμβάνει ο κ. Ραπακούσης, είναι πρό-
κληση οι θρύλοι για τον χαμένο θησαυρό 
του Αλή και αναφέρει πως πριν περίπου 
10 χρόνια ένας ελληνοαυστραλός, αφού 
πήρε τις απαιτούμενες άδειες, ξεκίνησε 
κάπου στη Θεσσαλία τις ανασκαφές. Σκά-
βοντας βρήκε ένα πολύτιμο θησαυρό, 
που δεν είναι άλλος από νερό.

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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Η 
γενική κρίση που σαρώνει όλες 
σχεδόν τις χώρες τις τελευταίες 
δεκαετίες, αφήνει βαθιά τα ση-
μάδια της σε όλο το φάσμα της 

κοινωνικής ζωής, σε όλους τους θεσμούς 
και σε όλες σχεδόν τις ατομικές και συλλο-
γικές μας δραστηριότητες. 
Ακριβώς επειδή είναι μια γενική κρίση, 
δεν άφησε και δεν θα μπορούσε να αφήσει 
έξω τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή Επι-
κοινωνίας.  Μείωση διαφημιστικών εσό-
δων, διόγκωση του δανεισμού, απολύσεις 
δημοσιογράφων και άλλων εργαζομένων 
σε αυτά,    συρρίκνωση του αριθμού πολ-
λών Μέσων, αλλαγές στο περιεχόμενο κ.α. 
είναι μερικές μόνο από τις συνέπειες της 
κρίσης στα ΜΜΕ, που οδηγούν στην ανα-
διάταξη του τοπίου της μαζικής επικοινω-
νίας. 
Ωστόσο, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διπλής κρίσης, 
υγειονομικής και οικονομικής, ιδιαίτερα 
στις αποφασιστικές καμπές της, γίνονται 
κεφαλαιώδους σημασίας μέσα για την 
κατανόηση και την αντιμετώπισή της.
Η επέλαση των γιγαντιαίων αλυσίδων υπε-
ραγορών τύπου Costco και Walmart, σε 
συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη του 
e-commerce, απέσπασαν ένα μεγάλο κομ-
μάτι της «πίτας», με αποτέλεσμα τη σημα-
ντική μείωση των κερδών των μικρότερων 
επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους που 
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον κλάδο 
του λιανικού εμπορίου.

Το αρνητικό αποτύπωμα στο λιανικό εμπό-
ριο έχει επηρεάσει και άλλους κλάδους της 
οικονομίας, τόσο σε επίπεδο μείωσης τζί-
ρου όσο και σε απώλεια θέσεων εργασίας.
Εν των μεταξύ, η παρουσία του διαδικτύου 
και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
έχει μεταβάλλει σημαντικά την έννοια της 
σύνδεσης και της επικοινωνίας. Η ραγδαία 
εξάπλωση που εμφανίζουν στις μέρες 
μας τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και 
η ευρύτατη αποδοχή τους οδηγεί τις εται-
ρείες στην αξιοποίησή τους. 
Παρά ταύτα, η αποτελεσματικότητά τους, 
όσον αφορά την προβολή προϊόντων 
και υπηρεσιών, παραμένει αμφισβητού-
μενη. Τα μεγάλα Κοινωνικά Δίκτυα όπως 
facebook, Linkedin,Twitter, κ.α. μπορεί μεν 
να έχουν δισεκατομμύρια χρήστες, όμως  ο 
αριθμός των κοινών «φίλων» σε αυτά είναι 
συγκριτικά περιορισμένος, που σημαίνει 
ότι η όποια προβολή, σύμφωνα με υπεύ-
θυνες εκτιμήσεις, ουσιαστικά φθάνει 
στους ελάχιστους χρήστες - φίλους. 
Η ηλεκτρονική «ενημέρωση», συχνά ανεύ-
θυνη και ανεξέλεγκτη, επηρέασε σημα-
ντικά τα παραδοσιακά Μέσα Μαζικής Ενη-
μέρωσης, που τα τελευταία χρόνια είδαν 
τα έσοδά τους να συρρικνώνονται. 
Ορισμένα έντυπα στην προσπάθεια τους 
να μειώσουν τα έξοδά τους, πήραν την 
απόφαση να βγαίνουν μόνο σε ηλεκτρο-
νική μορφή καταργώντας την έντυπη 
έκδοσή τους. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι 
στιγμής αν πράγματι το πείραμα πέτυχε. 
Στην Ελλάδα οι εφημερίδες στη μεγάλη 
πλειοψηφία τους χρηματοδοτούνται από 
τα  πολιτικά κόμματα. Στην Αθήνα και στους 
άλλους Δήμους κυκλοφορούν πάνω από 
200 εφημερίδες. Στον Καναδά ο αριθ-
μός των δίγλωσσων εφημερίδων μόλις 
ξεπερνά τις 100 ενώ τα ελληνόφωνα ΜΜΕ 
αριθμούν περίπου 25. 
Διαθέτουν ωστόσο ένα συγκριτικό πλε-
ονέκτημα. Απευθύνονται σε ένα συγκε-
κριμένο,  σίγουρο κοινό όπου η ενημέ-
ρωση προσφέρεται κυρίως στην ελλη-
νική γλώσσα, γεγονός για το οποίο οι κάθε 
είδους επιχειρήσεις θα πρέπει να λαμβά-
νουν σοβαρά υπόψη όταν σχεδιάζουν τον 
διαφημιστικό τους προϋπολογισμό... 

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Παραδοσιακά ΜΜΕ:
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ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» 
ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Η Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά, υπό την καθο-
δήγηση του Προέδρου κ. Γιώργου Δημητρακόπουλου 
και του Διοικητικού Συμβουλίου ένωσε τις δυνάμεις 
της με τις Παμμακεδονικές Ενώσεις ανά την υφήλιο και 
κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά της απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Φλώρινας για την αναγνώριση καταστα-

τικού συλλόγου «Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην 
Ελλάδα.»
Επείσης, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Παμμακεδονι-
κών Ενώσεων απηύθυνε σκληρή επιστολή προς τους 
βουλευτές του Ελληνικού κράτους οι οποίοι φέρουν 
την ευθύνη για την «Συμφωνία των Πρεσπών», η οποία 

χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την απαράδεκτη αυτή 
απόφαση.
Η Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά προτρέπει 
όλους τους αξιωματούχους και απλούς πολίτες της 
χώρας να ρίξουν τις ευθύνες στους αρμόδιους υπερ-
ψήφισης και πλήρης εφάρμοσης αυτής της συμφωνίας.



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ32 TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

13 Ιανουαρίου 2023
www.hellasnews-radio.com

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του 
υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις 

της Hellas News

ΜΟΝΟΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ

ΛENE μερικοί, πώς δεν είναι άπιστοι. Και προ-
σθέτουν ότι πιστεύουν. Μα όταν τους ρωτή-
σωμε, σε τι πιστεύουν, μάς απαντούν: «Σε 

μια ανωτέρα δύναμι»!
‘Αρκεί όμως αυτό; Ασφαλώς όχι. Τι πίστις είναι 
αυτή, όταν δεν θα πιστεύουν σε ένα Θεό , που μας 
ξέρει, μας αγαπά, ένα Θεό-Πατέρα, που έχει μια 
καίρια θέση στην καρδιά μας και ασκεί μεγάλη επί-
δρασι στη ζωή μας; Ποιά αξία έχει μια τέτοια νεφε-
λώδης και χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο πίστις, 
εφ’ όσον δεν πιστεύουν σ’ ένα προσωπικό Θεό, 
με τον οποίον να μπορη ο άνθρωπος να επικοι-
νωνή, να ζητη φωτισμό, να έχη στενές προσωπικές 
σχέσεις ; Αυτοί, θεϊσται μπορεί να είναι, όχι όμως 
μαθηταί Ιησού Χριστού, όχι αληθινοί Χριστιανοί. 
«Ενας τέτοιος καταλήγει σε αθεϊσμό.
Ποιός, λοιπόν , είναι ο Θεός, που πιστεύουμε εμείς 
οι «Ελληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί; Σε ποιον ακρι-
βώς Θεό πιστεύομε; Είναι ο Θεός, που μας φανέ-
ρωσε ο εκ του ουρανού καταβάς Θεάνθρωπος; 
Είναι ο Θεός Πατήρ του Ιησού Χριστού ;
Αυτή η ερώτησις, που διασαφηνίζει σε ποιον ακρι-
βώς Θεόν αναφέρεται η πίστις μας, βέβαια δεν είναι 
καινούργια. Την έκανε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος προς 
τους μαθητάς του με τρόπο πολύ σαφή και συγκε-
κριμένο. «Τίνα με λέγουσιν o i άνθρωποι είναι τον 
υιόν του αν θρώπου;» Εμπρός στο ερώτημα αυτό 
βρέθη καν όλοι οι Ιουδαίοι της εποχής εκείνης. Και 
μαζή τους την αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι κάθε 
έποχής
«Αν τότε ρωτούσε κανείς τους Ιουδαίους: «Πιστεύ-
ετε στο Θεό ; Η απάντησις θα ήταν καταφατική. 
“Ολοι πίστευαν στο Θεό. Μου , σ’ ένα θεό που τον 
έφτιαξαν σύμφωνα με αντιλήψεις, που σχηματισαν 
σιγά-σιγά και που πολλές φορές ήταν αντίθετες 
προς την αυθεντική αποκάλυψι και διδασκαλία της 
Αγίας Γραφής. Πίστευαν, λοιπόν, στο Θεό. «Αλλά όχι 
στό Θεό, όπως τον απεκάλυψε ο Χριστός.
Και να ή απόδειξις; Ο Κύριος άρχισε να κηρύσσουν 
να συνεγείρη τα πλήθη, να θαυματουργή και την 
ημέρα του Σαββάτου, να αναγγέλλη τον ερχομό της 
Βασιλείας του Θεού. Πώς τον δέχθηκαν οι διανο-
ούμενοι του Ισραήλ, οι Γραμματείς και Φαρίσαίοι; 
Σκόνταψαν. «Έβλεπαν ότι ο Θεός, που φανέρωσε 
ο Χριστός, ήταν άλλος, διαφορετικός, και σε πολλά 
αντίθετος προς Εκείνον, που παραδέχονταν αυτοί, 
παρερμηνεύοντας τις Γραφές. Γι’ αυτό κα απέρριψαν 
τον Θεάνθρωπος παραβάτην δήθεν του Σαββάτου, 
, ς συναστρεφόμενον μέ τους αμαρ τωλούς και ς επι-
κίνδυνος για το έθνος.
«Έτσι δεν κάνουν και σήμερα πολλοί; Δεν απορρί-
πτουν την θεότητα του Σωτήρος και την θείαν προς 
έλευση του Ευαγγελίου; Τους ρωτάτε πώς βλέπουν 
τον Χριστό και σάς ατταντούν σαν ένα άνθρωπο 
μεγάλο, σπουδαίο κοινωνικό αναμορφωτή και ε 
παναστάτη κατά του τότε κατεστημένου. «Έχουμε 
δηλ. επανάληψη της συμπεριφοράς των τότε Ιου-
δαίων, με διάφορο βέβαια τρόπο...
Έν τούτοις και τότε υπήρξαν και οι αγαθές καρδιές , 
οι απλές, οι ειλικρινείς, που δεν είχαν βλέψεις εγωϊ-
στικές, που δεν τους συνεκλόνιζαν φθόνοι και μίση, 
που αναζητούσαν τον Λυτρωτή με φλόγα ψυχής. 
Αυτοί ήσαν οι μαθηται και οι όμοιοί τους. Γι’ αυτό, 
όταν ο Κύριος τους έθεσε το ερώτημα «υμείς δε τίνα 

με λέγετε είναι;», απήντησαν με το στόμα του άπο-
στόλου Πέτρου: «Σύ εί ο Χριστός. ο υιός του Θεού 
του ζώντος»
Μάλιστα. Ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Σωτήρ και 
Λυτρωτής, Θεός αληθινός. Αλλά για να δεχθούν οι 
άνθρωποι την θεότητά του, για να τον πιστεύσουν 
σαν αληθινό Θεό και Σωτήρα τους, πρέπει να τον 
δούν, όπως παρουσιάζεται στα Ευαγγέλια και διδά-
σκει η Ορθόδοξος Εκκλησία. «Ενα Χριστό , που 
μας συγκλονίζει κυριολεκτικά και μας άπομακρύνει 
από μια ακαθόριστη και συγκεχυμένη πίστι σ’ ένα 
ακαθόριστο Θεό, Και συγχρόνως μας αποσπά από 
τις εύκολες και αφελείς πεποιθήσεις, ενώ μας ρίπτει 
στον αγώνα για τον αγιασμό μας, την αγάπη, την 
αδελφωσύνη, την δικαιοσύνη, την ομοφροσύνη, 
την ειρηνική διαβίωση και για ένα πραγματικά και-
νούργιο κόσμο ηθικά εξυψωμένο, ψυχικά έξαγια-
σμένο , δίκαιο και αδελφωμένα,
Μάλιστα. «Οσα διαβάζουμε στα Ιερά Ευαγγέλια, 
όσα εκεί προσφέρονται και διαδραματίζονται, 
μας μιλάνε κατ’ ευθείαν για το ποιος είναι ο Θεός, 
ο αληθινός Θεός, ο Θεός Πατήρ, ο Υιός και Λόγος 
του Θεού, το «Αγιον Πνεύμα και που καθόρισαν 
εν Πνεύματι Αγίω αι Οικουμενικαί μας Σύνοδοι. 
Κάνουν τεράστιο λάθος όσοι κρίνουν τον Χριστο με 
τις ιδέες, που έχουν αυτοί για το Θεό. Αντί θετα. «Αν 
επιθυμούν να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό, πρέπει 
να τον ανακαλύψουν διά του Κυρίου « Ιησού και 
μόνον δι’ Αυτού.
«Όταν ο Χριστός ανορθώνη τον παραλυτικό και 
δίδη το φώς στους τυφλούς, όταν συγχωρή την 
ά μαρτωλό γυναίκα και όταν διηγή ται την παρα-
βολή του ασώτου, όπου ο Πατήρ γιορτάζει την επι-
στροφή του νεωτέρου υιού ή όταν παρουσιάζη την 
παραβολή του Καλού Ποιμένος , που εγκαταλείπει 
τα 99, για να βρώ το ένα , το απολωλός και να το 
επαναφέρη γεμάτος χαρά στην ποίμνη, να ποιος 
είναι ο Θεός. Και τέλος, όταν ο Σωτήρ αναδέχεται 
τον Σταυρικό θάνατο, από άπειρη αγάπη για τους 
ανθρώπους, για να αναστηθη κατόπιν, ιδού ποιος 
είναι ό Θεός, αληθινός Θεός και Σωτήρ των ανθρώ-
πων. 
«Έτσι λοιπόν. Το να πιστεύη κανείς σε μια ανώτερη 
δύναμι ή σε κάποιον αόριστο Θεό, δεν αρκεί. Ούτε 
το να πιστεύη ο καθένας με τό δικό του τρόπο. Πρέ-
πει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα: «Σε ποιόν Θεόν 
πιστεύω; Ποιος είναι ο Θεός; Μας υπολογίζει ; Σε τι 
μας καλεί; Τι θέλει από μάς τους ανθρώπους; Πώς 
θα τον συναντήσωμε; Μπορούμε να τον αγαπούμε, 
να του μιλάμε; Η εοτυχία μας , το μέλλον μας , ή 
σωτηρία μας δεν απαι τουν να τρέξωμε κοντά του, 
να ζήσωμε σύμφωνα με το θέλημά του ; 
Σε όλα αυτά μας απαντά με τρόπο σαφή, κατηγορη-
ματικό μονάχα ο Χριστός. Και αυτό ακριβώς αποτε-
λεί την ουσία του Ευαγγελίου του. 
“Ο καθένας μας λοιπόν οφείλει να αναθεωρή, να 
διαφωτίζη και πλουτίζη αδιάκοπα τις αντιλήψεις του 
για το Θεό, ανατρέχοντας στον Σωτήρα Χριστο και 
στο Ευαγγέλιό του. Και συγχρόνως να κανονίζωμε 
την ζωή μας σύμφωνα με την διδασκαλία του μόνου 
αληθινού Θεού, του Κυρίου Ιησού, όπως μας τον 
παρέδωσε η Ορθόδοξος Εκκλησία μας. Γιατί ο ίδιος 
ο Σωτήρ διεκήρυξε: «Τα ρήματα & εγώ λαλώ υμίν, 
πνεύμα έστι καί ζωή έστι νο ( (Ιωάν . στ’ 63).
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Toronto • Montreal • Vancouver

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

Αγκινάρες γεµιστές 
µε κασέρι στο φούρνο Γέμιση

• Ξύσμα από 1 λεμόνι
• 50 γρ τριμμένη φρυγανιά
• 2 σκελίδες σκόρδο, θρυμματισμένες ή ψιλοκομμένες
• 1 κουτ. του γλυκού φρέσκια ψιλοκομμένη μέντα 
• 1 κουτ. του γλυκού ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό 
• 50 γρ Κασέρι Κrinos, τριμμένο
• 2 κουτ. σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κrinos
• Αλάτι & πιπέρ

Εκτέλεση
1. Προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 180°C.
2. Προσθέτουμε σε ένα μπολ, όλα τα υλικά της γέμισης και 
 ανακατεύουμε καλά.
3. Αλείφουμε ένα ταψί με λάδι και τοποθετούμε μέσα τις αγκινάρες.
4. Αλατοπιπερώνουμε τις αγκινάρες και τις γεμίζουμε με την γέμιση. 
 Στην συνέχεια, τις πασπαλίζουμε από πάνω με την θρυψαλιασμένη φέτα.
5.  Προσθέτουμε στο ταψί το λευκό κρασί και το υπόλοιπο ελαιόλαδο.  
 Γεμίζουμε περίπου το μισό του ταψιού με νερό και ψήνουμε για 35 λεπτά,  
 μέχρι να μαλακώσουν οι αγκινάρες, περιχύνοντάς με το χυμό περιοδικά.
6.  Λίγο πριν βγάλουμε τις αγκινάρες από το φούρνο, τις ψήνουμε για 2-3  
 λεπτά στο Broil μέχρι να ροδίσει ελαφρώς η γέμιση.

• 8 μέτριες φρέσκες αγκινάρες, καθαρισμένες
• 200 γρ φέτα Κrinos, θρυψαλιασμένη
• 150 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κrinos

• 150 ml λευκό κρασί
• Αλάτι & πιπέρι

Υλικά
ΣΥΝΤΑΓΗ

και εμείς!
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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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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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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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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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“Όλα καλά” 
Σταύρου Κουγιουμτζή - Α1 Ερμηνεία: Γιώργος Νταλάρας (1975) - Δίσκος: Στα ψηλά τα παραθύρια

Α
πό τα κλασσικά κι αγαπημένα τρα-
γούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή, 
γραμμένο στο Μαρούσι το 1974, 
μέσα από την καθημερινότητα του, 

αλλά και κάτω  από το πολιτικοκοινωνικό 
κλίμα της εποχής, όπως η τουρκική εισβο-
λή στην Κύπρο, η πτώση της χούντας, η επι-
στροφή του Κ. Καραμανλή, και με τον λαό να 
διαδηλώνει και να απεργεί, απαιτώντας τα 
δικαιώματα του. Ο Κουγιουμτζής στα τρα-
γούδια του, δηλώνει την αριστερή του ιδεο-
λογία, χωρίς όμως να γίνεται αιχμηρός. Πά-
νω απ’ όλα  πίστευε στους ανθρώπους. Στη 
ζωή του άλλωστε, τον είχαν βοηθήσει άν-
θρωποι που άνηκαν στον χώρο της «δεξι-
ιάς», ενώ αντιθέτως κάποιοι «αριστεροί» 
του γύρισαν την πλάτη.   Πιράος, ήσυχος, χα-
μηλών τόνων, ποτέ του δεν θέλησε να έρθει 
σε πολίτικες αντιπαραθέσεις. Στα τραγούδια 
του, και με έναν δικό του ιδιαίτερο τρόπο, ά-
φηνε αιχμές για τα «κακώς κείμενα».
Τα στοιχεία που παραθέτω στη συνέχεια, 
για το τραγούδι «όλα καλά» είναι από την 
αυτοβιογραφία του Σταύρου Κουγιουμτζή 
«Χρόνια σαν βροχή»( εκδόσεις ΙΑΝΟΣ, 
2005) 
Ο Κουγιουμτζής, αναφέρεται στην χρονιά 
του 1974, χωρίς να διευκρινίζει, συγκεκρι-
μένο μήνα. 
Εκείνες τις μέρες που ξεκίνησε να γράφει 
το τραγούδι, η σύζυγος του Αιμιλία, έλειπε 
στη Γερμανία. Είχε πάει να δει την αδελφή 
της και είχε πάρει μαζί και την πρώτη τους 
κόρη την Δώρα (η Μαρία δεν είχε γεννηθεί 
ακόμα. Μια από κείνες τις μέρες ο Κουγι-
ουμτζής  βγήκε να περπατήσει στους δρό-
μους. Τότε το Μαρούσι ήταν πολύ όμορφο 
με λίγες πολυκατοικίες ενώ τσοπάνοι 
βοσκούσαν ακόμη πρόβατα τους. Περιπλα-
νήθηκε στα ήσυχα δρομάκια του, μέσα στις 
μονοκατοικίες  με τους ευωδιαστούς μπαξέ-
δες, τα πεύκα και τους πανύψηλους  ευκα-
λύπτους. Το περπάτημα κι ο καθαρός αέρας 
, όχι μόνο του  έφτιαξαν τη διάθεση αλλά 
και του άνοιξαν την όρεξη. Στην πλατεία του 
Αμαρουσίου υπήρχε ένα μικρό εστιατόριο  
που εκτός των άλλων, έφτιαχνε μοσχαράκι 
με μελιτζάνες, ένα από τα φαγητά που αγα-
πούσε ιδιαίτερα ο Κουγιουμτζής. Παρήγ-
γειλε, έφαγε με ευχαρίστηση και επέστρεψε 
στο σπίτι. Η ώρα είχε πάει τρεις και είχε 
μεγάλη διάθεση για δουλειά. Έφτιαξε καφέ 
και άναψε τσιγάρο. Ήθελε να γράψει!  Όπως 
έλεγε ο ίδιος: Αυτή την διάθεση δεν μπορώ 
να την περιγράψω ακριβώς. Είναι μια συγκί-
νηση μια ευαισθησία, μια ομορφιά κι από 
την άλλη τίποτε συγκεκριμένο. 
Πήρε μολύβι και χαρτί κι άρχισε να σκέφτε-
ται . Ύστερα από λίγο έγραψε: 
Όλα καλά κι όλα ωραία
χθες ήσουν μ’ άλλονε παρέα
και πού σοκάκι να τραγουδήσεις 

δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις… 
Του άρεσε αυτό που έγραψε, και χάρηκε 
γιατί ήξερε από την πείρα του, ότι σημα-
σία έχει η καλή αρχή. Το υπόλοιπο τρα-
γούδι κάποια στιγμή θα ‘ρχόταν.  Όμως τα 
πράγματα δεν εξαλλάχθηκαν καλά εκείνο το 
βράδυ. Ξαφνικά αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο 
στομάχι και αναγούλες, ώσπου  έκανε απα-
νωτούς εμετούς. Είχε πάθει τροφική δηλη-

τηρίαση, ήταν και μόνος στο σπίτι, οπότε 
χρειάστηκε την βοήθεια του φίλου ποιητή 
Μάνου Ελευθερίου, ο οποίος έτρεξε αμέ-
σως  με ένα ταξί να τον βοηθήσει. Μάλιστα 
του πήγε και μια νοσοκόμα να του κάνει 
ένεση. Με την περιπέτεια της υγείας του,  το 
τραγούδι «όλα καλά» που ετοίμαζε έμεινε 
πίσω.  Ουδέν κακόν όμως, αμιγές καλού. 
Αφού έπειτα από δυο μέρες έγινε καλά, 
πήγε στο σπίτι του Μάνου ελευθερίου, ώστε 
να τον ευχαρίστηση για την συμπαράσταση 
στο πρόβλημα που προέκυψε με την τρο-
φική δηλητηρίαση. Ο Μάνος του είπε ότι, οι 
φίλοι είναι για την ανάγκη, και στην συνέ-
χεια τον ρώτησε αν θέλει να δει κάποιους 
στίχους που είχε γράψει, δίνοντας του ταυ-
τόχρονα, δύο τετράδια γεμάτα στίχους. Ο 
Κουγιουμτζής, έριξε μια μάτια και στάθηκε 
σε ένα δίστιχο που του άρεσε:
Στα χρόνια  της υπομονής, 
δεν μας θυμήθηκε κανείς  
Κατόπιν, από μια άλλη σελίδα του τετρα-
δίου, βρήκε ένα τετράστιχο που έλεγε:
 Αν είναι κόσμος όμορφος
Είναι και κόσμος ψεύτης
Που μοιάζει σκοτεινό γυαλί
Και σαν παλιός καθρέφτη.
Και ξεφυλλίζοντας το τετράδιο με τους στί-
χους , βρήκε ακόμη ένα τετράστιχο που τον 
εντυπωσίασε:
Τα γράμματα μου γύρισες
Χωρίς να τα διαβάσεις

Μα πες μου γιατί βιάστηκες
Να με καταδικάσεις
Ο Μάνος, τον κοιτούσε με απορία, και 
κάποια στιγμή τον ρώτησε; (Η στιχομυθία 
που ακολουθεί έχει το γούστο της). 
Τι θα τα κάνεις αυτά; Θα τα κάνω τραγούδι! 
Τρελός είσαι; Οι στίχοι δεν έχουν καμιά 
σχέση μεταξύ τους, πήρες έναν από δω, 
άλλον από κεί,  θα φάμε ξύλο! Μη φοβάσαι! 

Και πράγματι, έγινε λίγο καιρό αργότερα ένα 
θαυμάσιο τραγούδι που το είπε η δεκαεξά-
χρονη τότε Άννα Βίσση, αι έγινε διαχρονική 
επιτυχία. Ο Κουγιουμτζής, έπειτα από το την 
επίσκεψη στο σπίτι του Μάνου Ελευθερίου, 
επέστρεψε στο Μαρούσι, χαρούμενος. . 
Ύστερα από μια εβδομάδα γύρισαν η Αιμι-
λία με τη Δώρα από τη Γερμανία. Ο δίσκος 
εν τω μεταξύ  που ετοίμαζε, με τον Γιώργο 
Νταλάρα και την Άννα Βίσση, προχωρούσε 
σιγά- σιγά, στο στούντιο. Εκείνο το τετρά-
στιχο όμως που έψαχνε στο μυαλό του είχε 
μείνει πίσω, δεν του έβγαινε. Πέρασαν  μερι-
κές μέρες κι ένα βραδάκι, βγήκε βόλτα πάλι 
στα δρομάκια του Αμαρουσίου, για να 
ξεσκάσει και να ξεκούραση το μυαλό του. 
Εκεί που περπατούσε αμέριμνος, το τετρά-
στιχο επανήλθε στο μυαλό του και άρχισε να 
τον παιδεύει. . Όλα καλά κι όλα ωραία…...
Συνέχισε να περπατάει, συλλογιζόμε-
νος  παράλληλα και τα τρομερά γεγονότα 
που εξελίσσονταν, την χρονιά του 1974, τις 
φασαρίες, τις διαδηλώσεις, τις απεργίες και 
την ανεργία. Άργησε πολύ να γυρίσει σπίτι  
εκείνο το βράδυ. Όταν τελικά επέστρεψε, 
το είχε σχεδόν ολοκληρώσει από στίχους: 
Μίλα σιγά και μη φωνάζεις
Είμαι κουτός και με τρομάζεις
Δε θέλω κόσμο και φασαρία 
Αύριο μπαίνω στην ανεργία 
Το ίδιο βράδυ το τραγούδι ολοκληρώθηκε 
και από στιχο και μουσική. Το τελευταίο 

δίστιχο φαίνεται να το είχε φυλαγμένο στο 
μυαλό του από παλιά.  Και μια σημαία σ’ ένα 
μπαλκόνι αλλάζει χρώματα και με σκοτώνει 
 Από τότε που είχε επισκεφτεί στην Κύπρο. Η 
Πρωτώ φορά ήταν το 1961 σαν πιανίστας σε 
νυχτερινό κέντρο. Η δεύτερη τον Φεβρου-
αρίου του 1967 σαν μαέστρος ορχήστρας 
που συνόδευε τον θίασο του Νίκου Σταυ-
ρίδη. Και η Τρίτη φορά  το 1992 για μια 
σειρά συναυλιών για τους αγνοούμενους 
της μαρτυρικής μεγαλονήσου. 
Εδώ υπάρχει μια μαρτυρία του συγγραφέα 
Ανδρέα Καπανδρέου ο οποίος αναφέρει 
ότι, ο ίδιος ο Σταύρος Κουγιουμτζής,  σε μια 
νυχτερινή διαδρομή  (προφανώς το 1992) 
από την Λάρνακα στη Λευκωσία, οπού 
συνταξιδεύανε, ο Α. Καπανδρέου  οδη-
γούσα και ο Σ. Κουγιουμτζής ήταν συνοδη-
γός)  του εκμυστηρεύτηκε  ότι τους στίχους 
του τραγουδιού  «όλα καλά», τους  εμπνεύ-
στηκε και τους εγραψε από την παραμονή 
του στην Κερύνεια. Συγκεκριμένα τους 
εμπνεύστηκε από τις σημαίες στα μπαλκόνια 
της Λευκωσίας, που κατά την διάρκεια των 
*δικοινοτικών ταραχών 1963-1964 άλλαζαν 
χρώματα, και γίνονταν πότε ελληνικές και 
πότε τουρκικές, κάτι που τον πλήγωνε. 
Όντως λοιπόν το τελευταίο δίστιχο είναι 
γραμμένο για την Κύπρο. 
Σύμφωνα με αυτή την μαρτυρία, αλλά και 
τα όσα αναφέρει στην αυτοβιογραφία του 
ο Σ. Κουγιουμτζή, θα μπορούσε να συμπε-
ράνει κάποιος ότι το τραγούδι, ξεκίνησε σαν 
σκέψη από την δεκαετία του 1960, και τελικά 
γράφτηκε και ολοκληρώθηκε το 1974. 
Το συμπεριέλαβε κι αυτό στον δίσκο «Στα 
ψηλά τα παραθύρια» που κυκλοφόρησε το 
1975 με τις φωνές του Γιώργου Νταλάρα. και 
της Άννας Βίσση.  
*Οι διακοινοτικές ταραχές του 1963-64 ανα-
φέρονται στο ξέσπασμα της ενδοκοινοτική 
βίας μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκο-
κυπρίων, το βράδυ της 20-21 Δεκεμβρίου 
1963. Η βία οδήγησε στο θάνατο 364 Τουρ-
κοκυπρίων και 174 Ελληνοκυπρίων, ενώ 
χιλιάδες άνθρωποι στο επόμενο χρονικό 
διάστημα εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους. 

Όλα καλά κι όλα ωραία
Χθες ήσουν μ’ άλλονε παρέα
Και πού σοκάκι να τραγουδήσεις 
Δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις 
 
Μίλα σιγά και μη φωνάζεις
Είμαι κουτός και με τρομάζεις
Δε θέλω κόσμο και φασαρία 
Αύριο μπαίνω στην ανεργία 
 
Έχω ψυχή, δεν έχω βράχο
Πάλι με άφησες μονάχο
Και μια σημαία σ’ ένα μπαλκόνι   
αλλάζει χρώματα και με σκοτώνει 

Κουγιουμτζης- Βίσση - Νταλάρας
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Τ
ο Τορόντο είναι μια από τις χειρότερες πόλεις στον κόσμο όσον αφορά την κίνηση, 
σύμφωνα με μια νέα έκθεση.
Η έκθεση που δημοσιεύθηκε από την INRIX — μια εταιρεία ανάλυσης κίνησης — 
ανέλυσε δεδομένα κινητικότητας τεσσάρων ετών για να δημιουργήσει την Παγκό-

σμια Κάρτα Αποτελεσμάτων Επισκεψιμότητας.
«Παρέχει συγκρίσεις καθυστερήσεων ταξιδιού, τάσεις σύγκρουσης, ταξίδια στο κέντρο και 
ταχύτητες με βάση τα μοναδικά μοτίβα μετακίνησης σε κάθε περιοχή του μετρό», αναφέρε-
ται στην έκθεση.
Το Τορόντο προσγειώθηκε στην έβδομη θέση παγκοσμίως, με τους οδηγούς να χάνουν 
κατά μέσο όρο 118 ώρες σε κυκλοφοριακή συμφόρηση το 2022.
Η πόλη κατέλαβε την πρώτη θέση για τη συμφόρηση στον Καναδά.
Το Μόντρεαλ, το Βανκούβερ, το Γουίνιπεγκ και το Κάλγκαρι ακολούθησαν το Τορόντο για 
τη χειρότερη κίνηση στον Καναδά, με τους οδηγούς να χάνουν 72, 59, 48 και 20 ώρες σε 
κυκλοφοριακή συμφόρηση το 2022, αντίστοιχα.
Σύμφωνα με την έκθεση, τις ώρες αιχμής - κατά τη χειρότερη περίοδο της πρωινής ή απο-
γευματινής μετακίνησης - οι οδηγοί στο Τορόντο σημείωσαν μέσες ταχύτητες αιχμής 20 
μιλίων την ώρα το 2022.
Σε ώρες εκτός αιχμής, οι οδηγοί στο Τορόντο έφτασαν τα 38 μίλια την ώρα το 2022, ανέ-
φερε η έκθεση.

Το Τορόντο η 7η χειρότερη πόλη 
παγκοσμίως για την κίνηση

Φυσικοθεραπευτής αντιμετωπίζει νέες 
κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση

Ένας φυσιοθεραπευτής που συνελή-
φθη τον περασμένο μήνα σε σχέση 
με την υποτιθέμενη σεξουαλική 

επίθεση ενός 14χρονου πελάτη αντιμε-
τωπίζει νέες κατηγορίες μετά την εμφά-
νιση ενός άλλου θύματος, λέει η αστυ-
νομία.
Ο ύποπτος συνελήφθη αρχικά στις 21 
Δεκεμβρίου σε σχέση με μια φερόμενη 
σεξουαλική επίθεση που έλαβε χώρα 
ενώ εργαζόταν στο Endeavor Sports 
Performance and Rehabilitation κοντά 
στη λεωφόρο Bayview και τη λεωφόρο 
Eglinton East μεταξύ Μαρτίου 2021 και 
Μαρτίου 2022.
Στη συνέχεια συνελήφθη εκ νέου την 
Τρίτη και κατηγορήθηκε για δύο επι-
πλέον αδικήματα που σχετίζονται με μια 
ξεχωριστή φερόμενη σεξουαλική επί-
θεση σε άλλη κλινική, λέει η αστυνομία.
Αυτό το περιστατικό συνέβη ενώ εργα-

ζόταν ως φυσιοθεραπευτής στην Active 
Therapy Clinic του Granite Club στη λεω-
φόρο Bayview κάποια στιγμή μεταξύ 
Νοεμβρίου 2013 και Ιουνίου 2015.
«Ο άνδρας περιθάλπιζε ένα αγόρι και 
του επιτέθηκε επανειλημμένα σεξουα-
λικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας», 
ανέφερε η αστυνομία σε δελτίο τύπου.
Η αστυνομία λέει ότι ο ύποπτος, που 
ταυτοποιείται ως ο 34χρονος Daniel 
Pringle, κατηγορείται για σεξουαλική 
επίθεση και σεξουαλική παρέμβαση σε 
σχέση με τις νέες κατηγορίες.
Μια φωτογραφία του Pringle κυκλοφό-
ρησε και η αστυνομία προτρέπει όποιον 
έχει «περαιτέρω ισχυρισμούς» να επι-
κοινωνήσει με τους ερευνητές.
Ο Pringle εργάστηκε στην Active 
Therapy Clinic του Granite Club από τον 
Νοέμβριο του 2011 έως τον Ιούλιο του 
2017, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η 
μέση τιμή πώ-
λησης ακινή-
των σ την ευ-
ρύτερη περιο-

χή του Τορόντο έκλεισε 
το 2022 με νέα πτώση 
τον Δεκέμβριο – ένα έ-
τος κατά το οποίο η αγο-
ρά κατοικίας της περιο-
χής ξεκίνησε ισχυρά πριν 
μετριαστεί από τις αυξή-
σεις των επιτοκίων.
Την Πέμπτη, το Toronto 
Regional Real Estate 
Board (TRREB) δημο-
σίευσε τους αριθμούς 
κατοικιών του Δεκεμ-
βρίου, δείχνοντας ότι η 
μέση τιμή σε όλα τα ακί-
νητα ήταν 1.051.216 $ – μείωση περίπου 28.000 $ από το ποσό των 1.079.298 $ 
τον προηγούμενο μήνα.
Ο αριθμός ήταν μείωση 9,2 τοις εκατό από τα 1.157.837 δολάρια που καταγράφη-
καν πριν από ένα χρόνο.
Σύμφωνα με το TRREB, η μέση τιμή μιας μονοκατοικίας μειώθηκε κατά 13,4 τοις 
εκατό σε ετήσια βάση στα 1.384.586 δολάρια, ενώ το μέσο κόστος για ένα δια-
μέρισμα μειώθηκε κατά 0,9 τοις εκατό στα 705.659 δολάρια. Ωστόσο, πρέπει να 
σημειωθεί ότι στην πόλη του Τορόντο, η τιμή ενός διαμερίσματος αυξήθηκε κατά 
1,4 τοις εκατό στα 741.584 δολάρια.
Οι πωλήσεις κατοικιών και οι νέες καταχωρήσεις μειώθηκαν επίσης τον περα-
σμένο μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του TRREB, πωλήθηκαν 3.117 ακίνητα τον 
Δεκέμβριο – πτώση 48,2 τοις εκατό από τον ίδιο μήνα πριν από ένα χρόνο. Εν 
τω μεταξύ, 4.074 νέα ακίνητα τέθηκαν προς πώληση τον Δεκέμβριο. Αυτό είναι 
μικρότερο από τις 5.177 νέες καταχωρίσεις τον Δεκέμβριο του 2021.

Οι τιμές των κατοικιών στο Τορόντο 
έκλεισαν το 2022 με πτώση 9,2 τοις 

εκατό από έτος σε έτος

Η 
αστυνομία του Τορόντο ερευνά 
μια ομάδα έως και 10 κοριτσιών 
που φέρεται να επιτέθηκαν σε 
πολλούς σταθμούς του μετρό TTC 

τον περασμένο μήνα.
Η αστυνομία είπε ότι οι επιθέσεις σημει-
ώθηκαν στους σταθμούς Queen’s Park, St. 
Partick, Osgoode, St. Andrew και Union 
μεταξύ 10 μ.μ. και 12 π.μ. στις 17 Δεκεμ-
βρίου.
Σε δελτίο τύπου που εκδόθηκε την Τετάρτη, 
η αστυνομία ζητά βοήθεια για τον εντοπι-
σμό των θυμάτων των επιθέσεων. Προ-
τρέπουν όποιον μπορεί να έχει δεχθεί επί-
θεση εκείνη τη νύχτα να επικοινωνήσει με 
τους ανακριτές στο 416-808-5200 ή με τους 
Crime Stoppers ανώνυμα στο 416-222-TIPS 

(8477).
Αυτό είναι το δεύτερο βίαιο περιστατικό 
στο Τορόντο στο οποίο εμπλέκονται μια 
ομάδα έφηβων κοριτσιών.
Γύρω στις 12:17 π.μ., λεπτά μετά τις επιθέ-
σεις στο TTC, μια ομάδα οκτώ κοριτσιών, 
ηλικίας 13 έως 16 ετών, φέρεται να επι-
τέθηκε σε έναν άστεγο στην περιοχή της 
York Street και της University Avenue, λίγα 
βήματα μακριά από το Union Station.
Και οι οκτώ ύποπτοι έχουν κατηγορηθεί για 
τον θάνατο του άνδρα, ο οποίος ταυτοποιή-
θηκε ως ο 59χρονος Κεν Λι.
Όταν ρωτήθηκε εάν η ίδια ομάδα κοριτσιών 
συμμετείχε στη σειρά επιθέσεων στο TTC, η 
αστυνομία είπε ότι δεν μπορούσε να επιβε-
βαιώσει αυτή τη στιγμή.

Η αστυνομία ερευνά φερόμενες 
επιθέσεις από ομάδα έφηβων 
κοριτσιών στο TTC
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LIFE

Hannah Palmer:
προκαλεί χαμό στο Instagram

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

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

Αν και η Hannah δεν 
κέρδισε τον διαγωνισμό 
ώστε να κάνει το όνειρο 
της πραγματικότητα 
και να ανοίξει – όπως 
έχει δηλώσει – την δική 
της επιχείρηση στη 
βιομηχανία ομορφιάς που 
θα βοηθά άπορες γυναίκες 
να νιώσουν ξανά όμορφες, 
έχει κερδίσει σίγουρα 
το ανδρικό κοινό με το 
“δολοφονικό” της κορμί.
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Δήμητρα 
Αλεξανδράκη: 
Ξέσπασε on camera 

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη 
είναι λάτρης των social media 
και καθημερινά μοιράζε-
ται με τους διαδικτυακούς της 
φίλους διάφορα στιγμιότυπα 
από την καθημερινότητά της, 
αλλά και όλα όσα την απασχο-
λούν και την προβληματίζουν. 
Χτες  ξέσπασε στο Instagram με 
αφορμή μερικά μηνύματα που 
δέχτηκε στο προφίλ της από 
κάποιους χρήστες, οι οποίοι την 
ειρωνεύονταν για τις δουλειές 
αλλά και για το πώς φτιάχνει το 
πρόγραμμά της καθημερινά.

Βρισηίδα Ανδριώτου: «Αν δεν 
με ρωτούσε ο Λιανός δεν θα 
είχα αποχωρήσει»

Η 
Κορίνα Εμμανουηλίδου θα εκπροσωπήσει 
την Ελλάδα στον Διαγωνισμό Μις Υφήλι-
ος, διεκδικώντας τον τίτλο της ομορφότε-
ρης γυναίκας στον κόσμο για το 2022.

Το μοντέλο είναι μόλις 22 ετών κι έχει ύψος 1.80. 
Κατάγεται από τη Βέροια και έχει τελειώσει τις 
σπουδές της ως make up artist. Στο παρελθόν, έχει 
τιμηθεί ξανά με διάκριση, καθώς ξεχώρισε ανάμεσα 
σε 20 υποψήφιες στον διαγωνισμό Star GS Hellas.
Τα τελευταία 24ωρα το μοντέλο βρίσκεται ήδη στις 
ΗΠΑ και προετοιμάζεται για τον διαγωνισμό, που 

θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Ορλεάνη της Λουι-
ζιάνα των ΗΠΑ, στις 14 Ιανουαρίου του 2023.
Η επίσημη εθνική ενδυμασία, με την οποία θα 
εμφανιστεί στον διαγωνισμό, αποκαλύφθηκε μέσα 
από την επίσημη σελίδα του «Star & Mr GS Hellas» 
και είναι εμπνευσμένη από τη θεά Ήρα.
Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στην εκπο-
μπή «Breakfast@Star», αποκάλυψε πως το μεγάλο 
φαβορί του διαγωνισμού είναι η υποψήφια που 
εκπροσωπεί το Πουέρτο Ρίκο. Εκείνη ωστόσο, δεν 
τα βάζει κάτω.

Μις Υφήλιος 2022: H Ελληνίδα που 
διεκδικεί τον τίτλο 

Η 
Βρισηίδα Αν-
δριώτου  α -
ποφάσισε να 
α π ο χ ω ρ ή -

σει οικειοθελώς από το 
Survivor All Starι.
Στις πρώτες της δηλώσεις 
στην εκπομπή «Πρωινό 
μας», η πρώην παίκτρια 
του ριάλιτι μίλησε για 
την απόφασή της, τον 
σύντροφό της, Σπύρο 
Μαρτίκα. Αρχικά είπε:
«Είπα στο Σπύρο ότι θα 
ζητήσω από την ομάδα 
με ψηφίσει να φύγω 
μου είπε «κάνε υπο-
μονή» του είπα «Σπύρο 
δεν αντέχω». Δεν ήξερε 
ότι θα το ανακοινώσω, 
κανείς δεν το ήξερε, δεν 
περίμενα να με ρωτή-
σει ο Γιώργος Λιανός αν 
θέλω να αποχωρήσω. 
Εκείνη τη στιγμή και μετά 
από μία τόσο δύσκολη 
μέρα σ τ ις λάσπε ς... 
φυσικά και θα έλεγα ναι. 
Αν δεν με είχε ρωτήσει 
δεν θα είχα αποχωρή-
σει.»

H Τζένη Μελιτά αποκά-
λυψε στην εκπομπή «Πρω-
ίαν σε είδον τη μεσημβρίαν» 
τη σχέση της με μια φίλη της 
που έχει ένα άκρως…ιδιαί-
τερο γούστο! Ειδικότερα, η 
γνωστή παρουσιάστρια ανέ-
φερε κατά τη διάρκεια της 
σχετικής συζήτησης που είχε 
με τον Φώτη Σεργουλόπουλο 
ότι η φίλη της έχει θέμα με 
την μυρωδιά του άνδρα σε 
σημείο, μάλιστα, να μυρίζει 
τα άπλυτα ρούχα του.

Τζένη Μελιτά: «Έχω 
φίλη που της αρέσει 
να μυρίζει τα άπλυτα 
ρούχα του»

Δημήτρης 
Αλεξάνδρου: Η πρώτη 
ανάρτηση για τον 
ερχομό του γιου του

Η Ιωάννα Τούνη γέννησε ένα 
υγιέστατο αγοράκι και τόσο η 
ίδια, όσο και ο Δημήτρης Αλε-
ξάνδρου πλέουν σε πελάγη 
ευτυχίας. 
Το ζευγάρι υποδέχτηκε στον 
κόσμο το πρώτο του παιδί, με 
τον Αλεξάνδρου να κάνει την 
πρώτη του ανάρτηση στον 
προσωπικό του λογαριασμό 
στο Instagram, ευχαριστώ-
ντας τους διαδικτυακούς του 
φίλους, για τις ευχές που έχει 
λάβει. 

Ο 
Τριαντάφυλλος και 
ο Αλέξης Παππάς 
παρακολούθησαν 
μαζί τη πρεμιέρα 

του Survivor All Star.
Οι δύο παίκτες που ήρθαν 
κοντά κατά τη διάρκεια της 
συμμετοχής τους στο ριάλιτι 
επιβίωσης, πείραζαν ο ένας 
τον άλλο καθ’ όλη τη διάρκεια 
του παιχνιδιού και ο διάλο-
γος μεταξύ τους ήταν απολαυ-
στικός.
«Χωρίς  εσέ να πώς θα 
κάνουνε 60% ε;», ρώτησε ο 
Αλέξης Παππάς τον τραγου-
διστή, αφήνοντας έτσι υπονο-
ούμενο για την κόντρα του με 
τον Κωνσταντίνο Βασάλο.
Άλλωστε, ο γνωστός personal 
trainer ήταν εκείνος που 
έκανε αυτή τη δήλωση, ξεκι-
νώντας έτσι μια «διαμάχη» με 
τον Τριαντάφυλλο.
Όπως ήταν φυσικό, ο τραγου-
διστής κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού υποστήριζε τους 
Διάσημους. «Πάμε κόκκινη 
ομάδα, red μόνο», είπε.

Αλέξης Παππάς σε 
Τριαντάφυλλο: «Χωρίς εσένα 
πώς θα κάνουνε 60% ε;» 
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Η 
Ούρσουλα Κορ-
μπερό έχει απο-
δείξει ότι ξέρει 
να προκαλεί όχι 

μόνο με το σεξαπίλ της, αλ-
λά και με τις στιλιστικές επι-
λογές της. 

Αυτή τη φορά η 33χρονη 
ηθοποιός, την οποία γνω-
ρίσαμε στην επιτυχημένη 
τηλεοπτική σειρά «La Casa 
de Papel», βρέθηκε στο Μαϊ-
άμι και φωτογραφήθηκε για 
λογαριασμό της φίρμας Miu 
Miu. 

Το λουκ που έκλεψε τ ις 
εντυπώσεις ήταν αυτό με 
μία φούστα που ήταν πιο 
κοντή από το εσώρουχο που 
φορούσε η Κορμπερό. Μάλι-
στα ο φωτογράφος φρόντισε 
να τονίσει αυτή την ιδιαιτε-
ρότητα του ρούχου… ζουμά-
ροντας στο πίσω μέρος του 
σώματος της ηθοποιού.

Ο 
Ό σ τ ι ν  Μ π ά τ -
λερ κέρδισε την 
πρώτη του Χρυ-
σή Σφαίρα Α’ Αν-

δρικού Ρόλου για την ερμη-
νεία του ως Έλβις Πρίσλεϊ 
στην ταινία «Elvis» με συ-
νυποψήφιους τον Μπρέ-
νταν Φρέιζερ, για τον ρόλο 
του στο «The Whale» και τον 
Χιου Τζάκμαν για τον ρόλο 
του στο «The Son». Για την 
τιμητική αυτή διάκριση, ο η-
θοποιός απέτισε φόρο τιμής 
στην πηγή έμπνευσής του, 
τον Έλβις Πρίσλεϊ.
Στην ομιλία του κατά την 
παραλαβή του βραβείου 
ο Μπάτλερ εξέφρασε την 
ευγνωμοσύνη του σε όσους 
τον βοήθησαν να κερδίσει 
το βραβείο, συμπεριλαμβα-
νομένου του «οραματιστή» 
πίσω από την ταινία, Μπαζ 
Λούρμαν και του συμπρω-
ταγωνιστή του Τομ Χανκς.

Χρυσές Σφαίρες 2023: Ο Όστιν 
Μπάτλερ κέρδισε το βραβείο 

Η 
Μ α ρ ί α 
Πεδράθα 
που έγινε 
γ ν ω σ τ ή 

για τους ρόλους της 
στις σειρές La casa 
de papel, Elite και 
Toy Boy, δημοσιεύ-
ει πολύ συχνά φωτο-
γραφίες της στα μέσα 
κοινωνικής δικτύω-
σης, με τους followers 
της στο Instagram να 
ξεπερνούν τους 11 ε-
κατομμύρια. 
Η Ισπανίδα ηθοποιός 
μάλιστα, δεν διστά-
ζει να δημοσιεύει και 
πιο προκλητικές πόζες. 
Ωσ τόσο,  δύο νέε ς 
φωτογραφίες που ανέ-
βασε τις προάλλες στο 
Instagram, έκαναν αρκε-
τούς θαυμαστές της να 
απορήσουν. 
Η 26χρονη ποζάρε ι 
γυμνή σε μία πισίνα, 
όμως το πρόσωπό της 
φαίνεται αρκετά αλλαγ-
μένο.

Η Ούρσουλα Κορμπερό έβαλε φούστα 
πιο κοντή από το εσώρουχό της

H Μαρία Πεδράθα ποζάρει γυμνή 
στο Instagram

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Το νέο Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Το νέο 
φλερτ του μοντέλουφλερτ του μοντέλου

H 
Έμιλι Ραταϊκόφσκι τον τελευταίο 
καιρό, αλλάζει τους άνδρες «σαν 
τα πουκάμισα». Η προσωπική 
της ζωή βρίσκεται στο επίκεντρο 

της δημοσιότητας εδώ και κάποιους μήνες, 
καθώς το μοντέλο έχει δηλώσει πως θέλει 
να «πειραματιστεί» και να γνωρίσει νέους 
ανθρώπους.
Μετά το διαζύγιο από τον Σεμπάστιαν 
ΜακΚλαρντ, το σύντομο ειδύλλιο με τον 
Πιτ Ντέιβιντσον, τα καυτά φιλιά με τον Τζακ 
Γκριρ, το ραντεβού με τον Μπραντ Πιτ και 
τις μεταμεσονύκτιες συναντήσεις με τον DJ 

Orazio, σειρά έχει ο κωμικός, Έρικ Αντρέ.
Ο φωτογραφικός φακός των παπαράτσι 
τους εντόπισε στη Νέα Υόρκη, να μπαί-
νουν μαζί σε πολυτελές εστιατόριο, από το 
οποίο και έφυγαν τελικά, μετά από 3 ώρες. 
Στις φωτογραφίες, φαίνονται να είναι πολύ 
κοντά, καθώς κρατιούνται αγκαζέ και 
χαμογελούν ο ένας στον άλλο.
Πρόσφατα, το μοντέλο αποκάλυψε πως 
«κατέβασε» στο κινητό της τηλέφωνο μία 
εφαρμογή γνωριμιών, ενώ δήλωσε πως 
είναι ενθουσιασμένη με τα αιτήματα που 
δέχεται, κυρίως από γυναίκες.
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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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– Αν έ χε ις  3 υπόθε τα και  η Ελέ νη 
σου δώσει ακόμα 2 πόσα υπόθετα 
θα έχεις; 
– Τι ερώτηση είναι αυτή; 
– Υποθετ ική.

–  Μου ε ίπ ε  να  χω ρίσ ουμε  γ ια τ ί 
ε ί μ α ι  τ σ ι γ κ ο ύ ν η ς  κ α ι  μ ο υ  τ ο 
έκλεισε.
 – Και εσύ τ ι έκανες; 
– Αναπάντητες.

– Ναι, κέν τρο μαν τείας εκεί; 
– Ποιος είναι παρακαλώ; 
– Εσύ θα μου πεις.

– Πώς λένε τους χαζούς που τους γνωρί-
ζεις για πρώτη φορά αλλά είναι σαν να 
τους γνωρίζεις απο παλιά; 
– Ντεζαβούς

– Πώς λέγεται αυτός που έχει την ικανό-
τητα να περνά μέσα από τζάμια; 
– Τζαμαϊκανός.

– Ποιο φρούτο εντοπίζει αεροπλάνα; 
– Το Ρανταρίνι.

– Πώς έχασες όλα τα μαλλιά σου; 
– Από αγονία. 
– Τι αγονία είχες; 
– Μήπως χάσω τα μαλλιά μου.

Παίρνει τηλέφωνο μια γυναίκα την μητέρα 
της κλαίγοντας και της λέει:
-Δεν τον αντέχω τον άντρα μου! Είναι 
ανυπόφορος! Τα μαζεύω και έρχομαι να 
μείνω μαζί σου!
-Όχι, της λέει η μητέρα της. Πρέπει να πλη-
ρώσει για τα λάθη του, έρχομαι εγώ να 
μείνω μαζί σας!

Μια φορά κολυμπούσαν σε μια πισίνα 
δύο άντρες και σε μια στιγμή βλέπουν μια 
πανέμορφη κοπέλα: Λέει, λοιπόν, ο ένας:
- Πω πω τι γυναικάρα είναι αυτή!
- Ναι, λέει ο άλλος πρέπει να είναι Γερμα-
νίδα.
- Όχι ρε τι λες Ελληνίδα είναι.
- Τι λες ρε έχει τέτοιες κοπέλες η Ελλάδα;
Εκεί που μάλωναν βλέπουν τη γκόμενα 
να μπαίνει στην πισίνα και να λέει στον 
συνοδό της λέει:
- Χανς, χανς.
- Βλέπεις ρε Γερμανίδα είναι λέει ο άλλος.
Και μετά από λίγο πριν τελειώσουν την 
κουβέντα ακούνε:
-Χάνς Μήτσο μ ,̀ Χάνς το νερό είνι ζιστό.»

ΚΡΙΟΣ
Έξοδα που μπορεί να προκύπτουν και από 
δαπανηρές δραστηριότητες χαρακτηρίζουν 
τις μέρες. Τα μηνύματα , οι συζητήσεις και 
γενικά οι επαφές σας με τους γύρω , μπο-
ρεί να σας αναστατώνουν καθώς η ανήσυχη 
φύση σας , σας ωθεί να ψαχτείτε περισσό-
τερο με όσα περίεργα συμβαίνουν αποφασί-
ζονται και ανακοινώνονται αυτόν τον καιρό. 

ΤΑΥΡΟΣ
Εάν περιμένατε να βαρεθείτε καθώς ξεκινά 
η  εβδομάδα, θα εκπλαγείτε ευχάριστα. Η 
ρουτίνα σας θα ζωντανέψει τη Δευτέρα και 
την Τρίτη και θα πρέπει να αξιοποιήσετε 
κάθε ευκαιρία που σας δίνεται για να δια-
σκεδάσετε – ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι 
η δουλειά σας θα πρέπει να περιμένει. Την 
Τετάρτη και την Πέμπτη το πάθος σας σπρώ-
χνει ν’ αναλάβετε δράση – απλά, βεβαιω-
θείτε ότι δεν θα σας βάλει και σε μπελάδες.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Όλα θα πάνε καλά για τους 26,27 και 28 
Μάη καθώς οι μέρες τους ανοίγουν ευκαι-
ρίες , είτε μέσω μίας πρότασης είτε μέσα 
από μία δικαίωση που θα έχουν. Για τους 
πολλούς όμως η δύσκολη αυτή εβδομάδα 
φέρνεις λόγους ικανούς να τους αναστα-
τώσουν , να τους δώσουν ανα-
σφάλειες και για οικονομικά 
θέματα , αλλά και γενικά. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Όπως προχωρά ο 
Ιανουάριος , μέρα 
την μέρα ξεδιπλώ-
νε ι μέσα από τ ις 
όψεις του τις τόσες 
αρνητικές πτυχές του. 
Αυτή η πολύ αρνητική 
εβδομάδα δείχνει ότι θα 
δυσκολέψει πολύ την καθη-
μερινότητά σας. Η νευρικότητα 
παντού απλωμένη γύρω σας , είναι αδύ-
νατον να μην σας επηρεάσει και η παρορ-
μητική σας φύση, αδύνατον να μην απα-
ντήσει στην όποια πρόκληση , με αποτέ-
λεσμα εύκολα να τα σπάσετε με κάποιο 
άτομο η ακόμα και με μία συνεργασία.   

ΛΕΩΝ
Κάποιες κινήσεις και αποφάσεις σας 
πιθανά να δυσαρεστούν είτε συντρό-
φους είτε συνεργάτες σας.. Οι μέρες πιέ-
ζουν και βάζουν σε διλλήματα τους 26/7ου 
ενώ διασπαστικές τάσεις και ανατρο-
πές είναι πιθανές για τους 30/7ου. Προ-
σπαθήστε να κρατάτε χαμηλούς τους 
τόνους σε όλα τα θέματα και κινηθείτε 
με προγραμματισμό και χωρίς έπαρση.   

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Μία ακόμα εβδομάδα που δείχνει να σας 
πάει πολύ καλά.. Οργανωτικοί και τυχε-
ροί οι περισσότεροι μπορείτε και βρίσκετε 
τρόπους να προωθήσετε τα θέλω σας και 
οι μέρες δείχνουν να εξυπηρετούν τους 
σκοπούς σας.. Έτσι είναι πολλοί που θα 
έχουν μία θετική προσωπική , επαγγελμα-
τική ή άλλη εξέλιξη αυτόν τον καιρό που 
οι γενικές δυσκολίες εσάς σας ευνοούν. 

ΖΥΓΟΣ
Για τους 28 και 29 /9ου οι μέρες δεί-
χνουν καλές και σας μεταφέρουν μία 
αξιόλογη πρόταση – ευκαιρία. Για τους 
30/9ου ως 7/10ου τα μηνύματα θα είναι 
καλά και  η αποκατάσταση μία σχέ-
σης το λύσιμο μίας διαφοράς η το ξεκί-
νημα μία δραστηριότητας θα σας ανα-
γεννήσει. Όμως οι όψεις των ημερών 
είναι κακές και ακόμα και αν είστε από 
αυτούς που δεν σας παίρνει η μπάλα 
οφείλετε να προσέχετε τα λάθη βιασύνης 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Θ α υ π ά ρ ξ ο υ ν  λ όγο ι  να  ε π ιθ υ -
μείτε πιο πολύ την επικοινωνία με 
κοντ ινά σας άτομα και να μοιράζε-
στε μαζί τους ένα πρόβλημα ή να ανα-
ζητάτε μία λύση. Ακόμα οι μέρες γεν-
νούν αιτ ίε ς εξόδων που δεν μπο-
ρείτε να αποφύγετε και πιθανά αυτά 
δεν αφορούν δικέ ς σας ανάγκε ς. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μπορεί σε οικονομικό επίπεδο να υπάρχει 
μία εύνοια που να σας επιτρέπει να κινή-
στε πιο ασφαλεί2ς προσωρινά , όμως οι 
μέρες αυτές γεμάτες αρνητικές όψεις και 
ένταση , είναι αδύνατον να μην επηρεά-

σουν την καθημερινότητα και τις 
σχέσεις σας . Η επικοινωνι-

ακή σας ανάγκη μεγάλη , 
όπως μεγάλες θα είναι 
και οι αντιπαραθέσεις 
που θα έχετε με άτομα 
που έχουν αντίθετες με 
τις δικές σας απόψεις. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
H νέα χρονιά  σε βρί-

σκει με την Αφροδίτη να 
περνά στο ζώδιο σου όπου 

πλέον μπορείς να επικεντρω-
θείς πολύ περισσότερο στον εαυτό 

σου και στην προσωπική σου ανανέωση! 
Έλκεις σαν μαγνήτης αυτό που θέλεις 
ενώ και η διάθεσή σου είναι εξαιρετικά 
ανεβασμένη! Ο Άρης από τον Ταύρο σε 
βάζει σε μία περίοδο ερωτικής δράσης 
και κατάκτησης! Συζητήσεις για ζητήματα 
οικονομικά θα στεφθούν με επιτυχία!  

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
 Χρειάζεστε χρόνο για να βάλετε μια τάξη 
στις σκέψεις και τα συναισθήματά σας. Ο 
Άρης στον Ταύρο θα επηρεάσει την ατμό-
σφαιρα στο οικογενειακό περιβάλλον. 
Αναμένονται αλλαγές που μπορεί να σας 
ξαφνιάσουν, κατά κάποιο τρόπο και να 
σας πιέσουν σε συναισθηματικό επίπεδο..  

ΙΧΘΕΙΣ
Οι δυσκολίες των ημερών θα δημιουρ-
γήσουν πολλά προβλήματα και εσείς θα 
είστε συχνά αποδέκτης των όσων περίερ-
γων συμβαίνουν στην ζωή γνωστών, συγ-
γενών και φίλων. Νευρικές και απρόσεχτες 
οι κινήσεις σας , συχνές εναλλαγές συναι-
σθημάτων, αυξημένη κοινωνικότητα που 
θα πάρει πολύ από τον χρόνο σας τις μέρες 
αυτές καθώς πιο πολύ θα ασχολείστε με 
τρίτους παρά με τα δικά σας θέματα.
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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

Άμφισσα 
15/10/1926

Μαλακάσι Τρικάλων, 
1920-1930

Πλανόδιος μανάβης και 
Χωροφύλακες πρό του 

καφεζυθεστιατορίου «Το 
Ανακτορικόν» στο Άλσος Τατοΐου

Πλωμάρι Λέσβου

Γουναράδες της 
Καστοριάς περίπου το 

1900

Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης 
( φωτογραφία του 1926)

Το πρώτο Αλφα--Βήτα , εγκαίνια στις 14 
Οκτωβρίου 1966 . Αγίου Αλεξάνδρου και 

Αμφιτρίτης γωνία Παλαιό Φάληρο

Προσφυγική γειτονιά 
στο Δουργούτι,1955

Καλάβρυτα, 13 Δεκεμβρίου 
1943. Στην φωτογραφία το 

κατεστραμμένο από την
πυρκαγιά ξενοδοχείο 

«Χελμός»

Γυάρος, στρατόπεδο εξορίας.
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 Σε μια ελατόφυτη γωνιά των 
Θεσσαλικών Αγράφων, σε ύψος 700 
μ., το Ανθοχώρι Καρδίτσας είναι ένας 
συναρπαστικός προορισμός

Η 
φύση σε όλο της το μεγαλείο με 
την αγριάδα των ψηλών βουνών 
και των κρυμμένων μονοπατιών, 
με τα τοξωτά γεφύρια πάνω από 

τα ορμητικά ποτάμια, τα φαράγγια με τις 
πέτρινες όχθες μέσα στις πλατανιές και με 
τους υψιπετείς καταρράκτες. Προσθέστε το 
αυθεντικό παραδοσιακό φαγητό και ένα ε-
ξαιρετικό ξενοδοχείο -προορισμό. Το Αν-
θοχώρι είναι το μέρος που θα θέλετε να ερ-
χόσαστε ξανά και ξανά ολόκληρο το χρόνο.
Για να φτάσετε στο χωριό ξεκινώντας από 
την Αθήνα ή από οποιαδήποτε πόλη της 
Νότιας Ελλάδας, θα αφήσετε την Καρδί-
τσα και θα συνεχίσετε προς το Μουζάκι. 
Θα περάσετε από το στενό που διασχίζει 
ο ποταμός Πάμισος, θα ανηφορίσετε για 
το χωριό Κρυοπηγή (παλιό όνομα Ζερέτσι) 
και μετά από 2 χλμ. θα βρισκόσαστε στο 
Ανθοχώρι που παλιά λεγόταν Φλωρέτσι.
Το Ανθοχώρι είναι ένα γραφικό, χαρι-
τωμένο, ορεινό χωριό, που το διασχίζει 
ο ποταμός Ανθοχωρίτης και έχει αρκετά 
καλοδιατηρημένα πετρόκτιστα σπίτια. 
Στην πλατεία του χωριού βρίσκεται η ενδι-
αφέρουσα εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
που χτίστηκε το 1623 και ανακαινίστηκε 
το 1717 και λίγο πιο εκεί, η εκκλησία της 
Αγίας Παρασκευής που θεμελιώθηκε το 
1887.
Ήσυχο και γαλήνιο το χωριό, είναι πολύ 
κοντά ή σχετικά κοντά σε δημοφιλή τουρι-
στικά σημεία της περιοχής: μόλις 15 λεπτά 
από τη Λίμνη Πλαστήρα, μια ώρα από την 
Ελάτη και το Περτούλι -από την Καρδίτσα 
απέχει 40 χλμ.

Ο Νερόμυλος, ο καταρράκτης και 
το φαράγγι Ανθοχωρίου
Landmarks του χωριού και ο λόγος που 
έρχονται πολλοί επισκέπτες εδώ για 
εκδρομή, είναι ο υποδειγματικά ανακαινι-
σμένος Νερόμυλος, ο Καταρράκτης και το 

Φαράγγι, όλα «παιδιά» του ποταμού Ανθο-
χωρίτη.
Ακολουθώντας το μονοπάτι δίπλα στο 
ποτάμι, θα φτάσετε στον παλιό Νερόμυλο, 
στην έξοδο του χωριού, στο δρόμο προς 
τη λίμνη Πλαστήρα. Πετρόκτιστος, κεραμο-
σκεπής και υποδειγματικά ανακαινισμένος 
στέκεται σε πλακόστρωτο επίπεδο, μέσα 
σε μια οργιώδη βλάστηση. Παγκάκια για 
χαλάρωση, θρόισμα φύλλων, κελάρυσμα 
νερού. Αν είσαστε τυχεροί θα πετύχετε το 
Νερόμυλο σε λειτουργία και θα αγοράσετε 
αλεύρι από καλαμπόκι ή από σιτάρι ολικής 
αλέσεως.
Από εδώ ξεκινάει το φαράγγι του Ανθοχω-
ρίου και το ιστορικό μονοπάτι Β20 συντηρη-
μένο μια χαρά από τον ΕΟΣ Καρδίτσας, που 
τρέχει δίπλα του και οδηγεί στους θεαμα-
τικούς καταρράκτες. Βαδίζοντας κάτω από 
τα πλατάνια, θα συναντήσετε έναν χωμα-
τόδρομο με σήμανση προς τους καταρρά-
κτες. Αριστερά, ο δρόμος οδηγεί στη γρα-
φική εκκλησία της Γεννήσεως της Θεοτόκου 
και σε ένα γεφυράκι. Ο φαρδύς χωμάτινος 
δρόμος ξαναγίνεται σε λίγο μονοπάτι και το 

πολύ σε μισή ώρα, θα έχετε φτάσει στους 
καταρράκτες.

Στο γεφύρι της Καμάρας
Μια πεζοπορία που θα σας μείνει αξέχαστη 
είναι η διαδρομή προς την Καμάρα. Ένα αγέ-
ρωχο, τοξωτό, πέτρινο γεφύρι, στο ρέμα της 
Κορομηλιάς, άριστα ανακατασκευασμένο, 
Το γεφύρι στέκεται ανάμεσα σε πέτρινους 
όγκους, περικυκλωμένο από πράσινο, με 
τον επιβλητικό καταρράκτη από πίσω να 
φτιάχνει ανάλογα με τη γωνία που κοιτά-
ζεις εκπληκτικά κάδρα Η ομορφιά που σε 
κυκλώνει είναι οπτική αλλά και ακουστική 
καθώς ο καταρράκτης εκπέμπει αδιάκοπα 
τη βροντερή φωνή του. Από την Καμάρα, αν 
θέλετε συνεχίζετε από μονοπάτι μέχρι στη 
θέση «Εννιά Βρύσες». Εδώ, οργανώνεται 
κάθε χρόνο από το Σύλλογο Ανθοχωριτών η 
«Γιορτή του Βουνού» με μουσικά και χορευ-
τικά συγκροτήματα και τοπικά εδέσματα.
Αν έχετε όχημα 4Χ4, για να πάτε στην 
Καμάρα θα οδηγήσετε στο δρόμο που 
κυκλώνει την αγραφιώτικη κορυφή Μπόλ-
τσιανη περνώντας μέσα από πυκνό δάσος 

ελάτης. Υπάρχει και οδική πρόσβαση. Οδική 
πρόσβαση υπάρχει και στη θέση «Εννιά 
Βρύσες».
Από το γεφύρι της Καμάρας, μπορείτε να 
επιστρέψετε στο χωριό με τα πόδια ακολου-
θώντας τον ίδιο δρόμο ή αν έχετε έρθει οδι-
κώς, να συνεχίσετε για το χωριό Κερασιά 
στη Λίμνη Πλαστήρα..
Τέλος, αν θέλετε κάτι πιο «περιπετειώδες», 
μπορείτε να προσθέσετε στην ατζέντα σας 
τα χωριά της Αργιθέας, να φτάσετε και μέχρι 
το (ημιτελές) φράγμα του Αχελώου στη 
Συκιά Αργιθέας, στα όρια του νομού Καρδί-
τσας με το νομό Άρτας ή να οδηγήσετε μέχρι 
την πανέμορφη τεχνητή λίμνη Στεφανιάδα 
που βρίσκεται ανάμεσα στα βουνά.
Οπουδήποτε κι αν αποφασίσετε να πάτε 
τώρα το χειμώνα, ιδιαιτέρως αν έχει χιονί-
σει ή αν έχει βρέξει, θα πρέπει να πάρετε 
πληροφορίες για την κατάσταση των δρό-
μων και αν θέλετε να κάνετε πεζοπορία, μην 
ξεκινήσετε χωρίς κάποιον που να ξέρει τα 
κατατόπια.

Φαγητό, διαμονή
Κοντά στην πλατεία, βρίσκεται η καλοβαλ-
μένη ταβέρνα «Φλωρέσι» (2445041992) 
της κ. Ελένης Μπαϊράμη με παραδοσιακή 
κουζίνα και τοπικά προϊόντα. Μεγάλη σάλα, 
τζάκι, κήπος για όποτε ο καιρός το επιτρέ-
πει. Χοιρινό με πορτοκάλι, τηγανια, παϊδά-
κια, γαλοτύρι, εξαιρετικό ζυμωτό ψωμί, κλπ.
«Χωριό» δίπλα στο χωριό, το εξαιρε-
τικό ξενοδοχείο «Montanema Handmade 
Village» (2445045220) μέσα στο πράσινο, 
θα μπορούσε να είναι και αυτόνομος προ-
ορισμός διακοπών όλο το χρόνο. Πετρόκτι-
στα διαμερίσματα και βίλες με διάταξη σαν 
μικρό χωριό, επίπλωση που περιλαμβάνει 
παλιά αντικείμενα από προσωπική συλλογή, 
λαξευμένα μπάνια, εξωτερική πισίνα.
Το εστιατόριο «Φούρνια» προσφέρει παρα-
δοσιακή κουζίνα και κρεατικά ελευθέρας 
βοσκής και στο «’Ήδος» στο κελάρι, οργα-
νώνονται βραδιές οινογνωσίας με κρασιά 
από τον ελληνικό αμπελώνα ταιριασμένα με 
τα ανάλογα εδέσματα.

Ανθοχώρι: μικρός χειμερινός παράδεισος
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Δύο διακεκριμένοι 
και πολυβραβευμένοι 
αρχιτέκτονες, ο Βρετανός David 
Chipperfield και ο Έλληνας 
Αλέξανδρος Ν.Τομπάζης, 
αναλαμβάνουν το φιλόδοξο 
όσο και σύνθετο έργο του 
νέου Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου

Σ
ύμφωνα με σημερινή ανακοί-
νωση του υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, η διε-
θνής επιτροπή αξιολόγησης, 

επέλεξε, ομόφωνα, τις προτάσεις των 
γραφείων των δύο αρχιτεκτόνων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής της  
εκπόνησης μελέτης αρχιτεκτονικού 
προσχεδίου, με τίτλο «Αναβάθμιση, 
υπόγεια επέκταση και διασύνδεση με 
το Ακροπόλ Ακρός του Εθνικού Αρ-
χαιολογικού Μουσείου...».
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά 
στην ανακοίνωση η επιλεγείσα πρό-
ταση συγκεντρώνει τα στοιχεία της 
ευρηματικής σχέσης μεταξύ του 
παλαιού και του νέου κτηρίου, της 
ποιότητας της χωρικής εμπειρίας, της 
ευαισθησίας προς τις προγραμματι-
κές και μουσειολογικές-μουσειογρα-
φικές προκλήσεις, της πολεοδομικής 
ένταξης στον ιστό της πόλης και της 
πρωτοπόρας επίλυσης θεμάτων βιω-
σιμότητας και περιβαλλοντικού σχε-
διασμού.

«Η πρόταση των γραφείων David 
Chipperfield και Αλέξανδρου Ν. 
Τομπάζη εικονοποιεί το όραμα, 
δημιουργεί ένα μοναδικό τοπόσημο 
στον αστικό ιστό, είναι ανθρωποκε-
ντρική. Προβάλλει την εθνική διά-
σταση του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου, το οποίο συνδέει με το 
παγκόσμιο γίγνεσθαι. Επισημαίνω, 
ότι όλες οι προτάσεις, που κατατέ-
θηκαν, διακρίνονται από υψηλή ποι-
ότητα, αισθητική και όραμα, ενώ 
ανταποκρίνονται πλήρως στις προ-
διαγραφές που θέσαμε. Ευχαριστώ 
όλους όσους συμμετείχαν, Έλληνες 
και ξένους αρχιτέκτονες» δήλωσε 
η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητι-

σμού, Λίνα Μενδώνη, μετά την ενη-
μέρωσή της από τον Πρόεδρο της 
Διεθνούς Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ανδρέα Κούρκουλα, και πρόσθεσε: 
«Θέλουμε ένα Μουσείο εξωστρεφές, 
σε διαρκή διάλογο με την κοινωνία, 
με δυναμική ματιά προς το μέλλον. 
Η επέκταση του Εθνικού Αρχαιολο-
γικού Μουσείου συμβάλλει ουσια-
στικά στην αναγέννηση της ευρύτε-
ρης περιοχής του ιστορικού κέντρου 
της Αθήνας. Πρόκειται για ένα από 
τα εμβληματικά έργα, που ο Πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
έχει συμπεριλάβει στις προγραμμα-
τικές δηλώσεις της κυβέρνησης και 
για το οποίο έχει έντονο προσωπικό 

ενδιαφέρον. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τα 
μέλη της Διεθνούς Επιτροπής Αξιο-
λόγησης για την εξαιρετική ποιό-
τητα της δουλειάς τους. Ευχαριστώ 
τον Νικόλα και την Ειρήνη Λαιμού, 
καθώς το πρώτο στάδιο του έργου, 
ολοκληρώθηκε χάρι στην ευγενική 
δωρεά τους. Ευχαριστώ τα στελέχη 
του ΥΠΠΟΑ, μέλη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης των διαδικασιών 
εξέλιξης του έργου της δωρεάς, για 
την υποστήριξη του όλου εγχειρήμα-
τος. Η παρουσίαση της πρότασης των  
γραφείων Chipperfield –Τομπάζη θα 
γίνει, εντός του επομένου μηνός, από 
τους αρχιτέκτονες με την παρουσία 
του Πρωθυπουργού».

Σ
ε τροχιά αποκατάστασης έχουν μπει 
τα μνημεία της Κω που υπέστησαν ζη-
μιές από τον σεισμό του 2017. Με πρω-
τοβουλία του υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού τα έργα, συνολικού προϋπο-
λογισμού 7.608.600 ευρώ, ο οποίος θα κα-
λυφθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν ήδη 
ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν 
το 2025.
Τον Μάρτιο 2020, σε αυτοψία της στο νησί, η 
υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη διαπίστωσε ότι όχι μόνον δεν είχε 
γίνει καμία επέμβαση στα μνημεία, που επλή-
γησαν από τον σεισμό Ιούλιο του 2017, αλλά 
ότι δεν είχε δοθεί καμία κατεύθυνση, στις 
αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, προκειμέ-
νου να προχωρήσουν στην εκπόνηση των 
απαιτούμενων μελετών αποκατάστασης. Στη 
συνέχεθα εκπονήθηκαν οι αναγκαίες μελέτες 
και εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο, από τον Μάρτιο 2020 και εξής.
Τα έργα που θα πραγματοποιούνται είναι τα 
εξής:
· Αποκατάσταση του Κάστρου Νεραντζιάς, με 
προϋπολογισμό 2.437.000 ευρώ. Το Ιπποτικό 
Κάστρο της Νερατζιάς, πλησίον του λιμένα της 

πόλης της Κω, είναι κτισμένο τον 14ο αιώνα, 
αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγ-
ματα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής των Ιωαν-
νιτών Ιπποτών, στα Δωδεκάνησα. 
· Αποκατάσταση του Παλαιοχριστιανικού 
Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη, στη Θέση 
Επτά Βήματα, με προϋπολογισμό 2.000.000 
ευρώ.
· Αποκατάσταση Μεσαιωνικών Οχυρώσεων 
(NΑ Προμαχώνας και Τμήματα επί της Οδού 
Ιπποκράτους), με προϋπολογισμό 1.335.600 

ευρώ. 
· Αποκατάσταση του Τεμένους Defterdar και 
της Κρήνης της Κάθαρσης, με προϋπολογισμό 
1.000.000 ευρώ. 
· Ανακατασκευή της Ιταλικής Στοάς- Υπαίθρια 
Γλυπτοθήκη, στο Κάστρο Νεραντζιάς, με προ-
ϋπολογισμό 534.000 ευρώ.
· Αποκατάσταση της Πύλης του Φόρου, με 
προϋπολογισμό 302.000 ευρώ. Η Πύλη του 
Φόρου είναι μνημειακή είσοδος στη ΒΑ γωνία 
της μεσαιωνικής οχύρωσης.

Οι θησαυροί της 
Θεσσαλίας

Το με γάλο πολιτ ισ τ ικό 
γεγονός της Λάρισας αυτή 
την περίοδο είναι η έκθεση 
που έχει στηθεί στη Δημο-
τική Πινακοθήκη Λάρισας 
– Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα. 
Αν θέλει κάποιος να νιώσει 
την ιστορική ταυτότητα της 
πόλης (αλλά και να σκεφθεί 
πάνω σ την καλλιέργε ια 
της ιδέας μιας πόλης), ας 
σπεύσει σε αυτή την Πινα-
κοθήκη, η οποία, ούτως ή 
άλλως, είναι από τις σημα-
ντικότερες της χώρας.
Η έκθεση έχε ι ισ τορικό 
περιεχόμενο. Και είναι η 
πρώτη φορά που η Πινα-
κοθήκη της Λάρισας απο-
τολμά μια αμιγώς ιστορική 
έκθεση. Αλλά εν προκει-
μένω έχουμε μια ξεχωρι-
στή περίπτωση, αυτή του 
ιατρού, ιστοριοδίφη και 
συλλέκτη Νίκου Παπαθεο-
δώρου, μια αγαπητή προ-
σωπικότητα της Λάρισας, 
που σταδιακά συγκρότησε 
πολύτιμη συλλογή τεκμη-
ρίων και έργων τέχνης που 
μαρτυρούν τη διαδρομή της 
πόλης από τον 16ο αιώνα 
έως τα μέσα του 20ού.
Αυτός ο άθλος οφείλεται 
στο συλλεκτικό πάθος του 
Νίκου Παπα θ εο δ ώρου, 
πυροδοτούμενο από την 
αγάπη του για τη γενέθλια 
πόλη. Η έκθεση με τον ποι-
ητικό τίτλο ««Larissa mea 
dulcissima. Γλυκυτάτη μου 
Λάρισα» έχει αξιοσημεί-
ωτη αφηγηματική δύναμη 
που οφείλεται στην ιστο-
ρικό τέχνης Λουίζα Καρα-
πιδάκη (και στους συνερ-
γάτες της), η οποία επιμελή-
θηκε το τελικό αποτέλεσμα 
έχοντας διατρέξει επί μακρό 
χρονικό διάστημα μια ανε-
ξάντλητη συλλογή χαρακτι-
κών, παλαιοτύπων, εκδό-
σεων, κειμηλίων, θρησκευ-
τικών εικόνων, ζωγραφι-
κών έργων, φωτογραφιών, 
καρτ ποστάλ, επιστολών. 
Εζησε μαζί με τη συλλογή 
του Νίκου Παπαθεοδώρου 
επί μήνες για να μπορέσει 
να συγκροτήσει ένα πυκνό, 
αλλά εύληπτο αφήγημα 
της Ιστορίας της Λάρισας 
(το αρχιτεκτονικό στήσιμο 
είναι της Ειρήνης Σάπκα). 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Πώς θα γίνει 
η αναβάθμισή του

Κως: 7.608.600 ευρώ για το Ταμείο Ανάκαμψης για 
την αποκατάσταση των σεισμόπληκτων μνημείων

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μ
ε σκόρερ τους δύο εκ των τριών Σλο-
βένων, τους Τσέριν και Σπόραρ, όπως 
και στο πρώτο παιχνίδι στη Λεωφόρο ο 
Παναθηναϊκός επικράτησε και στη Μα-

γνησία του Βόλου, αυτή τη φορά με 2-0 και πήρε την 
πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας 
Novibet. Εκεί θα βρει απέναντι του τον ΠΑΟΚ, με το 
πρώτο ματς να διεξάγεται στην Τούμπα, στις 18 Ια-
νουαρίου.
Το ζητούμενο για το τριφύλλι ήταν η επιστροφή στις 
νίκες μετά την ήττα από την ΑΕΚ σε συνδυασμό με την 
ευκαιρία που έδωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε παίκτες με 
λίγο χρόνο συμμετοχής ώστε να πάρουν ένα παιχνίδι 
στα πόδια τους, να βρουν ρυθμό και να δεί-
ξουν ετοιμότητα ενόψει της συνέχειας.
Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος του 
αντιπάλου του, έφτασε εύκολα στη 
νίκη, ενώ είδε τόσο τον Πούχατς να 
δείχνει καλά στοιχεία και τον Βαγιαν-
νίδη να αρπάζει την ευκαιρία. Στα 
θετικά και η παρουσία του Ιωαννίδη 
που είχε την ασίστ στο πρώτο γκολ αλλά 
και η επιστροφή του Σπόραρ στα γκολ, με 
τον Σλοβένο να σκοράρει μετά το πρώτο ματς 
των δύο ομάδων για το Κύπελλο Ελλάδας.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβις έκανε εννιά αλλαγές στην ενδε-
κάδα του τριφυλλιού σε σχέση με την αναμέτρηση 
κόντρα στην ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό να αποδίδει 
καλά κατά διαστήματα με μια ομάδα που δεν είχε παί-
ξει ξανά μαζί.
Απείλησε αρχικά στο 11’ με εκτέλεση φάουλ του Βέρ-
μπιτς ενώ στο 16’ θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ 
με τον Σλοβένο εξτρέμ αλλά το πλασέ του από το 
ύψος του πέναλτι έφυγε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι 
του Κότνικ. Ενώ στο 27’ ο Πούχατς βρέθηκε σε θέση 
βολής μετά από σέντρα του Σάντσες, ο Πολωνός 
έπιασε το σουτ με τη μία και η μπάλα έφυγε στην εξω-
τερική πλευρά της εστίας του Σλοβένου τερματοφύ-
λακα. Την ίδια ώρα ο Βόλος είχε μόνο ένα σουτ, το 
επιχείρησε ο Καρτάλης στο 37’ με τη μπάλα να φεύγει 
αρκετά έξω από την εστία του Λοντίγκιν.
Ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ που έψαχνε στο 40’ 
όταν ο Πέρεθ έκανε τη βαθιά μπαλιά προς τον Ιωαν-
νίδη, αυτός πέρασε στο σπριντ τον Ασλανίδη, ενώ 
ξεπέρασε και τον Κότνικ που είχε βγει. Ο Έλληνας φορ 

επειδή βγήκε αρκετά πλάγια προτίμησε να μην πλα-
σάρει σε κενή εστία αλλά να γυρίσει τη μπάλα προς 
τον επερχόμενο Τσέριν ο οποίος από το ύψος του 
πέναλτι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 του 
τριφυλλιού.
Δύο λεπτά αργότερα ο Πούχατς σε μια προσπάθεια 
να κάνει μια ντρίπλα, έκανε λάθος, ο Τσιρίνος έκλεψε 
τη μπάλα και ο αριστεροπόδαρος μπακ τον ανέτρεψε. 
Ο διαιτητής Αγγελάκης έδωσε αρχικά πέναλτι αλλά με 
την υπόδειξη του VAR πήρε πίσω την αρχική του από-
φαση και έδωσε φάουλ στο όριο της μεγάλης περιο-
χής.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με μια αλλαγή για το Βόλο 

με τον Οζέγκοβιτς να μπαίνει στο παιχνίδι αντί 
του Κούτσια ενώ ο Παναθηναϊκός συνέχισε 

με τους έντεκα που ξεκίνησαν το ματς.
Το τριφύλλι συνέχισε να έχει την υπε-
ροχή και στο δεύτερο 45λεπτο και 
απείλησε στο 58’ με τον Βέρμπιτς να 
ολοκληρώνει μια ωραία επίθεση του 
Παναθηναϊκού και τον Κότνικ να απο-

κρούει τη μπάλα.
Με τη συμπλήρωση 65 λεπτών αγώνα ο 

Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε αλλαγές στην 
ενδεκάδα του καθώς πέρασε στο ματς τους Σπό-
ραρ-Μπερνάρ αντί των Βέρμπιτς, Πέρεθ.
Δύο λεπτά αργότερα ο Σλοβένος φορ μπήκε στην 
περιοχή από τα δεξιά και έκανε το διάγωνιο σουτ με 
τη μπάλα να φεύγει εκτός εστίας. Στο 78’ ο Μπερνάρ 
με εκπληκτικό τακουνάκι βρήκε τον Σπόραρ, αυτός 
μπήκε στην περιοχή, έδωσε έξω στον Παλάσιος που 
έκανε το σουτ ανενόχλητος αλλά η μπάλα κόντρα στον 
Ασλανίδη.
Στο 80’ όμως ο Παναθηναϊκός βρήκε και πάλι δίχτυα 
με τον Σπόραρ να σκοράρει μετά από τέσσερα παι-
χνίδια και συγκεκριμένα το πρώτο ματς των δύο ομά-
δων για το Κύπελλο Ελλάδας. Ο Μπερνάρ εκτέλεσε 
κόρνερ από τα αριστερά, ο Σάντσες πήρε την κεφα-
λιά-πάσα στο πρώτο δοκάρι για να έρθει στο δεύ-
τερο δοκάρι ο Σλοβένος φορ και να στείλει τη μπάλα 
στα δίχτυα.
Στο 90’ του αγώνα ο Παναθηναϊκός είχε την τελευταία 
καλή στιγμή στο παιχνίδι με τον Τσόκαϊ εκτός περιο-
χής να βρίσκεται σε θέση βολής, επιχείρησε το σουτ 
αλλά η μπάλα έφυγε εκτός εστίας του Κότνικ.

Παίζοντας με πολλούς «αναπληρωματικούς», ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα 2-0 το Βόλο 
στο Πανθεσσαλικό με γκολ των Τσέριν - Σπόραρ και «κλείδωσε» την πρόκρισή του στους 
προημιτελικούς του Novibet Κυπέλλου Ελλάδας, εναντίον του ΠΑΟΚ

«Καθάρισε» με Τσέριν, «Καθάρισε» με Τσέριν, 
Σπόραρ και τώρα... ΠΑΟΚΣπόραρ και τώρα... ΠΑΟΚ

Αρης – Λεβαδειακός 1-0
Εύκολα στους «8» και τώρα... 
φουλ του Ολυμπιακού!

 Με γκολ – πέναλτι του Μαντσίνι, ο Αρης... τσέκαρε με 2 νίκες 
την πρόκριση στους «8» του Novibet Κυπέλλου Ελλάδος (1-0 τον 
Λεβαδειακό) και τώρα πάει σε μια τριάδα αγώνων με τον Ολυμπι-
ακό (πρωτάθλημα και Κύπελλο) όπου θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό 
το μέλλον του στη σεζόν!

Ο Άρης δεν έθελξε με την απόδοσή του, είχε όμως ουσία καθώς επικρά-
τησε με 1-0 του Λεβαδειακού στο «Κλ. Βικελίδης» με εύστοχη εκτέλεση 
πέναλτι του Ντάνιελ Μαντσίνι και σφράγισε την πρόκρισή του στην προ-
ημιτελική φάση του Novibet Κυπέλλου Ελλάδας όπου θα αντιμετωπίσει 
τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός-Ατρόμητος.
Μετά τη νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης ο Άλαν Πάρντιου «ανακοίνωσε» 
την αλλαγή ρόλου του Ράφαελ Καμάτσο εκτιμώντας ότι του ταιριάζει 
περισσότερο να αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης κι εκεί τον τοπο-
θέτησε, έχοντας πίσω του τους Μάνου Γκαρθία, Ματέο Γκαρσία (δεξιά), 
Μαντσίνι (αριστερά). Θέση βασικού είχε και ο Μπριάν Νταμπό με τον 
Ετέμπο μοναδικό κόφτη ενώ στην τετράδα της άμυνας μοναδική αλλαγή 
ήταν η επαναφορά του Πίρσμαν στο αριστερό άκρο της άμυνας. Σε αλλα-
γές προχώρησε και ο Γιάσμινκο Βέλιτς καθώς χρησιμοποίησε τρεις στό-
περ (Τσαπράς, Τζημόπουλος, Μπαχανάκ) με τετράδα στο κέντρο (Νίκας, 
Μέχια, Τόρο, Μουτίνιο) και τον Τσιριγώτη στην κορυφή της επίθεσης.
Αυτό που προσέφεραν οι δύο ομάδες στο πρώτο 20λεπτο ήταν περισ-
σότερο… νανούρισμα παρά θέαμα. Ο Άρης είχε τον έλεγχο του αγώνα 
όχι όμως και σημείο αναφοράς την επίθεση καθώς το συνδυαστικό 
ποδόσφαιρο δεν ήταν δημιουργικό και ο Ράφαελ Καμάτσο «χανόταν» 
μέσα στην αμυντική πεντάδα του Λεβαδειακού. Βέβαια στο 20ο λεπτό ο 
Ντάνιελ Μαντσίνι είχε σπουδαία ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ αλλά ο 
τρόπος που τελείωσε τη φάση ουσιαστικά την υποβάθμισε καθώς ανε-
νόχλητος από το ύψος της μεγάλης περιοχής έστειλε την μπάλα στην κερ-
κίδα.
Ο Άρης άρχισε να ανεβάζει ρυθμό μετά το 25λεπτο εν αντιθέσει με τον 
Λεβαδειακό ο οποίος δεν άφηνε εύκολα την περιοχή του. Ωστόσο, οι 
«κίτρινοι» υστέρησαν σε τελική πάσα και κατ’ επέκταση σε τελική προ-
σπάθεια. Ο Νταμπό ήταν ο κύριος δημιουργικός για τους «κίτρινους» 
και από δική του προσπάθεια προήλθε το κερδισμένο πέναλτι του 34ου 
λεπτού. Ο υψηλόσωμος μέσος εξέθεσε την άμυνα του Λεβαδειακού 
και στην προσπάθειά του να σταματήσει την πορεία της μπάλας ο Τζη-
μόπουλος τη σταμάτησε με το χέρι. Ο Μαντσίνι εκτέλεσε εύστοχα το 
πέναλτι κι έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του (1-0, 35’). 
Οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές την ανάπαυλα καθώς ο 
Άλαν Πάρντιου έκανε περισσότερο διαχείριση υλικού και ο Γιάσμινκο 
Βέλιτς θέλησε να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του. Μετά τα πρώτα 20 
δευτερόλεπτα στο δεύτερο μέρος ο Άρης θα μπορούσε να είχε διπλα-
σιάσει τα τέρματά του αλλά ο Μάνου Γκαρθία πέταξε στα σκουπίδια 
την πρώτη ευκαιρία του καθώς ανενόχλητος από την αριστερή πλευρά 
(εντός περιοχής) δεν σημάδεψε εστία. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ισπα-
νός στάθηκε άτυχος καθώς το δεύτερο σουτ που επιχείρησε από το ύψος 
της μεγάλης περιοχής.
Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 25 αγωνιστικά λεπτά για την επόμενη 
μεγάλη φάση στο παιχνίδι καθώς ο Ράφαελ Καμάτσο σημάδεψε το ορι-
ζόντιο δοκάρι της εστίας του Λεβαδειακού με σουτ από τα 20-22 μέτρα 
για να ακολουθήσει ένα δεύτερο σουτ του Ετέμπο όπου η μπάλα έφυγε 
λίγο έξω από την εστία του Στογιάνοβιτς.
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 Ισόπαλο 2-2 έληξε το παιχνίδι του 
Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στο 
Περιστέρι και οι ερυθρόλευκοι 
χάρη στο 4-1 του πρώτου αγώνα 
πήραν την πρόκριση για τους 8 
του Κυπέλλου Ελλάδας Novibet 
που θα αντιμετωπίσουν τον Άρη. 
Ο Μαρσέλο πέτυχε ένα υπέροχο 
γκολ.

Ό
μορφο παιχνίδι έγινε στο Πε-
ριστέρι με τον Ολυμπιακό να 
επικυρώνει το εισιτήριό του 
για τα προημιτελικά του Κυ-

πέλλου Ελλάδας Novibet. Οι ερυθρό-
λευκοι ήρθαν ισόπαλοι 2-2 με τον Ατρό-
μητο και σε συνδυασμό με το 4-1 του 
Καραϊσκάκης προκρίθηκαν στους 8 ό-
που θα αντιμετωπίσουν τον Άρη.
Το highlight του παιχνιδιού ήταν το γκολ 
του Μαρσέλο για το 2-1 με εκπληκτικό 
εναέριο τελείωμα, το οποίο πανηγύρισε 
α λα Κριστιάνο Ρονάλντο.
Ο Τζοβάρας (8’) άνοιξε το σκορ, ο Σισέ 
ισοφάρισε (38’), ενώ μετά τον Βραζι-
λιάνο σταρ, ο Κωτσόπουλος έφερε ισορ-
ροπία στο 51ο λεπτό του αγώνα.

Το ματς
Ο Ατρόμητος θέλησε να κάνει αισθητή 
την παρουσία του κόντρα στον Ολυ-
μπιακό και προηγήθηκε στο 8ο λεπτό. 
Ο Οικονομίδης τροφοδότησε τον Τζο-
βάρα με βαθιά μεταβίβαση. Εκείνος 
έκανε την κίνηση από τα αριστερά, τσί-
μπησε ιδανικά την μπάλα με το αριστερό 
και νίκησε τον Τζολάκη για το 1-0.
Ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή 
του και είχε αρκετές τελικές μπροστά 
από την εστία του Γιαννιώτη, ο οποίος 
προέβη σε αρκετές αποκρούσεις. Στο 
34’ ο Κασάμι βρήκε δίχτυα, όμως ήταν 
εκτεθειμένος σύμφωνα με βοηθό και 
VAR. Στο 38’ οι ερυθρόλευκοι έφτασαν 
στην ισοφάριση.
Ο Αραμπί έπαιξε το ένα - δύο με τον 
Ροντρίγκες. Ο εξτρέμ από το Κάπο 
Βέρντε έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, 
ο Γιαννιώτης έδιωξε και ο Σισέ που πήρε 
το ριμπάουντ σκόραρε και λύγισε στον 
ώμο του Σισέ.
Στο 45+1’ οι φιλοξενούμενοι έφεραν 
τα πάνω κάτω. Ο Μπουχαλάκης από τα 

δεξιά έψαξε τον Μαρσέλο στο δεύτερο 
δοκάρι. Ο Βραζιλιάνος σταρ σηκώθηκε 
στον αέρα και με πανέμορφο βολ πλανέ 
έκανε το 2-1. Μάλιστα πανηγύρισε με το 
siu του Ρονάλντο.
Στο δεύτερο μέρος ο Ατρόμητος μπήκε 
πιο δυνατά και έφερε ξανά ισορροπία 
στο παιχνίδι. Ο Ρομπάιγ γέμισε από τα 
δεξιά προς την περιοχή. Η άμυνα του 
Ολυμπιακού δεν έδιωξε. Ο Κωτσό-
πουλος κοντρόλαρε και με ωραίο σουτ 
έκανε το 2-2.
Μετά από δύο καλές στιγμές του Ατρο-
μήτου, οι ερυθρόλευκοι απάντησαν στο 
61’ με τον Μασούρα να μην μπορεί από 
κοντά να νικήσει τον Γιαννιώτη. Ο ρυθ-
μός έπεσε στη συνέχεια, με τις δύο ομά-
δες να προχωρούν σε αλλαγές. Έτσι, το 
2-2 έμεινε έως το φινάλε του αγώνα.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Γιαννιώτης, Πομόνης 
(71’ Κεσχρίντα), Χατζηισαΐας (78’ Κιάρ-
τανσον), Στρούγγης, Αθανασίου (71’ 
Ντε Μποκ), Κλωναρίδης, Οικονομίδης, 
Φριτζόνσον (46’ Ρομπάιγ), Τζοβάρας, 
Κωτσόπουλος, Τζαβίδας.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Σισέ, Ρέτσος, 
Ανδρούτσος, Μαρσέλο, Σαμασέκου, 
Μπουχαλάκης, Κασάμι, Γκάρι Ροντρί-
γκες (66’ Βρουσάι), Μασούρας (72’ Ουί 
Τζο Χουάνγκ), Αραμπί (78’ Βαλμπου-
ενά).

Μίτσελ: «Έχουμε στο μυαλό 
μας την τριάδα στην άμυνα για 
τα επόμενα ματς»
Ο Μίτσελ μετά το τέλος της αναμέτρησης 
αναφέρθηκε στα κέρδη των ερυθρόλευ-
κων από το παιχνίδι στο Περιστέρι αλλά 
και στο σχήμα με τους τρεις αμυντικούς:
«Κερδίσαμε το γεγονός πως είδαμε 
κάποιους ποδοσφαιριστές που θα χρει-
αστούμε στη διάρκεια της σεζόν και 
κάποια παιδιά που ήρθαν από τραυ-
ματισμούς όπως ο Βρουσάι και ο Βαλ-
μπουενά. Αξίζαμε να προκριθούμε και 
το καταφέραμε χωρίς πρόβλημα».
Σε ερώτηση για την τριάδα στην άμυνα 
που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια 
της αναμέτρησης είπε:
«Είναι κάτι το οποίο σκεφτόμαστε, πρέ-
πει να το έχουμε έτοιμο για κάποια παι-
χνίδια θα το χρειαστούμε. Είτε με τον 
Εμβιλά, είτε με τον Μπουχαλάκη μπο-
ρούμε να το κάνουμε αυτό».

Ερυθρόλευκη πρόκριση με 
ισοπαλία και μαγικό γκολ Μαρσέλο

Τ
ο νέο αίμα της ΑΕΚ άρπαξε την ευ-
καιρία από τα μαλλιά. Η Ένωση νί-
κησε 3-0 την Κηφισιά και προκρί-
θηκε στους «8» του Κυπέλλου Ελ-

λάδας Novibet. Μουστακόπουλος, Ραντό-
νια και Μαχαίρας ήταν οι σκόρερ για την 
ομάδα του Ματίας Αλμέιδα.
Η ΑΕΚ είχε το πάνω χέρι από την κλήρωση 
σε αυτό το ζευγάρι και το επιβεβαίωσε στις 
δύο μονομαχίες με την αξιόμαχη Κηφισιά. 
Μετά το 2-0 της Ριζούπολης, η Ένωση επι-
κράτησε της ομάδας των βορείων προα-
στίων 3-0, χάρη στα γκολ των «νεανίων» 
Μουστακόπουλου, Ραντόνια και Μαχαίρα 
και προκρίθηκε στους «8» του Κυπέλλου 
Ελλάδας Novibet.
Η Ένωση επιβλήθηκε σχεδόν σε όλο το παι-
χνίδι, προκάλεσε αρκετά ρήγματα από τα 
δεξιά και κατάφερε στο τέλος να φτάσει 
σε αυτό το 3-0, δίχως να δυσκολευτεί ιδι-
αίτερα.
Την αρχή έκανε ο Μουστακόπουλος στο 
27’. Ο Έλληνας μέσος πέτυχε ένα πολύ 
ωραίο γκολ με το αριστερό, στέλνοντας την 
μπάλα στο βάθος της εστίας του Αγρι-
μάκη.
Στο δεύτερο μέρος η Ένωση 
μπήκε φουριόζα και βρήκε 
γρήγορα το γκολ. Ο Λάζα-
ρος Ρότα έκανε μια γλυκιά 
σέντρα από τα δεξιά και ο 
Ραντόνια που βρέθηκε σε 
θέση... φορ έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα.
Τον θρίαμβο για την Ένωση έκλεισε 
ο Θεοδόσης Μαχαίρας. Η Ένωση επιτέ-
θηκε για μια ακόμα φορά από τα δεξιά και 
ο Πινέδα που πέρασε αλλαγή και έπαιξε 
δεξί μπακ, μπήκε στην περιοχή και έκανε 
το γύρισμα στη μικρή περιοχή, με τον 
Μαχαίρα με κοντινή προβολή να στέλνει 
την μπάλα στα δίχτυα.

Το ματς
Η Κηφισιά μπήκε δυνατά για λίγα λεπτά 
στο παιχνίδι, προσπαθώντας να αιφνιδιά-
σει την ΑΕΚ, όμως σταδιακά η Ένωση πήρε 
τον έλεγχο και επέβαλε τον ρυθμό της στο 
ματς, απειλώντας κυρίως από τα δεξιά και 
την πλευρά του Πάολο Φερνάντες.
Η πρώτη τελική ήταν στο τρίτο λεπτό, όταν 
ο Φαν Βερτ προσπάθησε έξυπνα μέσα από 
την περιοχή να κρεμάσει τον Αγριμάκη 
αλλά ανεπιτυχώς. Η Κηφισιά απείλησε για 

πρώτη φορά στο 5’ με τον Ταλάλ, αλλά ο 
Στάνκοβιτς ήλεγχε την πορεία της μπάλας.
Στο 17’ η ΑΕΚ έχασε την πρώτη καλή στιγμή 
της στο ματς. Ο Μάνταλος μπήκε στην περι-
οχή από τα δεξιά και έκανε το γύρισμα στον 
Φαν Βερτ που εκτέλεσε με τη μια, αλλά η 
μπάλα πέρασε άουτ. Πέντε λεπτά μετά ο 
Προβυδάκης με ωραία ενέργεια έκανε ένα 
σουτ από το ύψος της περιοχής, ο Στάνκο-
βιτς έπεσε στη γωνιά του και απομάκρυνε.
Πριν από την... οβίδα του Μουστακό-
πουλου, η ΑΕΚ προειδοποίησε σε φάση 
διαρκείας στο 25’ με τις προσπάθειες των 
Μάνταλου και Τζαβέλλα που δεν βρήκαν 
στόχο. Μετά το όμορφο γκολ που πέτυχε η 
Ένωση, συνέχιζε να πιέζει και να δημιουρ-
γεί ευκαιρίες στις δύο εστίες.
Στο 34’ ο Τσούμπερ έχασε τεράστια ευκαι-
ρία για το 2-0. Ο Φαν Βερτ μπήκε στην περι-
οχή από τα αριστερά και έκανε ωραία το 
γύρισμα στη μικρή περιοχή, αλλά ο Ελβε-
τός βρήκε άσχημα την μπάλα και έστειλε 
την μπάλα άουτ. Στο 42’ και το 43’ επέλεξε 
να εκτελέσει με ατομική προσπάθεια δύο 

επιθέσεις την ΑΕΚ, δίχως όμως επιτυ-
χία.

Στο δεύτερο μέρος οι κιτρινόμαυ-
ροι μπήκαν στον αγωνιστικό 
χώρο φουριόζοι και βρήκαν 
και δεύτερο γκολ με τον Βεντάτ 
Ραντόνια. Στο 52ο λεπτό η ΑΕΚ 
έχασε μια ακόμα ευκαιρία, 

όταν από μπαλιά του Μάνταλου 
δεν μπόρεσε να εκτελέσει.

Η Κηφισιά έφτασε κοντά στο γκολ 
με τον Τετέι στο 66’, έπειτα από λάθος του 
Γαλανόπουλου, μπήκε στην περιοχή, αλλά 
ο Στάνκοβιτς έπεσε στη γωνιά του και μπλό-
καρε την μπάλα.
Μετά το 3-0, η Ένωση είχε και άλλες ευκαι-
ρίες για γκολ. Κορυφαία η απίθανη ενέρ-
γεια του Φαν Βερτ, ο οποίος με ωραίο γυρι-
στό σουτ στο 90+1’ έστειλε την μπάλα ελά-
χιστα άουτ.
ΑΕΚ: Στάνκοβιτς, Ρότα, Μήτογλου, Τζα-
βέλλας, Ραντόνια (63’ λ. τρ. Πινέδα), Μου-
στακόπουλος (78’ Κοσίδης), Γαλανόπου-
λος, Τσούμπερ (65’ Μαχαίρας), Φερνάντες, 
Μάνταλος, Φαν Βερτ.
Κηφισιά: Αγριμάκης, Προβυδάκης (79’ 
Παναγιώτου), Ποζατζίδης, Μπαρμπόσα, 
Βαφέας, Να’α, Γκίνης, Παπασσάβας (55’ 
Πέιος), Ταλάλ (55’ Κουϊρουκίδης), Καλλέρ-
γης (70’ Παυλάκης), Τετέι (70’ Πρίτσας).

ΑΕΚ - Κηφισιά 3-0

Τριάρα με γκολάρες, νέο αίμα 
και άνετη πρόκριση στους «8» 
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

 Η Βουλιαγμένη βρήκε επιθετικά τις 
λύσεις για να νικήσει τη Γιαντράν 
Σπλιτ στη Βάρη με 13-12 και να 
πανηγυρίσει τη 2η νίκη της στον Α’ 
Όμιλο του Champions League.

Γ
ια τη Βουλιαγμένη ο αγώνας με τη 
Γιαντράν Σπλιτ ήταν καθοριστικός 
για τη μετέπειτα πορεία της στον Α’ 
όμιλο του Champions League. Οι 

«μπέμπηδες» με πολλές επιθετικές λύσεις 
πήραν την πολύτιμη νίκη με 13-12 στο κο-
λυμβητήριο της Σχολής Ευελπίδων στη Βά-
ρη, πέτυχαν τη 2η νίκη τους σε πέντε αγώ-
νες, παραμένοντας για τα καλά στο παιχνί-
δι διεκδίκησης της 4ης θέσης, που στο τέ-
λος των 14 αγωνιστικών οδηγεί στο Final 8 
του Βελιγραδίου (31/5-3/6).
Με τον αρχηγό Μάριο Καπότση να μένει 
εκτός μάχης εξ αιτίας ενοχλήσεων στη 
μέση, η Βουλιαγμένη είχε τα επιθετικά 
όπλα για να φθάσει στο στόχο της.
Οι Στάθης Καλογερόπουλος και Αρης 
Χαλυβόπουλος σημείωσαν από τρία γκολ, 
προσθέστε άλλα δύο από τους Τρούλο και 
Παπασηφάκη και τον καθοριστικό στα 2μ. 
Δημήτρη Νικολαΐδη, για μια Βουλιαγμένη 
που στην πρώτη της παρουσία στους ομί-
λους του Champions League κερδίζει τις 
εντυπώσεις.
Η ελληνική ομάδα είχε συνέχεια το κεφάλι 
στο σκορ, βρέθηκε να φτιάχνει διαφορά 
τριών γκολ (5-2, 6-3, 7-4) στο 2ο οκτάλε-
πτο. Ομως η Γιαντράν αντέδρασε, ισοφά-
ρισε σε 7-7, όμως η Βουλιαγμένη με γκολ 
από τους Τρούλο και Χαλυβόπουλο κρά-
τησε την πρωτοπορία με 8-7 και 9-8. Ο 
Γούντχεντ έκανε το 10-8, όμως η Γιαντράν 
μείωσε σε 11-10 και ο Παναγιώτης Τζωρ-
τζάτος αμέσως μετά βγαίνοντας από την 
εστία του έκοψε την κόντρα της Γιαντράν. 
Ο Χαλυβόπουλος έκανε το 12-10 στο 1:53, 
για να έρθει το γυριστό του Δημήτρη Νικο-
λαΐδη από τα 2μ., για το 13-11 που έκρινε 
ουσιαστικά το παιχνίδι.
Τα οκτάλεπτα: 3-2, 4-3, 2-3, 4-4.
Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): 
Τζωρτζάτος (10/22, 45,5%) Χαλυβόπουλος 
3, Καστρινάκης, Καλογερόπουλος 3, Τρού-
λος 2, Νικολαΐδης 1, Παπασηφάκης 2, Γού-
ντχεντ 1, Αλαφραγκής 1, Αλμύρας, Κου-
ρούβανης, Φάρμερ, Ανδρεάδης
Γιαντράν Σπλτι (Τζούρο Μαρέλγια): Μάρ-
τσελιτς (6/19, 31.6%), Μπούριτς 1, Μάρι-

νιτς Κράγκιτς 1, Τσάγαλι, Μπούτιτς 1, Πεΐ-
κοβιτς, Μπούκιτς, Ζόβιτς 1, Ντέλιτς, Ντό-
μπουντ 3, Σέτκα, Τομάσοβιτς, Άνιτς.

Ολυμπιακός - Μπαρτσελονέτα 
7-9: Πρώτη ήττα στο Champions 
League
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Μπαρ-
τσελονέτα με 9-7 στον Πειραιά στο ντέρ-
μπι κορυφής της 5ης αγωνιστικής στον Α’ 
Όμιλο του Champions League.
Έπειτα από τέσσερις νίκες, ο Ολυμπιακός 
γνώρισε την πρώτη του ήττα στη διοργά-
νωση και γενικά στην σεζόν, έπεσε από 
την κορυφή του Α’ ομίλου, όπου βρίσκεται 
μόνη της πλέον η Μπαρτσελονέτα.
Όμως ο δρόμος είναι μακρύς μέχρι το Final 
8 του Βελιγραδίου (31/5-3/6) και το κυριό-
τερο αυτή τη στιγμή είναι ο Ιγκόρ Μιλάνο-
βιτς και οι παίκτες να δουν τα λάθη που έγι-
ναν απέναντι στην πρωταθλήτρια Ισπανίας.
Ο Φελίπε Περόνε πριν από ενάμιση περί-
που μήνα στην ίδια πισίνα στο 4ο οκτάλε-
πτο ήταν ο καθοριστικός παράγοντας στη 
νίκη επί της Βουλιαγμένης. Το ίδιο έργο 
είδαμε και τώρα με πρωταγωνιστή τον 
37χρονο σε ένα μήνα παίκτη. Ο Περόνε 
με εκτέλεση - σπεσιαλιτέ στον παραπάνω 
(3:20) και με γκολ στην κόντρα έκανε το 
8-6 για την Μπαρτσελονέτα και η νέα 
ισπανική κόντρα και τον γκολ από τον 
Μάκτοβιτς για το 9-6 τελείωσαν την υπό-
θεση νίκη.
Ο Ολυμπιακός παρότι είχε πολλά προβλή-
ματα στην επίθεση, αρχικά με τον Βάμος 
και έπειτα με τον Φουντούλη είχε συνεχώς 
το προβάδισμα ενός γκολ, την Μπαρτσε-
λονέτα να μένει... πάνω του και βρίσκοντας 
τη στιγμή της να φεύγει με τη σπουδαία 
νίκη από τον Πειραιά.
Άτυχος του αγώνα ο Κωνσταντίνος Μου-
ρίκης, που δέχθηκε ακούσιο χτύπημα από 
τον Ταχούλι σε φάση άμυνας.
Τα οκτάλεπτα: 3-2, 1-2, 2-2, 1-3.
Ολυμπιακός (Μιλάνοβιτς): Μπίγιατς (14/23 
αποκρούσεις, 60,9%), Γκίλλας 1, Βάμος 2, 
Γενουδουνιάς 1, Φουντούλης 2, Γούβης, 
Δερβίσης, Μπούσλιε 1, Μουρίκης, Φιλί-
ποβιτς, Κολόμβος, Παπαναστασίου, Ζερ-
δεβάς.
Μπαρτσελονέτα (Φάτοβιτς): Αγκίρε (10/17, 
58,8%), Φαμέρα 1, Μάτκοβιτς 1, Μουνά-
ριθ 2, Ντε Τόρο, Λαρούμπε, Παβιγιάρντ, 
Παούλ Γκαρσία, Ταχούλι 2, Περόνε 3, 
Μπίελ, Μπούστος, Πόρτερ.

Βουλιαγμένη - Γιαντράν Σπλιτ 13-12
Νίκη «χρυσάφι» στο Champions 
League
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Πολύτιμο βαθμό απέσπασε στην 
Αριδαία ο Ηρακλής Λάρισας, ο 
οποίος αναδείχθηκε με τον τοπικό 
Αλμωπό ισόπαλος 0-0.

Η 
λαρισ ινή ομάδα με τε χν ικό 
στον πάγκο τον Χρήστο Χατζη-
λιάδη, κέρδισε σε δύο αγώνες 
τον Απόλλωνα Λάρισας 2-0 και 

τον Θεσπρωτό 1-0, προσθέτοντας στο 
κυριακάτικο ματς ακόμη ένα θετικό απο-
τέλεσμα, που της δίνει άλλον αέρα για τη 
συνέχεια του πρωταθλήματος της Super 
League 2.
Ο Ηρακλής είχε τρεις πολύ καλές στιγμές 
στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν μπόρεσε 
να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, ενώ 
θετική ήταν η πρώτη παρουσία του τερ-
ματοφύλακα Φαρμάκη, όσο και του αμυ-
ντικού μέσου Μπόσιο για τον Ηρακλή.

«Σκόνταψε» στην Κω η Μύκο-
νος
Ισόπαλο (1-1) αναδείχθηκε το εξ αναβο-
λής ματς ανάμεσα σε Α.Ο Πυλίου και Α.Ε 
Μυκόνου για την 7η αγωνιστική της Γ’ 
Εθνικής (4ος Όμιλος) με τους γηπεδού-
χους να φτάνουν τους 11 βαθμούς και 
τους φιλοξενούμενους τους 17.
Βαλαβανόπουλος (37’) και Παναγιωτό-
πουλος (44’) οι σκόρερ της αναμέτρη-
σης, με την ΑΕ Μυκόνου να χάνει ευκαι-
ρία να πιάσει την Ρόδο στην κορυφή του 
ομίλου.
Η Μύκονος μπήκε καλύτερα στο ματς το 
πρώτο δεκάλεπτο και προσπάθησε απ’ 
τα πλάγια να απειλήσει ωστόσο οι γηπε-
δούχοι έκλεισαν καλά τους χώρους και 
απείλησαν πρώτοι όταν στο 17’ ο Κότζα 
εκτέλεσε το φάουλ απ’ τα δεξιά, ο Μπρι-
λάκης πήρε την κεφαλιά και ο Ντού-
νης έπεσε στην αριστερή του γωνία και 
έδιωξε σε κόρνερ. Οι δύο ομάδες έψα-
ξαν κυρίως με στημένες μπάλες να βρουν 
φάση μπροστά απ’ τις δύο εστίες και σε 
ένα σημείο στο οποίο οι γηπεδούχοι 
έδειξαν να πατούν καλύτερα, ήταν αυτοί 
που δέχτηκαν το γκολ. Ο Πινέιρο εκτέ-
λεσε το κόρνερ απ’ τα αριστερά η μπάλα 
έφτασε σ τον Βαλαβανόπουλο που με 
γυριστό σουτ την έστειλε στην αριστερή 
γωνία του Τοπουζλή για το 0-1.
Η απάντηση απ’ τους «βυσσινί» ήταν 
άμεση αφού στο 44’ ήρθε το 1-1. Ο Μαυ-
ρόπουλος έκανε την σέντρα απ’ τα αρι-

στερά, η μπάλα στρώθηκε στον προωθη-
μένο Παναγιωτόπουλο με που ψύχραιμο 
πλασέ σημάδεψε την αριστερή γωνία του 
Ντούνη και έφερε το ματς στα ίσια λίγο 
πριν την ανάπαυλα.
Στο δεύτερο μέρος ο Α.Ο Πυλίου απεί-
λησε πρώτος με το πλασέ του Κότζα να 
περνά άουτ στο 50’ ενώ στο 63’ απ’ την 
δυνατή εκτέλεση του πλαγίου του Μαυ-
ρόπουλου η μπάλα σ τρώθηκε σ τον 
Μπριλάκη αλλά το πλασέ του πέρασε 
άουτ.
Η Μύκονος προσπάθησε και εκείνη με 
στημένες μπάλες να βρει την φάση της 
στο ματς και στο 72’ το κόρνερ του Πινέ-
ιρο κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του 
Τοπουζλή που στην συνέχεια απομά-
κρυνε.
Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ντούνης 
έκανε άστοχη έξοδο, ο Παναγιωτόπου-
λος έκανε το γύρισμα αλλά ο Ματζανάς 
ήταν εκεί για να καθαρίσει την φάση για 
τη Μύκονο που απείλησε στο 84’ με την 
κεφαλιά του Αγγελή να περνά άουτ.
Όσο περνούσε η ώρα οι δύο ομάδες 
προσπάθησαν να διαφυλάξουν αυτό το 
1-1 με το Πυλί να απειλεί ξανά στο 86’ με 
την κεφαλιά του Χατζηβασίλη να περνά 
άουτ ενώ στο 93’ ο Τράκας έκανε την 
σέντρα απ’ τα αριστερά και ο Παπαδό-
πουλος με κεφαλιά την έστειλε άουτ με 
το 1-1 να μένει έτσι μέχρι την λήξη.

Μπαξε βάνος :  «Να 
σωθεί γρήγορα η 
Βέρο ια  –  Καμ ία 
σχέση με πέρσι»
Την τεχνική ηγεσία της 
Βέροιας ανέλαβε εδώ 
και λίγες μέρες, ως γνω-
στόν, ο Σπύρος Μπαξεβά-
νος.
Ο 51χρονος προπονητής, που 
θα καθίσει για πρώτη φορά στον 
πάγκο της “Βασίλισσας” στο ματς της 
Κυριακής (15/1) με την ΑΕΛ στο Αλκαζάρ, 
μίλησε στη “Metrosport” για τη νέα του 
ομάδα και τους στόχους που έχει:
«Είναι τιμή για κάθε προπονητή να ανα-
λαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Βέροιας. 
Μιας μεγάλης και ιστορική ομάδας», είπε 
αρχικά και συνέχισε:
«Θέλουμε να σωθεί γρήγορα η ομάδα 
και να κάνουμε μια καλή πορεία. Είναι 
μια τελείως διαφορετική ομάδα από την 
περσινή».

Αναφορικά με την «έξοδο» στη Λάρισα, 
είπε: «Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως 
όλα τα υπόλοιπα. Έχει αρκετό δρόμο το 
Πρωτάθλημα. Βήμα-βήμα να πετύχει τον 
στόχο της η Βέροια, καθώς έχει τις δυνα-
τότητες».

Έσπασε το αήττητο του Πανιω-
νίου και ανέβηκε στην κορυφή 
η Ρόδος!
Με πέναλτι του Βογιατζή η Ρόδος επι-
κράτησε 1-0 του Πανιωνίου και έπιασε 
κορυφή.
Στην κορυφή του 4ου ομίλου της Γ’ Εθνι-
κής βρίσκεται πλέον η ομάδα του Νίκου 
Κουρμπανά, η οποία ν ίκησε 1-0 του 
Πανιωνίου σε εξ αναβολής ματς της 5ης 
αγωνιστικής.
Τα «ελάφια» έσπασαν το αήττητο του 
Ιστορικού και έκαναν το 4×4 στην έδρα 
τους χάρη σ το εύσ τοχο πέναλτ ι του 
Βογιατζή στο 7‘, ο οποίος κέρασε… τρί-
ποντο για τα γενέθλιά του.
Η αναμέτρηση δεν διεκδικεί δάφνες ποι-
ότητας, είχε αρκετές δυνατές μονομαχίες 
με τους γηπεδούχους να απειλούν περισ-
σότερο από τον Πανιώνιο, ο οποίος 
βρήκε μόλις δύο καλές στιγμές με τον 
Γκέτσι στο 60× και στο 90×.
Αντίθετα η Ρόδος σκόραρε νωρίς από 
την άσπρη βούλα, διατήρησε τον έλεγχο, 
δημιούργησε κι άλλες φάσεις στο δεύ-
τερο ημίχρονο και πήρε το ντέρμπι κορυ-
φής.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Πανιώνιος 
εξε΄δωσε ανακοίνωση για το διαιτητή 
στο ημίχρονο.

Πήρε Μπουσμπίμπα ο Ιάλυσος
Ο 27χρονος Ολλανδός μεσοεπιθετικός 
Ντάουντ Μπουσμπίμπα συμφώνησε με 
την ομάδα του Ιάλυσου.
Η ανακοίνωση:
«Η διοίκηση του Γ.Α.Σ. Ιάλυσος ανα-
κοινώνει την απόκτηση του 27χρόνου 
Ολλανδού μεσοεπιθε τ ικού Νταουν τ 
Μπουσμπίμπα. Του ευχόμαστε να είναι 

υγιής και να έχει μόνο επιτυχίες 
με τα χρώματα της ομάδας 

μας. Ο Μπουσμπίμπα 
φόρεσε σ το πρώτο 

μισό της σεζόν την 
φανέλα της Ρόδου, 
ενώ σ το παρελ-
θόν έχει αγωνι-
στεί σε Καλαμάτα, 
Αστέρα Βλαχιώτη 

και Φωστήρα. Στην 
Ολλανδία ξεκίνησε 

την καριέρα του με την 
φανέλα της SV TEC, ενώ 

στην συνέχεια μετακόμισε στην 
FC Eindhoven. Παράλληλα έχει αγω-
νιστεί επαγγελματικά σε Τουρκία και 
Μαράκο. Νταούντ καλωσόρισες σ τον 
Γ.Α.Σ Ιάλυσο».

Κατίδη και Τσάκαλο ανακοίνω-
σε το Μοσχάτο
Στο Μοσχάτο θα συνεχίσουν την καριέρα 
τους οι Γιώργος Κατίδης και Κωνσταντί-
νος Τσάκαλος, ενισχύοντας το ρόστερ για 
τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Οι σχε-

τικές ανακοινώσεις:
Η ανακοίνωση για Κατίδη:
Η ΑΕ Μοσχάτου βρίσκεται στην ευχάρι-
στη θέση να καλωσορίσει, εκ νέου, στην 
οικογένεια της ένα πραγματικό εργαλείο 
στη μεσαία γραμμή . Τον Γιώργο Κατίδη 
.Ο Γιώργος αγωνίζεται στη θέση του αμυ-
ντικού μέσου και με την σπουδαία εμπει-
ρία του από την παρουσία του στο ιδι-
αίτερα δύσκολο και απαιτητικό Πρωτά-
θλημα της Γ Εθνικής, αλλά και γνωρίζο-
ντας πρόσωπα και πράγματα στην ομάδα 
μας δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμο-
γής.
Μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στον Ατρό-
μητο Πειραιά ενώ έχει ξεκινήσει από τις 
ακαδημίες του Αγιαξ Ταύρου για να αγω-
νιστεί σε Πεύκη-Κ 20 Απόλλωνα Σμύρ-
νης -Ηλυσιακό-Εθνικό Πειραιά-Μοσχά-
το-Θεσπρωτό και Ασπρόπυργο.
Γιώργο, σε καλωσορίζουμε στην ομάδα 
μας και σου ευχόμαστε υγεία και επιτυ-
χίες.
Η ανακοίνωση για Τσάκαλο:Η ΑΕ Μοσχά-
του δυναμώνει στη θέση του τερματοφύ-
λακα με την απόκτηση του Κωνσταντίνου 
Τσάκαλου .
Ο γε ν νημένος την 1η Ιουν ίου του 
1992,κίπερ , έχοντας εντρυφήσει από 
μικρός στο δύσκολο μονοπάτι του Πρω-
ταθλητισμού και σ το υψηλό επίπεδο, 
έρχεται στην οικογένεια μας έτοιμος για 
να προσφέρει στην επίτευξη των στόχων 
μας σε μία ιδιαίτερα νευραλγική θέση.
Ο Κωνσταντίνος έχει αγωνιστεί σε Κηφι-
σ ιά-Αναγέν νηση Αρτας-Εθν ικό Πε ι-
ραιώς- Τηλυκράτη- Εθνικό Φιλιππιάδας 
,Παλληνιακό-και τελευταία του ομάδα 
ήταν η Ηλιούπολη στην ξέφρενη πορεία 
της τελευταίας στο περσινό Πρωτάθλημα 
και βέβαια στην άνοδο μέχρι και τη Σού-
περλιγκ 2έχοντας κατακτήσει το Πρωτά-
θλημα της Γ Εθνικής ,.
Κωνσταντίνε Καλώς όρισες στην οικογέ-
νεια της ΑΕΜ και σου ευχόμαστε υγεία 
και επιτυχίες

Τρεις προσθήκες ο Απόλλωνας 
Πάργας
Τρεις μεταγραφές ανακοίνωσε ο Απόλ-
λωνας Πάργας.
Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:
Το Δ.Σ. του Απόλλων Πάργας ανακοινώ-
νει την έναρξη συνεργασίας με τους τερ-
ματοφύλακες:
Πατσιούρα Γεώργιο και Παπαγεωργίου 
Ερρίκο.
Τους καλωσορίζουμε στην ποδοσφαι-
ρική οικογένεια του Απόλλωνα και τους 
ευχόμαστε να έχουν υγεία και να βοηθή-
σουν την ομάδα μας να πετύχει τους στό-
χους της.
Το Δ.Σ. του Απόλλων Πάργας, ανακοινώ-
νει την έναρξη συνεργασίας με τον εικο-
σιενάχρονο μέσο Νίκο Εμβραΐζογλου.
Ο παίχτης ξεκίνησε την καριέρα του από 
τα τμήματα υποδομής του ΠΑΣ Γιάννινα, 
ενώ στην συνέχεια αγωνίσθηκε σε Ανα-
τολή, Αχέρων Καναλακίου και Τηλυ-
κράτη.
Καλωσορίζουμε τον Νίκο στην οικογέ-
νεια μας και του ευχόμαστε υγεία και 
πολλές επιτυχίες.

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Αήττητος για τρίτο σερί ματς ο Ηρακλής Λάρισας
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 Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφτασε τις 
20 νίκες στην τρέχουσα σεζόν, όσες 
έκανε και την περσινή, με τον Έρικ Τεν 
Χαχ να πετυχαίνει ένα ιστορικό ρεκόρ 
συλλόγου.

Η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεπέρασε 
το εμπόδιο της Τσάρλτον Αθλέτικ 
με 3-0 και προκρίθηκε στα ημιτελι-
κά του Λιγκ Καπ Αγγλίας. Οι κόκκι-

νοι διάβολοι έφτασαν τις 20 νίκες στη σεζόν 
σε 27 παιχνίδια και ισοφάρισε τις νίκες της 
περσινής σεζόν.
Η μόνη διαφορά φυσικά είναι ότι πέρυσι 
έδωσε 49 παιχνίδια και είχε ποσο-
στό νικών λίγο πάνω από το 
(40%), ενώ φέτος το αντίστοιχο 
ποσοστό είναι στο 74%. (Και) 
αυτό το στατιστικό φανερώ-
νει πόσο στραβά η κύλησε η 
περσινή σεζόν στους κόκκι-
νους διαβόλους.
Την ίδια στιγμή ο Έρικ Τεν Χαχ 
έκανε ρεκόρ συλλόγου, καθώς με 
αυτές τις 20 νίκες έγινε ο προπονητής που 
το κατόρθωσε γρηγορότερα από κάθε άλλον 
στους κόκκινους διαβόλους.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Παίρνει 
δανεικό τον Βέχορστ για αντι-Ρο-
νάλντο έπειτα από ντόμινο με τον 
Αμπουμπακάρ
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα έχει βρει με 
την Μπέρνλι για να δανειστεί τον Βόουτ 
Βέχορστ., για αντικαταστάτη του Κριστιάνο 
Ρονάλντο Ο Ολλανδός αφήνει την Μπεσί-
κτας, η οποία αναπληρώνει το κενό του με 
τον Βενσάν Αμπουμπακάρ που έφυγε απ’ την 
Αλ Νασρ λόγω... Ρονάλντο.
Ο εκλεκτός βρέθηκε και είναι ένα από τα 
πρόσωπα του Μουντιάλ 2022. Ο Βόουτ 
Βέχορστ αναλαμβάνει το ρόλο του Κριστι-
άνο Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ, δηλαδή του επιθετικού που θα μπαίνει 
αλλαγή για να ταράζει τη ροή ενός αγώνα.
Ο Ολλανδός επιθετικός που με δύο γκολ 
του στο τέλος κατά τον προημιτελικό κόντρα 
στην Αργεντινή έστειλε το παιχνίδι στην 
παράταση και τα πέναλτι (και ακολούθως 
είχε το περίφημο επεισόδιο με τον Λιονέλ 
Μέσι στα αποδυτήρια) αγωνιζόταν στην 
Μπεσίκτας από την αρχή της σεζόν, ως 
δανεικός από την Μπέρνλι.
Στην Τουρκία σημείωσε εννέα γκολ σε 18 

αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, με τελευ-
ταίο αυτό του Σαββάτου κόντρα στην Κασί-
μπασα, όπου πανηγύρισε αποχαιρετώντας 
το κοινό της Μπεσίκτας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δανεισμός δια-
κόπτεται και ο παίκτης μετακομίζει στο «Ολντ 
Τράφορντ» για 3.000.000 ευρώ. Εξάλλου, 
πληροί τα κριτήρια του Έρικ τεν Χαχ, που 
έψαχνε είτε για ελεύθερο παίκτη είτε για 
δανεικό για το ρόλο του αναπληρωματικού 
επιθετικού.
Την ίδια στιγμή, η Μπεσίκτας αναμένεται 
να καλύψει το κενό με έναν ελεύθερο ποδο-
σφαιριστή, τον Βενσάν Αμπουμπακάρ. Ο 

αρχηγός της εθνικής Καμερούν έλυσε το 
συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ για 

να μπορέσει να δηλωθεί ο Κρι-
στιάνο Ρονάλντο, που καταλαμ-
βάνει θέση ξένου.
Ο Αμπουμπακάρ θα αντικα-
ταστήσει τον Βέχορστ που θα 
αντικαταστήσει τον Ρονάλντο 

που θα αντικαταστήσει τον... 
Αμπουμπακάρ σε ένα άνευ προ-

ηγουμένου ντόμινο!

Τσέλσι μεταγραφές: Έδωσε τα χέ-
ρια με την Ατλέτικο και παίρνει δα-
νεικό τον Ζοάο Φέλιξ
Η Τσέλσι ήρθε σε προφορική συμφωνία 
με την Ατλέτικο για την απόκτηση του Ζοάο 
Φέλιξ με τη μορφή δανεισμού. Οι ροχι-
μπλάνκος θα βάλουν στα ταμεία τους 11 εκα-
τομμύρια ευρώ για την απόκτησή του Πορτο-
γάλου φορ για τον οποίο ενδιαφέρθηκαν και 
οι Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Σε μια πολύ σημαντική προχωρά η Τσέλσι, 
καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Ατλέτικο 
για την απόκτηση του Πορτογάλου επιθετι-
κού, Ζοάο Φέλιξ μέχρι το τέλος της σεζόν. Οι 
«μπλε» δίνουν 11 εκατομμύρια ευρώ στους 
ροχιμπλάνκος για τον δανεισμό του 23χρο-
νου επιθετικού.
Ο Φέλιξ ήταν δυσαρεστημένος και δεν 
ήθελε να παραμείνει στην Ατλέτικο, καθώς 
οι σχέσεις του με τον Ντιέγκο Σιμεόνε είχαν 
ψυχρανθεί. Ο ατζέντης, Ζόρζε Μέντες, τον 
έσπρωξε προς την Premier League, καθώς 
πλην των «μπλε» για τον Φέλιξ ενδιαφέρθη-
καν οι Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Φέτος ο Πορτογάλος διεθνής έχει 20 συμμε-
τοχές με την Ατλέτικο, πετυχαίνοντας πέντε 
γκολ. Οι Μαδριλένοι τον απέκτησαν το καλο-
καίρι του 2019 από την Μπενφίκα έναντι 127 
εκατομμυρίων ευρώ.

 Η Μπαρτσελόνα πήρε σπουδαία 
νίκη στη Μαδρίτη απέναντι στην 
Ατλέτικο χάρη σε γκολ του Ουσμάν 
Ντεμπελέ και ταυτόχρονα υπέταξε 
και τη Ρεάλ στη βαθμολογία της La 
Liga.

Μ
ε ένα σμπάρο δύο μαδριλέ-
νικα τρυγόνια για την Μπαρ-
τσελόνα, η οποία νίκησε με 
1-0 την Ατλέτικο στο «Με-

τροπολιτάνο» και έπειτα από 16 αγωνιστι-
κές άφησε πίσω της τη Ρεάλ στη βαθμολο-
γία της La Liga.
Οι «ροχιμπλανκος» εμφανίστηκαν σε 
καλύτερη μέρα και με τον Αντουάν Γκριεζ-
μάν σε κέφια απέναντι στην πρώην ομάδα 
του (και με φούξια μαλλιά) και έβρισκαν 
τελικές με κάθε τρόπο. Ο Ουσμάν Ντε-
μπελέ στο 22’ όμως έφερε τα πάνω κάτω 
με πλασέ μέσα από την περιοχή, δίνοντας 
προβάδισμα στους Καταλανούς.
Τα σκληρά μαρκαρίσματα και οι συχνές 
διαμαρτυρίες στον διαιτητή διέκοπταν το 
ρυθμό, κάτι που επηρέασε κυρίως τους 
φιλοξενούμενους. Η Ατλέτικο είχε δώσει 
την μπάλα στους «μπλαουγκράνα» και 
χτυπούσε στις αντεπιθέσεις, αλλά χωρίς 
οι πολλές τελικές τους να βρίσκουν στόχο.
Ο Τσάβι έκανε πρώτος κινήσεις από τον 
πάγκο στο 2ο μέρος με τους Φρανκ Κεσιέ 
και Φεράν Τόρες, ενώ ακολούθησε ο Ντιέ-
γκο Σιμεόνε φρεσκάροντας την επίθεση 
με τους Άλβαρο Μοράτα και Άνχελ Κορέα 
και κρατώντας τον Γκριεζμάν στον αγωνι-
στικό χώρο.
Όσο κυλούσε ο χρόνος, τόσο οι φιλοξε-
νούμενοι κλείνονταν στο γήπεδό τους 
και τα νεύρα αυξάνονταν. Οι γηπεδούχοι 
έχασαν ευκαιρίες, ο Τερ Στέγκεν έσωσε 
την εστία του και το 1-0 παρέμεινε μέχρι 
το τέλος (όπου αποβλήθηκαν οι Στέφαν 
Σάβιτς και Φεράν Τόρες για μια κοκορο-
μαχία).
ΑΤΛΕΤΙΚΟ: Όμπλακ, Μολίνα, Σάβιτς, Χιμέ-
νες, Ρεϊνίλντο (82’ Ρεγκιλόν), Γιορέντε, 
Κόκε (73’ Λεμάρ), Μπάριος (64’ Κοντο-
γκμπιά), Καράσκο (65’ Μοράτα), Φέλιξ 
(73’ Κορέα), Γκριεζμάν
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Τερ Στέγκεν, Κου-
ντέ, Αραούχο, Κρίστενσεν, Μπαλντέ 
(81’ Αλόνσο), Ντε Γιονγκ (58’ Ντε Γιονγκ), 
Μπουσκέτς (81’ Ρομπέρτο), Γκάβι (73’ 

Ραφίνια), Ντεμπελέ, Φατί (57’ Τόρες), 
Πέδρι

Σεβίλλη - Χετάφε 2-1: Η πρώτη 
εντός έδρας νίκη είναι γεγονός
Η Σεβίλλη έψαχνε την πρώτη νίκη στο 
«Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» στο πρω-
τάθλημα και τη βρήκε με το πρώτο εντός 
έδρας παιχνίδι της στο 2023, με 2-1 απέ-
ναντι στη Χετάφε.
Η Χετάφε ήταν η ομάδα που έμελε να σπά-
σει την κατάρα της Σεβίλλης, η οποία με το 
2-1 στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» για τη 
16η αγωνιστική της La Liga πανηγύρισε 
την πρώτη εντός έδρας νίκη της στο φετινό 
πρωτάθλημα.
Οι Ανδαλουσιάνοι μπήκαν δυνατά στον 
αγωνιστικό χώρο και έχασαν ευκαιρίες 
μέχρι ο Μάρκος Ακούνια να κάνει το 1-0 
στο 36’. Το 2ο ημίχρονο ήταν πιο ανοιχτό, 
με τις δύο ομάδες να χάνουν ευκαιρίες και 
τον Ράφα Μιρ στο 80’ να «κλειδώνει» τη 
νίκη. Το μόνο που κατάφεραν οι Μαδρι-
λένοι ήταν να μειώσουν λίγο αργότερα με 
τον Μπόρχα Μαγιοράλ.

Βαλένθια: Ο Μπακασέτας βρί-
σκεται στα μεταγραφικά πλάνα 
του Γκατούζο σύμφωνα με τους 
Ισπανούς
Παίκτες για να ενισχύσει τη μεσοεπιθετική 
της γραμμή αναζητά η Βαλένθια. Ο Τζε-
νάρο Γκατούζο σε σχετική ερώτηση που 
δέχτηκε τόνισε πως ψάχνει για παίκτες 
που κάνουν τη διαφορά.
Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία 
ένας από τους παίκτες που εξετάζει είναι ο 
Τάσος Μπακασέτας. Μάλιστα, βρίσκεται 
ψηλά στη λίστα του αφού έχει πολλά από 
τα στοιχεία που ψάχνει ο Ιταλός κόουτς.
Πρώτος στόχος είναι ο Φλοριάν Γκρίλιτς 
του Άγιαξ. Μάλιστα ο Αυστριακός είχε 
φτάσει κοντά στη Βαλένθια το περασμένο 
καλοκαίρι αλλά κατέληξε στην Ολλανδία.
Κάπου εκεί εμπλέκεται και το όνομα του 
Τάσου Μπακασέτα. Η Βαλένθια δε θέλει 
να δώσει πολλά χρήματα και για την ακρί-
βεια αναζητά παίκτη με τη μορφή του 
δανεισμού.
Ο 29χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός βρί-
σκεται στους παίκτες που έχει ξεχωρίσει 
ο Γκατούζο και το προσεχές διάστημα θα 
αποφασίσει εάν θα κινηθεί για την από-
κτησή του.

Ατλέτικο - Μπαρτσελόνα 0-1: 
Ο Ντεμπελέ την άφησε μόνη 
πρώτη στη La Liga

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «ισοφάρισε» 
τις νίκες της περσινής σεζόν και ο Τεν Χαχ 
έκανε ρεκόρ συλλόγου



6713 Ιανουαρίου 2023
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Η Νέα Σαλαμίνα κέρδισε την ΑΕΚ με 4-0 σε μονό παιχνίδι κυπέλλου 
και έτσι οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται στην επόμενη φάση. Μποτεάκ, 
Καρλίτος και Ντορεγκαράι (2) τα γκολ της ομάδας του Πουρσαϊτίδη.
Οι γηπεδούχοι είχαν μπει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, προ-
σπάθησαν από τα δύο άκρα να επιτεθούν και μέχρι το 15’ απαρίθ-
μησαν δύο καλές στιγμές με Τσίκο και Μποτεάκ.

Στο 12’ είχαν και οι κιτρινοπράσινοι καλή ευκαιρία, μιας και η κεφαλιά του 
Σανχούρχο σταμάτησε πάνω σε σώμα συμπαίκτη του και πιο συγκεκρι-
μένα του Τρισκόφσκι, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο αρχηγός της ΑΕΚ αστό-
χησε από πλεονεκτική θέση.
Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο και στο 18’ ο Μάντζεκ σημάδεψε το 
δοκάρι, σε μια φάση που προηγήθηκαν διαμαρτυρίες της Νέας Σαλαμίνας 
για χέρι του Εγγλέζου σε σουτ του Φλοριάν. Το VAR φώναξε τον Αντωνίου, 
ο ρεφ αποφάσισε πέναλτι και Μποτεάκ στο 20’ έκανε το 1-0.
Το συγκρότημα του Όλτρα ανέβηκε μετά από το γκολ που δέχθηκε, πίεσε 
και έψαξε την ισοφάριση. Στο 24’ ο Ανδρέου με κεφαλιά έστειλε την μπάλα 
λίγο έξω, ενώ στο 26’ ο Τρισκόφσκι από κοντά δεν κατάφερε να βρει 
δίχτυα και του στέρησε ο αντίπαλος κήπερ το 1-1.
Στο 29ο λεπτό οι κιτρινοπράσινοι είχαν δοκάρι, καθώς ο Εγγλέζου με 
σέντρα-σουτ σημάδεψε την οριζόντια δοκό του Μελίσσα.
Ο ρυθμός μετά το 35’ έπεσε, η ΑΕΚ είχε την κατοχή αλλά αδυνατούσε να 
φτιάξει περαιτέρω ευκαιρίες και το 1-0 παρέμενε. Σε χρόνους καθυστερή-
σεων ο Τρισκόφσκι τραυματίστηκε στην μέση μετά από μονομαχία με τον 
Ντιακιτέ και αποχώρησε με φορείο.
Μάλιστα στην τελευταία φάση των πρώτων 45’ ο Εγγλέζου στάθηκε ξανά 
άτυχος, αφού η απευθείας εκτέλεση φάουλ του σταμάτησε στο δοκάρι. 
Δεύτερο δοκάρι στο ματς για την ΑΕΚ, αμφότερα δια ποδός του αριστε-
ρού της μπακ.
Όσον αφορά τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου, είχαμε 4-6 οι τελικές, 
2-3 στον στόχο. 0-5 τα κόρνερ και 41%-59% η κατοχή.
Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Όλτρα έκανε τρεις αλλαγές, με 
στόχο να βοηθήσει την ΑΕΚ να γίνει πιο επιθετική. Ο Πουρσαϊτίδης συνέ-
χισε με τους ίδιους 11.
Στο 52’ η Νέα Σαλαμίνα πέτυχε ένα καθοριστικό γκολ, αφού ο Καρλί-
τος πήρε πάσα πάρε βάλε από τον Τσίκο και απέναντι από τον Τούμπα 
σκόραρε για το 2-0. Στο 55’ προσπάθησε να μειώσει για τους φιλοξε-
νούμενους ο Εγγλέζου, αλλά το σουτ του κόντραρε και σταμάτησε στον 
Μελίσσα.
Οι κιτρινοπράσινοι βγήκαν ψηλά να πιέσουν, άφησαν φυσιολογικά 
χώρους στα μετόπισθεν και στο 63’ ο Μποτεάκ δεν κατόρθωσε να νική-
σει τον αντίπαλο κήπερ σημαδεύοντας το δοκάρι (παρέμβαση έκανε και 
ο Τούμπας).
Στο 65’ ο Όλτρα τα έπαιξε όλα για όλα, καθώς απέσυρε από το ματς τον 
Εγγλέζου και έβαλε στην θέση του τον Ολατούντζι.
Με το πέρασμα των λεπτών η ΑΕΚ είχε όλο και περισσότερο την κατοχή, οι 
ερυθρόλευκοι έκλειναν σωστά τους διαδρόμους και το 2-0 παρέμενε. Οι 
δύο προπονητές ήταν όρθιοι, έδιναν οδηγίες και ζούσαν με τον δικό τους 
τρόπο τον αγώνα.
Στο 79’ ένα σουτ του Φαράζ κόντραρε και έφυγε σε κόρνερ, με τους φιλο-
ξενούμενους να απειλούν σε αυτή την φάση. Η κόντρα στον Οφόρι, η 
μπάλα κτύπησε και στο δοκάρι.
Οι γηπεδούχοι κλείδωσαν οριστικά την πρόκριση στο 81’, αφού ο Καρλί-
τος στην κόντρα έκανε το σουτ και ο Ντορεγκαράι με προβολή έστειλε στα 
δίχτυα του Τούμπα την μπάλα για το 3-0.
Στο ‘’Αμμόχωστος’’ είχαν κριθεί τα πάντα, η Νέα Σαλαμίνα ήταν αυτή που 
κρατούσε το εισιτήριο για την επόμενη φάση κυπέλλου και μάλιστα στο 
90+2’ ο Ντορεγκαράι έκλεψε την μπάλα από τον Μικέλ για να διαμορφώ-
σει το τελικό σκορ (4-0) με το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Να προσθέ-
σουμε πως στο 90’ ο Μάμας αποβλήθηκε από τον ρεφ του αγώνα για μαρ-
κάρισμα πάνω στον Μαργκάσα.
Το τελικό σφύριγμα του Μενέλαου Αντωνίου έδωσε και επίσημα την πρό-
κριση στους γηπεδούχους, που το πανηγύρισαν έξαλλα.

Στην διαδικασία των πέναλτι κρίθηκε το 
εισιτήριο για τους «8» του κυπέλλου στο 
ντέρμπι της Λεμεσού ανάμεσα σε ΑΕΛ και 
Απόλλωνα.

Ο
ι δυο ομάδες ολοκλήρωσαν τον αγώνα χω-
ρίς τέρματα και με αποτέλεσμα τα πάντα να 
κριθούν στην διαδικασία των πέναλτι. Εκεί 
οι παίκτες του Γιανέφσκι ήταν εύστοχοι σε 

αντίθεση με του Κωνσταντίνου Μακρίδη με τον Αλε-
σάμι να αστοχεί και τον Απόλλωνα να χάνει την πρό-
κριση. 
Στο 10ο λεπτό καταγράψαμε την πρώτη μεγάλη ευκαι-
ρία στο ντέρμπι. Ο Χέντι από καλή θέση μέσα 
στην περιοχή έκανε το δυνατό σουτ η 
μπάλα που είχε πορεία προς την εστία 
κόντραρε σε παίκτη της ΑΕΛ και κατέ-
ληξε σε κόρνερ. 
Στο 14ο λεπτό ήρθε η πρώτη τελική 
προσπάθεια για την ομάδα της ΑΕΛ. 
Ο Τζαλμά από πολύ μακριά εκτέλεσε το 
φαουλ αναγκάζοντας τον Γιοβάνοβιτς σε 
μεγάλη επέμβαση στέλνοντας την μπάλα σε 
κόρνερ. 
Στο 20ο λεπτό η ΑΕΛ βρέθηκε μια ανάσα από το να 
ανοίξει το σκορ ωστόσο στάθηκε άτυχη. Ο Τσιμπόλα 
έκανε την παράλληλη μπαλιά στην περιοχή του Γιοβά-
νοβιτς με τον Μπεραχίνο να κάνει την προβολή και την 
μπάλα να σταματά στο κάθετο δοκάρι του τερματοφύ-
λακα του Απόλλωνας χάνοντας έτσι μεγάλη ευκαιρία 
για να βάλει μπροστά στο σκορ την ομάδα της ΑΕΛ. 
Στο 32ο λεπτό ήρθε η απάντηση στις ευκαιρίες από 
τον Απόλλωνα. Σε πρώτο χρόνο ο Πίττας μέσα από 
την μικρή περιοχή δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα και 
αυτή κατέληξε στον Χέντι ο οποίος έκανε το δυνατό 
σουτ με την μπάλα να κτυπά σε παίκτη της ΑΕΛ και να 
καταλήγει σε κόρνερ. 
Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η ΑΕΛ στά-
θηκε και πάλι άτυχη. Ο Σις πήρε την μπάλα από πλάγια 
μπήκε στην περιοχή έκανε το φαλτσαριστό πλασέ με 
την μπάλα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι του Γιο-
βάνοβιτς. 
Στο β’ μέρος το παιχνίδι είχε άγρια ομορφιά. Αρκετά 
τα φουλ, δυνατές μονομαχίες αρκετές κίτρινες κάρτες 
που δεν βοήθησαν στον ρυθμό του αγώνα. Με απο-
τέλεσμα να φτάσουμε στο 80ο λεπτό για να δούμε την 
πρώτη τελική προσπάθεια και ήταν για την ΑΕΛ. Ο 
Μακρής έκανε το δυνατό σουτ με τον Γιοβάνοβιτς να 
διώχνει την μπάλα και τον αγώνα να οδηγείται την ημί-
ωρη παράταση. 
Στην παράταση η κούραση έκανε την εμφάνιση της με 
τις δυο ομάδες να προσέχουν πρώτα την άμυνα τους 

και μετά την επίθεση. Στο Α’ μέρος μια καλή στιγμή με 
την απευθείας εκτέλεση φαουλ του Γιόστεν να καταλή-
γει στα χέρια του Μούριελ στο 101’. Στο β’ μέρος της 
παράτασης άλλες δυο καλές ευκαιρίες και για τις δυο 
ομάδες. Αρχικά ο Μιλιτισάνου στο 117 πήρε την κεφα-
λιά με την μπάλα να καταλήγει έξω και στο 119’ ο Γιό-
στεν το πλασέ από το ύψος της περιοχής η μπάλα στον 
Μούριελ. Δεν άλλαξε κάτι μέχρι το τέλος και η πρό-
κριση κρίθηκε στην διαδικασία των πέναλτι. 
Στην διαδικασία των πέναλτι η ΑΕΛ κέρδισε με 5-4 
αφού ο μοναδικός που αστόχησε από την άσπρη 
βούλα ήταν ο Αλεσάμι του Απόλλωνα.

Γιανέφσκι: «Συγχαρητήρια σε όλους... μας 
άξιζε η πρόκριση»

Δηλώσεις παραχώρησε ο προπονητής της 
ΑΕΛ, Τσέντομιρ Γιανέφσκι, μετά το τέλος 
του ντέρμπι με τον Απόλλωνα.
Αναλυτικά:
«Δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα 
που δίνω συγχαρητήρια για τη νίκη, 
μετά και τη νίκη με το ΑΠΟΕΛ. Συγχα-

ρητήρια στους ποδοσφαιριστές και στο 
σταφ και στον βοηθό μας, Μάριο Ζαχα-

ρίου, που δεν ήταν σήμερα στο γήπεδο γιατί 
ήταν άρρωστος. Συγχαρητήρια και στον κόσμος μας. 
Κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι από τότε που ήρθα. 
Φτιάξαμε αρκετές φάσεις στο 90λεπτο και είναι κρίμα 
που δεν σκοράραμε. Παίζαμε με τον περσινό πρω-
ταθλητή και μεγαλύτερο μας αντίπαλο και δεν ήταν 
εύκολο. Πιστεύω μας άξιζε η πρόκριση. Δεν πέτυχαμε 
ακόμη κάτι, προκριθήκαμε στους οκτώ, ο τελικός είναι 
πολύ μακριά. Επικεντρωνόμαστε στο επόμενο ματς με 
την Ομόνοια»
Για τη σημαντικότητα του αγώνα: «Ήταν πολύ σημα-
ντική νίκη για την ομάδα. Έχουμε στόχο την Ευρώπη 
και το κύπελλο είναι ένας δρόμος που οδηγεί στην 
Ευρώπη. Σε τρεις μέρες κερδίσαμε ΑΠΟΕΛ και Απόλ-
λωνα μας δίνει ψυχολογία αυτό, με ένα μικρό ρόστερ 
γιατί είχαμε πολλούς τραυματίες».
Αν θα επηρεάσει το γεγονός πως η ΑΕΛ έχει μικρό 
ρόστερ: «Θα πρέπει να κάνουμε rotation για τα επό-
μενα παιχνίδι χωρίς να χάσουμε την ποιότητα μας. 
Έχουμε το παιχνίδι με την Ομόνοια θα δούμε τι θα 
κάνουμε. Θα δούμε ποιοι θα επιστρέψουν και πως 
μπορούμε να διαχειριστούμε το ρόστερ».
Για τις μεταγραφές: «Έξι παιχνίδια χωρίς να δεχθούμε 
γκολ τώρα πρέπει να φτιάξουμε την επίθεση. Μετά τον 
τραυματισμό του Μπάστος θέλουμε έναν παίκτη στην 
άμυνα ίσως να πάρουμε έναν αμυντικό που να παίζει 
και στα άκρα. Θα πάρουμε παίκτες στα φτερά και θα 
δούμε αν πάρουμε κάποιο επιθετικό ή παίκτη που να 
παίζει και στα άκρα».

ΑΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ 0-0 (5-4 πεν)

Πρόκριση στους «8» στα πέναλτι για 
την ΑΕΛ 

Διαστημική Νέα Σαλαμίνα, με τεσσάρα 
πέταξε εκτός την ΑΕΚ!



68 13 Ιανουαρίου 2023
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Η 
Μονακό διπλασίασε τις νίκες της επί του 
Ολυμπιακού αφού επικράτησε και στο γή-
πεδό της με 64-60. Οι «ερυθρόλευκοι» έ-
παιξαν σπουδαία άμυνα, όμως η επίθεσή 

τους μετά το 14’ της αναμέτρησης σταμάτησε να λει-
τουργεί, πρωταγωνίστησαν η αστοχία και τα λάθη με 
αποτέλεσμα την ήττα. Πάντως παρά τα άσχημα στατι-
στικά, οι παίκτες του Μπαρτζώκα εξάντλησαν τα πε-
ριθώρια και διεκδίκησαν τη νίκη μέχρι τα τελευταία 
δευτερόλεπτα.
Το παιχνίδι ξεκίνησε όπως ήθελε ο Γιώργος Μπαρ-
τζώκας. Η άμυνα των παικτών του δυσκόλευε τους 
γηπεδούχους να βρουν τον δρόμο για το καλάθι ενώ 
στην άλλη πλευρά ο Παπανικολάου με 5 δικούς του 
πόντους έκανε το 2-9 (4’). Οι «ερυθρόλευκοι» έπαι-
ζαν συγκλονιστική άμυνα και είχαν απενεργοποιήσει 
εντελώς τον Τζέιμς τον οποίο οδηγούσαν σε άστοχα 
σουτ και λάθη. Ο Φαλ πήρε μπάλες στην επίθεση 
ανεβάζοντας κι άλλο τη διαφορά (4-16, 8’).
Ο Ολυμπιακός μπορεί στην επίθεση 
να ήταν άστοχος από τα 6.75, όμως 
είχε την υπομονή να ακουμπήσει 
τη μπάλα στους ψηλούς τους. Ο 
Μπλακ αντικατέστησε επάξια τον 
Φαλ και η διαφορά πήγε στο +14 
(10-24, 13’). Ο Τζέιμς βρήκε ρυθμό 
και με 3/3 τρίποντα έδωσε σημα-
ντική ανάσα στη Μονακό, όμως οι 
«ερυθρόλευκοι» δε σάστισαν και 
παρέμειναν μπροστά με ικανοποιητική 
διαφορά (19-28, 15’). Ο Πίτερς με 2/2 τρίπο-
ντα βοήθησε στο να μη χαθεί η ηρεμία στο ξέσπασμα 
των Μονεγάσκων (22-34, 17’). Η Μονακό πάντως 
τελείωσε καλύτερα το ημίχρονο και με σερί 9-0 χάρη 
σε Τζέιμς και Οκόμπο πήγε στα αποδυτήρια έχοντας 
μειώσει σε 31-34.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο όπως 
τελείωσε το πρώτο, με αρκετά λάθη και πολλά 
άστοχα σουτ τριών πόντων υπό καλές προϋποθέ-
σεις. Η Μονακό προσπέρασε με 39-36 (23’) και 
43-39 (26’), με την άμυνα των παικτών του Μπαρ-
τζώκα να ήταν αυτή που τον διατηρούσε κοντά στο 
σκορ. Στο μπάσκετ όμως πρέπει να βάλεις καλάθι για 
να νικήσεις και οι Πειραιώτες είχαν αποκτήσει σημα-
ντικό πρόβλημα στην μπροστινή πλευρά του γηπέ-
δου με αποτέλεσμα το δεκάλεπτο να ολοκληρωθεί 
με 46-42.
Στην τελευταία περίοδο το κάρφωμα του ΜακΚί-
σικ στον αιφνιδιασμό μείωσε σε 48-45, αλλά στην 
αμέσως επόμενη κατοχή ο Ντιαλό σκόραρε έμμεσο 
τετράποντο για το 52-45 (33’). Ο Ολυμπιακός δεν 
ήθελε να εγκαταλείψει, αναζητούσε ένα δίλεπτο 

καλού μπάσκετ ώστε να προσθέσει πίεση στους 
Μονεγάσκους. Ο Μπλακ με φόλοου έφερε τη δια-
φορά στο όριο (52-51, 35’), όμως στο 38’ η Μονακό 
βρήκε τρίποντα από τους Ντιαλό και Μακαντού μετα-
τρέποντας το σκορ σε 59-53. Ο Πίτερς και ο ΜακΚί-
σικ όμως απάντησαν με τον ίδιο τρόπο. Πίτερς και 
Σλούκας αστόχησαν στις προσπάθειές τους, ο Τζέιμς 
όχι και μετά από 1/2 βολές των Ντιαλό και Σλούκα η 
Μονακό επικράτησε με 64-60.

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 88-94: Η 
πιο άδικη ήττα
Ο Παναθηναϊκός έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαι-
ρία να νικήσει τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ, αλλά 
το σοβαρό διαιτητικό λάθος έστειλε το ματς στην 
παράταση όπου ο Χέιζ έριξε τη χαριστική βολή στους 
«πράσινους» για το 88-94.
Ο Παναθηναϊκός έχει κάθε δικαίωμα να «φωνάζει» 

το σοβαρό λάθος των διαιτητών, τα οποία 
πήραν την μπουκιά μέσα από το στόμα 

των «πρασίνων»! Συγκεκριμένα δεν 
καταλογίστηκε εξίσου πεντακάθαρο 
φάουλ του Μπούκερ πάνω στον 
Πονίτκα στα 5’’ πριν από το τέλος, 
το οποίο θα έστελνε τον Αμερικανό 
γκαρντ/φόργουορντ στην γραμμή 
για τις βολές που θα μπορούσαν να 

χαρίσουν τη νίκη στον Παναθηναϊκό.
Από την άλλη κανείς δεν θα μιλούσε 

για αυτά εάν ο Λι δεν έκανε το χαζό λάθος 
στην επαναφορά της μπάλας με το σκορ στο 

78-75 όπου ακολούθησε το τρίποντο του Γκούντου-
ριτς που πατούσε στην γραμμή. Και φυσικά οι «πρά-
σινοι» στα τελευταία 5’’ είχαν διπλή ευκαιρία για τη 
νίκη αλλά τα σουτ των Μπέικον και Πονίτκα δεν βρή-
καν στόχο.
Όχι τίποτε άλλο, αλλά πήγε χαμένη και η μεγάλη προ-
σπάθεια που είχε προηγηθεί, ειδικά στα επιθετικά 
ριμπάουντ, όπου ο Παναθηναϊκός έκανε πραγμα-
τική θραύση «κατεβάζοντας» 26 «σκουπίδια» στην 
ρακέτα της Φενέρμπαχτσε. Ο Πονίτκα (αν και μοι-
ραίος) ήταν συγκινητικός έχοντας 11 ριμπάουντ, τα 
10 εκ των οποίων επιθετικά, ο Μπέικον έκανε τη δου-
λεια του στο σκοράρισμα παίζοντας πολύ καλύτερα 
σε σχέση με τα προηγούμενα ματς, ενώ στα ριμπά-
ουντ βοήθησε και με το παραπάνω ο Γκουντάιτις.
Όμως στο έξτρα πεντάλεπτο ο Χέιζ επιβεβαίωσε 
το καλό του βράδυ και με συνεχόμενους πόντους 
δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να «σπάσει» το αρνη-
τικό σερί. Συγκεκριμένα τελείωσε το ματς έχοντας 
24 πόντους με 6/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα και 3/4 
βολές.

Μονακό - Ολυμπιακός 64-60
Τα ‘σπασε κι έχασε 

Ο Ολυμπιακός σούταρε άθλια (46.2%διπ. 27.6%τριπ., 57.1%βολ.) και ηττήθηκε εκτός έδρας από 
τη Μονακό με 64-60 παρά την καλή του άμυνα κι έχασε ευκαιρία να μείνει στην κορυφή

Περιστέρι - Ντιζόν 92-88 
Άντεξε στην παράταση 
και πάει για πρόκριση στη 
Γαλλία

Το αλύγιστο Περιστέρι 
Bwin επικράτησε της 
Ντιζόν με 92-88 στην 
παράταση, ισοφάρισε τη 
σειρά των play-in του BCL 
και πάει για την πρόκριση 
στο Game 3 στη Γαλλία.

Χ
αρακτήρα έδειξε το 
Περιστέρι Βwin σε έ-
να πολύ οριακό ματς 
κόντρα στη Ντιζόν. Η 

ομάδα του Βασίλη Σπανούλη 
επικράτησε με 92-88 στην πα-
ράταση, έκανε το 1-1 στη σει-
ρά των play-in του BCL και θα 
πάει στη Γαλλία για να παίξει 
τα... ρέστα του για την πρόκρι-
ση. Ο Χρόβατ είχε την ευκαι-
ρία να δώσει νίκη και πρόκρι-
ση στην ομάδα του στην κα-
νονική διάρκεια, αλλά την έ-
χασε. Και στο έξτρα πεντάλε-
πτο το Περιστέρι ήταν ψύχραι-
μο στις τελευταίες φάσεις και 
τις βολές του στο τέλο με τον 
Φρανσίσκο και τον Ντένμον, 
οδηγώντας τη σειρά σε Game 
3 στη Γαλλία που θα κριθεί η 
πρόκση
Για το Περιστέρι Bwin ο Αγρα-
βάνης ε ίχε 16 πόν τους, ο 
Φρανσίσκο είχε 19 με 8 ασίστ, 
ο Μπίλαν είχε 16 πόντους και 
8 ριμπάουντ, ενώ ο Ντένμον 
είχε 16 και 7 ασίστ. Στον αντί-
ποδα ο Ντουκότ τελείωσε με 
21 πόντους, ενώ 18 πόντους 
με 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ 
μέτρησε ο Χρόβατ και 20 είχε 
ο ΜακΝτάφι.
To καθοριστικό Game 3 της 
σειράς θα γίνει την Τετάρτη 18 
Γενάρη στην έδρα της Ντιζόν.
O Aγραβάνης έκανε το 7-6 για 
το Περιστέρι Bwin στα μέσα 
της πρώτης περιόδου. Ο Έλλη-
νας ψηλός δημιουργούσε προ-
βλήματα στην άμυνα της Ντι-
ζόν και έφτασε σ τους επτά 
πόντους, κάνοντας το 10-8. Ο 
ΜακΝτάφι με ωραίο τελείωμα 
σκόραρε για το 12-15 στο 8’. 

Ο Χρόβατ με τρίποντο έκανε 
το 12-20 και έφτασε τους 10 
πόντους.
Οι Γάλ λοι  ξ έφυγαν με 12 
πόν τους, αφού ο Ντουκότε 
ευστόχησε σε τρίποντο για το 
16-28 στο 13’. Ο Φρανσίσκο 
μείωσε σε 22-28 με τρίποντο, 
αναγκάζοντας σε timeout τη 
Ντιζόν. Ο Φρανσίσκο το πήρε 
πάνω του και ισοφάρισε σε 
28-28 στα μέσα της περιόδου. 
Ο Ντουκότ έγραψε το 37-40 
στην τελευταία φάση του ημι-
χρόνου.
O Mπίλαν σκόραρε γ ια το 
49-47 του Περιστερίου Bwin. 
O Mπίλαν έδινε λύσεις στην 
ομάδα του Σπανούλη και 
έγραψε το 56-54, ενώ ο Κασε-
λάκης από τη γωνία έκανε το 
61-54 στο 28’. Ο ΜακΝτάφι 
μείωσε σε 61-59 στο 29’, αλλά 
ο Φρανσίσκο απάντησε για το 
64-59.
Ο Ντένμον έγραψε το 73-71, 
πέντε λεπτά για το τέλος του 
ματς, ένώ ο Μπρέμπλι έδωσε 
προβάδισμα για το 73-74 στη 
Ντιζόν. Ο Τζούστον σκόραρε 
για το 75-74 στο 38’. Ο Ντέ-
νμον έκανε το 78-74 με τρί-
ποντο. Ο Χόλστον μείωσε σε 
78-76, ενώ ο Ντένμον έκανε το 
80-76. Ο ΜακΝτάφι μείωσε σε 
80-79 στα 28 δευτερόλεπτα. 
O Mωραϊτης έκανε το 81-79, 
με τον Γουέρ να ισοφαρίζει, 14 
λεπτά για το τέλος. O Mωρα-
ϊτης έκανε πέντε δευτερόλε-
πτα στην επαναφορά, μια από-
φαση των διαιτητών που έκανε 
έξαλλους τους ανθρώπους του 
Περιστερίου. Ο Χρόβατ αστό-
χησε για τρεις και το ματς πήγε 
στην παράταση.
Ο Μπίλαν έκανε το 88-85 στο 
42’, ενώ ο Γουέρ στο 44’ ισο-
φάρισε σε 88-88. Ο Μπίλαν 
έκανε το 89-88 στα 39 δευτε-
ρόλεπτα. Ο Φρανσίσκο έκανε 
το 90-88 στα 12 δευτερόλε-
πτα, ενώ ο Ντένμον έγραψε το 
92-88.
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Τριάρα με γκολάρες, Τριάρα με γκολάρες, 
νέο αίμα και άνετη νέο αίμα και άνετη 
πρόκριση στους «8»πρόκριση στους «8»
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