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“Η ευτυχία 

δεν είναι κάτι 

ετοιμοπαράδοτο. 

Επέρχεται με τις 

πράξεις μας” 

Δαλάι Λάμα

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Θέλω κι εύχομαι να σας 
βρίσκω όλους καλά με τα 

αγαπημένα σας πρόσωπα. Θα ήθελα 
την συμπάθεια σας που παίρνω λίγο 
χώρο από το «Γράμμα του Εκδότη» για 
να ευχαριστήσω σε Καναδά – Αμερική 
– Αυστραλία όλους τους αμέτρητους 
φίλους αναγνώστες που μου στείλατε 
τις ευχές σας για την ονομαστική μου 
εορτή. Κάθε χρόνο λαμβάνω ευχές, αλλά 
το φετινό ήταν κάτι πρωτόγνωρο, όπως 
θα δείτε και στο facebook.  Εκατοντάδες 
φίλοι και κυρίως από παλιές καλές 
ημέρες με αναρίθμητα τηλέφωνα, 
μηνύματα σε messenger και e-mail με 
κάνατε και δάκρυσα.
Δεν είναι οι ευχές είναι ότι σε όλη 
αυτήν την ξεχωριστή διαδρομή 55 ετών 
κάτι έσπειρα που έμεινε. Ευχάριστη 
ανάμνηση. Δεκάδες καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις σε Αμερική και Καναδά. 
Τηλεόραση, ράδιο κι εφημερίδα 
αγαπήθηκαν από τον ελληνισμό της 
διασποράς κι έμειναν παρακαταθήκη 
σε κάποιο ντουλαπάκι της ιστορίας της 
ομογένειεας. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Στην δύση αυτή της 55χρονης καριέρας 
κι εποχής οι όμορφες αναμνήσεις είναι 
αυτό που μας κρατάει ζωντανούς και 
θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να 
είστε καλά και να περνάτε όμορφα με τις 

οικογένειες σας, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα 
δισέγγονα και τους φίλους. Ο Θεός να σας 
δίνει κουράγιο και δύναμη να γεμίζετε 
την καθημερινότητα σας με πράγματα 
που διαιωνίζουν τα ήθη και τα έθιμα μας, 
τον πολιτισμό μας για την διαιώνιση της 
πατρίδος μας και της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς.
Δεν χρειάζονται ειδικά πανεπιστημιακά 
πτυχία για αυτό, οι γονείς που τα έμαθαν 
και σε εμάς δεν είχαν οι περισσότεροι 
πανεπιστημιακές γνώσεις. Ήταν 
άνθρωποι του μόχθου, που προσπάθησαν 
σκληρά και τίμια να μας μεγαλώσουν 
και να μας γαλουχίσουν με τις αξίες της 
φυλής μας. Συνεχίστε και εσείς να τα 
μεταλαμπαδεύετε στα παιδιά σας.
Φυσικά, οι εποχές άλλαξαν και δεν είναι 
πολύ εύκολο. Δεν πειράζει, εσείς κάντε το 
καθήκον σας κι έχει ο Θεός!
Και πάλι σας ευχαριστώ που αγαπάτε 
την προσπάθεια μου με πρώτους τους 
Έλληνες επιχειρηματίες που χωρίς 
την συμβολή αυτών δεν θα υπήρχα και 
μέχρι να τελειώσω κι εδώ και 55 χρόνια 
ΦΩΝΑΖΩ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
Εύχομαι να είμαστε καλά, θα τα 
ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΥΧΕΣ ΣΑΣ
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Qatargate - Εύα Καϊλή: Παραμένει στη φυλακή για ακόμη έναν 
μήνα 

Τ
ην παράταση της κράτησης της Εύας Καϊλή στις φυλα-
κές του Χάρεν για την υπόθεση του Qatargate αποφά-
σισαν οι Βέλγοι δικαστές.
Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής θα μπορεί να αιτηθεί εκ 

νέου την αποφυλάκισή της σε ένα μήνα.
Όπως είπε ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δεν 
θ’ ασκήσει έφεση στην απόφαση των Βέλγων δικαστών.
Ο ίδιος επέμεινε στην καταγγελία του ότι η Εύα Καϊλή υπέστη 
βασανιστήρια στο κελί της αστυνομίας, όπου την ανάγκασαν 
να παραμείνει μετά τη συμπληρωματική της κατάθεση, στις 
11 Ιανουαρίου.
Χαρακτηριστικά, υποστήριξε ότι η Εύα Καϊλή «έζησε σκη-
νές που θυμίζουν Εξπρές του Μεσονυχτίου. Της βγάζουν το 
παλτό και εκείνη λέει κρυώνω, ζητά κουβέρτα, δεν της έδω-
σαν, της άφησαν τα φώτα ανοιχτά όλη τη νύχτα. Είχε περίοδο, 
και δεν την άφηναν να καθαριστεί».
 Είπε ακόμη πως ο εισαγγελέας ανέφερε ότι είναι επικίνδυνο 
«να καταστραφούν έγγραφα», αν αφεθεί ελεύθερη η Εύα 
Καϊλή και ότι υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει επικοινωνία με 
τον Αντόνιο Παντσέρι.
Στην ανακοίνωση της βελγικής Δικαιοσύνης αναφέρονται τα 
εξής: Στο πλαίσιο μιας μεγάλης κλίμακας έρευνας της Ομο-
σπονδιακής Εισαγγελίας για τη φερόμενη εγκληματική οργά-
νωση, διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, η E.K. εμφανίστηκε σήμερα το απόγευμα 
ενώπιον των προδικαστικών τμημάτων του Πρωτοδικείου 
της Βρυξέλλες.
Στη διάταξή του σήμερα το πρωί, το προ-συμβούλιο επιβε-
βαίωσε την προδικαστική κράτηση της E.K.
Εάν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής εντός 24 ωρών, 
θα εμφανιστεί ενώπιον του κατηγορητηρίου τμήματος του 
Εφετείου των Βρυξελλών εντός 15 ημερών.
Προς το συμφέρον της έρευνας, δεν θα δοθούν περαιτέρω 
πληροφορίες προς το παρόν. Ο Τύπος θα ενημερώνεται για 
τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση αυτή μέσω δελτίων 
Τύπου.
Νωρίτερα, καταγγελίες για βασανιστήρια και για μεσαιωνι-
κές συνθήκες κράτησης έκαναν οι δικηγόροι της Εύας Καϊλή, 
μιλώντας μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικα-
σίας.
Οι κ.κ. Δημητρακόπουλος και κ. Ριζόπουλος είπαν ότι η πελά-
τισσά τους έμεινε στην απομόνωση για 16 ώρες με ανακρί-
σεις ενδιαμέσως, χωρίς παλτό και χωρίς έστω τη δυνατότητα 
να περιποιηθεί τον εαυτό της, καταγγέλλοντας βασανιστήρια 
που θυμίζουν Μεσαίωνα και παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.
Στην απολογία της, η Εύα Καϊλή αναφέρθηκε στο γεγονός ότι 
έχει ένα παιδί 22 μηνών που δεν μπορεί να μένει μόνο του, 

καθώς το βλέπει μόνο μια φορά τον μήνα. Ανέφερε ακόμη ότι 
δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, τονίζο-
ντας ότι άλλοι ευρωβουλευτές είναι ελεύθεροι και ετοιμά-
ζουν την υπερασπιστική τους γραμμή, ενώ η ίδια είναι στη 
φυλακή.
Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος δήλωσε σχετικά: «Κατ’ αρχήν 
θέλω να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας για την 
κυρία Εύα Καϊλή. Θα λέω συνέχεια ότι η Εύα Καιλή είναι 
αθώα. Η Εύα Καϊλή μου ζήτησε να σας μεταφέρω τα εξής. Η 
Εύα Καϊλή δεν είχε καμιά επαγγελματική συνεργασία με τον 
κύριο Παντσέρι. Και τώρα τα δύσκολα και στενάχωρα: Η Εύα 
Καϊλή από την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου έως την Παρασκευή 
13 Ιανουαρίου ήταν σε απομόνωση με απόφαση του ανα-
κριτή. Για 16 ώρες ήταν σε ένα κελί στην Αστυνομία, όχι στη 
φυλακή, με κρύο, ζήτησε μια δεύτερη κουβέρτα και δεν της 
έδωσαν, της πήραν το παλτό. Αυτά είναι βασανιστήρια. Το 
φως ήταν συνεχώς αναμμένο, δεν μπόρεσε να κοιμηθεί για 
ένα λεπτό, είχε περίοδο με πολύ αίμα και δεν της επέτρεψαν 
να πλυθεί. Αυτό συνιστά βασανιστήριο. Η Εύα Καϊλή κατηγο-
ρείται, αλλά υπάρχει πάντα το τεκμήριο αθωότητας, είμαστε 
στην Ευρώπη! Αυτές οι πράξεις παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, είναι βασανιστήρια, 
είναι Μεσαίωνας. Σας παρακαλώ όλους, δημοσιοποιήστε τα 

αυτά, η δημοσιότητα είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Ελπίζω σε 
μια δίκαιη δίκη, είμαστε στην Ευρώπη!».

Κατάρ-gate: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η λογί-
στρια του Παντσέρι
Σε κατ’ οίκον περιορισμό τέθηκε η λογίστρια του φερόμενου 
ως εγκεφάλου του Κατάρ-gate, Αντόνιο Παντσέρι. Η ακρό-
αση της Μόνικα Μπελίνι για να αποφασιστεί η έκδοσή της 
στο Βέλγιο έχει προγραμματιστεί για το τέλος του μήνα, όπως 
μεταδίδει το ιταλικό TgCOM24, ενώ ο δικαστής του Εφετείου 
του Μιλάνου, Ρομπέρτο Αρνάλντι επικύρωσε τη σύλληψή της.
Υπενθυμίζεται ότι η λογίστρια της οικογένειας Παντσέρι, 
συνελήφθη νωρίτερα από τη Μονάδα Οικονομικής και Χρη-
ματοπιστωτικής Αστυνομίας του Μιλάνου κατόπιν εκτέλε-
σης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από 
Βέλγους δικαστές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση 
Κατάρ-gate.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, η φοροτεχνι-
κός ήταν μέρος του δικτύου που «ξέπλενε» τα υψηλά χρημα-
τικά ποσά που έφταναν από το Κατάρ και το Μαρόκο.
Από την πλευρά της, η εφημερίδα Il Fatto Quotidiano ανα-
φέρει ότι μια από τις εταιρείες που φέρονται να χρησιμο-
ποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό, είναι η Equality Consultancy 
srl, η οποία ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2018, με κύριους 
μετόχους τον αδελφό και τον πατέρα του Φραντσέσκο Τζόρ-
τζι. Πρόκειται για μια εταιρεία που ως κύριο αντικείμενό 
της, βάσει του καταστατικού της, είχε την ανάπτυξη σχέσεων 
ανάμεσα σε ΜΚΟ, επιχειρήσεις και «συνομιλητές σε τρίτες 
χώρες».
Κατά την ίδια περίοδο φέρεται να δημιουργήθηκε, πάντα από 
την Μπελίνι και την οικογένεια Τζόρτζι, μια ακόμη εταιρία με 
παρόμοιους στόχους στην Εσθονία.
Ο Παντσέρι, ο κύριος ύποπτος για το «Κατάρ-gate», συνήψε 
συμφωνία με τους βέλγους εισαγγελείς στο πλαίσιο της 
οποίας προβλέπεται γι’ αυτόν ποινή φυλάκισης ενός έτους.
Υπέγραψε μια ομολογία με αντάλλαγμα την εν λόγω ποινή 
φυλάκισης, ένα πρόστιμο και την κατάσχεση όλων των περι-
ουσιακών στοιχείων του που αποτελούν προϊόντα εγκλήμα-
τος και υπολογίζεται ότι η αξία τους ανέρχεται σε περίπου 
ένα εκατομμύριο ευρώ, ανακοίνωσαν βέλγοι ομοσπονδιακοί 
εισαγγελείς. Ο ίδιος συμφώνησε να βοηθήσει την αστυνομία 
στις έρευνές της.
Η συμφωνία συνήφθη αφού ο δικηγόρος του δήλωσε πως 
τα πρόσωπα, σε βάρος των οποίων διεξάγονται έρευνες, κιν-
δυνεύουν με ποινές φυλάκισης έως τεσσάρων ετών και μέσα 
ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο Παντσέρι είχε δώσει στον επί-
σης ύποπτο βέλγο ευρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπέλα 120.000 
ως 140.000 ευρώ.

Δεν θα κάνει έφεση - Ο δικηγόρος 
της μίλησε για βασανιστήρια 
που υπέστη η Ελληνίδα 
ευρωβουλευτής
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Ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης είχε το απόγευμα συ-
νάντηση με τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της εταιρείας υψηλής 

τεχνολογίας Intel, Patrick Gelsinger, στο 
πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φό-
ρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.
Κατά τη συνάντηση με τον κ. Gelsinger 
συζητήθηκαν οι επενδυτικές ευκαιρίες που 
προσφέρει η Ελλάδα και οι δυνατότητες 
συνεργασίας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intel συνε-
χάρη τον Πρωθυπουργό για τις επιδόσεις 
της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. «Κάνατε 
εξαιρετική δουλειά, σε δύσκολες συνθή-
κες», είπε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε συνά-
ντηση με την Πρόεδρο της Μολδαβίας 
Maia Sandu. Εξετάστηκαν οι προκλή-
σεις που απορρέουν από την εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία και την εργαλειο-
ποίηση των εξαγωγών φυσικού αερίου από 
τη Μόσχα.
Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η 
Ελλάδα επενδύει στην ανάπτυξη υποδο-
μών που θα αναβαθμίσουν περαιτέρω 
τον ρόλο της ως κόμβου για την εισροή 
ενέργειας στη νότια Ευρώπη αλλά και ως 
πυλώνα για την ενίσχυση της ενεργειακής 
ασφάλειας και τον απρόσκοπτο εφοδιασμό 
της ευρύτερης περιοχής, περιλαμβανομέ-
νης της Μολδαβίας.

Νταβός: Συνάντηση Μητσοτάκη με 
τον CEO της Intel για τις επενδυτικές 
ευκαιρίες στην Ελλάδα 

Σ
την πατρίδα του και ακριβώς στο ση-
μείο που ο ίδιος επέλεξε, δίπλα στα 
μνήματα των γονέων του στο Τατόι, 
ετάφη εν τέλει ο Κωνσταντίνος Β’, ο 

τελευταίος βασιλέας των Ελλήνων. Η κηδεία 
του, τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου του 2023, 
μεταξύ των άλλων, επιβεβαίωσε ότι, με έ-
ναν παράξενο, σχεδόν ακατανόητο τρόπο, 
η έννοια της μοναρχίας εξακολουθεί να επι-
βιώνει, ασκώντας γοητεία σε κάποιους Ελ-
ληνες που βρέθηκαν χθες στη Μητρόπολη 
των Αθηνών είτε για να αγγίξουν το φέρε-
τρο του τέως βασιλιά, είτε για να δουν ζω-
ντανά τους σημερινούς απογόνους των πά-
λαι ποτέ μοναρχικών οίκων, από ολόκληρη 
την Ευρώπη και όχι μόνον -ή ενδεχομένως 
για όλα αυτά.
Ήταν όλοι αυτοί βασιλόφρονες και νοσταλ-
γοί κάποιου τύπου «ελέω Θεού» μοναρ-
χίας; Στάθηκαν με τις ώρες σε ουρές εκα-
τοντάδων μέτρων παρακινημένοι από την 
ιδεολογία ή την περιέρ-
γειά τους; Προσδοκού-
σαν, άραγε, να παρακο-
λουθήσουν ένα επεισόδιο 
του «Crown» σε ζωντανή 
μετάδοση από το ιστορικό 
κέντρο της Αθήνας; Απο-
ρίες που δύσκολα μπορούν 
να απαντηθούν τεκμηριω-
μένα.
Η αποδημία του Κωνστα-
ντίνου Β’ συνέπεσε με την όξυνση των πολι-
τικών πνευμάτων στην Ελλάδα του 2023, 
λόγω της παρατεταμένης πλην εισέτι ακή-
ρυχτης επισήμως προεκλογικής περι-
όδου. Κι αν ποτέ υπήρχε πιθανότητα για 
την κυβέρνηση να αμφιταλαντευτεί, στην 
τρέχουσα συγκυρία απλώς αποκλείστηκε 
κατηγορηματικά η απόδοση τιμών τέως 
αρχηγού κράτους στον Κωνσταντίνο. Εξού 
και ο τελευταίος άνθρωπος που έφερε τον 
τίτλο του βασιλέα των Ελλήνων, κηδεύτηκε 
σαν απλός πολίτης. Ένας απλός πολίτης, ο 
οποίος, όπως επανέλαβε αρκετές φορές ο 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλά-
δος Ιερώνυμος στη διάρκεια της εξοδίου 
ακολουθίας εις μνήμην του Κωνσταντίνου 
«βασιλέαν ημών γενόμενον». Ένας απλός 
πολίτης, που επηρέασε καθοριστικά τη σύγ-
χρονη ελληνική ιστορία και τιμωρήθηκε 
αυστηρά από την πολιτειακή επιλογή του 
ελληνικού λαού για την συμβολή του, ακού-
σια κατά το πλείστον, στην κατάλυση της 
δημοκρατίας από τη χούντα των συνταγμα-

ταρχών, το 1967.
Ταυτόχρονα, όμως, η τελετή της κηδείας του 
Κωνσταντίνου ήταν καθ’ όλα βασιλική στην 
ουσία της. Αφ’ ενός διότι προσέλκυσε τους 
περισσότερους εστεμμένους, ευγενείς και 
κληρονομικώ δικαιώματι αριστοκράτες, 
μετά από όσους παρέστησαν στην κηδεία 
της βασίλισσας Ελισάβετ. Αφορμής δοθεί-
σης, εύλογα αναρωτιέται κανείς εάν ο Κων-
σταντίνος ήταν κάποιος αιρετός άρχων, η 
τελευτή του θα προσήλκυε ανάλογο πλήθος 
προσωπικοτήτων υψηλής περιωπής;
Εγκυκλοπαιδική και υποθετική η διερώ-
τηση, αλλά το βέβαιον είναι ότι η βασιλεία 
εξακολουθεί, έστω και χωρίς να το διατυ-
μπανίζει, να μένει διασυνδεδεμένη με έναν 
πυκνό ιστό οικογενειακών ή ακόμη και εξ 
αίματος δεσμών. Και, επίσης, να αποτελεί 
υπόδειγμα συνοχής: Οι βασιλείς, πρίγκη-
πες, διάδοχοι, δούκες κ.λπ. που εθεάθη-
σαν στη Μητρόπολη, έστω και εάν το status 

τους συνεπάγεται διευ-
κολύνσεις άπιαστες για 
τους κοινούς θνητούς, 
όπως φερ’ ειπείν τα ταξί-
δια με ιδιωτικά αερο-
σκάφη, έσπευσαν στην 
Ελλάδα για να αποχαι-
ρετίσουν έναν δικό τους 
άνθρωπο. Με σεμνότητα 
και σοβαρότητα, με την 
τάξη και την πειθαρχία 

που ορίζει το βασιλικό πρωτόκολλο. Αντι-
κειμενικά, ακόμη και για τον πλέον ένθερμο 
αντιμοναρχικό, η ανταπόκριση τόσο πολ-
λών ευγενών στο θάνατο του Κωνσταντίνου 
ήταν εντυπωσιακή.
Και ακριβώς επειδή προσήλθαν δεκάδες 
«γαλαζοαίματοι» προκειμένου να μοι-
ραστούν το πένθος με την οικογένεια του 
εκλιπόντος τέως ηγεμόνα, αποκαλύφθηκε 
μία εκδοχή της συμμετρίας των ιστορικών 
γεγονότων: Στη Μητρόπολη των Αθηνών 
ο Κωνσταντίνος Β’ παντρεύτηκε το 1964 
και στη Μητρόπολη των Αθηνών κηδεύ-
τηκε σχεδόν 60 χρόνια αργότερα. Σε αμφό-
τερες τις περιπτώσεις περιστοιχιζόταν από 
μεγάλο αριθμό εκπροσώπων της διεθνούς 
μοναρχίας, έχοντας δίπλα του τη δια βίου 
σύντροφο και μητέρα των πέντε παιδιών 
του, την Άννα-Μαρία. Η οποία, θρηνώντας 
σιωπηλά πάνω από το φέρετρο του Κων-
σταντίνου, αναδείχθηκε στο πλέον χαρα-
κτηριστικό πρόσωπο της όλης νεκρώσιμης 
τελετής.

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Η 
αυλαία έπεσε 
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Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία του κατοχικού στρατού, Χασάν Κουντακτσί, άφησε την τελευταία του πνοή σε 
ηλικία 86 ετών

Τ
ην τελευταία του πνοή άφη-
σε σε ιδιωτικό νοσοκομείο των 
κατεχομένων ο αντιστράτηγος 
εν αποστρατεία του κατοχικού 

στρατού Χασάν Κουντακτσί, ο άνθρω-
πος που ομολόγησε ότι έδωσε εντολή 
για τη στυγερή δολοφονία του Σολω-
μού Σολωμού στο οδόφραγμα της Δε-
ρύνειας, στις 14 Αυγούστου του 1996.
Όπως μεταδίδουν τουρκοκυπρι-
ακά μέσα ενημέρωσης και αναπαρά-
γει ο Alpha News Κύπρου, ο 86χρονος 
πρώην επικεφαλής του Τμήματος Ειδι-
κού Πολέμου του κατοχικού στρατού, 
γνωστός με το παρατσούκλι «Ταμπου-
ραλί Πασάς», αισθάνθηκε αδιαθεσία 
χθες το πρωί, ενώ βρισκόταν στο σπίτι 
του και διακομίστηκε στο νοσηλευτή-
ριο, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη 
καρδιακή προσβολή και εξέπνευσε το 
μεσημέρι. 

Με ένα νεύμα του
Ο Κουντακτσί είχε δηλώσει αμετανό-
ητος για την άνανδρη δολοφονία του 
Σολωμού Σολωμού, τον μοιραίο εκείνο 
Αύγουστο. Εναντίον του η Ιντερπόλ είχε 
εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης 
και έκτοτε δεν ταξίδεψε στο εξωτερικό, 
τονίζοντας ότι προτιμούσε να είναι γνω-
στός ως «ο εγκλωβισμένος διοικητής» 
παρά ως ο διοικητής με κατεβασμένη 
σημαία.
Ο ίδιος εξομολογήθηκε ότι πριν από τα 
επεισόδια είχε ήδη δώσει εντολές σε 
αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του 
Αττίλα που συγκεντρώθηκαν στο οδό-
φραγμα της Δερύνειας, ότι κανείς Ελλη-
νοκύπριος δεν θα περάσει το συρμα-
τόπλεγμα. Όταν ο Σολωμός Σολωμού 
επιχείρησε να κατεβάσει τη σημαία 
της κατοχής από τον ιστό, αρκούσε ένα 
νεύμα του Κουντακτσί με το χέρι του για 
να πυροβοληθεί και να πέσει νεκρός.

Από το Βερολίνο ως την Αμμό-
χωστο
Στις 11 Αυγούστου 1996, περίπου 
8.000 μοτοσικλετιστές συγκεντρώθη-

καν στην Λευκωσία, για να επιχειρή-
σουν το σπάσιμο της πράσινης γραμμής 
και να ακολουθήσουν ειρηνική συμβο-
λική πορεία μέχρι την Κερύνεια.
Ο τότε Πρόεδρος της Κυπριακής Ομο-
σπονδίας Μοτοσικλέτας Γ. Χατζηκώ-
στας κλήθηκε εκτάκτως στο προεδρικό 
μέγαρο από τον Πρόεδρο Κληρίδη, ο 
οποίος τον έπεισε πως η πορεία θα πρέ-
πει να ματαιωθεί για «ύψιστους λόγους 
εθνικής ασφάλειας». Ήταν όμως πάρα 
πολύ αργά. Οι άνθρωποι που βρισκό-
ντουσαν στους δρόμους δεν μπορού-

σαν να ελεγχθούν και έτσι διασπάστη-
καν σε ομάδες χωρίς καμία καθοδή-
γηση και άρχισαν να επιχειρούν το σπά-
σιμο της πράσινης γραμμής, βρίσκοντας 
απέναντι τους πάνοπλους Τούρκους 
στρατιώτες.
Στην Δερύνεια, ενώ οι διαδηλωτές 
όδευαν άοπλοι με τα πόδια προς την 
Αμμόχωστο βρέθηκαν μπροστά σε 
Τούρκους που είχαν κρυφτεί πίσω από 
θάμνους. Μεταξύ τους και ο Τουρκοκύ-
πριος ηγέτης Ραούφ Ντενκτάς που κρα-
τούσε μια φωτογραφική μηχανή για να 
καταγράψει μια προμελετημένη δολο-
φονία από τους «Γκρίζους Λύκους» που 
είχαν επιστρατευτεί ως δήθεν αγανακτι-
σμένοι Τουρκοκύπριοι.
Με ρόπαλα και πέτρες άρχισαν να χτυ-
πούν τους Ελληνοκύπριους διαδηλω-
τές, αφού τους άφησαν να πλησιά-
σουν στα συρματοπλέγματα που είχαν 
απλωθεί στο έδαφος. Σε αυτά τα συρ-
ματοπλέγματα έμπλεξε ο 24χρονος 
Τάσος Ισαάκ, και ανήμπορος να σηκω-
θεί δέχθηκε την επίθεση των «Γκρίζων 

Λύκων», αφήνοντας την τελευταία του 
πνοή, από χτυπήματα με πέτρες, ξύλα, 
και κλοτσιές. Ένα μήνα μετά, η γυναίκα 
του έφερε στον κόσμο την κόρη τους 
την Αναστασία.

Με το τσιγάρο στο στόμα
Στις 14 Αυγούστου του 1996, τελέ-
στηκε στο Παραλίμνι η κηδεία του 
Τάσου Ισαάκ, η οποία έγινε η αφορμή 
για νέα επεισόδια. Μετά την κηδεία 
ομάδα μοτοσικλετιστών αποφάσισε να 
πάει στο σημείο της δολοφονίας στην 
νεκρή ζώνη για να καταθέσει λίγα λου-
λούδια. Η προσπάθεια της κυπριακής 
αστυνομίας και των αδρών του ΟΗΕ να 
τους εμποδίσουν υπήρξε ανεπιτυχής 
και έτσι οι διαδηλωτές βρέθηκαν στην 
νεκρή ζώνη απέναντι από του Τούρκους 
στρατιώτες. Έπεσαν οι πρώτοι πυρο-
βολισμοί, οι οποίοι αντί να διαλύσουν 
το πλήθος το εξαγρίωσαν. Μεταφέρθη-
καν οι τραυματίες προς τις ελεύθερες 
περιοχές και οι υπόλοιποι συνέχισαν 
να βαδίζουν προς το τουρκικό φυλάκιο. 
Ακολούθησαν και άλλοι πυροβολισμοί. 
Ένας μαυροφορεμένος νεαρός, ζητάει 
τσιγάρο και αρχίζει να τρέχει προς τον 
ιστό της τουρκικής σημαίας. Η τηλεο-
πτική κάμερα του Γιάννη Κολιγλιάτη, ο 
οποίος είχε έρθει από την Ελλάδα για να 
καλύψει την κηδεία του Ισαάκ, έγινε η 
«πένα» που έγραψε μια σελίδα της ιστο-
ρίας.
«Εγώ πηγαίνω να κατεβάσω το πανί», 
λέει ο Σολωμού, στον άνθρωπο που 
άνοιξε το πακέτο δίνοντας του το τελευ-
ταίο τσιγάρο. 
«Που πας ρε μαλ.... Γύρνα πίσω. Θα σου 
ρίξουν….». Δεν πέρασαν λίγα δευτε-
ρόλεπτα και ο Σολωμού σκαρφαλώνει 
στον ιστό. Ακούγονται τρεις πυροβολι-
σμοί και ο Σολωμός αγκαλιάζοντας τον 
ιστό γλιστράει στο έδαφος πνιγμένος 
στο αίμα. Συνεχίσουν να ακούγονται 
πυροβολισμοί και το πλήθος πέφτει 
στο χώμα. Τραυματίστηκαν 11 άτομα 
μεταξύ των οποίων και στρατιώτες της 
ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ.

Πέθανε ο Τούρκος αντιστράτηγος που 
έδωσε την εντολή για τη δολοφονία του 
Σολωμού Σολωμού 

Μητσοτάκης: Στις 
πρώτες εκλογές θέλουμε 
αποτέλεσμα που να εγγυάται 
αυτοδυναμία στις δεύτερες 

Τέσσερις-πέντε εβδομάδες θα μεσολαβήσουν 
μέχρι τη δεύτερη κάλπη, είπε σε στελέχη της ΝΔ

Ο 
πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημο-
κρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε 
το απόγευμα στην κοινή συνεδρίαση της Εκτε-
λεστικής Γραμματείας και του Διαγραμματεια-

κού της ΝΔ, που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γρα-
φεία του κόμματος στο Μοσχάτο.
«Μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία, είναι κοινό μυστικό 
ότι το ρολόι χτυπά ανάποδα, το έχω πει δημόσια, το λέω 
κατ’ ιδίαν και σε σας -δεν είναι μυστικό- οι εκλογές θα 
γίνουν είτε τον Απρίλιο είτε τον Μάιο, οι πρώτες εκλογές. 
Οι δεύτερες, θα γίνουν 4 με 5 εβδομάδες μετά, οπότε 
νομίζω μπορείτε να αντιληφθείτε ότι δουλεύουμε με 
ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Μην έχουμε καμία 
αμφιβολία ότι το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών 
είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει τελικά τις εξελίξεις και 
θέλουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα τόσο ισχυρό που 
να μην αμφισβητείται καθ’ οποιοδήποτε τρόπο η δυνα-
τότητά μας να πετύχουμε την αυτοδυναμία στη δεύτερη 
κάλπη. Αυτός είναι ο στόχος», τόνισε στην τοποθέτησή 
του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του για το 
εκλογικό αποτέλεσμα, επισήμανε όμως ότι δεν μπορεί 
να υπάρχει κανένας εφησυχασμός: «Είμαι πολύ αισιό-
δοξος για τις εκλογές. Βλέπω τις μετρήσεις αλλά κυρίως 
βλέπω τον κόσμο. Το κλίμα είναι πολύ καλό. Είχαμε την 
ευκαιρία να βρεθούμε πριν από δύο ημέρες στην Ανατο-
λική Μακεδονία και τη Θράκη, το κλίμα είναι πραγματικά 
πολύ καλό και είναι πολύ καλό γιατί σίγουρα το κυβερνη-
τικό έργο αποτελεί εχέγγυο συνέπειας, συνέχειας, στα-
θερότητας αλλά και αξιοπιστίας. Σε σύγκριση με το 2019, 
τώρα μας λένε “ελάτε να συνεχίσετε τη δουλειά σας, γιατί 
εσάς εμπιστευόμαστε”. Πρέπει να ξέρουμε ότι μιλώντας 
τη γλώσσα της αλήθειας με τους πολίτες χτίζουμε ακόμα 
περισσότερη αξιοπιστία. Αυτό είναι μία μεγάλη κατά-
κτηση για εμάς, για την παράταξή μας, για εμένα προ-
σωπικά. Ξέρω πολύ καλά ότι οι εκλογές κερδίζονται όταν 
έχει καταμετρηθεί και η τελευταία ψήφος. Ο κίνδυνος 
πάντα -και θα το τονίζω αυτό- είναι η αλαζονεία και η 
προεξόφληση του εκλογικού αποτελέσματος. Είναι καλό 
ότι μπαίνουμε στην καμπάνια με καλό αέρα αλλά αυτό 
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μας οδηγήσει σε εφη-
συχασμό» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.
Αναφερόμενος στο προεκλογικό κλίμα, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης ανέφερε: «Θα έχουμε αναταράξεις, θα 
έχουμε μεγάλη τοξικότητα απέναντί μας. Κι αυτό γιατί 
στο έργο μας κανείς δεν μπορεί να μάς αντιπαρατεθεί. 
Επίσης, δεν έχουν πει τίποτα για το τι θα κάνουν την επό-
μενη τετραετία γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να μιλή-
σουν και να παρουσιάσουν ένα εμπεριστατωμένο πρό-
γραμμα».
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Συνάντηση με τους επικεφαλής 
των «φρουρών της Ορθοδοξίας» ή 
αλλιώς Άρχοντες του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου είχε πριν λίγες ημέρες ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
στο Μέγαρο Μαξίμου

Η 
αντιπροσωπεία των Αρχόντων υ-
πό τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, είχε ολιγό-
ωη συζήτηση με τον πρωθυπουρ-

γό πραγματοποιώντας προπαρασκευαστικές 
συζητήσεις σχετικά με την πραγματοποίηση 
ενός Διεθνούς Συνεδρίου του συγκεκριμένος 
τάγματος στην Αθήνα κατά το οποίο θα παρευ-
ρεθούν προσωπικότητες της πολιτικής και του 
επιχειρείν από ολόκληρο τον κόσμο.
Κατά τη συνάντηση ο πρωθυπουργός ενημε-
ρώθηκε για το έργο που τελούν οι Άρχοντες 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου και επισή-
μανε στους επικεφαλής ότι η ελληνική κυβέρ-
νηση θα βοηθήσει στο έργο τους.
Οι Άρχοντες είναι μια κλειστή λέσχη ισχυρών 
ανθρώπων που εργάζονται για τη διατήρηση 
των κεκτημένων του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου και της Ορθοδοξίας. Έκδικος, νομοφύ-
λαξ, χαρτουλάριος, ρεφερενδάριος, σκευωφύ-
λαξ, νομοδότης. Μερικά από τα 40 συνολικά 
τιμητικά εκκλησιαστικά παράσημα που απο-
νέμονται από τον επικεφαλής της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας σε προσωπικότητες που υπηρετούν 
την Ορθοδοξία και προσφέρουν στο κοινω-
νικό σύνολο. Οι «Άρχοντες» του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου αποδέχονται τους τίτλους που 
διατηρούνται πέντε αιώνες μετά την άλωση 
της Κωνσταντινούπολης το 1453. Πρόκειται 
για ανθρώπους της διανόησης, της τέχνης και 
του επιχειρείν οι οποίοι συνεισφέρουν για το 
καλό της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας.
Με χορηγίες που ξεκινούν από μερικές εκατο-
ντάδες χιλιάδες ευρώ και φθάνουν τα δεκάδες 
εκατομμύρια ευρώ οι άγνωστοι «φρουροί» 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενεργούν 
για την διατήρηση και διάδοση της Ορθοδο-
ξίας. Τα τελευταία 24 χρόνια οι Άρχοντες έχουν 
δωρήσει περισσότερα από 53 εκατομμύρια 
δολάρια.
Μεταξύ αυτών ο πρέσβης των Ηνωμένων 
Πολιτειών στην Αθήνα Τζώρτζ Τσούνης ο 
οποίος έχει τον τίτλο του Υπομνηματογράφου, 
αλλά και ο λοιμοξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας 
ο οποίος πέρυσι χειροτονήθηκε Άρχων Οφφι-
κιάλιος από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στη 

Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή στην 
Κωνσταντινούπολη.
Οι Άρχοντες σήμερα είναι 1290 σε ολό-
κληρο τον κόσμο, οι 740 από τους οποίους 
προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και 
έχουν δημιουργήσει το Τάγμα του Απόστο-
λου Ανδρέα με διοικητή τον διακεκριμένο 
γιατρό Αντώνη Λυμπεράκη. Ανάμεσά τους ο 
δισεκατομμυριούχος Τζων Κατσιματίδης ο 
οποίος έχει τον τίτλο του «νοτάριου», ο πρό-
εδρος του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου 
Νικ Λαρυγγάκης, με τον τίτλο του «χαρτουλα-
ρίου» ο λομπίστας Μάικ Μανάτος με τον τίτλο 
του «δικαιοφύλακα» αλλά και ο Μιχαήλ Ψαρός 
με τον τίτλο του «οστιάριου».
Οι τίτλοι απονέμονταν από τους βυζαντινούς 
αυτοκράτορες και διατηρούνται ακέραιοι εδώ 
και πέντε αιώνες. Ο τίτλος του Άρχοντα έκανε 
για πρώτη φορά την εμφάνισή του στην Εκκλη-
σία τον 3ο αιώνα και δίνονταν σε μια τάξη αξι-
ωματούχων που αποκαλούνταν οφικιάλιοι. 
Αρχικά ο τίτλος απονέμονταν σε κληρικούς 
αλλά κατά τη βυζαντινή εποχή οι τίτλοι αυξά-
νονταν σε αριθμό και και δίνονταν και σε λαϊ-
κούς. Μετά την πτώση της βυζαντινής αυτο-
κρατορίας οι τίτλοι και οι διακρίσεις δίνονταν 
μονάχα σε εκείνους που εργάζονταν για το 
καλό της Εκκλησίας.
Συγκεκριμένα δίνονταν σε ανθρώπους οι 
οποίοι με τις χρηματικές δωρεές τους βοη-
θούσαν στην ανακαίνιση ναών που παρέ-
μεναν κατεστραμμένοι, στην διοργάνωση 
συνεδρίων, στην προώθηση των θέσεων της 
Εκκλησίας στα διαθνή φόρουμ, καθώς και 
στην ανάπτυξη της πολιτιστικής και εκπαι-
δευτικής δράσης για τη συνέχιση της ζωής 
και της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου. Σήμερα όλα τα Πατριαρχεία έχουν τους 
δικούς τους Άρχοντες αλλά το πιο γνωστό είναι 
το Τάγμα Αρχόντων του Οικουμενικού Πατρι-
αρχείου.
Η κλειστή λέσχη επικεφαλής της οποίας ειναι ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χρη-
ματοδοτεί δράσεις της εκκλησίας ενώ μεταξύ 
των ατόμων αυτών συγκαταλέγονται επίσης, 
επιφανείς Έλληνες όπως ο κ. Γιάννης Λάτσης, ο 
κ. Θανάσης Μαρτίνος, ο κ. Αχιλλέας Κωνστα-
ντακόπουλος και πολλοί άλλοι. Μεταξύ των 
αρχόντων είναι και ο κ. Ανδρέας Δρακόπου-
λος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ο οποίος 
δώρησε 15 εκατομύρια δολάρία στο ίδρυμα 
Άγιος Μιχαήλ ενώ ο Μιχαήλ Ψαρός δώρησε 
11 εκατομμύρια δολάρια στο πανεπιστήμιο 
Georgetown.

επικαιρότητα

Συνάντηση Μητσοτάκη με τους 
Άρχοντες του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου 

Ο Λευκός Οίκος ζητά έγκριση από το 
Kογκρέσο για πώληση αεροσκαφών 
σε Τουρκία και Ελλάδα

Τ
ην έγκριση του Κογκρέσου σκο-
πεύει να ζητήσει η κυβέρνη-
ση Μπάιντεν, ώστε να προχω-
ρήσει στην πώληση νέων μαχη-

τικών F-16 στην Τουρκία, αξίας 20 δισε-
κατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, 
θα ζητήσει επίσης την έγκριση για μια 
ξεχωριστή πώληση μαχητικών αερο-
σκαφών F-35 στην Ελλάδα, η οποία α-
ναμένεται να είναι μια από τις μεγαλύ-
τερες πωλήσεις όπλων στην Ελλάδα τα 
τελευταία χρόνια.
Τα σχέδια του Λευκού 
Οίκου αποκαλύπτε ι 
η Wall Street Journal, 
σε δημοσ ίευμά της 
όπου επικαλείται ως 
πηγές Αμερικανούς αξι-
ωματούχους.

Η συμφωνία με 
την Τουρκία
Η πώληση στην Τουρκία, την οποία 
η κυβέρνηση Μπάιντεν εξετάζει εδώ 
και περισσότερο από έναν χρόνο, είναι 
μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. 
Συγκεκριμένα, φαίνεται να περιλαμ-
βάνει 40 νέα μαχητικά και κιτ για την 
επισκευή 79 αεροσκαφών του υπάρ-
χοντος στόλου F-16 της Τουρκίας, σύμ-
φωνα με τους αξιωματούχους.
Η αίτηση για την έγκριση πιθανότατα 
να συμπέσει χρονικά με την επίσκεψη 

του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στην Ουάσιν-
γκτον την επόμενη εβδομάδα. Οι αμε-
ρικανικές πηγές αναφέρουν ότι το εξο-
πλιστικό πακέτο στην Τουρκία θα περι-
λαμβάνει επίσης πάνω από 900πυραύ-
λους αέρος-αέρος.
Η κίνηση αυτή από την κυβέρνηση 
των ΗΠΑ, σύμφωνα πάντα με την Wall 
Street Journal, είναι μια προσπάθεια να 
«μαλακώσει» τις αντιρρήσεις της Άγκυ-
ρας για την ένταξη της Σουηδίας και 

της Φινλανδίας στο 
NATO.

Το ελληνικό deal
Όσο για την παρά-
δοση των μαχητ ι-
κών στην Ελλάδα, οι 
πηγές αναφέρουν ότι 
η Αθήνα θα παρα-
λάβει πάνω από 30 

νέα μαχητικά F-35, όπως είχε ζητήσει 
η ελληνική κυβέρνηση τον Ιούνιο του 
2022.
Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστη-
ρίζουν ότι η απόφαση για την ταυτό-
χρονη παράδοση μαχητικών και στις 
δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, είναι 
συμπτωματική. Παρ’ όλα αυτά, οι ίδιοι 
επιφυλάσσονται για τις αντιδράσεις της 
Αθήνας όσον αφορά την πώληση των 
F-16 στην Τουρκία.
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επικαιρότητα

Σ
το 36,4% καταγράφει η Μetron 
Analysis τη Νέα Δημοκρατία, με δι-
αφορά 8,9 ποσοστιαίων μονάδων 
από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Κυριάκος 

Μητσοτάκης εμφανίζεται κυρίαρχος έναντι 
του Αλέξη Τσίπρα στον ερώτημα για τον κα-
ταλληλότερο πρωθυπουργό, με 19 μονάδες 
διαφορά, στη δημοσκόπηση που παρουσι-
άστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega. 
Παράλληλα, αυξήθηκε στο 50% το ποσο-
στό των πολιτών που επιθυμούν να προ-
κύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις 
κάλπες - μάλιστα, ο διευθύνων σύμβου-
λος της Metron Στράτος Φαναράς είπε στο 
κεντρικό δελτίο του ΜEGA ότι η σταδιακή 
στροφή των πολιτών προς την επιλογή της 
αυτοδυναμίας διευκολύνει την κεντρική 
επιδίωξη της  Νέας Δημοκρατίας, αφού τα 
υπόλοιπα κόμματα στον έναν ή τον άλλον 
βαθμό απευθύνονται στο 47% που θέλει 
κυβερνήσεις συνεργασίας. 
Πάντως, από εκείνους που δήλωσαν υπέρ 
των αυτοδύναμων κυβερ-
νήσεων, το 45,8% θέλει 
τη ΝΔ και μόλις το 12,8% 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντ ίθετα, 
όσοι θέλουν κυβερνήσεις 
συνεργασίας στην πρό-
θεση ψήφου δίνουν στον 
ΣΥΡΙΖΑ 31,3% και μόλις 
10,9% στη ΝΔ.

Υψηλές συσπειρώσεις
Υψηλή είναι η συσπείρωση για τη ΝΔ, 
στο 72,9%, με τις μετακινήσεις προς τον 
ΣΥΡΙΖΑ να είναι στο 4,2%. Στο 69,5% η 
συσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου μετακι-
νείται προς τη ΝΔ ένα 5,5%. Στο 66,5% 
βρίσκεται η συσπείρωση του ΠΑΣΟΚ, το 
οποίο παίρνει 4,3% από τη ΝΔ και 9,1% 
από τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Απόλυτη είναι η κυριαρχία της ΝΔ με 70%  
στην λεγόμενη παράσταση νίκης - δηλαδή 
ποιο κόμμα εκτιμούν οι πολίτες ότι θα κερ-
δίσει τις εκλογές, ανεξαρτήτως του τι ψηφί-
ζουν, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μένει στο 16%. 
Ιστορικά, δεν έχει υπάρξει περίπτωση 
ανατροπής με τόσο μεγάλη διαφορά στην 
παράσταση νίκης. 
Ωστόσο, η Metron εμφανίζει και το 
«κόμμα Κασιδιάρη» να μπαίνει στη 
Βουλή - και μάλιστα με 3,5% - στην εκτί-
μηση ψήφου, πράγμα που αν τελικά συμ-
βεί, τότε θα ανέβει ο πήχης της αυτοδυνα-
μίας, αφού η εταιρεία δίνει 3,5% στην εκτί-
μηση ψήφου και στο ΜεΡΑ25, μιλά δηλαδή 

για επτακομματική Βουλή στις κάλπες της 
απλής αναλογικής.  Για στροφή σε «αντι-
συστημικές» επιλογές από μερίδα πολι-
τών κάνουν λόγο οι αναλυτές της Μetron 
Analysis - σημειώνοντας ότι  τα στοιχεία ως 
προς την πολιτική εμπιστοσύνη των πολι-
τών είναι «δραματικά»:  Χαμηλή έχει το 
42%, μέτρια το 40% και υψηλή μόλις το 
18%.

Οι επιδόσεις κυβέρνησης - αντι-
πολίτευσης
Οι 4 υψηλότερες επιδόσεις της κυβέρνη-
σης είναι στην προσέλκυση τουρισμού με 
71% θετικές απόψεις, στον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό με 65%, στην αμυντική θωρά-
κιση της χώρας με 60% και στην εξωτερική 
πολιτική με 48%.
Οι 4 χαμηλότερες επιδόσεις και ηχηρά 
καμπανάκια για συγκεκριμένους υπουρ-
γούς είναι στην Παιδεία με 64% αρνητικές 
επιδόσεις, 22% θετικές, στην εγκληματικό-

τητα με 65% αρνητικές 
επιδόσεις και μόλις 21% 
θετικές, στην αντιμετώ-
πιση του πληθωρισμού 
με 65% αρνητικές και 
20% θετικές, και στην 
αντιμετώπιση της δια-
φθοράς με 70% αρνητι-
κές και μόλις 15% θετι-
κές. Επομένως, οι «μαύ-

ρες τρύπες» της κυβέρνησης είναι η δια-
φθορά, ο πληθωρισμός, το έγκλημα, παρά 
τα στοιχεία για μείωσή του, αλλά ο κόσμος 
το νιώθει αλλιώς και φυσικά η παιδεία.
Ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης είναι 
στο -36, από -39, άρα ελαφρά βελτιωμέ-
νος. Τον Σεπτέμβριο ήταν στο -52.

Τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ
Σε μονοψήφια επίπεδα - στο 9,7% - έχει 
πέσει η πρόθεση ψήφου για το ΠΑΣΟΚ, το 
οποίο ωστόσο εμφανίζεται να ανακάμπτει 
μερικώς τον Ιανουάριο, καθώς η εταιρεία 
το είχε καταγράψει στο 8,9% τον Δεκέμ-
βριο, στον απόηχο της σύλληψης της Εύας 
Καϊλή, με τις απώλειές του να κατευθύνο-
νται κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ.
Στην εκτίμηση ψήφου, η Metron δίνει 12,4 
στο ΠΑΣΟΚ - με τον κ. Φαναρά να τονίζει 
ότι ο αρχηγός του, Νίκος Ανδρουλάκης έχει 
μπροστά του δύσκολα προβλήματα, τόσο 
με το Qatargate, όσο και με το ζήτημα των 
μετεκλογικών συνεργασιών, που συνεχίζει 
να διχάζει τους ψηφοφόρους του. 

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 
8,9 μονάδες η διαφορά ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ 
στην εκτίμηση ψήφου 

Economist: Ράπισμα στον Ερντογάν 
- «Είναι νταής, οδηγεί την Τουρκία 
στη δικτατορία» 

Μ
ε τίτλο «η επωαζόμενη δικτα-
τορία της Τουρκίας» κυκλοφο-
ρεί το νέο τεύχος του περιοδι-
κού Economist. Μάλιστα στο ε-

ξώφυλλο απεικονίζεται η τουρκική σημαία 
να έχει τη μορφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 
μέσα στην ημισέληνο.  
Ακόμη ο Economist στο κύριο άρθρο του 
υπογραμμίζει πως «η συμπεριφορά του κ. 
Ερντογάν πλησιάζοντας οι εκλογές θα μπο-
ρούσε να ωθήσει αυτό που σήμερα είναι 
μία βαθιά ελαττωματική δημοκρατία εκτός 
ορίων, σε μία πλήρη δικτατορία». Αναφέρει 
δε πως σταδιακά αφομοιώνει τους ρόλους 
του πρωθυπουργού, του προέδρου κόμμα-
τος και του κεντρικού τραπεζίτη στις εξουσίες 
του.
«Η Τουρκία έχει τις δεύτερες μεγαλύτερες 
ένοπλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ και διαδραμα-
τίζει κρίσιμο ρόλο σε μια ταραχώδη γειτονιά, 
ειδικά στην καμένη από τον πόλεμο Συρία. 
Ασκεί αυξανόμενη επιρροή στα δυτικά Βαλ-
κάνια, στην ανατολική Μεσόγειο και πρό-
σφατα στην Αφρική. Πάνω από όλα, είναι 
σημαντικός ο ρόλος της στη Μαύρη Θάλασσα 
και στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρα-
νία. Πέρυσι βοήθησε στη σύναψη συμφω-
νίας για να επιτραπεί η αποστολή περισσό-
τερων ουκρανικών σιτηρών σε έναν πεινα-
σμένο κόσμο», τονίζει ακόμη το άρθρο του 
περιοδικού.
«Επομένως, οι ξένοι θα πρέπει να δώσουν 
προσοχή στις προεδρικές και κοινοβουλευτι-
κές εκλογές της Τουρκίας, οι οποίες ο Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν πρότεινε να διεξαχθούν στις 
14 Μαΐου. Πολύ περισσότερο που, υπό τον 
ολοένα πιο ασταθή πρόεδρό της, η χώρα βρί-

σκεται στο χείλος της καταστροφής», συνε-
χίζει ο Economist. «Η συμπεριφορά του κ. 
Ερντογάν πλησιάζοντας οι εκλογές θα μπο-
ρούσε να ωθήσει αυτό που σήμερα είναι 
μία βαθιά ελαττωματική δημοκρατία εκτός 
ορίων, σε μία πλήρη δικτατορία», καταλήγει 
το άρθρο του περιοδικού.
Με τους πολίτες στην Τουρκία να αντιμετω-
πίζουν συνθήκες φτώχειας και υψηλού πλη-
θωρισμού, ο Ερντογάν φαίνεται να χάνει πολ-
λούς ψηφοφόρους και κινδυνεύει ακόμη και 
να χάσει τις εκλογές που θα γίνουν σε λίγους 
μήνες. Φυσικά, υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι 
οι εκλογές δεν θα είναι εντελώς αξιοκρατικές 
και ο Τούρκος πρόεδρος θα προσπαθήσει να 
επηρεάσει το αποτέλεσμα.
Η ανάλυση κάνει έκκληση σε όλους τους δυτι-
κούς ηγέτες, ειδικότερα τον Αμερικανό πρό-
εδρο Τζο Μπάιντεν, να αναλάβουν δράση 
και να μην αφήσουν τον Ερντογάν να μετα-
τρέψει μια χώρα – σημαντικό σύμμαχο του 
NATO – σε μία δικτατορία. «Ένας αγανακτι-
σμένος, απομονωμένος Τούρκος πρόεδρος 
θα μπορούσε να προβεί σε πιο σκληρές εδα-
φικές διαμάχες με την Ελλάδα, την Κύπρο και 
τη Συρία. Θα μπορούσε να επιτρέψει στους 5 
εκατομμύρια μετανάστες και πρόσφυγες στην 
Τουρκία να σαλπάρουν για τη νότια Ευρώπη. 
Θα μπορούσε να μπλοκάρει την ένταξη της 
Σουηδίας και Φινλανδίας στο NATO», αναφέ-
ρει το δημοσίευμα, καλώντας τη Δύση να μην 
«αποξενώσει» την Τουρκία, αλλά να την φέρει 
«στον ίσιο – δημοκρατικό – δρόμο».
«Ο Ερντογάν είναι ένας νταής που επιβάλει τη 
σκληρότητά του για να ικανοποιήσει τα συμ-
φέροντά του στο εσωτερικό και στο εξωτε-
ρικό της Τουρκίας», καταλήγει η έκθεση.
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καναδάς

Διάβημα διαμαρτυρίας για τις 
ρωσικές επιθέσεις κατά αμάχων 
στην Ουκρανία

Η 
Καναδή υπουργός Εξωτερικών 
δήλωσε την Τετάρτη19/1, ότι η 
Οτάβα κάλεσε τον πρεσβευτή της 
Ρωσίας στον Καναδά σε ένδειξη 

διαμαρτυρίας για τις επιθέσεις των ρωσικών 
δυνάμεων εναντίον αμάχων στην Ουκρα-
νία, συμπεριλαμβανομένης αυτής στο Ντνί-
προ, που άφησε πίσω του τουλάχιστον 45 
νεκρούς.
Καναδοί αξιωματούχοι κάλεσαν τον Ρώσο 
πρεσβευτή για να διευκρινίσουν ότι «δεν 
αποδέχονται την ακραία βαρβαρότητα των 
πρόσφατων επιθέσεων της Ρωσίας εναντίον 
αμάχων στο Ντνίπρο» και για να καταδι-
κάσουν κατά μέτωπο τα αντισημιτικά σχό-
λια του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σερ-
γκέι Λαβρόφ, είπε στους δημοσιογράφους 
από το Τορόντο. , η επικεφαλής της καναδι-
κής διπλωματίας, Melanie Joly. Η επίθεση 
του Σαββάτου σε πολυκατοικία στο Ντνίπρο 
είχε ως αποτέλεσμα τον μεγαλύτερο αριθμό 
απωλειών αμάχων από την έναρξη της 
εκστρατείας βομβαρδισμών από τις ρωσικές 
δυνάμεις πριν από τρεις μήνες.

Ο Καναδάς, μαζί με άλλα δυτικά έθνη, έχει 
επιβάλει ευρείες κυρώσεις στη Ρωσία για 
την εισβολή της στην Ουκρανία και η Μέλανι 
Τζολί είπε ότι η Οτάβα θα συνεχίσει να ζητά 
τη Μόσχα υπόλογη. Νωρίτερα την Τετάρτη, 
ο Καναδάς ανακοίνωσε την παράδοση 
200 τεθωρακισμένων οχημάτων Senator 
ως μέρος της στρατιωτικής βοήθειας στην 
Ουκρανία.  Παράλληλα, η Μέλανι Τζόλι υπο-
στήριξε τις δηλώσεις του Βρετανού  ομολό-
γου της σχετικά με τη συνέχιση της στήριξης 
που δίνεται στην Ουκρανία. Ο James Cleverly 
επισκέφθηκε το Τορόντο, μετά από συνά-
ντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, 
Άντονι Μπλίνκεν, την Τρίτη στην Ουάσιγκτον. 
Ο καναδικός και ο βρετανικός στρατός εκπαι-
δεύουν επίσης νέους Ουκρανούς νεοσύλλε-
κτους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Τζόλι είπε 
ότι περισσότεροι Καναδοί εμπειρογνώμο-
νες θα ενταχθούν σύντομα στον πυρήνα πλη-
ροφοριών της βρετανικής κυβέρνησης, που 
δημιουργήθηκε για να καταπολεμήσει αυτό 
που περιέγραψε ως ρωσική παραπληροφό-
ρηση.

Παρά την επιβράδυνση του 
πληθωρισμού η Τράπεζα του 
Καναδά θα αυξήσει τα επιτόκια

Ο 
ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού του 
Καναδά επιβραδύνθηκε τον περα-
σμένο μήνα, αλλά οι οικονομολό-
γοι εξακολουθούν να αναμένουν ότι 

η Τράπεζα του Καναδά θα αυξήσει το βασικό 
της επιτόκιο την επόμενη εβδομάδα. Στον τε-
λευταίο δείκτη τιμών καταναλωτή που κυκλο-
φόρησε την Τρίτη, η Στατιστική Υπηρεσία του 
Καναδά ανέφερε ότι ο ετήσιος ρυθμός πλη-
θωρισμού της χώρας επιβραδύνθηκε στο 6,3 
τοις εκατό τον Δεκέμβριο. Η επιβράδυνση ήρ-

θε καθώς το κόστος των ειδών παντοπωλείου 
συνέχισε να αυξάνεται και οι τιμές της βενζίνης 
μειώθηκαν. Ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε 
στο υψηλό του 8,1% το καλοκαίρι και έκτοτε ε-
πιβραδύνεται αργά. Τον Νοέμβριο, ο ετήσιος 
πληθωρισμός ήταν 6,8%. Ωστόσο, η εκτελεστι-
κή διευθύντρια οικονομικών του CIBC, Karyne 
Charbonneau, δήλωσε ότι οι άνθρωποι δεν 
πρέπει να περιμένουν ότι η έκθεση πληθωρι-
σμού του Δεκεμβρίου θα εμποδίσει την Τράπε-
ζα του Καναδά να αυξήσει τα επιτόκια.

`
Τα σχολικά συμβούλια του Οντάριο 
αγωνίζονται να εφαρμόσουν σχέδια 
κατά του ρατσισμού

Μια νέα έκθεση από μια ομάδα 
εποπτείας της εκπαίδευσης λέει ότι το 
έργο κατά του ρατσισμού καθυστερεί 
στα σχολεία σε όλη τη χώρα και 
αναστέλλεται από την έλλειψη 
συλλογής δεδομένων και την έλλειψη 
πόρων για να γίνει η δουλειά.

Τ
ο Οντάριο το 2017 ήταν η πρώτη επαρ-
χία που πέρασε αντιρατσιστική νομο-
θεσία. Το 2021, το Υπουργείο Παιδεί-
ας κυκλοφόρησε ένα Σχέδιο Βελτίω-

σης και Ισότητας του Συμβουλίου (BIEP), το 
οποίο ανέθεσε σε όλα τα σχολικά συμβούλια 
να συλλέγουν εθελοντικά δημογραφικά στοι-
χεία μαθητών έως τον Σεπτέμβριο του 2022.
Όμως, ενώ οι αντιρατσιστικές πολιτικές 
έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σε δημόσια 
χρηματοδοτούμενα σχολικά συμβούλια σε 
όλο το Οντάριο, η νέα έκθεση του People for 
Education αναφέρει ότι υπάρχουν «σημαντι-
κές ασυνέπειες στην 
εκτέλεση αυτών των 
στρατηγικών».
Η έκθεση λέει ότι τα 
δεδομένα που βασί-
ζονται στην ταυ-
τότητα είναι σημα-
ντικά επειδή «δίδουν 
πολύτιμες γνώσεις 
σχετικά με το πώς 
διαφορετικές ομάδες 
βιώνουν τους ίδιους 
θεσμούς, συστήματα 
και διαδικασίες» και 
συγκρίνει τα αποτε-
λέσματα διαφορετι-
κών ομάδων.
«Αυτά τα στοιχεία είναι κρίσιμα στη διαδικα-
σία υπεράσπισης των περιθωριοποιημένων 
και υποεξυπηρετούμενων ομάδων, εκτός από 
την καθοδήγηση σχεδίων βελτίωσης προς πιο 
δίκαια συστήματα», αναφέρει η έκθεση.
Στο Οντάριο, το People for Education σάρωσε 
τους ιστότοπους και των 72 σχολικών επιτρο-
πών που χρηματοδοτήθηκαν από το δημό-
σιο, αναζητώντας πληροφορίες σχετικά με 
το εάν είχαν πραγματοποιήσει απογραφή για 
μαθητές και προσωπικό και εάν είχαν στρα-
τηγική κατά του ρατσισμού ή/και συμπεριέ-
λαβαν αντιρατσιστική γλώσσα στις πολιτικές 
τους για αμεροληψία.
«Συνολικά, το 74% των ιστότοπων σχολικών 
επιτροπών ανέφεραν τον ρατσισμό στις πολι-

τικές τους για τη δικαιοσύνη και την ένταξη, 
το 40% των σχολείων που χρηματοδοτού-
νται από το δημόσιο είχαν δηλώσεις κατά του 
ρατσισμού στον ιστότοπό τους και το 28% 
είχαν μια αντιρατσιστική στρατηγική ή προ-
σέγγιση διαθέσιμη στο διαδίκτυο» υποστη-
ρίζει η αναφορά.
Διαπίστωσε επίσης ότι το 67 τοις εκατό των 
σχολικών επιτροπών έχουν διενεργήσει 
ή βρίσκονται στη διαδικασία διεξαγωγής 
μαθητικής απογραφής και το 54 τοις εκατό 
έχει πραγματοποιήσει έρευνα για το σχολικό 
κλίμα. Μόλις το 28 τοις εκατό των σχολικών 
επιτροπών έχουν πραγματοποιήσει μέχρι 
στιγμής απογραφή προσωπικού, σύμφωνα 
με την έκθεση.
Περίπου το 64 τοις εκατό των διευθυντών 
σχολείων του Οντάριο ανέφεραν ότι οι σχο-
λικές τους επιτροπές συνέλεξαν δεδομένα 
μαθητών με βάση τη φυλή ή/και δημογρα-
φικά στοιχεία. Ο αριθμός ήταν υψηλότερος 

στο GTA, όπου το 76 
τοις εκατό των σχολείων 
δήλωσαν ότι συλλέγουν 
τα δεδομένα.
Σε μια δήλωση στο 
CP24.com, ένας εκπρό-
σωπος του υπουργού 
Παιδείας, Stephen Lecce, 
είπε ότι το Οντάριο έχει 
«επενδύσει σημαντικά 
σε νέους αντιρατσιστι-
κούς πόρους για την 
καταπολέμηση όλων των 
μορφών διακρίσεων στο 
σχολικό μας σύστημα 
και αναγνωρίζει ότι το 

έργο πρέπει να συνεχιστεί».
«Έχουμε λάβει μέτρα σε ολόκληρη την επαρ-
χία για να θέσουμε υπεύθυνα τις σχολικές επι-
τροπές προκειμένου να παραδίδουμε σχο-
λεία πραγματικά χωρίς αποκλεισμούς για όλα 
τα παιδιά, ανεξάρτητα από την πίστη, τον προ-
σανατολισμό, το χρώμα του δέρματος ή τον 
τόπο γέννησής τους», έγραψε η εκπρόσωπος 
Grace Lee. «Αυτό περιλαμβάνει εργασία στο 
πρόγραμμα σπουδών μας για να συμπερι-
λάβουμε την ιστορία των Μαύρων, τον τερ-
ματισμό της ροής και τις αποκλειστικές ανα-
στολές και τον τερματισμό των προσλήψεων 
βάσει αρχαιότητας για να διασφαλίσουμε ότι 
μόνο οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί, με έμφαση 
στη διαφορετικότητα, εκπροσωπούνται στην 
τάξη.»
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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

Η 
ομάδα που ρυθμίζει την πρακτική της ιατρικής στο Οντάριο λέει ότι περιορίζει την 
πρόσβαση του κοινού στα κτίριά της λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.
Το Κολλέγιο Ιατρών και Χειρουργών του Οντάριο λέει ότι λαμβάνει έως και 200 
email το μήνα που αποτελούνται από σοβαρές απειλές κατά του προσωπικού και 

των μελών του συμβουλίου.
Το κοινό μπορεί πλέον να παρακολουθεί τις τριμηνιαίες συνεδριάσεις του συμβουλίου της 
ομάδας μέσω ζωντανής ροής, καθώς το κολέγιο λέει ότι η ασφάλειά του είναι προτεραιό-
τητα.
Σε ένα email στον Καναδικό Τύπο, ένας εκπρόσωπος του κολεγίου έστειλε αποσπάσματα 
από ορισμένα μηνύματα που έλαβε τους τελευταίους μήνες.
Κάποια μηνύματα απειλούν έμμεσα τα μέλη της ομάδας δηλώνοντας ότι πρέπει να «τακτο-
ποιήσουν τις υποθέσεις τους».
Άλλοι αποκαλούν την ομάδα «σατανιστές» και «τέρατα» επειδή ενθαρρύνουν τις ενέσεις 
εμβολίων για τον COVID-19 για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Το Κολλέγιο Ιατρών και 
Χειρουργών του Οντάριο 
περιορίζει την πρόσβαση στο 
κτίριο μετά από απειλές

Το Οντάριο δημοσιεύει 
σχέδιο 3 βημάτων για να 
μειώσει τις καθυστερήσεις των 
χειρουργικών επεμβάσεων

Το Οντάριο κυκλοφόρησε ένα νέο 
σχέδιο τριών βημάτων που θα δει 
ορισμένα κερδοσκοπικά κοινοτικά 
χειρουργικά και διαγνωστικά κέντρα 
να αναλαμβάνουν περισσότερες 
ευθύνες, συμπεριλαμβανομένων 
πρόσθετων χειρουργικών 
επεμβάσεων και άλλων ιατρικών 
διαδικασιών.

Μ
ιλώντας σε δημοσιογρά-
φους τη Δευτέρα το πρωί, η 
υπουργός Υγείας Σίλβια Τζό-
ουνς είπε ότι αυτό θα βοηθή-

σει στη μείωση του χρόνου αναμονής και 
στην εξάλειψη των καθυστερήσεων των 
χειρουργικών επεμβάσεων.
«Πρέπει να είμαστε τολμηροί, καινοτόμοι 
και δημιουργικοί», είπε, προσθέτοντας 
ότι όλες αυτές οι διαδικασίες θα καλύπτο-
νται για τους ασθενείς 
στο πλαίσιο του Σχεδίου 
Ασφάλισης Υγείας του 
Οντάριο (OHIP).
Το πρώτο βήμα θα ήταν 
η επένδυση σε «νέες 
συνεργασίες με κοινο-
τικά χειρουργικά και 
διαγνωστικά κέντρα» 
για τη μείωση της λίστας 
αναμονής για χειρουρ-
γικές επεμβάσεις καταρ-
ράκτη, διασφαλίζοντας ότι θα πραγματο-
ποιούνται 14.000 επιπλέον επεμβάσεις 
κάθε χρόνο. Αυτά τα κέντρα περιλαμβά-
νουν τόσο μη κερδοσκοπικές όσο και μη 
κερδοσκοπικές κλινικές.
Η κυβέρνηση θα επενδύσει επίσης περισ-
σότερα από 18 εκατομμύρια δολάρια σε 
υπάρχοντα κέντρα για να καλύψει άλλες 
διαδικαστικές υπηρεσίες, όπως μαγνητι-
κές τομογραφίες και αξονική τομογραφία, 
οφθαλμολογικές επεμβάσεις, ελάχιστα 
επεμβατικές γυναικολογικές επεμβάσεις 
και πλαστικές επεμβάσεις.
Το δεύτερο βήμα περιλαμβάνει μια περαι-
τέρω επέκταση των «μη επειγουσών, 
χαμηλού κινδύνου και ελάχιστα επεμβα-
τικών» διαδικασιών, συμπεριλαμβανομέ-

νων των κολονοσκοπήσεων και των ενδο-
σκοπήσεων. Λίγες λεπτομέρειες έχουν 
δοθεί σχετικά με το ποιες πρόσθετες δια-
δικασίες θα συμπεριληφθούν.
Η επαρχία θα εισαγάγει επίσης νομοθε-
σία τον επόμενο μήνα που, εάν εγκριθεί, 
θα επιτρέψει σε αυτές τις ιδιωτικές κλινι-
κές να διεξάγουν περισσότερες μαγνητι-
κές τομογραφίες και αξονική τομογραφία 
«ώστε οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση 
στις διαγνωστικές υπηρεσίες που χρημα-
τοδοτούνται από το δημόσιο γρηγορό-
τερα και πιο κοντά».
Ως μέρος του τρίτου και τελευταίου βήμα-
τος του σχεδίου της επαρχίας, οι ιδιωτι-
κές κλινικές θα έχουν τη δυνατότητα να 
πραγματοποιούν χειρουργικές επεμβά-
σεις αντικατάστασης ισχίου και γόνατος 
ήδη από το 2024.
«Έχουμε εξαιρετικά νοσοκομεία που 

συνεργάζονται με τις 
κλινικές και αυτός είναι 
ο τρόπος που θα λει-
τουργήσουμε», είπε ο 
πρωθυπουργός Νταγκ 
Φορντ στους δημοσι-
ογράφους σ τη συνέ-
ντευξη Τύπου της Δευ-
τέρας. «Αυτός είναι ο 
τρόπος με τον οποίο θα 
προχωρήσουμε προς τα 
εμπρός».

Οι νομοθετικές αλλαγές που θα επι-
τρέψουν σ τ ις ιδιωτικές κλιν ικές να 
κάνουν περισσότ ερε ς  χε ιρουργ ι -
κές επεμβάσεις δεν είναι ένα προσω-
ρινό μέτρο για την αντιμετώπιση των 
καθυστερήσεων, διευκρίνισε o Ford. 
«Αυτό θα ήταν μόνιμο», είπε, αναφέρο-
ντας τους μετανάστες και τον πληθυσμό 
μεταναστών που χρειάζονται υγειονομική 
περίθαλψη.
Οι ειδικοί στον τομέα της υγείας έχουν 
προειδοποιήσει για τις πιθανότητες επι-
δείνωσης των ελλείψεων προσωπι-
κού στα νοσοκομεία, υποστηρίζοντας 
ότι η επένδυση σε ανεξάρτητα κέντρα 
θα συμπιέσει πόρους από τον δημόσιο 
τομέα.

Τα πολυκαταστήματα Zellers 
επιστρέφουν στον Καναδά και 9 
τοποθεσίες ανακοινώθηκαν στο 
Οντάριο

Σ
χεδόν μια δεκαετία αφότου 
έκλεισε τις πόρτες του σε εθνικό 
επίπεδο, το Zellers πρόκειται να 
επιστρέψει στον Καναδά.

Ο Καναδός λιανοπωλητής ανακοίνωσε 
την Τετάρτη τις προγραμματισμένες 
τοποθεσίες 25 «εμπειριών καταστη-
μάτων Zellers» στα καταστήματα του 
Hudson’s Bay σε ολόκληρο τον Καναδά.
Σύμφωνα με την εταιρεία, οι φυσικές 
τοποθεσίες θα συνοδεύονται από τον 
πρώτο ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπο-
ρίου Zellers, Zellers.ca.
Σ τ η ν  ε υ ρ ύ τ ε ρ η  π ε ρ ι ο χ ή  τ ο υ 
Τορόν το, υπάρχουν τρε ις  προ -
γραμματισμένες τοποθεσίες – μία στο Εμπορικό Κέντρο Erin Mills στη Μισι-
σάουγκα, μία στο κέντρο της πόλης Scarborough και μία στο εμπορικό κέντρο 
Burlington Mall. Στις αρχές του 2011, η αλυσίδα πολυκαταστημάτων των ΗΠΑ 
Target απέκτησε τα μισθώματα για 189 τοποθεσίες Zellers σε όλο τον Καναδά ένα-
ντι 1,825 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Hudson’s Bay Company (HBC). 
Η πλειοψηφία (125) των τοποθεσιών της Zellers που λειτουργούσαν εκείνη την εποχή μετα-
τράπηκαν σε πωλητές λιανικής Target. Αυτό άφησε την HBC με 64 εναπομείνασες τοποθε-
σίες Zellers. Το 2012, η HBC είπε ότι αποφάσισε ότι η διατήρηση του λιανοπωλητή στη ζωή 
δεν ήταν οικονομικά βιώσιμη.Η Zellers έκλεισε τις πόρτες στο τελευταίο από τα καταστή-
ματά της στον Καναδά το 2013.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Ω
ς ιστορικό βήμα κατά της Ελλάδας και 
των Ελληνοκυπρίων περιγράφει η τουρ-
κική εφημερίδα Γενί Σαφάκ την μετατρο-
πή του στρατιωτικού αεροδρομίου Λευ-

κονοίκου στη κατεχόμενη Κύπρο, σε βάση μη επαν-
δρωμένων αεροσκαφών. Αναφέρεται ότι σε λίγους 
μήνες θα ιδρυθεί και ναυτική βάση ενώ θα μετα-
φερθεί και μια μοίρα F-16.
Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Το αεροδρόμιο Geçitkale 
(Γκετσίκαλε) γίνεται βάση UCAV -- Η Τουρκία κάνει 
ένα ιστορικό βήμα κατά της Ελλάδας και της ελλη-
νοκυπριακής διοίκησης της νότιας Κύπρου», η Γενί 
Σαφάκ γράφει ότι «βάσει συμφωνίας με την τδβκ 
(ψευδοκράτος), το αεροδρόμιο Γκετσίκαλε (Λευκο-
νοίκου) μεταβιβάστηκε στην τουρκοκυπριακή ειρη-
νευτική δύναμη».
Το αεροδρόμιο, προσθέτει, «θα γίνει μόνιμη βάση 
για τα τουρκικά UCAV».
«Ο προεδρικός σύμβουλος της τδβκ καθηγητής 
Ατά Ατούν ανακοίνωσε ότι θα δημιουργηθεί επίσης 
ναυτική βάση στη βόρεια ακτή της νήσου», γράφει.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «στο αεροδρόμιο θα 
κατασκευαστούν υπόστεγα για UCAV». «Αναφέρ-
θηκε επίσης ότι η ανάπτυξη μιας μοίρας F-16 από 
την τουρκική Πολεμική Αεροπορία στη βάση ενδέ-
χεται να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη το επό-
μενο διάστημα», γράφει η εφημερίδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ατά Ατούν ανέφερε 
ότι «η απόφαση αυτή είναι μεγάλης σημασίας για 
τη Γαλάζια Πατρίδα» και ότι «το μήκος του διαδρό-
μου του Γκετσίκαλε είναι κατάλληλο για την προ-
σγείωση και την απογείωση στρατιωτικών αερο-
σκαφών».
«Ως τώρα, αεροπλάνα που ανήκαν στις Τουρκικές 
Ειρηνευτικές Δυνάμεις προσγειώνονταν σε αυτόν 
τον διάδρομο, ο οποίος έχει πλάτος 60 μέτρα και 
μήκος 2.900 μέτρα. Ωστόσο, γίνεται πλέον επίσημη 
αυτή η κατάσταση. Εφόσον υπάρχει Πρωτόκολλο, 
δεν θα μπορεί κανείς να πει τίποτα», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον Ατά Ατούν «σε περίπτωση οποιασ-
δήποτε επίθεσης από Ελληνοκύπριους, UAV θα 
μπορούν να φτάσουν σε 3 λεπτά από το Γκετσί-
καλε, ενώ από τα Άδανα θα χρειαζόταν περισσότε-
ρος χρόνος. Δηλαδή αυτό το σημείο προσφέρει τη 
δυνατότητα ταχείας επέμβασης σε πιθανή επίθεση. 
Επιπλέον, μια μοίρα F-16 θα αναπτυχθεί σε αυτήν 
την περιοχή για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της 
Ανατολικής Μεσογείου».
Σημειώνοντας ότι η μεταφορά των αεροσκαφών θα 
πραγματοποιηθεί εντός λίγων μηνών, ο Ατά Ατούν 
ανέφερε ότι το αεροδρόμιο στο κατεχόμενο Λευκό-
νοικο διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στο πλαίσιο των 
πολιτικών της Τουρκίας για την Ανατολική Μεσό-
γειο και τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Στρατιωτική αεροπορική βάση για F-16 
ετοιμάζουν οι Τούρκοι στα κατεχόμενα 

Ελλείψεις φαρμάκων στην Κύπρο– 
Καταχρήσεις σε αντιβιοτικά και ψυχοφάρμακα

Ε
λλείψεις σε διάφορα φάρμακα παρατηρείται 
στην Κύπρο με τους αρμόδιους να επιβεβαιώ-
νουν ότι γίνεται κατάχρηση των αντιβιοτικών 
αλλά και των ψυχοφαρμάκων.

Στο Μεσημέρι και Κάτι φιλοξενήθηκαν ο Αντιπρόε-
δρος του Παγκύπριου Συλλόγου Φαρμακοποιών 
Πλούταρχος Γεωργιάδης και ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ 
Μάριος Κουλούμας, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο 
συγκεκριμένο θέμα.
Αρχικά ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι υπάρχουν αρκε-
τές ελλείψεις σε διάφορα αντιβιοτικά λόγω των πολ-
λών λοιμώξεων που έχουν παρατηρηθεί τον τελευ-
ταίο μήνα.
«Από διαβεβαιώσεις που είχαμε από τις φαρμακευτικές 
υπηρεσίες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις ελλείψεις, 
οι διάφορες κυπριακές βιομηχανίες έχουν εγγυηθεί ότι 
υπάρχουν οι πρώτες ύλες και ο κόσμος να μην ανησυχεί 
και δεν θα μείνει χωρίς φάρμακα. Οι ελλείψεις δεν είναι 
πολλών ημερών είναι φάρμακα που μπορεί να είναι σε 
έλλειψη δύο-τρεις ημέρες» είπε ο κ. Γεωργιάδης.
Συμπλήρωσε ότι αυτό μπορεί να έχει γίνει λόγω της 

αλόγιστης συνταγογράφησης των φαρμάκων. «Περισ-
σότερο παρατηρείται στις αντιβιώσεις και στις παθή-
σεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος».
Στη συνέχεια για τις ελλείψεις των φαρμάκων μίλησε 
και ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ Μάριος Κουλούμας ο οποίος 
ανέφερε ότι έχουν καλέσει όλους τους θεσμούς όπως 
επαγρυπνούν και να λάβουν μέτρα.
«Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη κατάχρηση αντιβιοτικών.  
Η εισήγηση η δική μας προς τους αρμόδιους είναι ότι 
θα έπρεπε όλοι μας να συμμετέχουμε σε μια εκστρατεία 
ενημέρωσης και των ασθενών και των γιατρών και των 
φαρμακοποιών για να μειώσουμε αυτή την τρομερή 
κατάχρηση που γίνεται στα αντιβιοτικά» είπε.
Συνέχισε λέγοντας, «ως ομοσπονδία έχουμε καταγγε-
λίες για μεγάλες καταχρήσεις που γίνονται σε αντιβιο-
τικά και ψυχοφάρμακα. Έχουμε αναφορές ότι υπάρχει 
τρομερή συνταγογράφηση σε φάρμακα που αφορούν 
την ψυχική υγεία όπως για παράδειγμα την κατάθλιψη. 
Η κατάθλιψη είναι φαινόμενο της εποχής μας λόγω και 
της κρίσης και των προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουμε καθημερινά».

Η 
διευθύντρια και η υποδιευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών της Κύ-
πρου, Αννα Αριστοτέλους και Αθηνά Δημητρίου, αντίστοιχα, «απο-
φυλακίζονται», αρνούμενες να συνεχίσουν να διευθύνουν το σωφρο-
νιστικό ίδρυμα και θέτοντας σοβαρό θέμα για τη ν προσωπική τους 

ασφάλεια. Μια καταγγελία που έκαναν τον περασμένο Ιούνιο εναντίον του διοι-
κητή της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ ) της Κυπριακής Αστυ-
νομίας, αντί να τις προστατεύσει, τις οδήγησε στην πόρτα εξόδου των φυλακών, 
γιατί, όπως οι ίδιες καταγγέλλουν, το σύστημα είναι ανίκητο και εξοντώνει όποιον 
τολμήσει να τα βάλει μαζί του.
Σε μια περίοδο που η Κύπρος καταγράφει πρωτοφανείς επιδόσεις σε σκάνδαλα 
διαφθοράς, οι Κεντρικές Φυλακές αποτελούσαν τη μόνη φωτεινή εξαίρεση, 
καθώς όλοι οι διεθνείς οργανισμοί τις κατέτασσαν μεταξύ των καλύτερων στον 
κόσμο. Το γεγονός αυτό μάλιστα καταγράφηκε πρόσφατα και σε ειδικό ντοκιμα-
ντέρ του Netflix, το οποίο προβλήθηκε σε όλες τις χώρες.
Η Αννα Αριστοτέλους και η Αθηνά Δημητρίου, διευθύντρια και υποδιευθύντρια 
των Κεντρικών Φυλακών της Κύπρου αντίστοιχα, κατήγγειλαν τον διοικητή της 
Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, Μιχάλη Κατσουνωτό, για διαφθορά, 
αποκαλύπτοντας ότι επικοινωνούσε τηλεφωνικώς με βαρυποινίτη εντός των 
φυλακών, ζητώντας του να βρει «ροζ» βίντεο με τις δύο γυναίκες «που να τις 
κάφκει», δηλαδή να τις καίει
Οι Κύπριοι, ως γνήσιοι Ελληνες, δεν συγχωρούν την επιτυχία και κυριολεκτικά τη 
θεωρούν ποινικό αδίκημα.
Το έγκλημά τους; Κατήγγειλαν τον διοικητή της ΥΚΑΝ Μιχάλη Κατσουνωτό για 
διαφθορά, αποκαλύπτοντας ότι επικοινωνούσε τηλεφωνικώς με βαρυποινίτη 
εντός των φυλακών, ζητώντας του να βρει «ροζ» βίντεο με τις δύο γυναίκες «που 
να τις κάφκει», δηλαδή να τις καίει. Μετά την καταγγελία τους έπεσε ο ουρανός 
στο κεφάλι τους. Αντί να ξεκαθαρίσει η υπόθεση με τον αξιωματικό της Αστυνο-
μίας, μπήκε σε λειτουργία ένας μηχανισμός εξόντωσής τους που τελικά τις οδή-
γησε στην υποβολή αιτήματος για μετακίνησή τους από τις Κεντρικές Φυλακές, 
καθώς δεν μπορούν πλέον να εργαστούν με ασφάλεια.
Οι καταγγελίες κατά του διοικητή της ΥΚΑΝ ερευνήθηκαν διεξοδικά και ο ποινι-
κός ανακριτής κατέληξε σε πόρισμα στο οποίο κατέγραψε τη διαπίστωσή του ότι 
ο αξιωματικός της Αστυνομίας πιθανόν είχε διαπράξει δύο σοβαρά ποινικά αδι-
κήματα: αυτό της κατάχρησης εξουσίας και αυτό της συνωμοσίας. Αντί να ακο-
λουθηθεί η συνηθισμένη διαδικασία, ο γενικός εισαγγελέας της Δημοκρατίας 
Γιώργος Σαββίδης και ο βοηθός γενικός εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης εξέδωσαν 
ανακοίνωση στην οποία ανέφεραν ότι αποφάσισαν να μην ασκήσουν ποινική 
δίωξη... για λόγους «δημοσίου συμφέροντος», χωρίς να εξηγούν ποιο δημόσιο 
συμφέρον μπορούσε να εξυπηρετηθεί από τη μη δίωξη ενός ανώτερου αξιωμα-
τικού της Αστυνομίας ο οποίος καταχρώμενος την εξουσία του συνωμότησε με 
βαρυποινίτη για να πλήξει τη διευθύντρια και την υποδιευθύντρια των φυλακών 
ζητώντας ένα βίντεο το οποίο, όπως αποδείχθηκε, ουδέποτε υπήρξε.
Μάλιστα στην κοινή ανακοίνωσή τους ο γενικός και ο βοηθός γενικός εισαγγε-
λέας επιχείρησαν να δικαιολογήσουν τον αξιωματικό αφήνοντας να νοηθεί ότι 
ενεργούσε από υπηρεσιακό ζήλο!
Η εξέλιξη αυτή θεωρήθηκε από τις κυρίες Αριστοτέλους και Δημητρίου ως κατά-
ληξη της προσπάθειας κουκουλώματος της υπόθεσης και ζήτησαν την άμεση 
μετακίνησή τους από τις φυλακές, καταγγέλλοντας συγκάλυψη της διαφθοράς. 
Οπως ανέφεραν, «ο χειρισμός και το σκεπτικό της ανακοίνωσης του γενικού 
εισαγγελέα όχι μόνο πλήττει σοβαρά τα θεμελιώδη δικαιώματά μας που αφο-
ρούν την ανθρώπινή μας αξιοπρέπεια και την προσωπική μας ζωή, αφού οι προ-
σπάθειές του ήταν να βρει βίντεο από την προσωπική μας ζωή με σκοπό να μας 
πλήξει, αλλά επιβραβεύει την κατάχρηση εξουσίας και τη συνωμοσία, επικροτεί 
ενέργειες που υποσκάπτουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες της διεύθυνσης των 
φυλακών και θέτει σε σοβαρούς κινδύνους την ασφάλειά μας έναντι του οργα-
νωμένου εγκλήματος, το οποίο μπορεί να παρακινεί κρατούμενους με ανταλλάγ-
ματα, για να δίδουν καταθέσεις εναντίον της διεύθυνσης στην Αστυνομία».

Αθώωσαν τον αστυνομικό, 
«παραίτησαν» τις 
διευθύντριες των φυλακών 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Ενόχληση της Λευκωσίας 
για όσα μετέδωσε η εκπομπή 
«60 minutes» περί Ρώσων 
ολιγαρχών που απέκτησαν 
«χρυσό διαβατήριο»

Έ
ντονα ενοχλημένη είναι η 
Λευκωσία από τα όσα ει-
πώθηκαν στην εκπομπή 
60 minutes του αμερικα-

νικού τηλεοπτικού δικτύου CBS, 
σε σχέση με τους Ρώσους ολιγάρ-
χες οι οποίοι απέκτησαν μέσω του 
προγράμματος «χρυσών διαβατη-
ρίων» κυπριακό (ευρωπαϊκό) δια-
βατήριο. Στην εκπομπή διατυπώ-
θηκαν θέσεις της ομοσπονδιακής 
εισαγγελίας των ΗΠΑ σύμφωνα 
με τις οποίες η Κύπρος αποτελεί 
«τρύπα» στις κυρώσεις που έχουν 
επιβληθεί στη Ρωσία λόγω της ει-
σβολής στην Ουκρανία.
Ο Κύπριος υπουργός Οικονομι-
κών Κωνσταντίνος Πετρίδης με 
σημερινή δήλωση του κάνει λόγο 
για Fake news, τα οποία έθεσαν 
ακόμα και σε κίνδυνο την ασφά-
λεια του προσωπικού της κυπρια-
κής πρεσβείας στο Κίεβο. Καθιστά 
σαφές ότι η Κύπρος τάχθηκε από 
τη πρώτη στιγμή στο πλευρό της 
Ουκρανίας και εφάρμοσε όλες τις 
κυρώσεις που επέβαλλε η ΕΕ. Ανέ-
φερε ότι παρόμοιες ψευδείς ειδή-
σεις είχαν κυκλοφορήσει και στο 
παρελθόν και διαψεύσθηκαν.
Μεταξύ άλλων, ο κ.Πετρίδης 
δήλωσε ότι :
«Από την πρώτη στιγμή μετά την 
εισβολή της Ρωσίας την Ουκρα-
νία, η Κύπρος τάχθηκε στο πλευρό 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στηρί-
ζοντας απερίφραστα την Ουκρα-
νία και τον λαό της. Ως μέλος της 
Ε.Ε., και ως ένδειξη αλληλεγγύης 
με τον δοκιμαζόμενο Ουκρα-
νικό λαό, η Κύπρος διαδραμάτισε 
θετικό ρόλο τόσο στη θέσπιση 
όσο και την εφαρμογή των Κυρώ-
σεων κατά της Ρωσίας, παρά τις 

δυσμενείς επιπτώσεις που αυτές 
θα είχαν για την Κυπριακή οικονο-
μία. Επιπτώσεις που ενδεχομένως 
να ήταν δυσανάλογες σε σχέση με 
άλλες χώρες της Ε.Ε..
Από την αρχή της θέσπισης των 
κυρώσεων, κυκλοφόρησαν στο 
διεθνή Τύπο «πληροφορίες» που 
παρουσίαζαν την Κύπρο να αντι-
τίθεται στις κυρώσεις, όπως για 
παράδειγμα, αντίθεση ή βέτο 
που δήθεν έθετε η Κύπρος στην 
απαγόρευση συναλλαγών μέσω 
SWIFT από Τραπεζικά Ιδρύματα 
της Ρωσίας. Ψεύτικες ειδήσεις που 
δημιούργησαν ακόμη και ανατα-
ραχή έξω από το Κυπριακό προ-
ξενείο στο Κίεβο, θέτοντας σε κίν-
δυνο το προσωπικό, και αναγκά-
ζοντας την Κυπριακή Κυβέρνηση 
να προβεί σε διαψεύσεις.
Αυτή η παραπληροφόρηση είχε 
και συνέχεια, περιλαμβάνοντας 
φήμες για την μη αποτελεσμα-
τική εφαρμογή των Ευρωπαϊ-
κών Κυρώσεων εκ μέρους της 
Κύπρου, ή ότι η Κύπρος συνεχίζει 
να αποτελεί καταφύγιο κεφαλαίων 
Ρώσων ολιγαρχών.
Σε σχέση με την 
έκθεση της Κυπρια-
κής οικονομίας και 
τα ρωσικά κεφά-
λαια στην Κύπρο, 
η πραγματικότητα 
έχει διαφοροποι-
ηθεί σημαντικά σε 
σχέση με την προ-
2013 περίοδο, που είναι η περί-
οδος κατά την οποία ίσχυαν ορι-
σμένα από αυτά που λέχθηκαν 
υπό μορφή δηλώσεων στο ρεπορ-
τάζ του CBS.
Γι’ αυτό νιώθω την ανάγκη να 
ξεκαθαρίσω τα δεδομένα που 
ισχύουν σήμερα και καταδεικνύε-
ται το ανυπόστατο των δηλώσεων 
αποδεικνύοντας μια εντελώς αντί-
θετη εικόνα με αυτή που αφήνε-
ται να νοηθεί αφού η έκθεση του 
τραπεζικού μας τομέα στη Ρωσία 

είναι σημαντικά χαμηλότερη απ’ 
ότι συχνά παρουσιάζεται στον 
διεθνή τύπο, και κοντά στο επί-
πεδο των περισσότερων Ευρωπα-
ϊκών Χωρών.
Μέχρι το τέλος του 2021 τα συνο-
λικά δάνεια με έκθεση στη Ρωσία 
αποτελούσαν μόλις το 0,8% των 
συνολικών δανείων.
Την ίδια περίοδο οι συνολικές 
καταθέσεις με έκθεση στη Ρωσία 
εκπροσωπούσαν μόλις το 3,8% 
(από 40% το 2013) των συνολι-
κών καταθέσεων, εκ των οποίων 
τα δύο τρίτα αποτελούν διατρα-
πεζικές καταθέσεις, και παρά το 
γεγονός ότι στην Κύπρο ζει και 
δραστηριοποιείται μια σχετικά 
μεγάλη Ρωσική Κοινότητα, η 
οποία όμως ουδεμία σχέση έχει 
με τις οντότητες στις οποίες επι-
βάλλονται κυρώσεις. Αυτό το 
ποσό πόρρω απέχει από τον ισχυ-
ρισμό του CBS ότι η έκθεση του 
Κυπριακού τραπεζικού συστή-
ματος στη Ρωσία είναι €5,6 δις. 
Στην πραγματικότητα η έκθεση 
αυτή δεν ξεπερνά το €1 δις. Είναι 

λυπηρό να λέγονται 
τέτοιες ανακρίβειες 
από ένα διεθνούς 
εμβέλειας ειδησεο-
γραφικό δίκτυο.
Tα Τραπεζικά Ιδρύ-
ματα στην Κύπρο 
τα τελευταία χρό-
ν ια, ερμηνεύουν 
και εφαρμόζουν με 

τον πιο αυστηρό τρόπο το πλαί-
σιο που αφορά την ταυτοποίηση 
των πελατών σε σχέση με το πλαί-
σιο καταπολέμησης του Ξεπλύμα-
τος Χρήματος. Αυτή η πρακτική, 
είναι και ο λόγος που όπως γνωρί-
ζετε υπάρχουν πολύ συχνά παρά-
πονα τόσο επενδυτών, επιχειρη-
ματιών, αλλά και πολιτών. Αυτή η 
πρακτική, η οποία τεκμηριώνεται 
από την Έκθεση της MONEYVAL 
το 2019, έχει οδηγήσει στο κλεί-
σιμο πέραν των 80,000 λογαρια-

σμών και απόρριψη αιτημάτων 
ανοίγματος λογαριασμού σε χιλιά-
δες άλλους. Πολλοί μάλιστα εξ’ 
αυτών άνοιξαν λογαριασμούς σε 
άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες ή συγκε-
κριμένες πολιτείες των ΗΠΑ χωρίς 
ιδιαίτερη δυσκολία όπως διαπι-
στώνεται σε πρόσφατη έκθεση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο 
ισχυρισμός κάποιων ότι ανοίγο-
νται εύκολα τραπεζικοί λογαρια-
σμοί στην Κύπρο δεν ευσταθεί, 
σε αντίθεση ενδεχομένως με τις 
χώρες από όπου οι ίδιοι προέρ-
χονται.
Η Κύπρος ΔΕΝ διατηρεί τα οποια-
δήποτε αποθέματα της Κεντρικής 
Τράπεζας της Ρωσίας, σε αντίθεση 
με άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες.
Το πλαίσιο εφαρμογής των Κυρώ-
σεων στην Κύπρο τεκμηριώνε-
ται επίσης σε λεπτομέρεια από 
την Έκθεση Κοινής Αξιολόγησης 
(Mutual Evaluation Report - MER) 
της Κύπρου από την MONEYVAL. 
Η έκθεση περιλαμβάνει λεπτο-
μερή καταγραφή για το πως οι 
εποπτικές αρχές του χρηματοοι-
κονομικού τομέα, συμπεριλαμβα-
νομένης της Κεντρικής Τράπεζας 
της Κύπρου, της Επιτροπής Κεφα-
λαιαγοράς, και άλλων εποπτικών 
αρχών διενεργούν επιτόπιους 
ελέγχους σε οικονομικές οντότη-
τες αναφορικά με την επιβολή των 
κυρώσεων.
Ως Κυβέρνηση τα τελευταία δέκα 
χρόνια έχουμε κάνει μεγάλη πρό-
οδο όσον αφορά την καταπολέ-
μηση του Ξεπλύματος Χρήμα-
τος και την διαφάνεια. Πρόοδος 
η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς. 
Ταυτόχρονα έχουν γίνει και λάθη, 
ιδιαίτερα όσον αφορά το Κυπρι-
ακό Επενδυτικό Πρόγραμμα που 
στοίχισαν στην εικόνα της Κύπρου 
στο Εξωτερικό. Αυτά όμως τα 
λάθη δεν μπορούν να αναιρέσουν 
την τεράστια πρόοδο που έχει 
γίνει τα τελευταία χρόνια και η 
οποία πρέπει να συνεχιστεί».

 Συγκεκριμένες αποφάσεις 
για στοχευμένες δράσεις της 
Αστυνομίας, με σκοπό την 
πρόληψη και περαιτέρω μεί-
ωση των θανατηφόρων και 
σοβαρών οδικών συγκρού-
σεων στην Κύπρο, λήφθηκαν 
κατά τη διάρκεια συνάντη-
σης, που πραγματοποιήθηκε 
σήμερα στο Πάρκο Κυκλοφο-
ριακής Αγωγής.
Στη συνάντηση συμμετείχαν 
η Ηγεσία της Αστυνομίας, ο 
Διευθυντής και επιτελείς του 
Τμήματος Τροχαίας Αρχη-
γείου, οι Αστυνομικοί Διευθυ-
ντές των Επαρχιακών Αστυ-
νομικών Διευθύνσεων και οι 
Υπεύθυνοι Επαρχιακών Κλά-
δων Τροχαίας.
Κατά τη συνάντηση έγινε 
ένας απολογισμός σε σχέση 
με τις θανατηφόρες και σοβα-
ρές οδικές συγκρούσεις, που 
συνέβησαν στην Κύπρο κατά 
τη διάρκεια της περασμένης 
χρονιάς. Παρουσιάστηκαν 
επίσης, τα αποτελέσματα από 
την ανάλυση των δεδομένων 
των πιο πάνω συγκρούσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
παρουσιάστηκαν, κατά το 
2022 παρατηρήθηκε μείωση 
στον αριθμό των θανάτων, 
που προκλήθηκαν από οδι-
κές συγκρούσεις, δηλαδή από 
45 37 το 2022 σε σύγκριση 
με 45 το 2021 σε 37 της τάξης 
του 18%, σε σύγκριση με το 
2021. Μείωση της τάξης του 
7%, παρατηρήθηκε επίσης και 
στον αριθμό των σοβαρών 
οδικών συγκρούσεων.
10 πρόσωπα που έχασαν 
τη ζωή τους στην άσφαλτο, 
δηλαδή ποσοστό 27,02% ήταν 
ηλικίας άνω των 60 ετών. 
Ταυτόχρονα,  12 από τους 37 
νεκρούς, ή ποσοστό 32,43% 
ήταν ηλικίας κάτω των 25 
ετών.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης 
το γεγονός ότι 18 (ή ποσοστό 
48,65%) από τα 37 θύματα των 
οδικών συγκρούσεων, ήταν 
αλλοδαποί, εκ των οποίων 
15 ήταν μόνιμοι κάτοικοι 
Κύπρου και άλλοι τρεις του-
ρίστες.

Μείωση 
στον αριθμό 
θανατηφόρων 
για το 2022

Η Κύπρος διαψεύδει ότι παραβιάζει τις 
κυρώσεις κατά της Ρωσίας
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διεθνή νέα

O Ματέο Μεσίνα Ντενάρο θεωρείται 
«capo di tutti i capi» δηλαδή το 
ισχυρότερο αφεντικό, o «Νονός» της 
σικελικής μαφίας - Καταζητούνταν από 
το 1993

Σ
τη σύλληψη του Ματέο Μεσίνα Ντενά-
ρο, ενός αφεντικού της σικελικής μαφί-
ας που διέφευγε επί 30 ολόκληρα χρό-
νια τη σύλληψη, προχώρησαν οι ιταλι-

κές Αρχές, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο.
Ο 60χρονος σήμερα Ντενάρο, γνωστός με το 
προσωνύμιο Diabolik από ένα ιταλικό κόμικ, 
είναι ένα από τα πιο πρόσφατα αφεντικά της 
Κόζα Νόστρα, που ανέβηκαν στην εξουσία 
μετά τη σύλληψη του Μπερνάντο Προβενζάνο 
το 2006. Μάλιστα, μετά τον θάνατο του Προ-
βενζάνο το 2016 και του Σαλβατόρε Ριινα το 
2017, ο Ντενάρο θεωρούνταν ευρέως «capo di 
tutti i capi», ή «Νονός» δηλαδή το ισχυρότερο 
αφεντικό στην τοπική μαφία.
Σύμφωνα με τη Messaggero, o Ντενάρο συνε-
λήφθη από τους Καραμπινιέρους ενώ βρισκό-
ταν σε κλινική στο Παλέρμο.
Επικεφαλής της έρευνας που οδήγησε στη 
σύλληψή του ήταν ο εισαγγελέας του Παλέρμο 
Μαουρίτσιο ντε Λουτσία και ο βοηθός εισαγ-
γελέα Πάολο Γκουίντο.
«Σήμερα, 16 Ιανουαρίου, οι Καραμπινιέροι (...) 
συνέλαβαν τον φυγά Ματέο Μεσίνα Ντενάρο 
μέσα σε μια υγειονομική δομή του Παλέρμο, 
στην οποία είχε μεταβεί για κλινικές θερα-
πείες», ανακοίνωσε στο πρακτορείο ειδήσεων 
AGI ο στρατηγός των Καραμπινιέρων (Χωρο-
φυλακή) Πασκουάλε Αντζελοσάντο.
H Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι 
κοινοποίησε στα social media την είδηση της 
σύλληψης, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη νίκη 
για το ιταλικό κράτος, που απέδειξε ότι δεν το 
βάζει κάτω στην προσπάθειά του να νικήσει 
τη μαφία. 

Ποιος είναι ο Ντενάρο
Ο Μεσίνα Ντενάρο φέρεται ότι είναι ένας 
αρχηγός της σικελικής μαφίας, της Κόζα 
Νόστρα.
Έχει καταδικασθεί ερήμην σε ισόβια για το 
ρόλο του στους φόνους των εισαγγελέων 
κατά της μαφίας Τζοβάνι Φαλκόνε και Πάολο 
Μπορσελίνο το 1992.
Αντιμετωπίζει επίσης ποινή ισοβίων για το 
ρόλο του σε βομβιστικές επιθέσεις που είχαν 
σημειωθεί την επόμενη χρονιά στη Φλωρε-
ντία, τη Ρώμη και το Μιλάνο και είχαν στοιχίσει 
τη ζωή σε 10 ανθρώπους.

Η αστυνομία ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο 2022 
ότι ο Μεσίνα Ντενάρο εξακολουθούσε να είναι 
σε θέση να εκδίδει διαταγές για τις επιχειρή-
σεις της μαφίας στην περιοχή γύρω από την 
πόλη Τραπάνι της δυτικής Σικελίας, το περιφε-
ρειακό οχυρό του, παρά το γεγονός ότι παρέ-
μενε για χρόνια εξαφανισμένος.

Η λεπτομέρεια που οδήγησε στη 
σύλληψη του αρχιμαφιόζου της Κό-
ζα Νόστρα
Τη σύλληψη του 60χρονου αρχιμαφιόζου 
Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, ο οποίος αποτελούσε 
έναν από τους κορυφαίους στόχος των καρα-
μπινιέρων, πανηγυρίζει από χθες, Δευτέρα 
(16/1) η Ιταλία.
Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης 
καθοριστική για τη σύλληψη ενός από τους 
τελευταίους «νονούς» της μαφίας στη Σικελία 
αποδείχθηκε η πληροφορία που έλαβαν οι 
αστυνομικοί ότι ο Ντενάριο βρισκόταν σε κλι-
νική στο Παλέρμο προκειμένου να αντιμετω-
πίσει έναν όγκο.
Ο 60χρονος μαφιόζος τον οποίο οι ιταλικές 
αρχές αναζητούσαν από το 1993, συνελήφθηε 
την ώρα που έβγαινε έξω από την ιδιωτική κλι-
νική La Maddalena την οποία είχαν ζώσει τρεις 
ημέρες νωρίτερα αστυνομικοί μετά την πληρο-
φορία που έλαβαν.
Κατά τη σύλληψή του ο Ντενάρο φορούσε 
ακριβά ρούχα και ένα ρολόι αξίας 38.000 
ευρώ, όπως αναφέρει ο Guardian.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο Ντενάρο 
επισκεπτόταν τη συγκεκριμένη κλινική για 
περισσότερο από έναν χρόνο χρησιμοποιώ-
ντας το ψευδώνυμο «Αντρέα Μποναφέντε».
«Η υγεία είναι ένας από τους παράγοντες που 
υποχρεώνει αυτούς που θέλουν να κρυφτούν 
να αποκαλυφθούν αργά ή γρήγορα» δήλωσε 
ο επικεφαλής των καραμπινιέρων σε συνέ-
ντευξη τύπου στο Παλέρμο.
«Γνωρίζαμε ότι ήταν άρρωστος. Τις τελευταίες 
ημέρες επιβεβαιώσαμε ότι τη συγκεκριμένη 
ημέρα (σ.σ. την Δευτέρα) ένας άνδρας που 
ταίριαζε με τα σκίτσα που είχαμε για τον Ντε-
νάρο θα επισκεπτόταν την κλινική» πρόσθεσε 
ο ίδιος αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες της επι-
χείρησης για τη σύλληψη του μαφιόζου.
Οι αστυνομικοί που είχαν ζώσει την κλινική 
είδαν περίπου στις 8:30 το πρωί της Δευτέρας 
τον Ντενάρο να μπαίνει στην κλινική φορώ-
ντας ένα λευκό μάλινο καπέλο και γυαλιά ηλίου 
ενώ στα χέρια του κρατούσε ένα αρνητικό τεστ 
κορωνοϊού που ήταν απαραίτητο προκειμένου 
να υποβληθεί στη θεραπεία για τον όγκο και 
σε εξετάσεις αίματος.

Π
ερίπου 20.000 ευρώ σε ένα λι-
τό εστιατόριο, σχεδόν 10.000 
ευρώ σε ένα αρτοποιείο την ε-
πομένη του γάμου του γιου 

του: η άρση του απορρήτου για τα έξοδα 
του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζα-
ΐχ Μπολσονάρου έφερε στο φως απίθα-
να κόστη.
Οι κινήσεις λογαριασμού για την προε-
δρική πιστωτική κάρτα κατά τη διάρκεια 
των τεσσάρων ετών της θητείας του ακρο-
δεξιού Μπολσονάρου (2019-2022) δημο-
σιεύτηκαν σε έναν επίσημο διαδικτυακό 
ιστότοπο της κυβέρνησης του διαδό-
χου του, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, 
ο οποίος έχει αρχίσει να άρει ένα απόρ-
ρητο για 100 χρόνια που είχε επιβάλει ο 
ακροδεξιός προκάτοχός του σε χιλιάδες 
επίσημα έγγραφα.
Συνολικά δαπανήθηκαν 27,6 εκατομμύρια 
ρεάλ (σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ με την 
τρέχουσα ισοτιμία) με αυτήν την κάρτα, 
που χρησιμοποιήθηκε από 21 άτομα της 
ομάδας του.
Αν ληφθούν υπόψη τα προσαρμοσμένα 
στον πληθωρισμό ποσά, η δαπάνη αυτή 
είναι σχεδόν η μισή από εκείνη της πρώτης 
περιόδου του Λούλα (2003-2006). Όμως 
στην περίπτωση του τελευταίου αφορού-
σαν κυρίως έξοδα διαμονής για ταξίδια 
στο εξωτερικό.
Αυτό δεν συνέβη με τον Μπολσονάρου, 
ο οποίος επίσης είχε καυχηθεί αρκετές 
φορές στη διάρκεια της θητείας του ότι 
δεν ξόδεψε «ούτε μια δεκάρα» με την προ-
εδρική πιστωτική κάρτα, σε αντίθεση με 
τους προκατόχους του.
Ο ιστότοπος πληροφοριών Uol, για παρά-
δειγμα, ανέφερε ότι 1,2 εκατομμύρια ρεάλ 
(περίπου 217.000 ευρώ) δαπανήθηκαν 
κατά τη διάρκεια των 28 ημερών των επί-
σημων διακοπών στο τέλος των ετών του 

πρώην αρχηγού του κράτους το 2019, το 
2020 και το 2021.
Μια πληρωμή άνω των 71.000 ρεάλ (σχε-
δόν 13.000 ευρώ) έγινε για παράδειγμα 
στις 2 Ιανουαρίου 2022 σε ένα βενζινά-
δικο στην νότια Πολιτεία Σάντα Καταρίνα, 
όπου ο Μπολσονάρου είχε προκαλέσει 
σάλο κάνοντας τζετ σκι ενώ οι τρομερές 
πλημμύρες έπλητταν αρκετές περιοχές της 
χώρας του.
Η προεδρική πιστωτική κάρτα χρησιμο-
ποιήθηκε επίσης για την πληρωμή 1,46 
εκατομμυρίων ρεάλ (πάνω από 230.000 
ευρώ) σε τέσσερα χρόνια σε ένα πολυ-
τελές ξενοδοχείο στη Γκουαρούζα, ένα 
παραθαλάσσιο θέρετρο κοντά στο Σάο 
Πάολο (νοτιοανατολικά). Σύμφωνα με 
τον διαδικτυακό ιστότοπο G1, σε αυτό το 
ξενοδοχείο διέμεναν μέλη της ομάδας του, 
ενώ ο ίδιος διέμενε σε ένα στρατιωτικό 
συγκρότημα.
Η μεγαλύτερη δαπάνη για φαγητό είναι 
και αυτή που εγείρει τα περισσότερα ερω-
τήματα: 109.266 ρεάλ (περίπου 20.000 
ευρώ) που ξοδεύτηκαν με μία συναλ-
λαγή σε ένα λιτό εστιατόριο στη Μπόα 
Βίστα, στην Πολιτεία Ρομάιμα του Αμα-
ζονίου (βόρεια). Αρκετά για να παραγγεί-
λεις πάνω από 2.000 φορές το πιο ακριβό 
πιάτο, ψητό κοτόπουλο με αλεύρι μανιό-
κας, στη μέτρια τιμή των 50 ρεάλ (9 ευρώ).
Η προεδρική πιστωτική κάρτα χρησιμο-
ποιήθηκε επίσης για να πληρωθούν περισ-
σότερα από 362.000 ρεάλ (65.000 ευρώ) 
σε τέσσερα χρόνια σε ένα αρτοποιείο στο 
Ρίο ντε Ζανέιρο, συμπεριλαμβανομένων 
55.000 ρεάλ σε μια συναλλαγή την ημέρα 
μετά τον γάμο του γιου του Εντουάρντο 
και 33.000 ρεάλ την παραμονή της διορ-
γάνωσης από υποστηρικτές του πομπής 
με μοτοσικλέτες στους δρόμους αυτής της 
πόλης.

Βραζιλία: Τα απίστευτα προσωπικά έξοδα 
του Ζαΐχ Μπολσονάρου από τα κρατικά 
ταμεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Ιταλία: Συνελήφθη αρχιμαφιόζος 
της Κόζα Νόστρα που κρυβόταν 
εδώ και 30 χρόνια! 
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Η 
Ιταλίδα ηθοποιός Τζίνα Λολομπρί-
τζιντα πέθανε σήμερα σε ηλικία 95 
ετών, όπως μετέδωσε το ιταλικό 
πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Ήταν μεγάλη πρωταγωνίστρια του ιταλικού 
κινηματογράφου και μια από τις σημαντι-
κότερες Ευρωπαίες ηθοποιούς και σύμ-
βολο του σεξ της δεκαετίας του 1950 και του 
1960. 
Αν και η αίτια θανάτου της δεν έχει ανα-
κοινωθεί ακόμα επίσημα, τον περασμένο 
Σεπτέμβριο η ηθοποιός, γνωστή στους Ιτα-
λούς και με το παρατσούκλι «Λολό», πήρε 
εξιτήριο από την κλινική μετά από μια πτώση 
στο σπίτι που της είχε προκαλέσει κάταγμα 
στο μηριαίο οστό για το οποίο είχε χειρουρ-
γηθεί.
H μεγάλη ντίβα του ιταλικού κινηματογρά-
φου γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου 1927 στο Σου-
μπιάκο, ένα γραφικό χωριό στα περίχωρα 
της Ρώμης. Ο πατέρας της ήταν επιπλοποιός 
και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου μετακόμισαν στη Ρώμη.
Κατά τη διάρκεια της μεγάλης καριέρας της, 

συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες 
όπως οι Βιττόριο ντε Σίκα, Μάριο Μονιτσέλι, 
Πιέτρο Τζέρμι και Μάριο Σολντάτι, Ρενέ 
Κλαιρ και Κριστιάν-Ζακ.
Η μελαχρινή ηθοποιός με τις ελκυστικές 
καμπύλες θεωρείτο επί μακρόν η ωραιό-
τερη γυναίκα του κόσμου, σύμφωνα και με 
τον τίτλο μιας από τις ταινίες της «Η ωραία 
των ωραίων», που βασιζόταν στη βιογραφία 
της σοπράνο Λίνα Καβαλιέρι. Mε το συγκε-
κριμένο φιλμ κέρδισε το βραβείο David di 
Donatello Α’ Γυναικείου Ρόλου και το 1959 ο 
Ζιλ Ντασέν την επέλεξε για πρωγαγωνίστρια 
στο φιλμ «The Law», δίπλα στη Μελίνα Μερ-
κούρη, τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι και τον 
Υβ Μοντάν.
Στις δεκαετίες του 1950 και 1960 εντυπωσί-
αζε το ανδρικό φύλο, ωστόσο η Λολομπρί-
τζιντα είχε πάντα να προσφέρει κάτι περισ-
σότερο από την εμφάνισή της. Συμμετείχε σε 
περισσότερες από 60 ταινίες και στη συνέ-
χεια κατάφερε να ακολουθήσει δύο καριέ-
ρες, κρατώντας τη φωτογραφική μηχανή και 
το καλέμι της γλυπτικής.

Ο 
θάνατος της κόρης του Έλβις Πρί-
σλεϊ από ανακοπή καρδιάς σε η-
λικία 54 ετών ενισχύει πρόσφατη 
έρευνα που υποδηλώνει ότι γενε-

τικά ελαττώματα που οφείλονται στην ενδο-
γαμία μπορεί να είναι υπεύθυνα για μια σειρά 
πρώιμων θανάτων στην οικογένεια του βασι-
λιά του ροκ εντ ρολ.
Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, η οποία υπέστη ανα-
κοπή καρδιάς, δεν ήταν το πρώτο μέλος της 
οικογένειας του Έλβις το οποίο πέθανε από 
ασθένειες που σχετίζονται με την καρδιά.
Ο ίδιος ο Πρίσλεϊ πέθανε από ανακοπή όταν 
ήταν μόλις 42 ετών. Το ίδιο και η μητέρα του 
Γκλάντις η οποία «έφυγε» από καρδιακή ανε-
πάρκεια στα 46 της χρόνια. Η Γκλάντις είχε 
τρία αδέλφια, τα οποία πέθαναν επίσης στα 
σαράντα τους από καρδιακή ανεπάρκεια ή 
επιπλοκές στους πνεύμονες.
Στην πρόσφατη βιογραφία, με τίτλο «Elvis: 
Destined to Die Young», η 
σ υ γ γ ρ α φ έ α ς   S a l l y 
Hoedel υποστήριξε ότι οι 
θάνατοι του Έλβις, της μητέ-
ρας του και των θείων του, 
προκλήθηκαν πιθανότατα 
από γενετικό ελάττωμα που 
προκλήθηκε από τον αιμομι-
κτικό γάμο των παππούδων 
του Έλβις από την πλευρά της 
μητέρας του, οι οποίοι παντρεύτηκαν αν και 
ήταν πρώτα ξαδέλφια.
Όπως λέει η συγγραφέας οι πρώιμοι θάνα-
τοί τους δεν μπορεί να είναι σύμπτωση από 
τη στιγμή που και ο Έλβις πέθανε από καρδιά. 
Ο θάνατος του μοναδικού παιδιού του Έλβις 
έχει παρόμοια χαρακτηριστικά.
Η Hoedel υποστηρίζει ότι οι θάνατοι στην 
οικογένεια του Έλβις προκλήθηκαν από ανε-
πάρκεια της αντιθρυψίνης άλφα-1, μια γενε-
τική διαταραχή που βλάπτει τους πνεύμονες 
και το συκώτι και οδηγεί και σε άλλες επιπλο-
κές.
«Ξέρουμε ότι ο Έλβις το είχε, επειδή βρέθηκε 
ότι ήταν φορέας της Alpha-1 μετά τον θάνατό 
του, οπότε από κάπου πρέπει προήλθε», είχε 
πει η συγγραφέας σε συνέντευξή της.
Πιθανότατα να προέρχεται από τη γιαγιά του 
Έλβις, Ντον Μάνσελ, η οποία υπέφερε από 
φυματίωση για δεκαετίες. Η Hoedel υποστή-
ριξε ωστόσο ότι επρόκειτο για λανθασμένη 
διάγνωση και ότι η Μάνσελ έπασχε στην 
πραγματικότητα από κάποιου είδους γενε-
τικό ελάττωμα.
Όταν η Μάνσελ παντρεύτηκε τον πρώτο της 
ξάδελφο - μια συνήθης πρακτική σε παλαι-

ότερες εποχές - και απέκτησε παιδιά, αυτή 
η ενδογαμία θα μπορούσε να επιδεινώσει 
τα όποια γενετικά προβλήματα είχε ήδη και 
εκείνη τα μετέδωσε στα παιδιά της.
«Με αυτό τον γάμο μπορούμε να δούμε ότι 
η Γκλάντις πιθανότατα κληρονόμησε δύο 
κατεστραμμένα γονίδια και μια πιο σοβαρή 
εκδοχή της νόσου», δήλωσε η Hoedel.
Όχι μόνο τρεις από τους γιους της Μάνσελ 
πέθαναν νέοι από ασθένειες της καρδιάς, των 
πνευμόνων και του ήπατος, αλλά και η Γκλά-
ντις πέθανε κάτω από αξιοσημείωτα παρό-
μοιες συνθήκες.
Η υγεία της Γκλάντις κλονίστηκε ξαφνικά και 
ραγδαία στα 40 της χρόνια. Το ίδιο συνέβη 
και με τον γιο της τον Έλβις, ο οποίος πέθανε 
από ανακοπή. Η κατάστασή του βέβαια επι-
δεινώθηκε από τη χρήση ναρκωτικών και από 
το γεγονός ότι ήταν αλκοολικός.
Ο Έλβις υπέφερε εκτός από την κατάχρηση 

ουσιών και από τη σοβαρή 
αύξηση του σωματικού του 
βάρους μέχρι τον θάνατό 
του το 1977.
Ήταν γνωστό ότι είχε εθι-
στεί σε πολυάριθμα συντα-
γογραφούμενα φάρμακα τη 
δεκαετία του ‘70 ενώ προ-
σπαθούσε να ανταπεξέλθει 
στις απαιτήσεις εξαντλητι-

κών περιοδειών.
«Ο Έλβις είχε διάφορα προβλήματα υγείας, 
αλλά τα έκρυβε τόσο καλά που η υπερβολική 
φαρμακευτική αγωγή είναι αυτό που θυμό-
μαστε τώρα», δήλωσε ο Hoedel, «Συχνά 
έπαιρνε πάρα πολλά, και υπάρχουν θέματα 
εκεί, αλλά πρέπει να αναρωτηθείτε γιατί 
έπαιρνε αυτά τα χάπια εξ αρχής».
Σαράντα έξι χρόνια μετά το θάνατο του Έλβις, 
η Λίζα Μαρί πέθανε επίσης από ανακοπή 
μετά από μια μακρά περίοδο κατάχρησης 
ουσιών.
«Οι Πρίσλεϊ ήταν απίστευτα μυστικοπα-
θείς σχετικά με την υγεία τους»,  είπε η 
Hoedel, «αλλά κατάφερα να πάρω συνεντεύ-
ξεις από ανθρώπους όπως η Nancy Clarke, η 
κόρη του καρδιολόγου της Γκλάντις, η οποία 
συνήθιζε να πηγαίνει σε κατ’ οίκον επισκέψεις 
με τον πατέρα της στο σπίτι των Πρίσλεϊ».
«Και μου είπε πριν πεθάνει ο πατέρας της, 
ότι υπήρχαν περισσότερα στο θάνατο της 
Γκλάντις απ’ όσα καταλάβαινε. Όπως έλεγε η 
ασθένειά της έμοιαζε με ηπατίτιδα, αλλά δεν 
ήταν και δεν μπορούσε να καταλάβει τι της 
συνέβαινε. Όλα οδηγούν στο μακρινό παρελ-
θόν και στους γονείς της Γκλάντις».

διεθνή νέα

Ιταλία: Πέθανε στα 95 της η Τζίνα 
Λολομπρίτζιντα 

Η κατάρα των Πρίσλεϊ: Ο 
αιμομικτικός γάμος και οι θάνατοι 
από την ίδια αιτία 

ΗΠΑ: Στο 40% κατρακύλησε η 
δημοτικότητα του Τζο Μπάιντεν 

Τ
η γενική δυσαρέσκεια των Αμερι-
κανών προς την ηγεσία τόσο του 
Λευκού Οίκου όσο και της γερου-
σίας και της βουλής των αντιπρο-

σώπων αποτυπώνει νέα δημοσκόπηση 
του Reuters/Ipsos.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν 
είδε το ποσοστό δημοτικότητάς του κοντά 
στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή 
της προεδρίας, εν μέσω κριτικής για τα 
διαβαθμισμένα έγγραφα που βρέθηκαν 
σπίτι του τους τελευταίους μήνες. τους 
τελευταίους μήνες, σύμφωνα με μια νέα 
δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.
Η δημοσκόπηση που διενεργήθηκε σε 
εθνικό επίπεδο επί τρεις ημέρες, ολο-
κληρώθηκε την Κυριακή και έδειξε ότι το 
40% των Αμερικανών εγκρίνει τις επιδό-
σεις του Μπάιντεν ως προέδρου, σε αντί-
θεση με το 39% που ήταν πριν από ένα 
μήνα σε άλλη δημοσκόπηση των Reuters/
Ipsos.
Την ίδια ώρα, μόλις το 20% των ερωτηθέ-
ντων εγκρίνουν τον ρεπουμπλικανό πρό-
εδρο της Βουλής Κέβιν Μακάρθι. Επίσης, 
το 35% των ερωτηθέντων απάντησε ότι 

έχει θετική άποψη για τη Βουλή των Αντι-
προσώπων και το 38% για την αμερικα-
νική Γερουσία.
Η δημοσκόπηση συγκέντρωσε απαντή-
σεις από 1.035 ενήλικες.
Ο Μπάιντεν ξεκίνησε το 2023 ενισχυμέ-
νος από τα αναπάντεχα θετικά εκλογικά 
αποτελέσματα για τους Δημοκρατικούς 
στις ενδιάμεσες εκλογές.
Το ποσοστό του πληθωρισμού στις ΗΠΑ 
επίσης μειώνεται και το Ρεπουμπλικα-
νικό Κόμμα εμφανίζεται αποδιοργανω-
μένο έπειτα από ημέρες που χρειάστηκε 
να εκλέξει πρόεδρο στη Βουλή των Αντι-
προσώπων.
Ωστόσο, τα τελευταία ποσοστά των δημο-
σκοπήσεων δείχνουν ότι οι παράγοντες 
αυτοί μάλλον δεν έχουν επηρεάσει θετικά 
τη δημόσια εικόνα του προέδρου καθώς 
ετοιμάζεται, κατά τα φαινόμενα, να διεκ-
δικήσει την προεδρία και πάλι το 2024.
Ο 80χρονος Μπάιντεν αναμένεται να ανα-
κοινώσει την υποψηφιότητά του, ίσως 
και τον ερχόμενο μήνα, μετά την ομιλία 
του για την Κατάσταση του Έθνους στις 7 
Φεβρουαρίου, είπαν πηγές στο Reuters.
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οικογένεια

Τ
υχαία ένα απόγευμα διάβασα κά-
ποιες μικρές ιστορίες αγάπης που 
καταχώρησαν αναγνώστες της ι-
στοσελίδας Makes Me Think. Κά-

ποιες με έκαναν να χαμογελάσω, άλλες να 
δακρύσω και σίγουρα όλες με έκαναν …
να σκεφτώ! Για αυτό και αποφάσισα να 
μοιραστώ μαζί σας μια δική μου επιλογή 
κάποιων εξ’ αυτών, ελπίζοντας ότι θα κά-
νουν και για σας το ίδιο.
1. Σήμερα, ο 75χρονος παππούς μου, που 
είναι σχεδόν τυφλός και από τα δύο του 
μάτια τα τελευταία 15 χρόνια, μου είπε: 
«Η γιαγιά σου είναι απλά το πιο όμορφο 
πλάσμα στον κόσμο, δεν είναι;» Μετά από 
κάποια δευτερόλεπτα σιωπής, του απά-
ντησα «Ναι, είναι. Είμαι σίγουρη ότι σου 
λείπει που δεν μπορείς πια να βλέπεις την 
ομορφιά της κάθε μέρα». «Γλυκιά μου» 
είπε ο παππούς, «ακόμα βλέπω την ομορ-
φιά της κάθε μέρα. Για την ακρίβεια, τώρα 
την βλέπω περισσότερο από ότι όταν ήμα-
σταν νέοι».
2. Η κοπέλα μου, όταν ξύπνησε από 
κώμα που διήρκεσε 11 μήνες, με φίλησε 
και μου είπε «Σε ευχαριστώ που ήσουν 
εδώ, και μου έλεγες όλες αυτές τις όμορ-
φες ιστορίες, και που ποτέ δεν έχασες 
την ελπίδα σου για μένα… Και ναι, θα σε 
παντρευτώ».
3. Σήμερα, έκανα μία χειρουργική επέμ-
βαση σε ένα μικρό κορίτσι. Χρειάστηκε 
αίμα ομάδας Ο. Δεν είχε η κλινική, αλλά ο 
δίδυμος αδελφός της είχε την ίδια ομάδα 
αίματος. Του εξήγησα γρήγορα ότι έπρεπε 
η νοσοκόμα να του πάρει αίμα και ότι 
αυτό έπρεπε να γίνει εκείνη τη στιγμή, 
γιατί για την αδελφή του ήταν ζήτημα 
ζωής και θανάτου. Κάθισε αμίλητος για 
λίγα δευτερόλεπτα και μετά αποχαιρέτησε 
τους γονείς του. Δεν αξιολόγησα το γεγο-
νός πάνω στην ένταση της στιγμής, μέχρι 
που αφού έδωσε αίμα με ρώτησε: «Και 
τώρα, πότε θα πεθάνω;» Είχε νομίσει ότι 
έδινε τη δική του ζωή για να σώσει τη δική 
της. Φυσικά, είναι και οι δύο καλά.
4. Ο πατέρας μου είναι ο καλύτερος πατέ-
ρας που θα μπορούσα να έχω. Αγαπάει 
τη μαμά μου (πάντα την κάνει να γελάει), 
έχει παρακολουθήσει όλους, μα όλους, 
τους αγώνες ποδοσφαίρου μου από τότε 
που ήμουν 5 χρονών (τώρα είμαι 17), και 
κάνει τα πάντα για να μην στερηθεί τίποτα 
η οικογένεια μας, δουλεύοντας στην οικο-
δομή. Σήμερα το πρωί, καθώς έψαχνα 
στην εργαλειοθήκη του για μια πένσα, 
βρήκα στον πάτο της ένα βρώμικο διπλω-
μένο χαρτί. Ήταν μια σελίδα από κάποιου 
τύπου ημερολόγιο, με το γραφικό χαρα-
κτήρα του πατέρα μου, με ημερομηνία ένα 
μήνα πριν γεννηθώ. Έλεγε «Είμαι 17 χρο-
νών, αλκοολικός, χωρίς δουλειά ή ελπίδα 
για σπουδές, θύμα παιδικής κακοποίησης, 

με ποινικό μητρώο για κλοπές αυτοκινή-
των. Και τον επόμενο μήνα, σε όλα αυτά, 
θα προστεθεί και το «ανήλικος πατέρας». 
Αλλά ορκίζομαι ότι θα διορθώσω τα 
πράγματα από δω και πέρα, για το αγο-
ράκι μου, θα γίνω ο πατέρας που εγώ ποτέ 
δεν είχα.». Και δεν ξέρω πως το έκανε, 
αλλά τα κατάφερε.
5. Χθες, ο 8χρονος γιος μου με αγκά-
λιασε και μου είπε: «Είσαι η καλύτερη 
μαμά του κόσμου!». Χαμογέλασα και του 
απάντησα περιπαιχτικά «Πώς το ξέρεις 
αυτό; Δεν ξέρεις όλες τις μαμάδες όλου 
του κόσμου». Ο γιος μου με αγκάλιασε πιο 
σφιχτά και μου είπε: «Τις ξέρω. Γιατί εσύ 
είσαι όλος ο κόσμος».
6. Έχω έναν ασθενή που πάσχει από 
Αλτσχάιμερ, βαριά περίπτωση. Σπάνια 
θυμάται το όνομα του και συχνά δεν ξέρει 
που βρίσκεται ή ξεχνά αυτό που είπε πριν 
μερικά δευτερόλεπτα. Αλλά από κάποιο 
θαύμα (ίσως το θαύμα της αγάπης), θυμά-
ται πάντα ποια είναι η γυναίκα του, όταν 
εκείνη καταφθάνει κάθε πρωί για να 
περάσει το πρωινό της μαζί του. Συνήθως, 
την υποδέχεται λέγοντας: «Καλημέρα, 
ομορφούλα μου Κέιτ».
7. Η 88χρονη γιαγιά μου και η 17χρονη 
γάτα της είναι σήμερα και οι δύο τυφλές. 
Ο σκύλος-οδηγός της γιαγιάς μου την 
οδηγεί μέσα στο σπίτι, όπως έχει εκπαι-
δευτεί. Αλλά τελευταία, από τότε που 
τυφλώθηκε και η γάτα, οδηγεί και την 
γάτα μέσα στο σπίτι. Όταν αυτή νιαου-
ρίζει, περνάει από δίπλα της τρίβοντας 
το σώμα του πάνω στο δικό της και τότε 
αυτή ξεκινά και τον ακολουθεί περπατώ-
ντας ακριβώς πίσω του και την οδηγεί στο 
πιάτο με το φαγητό της, στη λεκάνη με την 
άμμο, στο καλάθι που κοιμάται, κλπ.
8. Σήμερα, ο μεγάλος μου αδελφός έδωσε 
για 16η φορά μυελό των οστών, για να 
βοηθήσει στη θεραπεία του καρκίνου 
μου. Επικοινωνεί απευθείας με τον για-
τρό μου και το κάνει χωρίς εγώ να του το 
ζητήσω και χωρίς καν να ξέρω πότε έχει 
ραντεβού. Και σήμερα, ο γιατρός μου 
μού ανακοίνωσε ότι η θεραπεία φαίνε-
ται να λειτουργεί. «Τα καρκινικά κύτταρα 
έχουν μειωθεί δραστικά τους τελευταίους 
μήνες», είπε.
9. Οδηγούσα με τον παππού μου προς 
το σπίτι όταν ξαφνικά σταμάτησε, έκανε 
μία επιτόπια στροφή και είπε: «Ξέχασα να 
αγοράσω στη γιαγιά σου ένα μπουκέτο 
λουλούδια. Θα πάρω ένα από το ανθοπω-
λείο εδώ στη γωνία. Δεν θα αργήσουμε.». 
«Τι είναι σήμερα και θέλεις να της πάρεις 
λουλούδια;» ρώτησα. «Δεν είναι κάποια 
ιδιαίτερη μέρα σήμερα», απάν τησε, 
«Κάθε μέρα είναι πολύτιμη. Στη γιαγιά 
σου αρέσουν τα λουλούδια. Την κάνουν 
να χαμογελά.».

Mικρές ιστορίες μεγάλης αγάπης

To παιδί μου και εγώ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την Ελληνική οικογένεια 
με πρακτικές συμβουλές για το γάμο, τις οικογενειακές 

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η 
οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό δρόμο, στο 
δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο γάμο και σε 

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Τι σημαίνει η «εμμονή» του 
παιδιού με τα βιντεοπαιχνίδια;

Τ
ο παιδί σας θέλει να περνάει όλο 
το χρόνο του παίζοντας βιντεοπαι-
χνίδια; Ή ίσως, αντί για παιχνίδια, 
έχει πάθει εμμονή με μια δημοφι-

λή ταινία της Disney ή να φτιάχνει βίντεο 
στο TikTok. Συχνά παρατηρούμε τα παιδιά 
να ασχολούνται πολύ με ένα συγκεκριμέ-
νο ενδιαφέρον. Μερικές φορές, μάλιστα, 
γίνονται ειδικοί με ατελείωτες γνώσεις.
Είναι σύνηθες να βλέπεις ένα μικρό παιδί 
που φαίνεται να έχει πτυχίο παλαιοντολο-
γίας με τόσα που γνωρίζει για τους δεινό-
σαυρους. Μια κοινή «εμμονή» των παι-
διών σήμερα είναι τα βιντεοπαιχνίδια.
Όλοι οι γονείς αναρωτιούνται: Μπορεί 
αυτό το ενδιαφέρον να είναι επιβλαβές 
για το παιδί;

Μπορούν να κάνουν καλό τα βιντε-
οπαιχνίδια;
Ωστόσο, για τη συντριπτική πλειονότητα 
των παιδιών, αυτές οι παθιασμένες ασχο-
λίες αποτελούν υγιείς πτυχές μιας περίερ-
γης και αφοσιωμένης προσέγγισης του 
κόσμου τους. Πολλά παιδιά έχουν συγκε-
κριμένους τομείς ενδιαφέροντος που 
κρατούν το μυαλό τους ενεργό.
Αντανακλούν την επιθυμία να μάθουν 
περισσότερα για κάτι. Είτε πρόκειται για 
δημοφιλείς μουσικούς, βιντεοπαιχνίδια ή 
καρχαρίες, υπάρχουν άφθονες ευκαιρίες 
για μάθηση και εξερεύνηση. Και όταν το 
πάθος ενός παιδιού είναι επίσης δημοφι-
λές μεταξύ των συνομηλίκων του, παρέχει 
την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες και 
αλληλεπιδράσεις.
Αυτά τα έντονα ενδιαφέροντα βοηθούν 
ένα παιδί να μοιραστεί την τεχνογνωσία 
που συχνά εκτιμάται από τους φίλους του. 
Τα βιντεοπαιχνίδια είναι ένα παράδειγμα 
που τα παιδιά είναι εύκολο να το παρα-
κάνουν.
Την ίδια στιγμή όμως είναι και εύκολο να 
το μοιραστεί με άλλους. Επειδή ορισμένα 
παιχνίδια είναι τόσο απίστευτα δημοφιλή, 
το παιδί σας είναι πιθανό να έχει πολλούς 

φίλους που ασχολούνται με τη δραστηρι-
ότητα για να διαλέξει.
Το ψηφιακό παιχνίδι τους παρέχει επί-
σης την ευκαιρία να ασχοληθούν με το 
φανταστικό και ελεύθερο παιχνίδι. Ανα-
πτύσσουν την αίσθηση της δημιουργικό-
τητας, καθώς και διάφορες εκτελεστικές 
λειτουργίες και δεξιότητες επίλυσης προ-
βλημάτων. Όταν το παιδί φτιάχνει κάτι νέο 
στο Minecraft, για παράδειγμα, πειραμα-
τίζεται με το ελεύθερο παιχνίδι.

Πώς να κάνετε τα έντονα ενδιαφέ-
ροντα ευγεργετικά για τα παιδιά
1. Βεβαιωθείτε ότι το ενδιαφέρον του 
παιδιού σας είναι ευέλικτο. Βοηθήστε τα 
ενδιαφέροντά τους να γίνουν πολυτρο-

πικά, βρίσκοντας άλλα παιχνίδια, βιβλία, 
βίντεο, παραδείγματα από την πραγμα-
τική ζωή και εκπαιδευτικές ευκαιρίες για 
να επεκτείνουν το πάθος τους. Μην αφή-
νετε το ενδιαφέρον να γίνει πολύ στενό.
Ορισμένα βιντεοπαιχνίδια μπορούν 
εύκολα να συνδεθούν με ενδιαφέρο-
ντα για την ιστορία, την αρχιτεκτονική ή 
τα μαθηματικά. Μπορούν αποτελέσουν 
έναυσμα για να μάθουν για τους υπολογι-
στές και τον προγραμματισμό.
2. Αποδεχτείτε την έντονη εστίαση και τη 
διαρκή προσοχή που συνοδεύει αυτά τα 
ενδιαφέροντα. Ενθαρρύνετε το παιδί σας 
να αναζητήσει και να εντοπίσει άλλους 
τομείς της ζωής του στους οποίους βρί-
σκει παρόμοια ένταση ενασχόλησης. 
Δώστε τους ευκαιρίες για να βιώσουν 
αυτές τις εμπειρίες.
3. Δώστε το δικό σας πρότυπο έντονου 
ενδιαφέροντος. Αν δεν έχετε ήδη ένα 
χόμπι ή ένα πάθος, βρείτε ένα που σας 
ταιριάζει. Αν είναι απαραίτητο, δοκιμάστε 
μερικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
σας σήμερα και μπορούν να καλλιεργη-
θούν όταν δεν περνάτε όλο το χρόνο σας 
με τη γονική μέριμνα, την εργασία και την 
καθημερινότητα.

Π
ώς είναι η ζωή κοντά σου; Είσαι ένα 
άτομο που ελκύεις το ενδιαφέρον του 
άλλου ή  μήπως είσαι μια προεξοχή 
σε έναν κορμό δέντρου που πονάει 

κανείς αν την ακουμπήσει; Εντάξει, δεν εννοώ 
ότι πρέπει να είσαι κάθε στιγμή από το πρωί μέ-
χρι το βράδυ ελκυστικός/ή. Καταλαβαίνω ότι το 
άγχος μπορεί να επηρεάσει την ενεργητικότητά 
σου, και οι ευθύνες μπορεί να σου φάνε τον ε-
λεύθερό σου χρόνο. Προσπάθησε όμως να ε-
ξακολουθείς να αναπτύσσεσαι σαν άτομο... να 
ανακαλύπτεις καινούργια ενδιαφέροντα... να 
βρίσκεις κάποιο χόμπυ... να μάθεις κάτι που πά-
ντα σε ενδιέφερε.

Μήπως το δωμάτιο του παιδιού σας 
είναι άνω κάτω;
Μήπως το δωμάτιο του παιδιού σας μοιάζει 
σα να πέρασε κάποιος ανεμοστρόβιλος; Τη μια 
στιγμή είναι καθαρό και περιποιημένο, και την 
άλλη βλέπεις μια ακαταστασία από τη μια άκρη 
ως την άλλη. Μην απογοητεύεσαι’ δοκίμασε το 
εξής. Ξόδεψε μια μέρα για να οργανώσεις και να 
βρεις ένα συγκεκριμένο μέρος για το καθετί. Αν 
δεν το κάνεις αυτό, θα ξαναγίνει ένα χάος χωρίς 
να το καταλάβεις. Για τα μεγαλύτερα παιδιά, 
χρησιμοποίησε κουτιά από παπούτσια, καλά-
θια ή πλαστικά κουτιά για παιχνίδια, και βάλτα 
κάτω από το κρεβάτι. Για τα μικρότερα παιδιά, 
να τα αφήνεις να παίζουν με ένα παιχνίδι κάθε 
φορά. Μετά να τους ζητάς να τα μαζεύουν πριν 
ξεκινήσουν να κάνουν κάτι άλλο. 

Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί έφηβοι 
που επιλέγουν να μην κάνουν σεξ;
Ένα εξώφυλλο του περιοδικού Newsweek είχε 
τον τίτλο, «Η Καινούργια Αγνότητα.» Βασικά, 
οι περισσότεροι έφηβοι αφήνουν το σεξ για το 
γάμο. Κατ’ αρχήν τα παιδιά σήμερα ενημερώ-
νονται περισσότερο για τους κινδύνους που 
υπάρχουν. Επίσης έχουν περισσότερες επιλο-
γές. Οι γονείς από την άλλη, αντί να δεχτούν οι 
έφηβοί τους να είναι σεξουαλικά δραστήριοι,  
τους συστήνουν προγράμματα που ενθαρρύ-
νουν την εγκράτεια.   

Διδάσκεις στα παιδιά σου τις «τέσσερις 
βασικές αρχές»;
Ξέρουν τα παιδιά σου ποιες είναι οι τέσσερις 
βασικές αρχές; Αυτές αποτελούν το στερεό 
θεμέλιο για τη ζωή τους. Η πρώτη αρχή είναι: 

η υπευθυνότητα. Πρέπει να μάθουν ότι είναι 
υπεύθυνα για τις πράξεις τους και τις συνέπειές 
των πράξεών τους. Το υπεύθυνο άτομο είναι 
αξιόπιστο και μπορεί να κανείς να το εμπιστεύ-
εται. Η δεύτερη αρχή είναι: η ειλικρίνεια. Το 
ψέμα δεν είναι επιλογή. Θα πρέπει να μάθουν 
να λένε την αλήθεια και να είναι ειλικρινή τόσο 
στα λόγια τους όσο και στις πράξεις τους. Η 
τρίτη αρχή είναι: η λεπτότητα και  η ευγένεια. 
Να φέρεσαι στους άλλους όπως θάθελες να 
σου φέρονται κι εκείνοι, με σύνεση κι όχι απε-
ρίσκεπτα. Και η τέταρτη αρχή είναι: η πίστη. 
Μία στενή σχέση με τον Ιησού Χριστό θα τους 
βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές 
δυσκολίες. Αυτές οι τέσσερις αρχές είναι απα-
ραίτητες για μια πετυχημένη ζωή.

Μήπως το σκυλάκι σου έγινε γάτα;

Ο συγγραφέας Adair Lara λέει ότι τα 
μικρά παιδιά συμπεριφέρονται σαν 
τα σκυλιά – δείχνουν την αγάπη τους 
και θέλουν να είναι πάντα κοντά 
σου. Όταν όμως πλησιάζουν την 
εφηβεία αρχίζουν να συμπεριφέ-
ρονται σαν τις γάτες --  τους αρέσει 
η απομόνωση και δε σε πλησιάζουν 
όπως άλλοτε. Σε κάνουν να νιώθεις 
ότι δεν είσαι απαραίτητος/η. Αλλά να 
ξέρεις ότι το παιδί σου σ’ αυτήν την 
ηλικία εξακολουθεί να σε χρειάζεται 
και εσένα και την αγάπη σου. Απλά 
πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο προ-
σέγγισης. Να είσαι πάντα διαθέσι-
μος/η και να του δίνεις την ευκαιρία 
να έρχεται κοντά σου. Κι όταν έρχε-
ται, μην το σφίγγεις και το φιλάς για 
να του δείξεις την αγάπη σου. Άφησέ 
το να έχει τη δική του συμπεριφορά 
και διάθεση και δείξτου αγάπη άνευ 
όρων και προπαντός κατανόηση.

Κάνεις κάθε χρόνο ένα check up; 
Αναφέρομαι στο check up του γάμου σου. Κι ο 
γάμος μας , όπως ακριβώς το σώμα μας, χρειά-
ζεται μια γενική  εξέταση τουλάχιστο μια φορά 
το χρόνο. Με πόσο θα τον αξιολογούσες με κλί-
μακα από το ένα ως το δέκα; 
Ποιο είναι το αδύνατο σημείο του γάμου σου; 
Η επικοινωνία, η φυσική σας σχέση, τα οικο-
νομικά ή κάτι άλλο; Ποιος είναι ο πιο δυναμι-

Είσαι ευχάριστος τύπος για να ζει 
κανείς μαζί σου;
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υγεία

Έ
ξι λεπτά άσκησης υψηλής έ-
ντασης θα μπορούσαν και 
να καθυστερήσουν την εμ-
φάνιση νευροεκφυλιστικών 

ασθενειών, όπως η νόσος Αλτσχάι-
μερ και η νόσος Πάρκινσον.
Αυτά ήταν τα συμπεράσματα νεότε-
ρης έρευνας που δημοσιεύτηκε στο  
The Journal of Physiology. Ειδικό-
τερα, ιδιαίτερα ευεργετική για την 
υγεία του εγκεφάλου αποδείχθηκε 
η ολιγόλεπτη αλλά έντονη ποδη-
λασία, καθώς αυξήθηκε η παρα-
γωγή μιας εξειδικευμένης πρωτεΐ-
νης (BDNF) που είναι απαραίτητη 
για το σχηματισμό του εγκεφά-
λου, τη μάθηση και τη μνήμη 
και θα μπορούσε να προστα-
τεύσει τον εγκέφαλο από τη 
γνωστική εξασθένιση που 
σχετίζεται με την ηλικία.
Το πόρισμα θεωρείται 
ιδιαίτερα σημαντικό, 
ενόσω εντείνονται και οι 
ερευνητικές προσπάθειες 
εύρεσης προσιτών και αποτε-
λεσματικών προσεγγίσεων 
που συμβάλλουν στην 
υγιή γήρανση και ξεφεύ-
γουν από τις φαρμακευτι-
κές μεθόδους.
Αναφορικά με την πρωτε-
ΐνη BDNF (εγκεφαλικός νευ-
ροτροφικός παράγοντας, 
Brain Derived Neurotrophic 
Factor) αυτή φαίνεται ότι 
προάγει τη νευροπλαστικό-
τητα, δηλαδή την ικανότητα 
του εγκεφάλου να σχηματίζει 
νέες νευρωνικές συνδέσεις και 
να διασώζει τους νευρώνες.

Οι ιδιότητες της πρωτεΐνης
Στη συγκεκριμένη μελέτη έλαβαν 
μέρος δώδεκα σωματικά δραστή-
ριοι συμμετέχοντες (έξι άνδρες, έξι 
γυναίκες ηλικίας 18 έως 56 ετών).
Διαχωρίζοντας την επίδραση της 
νηστείας και της άσκησης στην 
παραγωγή της πρωτεΐνης BDNF, 
οι ερευνητές από το Πανεπιστή-
μιο του Otago της Νέας Ζηλαν-
δίας συνέκριναν τους ακόλουθους 
παράγοντες για να μελετήσουν τις 
μεμονωμένες και τις αλληλένδετες 
επιδράσεις:

νηστεία για 20 ώρες
ήπιας έντασης άσκηση (90λεπτη 
ποδηλασία χαμηλής έντασης)
υψηλής έντασης άσκηση (εξάλεπτη 
δυναμική ποδηλασία)
συνδυασμός νηστείας και άσκησης
Διαπίστωσαν ότι η σύντομη αλλά 
έντονη άσκηση ήταν ο πιο αποτε-
λεσματικός τρόπος για την αύξηση 
της πρωτεΐνης BDNF, σε σύγκριση 
με μία ημέρα νηστείας με ή χωρίς 
μία μακρά περίοδο ήπιας άσκησης.
Πιο συγκεκριμένα, η πρωτεΐνη 
BDNF αυξήθηκε κατά τέσσερις 

έως πέντε φορές περισσότερο 
μετά την έντονη άσκηση, σε 
σύγκριση με τη νηστεία ή την 
μακρόχρονη σωματική δρα-

στηριότητα. Αν και ακόμα 
δεν υπάρχουν ασφαλή 
συμπεράσματα σχετικά 

με τους εμπλεκόμενους 
μηχανισμούς που επιφέ-

ρουν αυτά τα θετικά απο-
τελέσματα, οι ερευνητές 
υποθέτουν ότι μεσολα-
βούν η εγκεφαλική μετα-

γωγή του υποστρώματος 
και ο μεταβολισμό της γλυκό-
ζης, της κύριας πηγής ανεφο-

διασμού του εγκεφάλου. Η 
μεταγωγή του υποστρώμα-
τος πραγματοποιείται όταν 

ο εγκέφαλος αλλάζει την 
καθιερωμένη πηγή καυσίμου 
με μια άλλη, για να εξασφαλί-
σει την κάλυψη των ενεργεια-
κών απαιτήσεων του σώμα-
τος, για παράδειγμα, μετα-

βολίζοντας γαλακτικό οξύ αντί 
για γλυκόζη κατά τη διάρκεια της 

άσκησης. Η μετάβαση του εγκεφά-
λου από την κατανάλωση γλυκό-
ζης σε γαλακτικό ξεκινά μονοπάτια 
που οδηγούν σε αυξημένα επίπεδα 
BDNF στο αίμα. Η αύξηση της πρω-
τεΐνης BDNF κατά τη διάρκεια της 
άσκησης θα μπορούσε να οφείλε-
ται στον αυξημένο αριθμό αιμο-
πεταλίων, τα οποία αποθηκεύουν 
μεγάλες ποσότητες της πρωτεΐνης 
BDNF. Η συγκέντρωση των αιμοπε-
ταλίων που κυκλοφορούν στο αίμα 
επηρεάζεται περισσότερο από την 
άσκηση σε σχέση με τη νηστεία και 
αυξάνεται κατά 20%.

Νόσος Αλτσχάιμερ: 
Τα 6’ που μπορούν να 
καθυστερήσουν την 
εμφάνιση τηςΗ 

αρτηριακή πίεση αποτελεί έναν ση-
μαντικό δείκτη καρδιακής υγείας. 
Όταν είναι υψηλή, όταν έχουμε υ-
πέρταση τότε κινδυνεύουμε από 

μια πλειάδα προβλημάτων υγείας όπως το 
εγκεφαλικό επεισόδιο, το έμφραγμα ή άλλες 
καρδιαγγειακές νόσοι.
Προτού ο καρδιολόγος σας συστήσει φαρμα-
κευτική αγωγή για τη ρύθμιση της υπέρτασης 
σε περίπτωση που διαγνωστείτε με αυτή τη 
μεταβολική διαταραχή, θα σας προτείνει τους 
παρακάτω τρόπους να τη διαχειριστείτε είτε 
μόνους τους είτε σε συνδυασμό με αγωγή, 
ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Συστηματική άσκηση
Η συχνή άσκηση μπορεί ακόμη και να μει-
ώσει τις τιμές της αρτηριακής πίεσης κατά 
5-8mmHg. Η τήρηση ενός προγράμματος άσκησης μπορεί να αποτρέψει μια νέα άνοδο της αρτηριακής πίε-
σης. Σύμφωνα με τους ειδικούς της κλινικής Mayo ο ημερήσιος στόχος της άσκησης για μισή ώρα με μέτρια 
ένταση είναι ένας εφικτός και αποτελεσματικός στόχος για την αντιμετώπιση της υπέρτασης.

Απώλεια βάρους
Αρκεί η απώλεια λιγότερων από πέντε κιλών για να δείτε τις τιμές της αρτηριακής σας πίεσης να μειώνονται.
Είναι θεαματική η ρύθμιση που επιφέρει η απώλεια βάρους στην  πίεση του αίματος, ιδιαίτερα για τους υπέρ-
βαρους που διατρέχουν έως και εξαπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης.

Μείωση της πρόσληψης νατρίου
Το μυστικό για τη ρύθμιση της πίεσης είναι η μείωση του νατρίου (κάτω από 1500mg ημερησίως) και η 
αύξηση του καλίου σύμφωνα με την σύσταση του Πανεπιστημίου Johns Hopkins.
Για την επίτευξη του στόχου δεν χρειάζεται να μετράτε τα γραμμάρια αλατιού. Αρκεί να αποφεύγετε τα επε-
ξεργασμένα και έτοιμα τρόφιμα κάθε λογής και να ρίχνετε ελάχιστο αλάτι στην κατσαρόλα κατά το μαγείρεμα.

Υγιεινή διατροφή
Η μεσογειακή διατροφή καθώς και η λεγόμενη DASH  – η οποία μοιάζει πολύ με το μεσογειακό μοτίβο – είναι 
οι ιδανικές επιλογές για τη μείωση των τιμών της αρτηριακής πίεσης. Σε κάθε περίπτωση η διατροφή μας πρέ-
πει να είναι πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, άπαχο κρέας, ψάρια, όσπρια και δημητριακά ολικής άλεσης.

Διακοπή καπνίσματος
Το κάπνισμα μακροπρόθεσμα αυξάνει την πίεση του αίματος, προκαλώντας βλάβες στα τοιχώματα των αιμο-
φόρων αγγείων, φλεγμονή και αρτηριοσκλήρυνση.

Υψηλή Πίεση: Πέντε φυσικοί τρόποι που 
τη μειώνουν

Η απόλαυση ενός λαχταριστού γεύματος δεν προμηνύει σε καμία περίπτωση τη δυσπεψία που μπορεί 
να επέλθει, εάν το καταναλώσουμε λαίμαργα.
Τα συμπτώματα που ενδεχομένως να εμφανιστούν σε αυτή την περίπτωση είναι το φούσκωμα, ο πόνος ή το 

αίσθημα του καύσου στο άνω μέρος του στομάχου.
Ξέρετε ότι για να ηρεμήσει το στομάχι σας εκτός από τις φαρμακευτικές θεραπείες, θα μπορούσατε να καταπολεμήσετε 
τα συμπτώματα φυσικά, με συστατικά και βότανα της κουζίνας; Δείτε τα τρία πιο δημοφιλή.
Μηλόξυδο
Για να ανακουφίσετε το στομάχι, μπορείτε να πιείτε λίγο μηλόξυδο, ένα έως δύο κουταλάκια σε ένα φλιτζάνι νερό. Εκτός 
από τη βελτίωση της κατάστασης του δέρματος και (σύμφωνα με πολλούς) την απώλεια βάρους, το μηλόξυδο, έχει την 
ιδιότητα να αυξάνει την παραγωγή στομαχικού οξέος. Μπορείτε να το πιείτε 30 λεπτά πριν το φαγητό.
Παρόλο που το μηλόξυδο θεωρείται ασφαλές, η κατανάλωσή του σε υπερβολική ποσότητα ή αδιάλυτο θα μπορούσε 
να προκαλέσει παρενέργειες, όπως διάβρωση των δοντιών, ναυτία, κάψιμο στο λαιμό και χαμηλό σάκχαρο στο αίμα. 
Επομένως φροντίστε να τηρείτε το μέτρο στην κατανάλωσή του.
Πιπερόριζα
Το τζίντζερ θεωρείται μια από τις αρχαιότερες φυσικές μεθόδους που ηρεμούν το στομάχι, επειδή μειώνει τα οξέα 

του στομάχου. Μπορείτε να ετοιμάσετε ρόφημα πιπερόριζας με λίγο μέλι και λεμόνι για να καταπραΰνετε το 
στομάχι σας και να απαλλαγείτε από τη δυσπεψία. Στις άλλες επιλογές συμπεριλαμβάνονται οι καρα-

μέλες με πιπερόριζα. Περιορίστε, ωστόσο, την κατανάλωση σε 3 έως 4 γραμμάρια την ημέρα για 
να αποφύγετε τα αέρια, το κάψιμο στο λαιμό και την καούρα.

Σπόροι μάραθου
Το βότανο που καταπραΰνει γαστρεντερικά προβλήματα όπως κράμπες στο στομάχι, 

ναυτία και φούσκωμα συμβάλλει και στην ανακούφιση της δυσπεψίας. Δοκιμάστε 
να βάλετε μισό κουταλάκι του γλυκού θρυμματισμένο σπόρο μάραθου σε νερό και 
αφήστε το να βράσει για 10 λεπτά πριν το πιείτε. Μπορείτε να επανέλθετε σε αυτό 
το τελετουργικό κάθε φορά που θα νιώθετε δυσπεψία. Μια άλλη επιλογή είναι να 
μασάτε σπόρους μάραθου μετά τα γεύματα, εάν ορισμένα τρόφιμα προκαλούν 
δυσπεψία.

Δυσπεψία: Τρία φυσικά γιατροσόφια που 
ανακουφίζουν
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Πού βρίσκεται τελικά το «Γκλύξμπουργκ»; 
Aπό που προέρχεται η βασιλική οικογένεια της Ελλάδας

Το κάστρο-ανάκτορο του δανέζικου βασιλικού οίκου από 
τον οποίο προέκυψε μια ελληνική δυναστεία 111 ετών, 
είναι επισκέψιμο, ενώ διατίθεται ακόμη και για γάμους

Ο
λα ξεκίνησαν το 1863, όταν η Ελληνική Εθνοσυ-
νέλευση αναγνώρισε, με την υπόδειξη των Με-
γάλων Δυνάμεων, ως νέο βασιλιά –και αφού ο 
Οθωνας είχε φύγει κακήν κακώς– τον Γουλιέλμο 

δευτερότοκο γιο του μετέπειτα βασιλιά της Δανίας, Χριστια-
νού Θ’. Ο Γουλιέλμος θα γινόταν Γεώργιος Α’ και ιδρυτής μιας 
ελληνικής δυναστείας που αποτελούσε κλάδο του Οίκου 
του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν-Σόντερμπουργκ-Γκλύξμπουργκ και θα 
κρατούσε 111 χρόνια, ως το 1974. Από την παραφθορά του 
τελευταίου συνθετικού του ονόματος του δανέζικου Οίκου, 

η λέξη Γλύξμπουργκ ή Γλίξμπουργκ έμεινε –μάλλον με αρ-
νητικό πρόσημο– ως ονομαστικό παρακολούθημα του τέως 
βασιλιά Κωνσταντίνου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την πε-
ρασμένη Τρίτη, κλείνοντας και βιολογικά τον κύκλο της βα-
σιλείας στην Ελλάδα. 
Πού όμως βρίσκεται το Γλίξμπουργκ, ή σωστότερα το «Γκλύ-
ξμπουργκ»; Την απάντηση, ένεκα των ημερών, έδωσε η 
Deutsche Welle που σε σχετικό αφιέρωμα σημείωσε: 
«Μία από τις πλέον ειδυλλιακές εικόνες της βόρειας Γερμα-
νίας είναι η νότια απόληξη του φιορδ Φλένσμπουργκ, στη 
Βαλτική Θάλασσα. Γύρω από ένα παλαιό μοναστήρι αρχί-
ζει να οικοδομείται εκεί το 1210 ο οικισμός Γκλύξμπουργκ 
(Glücksburg στα γερμανικά, Lyksborg στη δανική γλώσσα). 
Αργότερα το μοναστήρι θα αποχαρακτηριστεί, για να δώσει 
τη θέση του στο εμβληματικό αναγεννησιακό Ανάκτορο 
Γκλύξμπουργκ, σε περιοχή μοναδικού φυσικού κάλλους. 
Εμφανείς είναι οι επιρροές από τη γαλλική αρχιτεκτονική. Το 
Ανάκτορο περιβάλλεται από λίμνη, ενώ στον κήπο του καλ-
λιεργούνται περισσότερα από 500 είδη ρόδων. 
Με τον βασιλικό οίκο Σλέσβιγκ-Χόλσταϊν-Ζόντερ-
μπουργκ-Γκλύξμπουργκ συνδέθηκε η Ελλάδα μετά την 
έξωση του Όθωνα και το τέλος της “βαυαροκρατίας”. Προ-
φανής είναι η αντιστοίχιση των ονομάτων: Σλέσβιγκ-Χόλ-
σταϊν ονομάζεται και σήμερα το βορειότερο κρατίδιο της 
Γερμανίας, με πρωτεύουσα το Κίελο. Το Ζόντερμπουργκ 
φιλοξενεί από το 1935 τη θερινή κατοικία της βασιλικής 
οικογένειας της Δανίας. Τον ίδιο ρόλο είχε διαδραματίσει 
παλαιότερα το Γκλύξμπουργκ». 
Πώς όμως βρίσκεται το εν λόγω ανάκτορο ενός δανέζικου 
βασιλικού Οίκου σε γερμανικό έδαφος; Ο λόγος είναι ο νικη-
φόρος πόλεμος της Πρωσίας εναντίον της Δανίας το 1864. 
Ηταν, όπως επεσήμανε η DW, ο πρώτος από τους μεγάλους 
πολέμους του Μπίσμαρκ, που οδήγησαν «διά πυρός και 

σιδήρου» στην ίδρυση ενός ενιαίου γερμανικού κράτους 
το 1871. 
«Μήλον της Εριδος» την εποχή εκείνη ήταν οι στρατηγικής 
σημασίας περιφέρειες του Σλέσβιγκ και του Χόλσταϊν, με 
προνομιακή πρόσβαση στη Βαλτική, αλλά και στη Βόρεια 
Θάλασσα. Σε εκείνο τον πόλεμο του 1864 η Δανία έχασε το 
ένα τρίτο της συνολικής επικράτειάς της. 
Σύμφωνα με το κείμενο του Γιάννη Παπαδημητρίου της 
Deutsche Welle, από το 1922 η βασιλική οικογένεια της 
Δανίας έχει αναθέσει τη συντήρηση του Ανακτόρου Γκλύξ-
μπουργκ σε ίδρυμα, του οποίου σήμερα προΐσταται ο πρί-
γκιπας Χριστόφορος. Το ίδρυμα χρηματοδοτείται από συν-
δρομές, δωρεές, κρατικές χρηματοδοτήσεις, επισκέψεις και 
εκδηλώσεις. 

Δέκα ευρώ στοιχίζει η είσοδος στο Ανάκτορο, ενώ προβλέ-
πεται έκπτωση για μαθητές και φοιτητές. Μία αίθουσα εκδη-
λώσεων διατίθεται για την τέλεση γάμων, σε συνεννόηση με 
το δημαρχείο του Φλένσμπουργκ, έναντι 230 ευρώ. Παλαιό-
τερα η εφημερίδα Die Welt έκανε λόγο για δικαστικές διενέ-
ξεις ανάμεσα στην τοπική κυβέρνηση του Σλέσβιγκ-Χόλσταιν 
και τον πρίγκηπα Χριστόφορο, ο οποίος ζητούσε να αυξη-
θεί η κρατική επιδότηση για τη συντήρηση του Ανακτόρου. 

Ο οίκος των Γλύξμπουργκ ανέδειξε έξι βασιλείς 
στην Ελλάδα μέχρι το δημοψήφισμα του 1974, με 
το οποίο ο ελληνικός λαός αποφάσισε την κατάρ-
γηση της μοναρχίας. Η ιστορία του.
Ο οίκος των Γλύξμπουργκ, μέλος του οποίου ήταν ο τέως 
βασιλιάς Κωνσταντίνος ο οποίος έφυγε το βράδυ της Τρίτης 
(10/1) από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, αποτελεί παρακλάδι 
του Οίκου του Γκλύξμπουργκ της Δανίας, που με τη σειρά 
του είναι και αυτός παρακλάδι του Οίκου του Σλέσβιχ-Χόλ-
σταϊν-Σόνντερμπουρκ-Γκλύξμπουργκ, μέλη του οποίου 
βασιλεύουν ή έχουν βασιλεύσει κατά καιρούς στη Δανία, τη 
Νορβηγία, την Ελλάδα και αρκετά βόρεια Γερμανικά κράτη.
Η οικογένεια πήρε το όνομα της από το Γκλύξμπουργκ 
(Glücksburg), μια μικρή παραλιακή πόλη στη νότια, γερμα-
νική πλευρά του φιόρδ του Φλένσμπουργκ, που χωρίζει τη 
Γερμανία από τη Δανία. Το 1460 το Γκλύξμπουργκ περιήλθε, 
ως μέρος των συνενωμένων Δανο-Γερμανικών δουκάτων 
Σλέσβιχ και Χόλσταϊν, στον Κόμη Χριστιανό Ζ΄ του Όλντεν-
μπουργκ, που το 1448 οι Δανοί είχαν εκλέξει βασιλιά τους 
ως Χριστιανό Α,́ όπως είχαν κάνει και οι Νορβηγοί το 1450.
Ο πρώην Βασιλικός οίκος της Ελλάδας ιδρύθηκε από τον 
Γεώργιο Α,́ όταν ορίστηκε βασιλιάς των Ελλήνων και ανέ-
δειξε έξι ανώτατους άρχοντες της Ελλάδας, μέχρι το δημο-
ψήφισμα του 1974 με το οποίο ο ελληνικός λαός απέρριψε 

τη μοναρχία. Η Ελληνική συνταγματική μοναρχία έχασε την 
εξουσία, μετά την απόπειρα αντιπραξικοπήματος και τη 
φυγή στο εξωτερικί το 1967, με το σύνταγμα του 1968, δια-
τηρώντας τυπικά τον τίτλο, αλλά με ορισμό αντιβασιλέα. Στο 
δημοψήφισμα του 1974 το 69,18% των ψηφοφόρων ψήφισε 
κατά της επιστροφής της μοναρχίας.
Το 1863 και με το όνομα Γεώργιος Α΄ ο Πρίγκιπας Γουλιέλμος 
της Δανίας εκλέχτηκε Βασιλιάς των Ελλήνων μετά από υπό-
δειξη των Μεγάλων Δυνάμεων της Ευρώπης. Ήταν νεώτερος 
γιος του Βασιλιά Χριστιανού Θ΄ της Δανίας. Ο Γεώργιος Α’ 
ανέλαβε τη θέση μετά την ανατροπή του Όθωνα. Η αλλαγή 
βασιλιά δεν σήμανε μόνο την αλλαγής μιας δυναστείας αλλά 
και την μετάβαση σε ένα νέο πολίτευμα, αυτό της βασιλευ-
ομένης δημοκρατίας. Τελευταίος βασιλιάς της δυναστείας 
ήταν ο Κωνσταντίνος Β’.
Ο Οίκος έχει έναν πλάγιο κλάδο τον ίδρυσε ο Ανδρέας (1882-
1944), πρίγκιπας της Ελλάδας. Με το γάμο τού γιου του 
Φιλίππου με την Ελισάβετ Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου, ο 
γιος τους Κάρολος έγινε διάδοχος του θρόνου του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου. Ο οίκος αριθμεί συνολικά, μαζί με τους βασι-
λείς και τους πρίγκιπες, 58 μέλη.

Κωνσταντίνος Β’
Γεννήθηκε στις 2 Ιουνίου 1940 στα Ανάκτορα του Παλαιού 
Ψυχικού. Γονείς του ήταν ο πρίγκιπας Παύλος της Ελλάδας, 
αδελφός και διάδοχος του βασιλιά της Ελλάδας Γεωργίου Β ,́ 
και η πριγκίπισσα της Ελλάδας, του Αννοβέρου, της Μεγά-
λης Βρετανίας και της Ιρλανδίας, Φρειδερίκη. Την ημέρα της 
γέννησής του ρίφθηκαν 101 κανονιοβολισμοί από το λόφο 
του Λυκαβηττού, όπως συνηθιζόταν για να αναγγελθεί ότι ο 
νέος πρίγκιπας ήταν αγόρι.
Βαπτίστηκε στην Αθήνα με ανάδοχο τις Ένοπλες Δυνάμεις. 
Έχει δύο αδελφές, τη Σοφία και την Ειρήνη. Η Σοφία ήταν 
βασίλισσα της Ισπανίας από το 1975 μέχρι την παραίτηση 
του συζύγου της βασιλιά Χουάν Κάρλος Α΄ της Ισπανίας το 
2014 και την άνοδο του γιου της Φιλίππου ΣΤ΄ στον ισπα-
νικό θρόνο.
Η οικογένειά του ακολούθησε τη βασιλική οικογένεια, η 
οποία κατά τις παραμονές της ναζιστικής προέλασης στην 
Αθήνα, μαζί με την κυβέρνηση και την ηγεσία των Ενόπλων 
Δυνάμεων της χώρας, μέσω της Κρήτης κατέφυγαν στην 
Αίγυπτο, όπου και σχημάτισαν τη λεγόμενη «Κυβέρνηση 
της Αιγύπτου» και τέθηκαν επικεφαλής ελληνικών ταγμάτων 
που μαχόταν στην Αφρική κατά του Άξονα. Αργότερα διέ-
μεινε στη Νότια Αφρική. Επέστρεψαν στην Ελλάδα το 1946 
με την παλινόρθωση της μοναρχίας και την επιστροφή του 
βασιλιά Γεωργίου Β .́
Ένα χρόνο αργότερα, το 1947, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του 
Γεωργίου Β ,́ ο πατέρας του ανέβηκε στον θρόνο και ο Κων-
σταντίνος ορίστηκε διάδοχος. Ο Κωνσταντίνος Β΄ ήταν Βασι-
λιάς της Ελλάδας από το 1964 έως το 1973, οπότε με δημο-
ψήφισμα καταργήθηκε η μοναρχία και κηρύχθηκε έκπτωτη η 
δυναστεία. Με το Δημοψήφισμα του 1974 εξέπεσε οριστικά 
του αξιώματός του στην Ελλάδα, καθώς οι πολίτες επέλεξαν 
με ποσοστό 69,2% την Αβασίλευτη Δημοκρατία ως μορφή 
του πολιτεύματος.
Από το 1967, μετά το αποτυχημένο αντικίνημα κατά της 
δικτατορίας που οργάνωσε στις 13 Δεκεμβρίου, ζούσε 
αυτοεξόριστος στην Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ τα 
τελευταία χρόνια αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στην 
Ελλάδα. Ως βασιλιάς διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα 
πολιτικά γεγονότα που οδήγησαν στην επιβολή της δικτα-
τορίας με σημαντικότερη την εμπλοκή του στα γεγονότα 
της Αποστασίας, όταν συγκρούστηκε με τον πρωθυπουργό 
Γεώργιο Παπανδρέου, με αποτέλεσμα την παραίτηση του 
τελευταίου.
Στράφηκε κατά του ελληνικού Δημοσίου απαιτώντας 161,1 
εκατομμύρια ευρώ και τελικά μετά από δικαστικές διαμά-
χες κατάφερε να αποζημιωθεί με 13,7 εκατομμύρια ευρώ, 
τα οποία εισπράχθηκαν από τη ΔΟΥ Αχαρνών, τον Μάρτιο 
του 2003.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥOMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρών άρθρο περιέχει στοιχεία από 

έγκυρες δημοσιευμένες ιστορικές μελέτες 

και αναφορές.  

Έ
να ολόκληρο κεφάλαιο της σύγ-

χρονης Ιστορίας έκλεισε με τον 

θάνατο του τέως βασιλιά Κωνστα-

ντίνου B’.

Στην Ελλάδα, η βασιλεία έχει κλείσει τον 

κύκλο της εδώ και μισό περίπου αιώνα 

με το δημοψήφισμα του 1974. Ας ρίξουμε 

όμως μια ματιά στη σύγχρονη ιστορία. 

Το 1830 οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, ανα-

γνωρίζοντας την ανεξαρτησία της Ελλάδος, 

για την οποία είχαν συμβάλει σημαντικά, 

θέσπισαν ως πολίτευμά της τη Μοναρχία, 

απόφαση που εύρισκε σύμφωνο τον λαό 

που ζούσε με τους βυζαντινούς θρύλους 

και είχε απαυδήσει με τους αλλεπάλλη-

λους εμφυλίους και η οποία επίσης εγκαθι-

στούσε τυπικά ισοτίμως τη νέα Ελλάδα στη 

μοναρχική Ευρώπη της εποχής. 

Το 1832 οι αυτές δυνάμεις όρισαν βασι-

λέα της τον Βαυαρό Οθωνα. Η βασιλεία του 

ήταν αποτέλεσμα των προσπαθειών του 

πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη 

Καποδίστρια. Ο Οθων ανετράπη το 1862. 

Στο δημοψήφισμα που ακολούθησε οι 

Έλληνες επέλεξαν ως πολίτευμα τη βασι-

λεία αναδεικνύοντας μονάρχη τον Δανό 

Γουλιέλμο-Γεώργιο, ιδρυτή δυναστείας 

που έδωσε στην Ελλάδα έξι βασιλείς. 

Ο Γεώργιος (1863-1913) έσπευσε να καθι-

ερώσει την πρωτοποριακή τότε Βασιλευό-

μενη Δημοκρατία η οποία έδινε την δυνα-

τότητα στον βασιλέα να παύει κυβερνήσεις 

υπό την προϋπόθεση άμεσης προσφυγής 

στη λαϊκή ετυμηγορία. 

Σε λαό όμως μεσογειακό, όπως ο ελληνι-

κός, με ατροφικό σεβασμό στους θεσμούς, 

οι συνθήκες διέφεραν, με αποτέλεσμα 

τις απανωτές κρίσεις και τη συχνή διολί-

σθηση του πολιτεύματος στη Συνταγματική 

Μοναρχία, οπότε και αυξήθηκε η ανάγκη 

προσεταιρισμού του στρατού με αποτέ-

λεσμα τις κατά καιρούς παρεμβάσεις του. 

Οι αναστατώσεις αυτές υπήρξαν μοι-

ραίες για τη βασιλεία, που ως πολίτευμα 

της μακράς διάρκειας απαιτεί χρόνο για 

να φέρει καρπούς. Η τριπλή προβλημα-

τική σχέση μονάρχου, στρατού και λαού 

έφθασε στο ύψιστο σημείο της το 1912-

1915 και οδήγησε στον μοιραίο διχασμό. 

Κι όταν επί Παύλου επιχειρήθηκαν τροπο-

ποιήσεις του Συντάγματος, αυτές δεν ήταν 

επαρκείς για να αγγίξουν όλους τους Έλλη-

νες.  

Από την άλλη, η ρήξη της συνέχειας εμπό-

δισε μετά το 1922-1935 την πλήρη προ-

σαρμογή των μελών της δυναστείας στην 

ελληνικότητα, κενό που ατυχώς δεν ανα-

πλήρωσε η παιδεία τους. Ο μέσος πολίτης 

μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του Έλληνα. Ο 

βασιλιάς οφείλει απεναντίας να φέρει μέσα 

του συνειδητά τη βαριά κληρονομιά της 

ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας του. 

Μολονότι το πολιτικό αισθητήριό τους 

υπήρξε ενίοτε προβληματικό, περνώντας 

από την πολιτική στα πρόσωπα, δεν μπο-

ρούμε να αποσιωπήσουμε για πολλά από 

τα μέλη της δυναστείας την αφοσίωσή τους 

στην Ελλάδα, την προσήλωση στο καθή-

κον, το αγαθό των προθέσεων, την αφει-

δώλευτη συμπαράσταση και αρωγή τη 

στιγμή της μεγάλης ανάγκης, την καίρια και 

σε πολλούς τομείς πρωτοπόρο συμβολή 

τους στη σκέπη της κοινωνίας, θέση που 

έμεινε ακάλυπτη μετά την κατάργηση του 

θεσμού. 

Γεγονός πάντως είναι ότι οι λαοί έχουν ανά-

γκη από σύμβολα που τους δένουν με τη 

μακρά διάρκεια του χρόνου τους...

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Βασιλεία στην Ελλάδα
Σύντομη ιστορική διαδρομή

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

Ψήφος Ελλήνων Εξωτερικού 
στις Βουλευτικές Εκλογές του 2023

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο νέος εκλογικός νόμος παρέχει τη δυνατότητα 
ψήφου σε Έλληνες που βρίσκονται εκτός της Ελλάδας.     

Η εγγραφή των ενδιαφερόμενων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους 
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 12 ημέρες πριν από την προκήρυξη των 
εκλογών.

Οι προϋποθέσεις και η αίτηση για την εγγραφή  στους ειδικούς εκλογικούς 
καταλόγους για τις βουλευτικές εκλογές του 2023  βρίσκονται στην ιστοσε-
λίδα  του  Υπουργείου Εσωτερικών: 

https://www.ypes.gr/ekloges/aitiseis-eklogeon-eksoterikou

Στην ίδια ιστοσελίδα θα βρείτε αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρ-
μας υποβολής της αίτησης, με αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα.

Δεδομένου ότι επίκειται η προκήρυξη των εκλογών, σκόπιμο είναι οι 
ενδιαφερόμενοι να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία το ενωρίτερο 
δυνατό.

ΜΟΝΟΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ

Λ ENE μερικοί, πώς δεν είναι άπιστοι. Και 
προσθέτουν ότι πιστεύουν. Μα όταν τους 
ρωτήσωμε, σε τι πιστεύουν, μάς απα-
ντούν: «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 καί-
ρια 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 επικοινωνή, 
να ζητη φωτισμό, να έχη στενές προσωπικές σχέ-
σεις ; Αυτοί, θεϊσται μπορεί να είναι, όχι όμως μαθη-
ταί Ιησού Χριστού, όχι αληθινοί Χριστιανοί. «Ενας 
τέτοιος καταλήγει σε αθεϊσμό.
Ποιός, λοιπόν , είναι ο Θεός, που πιστεύουμε εμείς οι 
«Ελληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί; Σε ποιον ακριβώς 
Θεό πιστεύομε; Είναι ο Θεός, που μας φανέρωσε 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 σχηματι-
σαν 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 πιστεύ-
σουν σαν αληθινό Θεό και Σωτήρα τους, πρέπει να 
τον δούν, όπως παρουσιάζεται στα Ευαγγέλια και 
διδάσκει η Ορθόδοξος Εκκλησία. «Ενα Χριστό , που 
μας συγκλονίζει κυριολεκτικά και μας άπομακρύ-
νει 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 ομοφρο-
σύνη, την ειρηνική διαβίωση και για ένα πραγμα-
τικά καινούργιο κόσμο ηθικά εξυψωμένο, ψυχικά 
έξαγιασμένο , 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 αλη-
θινός Θεός, ο Θεός Πατήρ, ο Υιός και Λόγος του Θεού, 
το «Αγιον Πνεύμα και που καθόρισαν εν Πνεύματι 
Αγίω αι Οικουμενικαί μας Σύνοδοι. Κάνουν τερά-
στιο 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 ανακα-
λύψουν 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 παραβολή 
του ασώτου, όπου ο Πατήρ γιορτάζει την επιστροφή 
του νεωτέρου υιού ή όταν παρουσιάζη την παρα-
βολή του Καλού Ποιμένος , που εγκαταλείπει τα 99, 
για να βρώ το ένα , το απολωλός και να το επανα-
φέρη γεμάτος χαρά στην ποίμνη, να ποιος είναι ο 
Θεός. Και τέλος, όταν ο Σωτήρ αναδέχεται τον Σταυ-
ρικό θάνατο, από άπειρη αγάπη για τους ανθρώ-
πους, για να αναστηθη κατόπιν, ιδού ποιος είναι ό 
Θεός, αληθινός Θεός και Σωτήρ των ανθρώπων. 
«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 κανονί-
ζωμε 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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Κέφι και πολύ χορός στην Παμμακεδονική Ο-
μοσπονδία Καναδά το περασμένο Σάββατο 
με αφορμή τη κοπή της βασιλόπιτας. Η αί-
θουσα της Παμμακεδονικής γέμισε με τους 

συλλόγους της που ήρθαν για να απολαύσουν επί-
σης ένα απολαυστικό γεύμα από το East York Deli, 
του κ. Δημήτρη Βαρελά. 
Πριν όμως το χορό και το απολαυστικό γεύμα, ο πρό-
εδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος Δημητρακό-

πουλος, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το Γυναικείο 
Τμήμα για τη διοργάνωση της βραδιάς και να τονίσει 
στους παλιούς προέδρους αλλά και τους προέδρους 
των συλλόγων το πόσο σημαντική είναι η συμβολή 
τους σε ό,τι έχει να κάνει με τους αγώνες για την 
Μακεδονία μας, αλλά και να τους υπενθυμίσει πόσο 
σημαντικό είναι επίσης να έρθουν τα νέα παιδιά και 
να συμμετέχουν στις πολιτιστικές δραστηριότητες. 
Παρούσα ήταν επίσης η πρόεδρος της Ελληνικής Κοι-

νότητας, κα Μπέτυ Σκουτάκη, που με τη σειρά της 
τόνισε πως η συμμετοχή των παιδιών και των εγγο-
νών των «παλαιών» της παροικίας θα διαιωνίσει τον 
ελληνισμό στον Καναδά.
Το φλουρί κέρδισε ο φωτογράφος Γιάννης Σαραϊ-
δάρης, ο οποίος δέχθηκε ένα νόμισμα Μακεδονικής 
προέλευσης, το οποίο δώρισε ο κ. Μιχάλης Μουρα-
τίδης για όποιον έβρισκε το φλουρί. 
Και του χρόνου με υγεία!

Καλή χρονιά ευχύθηκε η Παμμακεδονική Ομοσπονδία 
Καναδά για το 2023 σε μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση 
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στο «σπίτι της» στη Ντάνφορθ με ξεχωριστό κέφι από 
τους παρευρισκόμενους στην κοπή της βασιλόπιτας
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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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«Το βαπόρι απ την Περσία»
Βασίλη Τσιτσάνη - Α! Ερμηνεία: Βασίλης Τσιτσάνης –Λ. Νικολάου (1977)

Σ
τις 7 Ιανουαρίου 1977 το μότορ-
σιπ «Γκλόρια» ερχόμενο από την 
Βηρυτό, φορτωμένο με δέκα τό-
νους κατεργασμένου χασίς, συ-

νολικής άξιας 4 δις δρχ. σκάλωσε στη 
Κορινθία, όπως έγραψε λίγες μέρες αρ-
γότερα, ο Βασίλης Τσιτσάνης..
Ήταν μια από τις μεγαλύτερες ποσότητες 
χασίς, στα παγκόσμια χρονικά, που είχε 
κατασχεθεί μέχρι τότε.
Τα ρεπορτάζ των εφημερίδων μεταξύ 
άλλων ανέφεραν.
 Το «Γκλόρια» ήταν πλευρισμένο στα 
ίσθμια και περίμενε εντολές για την 
πορεία του, όταν βρέθηκαν στο κατά-
στρωμα του 11 τόνοι με χασίς σκεπασμέ-
νοι με λινάτσες.
Συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και οι ναυ-
τικοί του πλοίου. Δυο από αυτούς, τουρ-
κικής υπηκοότητας, είχαν κρυφτεί στις 
καμπινές. Οι άντρες του λιμενικού, τους 
έριξαν καπνογόνα αναγκάζοντας τους 
να ανέβουν στο κατάστρωμα. Βρέθηκαν 
ακόμη δυο πιστόλια τύπου Μπράουνιγκ 
και πεντακόσιες σφαίρες.
Παραλήπτες του φορτίου, σύμφωνα με 
πληροφορίες, ήταν Λιβανέζοι υπήκοοι 
στην Αμβέρσα ή το Άμστερνταμ ..
Ήταν προμελετημένη καρφωτή και μιλη-
μένη….
Ασφαλώς ήταν προμελετημένη και καρ-
φωτή η δουλειά, αφού ο πλοίαρχος 
του «Γκλόρια» Νίκος Ξανθόπουλος, ο 
«Κάπτεν Νίκ» όπως τον αποκαλούσαν, 

ήταν άνθρωπος της  Αμερικάνικης Υπη-
ρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA (Drug 
Enforcement Administration). .
 Ο «Κάπτεν Νίκ» με τα εκάστοτε βαπό-
ρια που είχε στην κατοχή του, είχε γυρί-
σει όλες τις θάλασσες του κόσμου και 
είχε γνωρίσει τους πάντες γύρω από τα 
κυκλώματα του εμπορίου ναρκωτικών, 

από τις χώρες παραγωγής μέχρι και τον 
τελευταίο παραλήπτη χοντρέμπορο. 
Λαθρέμπορος τσιγάρων στην αρχή της 
καριέρας του και ο ίδιος, διαφοροποιή-
θηκε στην πορεία, εξ αιτίας του θανάτου 
ενός αδελφικού του φίλου από υπερβο-
λική δόση μορφίνης. Από τότε ορκίστηκε 
στην καταπολέμηση των ναρκωτικών.
Αποδέχτηκε την πρόταση της DEA το 
1964 και από τότε εισχωρούσε στα κανά-
λια των ναρκωτικών  και έδινε πληρο-
φορίες σχετικά με την διακίνηση. Μερι-
κές φορές, όπως στην περίπτωση του 
«Γκλόρια» , παραλάμβανε ο ίδιος το 
εμπόρευμα με το καράβι του,  σαν μετα-
φορέας  και το παρέδιδε στις  λιμενικές 
αρχές. 
Το όλο σκηνικό βεβαίως, στηνότανε σε 
συνεργασία με τα ανώτερα κλιμάκια 

του υπουργείου της εκάστοτε χώρας και 
έπρεπε να  ήταν αληθοφανές, έτσι ώστε 
να μην  εκτίθεται ο ίδιος και αποκαλυ-
πτόταν η ιδιότητα του, στους ανθρώπους 
των ναρκωτικών, γεγονός που θα έθετε 
σε κίνδυνο τη ζωή του. Έτσι οι υποτιθέ-
μενες συλλήψεις γίνονταν με τυμπανο-
κρουσίες,  ενώ  οι εφημερίδες  βούιζαν 

για μέρες!
Στην περίπτωση του 
«Γκλόρια»  συνέβη το 
εξής . 
 Ο  «Κάπτεν Νίκ» βρι-
σκόταν με το «Γκλό-
ρια» σ την Λάρνακα, 
όταν τον πλησ ίασε 
ένας  ναυτικός πράκτο-
ρας και του πρότεινε 
μια «μεγάλη δουλειά». 
Ένα φορτ ίο από την 
Βηρυτό με προορισμό 
το Ρότερνταμ. 
Ο   «Κά π τ ε ν  Ν ίκ» 

δέχτηκε και τράβηξε με το πλοίο του 
για τη Βηρυτό, στο λιμάνι Τζουνίχ.  Εκεί 
συνάντησε δυο Λιβανέζους εμπόρους  
και συμφώνησαν για τη μεταφορά του 
εμπορεύματος που ήταν 300 σακιά 
χασίς, 40 κιλά το καθένα. (80 πλάκες του 
μισού κιλού το κάθε τσουβάλι).  
 Το πόσο για την μεταφορά καθορίστηκε 
στα  300.000 δολάρια, τα μισά με την 
φόρτωση και τα άλλα μισά με την παρά-
δοση στο Ρότερνταμ. .
Η παραλαβή του εμπορεύματος έγινε 
έξω από το παραθαλάσσιο χωριό Ιμπείλ, 
όπου με βάρκες μεταφέρθηκαν τα τσου-
βάλια.. 
Με την τελευταία βάρκα, μπήκαν στο 
«Γκλόρια» και οι δυο τούρκοι συνοδοί 
του εμπορεύματος. 
Εν τω μεταξύ  πριν τη παραλαβή, στις 
23 Δεκεμβρίου 1976, ο «Κάπτεν Νίκ»  
είχε καλέσει από το ραδιοτηλέφωνο του 
«Γκλόρια», το Υ.Ε.Ν  στην Ελλάδα και 
είχε  ειδοποιήσει συνθηματικά, ότι θα 
τους φέρει  πολλούς τόνους «σοκολάτα» 
δώρο για  τα Χριστούγεννα! Η διαταγή 
ήταν να προχωρήσει, ενώ συμφωνήθηκε 
ο τρόπος και ο τόπος  προσέγγισης. 
Για να μην εκτεθεί στους λαθρέμπορους, 
ενημέρωσε ακόμη το Υ.Ε.Ν ότι, θα πλεύ-
σει 10 μίλια νότια της Πύλου και ζήτησε 
το ελληνικό καταδιωκτικό του λιμενικού 
να τους προσεγγίσει στο συγκεκριμένο 
σημείο, τάχα για έναν τυπικό έλεγχο. 
Μετά την φόρτωση του εμπορεύματος, 
ο  «Κάπτεν Νίκ» έβαλε πλώρη για την 
Πύλο, έχοντας πλήρωμα 2 ναύτες, μαζί 
τους βεβαίως και οι δυο τούρκοι συνο-
δοί.  
Κατευθυνόμενος προς την Πύλο συνά-
ντησε 11-12 μποφόρ που τον ανάγκα-
σαν να αλλάξει ρότα. Έτσι τράβηξε προς 
την Σίφνο όπου αγκυροβόλησε προσω-
ρινά. Ειδοποίησε εκ νέου το Υ.Ε.Ν και 
πήρε εντολές για νέο τόπο  συνάντη-
σης, τα ίσθμια της Κορίνθου. Το «Γκλό-
ρια» έφτασε στις 6 Ιανουαρίου 1977 στα 

ίσθμια όπου το περίμενε όλο σχεδόν το 
λιμενικό σώμα. Οι δυο τούρκοι (τα δυο 
μεμέτια τα καημένα) οδηγήθηκαν στις 
φυλακές Ναυπλίου, ενώ ο «Κάπτεν Νίκ» 
και το πλήρωμα του, μετά τις αρχικές 
υποτιθέμενες συλλήψεις, δέχτηκαν τα 
συγχαρητήρια του αρχηγού Υ.Ε.Ν Παπα-
δόγγονα.
 Το υπουργείο οικονομικών όρισε 
ως αμοιβή για την μεγάλη επιτυχία 
7.800.000 δρχ.  Ο  «Κάπτεν Νίκ» από 
αυτά πήρε 1.500.000 δρχ , τα υπόλοιπα 
τα μοιράστηκαν διάφοροι αξιωματικοί. 
Ο Τσιτσάνης την υπόθεση την έκανε τρα-
γούδι, το οποίο γνώρισε πολύ μεγάλη 
επιτυχία και έγινε διαχρονικό, παρόλο 
που στην αρχή της κυκλοφορίας του, και 
για κάποιο διάστημα, απαγορεύτηκε η 
μετάδοση του, από τα Δημόσια Μέσα 
Ενημέρωσης. 

Το βαπόρι απ την Περσία (τρις)
πιάστηκε στην Κορινθία
Τόνοι έντεκα γεμάτο, 
με χασίσι μυρωδάτο. 

Τώρα κλαιν όλα τ’ αλάνια 
που θα μείνουνε χαρμάνια 

Βρε κουρναζε μου τελώνη ( τρις) 
τη ζημιά ποιος την πληρώνει
 Και σ’ αυτή την ιστορία,
 μπήκαν τα λιμεναρχεία

Ήταν προμελετημένη ( τρις)
καρφωτή και λαδωμένη. 
Δυο μεμετια τα καημένα,
 μες το κόλπο ήταν μπλεγμένα 

Ο Κάπτεν Νίκ
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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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Ο 
Αργύρης ξύπνησε  από τις φωνές της 
μητέρας του. Ειχε γίνει συνήθειο πια. 
Το ρολόι χτυπούσε ασταμάτητα:
-Σήκω παιδί μου, η ώρα πήγε εφτά . 

Δεν ακούς το ξυπνητήρι σου, θα αργήσεις πάλι 
στο σχολείο.
Το πρωινό ξύπνημα δεν ήταν ότι καλύτερο για 
το μικρό Αργύρη. Είχε γίνει συνήθεια να αργεί 
πλέον όλες τιs πρώτες ώρες. Πράγμα που δε 
χαροποιούσε ιδιαίτερα ούτε τους γονείς του , 
ούτε τη δασκάλα του. 
Σηκώθηκε αμέσως από το κρεβάτι του , πλύ-
θηκε , ντύθηκε και μπήκε σα σίφουνας στη κου-
ζίνα , πήρε τη τσάντα του , άνοιξε την εξώπορτα , 

καβάλησε το ποδήλατο του και βουρρρρρρ   για 
το σχολείο. 
-Αργύρηηη , το κολατσιο σου , μάταια φώναζε 
η μητέρα του,  ήταν ηδη μακριά για να την ακού-
σει.
Η κυρία Κατερίνα , η δασκάλα του Αργύρη , δεν 
ήταν και τόσο χαρούμενη, όταν τον είδε να μπαί-
νει στη τάξη λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι για 
διάλειμμα.
-Αργύρη , είναι η ένατη φορά που αργείς στο 
μάθημα μου . Θα μείνεις μετά στο σχολείο για 
μια ώρα παραπάνω, να γράψεις τιμωρία.
Το στομάχι του μικρού γουργούριζε υπερβο-
λικά, δεν είχε προλάβει να φάει το πρωινό του 
και το σώμα του τώρα παραπονιόταν , επιπλέον 
είχε και την τιμωρία και έπρεπε να πάει νωρίς 
στο σπίτι . Πότε θα τα προλάβαινε όλα ; Είχε 
κανονίσει με τη παρέα , να βρεθούν για ποδό-
σφαιρο . Ηταν και ο τερματοφύλακας….
-Αργύρη, έρχεσαι αργά, και μπαίνεις και με το 
ποδήλατο στη τάξη . Παιδί μου εσύ , δεν είσαι 
καλά. Θα ήθελα να μιλήσω στους γονείς σου 
αύριο, είπε πάλι η δασκάλα. 
Αυτή η κουκουβάγια είναι ικανή να με κρατήσει 
στο σχολείο μέχρι να γεράσω, σκέφτηκε ο Αργύ-
ρης. Βγαίνοντας στο προαύλιο, για να αφήσει το 
ποδήλατο του. Είχε ήδη χτυπήσει το κουδούνι, 
κι όλα τα παιδιά έβγαιναν από τις τάξεις του, για 
διάλειμμα, αυτός έμπαινε στη τάξη και ξεκίνησε  
να γράφει τη τιμωρία. Έπρεπε να γράψει καμιά 
διακοσαριά φορές , «δεν θα αργήσω ξανά , να 
έρθω στο σχολείο».
Η Φιλιώ μπήκε στη τάξη, παρέα με το Πέτρο. 
Είδαν τον Αργύρη στο θρανίο του να γράφει και 

κατάλαβαν ότι πάλι εχει πάρει τιμωρία. 
Μήπως πρέπει να πεις στους γονείς σου , να σου 
αγοράσουν κι άλλο ξυπνητήρι , είπε η Φιλώ ή 
έστω ένα σκυλί , πρόσθεσε ο Πέτρος. 
Ο Ηρακλής , το σκυλί μου  με ξυπνάει , πρωι 
πρωι , γλύφοντας τις πατούσες μου , στην αρχή 
με γαργαλάει , αλλα τουλάχιστον σηκώνομαι ….
Εεε Πέτρο , ξέχασες ότι είναι αλλεργικός ο Αργύ-
ρης στα ζώα; 
Σωστά , το είχα ξεχάσει, παρόλα αυτά  επιμένω 
ότι χρειάζεται ένα δεύτερο ξυπνητήρι…
Παιδιά , παιδιά μη τσακώνεστε, λογαριάζετε 
μήπως χωρίς το ξενοδόχο ; Μπορώ να έχω 
άποψη μια και εγω έχω το πρόβλημα ; είπε ο 
Αργύρης.
Θα προσπαθήσω να ξυπνάω πιο νωρίς, και δε 
θα διαβάζω μέχρι αργά τις περιπέτειες του σού-
περ Ήρωα, αλλά είναι τόσο συναρπαστικά όλα 
αυτά τα πράγματα που κάνει. 
Δε μπορώ να κοιμηθώ μετά , θα ήθελα τόσο 
πολύ να του μοιάσω. Με φαντάζομαι με τα σού-
περ πέδιλα όταν τα φορώ, και σκέφτομαι το 
μέρος που θέλω να πάω, ευθύς βρίσκομαι εκεί 
και μετά ακούω κάποιον να φωνάζει βοήθεια 
και…. 
- Κουραφέξαλα. Παιδί μου εσύ έχεις σοβαρό 
πρόβλημα και δε σου χρειάζεται ξυπνητήρι 
αλλά γιατρός. Να του μοιάσεις, αυτός παιδάκι 
μου , είναι ένα κινούμενο σχέδιο . Ένας χάρτι-
νος ήρωας. Σε τι να του μοιάσεις . Όλα  αυτά που 
διαβάζεις είναι ψέματα. …τον διέκοψε η Φιλιώ.
- Δεν καταλαβαίνεις , τι περιμένει κανείς  , 
από εσένα που νομίζει ότι τα αγόρια ενδιαφέρο-
νται μόνο για το ποδόσφαιρο , επειδή κλωτσάμε 
τη μπάλα..
- Γιατί, για αυτό δεν παίζετε συνέχεια, σας 
αρέσει να κυνηγάτε ένα στρόγγυλο πράγμα , 
που ποτέ δε κατάλαβα, τι του βρίσκετε ..
- Είσαι χαζή, το ποδόσφαιρο είναι ένα ομα-
δικό παιχνίδι. Ο καθένας έχει μια θέση , και βοη-
θάει το συμπαίκτη του , για ενα σκοπό , να βάλει 
αυτό το στρογγυλό πράγμα, όπως λές στα δίχτυα 
της αντίθετης ομάδας, αυτό εγώ το λέω στρατη-
γική.
- Ελατέ τώρα  , παμε , τους διεκοψε ο Πέτρος, 
χτύπησε το κουδούνι και πρέπει να μπούμε στις 
τάξεις μας . Δε πρέπει να πάρει κι άλλη τιμωρία ο 
Αργύρης.
Τα παιδιά έφυγαν κι έμεινε ο Αργύρης μόνος 
στη τάξη να ζωγραφίζει τον σούπερ ήρωα του, 
ξεχνώντας την τιμωρία του και τη δασκάλα …
έξαφνα το ανθρωπάκι με τα φτερωτά πέδιλα που 
είχε κάνει στο χαρτί, άρχισε να του χαμογελάει .
Ο Αργύρης έτριψε τα μάτια του, νομίζοντας ότι 
κάτι έχουν , κι όμως όχι ..πράγματι το ανθρω-
πάκι του χαμογελούσε και του μιλούσε κιόλας.
- Ελα, μαζί μου Αργύρη, είπε το ανθρωπάκι 
της ζωγραφιάς και τον τράβηξε από το χέρι.
Ο Αργύρης βρέθηκε ανάμεσα σε χαρτιά και χρώ-
ματα και σ ένα τόπο παράξενο, με το ανθρωπάκι 
με τα φτερωτά πέδιλα να του κρατά το χέρι. 
- Μη φοβάσαι , Αργύρη . Ακουσα την επι-
θυμία σου και αποφάσισα να την πραγματοποι-
ήσω!
- Μα ποιος είσαι; Δε μπορεί να συμβαίνει 
αυτό;  Νομίζω ότι πετάμε …
Όχι δε μπορεί να είναι αλήθεια , τώρα θα ανοίξω 
τα μάτια μου και θα είμαι πάλι στην τάξη μου, 
με τους συμμαθητές μου και τη Κουκουβάγια 
στην έδρα.
Οσο όμως κι αν ανοιγόκλεινε τα μάτια του, 

τίποτα δεν άλλαζε. Η Ζωγραφιά του με τα φτε-
ρωτά πέδιλα , τον κρατούσε από το χέρι και τον 
οδηγούσε σε άγνωστα μέρη, που είχαν μια όψη 
εξωτική, από ψηλά έβλεπε τη θάλασσα  που είχε 
ένα χρώμα βιολετί και τα βουνά  είχαν ροζ κορυ-
φές κι όχι άσπρες. Ολόγυρα πετούσαν κι άλλοι  
που έμοιαζαν με τη ζωγραφιά του κι όλοι είχαν 
πράσινα φτερωτά πέδιλα.
- Μα που βρίσκομαι επιτέλους; αναρωτή-
θηκε πάλι ο Αργύρης.
- Είμαι ο Γοργο-Φτερος , ο αρχηγός της 
φυλής των ηρώων με τα γρήγορα πράσινα φτε-
ρωτά πέδιλα .
- Είστε σούπερ – ήρωες λοιπόν;
- Μπορείς να το πεις κι έτσι. Είμαστε οι εκλε-
κτοί.
- Τι σημαινει εκλεκτοί ; ρώτησε ο Αργυρης. 
- Θα πηγαίνουμε όπου μας έχουν ανάγκη. 
Θα πρέπει να ορκιστούμε σε κάτι πολυ σημα-
ντικό και να εχουμε και μια στολή. 
- Μα σε τι θα ορκιστούμε; Μπορούμε και 
στις μπίλιες και στα παιχνίδια μας ;
- Μα ναι φυσικά. Τότε ακου καλή μου ζωγρα-
φιά.
Ορκιζόμαι στις μπίλιες που ειναι οι καλυτεροι 
φίλοι μου και στα στρατιωτάκια μου,  οτι απο 
δω και στο εξής θα τρέχω σε όποιον με χρεαι-
στει στο σχολείο, κανένα παιδι δε θα πληγωθεί 
, ούτε θα νιώσει άσχημα στην ώρα του διαλλει-
ματος η την ώρα του μαθηματος. Ακόμα κανενας 
ηλικιωμένος δε θα κινδυνεύει από τους τρελ-
λούς «ραλιστες» που τρεχουν καθημερινά στους 
δρόμους. 
Ορκίζομαι , ορκίζομαι κι εγω στα ζωηρά χρώ-
ματα και σε ολα τα μπλοκ ζωγραφικής.
Ειδάλλως εαν καποιος ή καποιοι τολμήσουν να 
πειράξουν τους αδύναμους μαθητές , θα πέσει η 
αόρατη καρπαζια. 
Ναι , ναι ορκιζομαι , θα πεσει η αόρατη καρ-
παζια.
Ο Αργύρης ζωγράφισε ενα χέρι ακριβώς δίπλα 
από τη ζωγραφιά του κι αφού έγινε η απαραί-
τητη χειραψία , για να σφραγιστεί η συμφω-
νία τους. Η Ζωγραφιά πήδηξε και πάλι εξω από 
το χαρτί και πήρε και τον Αργυρη μαζι της . Ο 
αργύρης πλέον φορούσε μια ολοσωμη  γκρι και 
ασημι στολή, μεμια μάσκα .Πεταξαν μαζι προς 
αγνωστη κατευθυνση . 
Πολλοί όμως λένε ότι από την εξαφάνιση του 
Αργύρη κι επειτα, στα σχολεια όλης της χώρας , 
επικρατει ειρηνη και σεβασμός. Τα παιδιά ζουν 
αρμονικά. Καποιες στιγμές εχουν ακουστεί για 
καποια παράξενα συμβάντα, όπως αόρατες καρ-
παζιές πεφτουν σε καποιους απροσάρμοστους  
στην τάξη και στους νταήδες της ζωή  αλλά για 
την ώρα δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Ακόμη 
και οι επιθεωρητές της Αστυνομίας δήλωσαν 
άγνοια. 
Μερικές φορές όταν εχει καλό καιρό και κανένα 
σύννεφο στον ουρανό , αρκετες μαρτυριές 
μιλούν για ενα παιδί που πετάει με μια τερα-
στια ζωγραφιά πιασμένοι χέρι – χέρι  κανόντας 
στριφογυριστες τούμπες στον αερα, αλλά εγω 
δεν ημουν παρούσα οπότε δε μπορώ να πω εαν 
είναι  αλήθεια η ψεμματα !!!!
Και η παρέα του Αργύρη καθώς και ο ίδιος 
τηρούν σιγή ιχθύος για αυτά τα περιστατικά και 
ξεκίνησαν και τις καλοκαιρινές διακοπές τους 
, οπότε όλα αυτά θα παραμέινουν ενα άλυτο 
μυστήριο ή μήπως οχι;;;
Κι εζησαν αυτοί καλά κι εμείς ακομη καλύτερα 

O Γοργορό-φτερος
Της Εύας Πετροπουλου Λιανού - Συγγραφέας παιδικής λογοτεχνιας 

Απασχόληση παιδιού, 
οικιακές εργασίες

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

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

τακτοποίηση, βοήθεια με ψώνια κτλ. 

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

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

 και αγάπη για τα παιδιά. 

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

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

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε μαζί μας στο 

647-449-9743
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Η 
πόλη του Τορόντο προειδοποιεί για 
μια απάτη στην οποία κάποιος προ-
σποιείται ότι είναι υπάλληλος και 
ζητά πληρωμή για παράβαση στάθ-

μευσης.
Σε ένα tweet που κυκλοφόρησε την Κυριακή, 
η πόλη συμβούλεψε όποιον μπορεί να έχει 
λάβει παρόμοιο κείμενο να μην κάνει κλικ σε 
κανένα σύνδεσμο.
«Εάν λάβετε ένα μήνυμα κειμένου από την 
[πόλη] που ζητά να πληρώσετε εισιτήρια 
στάθμευσης ή υπερβολικής ταχύτητας – ΜΗΝ 
κάνετε κλικ σε κανέναν σύνδεσμο», είπαν.
«Σε καμία περίπτωση η πόλη δεν στέλνει 
μηνύματα κειμένου για αυτές τις παραβάσεις».
Μια φωτογραφία ενός δείγματος κειμένου 
λέει: «Έχετε μια κλήση παράνομης στάθμευ-
σης από την πόλη του Τορόντο που πρέπει να 
διευθετηθεί πριν από τις 18-12-2022 για να 

αποφευχθεί η αναστολή, θα λάβετε στοιχεία 
μέσα σε μία ώρα».
Ένα άλλο κείμενο που περιέχει έναν σύνδε-
σμο ακολουθεί το πρώτο Εάν λάβετε αυτό το 
κείμενο, η πόλη λέει να το αγνοήσετε και να το 
διαγράψετε. Μην παρέχετε προσωπικά στοι-
χεία. Παρόμοια απάτη είχε δημοσιευτεί από 
την πόλη τον Απρίλιο του 2022.

Το Τορόντο προειδοποιεί για απάτη που 
ζητά από τους κατοίκους να πληρώσουν 
κλήσεις

Η 
αστυνομία του Τορόν το α-
πήγγε ιλε κατηγορίε ς σε έ-
να  13χ ρονο αγόρι  αφού 
φέρεται να απήλεισε με έ-

να ψεύτ ικο όπλο ζητώντας χρήματα 
από μαθητέ ς σε ένα γυμνάσ ιο σ το 
Etobicoke.
Το  πε ρισ τα τ ικό  σ ημε ιώθηκε  σ το 
Lanor Junior Middle School, που βρί-
σκεται στην περιοχή Brown’s Line και 
Evans Avenue, το απόγευμα της Τρί-
της. Η αστυνομία είπε ότι ένας άγνω-
σ τος αριθμός φοιτητών βρίσκον ταν 
σε ένα μπάνιο όταν ένας από αυτούς 

έδειξε «αυτό που φαινόταν να είναι 
ένα όπλο» και ζήτησε χρήματα.
Οι αστυνομικοί έφτασαν και βρήκαν 
ένα ψεύτικο όπλο. Δεν αναφέρθηκαν 
τραυματισμοί. Την Τετάρτη, η αστυ-
νομία ανακοίνωσε ότ ι ένα 13χρονο 
αγόρι αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες 
για ληστεία με όπλο.
Δεν μπορε ί να αναγνωρισ τε ί σύμ-
φωνα με τους όρους του Νόμου γ ια 
την Ποινική Δικαιοσύνη για τη Νεο-
λαία. Η αστυνομία είπε ότι το αγόρι 
έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί 
σ το δικαστήριο τον επόμενο μήνα.

13χρονος απειλούσε με ψεύτικο όπλο 
συμμαθητές του για να τους αποσπάσει 
χρήματα

Ο 
πρωθυπουργός του Οντάριο, 
Doug Ford, πρόκειται να εισαγά-
γει αλλαγές που θα επιτρέψουν 
στους Καναδούς εργαζόμενους 

στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 
που είναι εγγεγραμμένοι ή έχουν άδεια σε 
άλλες επαρχίες να αρχίσουν αμέσως να α-
σκούν το επάγγελμα στο Οντάριο.
Επί του παρόντος, οι επαγγελματίες υγείας 
πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από 
τα ρυθμιστικά κολέγια υγείας του Οντάριο 
πριν εργαστούν στην επαρχία. Ωστόσο, σε 
μια προσπάθεια «να ξεπεραστούν οι γρα-
φειοκρατικές καθυστερήσεις», το Οντά-
ριο είναι έτοιμο να χαλαρώσει αυτούς τους 
κανόνες.
Η κυβέρνηση του Ford είπε ότι θα εισα-
γάγει αυτές τις νομοθετικές αλλαγές τον 
Φεβρουάριο.
«Προς νοσηλευτές, γιατρούς και εργαζό-
μενους στον τομέα της υγειονομικής περί-
θαλψης σε όλο τον Καναδά: εάν σκεφτόσα-
σταν να κάνετε το Οντάριο το νέο σας σπίτι, 
τώρα είναι η ώρα να το κάνετε αυτό», είπε ο 
Ford σε μια ανακοίνωση στο 
Windsor του Οντάριο την 
Πέμπτη.
Αυτή η ανακοίνωση έρχε-
ται λίγες μέρες αφότου ο 
Ford ανακοίνωσε το σχέ-
διο της επαρχίας να επεν-
δύσει σε ιδιωτικές κλι-
νικές για τη διενέργεια 
περισσότερων επεμβά-
σεων. Οι επικριτές έχουν 
εκφράσει ανησυχίες σχετικά με το πώς το 
προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης θα 
μπορούσε να τείνει να εγκαταλείψει τον 

δημόσιο τομέα για καλύτερες αμοιβές και 
ώρες, με αποτέλεσμα πιο σοβαρές ελλεί-
ψεις προσωπικού.

«Με τους νέους κανόνες μας «As of 
Right», το Οντάριο είναι η πρώτη επαρ-
χία στον Καναδά που επιτρέπει στους 
εργαζόμενους στον τομέα της υγειονο-
μικής περίθαλψης από όλη τη χώρα να 
αρχίσουν αμέσως να παρέχουν περί-
θαλψη», δήλωσε ο Ford.
Ο πρωθυπουργός είπε ότι η επαρχία 
δεν προσφέρει οικονομικά κίνητρα για 
το προσωπικό υγειονομικής περίθαλ-
ψης που σκέφτεται να έρθει στο Οντά-
ριο.
Βασιζόμενη στην προσπάθειά τους 
να αυξήσουν τα επίπεδα στελέχωσης, 

η κυβέρνηση δήλωσε επίσης ότι είναι 
έτοιμη να επιτρέψει σε επαγγελματίες 
υγείας, συμπεριλαμβανομένων νοσο-
κόμων, παραϊατρικών, αναπνευστικών 
θεραπευτών και άλλων, να εργάζονται 
εκτός των κανονικών τους ευθυνών ή 
ρυθμίσεων. «Αρκεί να έχουν τις γνώ-
σεις και την κρίση να το κάνουν», ανα-
φέρει η ανακοίνωση.
Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά 

με τον τρόπο αξιολόγησης της 
«κρίσης» και της «γνώσης» των 
εργαζομένων στον τομέα της 
υγείας.
«Αυτό θα παρέχει στα νοσο-
κομεία και σε άλλα περιβάλ-
λοντα μεγαλύτερη ευελιξία 

για να διασφαλίσει ότι 
οι επαγγελματίες υγείας 

θα εκπληρώσουν τους πιο απαιτητικούς 
ρόλους τη σωστή στιγμή».

Το Οντάριο θέλει να φέρει εργαζομένους 
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 
από άλλες επαρχίες για να καλύψει τις 
ελλείψεις
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Κέιτλιν Άρνετ: 
Eχει στήθoς και οπίσθια… από 
άλλον πλανήτη!

Κάποτε ο Αϊνστάιν είπε την 
περίφημη ατάκα του για την 
απεραντοσύνη του σύμπαντος 
και της βλακείας. Τη συνέχεια 
την ξέρετε. Αν ζούσε σήμερα 
θα προσέθετε στα απέραντα 
πράγματα και το Instagram.

Μια δεξαμενή ανεξάντλητη που 
για πολλά χρόνια ακόμα θα έχει 
να προσφέρει συγκινήσεις στο 
ανδρικό κυρίως φύλο. Κι αυτό 
γιατί είναι εμβριθές σε κοπέλες 
που η φύση τις προίκισε και 
επιθυμούν να το εξωτερικεύσουν 
αυτό το χάρισμα.

Η Κέιτλιν Άρνετ είναι μια τέτοια 
χαρακτηριστική περίπτωση. 
Μια ξανθιά Μπάρμπι, με ένα 
γλυκό πρόσωπο που συνοδεύεται 
από ένα θανατηφόρο κορμί. 
Την κοιτάζεις, την παρατηρείς 
εξονυχιστικά και αυτό που 
παίρνεις ως αντάλλαγμα είναι 
η έκφραση του χαζού που μένει 
με το στόμα ανοιχτό και κάνει 
διαρκώς «Ε;Ε;Ε;».

Με ένα στήθoς που σου κόβει 
τη μιλιά και οπίσθια ιδανικά 
πλασμένα, η Κέιτλιν είναι 
μια κοπέλα που θα ήθελες να 
βλέπεις σε «απέραντο» βαθμό!
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Η 
κάμερα της εκ-
πομπής «Ελέ-
νη» με την Ελέ-
νη Μενεγάκη, 

συνάντησε τον Βαγγέλη 
Κακουριώτη, λίγο πριν 
το φινάλε του ρόλου του 
στη σειρά του MEGA, «Η 
γη της ελιάς». Ο Βαγγέ-
λης Κακουριώτης δήλω-
σε αρχικά: «Ο Κίμωνας εί-
ναι ένας άνθρωπος που 
έχει ηθικούς φραγμούς. 
Δεν έχει μπερδέψει την ε-
λευθέρια με την ελευθε-
ριότητα και εγώ ήθελα να 
αποτυπώσω τη ζωή του. 
Στη σκηνή του πυροβο-
λισμού (σ.σ. σύντομα θα 
πέσει νεκρός στη σειρά 
μετά από πυρά μαφιό-
ζων, μπροστά στα μάτια 
του πατέρα του), ήμα-
σταν καθηλωμένοι με τον 
Κούλλη. Νομίζω ότι είναι 
καλό που ο ρόλος του Κί-
μωνα τελειώνει στην κο-
ρύφωσή του γιατί αφήνει 
κάτι πίσω του, μια στενα-
χώρια».

Αυτή είναι η Ελληνίδα 
εκπρόσωπος στον Μις 
Υφήλιος

Η Κορίνα Εμμανουηλίδου θα 
εκπροσωπήσει την Ελλάδα 
στον Διαγωνισμό Ομορφιάς 
Μις Υφήλιος, που θα γίνει 
στις 14 Ιανουαρίου στη Νέα 
Ορλεάνη των ΗΠΑ. Η 22χρονη 
μελαχρινή καλλονή έχει ύψος 
1,80 και η καταγωγή της είναι 
από τη Βέροια. Σπούδασε 
make-up artist, ενώ κέρδισε 
τον διαγωνισμό Star GS Hellas 
ανάμεσα σε 20 υποψήφιες. Το 
μοντέλο βρίσκεται εδώ και 
δύο ημέρες στις ΗΠΑ για τις 
προετοιμασίες.

Ο Αλ. Πασχαλάκης 
χώρισε με την Ειρήνη 
Παπαδοπούλου

Η Ειρήνη Παπαδοπούλου 
τοποθετήθηκε για πρώτη 
φορά μετά τα δημοσιεύματα 
για τον χωρισμό της από τον 
Αλέξανδρο Πασχαλάκη.
Η τραγουδίστρια ανάρτησε 
ένα μακροσκελές μήνυμα 
μέσω Instagram story και 
αναφέρθηκε σε όλα όσα 
ακούγονται τις τελευταίες 
ημέρες για την ίδια, ενώ σχο-
λίασε και τη διαφορά ηλικίας 
που συζητήθηκε σε τηλεοπτι-
κές εκπομπές.

Μια εντυπωσιακή αλλά και 
παράξενη αλλαγή έκανε η 
ηθοποιός Μαρία Σολωμού, η 
οποία πλέον είναι ξανθιά και 
μάλιστα με κοντό καρέ μαλλί, 
αποχαιρετώντας τα κατσαρά 
μαύρα μαλλιά της σήμα κατα-
τεθέν.
Η ηθοποιός που η αλήθεια 
είναι ότι μας έχει λείψει τηλε-
οπτικά, έκανε μια τεράστια 
αλλαγή στην εμφάνιση της, 
την οποία μας την παρουσίασε 
μέσα απο τον λογαριασμό που 
διατηρεί στο Instagram.

Βαγγέλης Κακουριώτης: Ο 
ρόλος του στη «Γη της Ελιάς» 
και οι «Boys and Noise»

Η Μαίρη Βιτινάρος ποζάρει με 
κόκκινα σέξι εσώρουχα

Έγινε ξανθιά και… 
ποζάρει χωρίς 
εσώρουχο

Η 
Χριστιάννα Κατσιέρη είναι 19 ετών, 
μένει στον Πειραιά και σπουδάζει 
Αισθητική – Δερματολογία. Γέννημα 
θρέμα Πειραιώτισσα, η Χριστιάννα 

σπουδάζει Αισθητική και Δερματολογία στην 
Κύπρο γιατί η περιποίηση της γυναίκας είναι κά-
τι που της άρεσε από μικρή. Ταυτόχρονα, εργά-
ζεται και ως αισθητικός. Είναι αρκετά φιλόδοξη 
και πώς να μην είναι αφού ήδη έχει κατακτήσει 
τίτλους σε καλλιστεία. Είναι Miss GS Hellas 2022 

και θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διαγω-
νισμό Miss Earth. Μέσα στην επόμενη δεκαε-
τία, θα ήθελε να γίνει μοντέλο σε παγκόσμιο ε-
πίπεδο. Δηλώνει έτοιμη να κρίνει και να κριθεί. 
Μπορεί να είναι η μικρότερη του φετινού cast, 
θεωρεί όμως πως έχει την ωριμότητα να τοπο-
θετηθεί και καλύτερη αισθητική από τις υπόλοι-
πες διαγωνιζόμενες. Έχει άποψη και δεν φοβά-
ται να τη λέει, έχει στυλ που θα αρέσει και, εν τέ-
λει, δεν την νοιάζει η γνώμη των άλλων.

Χριστιάννα Κατσιέρη: Η σέξι παρουσία 
του φετινού My Style Rocks

Η 
Μαίρη Βιτινάρος 
φόρεσε τα εσώ-
ρουχά της, πό-
ζαρε μπροστά 

από ένα παράθυρο και έ-
κανε τους θαυμαστές της 
να παραμιλούν Η model 
instructor GNTM 5, Μαί-
ρη Βιτινάρος επανήλθε με 
μια νέα ανάρτηση την Πα-
ρασκευή, στον προσω-
πικό της λογαριασμό στο 
Instagram και ενθουσί-
ασε τους θαυμαστές της. 
Το top model δημοσίευσε 
μια σειρά από φωτογραφί-
ες στις οποίες φαίνεται να 
ποζάρει μπροστά από έ-
να παράθυρο, ενώ φορά-
ει μόνο τα εσώρουχά της 
σε κόκκινη απόχρωση. Οι 
φωτογραφίες απέσπασαν 
αμέσως χιλιάδες likes και 
σχόλια, με τους περισσό-
τερους ακολούθους της να 
σχολιάζουν το καλλίγραμ-
μο σώμα της.
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Η 
Τζίνα Στιούαρτ, 
η οποία έχει χα-
ρακτηριστεί ως η 
«πιο καυτή γιαγιά 

του κόσμου», δηλώνει έτοι-
μη να βρει τον έρωτα αλλά 
θα ήθελε άντρα παλιάς επο-
χής. Η 52χρονη σεξοβόμ-
βα ισχυρίζεται ότι άνδρες 
όλων των ηλικιών ζητούν 
την προσοχή της, αλλά ως 
μαμά πρέπει να είναι «προ-
σεχτική» για το ποιον βάζει 
στο σπίτι της. «Είμαι ανύπα-
ντρη αλλά έχω μια κόρη, και 
γι’ αυτό προσέχω ποιον βά-
ζω στη ζωή μου» είπε το μο-
ντέλο από την Αυστραλία στη 
Scottish Sun. «Δεν ψάχνω για 
κανέναν συγκεκριμένο. Πι-
στεύω ότι αν είναι να έρθει 
η αγάπη, θα συμβεί και θα ε-
ρωτευτώ, πιθανώς όταν δεν 
το περιμένω» σημείωσε η σέ-
ξι γιαγιά.

Έ
να μεγάλο ερωτηματι-
κό έχει δημιουργηθεί 
πάνω από τα κεφάλια 
των θαυμαστών του 

Avatar, οι οποίοι ανέμεναν με 
αγωνία να μάθουν, αν ο Βιν 
Ντίζελ θα βρίσκεται ανάμεσα 
στους ηθοποιούς που θα συ-
μπληρώσουν το καστ για το 
Avatar 3. Όπως αποκάλυψε 
ο παραγωγός των ταινιών ε-
πιστημονικής φαντασίας του 
Τζέιμς Κάμερον και προς λύ-
πη πολλών, ο Ντίζελ δεν θα 
εμφανιστεί στο επερχόμενο 
σίκουελ. Η επιθυμία των σινε-
φίλ να δουν τον ηθοποιό, που 
αγαπήθηκε με τον πρωταγω-
νιστικό του ρόλο στο «Fast 
and the Furious», στις νέες 
ταινίες του Τζέιμς Κάμερον, 
έχει γίνει όλο και πιο έντονη 
τους τελευταίους μήνες, αφού 
επανήλθε στη δημοσιότητα το 
βίντεο που είχε αναρτήσει ο 
Χολιγουντιανός ηθοποιός το 
2019, όταν επισκέφθηκε το 
πλατό του Avatar: The way of 
Water.

Βιν Ντίζελ: Διαψεύδει την παρουσία 
του ηθοποιού στο Avatar 3

Η 
Αλεσάντρα Α-
μπρόζιο απολαμ-
βάνει τις διακοπές 
της στο Μεξικό κι 

εμείς... εκείνη...  Στα 41 της, η 
Αλεσάντρα Αμπρόζιο παρα-
μένει εδώ και αρκετά χρόνια 
πλέον μια από τις πιο «καυ-
τές» παρουσίες της show biz. 
Η Βραζιλιάνα καλλονή απο-
λαμβάνει τις διακοπές της στο 
Μεξικό, όπου είναι… πάντα 
καλοκαίρι. Οι πόζες που δημο-
σίευσε με λευκό μπικίνι συγκέ-
ντρωσαν χιλιάδες likes και τον 
θαυμασμό των fans της.

«Είμαι η πιο καυτή γιαγιά του 
κόσμου» 

Η Σολ Πέρες είναι η πιο Η Σολ Πέρες είναι η πιο 
«καυτή» παρουσιάστρια «καυτή» παρουσιάστρια 
καιρού στην Αργεντινήκαιρού στην Αργεντινή

Η 
Σολ Πέρες κρατά τους Αργεντι-
νούς κολλημένους στους τηλε-
οπτικούς δέκτες για να δουν 
τον... καιρό

Τη λένε Σολ Πέρες και είναι ο λόγος που 
εκατομμύρια Αργεντινοί τηλεθεατές 
δεν βιάζονται να αλλάξουν κανάλι όταν 
τελειώνουν οι ειδήσεις, αλλά περιμένουν 
να δουν το δελτίο καιρού.
Η 29χρονη καλλονή,, που συμμετέχει 
και σε σχολιαστική εκπομπή για το Big 
Brother της Αργεντινής, μετρά 6,4 εκα-

τομμύρια followers στο Instagram και 
φροντίζει να τους αποζημιώνει κάνοντας 
διαρκώς καυτές αναρτήσεις. Όπως προ 
ολίγων ωρών, που ανέβασε ένα βίντεο 
να βουτά σε πισίνα με μικροσκοπικό μπι-
κίνι.
Πρόσφατα εμφανίστηκε στην TV φορώ-
ντας μόνο μια φανέλα της εθνικής ομά-
δας της Αργεντινής πανηγυρίζοντας με 
τον δικό της τρόπο την κατάκτηση του 
Μουντιάλ.

«Καυτή» η Αλεσάντρα Αμπρόζιο με 
λευκό μπικίνι
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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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Ένα μικρό αγόρι μπαίνει σ το φωτο-
γραφείο της γε ιτον ιάς και ο φωτο-
γράφος λέε ι με τρόπο σ τον πελάτη 
δίπλα του: 
«Αυτό το παιδί είναι το πιο χαζό που 
έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Κοίτα…»
Ο φωτογράφος τότε βάζει ένα δεκά-
ευρω στο ένα χέρι και λίγα ψιλά στο 
άλλο: 
«Διάλεξε όποια θες», λέει σ το παιδί. 
Το αγοράκι παίρνει τα ψιλά και φεύ-
γει. 
«Είδε ς;  Δεν του κόβε ι  καθόλου!» 
ξανάπε ο φωτογράφος.  Φεύγε ι  ο 
πελάτης και βλέπει τυχαία το παιδί 
σ τον δρόμο, να τρώει μια σοκολάτα. 
Έτσ ι  βρήκε την  ευκαιρία κα ι  του 
έκανε την ερώτηση: 
«Δε μου λες μικρέ, γ ιατ ί δεν πήρες 
το δεκάευρω;» 
«Γιατ ί όταν πάρω το δεκάευρω, το 
παιχ ν ίδι θα σ ταματήσε ι εκε ίνη τη 
μέρα!!!» απάντησε το παιδί.

Ένας άντρας είχε κάνει κάποιες εξε-
τάσεις σ το νοσοκομείο και μετά από 
αρκετό καιρό πήγε να πάρει τα απο-
τελέσματα. Βρήκε τον γιατρό και τον 
ρώτησε αν ήταν όλα καλά.
Ο γιατρός του απάντησε ότι είχε δύο 

κακά νέα. 
«Ποιο θε ς να ακούσε ις πρώτα, το 
κακό νέο ή το χειρότερο νέο;» 
«Μη με σκας γιατρέ μου, ξεκίνα από 
το κακό νέο!» 
«Το κακό νέο ε ίναι ότ ι οι εξε τάσεις 
έδε ιξαν πως έ χε ις  24 ώρε ς  ζωής 
ακόμα» 
«Χ ρισ τ έ  μου,  τ ι  ε ί να ι  αυ τά  που 
ακούω; Και το χειρότερο νέο, τι μπο-
ρεί να είναι;» 
«Σε ψάχνω από χθες!»

Ένας πόντιος πιάνει δουλειά σε ένα 
σούπερ - μάρκετ.
Κάποιος πελάτης τον πλησιάζει και 
του λέει:
Σε παρακαλώ κόψε μου ένα τέταρτο 
σαλάμι.
Ο πόν τ ιος αρχίζε ι να κόβει την μία 
φέτα μετά την άλλη χωρίς να λέει να 
σταματήσει.
Τι  θα γ ίνε ι  ρε παλικάρι,  ρωτάε ι ο 
πελάτης, ένα τέταρτο σου είπα.
Σιγά ρε  φιλαράκο,  του απαν τά ο 
πόντιος, ούτε πέντε λεπτά δεν έχουν 
περάσει ακόμα!

LIFE 53ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

22 Ιανουαρίου 2021
www.hellasnews-radio.com FUN

ΚΡΊΟΣ
Η νέα εβδομάδα φίλε μου Κριέ σε βρίσκει 
εξαιρετικά εκνευρισμένο για ζητήματα που 
αφορούν τα οικονομικά σου. Κάποια έκτα-
κτα έξοδα θα σε αποδιοργανώσουν αλλά 
θα προκαλέσουν και ένταση, άγχος και ανα-
σφάλεια . Απέφυγε αυτή την εβδομάδα την 
τόλμη και το ρίσκο , αφού ο κυβερνήτης του 
ζωδίου σου ο Άρης σχηματίζει τετράγωνο 
με Δια και σύνοδο με Ουρανό . 

ΤΑΥΡΟΣ
Η τάση της εβδομάδας είναι η απελευθέ-
ρωση από κάθε τι που δεν προοδεύει δεν 
εξελίσσεται. Δεν παύει όμως να δημιουρ-
γούνται ξαφνικές αντιπαραθέσεις με το 
περιβάλλον σου. Μεγαλύτερη προσοχή σε 
κόντρες δείξε εσύ του 1ου δεκαημέρου. Πιο 
κερδισμένος σε αισθηματικά και επαγγελ-
ματικά εσύ του 2ου και 3ου δεκαημέρου 

ΔΊΔΥΜΟΊ
Αρκετό στρες σε διακατέχει αυτή την εβδο-
μάδα αγάπη Δίδυμε, γιατί νιώθεις ότι το 
ποτήρι έχει ξεχειλίσει και δεν έχεις προ-
σωπικό χρόνο και χώρο για τον εαυτό σου 
. Άλυτες καταστάσεις του χτες μπαίνουν 
τώρα στο τραπέζι σκέψεων και συζητήσεων 
γιατί επιβάλλεται να βρεθούν λύσεις. 
Στα επαγγελματικά σου υπάρχει 
έντονο παρασκήνιο ενώ ανα-
γκάζεσαι να πάρεις απο-
φάσεις. Στα οικονομικά 
έρχονται επιτέλους χρή-
ματα στα χέρια σου

ΚΑΡΚΊΝΟΣ
Έφτασε η στιγμή να 
κοιτάξεις λίγο παρα-
πάνω τον εαυτό σου, 
τα θέλω σου , να φροντί-
σεις επιτέλους εσένα και να 
δώσεις τόπο στην οργή σε ότι 
σε πίκρανε. Οι μέρες σου είναι θετικές, 
οι πιέσεις αφορούν μόνο γραφειοκρα-
τικά ζητήματα που πρέπει να τακτοποιή-
σεις Δείξε προσοχή στα άτομα που εμπι-
στεύεσαι για επαγγελματική συνεργασία 
κάποιοι δεν έχουν τις πιο αγνές προθέσεις. 
Έκτακτα έξοδα είναι μέσα στο πρόγραμμα   

ΛΈΩΝ
Αυτή την εβδομάδα αγαπητέ Λέοντα επι-
κεντρώνεται στα επαγγελματικά και στους 
στόχους σου , μόνο που κυριαρχεί ο εκνευ-
ρισμός και κάποιες ρήξεις με άτομα που 
συνεργάζεσαι επαγγελματικά. Αρκετές επα-
φές και συζητήσεις σε βοηθούν να βρεις 
λύσεις. Απελευθερώσου από το στρες. 
Απογοητεύεσαι από την ξαφνική αλλαγή 
που δέχεσαι στην συμπεριφορά του ατό-
μου που σε ενδιαφέρει ενώ οι κόντρες και 
νεύρα προκαλούν πάγωμα και απόσταση 

ΠΑΡΘΈΝΟΣ
Αέρας αλλαγής πλανάται αυτή την εβδο-
μάδα στη ζωή σου και είσαι σε περί-
οδο που θες να κάνεις την προσωπική 
σου επανάσταση αλλάζοντας τα πάντα 
πρωτίστως την καθημερινότητα και την 
εργασία σου. Δεν είναι ωστόσο ιδα-
νικό το διάστημα για μεγάλα ρίσκα . 

ΖΥΓΟΣ
Σε εσωτερικό αναβρασμό είσαι αυτή την 
εβδομάδα αγαπητέ μου ζυγε, γιατί υπάρ-
χουν άλυτες εκκρεμότητες στα οικονο-
μικά σου που πρέπει να λύσεις. Πάθη 
και λάθη του παρελθόντος σε κάνουν 
να μετανιώνεις για κάποιες κινήσεις. 

ΣΚΟΡΠΊΟΣ
Στις σχέσεις σου αυτή την εβδομάδα 
χτυπά κόκκινο καμπανάκι κινδύνου , 
αφού η σύνοδος Άρη Ουρανού προκα-
λεί έντονες κόντρες και αντιπαραθέ-
σεις με το περιβάλλον σου και είναι επι-
βεβλημένα τα ξεκαθαρίσματα. Προσπά-
θησε να μην υπερβάλεις στις αντιδρά-
σεις σου και μην μεγαλοποιείς τις κατα-
στάσεις. Κάποιες σχέσεις και συνεργα-
σίες αναγκαστικά πρέπει να κλείσουν τον 
κύκλο τους γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. 
Ανακατατάξεις στο σπίτι ή στην εργασία 
είναι μέσα στις τάσεις της εβδομάδας  

ΤΟΞΟΤΉΣ
Με νεύρα και ευερεθιστότητα εξελίσσεται 
η νέα εβδομάδα που σε θέτει εργασιακή 
αναδόμηση και αλλαγές στους ρυθμούς 
της καθημερινότητας σου. Κάνε δραστηρι-

ότητες που θα σε αποφορτίσουν από 
το στρες της τελευταίας περι-

όδου. Η εβδομάδα είναι 
ιδανική για να κόψεις 

κακέ ς  συνήθε ιε ς  .  

ΑΊΓΟΚΈΡΩΣ
Αρκε τά δημιουρ-
γ ι κ ή  π ρ ο β λ έ π ε -
τα ι  ασ τ ρολογ ικά 

γ ια σένα Αιγόκερε 
η  Νέα Εβδομάδα, 

όπου ε ίνα ι  φανερό 
ότ ι ε ίσαι επικεν τρωμέ-

νος σε ζητήματα οικονο-
μικά αλλά και αισθηματικά! Στα οικο-

νομικά θα χρειαστεί να κάνεις πολύ 
λεπτούς χειρισμούς και να μην πάρεις 
τώρα μεγάλα ρίσκα. Στα αισθημα-
τικά αναμένεται μία ξαφνική εξέλιξη 
που θα δώσει μεγάλη ικανοποίηση.   

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Δυναμική αλλά και εκρηκτική αναμέ-
νεται η νέα εβδομάδα για το δικό σου 
ζώδιο αγαπητέ μου Υδροχόε. Η σύνο-
δος Άρη - Ουρανού φέρνει ξαφνι-
κές ανατροπές και αλλαγές στις σταθε-
ρές βάσεις της ζωής σου (σπίτι - οικο-
γένεια- εργασία)! Ζητάς την απελευθέ-
ρωσή σου από καταστάσεις που σε πνί-
γουν και είσαι αρκετά ανατρεπτικός 
στις αντιδράσεις και στις επιλογές σου!  

ΊΧΘΈΊΣ
Γεμάτη ειδήσεις είναι η εβδομάδα σου 
φίλε μου Ιχθύ ενώ κρίνεται επιβεβλημένο 
να πάρεις άμεσα και γρήγορα κάποιες 
αποφάσεις που ανέβαλες εδώ και καιρό! 
Κλείνεις κάποιους επαγγελματ ικούς 
κύκλους, βρίσκεσαι σε κάποιες αντιθέσεις 
με άτομα που συνεργάζεσαι, όμως όλα 
αυτά μπορείς και καταφέρνεις να τα δια-
χειριστείς με επιτυχία 

Είναι ένας πελαργός και κουβαλάει ένα γέρο 
85 χρονών. Εκεί που πετάνε, γυρνάει ο γέρος 
και λέει στον πελαργό: 
‘’ Έλα τώρα, κόψε τις μαλακίες και πές την 
αλήθεια. Παραδέξου οτι χαθήκαμε!!!’’

Κάθεται μια αλογόμυγα στην πλάτη ενός 
λυκόσκυλου.
Ρωτάει απορημένη η αλογόμυγα
-Τι είσαι εσύ;
Και απαντάει εκείνος:
-Λυκόσκυλο, ο πατέρας μου ήταν λύκος 
και η μητέρα μου σκύλος.
... -Εσύ, τι είσαι; ρωτάει το λυκόσκυλο.
-Αλογόμυγα.
-Α καλά, οι δικοί σου το παραγ*σανε.....!!!

Μια ξανθιά Σουηδέζα που είχε έρθει στην 
Ελλάδα για διακοπές , θέλει να γυρίσει 
στην πατρίδα της αλλά δεν έχει καθόλου 
χρήματα.
Γνωρίζει τυχαία κάποιο ναυτικό, ο οποίος 
της υπόσχεται να την πάρει μαζί του στο 
πλοίο που δουλεύει και να την κατεβά-
σει στη Σουηδία , χωρίς να πληρώσει 
εισιτήριο. Με μια προϋπόθεση: σε κάθε 
λιμάνι που θα πιάνουν, εκείνη θα πρέπει 
να κάνουν σεξ.
Την παίρνει λοιπόν μαζί του στο καράβι, 
τη βάζει στην καμπίνα του και σε λίγο το 

πλοίο φεύγει.
Μετά από λίγη ώρα το πλοίο σφυρίζει, 
ακούγεται η άγκυρα που κατεβαίνει και 
η Σουηδέζα βλέπει από το φινιστρίνι το 
πλοίο να μπαίνει σε λιμάνι. Μετά από λίγο 
το πλοίο αναχωρεί και έρχεται ο ναυτικός 
στη καμπίνα να κάνουν σεξ με την Σουη-
δέζα, όπως συμφώνησαν.
Δεν είχαν περάσει 15 από το σεξ και είχαν 
πιάσει πάλι λιμάνι. Μόλις το πλοίο αναχώ-
ρησε ο ναυτικός γύρισε πάλι στην καμπίνα 
για σεξ με την Σουηδεζα για 2η φορά. 
Κάθε 1/2 ώρα έπιαναν λιμάνι και ο ναυ-
τικός γύριζε στην καμπίνα για να εισπρά-
ξει από τη Σουηδέζα. Η συμφωνία-συμ-
φωνία.
Αυτό συνεχίστηκε όλη την ημέρα. Κάποια 
στιγμή όμως η Σουηδέζα άρχισε να κου-
ράζεται. «Δεν είναι δυνατόν», σκεφτόταν, 
«τόσο σεξ σε μια μέρα? Μέχρι να φτά-
σουμε στη Σουηδία θα έχω πεθάνει!» 
Και αποφασίζει να ρωτήσει τον καπετά-
νιο, αφού ο ναυτικός απέφευγε να της 
απαντήσει.
«Πόσα λιμάνια είναι καπετάνιε, μέχρι τη 
Σουηδία?»
Και ο καπετάνιος: 
«Δεν ξέρω, κοπέλα μου. Δεν έχω πάει 
ποτέ. Εγώ χρόνια τώρα κάνω μόνο Ρίο - 
Αντίρριο!»
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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

Βόλος

Από παρέλαση στα 
Γιάννενα το 1951

Ανάκτορα Τατοΐου 1939. Ελληνική 
Βασιλική Χωροφυλακή Φρουρά 

Ανακτόρων Τατοΐου.

Λευκαδα, Νυδρι 1910-13. Το λιμάνι

Ευτυχισμένο το 
1956!

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής 
στην θεμελίωση του Χίλτον το 

1959

ΜΟΥΡΝΙΕΣ. Κατάληψη των όπλων των 
Διεθνών Δυνάμεων από Επαναστάτες 

Θερίσσου την 5η Νοεμβρίου 1905 στον 
Άγιο Παύλο

Κάλυμνος Ιούλιος 1989

Στην Κυρά Φροσύνη στα 
Ιωάννινα το 1966
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 Στο μικρό χωριό του Κιλκίς έλαβε 
χώρα η σπουδαία νικητήρια μάχη της 
Ελλάδας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Μ
όλις 4 χιλιόμετρα από τη Βό-
ρεια Μακεδονία ένα μικρό 
χωριό της Ελλάδας έχει συν-
δέσει το όνομα του με μία πο-

λύ σημαντική στιγμή της βαλκανικής ιστο-
ρίας: Η επικράτηση του ελληνικού στρατού 
απέναντι στα στρατεύματα της Βουλγαρίας 
τον Μάιο του 1918 αποτελεί την καθοριστι-
κότερη νίκη του Μακεδονικού Μετώπου 
στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μία μάχη που 
φαίνεται πως έπαιξε τελικά σημαντικό ρόλο 
και στην αντιμετώπιση της χώρας μας από 
τις δυνάμεις της Αντάντ (Βρετανία, Γαλλία, 
Ρωσία).
Βορειοδυτικά του νομού Κιλκίς, στις πλα-
γιές του όρους Πάικο, το χωριό Σκρα ανα-
φέρεται για πρώτη φορά σε ιστορικά κεί-
μενα με την ονομασία Λούμνιτσα το 1452, 
μόλις έναν χρόνο πριν την Άλωση της Κων-
σταντινούπολης. Εκεί έχουν δοθεί μερικές 
σημαντικές μάχες για την ένωση του οικι-
σμού με την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 
Μακεδονικού Αγώνα, με το χωριό να παίρ-
νει το όνομα του από την κοντινή κορυφή 
Σκρα ντι Λέγκεν, που σημαίνει «Λίκνο εκ 
Βράχων».
Οι σημερινοί επισκέπτες που αγαπούν τις 
δραστηριότητες στη φύση θα μαγευτούν 
από το ονειρικό τοπίο καθώς στο χωριό 
υπάρχουν οι πανέμορφοι καταρράκτες του 
Σκρα, αλλά και μία καταγάλανη λίμνη, γνω-
στή με τον χαρακτηρισμό «Γαλάζια λίμνη 
της Ελλάδας». Για εκείνους που αγαπούν την 
ιστορία το Μουσείο Α’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου-Μάχης Σκρα λειτουργεί στην περι-
οχή από τον Μάιο του 2002, αποτελώντας 
ζωντανό ντοκουμέντο μίας καταλυτικής 
στιγμής για την ελληνική ιστορία των αρχών 
του 20ου αιώνα.

Μία μάχη-σύμβολο
Τον τελευταίο χρόνο του Πρώτου Παγκο-
σμίου Πολέμου ο ελληνικός στρατός πολέ-
μησε για πρώτη φορά μαζί με τον γαλλικό, 
έχοντας αντιμέτωπα τα στρατεύματα της 
Βουλγαρίας. Τον Μάιο του 1918, και αφού 
οι Βούλγαροι που πολεμούσαν στο πλευρό 
των κεντρικών δυνάμεων απέναντι στην 
Αντάντ είχαν στρατοπεδεύσει στο Σκρα από 
το 1915, κατασκευάζοντας καταφύγια και 
ενισχυμένα συρματοπλέγματα, ο Γάλλος 
στρατηγός Γκιγιομά εκπόνησε σχέδιο γενι-
κής επίθεσης το οποίο θα εκτελούσαν από 
κοινού οι ελληνικές και γαλλικές δυνάμεις. 
Η επικράτηση των Ελλήνων ήταν άμεση και 
πανηγυρική με τις τρεις ελληνικές μεραρχίες 
να διαλύουν την άμυνα του βουλγαρικού 
στρατού, καταλαμβάνοντας όλα τα σημεί-
α-κλειδιά στην περιοχή, παρά το γεγονός 
ότι υστερούσαν σημαντικά σε όπλα, αλλά 

και ανθρώπινο δυναμικό.
Οι εφημερίδες της εποχής έκαναν τότε λόγο 
για τον «Θρίαμβο της ελληνικής λόγχης», 
με τους επικεφαλείς του ελληνικού στρατού 
να λαμβάνουν τίτλους και παράσιμα από 
τις κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Βρετα-
νίας για την καθοριστική συνεισφορά τους 
στην έκβαση του Μακεδονικού Μετώπου. 
Η «λαμπρή νίκη των ελληνικών δυνάμεων», 
όπως την είχε αποκαλέσει ο διεθνής Τύπος, 
έχει κάνει διάσημη την περιοχή, προσφέ-
ροντας ακόμα μεγαλύτερο τουριστικό ενδι-
αφέρον σε αυτό το μικρό χωριό της Μακε-
δονίας.

Η Γαλάζια Λίμνη
Ωστόσο, για τους φυσιολάτρες το Σκρα θα 
είναι για πάντα το «σπίτι» της «ελληνικής 
γαλάζιας λίμνης», ένας μαγικός τόπος με μία 
σμαραγδένια όαση κρυμμένη μέσα στην 
καταπράσινη φύση.
Μόλις 64 χιλιόμετρα από την πόλη του Κιλ-
κίς και περίπου 90 από τη Θεσσαλονίκη, οι 
πανέμορφοι καταρράκτες του Σκρα αποτε-
λούν σταθερό προορισμό των κατοίκων της 
συμπρωτεύουσας, οι οποίοι επιλέγουν την 
τοποθεσία για μονοήμερες εκδρομές σε ένα 
από τα ωραιότερα και πιο ιστορικά σημεία 
της βόρειας Ελλάδας. Για να φτάσετε εκεί 
ακολουθήστε από το Κιλκίς τις ταμπέλες για 
τα χωριά Σκρα και Κούπα. Στον δρόμο σας 
θα συναντήσετε μία διασταύρωση που από 
τα αριστερά καταλήγει στο χωριό Αρχάγγε-
λος και από τα δεξιά στο χωριό Σκρα. Πριν 
μπείτε στο οικισμό θα στρίψετε αριστερά 
και θα βρείτε τον δρόμο για τους καταρ-
ράκτες. Το αυτοκίνητο δεν φτάνει μέχρι τη 
λίμνη, αλλά θα χρειαστεί να ακολουθήσετε 
ένα πολύ βατό μονοπάτι, σκεπασμένο από 
καστανιές και πλατάνια.

Η διαδρομή προς τους καταρράκτες και τη 
λίμνη έχει ονομαστεί Κότζα Ντέρε ή αλλιώς 
Μέγα Ρέμα και ξεκινά από 300 πέτρινα σκα-
λοπάτια που οδηγούν σε ένα ξέφωτο. Εκεί 
μπορείτε να κάνετε, εάν επιθυμείτε, ένα διά-
λειμμα αφού υπάρχει χώρος για πικνίκ εξο-
πλισμένος με παγκάκια και τραπέζια.
Συνεχίστε την πεζοπορία, περνώντας πάνω 
από την ξύλινη γέφυρα, πριν ακούσετε τον 
καταρράκτη να κυλάει γλυκά, καταλήγο-
ντας στα σμαραγδένια νερά της λίμνης από 
ύψος 6 μέτρων. Η φήμη αυτού του εξω-
τικού τοπίου που βρίσκεται φωλιασμένο 
μέσα στο δάσος είναι τόσο μεγάλη που το 
καλοκαίρι πάρα πολλοί επισκέπτες φτά-
νουν εδώ για να απολαύσουν μία βουτιά 
στα κρυστάλλινα νερά, σε ένα απόλυτα 
φωτογενές σποτ της Μακεδονίας. Ωστόσο, 
είναι καλό να θυμάστε πως τόσο οι καταρ-
ράκτες όσο και η λίμνη είναι παγωμένα 
και θα χρειαστείτε μεγάλες αντοχές για 
να κολυμπήσετε. Αν είστε θαρραλέοι και 
παραμείνετε στο νερό για αρκετή ώρα θα 
συνηθίσετε τη χαμηλή θερμοκρασία και, 
ίσως, εξερευνήσετε τελικά και τις μικρές 
«σπηλιές» των καταρρακτών, ενώ δεν 
είναι λίγοι οι πιο τολμηροί ταξιδιώτες, οι 
οποίοι ανεβαίνουν στους καταρράκτες για 
μία βουτιά από ψηλά. Στο σημεία υπάρχει 
και ένα σκοινί απ’ όπου πολλοί επιλέγουν 
να κάνουν λίγα «ακροβατικά» πριν πέσουν 
με ορμή στα κρύα νερά της σμαραγδένιας 
λίμνης.
Με λίγα λόγια, η εμπειρία είναι ονειρική 
και μπορεί να ολοκληρωθεί ιδανικά με 
ένα γεύμα σε κάποιο από τα παραδοσιακά 
ταβερνάκια στην πλακόστρωτη πλατεία του 
οικισμού Σκρα, κάτω από τον γέρικο πλά-
τανο, ο οποίος προσφέρει πυκνή σκιά. Εκεί 
θα βρείτε και λίγα ενοικιαζόμενα δωμά-

τια, αν θέλετε να μείνετε στο χωριό. Εναλ-
λακτικά επιλέξτε την πόλη του Κιλκίς, η 
οποία βρίσκεται 59 χιλιόμετρα μακριά. Επί-
σης, αρκετοί ταξιδιώτες επιλέγουν την πόλη 
Gevgelija της Βόρειας Μακεδονίας, μόλις 
μισή ώρα από το Σκρα, καθώς εκεί θα μπο-
ρέσετε να μείνετε σε πολύ όμορφα δωμάτια 
με ελάχιστα χρήματα. Ενδεικτικά να αναφέ-
ρουμε ότι υπάρχουν καταλύματα που στοι-
χίζουν μόλις 50 ευρώ για δύο άτομα, για 
δύο διανυκτερεύσεις.

Μουσείο Α’ Παγκοσμίου Πολέμου
Στην πλατεία του χωριού θα βρείτε και το 
μικρό Μουσείο Α’ Παγκοσμίου Πολέμου το 
οποίο λειτουργεί από το 2002.
Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του θα 
δείτε σημαντικά κειμήλια από την εμβλη-
ματική μάχη του Μακεδονικού Μετώπου 
(στην είσοδο του οικισμού υπάρχει και 
η χαρακτηριστική ταμπέλα που γράφει 
«Καλωσορίσατε στο ηρωικό Σκρα»), φωτο-
γραφίες, καθώς και ιστορικά αρχεία που 
παραθέτουν ολόκληρο το χρονικό της νικη-
φόρας, για τις δυνάμεις της Αντάντ, επίθε-
σης η οποία έλαβε χώρα στις 17 Μαΐου του 
1918.
Στόχος της έκθεσης είναι να τιμήσει τη 
μνήμη όσων αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν 
σε μία από τις πιο καθοριστικές μάχες που 
δόθηκε την τελευταία χρονιά του πολέμου 
στα Βαλκάνια.
Στην είσοδο του χωριού υπάρχουν ακόμη 
το Ηρώο των πεσόντων και η προτομή του 
ταγματάρχη Βασίλη Παπαγιάννη, του πιο 
υψηλόβαθμου Έλληνα αξιωματικού που 
έπεσε στο πεδίο της μάχης. Λίγο έξω από το 
χωριό, γύρω από το Σκρα ντι Λεγκέν υπάρ-
χουν ακόμη ερειπωμένα πολυβολεία, και 
άλλα ενθύμια από τη μάχη.

Σκρα: Βουτιά στη «Γαλάζια Λίμνη» της Ελλάδας
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Ανακαλύφθηκαν, μεταξύ 
άλλων, τοιχογραφίες, θαλάσσια 
και φυτικά μοτίβα, ανάγλυφα 
κοχύλια και πλήθος χάλκινων 
και λίθινων ευρημάτων

Σ
ημαντικά επιστημονικά ερω-
τήματα διευκρινίζονται από 
τις ανασκαφικές εργασίες 
στο ανακτορικό κτίριο στην 

Τουρκογειτονιά Αρχανών Κρήτης οι 
οποίες συνεχίστηκαν, αρκετά χρόνια 
μετά τη διακοπή τους.
Το ανασκαφέν τμήμα του ανακτό-
ρου των Αρχανών, έχει ήδη δημο-
σιευθεί πολλαπλώς σε άρθρα και σε 
δύο ογκώδης τόμους.Το κτίριο είχε 
χαρακτηρισθεί αρχικά από τον Sir 
Άρθουρ Έβανς, ο οποίος είχε δει τοί-
χους στους δρόμους της κωμόπολης, 
ως «The Summer Palace of Knossos». 
Αναζητήθηκε δε από τους Σπυρ. 
Μαρινάτο και Ν. Πλάτωνα σε διαφο-
ρετικές θέσεις χωρίς αποτέλεσμα.
Η αποκάλυψή του, έγινε από τον Γ. 
Σακελλαράκη ο οποίος ερεύνησε 
τοίχους στα υπόγεια των οικιών της 
κωμόπολης με χορηγία τότε, της 
Περιηγητικής Λέσχης Αρχανών, και 
ανέσκαψε πολύ νωρίς σε τόπο που 
βρίσκεται στο κέντρο της κωμόπο-
λης.
Με την πρώτη έρευνα, αποκαλύ-
φθηκε η είσοδος και δωμάτια του 
ανακτόρου ενός πολυώροφου κτι-

ρίου του οποίου ανασκάφηκαν εν 
συνεχεία 34 ισόγεια διαμερίσματα 
με τα αντίστοιχα διαμερίσματα άνω 
ορόφων.
Το κτίριο ήταν κτισμένο από καλά 
λαξευμένους πωρόλιθους, πλακό-
στρωτους χώρους και κίονες των 
οποίων διατηρήθηκαν εκτός από την 
βάση, ο ξύλινος κορμός.
Κατά την έρευνα και από τα ευρή-
ματα αποδείχθηκε ότι αποτελεί 
ένα αυτόνομο κτίριο με λατρευτικό 
χαρακτήρα, όπως δείχνει το πλή-
θος των κτιστών βωμών: ένας αμφί-
κοιλος στην είσοδο του κτιρίου, 
παράλληλος του βωμού που εικο-
νίζεται στην «Πύλη των Λεόντων» 

στις Μυκήνες, ένας ορθογώνιος 
κτιστός βωμός για την σφαγή μεγά-
λων ζώων, ένας βαθμιδωτός, άλλος 
τραπεζοειδής, τύποι βωμών που 
γνωρίζουμε από την σφραγιδογλυ-
φία. Αποτελεί δηλαδή ένα “λεξικό” 
βωμών.
Βρέθηκαν ακόμη τοιχογραφίες 
με γυναικεία μορφή στην είσοδο, 
θαλάσσια και φυτικά μοτίβα, ανά-
γλυφα κοχύλια που κοσμούσαν τους 
τοίχους, πλήθος ευρημάτων, χάλκι-
νων, λίθινων, φορητών βωμίσκων, 
συμπλέγματα χρυσελεφάντινων 
ειδωλίων κ.α..
Το συγκρότημα αυτό συμπληρωνό-
ταν από άλλα ανακτορικά στοιχεία 

τα οποία βρίσκονταν σε διάφορα 
σημεία της κωμόπολης και έχουν 
σχέση με το κεντρικό κτίριο. Νοτι-
ότερα, για παράδειγμα, αποκαλύ-
φθηκε ο θεατρικός χώρος, δυτικό-
τερα το αρχείο με Γραμμική Α γραφή, 
έφιππη Θεά και ο γνωστός «Οικί-
σκος των Αρχανών».
Ο συνδυασμός με το βασιλικό 
νεκροταφείο στο λόφο Φουρνί, ο 
οποίος απέδωσε χρυσά, ελεφάντινα 
και άλλα κτερίσματα, η γειτνίαση με 
το ιερό κορυφής του Γιούχτα αλλά 
και με τον ναό της Ανθρωποθυσίας 
στα Ανεμόσπηλια, δείχνει την σημα-
σία των Αρχανών για την μινωική 
Αρχαιολογία.

Ε
πεκτείνεται και αναβαθμίζεται το Αρ-
χαιολογικό Μουσείου Χίου από το υ-
πουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
με τον προϋπολογισμό των εργασιών, 

ύψους 16.960.000 ευρώ, να καλύπτεται από 
το Ταμείο Ανάκαμψης.
Η επέκταση του μουσείου θα πραγματοποιη-
θεί μετά την παραχώρηση, πριν λίγους μήνες, 
από το Δήμο Χίου στο υπουργείο Πολιτι-
σμού, έκτασης 8,5 στρεμμάτων. Μετά την 
εξασφάλιση της χρηματοδότησης το έργο 
μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης με προοπτική 
ολοκλήρωσης και επαναλειτουργείας του 
μουσείου στο τέλος του 2025.
Το κτηριολογικό πρόγραμμα εγκρίθηκε από 
το Συμβούλιο Μουσείων του ΥΠΠΟΑ τον 
Ιούνιο του 2021, ενώ ακολούθησε η έγκριση 
της αρχιτεκτονικής, στατικής και ηλεκτρο-
μηχανολογικής προμελέτης.  Το υπάρχον 
κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από επτά 
στατικώς ανεξάρτητα κτίρια. Η επέκταση του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου ακολουθεί 
τις βασικές αρχές αρχιτεκτονικού σχεδια-
σμού του υπάρχοντος συγκροτήματος. Σύμ-
φωνα με το εγκεκριμένο κτηριολογικό πρό-
γραμμα, ο χώρος της υποδοχής (εκδοτήρια 

εισιτηρίων, βεστιάριο, χώρος παράλληλων 
εκδηλώσεων, βοηθητικοί χώροι), οι αποθη-
κευτικοί χώροι, το πωλητήριο, οι χώροι των 
εκθέσεων και τα εργαστήρια συντήρησης, 
διπλασιάζονται.
Προβλέπεται, επίσης, η προσθήκη νέων 
εκθεσιακών χώρων, αίθουσας πολλαπλών 
χρήσεων, ανεξάρτητης από τις ώρες λειτουρ-
γίας του Μουσείου, καθώς και χώρου μηχα-
νολογικών εγκαταστάσεων απαραίτητου για 
την ενεργειακή αναβάθμιση του υπάρχοντος 

κτηρίου και την κάλυψη των αναγκών των 
χώρων επέκτασής του. Ως προς την εξασφά-
λιση της προσβασιμότητας του Μουσείου 
σε ΑμεΑ, προβλέπεται η δημιουργία υπό-
γειας σήραγγας εξωτερικά που μέσω του 
νέου ανελκυστήρα θα οδηγεί στον χώρο 
του εκδοτηρίου εισιτηρίων. Η κίνηση μεταξύ 
των χώρων εσωτερικά εξασφαλίζεται, είτε με 
κεκλιμένες διαδρομές είτε με ανελκυστήρες, 
ώστε όλοι οι χώροι του Μουσείου να είναι 
καθολικά προσβάσιμοι.

Τζον Μάλκοβιτς: 
Επιστρέφει στην 
Αθήνα για να 
πρωταγωνιστήσει 
σε παράσταση της 
Στέγης

Για δεύτερη φορά 
μ έ σ α  σ ε  λ ί γο υ ς 
μήνε ς θα βρεθε ί 
στην Αθήνα ο Τζον 

Μάλκοβιτς. Ο σπουδαίος 
ηθοποιός συμπρωταγω-
νιστεί, μαζί με την πολυ-
βραβευμένη Λιθουανή 
ομότεχνή του Ινγκεμπόρ-
γκα Νταπκουνάιτε, στην 
παράσταση με τίτλο «Στη 
μοναξιά των κάμπων» που 
θα φιλοξενηθεί από τις 9 
έως τις 12 Φεβρουαρίου 
στη Στέγη του Ιδρύματος 
Ωνάση.
 Πρόκειται για ένα από 
τα πιο μυστηριώδη έργα 
του σύγχρονου ρεπερτο-
ρίου, με την υπογραφή 
του Μπερνάν Μαρί Κολτές, 
ενός από τους πιο επιδρα-
στικούς θεατρικούς συγ-
γραφείς του προηγούμε-
νου αιώνα, σε σκηνοθεσία 
του Ρώσου Τιμοφέι Κου-
λιάμπι.
«Αν βαδίζετε έξω, αυτήν 
την ώρα κα ι  σ ’  αυτό 
το μέρος, ε ίναι επειδή 
ποθείτε κάποιο πράγμα 
που δεν έχετε, κι αυτό το 
πράγμα, εγώ, μπορώ να 
σας το προμηθεύσω». Το 
έργο του Κολτές (1986), 
γραμμένο στο ύφος των 
φ ι λ ο σ ο φ ι κ ώ ν  δ ι α λ ό -
γων του 18ου αιώνα, έχει 
δύο πρόσωπα: τον ντί-
λερ και τον πελάτη. Ποτέ 
δεν μαθαίνουμε τι ακρι-
βώς αφορά η συνάντησή 
τους, ποιο είναι το αντικεί-
μενο του πόθου και ποιο 
το ντιλ τους. Κανένας δεν 
λέει τα πράγματα όπως 
είναι. Κρύβονται πίσω από 
τις λέξεις. Ίσως γιατί κάτι 
ανείπωτο ελλοχεύει κάτω 
από όλα. Αυτό το ανείπωτο 
φωτίζει η σκηνοθεσία του 
Τιμοφέι Κουλιάμπιν, στην 
παράσταση της Μοναξιάς 
των κάμπων με βαμβάκι 
που παρουσιάζεται στην 
Αθήνα, ύστερα από την 
πρεμιέρα της στο Dailes 
teātris, στη Ρίγα της Λετο-
νίας, τον Μάιο του 2022.

Κρήτη: Τα αποτελέσματα της ανασκαφικής 
έρευνας στους χώρους Αρχανών

Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου: Σε τροχιά υλοποίησης 
το σχέδιο επέκτασης και αναβάθμισής του 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο 
ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση, 
είχε την υπεροχή στο πρώτο 15’ του αγώ-
να με τον Παναθηναϊκό να ανεβαίνει εν 
συνεχεία. Καμία από τις δύο ομάδες δεν 

μπορούσε να απειλήσει ουσιαστικά έως το 21’ του 
αγώνα όπου το τριφύλλι θα μπορούσε να ανοίξει το 
σκορ αλλά οι πράσινοι στάθηκαν άτυχοι.
Σε ωραία επίθεση από τα δεξιά έγινε το γύρισμα του 
Παλάσιος προς τον Ιωαννίδη με την άμυνα του ΠΑΟΚ 
να διώχνει, τη μπάλα να μην απομακρύνεται 
και τον Τσέριν που είχε ακολουθήσει 
τη φάση με βολίδα να τραντάζει το 
οριζόντιο δοκάρι του Κοτάρσκι.
Ο ΠΑΟΚ απείλησε και αυτός 
στο 35’ αλλά το σουτ που επι-
χείρησε ο Μπράντον Τόμας 
μέσα από την περιοχή του 
Παναθηναϊκού έφυγε εκτός 
εστίας. Αυτή ήταν ουσιαστικά 
και η τελευταία καλή στιγμή 
του πρώτου 45λεπτου ανάμεσα 
στις δύο ομάδες.

Ολέθριο λάθος του Βαγιαννί-
δη και γκολ ο ΠΑΟΚ
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με διπλή αλλαγή για 
τον Παναθηναϊκό με τους Μπερνάρ, Κουρμπέλη να 
μένουν στα αποδυτήρια και τους Βέρμπιτς, Τσόκαϊ να 
μπαίνουν σιτς θέσεις τους.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν με μεγαλύτερη ορμή στο 
δεύτερο μέρος και απείλησαν μόλις στο 47’ όταν ο 
Κωνσταντέλιας με τακουνάκι βρήκε τον Ζίβκοβιτς ο 
οποίος έκανε το σουτ εκτός περιοχής με τον Λοντί-
γκιν να μπλοκάρει τη μπάλα σταθερά
Στο 53’ ο ΠΑΟΚ που πίεζε αρκετά από το πρώτο 
λεπτό του δευτέρου μέρους, έβγαλε πίεση δύο παι-
κτών πάνω στον Βαγιαννίδη, αυτός γύρισε τη μπάλα 

προς τον Λοντίγκιν αλλά το γύρισμα του ήταν αδύ-
νατο με αποτέλεσμα να μπει ο Μπράντον Τόμας στη 
φάση, να μπει στην περιοχή και να πλασάρει τον 
Λοντίγκιν για να δώσει προβάδισμα στον δικέφαλο.
Ο Λουτσέσκου προχώρησε σε τρεις αλλαγές στο 68’ 
του αγώνα καθώς έριξε στο ματς τους Τάισον, Ολιβέ-
ιρα και Σβμαπ αντί των Νάρεϊ, Μπράντον και Αου-
γκούστο με τον ΠΑΟΚ να ψάχνει και δεύτερο γκολ.

Γκολ του Τάισον στην δεύτερη ε-
παφή του με τη μπάλα

Αυτό ήρθε στη δεύτερη επαφή 
του Τάισον με τη μπάλα στο 

72’ του αγώνα. Ο Κωνσταντέ-
λιας κατέβασε όμορφα τη 
μπάλα εκτός περιοχής υπό 
την πίεση του Πούγγουρα, 
την έδωσε στον Ολιβέιρα 
και ο Πορτογάλος φορ «τσί-

μπησε» τη μπάλα ανάμεσα σε 
Βαγιαννίδη και Σένκεφελντ για 

να βρει το κενό και τον Τάισον 
που με πλασέ με το δεξί νίκησε τον 

Λοντίγκιν για να γράψει το 2-0 για τον 
ΠΑΟΚ.

Ο Γιοβάνοβιτς προσπάθησε με τις αλλαγές του να 
δώσει έξτρα πνοή στην επίθεση του Παναθηναϊκού 
και να ψάξει το γκολ με το οποίο θα μείωνε το σκορ 
και πάτησε στην περιοχή στα τελευταία λεπτά με τους 
Τσέριν, Βέρμπιτς και Καμπετσή αλλά χωρίς να κάνει 
τελικές προς την εστία του Κοτάρσκι.
Αντίθετα ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που θα μπορούσε τόσο 
στο 90’ μετά το σουτ του Σβαμπ όσο και στο 92’ μετά 
το γύρισμα από τα δεξιά και την παρέμβαση του 
Πούχατς που έδιωξε σωτήρια ο Λοντίγκιν να φτάσει 
και σε τρίτο γκολ και να βάλει... τέλος στην υπόθεση 
πρόκριση.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Παναθηναϊκού στην Τούμπα στον πρώτο προημιτελικού του 
Κυπέλλου Ελλάδας Novibet με τον Τόμας να ανοίγει το σκορ και τον Τάισον να σκοράρει στο 
ντεμπούτο του με τον Δικέφαλο και έβαλε τις βάσεις πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στη Λεωφόρο.

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0: 
Knock down του Δικεφάλου στο Knock down του Δικεφάλου στο 
τριφύλλι με Τόμας και Τάισοντριφύλλι με Τόμας και Τάισον

Ολυμπιακός - Άρης 1-0:
 Ερυθρόλευκο προβάδισμα, 
με Γκάρι να σκοράρει και 
Ανδρούτσο να σερβίρει

Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα πρόκρισης, καθώς επικρά-
τησε 1-0 του Άρη χάρη σε γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες στο 30ο 
λεπτό της αναμέτρησης στο πλαίσιο των προημιτελικών του 
Κυπέλλου Ελλάδας Novibet. Ο Άρης είχε δοκάρι στο 79’.
Λίγες μέρες μετά τη νίκη του στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπια-
κός επικράτησε ξανά του Άρη με 1-0 στην πρώτη αναμέτρησή 
τους για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Novibet.
Οι ερυθρόλευκοι απέκτησαν ένα μικρό προβάδισμα ενόψει 

του αγώνα στη Θεσσαλονίκη, με το γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες στο 
30’, έπειτα από ωραία ενέργεια του Ανδρούτσου, να διαμορφώνει 
το αποτέλεσμα.
Η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στο Κλεάνθης Βικελίδης την επό-
μενη εβδομάδα. Όποιος προκριθεί θα διασταυρωθεί στα ημιτε-
λικά με το ζευγάρι ΑΕΚ - Πανσερραϊκός (3-0 η Ένωση στην OPAP 
Arena).

Το ματς
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Άρη να είναι πιο ορεξάτος και με ταχύ-
τερες μεταβάσεις από την άμυνα στην επίθεση, ενώ ο Ολυμπιακός, 
ο οποίος είχε αρκετές αλλαγές στην αρχική του σύνθεση, έχτιζε με 
υπομονή τις επιθέσεις του. Αρχικά οι κίτρινοι είχαν καλή στιγμή με 
ένα επικίνδυνο γύρισμα προς τον Αμπουμπακάρ Καμαρά, ενώ στο 
18’ ο Ιτούρμπε πήρε μία άστοχη κεφαλιά.
Ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που κατάφερε να προηγηθεί και συγκε-
κριμένα στο 30ο λεπτό. Ο Ανδρούτσος ξεκίνησε από τα δεξιά, 
βρέθηκε στα αριστερά νικώντας τους αντιπάλους του, έβγαλε 
τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Γκάρι Ροντρίγκες με πλασέ 
έγραψε το 1-0. Οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινή-
σεων μέχρι και το τέλος του πρώτου μέρους.
Ο Άρης μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος, θέλοντας να βρει το 
γκολ της ισοφάρισης. Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός αύξησε 
την ταχύτητά του στο δεύτερο 45λεπτο, και έψαχνε κενούς χώρους, 
ώστε να χτυπήσει στην κόντρα και στο 56ο λεπτό είχε πολύ καλή 
στιγμή με τον Αραμπί.
Οι φιλοξενούμενοι δοκίμασαν να ασκήσουν πίεση στον Ολυμπιακό 
και στο 79ο λεπτό είχαν καλή στιγμή. Ο Γκρέι άντεξε στο μαρκά-
ρισμα από τα αριστερά, γύρισε στον Καμάτσο, η προσπάθεια του 
οποίου σταμάτησε στο δοκάρι. Αμέσως μετά ο Μπράμπετς έκανε 
την προβολή μετά από εκτέλεση φάουλ του Πάλμα, αλλά ο Τζολά-
κης έδιωξε σε κόρνερ.
Ο Ολυμπιακός στις συνέχεια βρήκε τον χώρο και τις ευκαιρίες για 
ένα δεύτερο γκολ, χωρίς εν τέλει να το πετύχει. Στο 85’ απείλησε 
με προβολή του Μπακαμπού, ενώ σε δύο περιπτώσεις στο 89’ και 
στο 90+1’ ο Μπουχαλάκης δεν κατόρθωσε να γράψει το όνομά του 
στον πίνακα των σκόρερ. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με ένα σουτ 
του Ετέμπο εκτός περιοχής, με την μπάλα να φεύγει άουτ.
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Ο 
Πανσερραϊκός άντεξε για 45 λε-
πτά απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά η 
Ένωση πέτυχε τρία γκολ στο δεύ-
τερο μέρος με τον Μάνταλο στο 

55’, τον Λιβάι Γκαρσία στο 67’ και τον Πινέ-
δα στο 89’ και έβαλε γερές βάσεις για την 
πρόκριση στους «4» του Κυπέλλου Ελλά-
δας Novibet. Η ρεβάνς στις Σέρρες θα γίνει 
την επόμενη Πέμπτη και ο νικητής του ζευ-
γαριού θα αναμετρηθεί με τον νικητή του 
Ολυμπιακός - Άρης.
Στο πρώτο μέρος οι παίκτες του Ματίας 
Αλμέιδα είχαν κάποιες τελικές προσπά-
θειες για γκολ, με πιο επικίνδυνο παίκτη 
τον Πάολο Φερνάντες, όμως δεν μπόρεσε 
να σκοράρει. Αυτό έγινε στο 55ο λεπτό. Ο 
Πινέδα έκανε το σουτ από το ύψος της περι-
οχής, ο Γιαννίκογλου δεν κατάφερε να απο-
μακρύνει την μπάλα και ο Μάνταλος από 
κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Στο 67ο λεπτό ήρθε το δεύτερο 
γκολ των κιτρινόμαυρων. Σε 
φάση διαρκείας στα καρέ 
του Πανσερραϊκού, ο 
Χατζισαφί έδωσε πάσα 
πάρε - βάλε στον Γκαρ-
σία και αυτός από κοντά 
έκανε το 2-0.
Το τρίτο γκολ των κιτρι-
νόμαυρων ήρθε σ το 
89’. Ο Άμραμπατ έβγαλε 
ωραία βαθιά μπαλιά στον 
κενό χώρο, όπου πετάχτηκε 
ο Γκαρσία. Ο 25χρονος φορ 
με ωραία κίνηση απέφυγε έναν 
αντίπαλο και έστρωσε στον Πινέδα, 
ο οποίος από κοντά έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα.

Το ματς
Στο πρώτο μέρος η ΑΕΚ είχε την πρωτοβου-
λία των κινήσεων, έχοντας κάποιες τελι-
κές προσπάθειες, χωρίς να δημιουργήσει 
κάποια μεγάλη φάση στον Γιαννίκογλου. 
Στον αντίποδα ο Πανσερραϊκός πίεσε ψηλά 
την ΑΕΚ στα πρώτα λεπτά, αλλά σταδιακά 
οπισθοχωρούσε για να υπερασπιστεί τα 
καρέ του.
Ο Τσούμπερ ήταν ο πρώτος που απεί-
λησε για την Ένωση στο 4’, όμως η εκτέ-
λεση φάουλ του από τη γωνία της περιοχής 
πέρασε άουτ, ενώ την ίδια τύχη είχε και η 
πρώτη καλή προσπάθεια του Φερνάντες, ο 
οποίος ήταν ο πιο δραστήριος παίκτης της 

ΑΕΚ στα πρώτα 45 λεπτά.
Στη συνέχεια τη σκυτάλη των τελικών προ-
σπαθειών πήρε ο Γιώργος Τζαβέλλας που 
είχε δύο τελικές σε διάστημα πέντε λεπτών 
(17’ και 22’) από εκτελέσεις κόρνερ από τα 
δεξιά, όμως καμία δεν βρήκε στόχο. Στο 28ο 
λεπτό ο Πάολο Φερνάντες ξανά με ωραία 
ατομική ενέργεια έκανε το σουτ μέσα στην 
περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα 
άουτ.
Ο Πέτρος Μάνταλος απείλησε στο 40ο 
λεπτό με ωραίο διαγώνιο σουτ μέσα από 
την περιοχή, το οποίο σταμάτησε ο Γιαννί-
κογλου, παραχωρώντας κόρνερ. Αυτή ήταν 
και η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου 
μέρους.
Στο δεύτερο μέρος ο Πανσερραϊκός απεί-
λησε πρώτος στο 47ο λεπτό, όμως ο Τζα-

βέλλας έβαλε το «στοπ» στο σουτ του 
Κανίς. Η ΑΕΚ ζήτησε πέναλτι για 

χέρι του Πεταυράκη στο 49’, 
έπειτα από σουτ του Φράν-

σον. Η φάση ελέγχθηκε 
στο VAR και ο διαιτητής 
έδειξε να συνεχιστεί το 
παιχνίδι.
Το γκολ του Μάνταλου 
ήταν αυτό που έλυσε 
τα χέρια των παικτών 
του Ματίας Αλμέιδα, 
οι οποίοι απέβαλαν την 

όποια πίεση είχαν με το 
γκολ που σημείωσαν.

Οι κιτρινόμαυροι μετά και 
το τέρμα του Γκαρσία συνέχι-

ζαν να πιέζουν τα καρέ του Γιαννί-
κογλου στην προσπάθειά τους να πετύχουν 
κι άλλα γκολ.
Στο 75ο λεπτό ο Άμραμπατ σούταρε μέσα 
από την περιοχή, αλλά η προσπάθειά του 
κόπηκε την τελευταία στιγμή, ενώ τρία 
λεπτά μετά ο Ρότα αστόχησε εξ επαφής, 
έπειτα από «τσαφ» του Γιανναράκη.
Στο 85ο λεπτό ήταν η... σειρά του Αραούχο 
να απειλήσει με σουτ μέσα από την περι-
οχή, το οποίο όμως σταμάτησε ο Γιαννίκο-
γλου, ενώ δύο λεπτά μετά έπειτα από νέα 
αναμπουμπούλα στα καρέ του Πανσερραϊ-
κού, ο Μάνταλος δοκίμασε ένα σουτ, αλλά 
η μπάλα πέρασε άουτ.
Ο Πινέδα ήταν αυτός που διαμόρφωσε το 
τελικό σκορ με ωραίο τελείωμα έπειτα από 
ωραία ενέργεια και πάσα του Λιβάι Γκαρ-
σία.

Η 
Λαμία είχε το ρόλο του φαβορί 
απέναντι στον Απόλλωνα Πα-
ραλιμνίου και το επιβεβαίωσε 
αφού επικράτησε με 2-1 στις 

Σέρρες και απέκτησε ξεκάθαρο αβαντάζ 
για να βρεθεί στα ημιτελικά του Κυπέλ-
λου Ελλάδας Novibet. 
Ο Απόλλωνας Παραλιμνίου έγραψε 
ιστορία στην προηγούμενη φάση αφού 
έγινε η πρώτη ερασιτεχνική ομάδα που 
βρέθηκε σε προημιτελικά στον δεύ-
τερο τη τάξει ποδοσφαιρικό θεσμό της 
χώρας, όμως η Λαμία δεν ήταν διατεθει-
μένη να πέσει και αυτή θύμα έκπληξης 
και το έδειξε το απόγευμα της Τετάρτης 
(18/01).
Οι Φθιώτες παρατάχτηκαν με αρκετές 
αλλαγές όμως ήταν σοβαροί και πειθαρ-
χημένοι και παρά το γεγονός ότι συνά-
ντησαν σθεναρή αντίσταση πήραν την 
νίκη στο Εθνικό Στάδιο Σερρών, με το 
2-1 να φέρνει την ομάδα του Σάββα 
Παντελίδη πολύ κοντά στην πρόκριση 
σ τους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας 
Novibet.
Εκείνος που άνοιξε το δρόμο για τη νίκη 
ήταν ο Τζανδάρης στο 28ο λεπτό, με 
τους γηπεδούχους να φέρνουν το ματς 
στα ίσα στο 41’ με τον Ελέζι και να απει-
λούν ακόμα και με ανατροπή, αλλά τους 
φιλοξενούμενους να εκμεταλλεύονται 
την εμπειρία τους και να βρίσκουν και 
δεύτερο γκολ με τον Τσιλούλη, στο 78ο 
λεπτό με πέναλτι, το οποίο σφράγισε το 
τελικό αποτέλεσμα.
Σε μία εβδομάδα από τώρα θα έχουν 
νέο ραντεβού, αυτή τη φορά στο «Αθα-
νάσιος Διάκος», με την Λαμία να είναι 
πλέον πολύ κοντά στο να βρεθεί στα 
ημιτελικά του θεσμού για τέταρτη φορά 
στην ιστορία της.

Το ματς
Το ματς άργησε να βρει ρυθμό στο 
πρώτο μέρος και είναι χαρακτηριστικό 
πως στα πρώτα 25 λεπτά ουδεμία από 
τις δύο ομάδες είχε απειλήσει σοβαρά, 
με τους δύο γκολκίπερ να έχουν εύκολο 
έργο. Ωστόσο, η ηρεμία διαταράχτηκε 
στο 28ο λεπτό, με την πρώτη αξιόλογη 
ευκαιρία της Λαμίας να μετουσιώνεται 

σε γκολ.
Ο Τζανδάρης έγινε κάτοχος της μπάλας 
σε θέση δεξιά εντός της μεγάλης περιο-
χής και επιχείρησε διαγώνιο σουτ με το 
αριστερό, με τη μπάλα να αναπηδάει και 
να καταλήγει στη δεξιά γωνία της εστίας 
των γηπεδούχων.
Ένα λεπτό αργότερα η ομάδα του Σάββα 
Παντελίδη είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία 
να κάνει δύο τα τέρματά της, όμως ο 
κίπερ Κουτζαβασίλης απέκρουσε σωτή-
ρια το πλασέ του Γιακουμάκη, με τους 
γηπεδούχους να κερδίζουν μέτρα στο 
γήπεδο μετά το ημίωρο και να επιβρα-
βεύονται στο 41ο λεπτό.
Ήταν η στιγμή που ο Γκέκας ελίχτηκε 
εξαιρετικά από τα δεξιά και έκανε το 
γύρισμα στο ύψος της μικρής περιοχής, 
για να πεταχθεί στην πορεία της μπάλας 
ο Ελέζι και να κάνει το 1-1 με προβολή 
μέσα από τη μικρή περιοχή.
Το γκολ μάλιστα αυτό έφερε ενθουσια-
σμό στους γηπεδούχους και λίγο έλειψε 
να κάνουν την ανατροπή πριν κλείσει 
το ημίωρο έχοντας φάση διαρκείας στα 
αντίπαλα καρέ, με το σουτ του Γεωρ-
γιάδη να σταματάει σε σώματα.
Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε 
αισθητά, με τις αρκετές αλλαγές που έγι-
ναν να βοηθούν σε αυτό, για να έρθει 
ένα λάθος της άμυνας των γηπεδούχων 
και να φέρει ξανά την Λαμία σε θέση 
ισχύος.
Συγκεκριμένα, υπέπεσε σε αυτό ο Τσο-
μαχασβίλι που δεν μπόρεσε να ελέγξει 
τη φόρα που είχε και έπεσε πάνω στον 
Βασιλαντωνόπουλο ανατρέποντάς τον 
μέσα στη μεγάλη περιοχή του Απόλ-
λωνα, με τον Τσιλούλη να αναλαμβάνει 
την εκτέλεση του πέναλτι και να ξαναδί-
νει προβάδισμα στους Φθιώτες (1-2) στο 
78ο λεπτό.
Το γκολ αυτό έθεσε και τον τόνο της ανα-
μέτρησης στα εναπομείναντα λεπτά, 
με τους παίκτες του Παντελίδη να απο-
κτούν τον πλήρη έλεγχο (επεδίωξαν 
μάλιστα και τρίτο γκολ) και να κρατούν 
τη νίκη, που τους φέρνει κοντά στην 
πρόκριση στα ημιτελικά και στο ζευγά-
ρωμα με έναν εκ των ΠΑΟΚ ή Παναθη-
ναϊκού.

ΑΕΚ - Πανσερραϊκός 3-0:

Η Ένωση είναι αγκαλιά με την 
πρόκριση με τριάρ

Απόλλων Παραλιμνίου - Λαμία 1-2:

Έβαλε στέρεες βάσεις 
πρόκρισης για τα ημιτελικά
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 
χαρακτηριστική ευκολία το 
ΝΟ Χανίων στην Κρήτη με 22-
3 και προκρίθηκε στο Final 4 του 
Κυπέλλου Ελλάδας, στην αρχή 
του δρόμου για τη διατήρηση του 
τροπαίου.

Ο 
Ολυμπιακός εξασφάλισε με ά-
νεση, όπως αναμενόταν, την πα-
ρουσία στο Final 4 του Κυπέλ-
λου Ελλάδας στην υδατοσφαίρι-

ση ανδρών (3-4 Φεβρουαρίου), επικρατώ-
ντας των Χανίων στην Κρήτη με 22-3.
Οι «ερυθρόλευκοι» στο δρόμο για την 6η 
διαδοχική κατάκτηση του τροπαίου και 
συνολικά για την 24η, δεν είχαν προβλή-
ματα απέναντι στον ΝΟ Χανίων.
Τα οκτάλεπτα: 0-3, 0-6, 1-7, 2-6.
NOX (Μάνθος Βουλγαράκης): Λεβεντάκης, 
Παππάς, Πολύζος, Μητράκης 2, Αγιωρ-
γούσης 1, Μπατάκης, Αποστολάκης, Χαρι-
τάκης, Ντα Σίλβα, Σολεϊμάνιπακ, Σπάχιτς, 
Κουτρουλάκης, Νικολαΐδης, Μαραγκου-
δάκης
Ολυμπιακός (Ιγκόρ Μιλάνοβιτς): Ζερδεβάς, 
Δήμου Τ. 1, Βάμος 2, Γενηδουνιάς 6, Φου-
ντούλης 5, Γούβης, Μουρίκης 1, Κολόμ-
βος 1, Φιλίποβιτς 2, Γραμματικός, Δαμίγος, 
Γκίλλας, Λιαντζίρης 4.

Παναθηναϊκός: Παλικαρίσια πρό-
κριση στο Final 4 του Κυπέλλου 
Ελλάδας
Η εξαιρετική πορεία του Παναθηναϊκού 
στο πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης ανδρών 
έχει συνέχεια και στο Κύπελλο Ελλάδας. 
Το «τριφύλλι», έπειτα από ένα αμφίρροπο 
παιχνίδι, νίκησε τον ΓΣ Περιστερίου με 9-8 
στο Γουδή και πανηγύρισε την πρόκριση 
στο Final 4 του Κυπέλλου, που έχει προ-
γραμματιστεί να γίνει στην Πάτρα το διή-
μερο 3-4 Φεβρουαρίου.
Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει σε Final 4 
Κυπέλλου έπειτα από επτά χρόνια και την 
αγωνιστική περίοδο 2015-16, όταν στο 
αντίστοιχο Final 4 που είχε γίνει στη Βου-
λιαγμένη, στον ημιτελικό είχε ηττηθεί από 
τον μετέπειτα Κυπελλούχο Ολυμπιακό με 
12-4.
Παράλληλα, ο Δημήτρης Μάζης μετά την 
ΑΕΚ την περσινή σεζόν, τώρα οδηγεί τον 
Παναθηναϊκό σε τελική φάση του Κυπέλ-
λου Ελλάδας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Πανα-
θηναϊκό ήταν ο Μαυροβούνιος, Ντα-
νίλο Άντζιτς, που πέτυχε τα επτά από τα 
εννέα γκολ για τους γηπεδούχους. Από 
την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι έχουν 
παράπονα από τη διαιτησία και κυρίως για 
μια φάση στο 3ο οκτάλεπτο και με το σκορ 
στο 5-5, όταν ο Φώσκολος αρχικά κέρδισε 
αποβολή και πέναλτι, όμως έπειτα από 
διαβούλευση των διαιτητών η απόφαση 
άλλαξε και η μπάλα δόθηκε στον Παναθη-
ναϊκό.
O αγώνας ήταν ντέρμπι από την αρχή μέχρι 
το τέλος, με τις ομάδες να συμβαδίζουν στο 
σκορ και να μπαίνουν στο 4ο οκτάλεπτο με 
το σκορ στο 5-5. Εκεί ο Παναθηναϊκός με 
δύο γκολ από τον Άντζιτς προηγήθηκε 7-5, 
όμως ο ΓΣ Περιστερίου ισοφάρισε 7-7 με 
τους Χρυσοσπάθη και Καρούντζο.
Στη συνέχεια ο Σέρβος τερματοφύλακας 
του Παναθηναϊκού, Ντιμίτριε Ριστίτσε-
βιτς νίκησε σε φάση τετ α τετ τον Νάγκι και 
ο Φάνης Δευτεραίος με γκολ στον παρα-
πάνω, έκανε το 8-7 για τον Παναθηναϊκό 
στα 3:08 πριν από το τέλος.
Ο Φώσκολος πήρε πέναλτι, ο Διονύσης 
Καρούντζος ισοφάρισε σε 8-8, όμως στην 
επόμενη φάση ο Κανδανολέων κέρδισε 
πέναλτι, με τον Άντζιτς να διαμορφώνει το 
τελικό 9-8.

Κύπελλο πόλο γυναικών: H Βου-
λιαγμένη στα πέναλτι το ντέρμπι με 
τη Γλυφάδα και πρόκριση 
Το ντέρμπι των νοτίων προαστίων βρήκε τη 
Βουλιαγμένη να νικά τη Γλυφάδα με συνο-
λικό σκορ 12-11 στα πέναλτι (κανονική 
διάρκεια 8-8) στο «Αντ. Δημητρόπουλος» 
και να εξασφαλίζει την πρόκριση στο Final 
4 του Κυπέλλου Ελλάδας στην υδατοσφαί-
ριση γυναικών.
Η Βουλιαγμένη μετά την περσινή της απου-
σία από την τελική φάση του Κυπέλλου 
Ελλάδας στη Λάρισα, επιστρέφει σε αυτή 
και στο Final 4, που έχει προγραμματιστεί 
να γίνει στην Πάτρα (3-4 Φεβρουαρίου).
Η τερματοφύλακας της Βουλιαγμένης 
Μαρίνα Κοτσιώνη, με τις επεμβάσεις της 
στις εκτελέσεις των πέναλτι από τις Κούλ-
χαας και Παναγιώτα Νίνου έφερε σε θέση 
ισχύος την ομάδα της, με την Τίνα Καϊάφα 
να «σφραγίζει» την πρόκριση, νικώντας 
την Εύα Καρύτσα. Αντίθετα η Γλυφάδα, 
περσινή φιναλίστ απέναντι στον Ολυμπι-
ακό, έμεινε εκτός συνέχειας.

Με άνεση ο Ολυμπιακός στα Χανιά 
και πρόκριση στο Final 4 του 
Κυπέλλου Ελλάδας
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

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

Σ
ημαντική νίκη για τον Απόλλωνα 
Πόντου εις βάρος του Μακεδονικού 
με... στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστι-
κής του Α’ Ομίλου της Betsson Super 

League 2.
Η ομάδα του Δημήτρη Καλαϊτζίδη ήταν απο-
φασισμένη να πάρει τους τρεις βαθμούς και 
τα κατάφερε με... περίπατο.
Στο 16’ το σουτ του Εσαλό κατέληξε στα 
δίχτυα του Ιωαννίδη, ενώ πριν βγει το ημί-
χρονο και συγκεκριμένα στο 43’ ο Μπελε-
βώνης έκανε το 2-0.
Στο δεύτερο, τα πράγματα έγιναν ακόμα 
χειρότερα για τους φιλοξενούμενους, 
καθώς έμειναν με παίκτη λιγότερο από το 
52 λόγω της αποβολής του Σιμόνι. Ο Απόλ-
λων Πόντου έφτασε και σε τρίτο τέρμα με 
τον Μπελεβώνη να κάνει το 3-0 στο 58’. Οι 
φιλοξενούμενοι, κατάφεραν να διαμορφώ-
σουν το τελικό 3-1 στο 80’ από το αυτογκόλ 
του Καλογέρη.
Ο Απόλλων Πόντου πλέον έχει 10 βαθμούς 
και πήρε σημαντική ανάσα στη μάχη της 
παραμονής. Από την άλλη, ο Μακεδονικός 
παρέμεινε στους 14 βαθμούς.
ΠΑΟΚ Β- Αλμωπός Αριδαίας 0-1: Τον «πλή-
γωσε» ένα δικό του παιδί...

Το γκολ του Βασίλη Παπαδόπου-
λου χάρισε τη νίκη (0-1) μέσα στη 
Νέα Ευκαρπία επί του ΠΑΟΚ Β
Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής (15/1) ο 
ΠΑΟΚ Β μοιραζόταν την κορυφή της κατη-
γορίας με τον Πανσερραϊκό, ωστόσο η δεύ-
τερη ήττα στο πρωτάθλημα της Superleague 
2, από τον Αλμωπό Αριδαίας τον κράτησε 
πίσω στη βαθμολογία.
Ενα δικό του παιδί, ο Βασίλης Παπαδόπου-
λος, που προέρχεται από τα τμήματα υπο-
δομής του «Δικεφάλου» κι έφτασε να παί-
ξει μέχρι την πρώτη ομάδα, ήταν αυτό που 
έκρινε την αναμέτρηση στο γήπεδο του 
Μακεδονικού.
Υπό το βλέμμα του Πορτογάλου αθλητι-
κού διευθυντή της πρώτης ομάδας, Ζοσέ 

Μπότο, και ενισχυμένος από την πέμπτη 
σερί συμμετοχή του Γιάννη Μιχαηλίδη, ο 
ΠΑΟΚ Β μπήκε στο γήπεδο με διάθεση να 
κυριαρχήσει από τα πρώτα λεπτά, χωρίς 
ωστόσο δεν κατάφερε να δημιουργήσει 
καταστάσεις ευκαιρίας μπροστά στην εστία 
του Ντόκιτς.
Λογικό ήταν οι φιλοξενούμενοι μετά το 
πρώτο εικοσάλεπτο να πάρουν κάποια 
μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, προσπαθώ-
ντας να πιέσουν τους γηπεδούχους, πάντως 
το πρώτο 45λεπτο ήταν φτωχό σε θέαμα 
και ολοκληρώθηκε χωρίς τη μεγάλη φάση 
μπροστά στις δύο εστίες.
Στο 56ο λεπτό ο Βασίλης Παπαδόπουλος 
άλλαξε τα δεδομένα της αναμέτρησης. Από 
στημένη μπάλα και πρώτη κεφαλιά του 
Πέλκα, με κεφαλιά ο επιθετικός του Αλμω-
πού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπα-
λωμένου γράφοντας το 0-1.

Νίκησε την Καλαμάτα με 2-1 η 
Καλλιθέα και ανέβηκε στην 5η θέ-
ση
Η Καλλιθέα χάρις στα γκολ του Μπουλούλη 
με κεφαλιά στο 23’ και του Λουκίνα με 
κεφαλιά πάλι στο 43’ πήρε το ματς με την 
Καλαμάτα με 2-1 στην έδρα της. Η Καλαμάτα 
μείωσε σε 2-1 στο 82’ με πέναλτι του Αρνα-
ρέλλη και πίεσε για το 2-2 αλλά δεν τα 
κατάφερε.
Στα του ματς στο 19’ ο Ντε-
μέτριους είχε μία σέντρα 
- σουτ στο δοκάρι. Η δε 
Καλαμάτα τ ε λε ίωσε 
το ματς με 10 παίκτες 
λόγω της αποβολής του 
Μπακαγιόκο.

Νίκησε την Επισκο-
πή και ανέβηκε πά-
νω από την ζώνη του 
υποβιβασμού η Προο-
δευτική
Σημαντική νίκη για την μάχη που δίνει 
για την σωτηρία πέτυχε η Προοδευτική. Οι 
«βυσσινί» επικράτησαν με 1-0 της Επισκο-
πής και έφτασαν τις 3 νίκες, έχοντας και 7 
ήττες στα 10 ματς που έχουν δώσει στην 
Super League 2. Με το τρίποντο αυτό η 
Προοδευτική έφτασε τους 9 βαθμούς και 
ανέβηκε στην 11η θέση και πλέον βρίσκεται 
πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού. Στον 

αντίποδα η Επισκοπή έμεινε μόλις στους 
2 βαθμούς και παραμένει στην προτελευ-
ταία θέση.
Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι κατάφεραν 
να προηγηθούν νωρίς με σουτ του Πάβλας 
μόλις στο 8’, ένα γκολ που κατάφεραν να 
κρατήσουν ως το τέλος παίρνοντας τη 
μεγάλη νίκη.

Αιγάλεω - Ηλιούπολη 1-1
Μοιρασιά στο Αιγάλεω ανάμεσα στην 
τοπική ομάδα και την Ηλιούπολη, με τους 
δυο μονομάχους να μένουν ισόπαλοι στο 
1-1. Παρά το ιδανικό ξεκίνημα των γηπε-
δούχων με το γκολ του Κολλά στο 9΄, η 
Ηλιούπολη κατάφερε να ισοφαρίσει στο 
26΄με κεφαλιά του Τριανταφυλλάκου και να 
φύγει με τον βαθμό. Κάπως έτσι οι φιλοξε-
νούμενοι κατάφεραν να διατηρηθούν στην 
8η θέση και στο +3 από τον αντίπαλο τους 
που περιορίστηκε στην 9η θέση της βαθ-
μολογίας.

Διαγόρας Ρόδου-Πανσερραϊκός 
0-1
Το... τρένο του Πανσερραϊκού φαίνεται 
πως δεν έχει φρένα καθώς πέρασε και από 
την έδρα του Διαγόρα. Οι φιλοξενούμενοι 
ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο μέρος της 
διάρκειας του αγώνα αλλά η μεγαλύτερη 
φάση του αγώνα ήρθε στο 28’. Συγκεκρι-
μένα ο Κανίς είδε τον Γαλάνη να αποκρούει, 
ο Σαϊντ πήρε το ριμπάουντ αλλά ο πορτιέρε 
του Διαγόρα να απομακρύνει εκ νέου με 
τη βοήθεια του Μανιώτη. Τελικά ο Τάσος 
Παπάζογλου έδωσε τη λύση στο 56’ όταν 
με σουτ νίκησε τον Γαλάνη και άνοιξε το 
σκορ για την ομάδα των Σερρών. Το σκορ 
δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με αποτέλεσμα 
ο Πανσερραϊκός να παραμείνει σε τροχιά 
ανόδου.

ΑΕΛ-Βέροια 1-0
Στο κυνήγι της πρωτιάς παραμένει η ΑΕΛ. 
Οι «βυσσινί» επικράτησαν με 1-0 της 
Βέροιας στο Αλκαζάρ και έφτασαν στους 22 
βαθμούς, 3 λιγότερους από τον Πανσερρα-
ϊκό που είναι στην κορυφή του βαθμολογι-
κού πίνακα. Από την πλευρά της η Βέροια 
έμεινε στην 11η θέση με 10 και σίγουρα 

μόνο ικανοποιημένη δεν είναι από 
την χρονιά.

Το μοναδικό γκολ της συνά-
ντησης πέτυχε ο Πεντρόζο 
με σουτ στο 25’, ένα γκολ 
που οι Θεσσαλοί κράτη-
σαν ως το τέλος παίρνο-
ντας την πολύτιμη νίκη 
και το τρίποντο.

Νίκη Βόλου - Θε-
σπρωτός 2-0

Η Νίκη Βόλου δυσκολεύ-
τηκε, καρδιοχτύπησε και 

τελικά έφτασε στη νίκη επί του 
Θεσπρωτού με 1-0. Χρυσός σκόρερ ο 

Μιράντα, ο οποίος στο 66’ κατέβασε τη 
μπάλα με το στήθος και με δυνατό σουτ 
πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα.
Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι σε όλη τη 
διάρκεια του ματς, δημιουργούσαν φάσεις 
- κυρίως με τους Τσουκαλά και Σιαφά - αλλά 
δεν μπορούσαν να στείλουν τη μπάλα στα 
αντίπαλα δίχτυα.

Μάλιστα, τα πάντα θα μπορούσαν να στρα-
βώσουν για την ομάδα της Ιωνίας στο 78’ 
όταν ο Κάσσος αποβλήθηκε κι ο Θεσπρω-
τός κέρδισε πέναλτι. Όμως, ο Μπίκας από το 
σημείο του πέναλτι έστειλε τη μπάλα άουτ. 
Τελικά στο 93’ ο Τζιώρας διαμόρφωσε το 
τελικό 2-0 για τη Νίκη.
Αυτή ήταν η 5η συνεχόμενη νίκη για τη Νίκη 
Βόλου η οποία έφτασε τους 19 βαθμούς και 
δεν έχασε έδαφος στο κυνήγι της ανόδου. 
Από την άλλη, αυτό ήταν το 5ο γκολ για τον 
Μιράντα, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ 
της ομάδας. Από την άλλη, ο Θεσπρωτός, 
μετά το τέλος της συνεργασίας μετον Ρότσα, 
γνώρισε άλη μια ήττα και παραμένει στον 
πάτο της βαθμολογίας με 3 μόλις βαθμούς.

Ηρακλής Λάρισας-Ηρακλής 0-3
Σημαντική εκτός έδρας νίκη για τον Ηρα-
κλή, με τους Θεσσαλονικείς να επικρατούν 
με 3-0 στην Λάρισα του τοπικού Ηρακλή και 
να φτάνουν έτσι τους 17 βαθμούς. Στον αντί-
ποδα οι Θεσσαλοί παρέμειναν στην προτε-
λευταία με 7 και συνεχίζουν να βρίσκονται 
στην επικίνδυνη ζώνη, έχοντας σε 10 παι-
χνίδια μόλις 2 νίκες και 7 ήττες.
Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι κατάφε-
ραν να προηγηθούν με τον Άλεξιτς στο 40 ,́ 
σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημί-
χρονο. Στο 2ο ο Γιουμπιτάνα ήταν ο παίκτης 
που με νέο σουτ έκανε το 0-2, ενώ ο ίδιος 
παίκτης στο 73’ είδε την μπάλα να σταματά 
στο δοκάρι. Το τελικό 0-3 διαμόρφωσε ο 
Κουντουριώτης με σουτ.
Αναγέννηση Καρδίτσας - Παναθηναϊκός Β’ 
0-2: Φουρτάδο και Σαρδέλης επανέφεραν 
τους «πράσινους» στις νίκες
Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-0 της Ανα-
γέννησης στην Καρδίτσα και διέκοψαν το 
αρνητικό σερί των πέντε αγώνων που έτρε-
χαν χωρίς νίκη χάρη σε γκολ των Φουρτάδο 
και Σαρδέλη.
Ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη ευκαιρία 
στο παιχνίδι με το σουτ του Κρυπαράκου. 
Μπορεί εκείνος να μην τα κατάφερε, αλλά 
λίγα λεπτά μετά ο Φουρτάδο έδωσε τη λύση 
στους «πράσινους» ανοίγοντας το σκορ στο 
19ο λεπτό. Ο Ταβάρες μπήκε από τα αρι-
στερά μέσα στην περιοχή κι έκανε το σουτ, 
ο Γκέκας απέκρουσε και ο Πορτογάλος πήρε 
το ριμπάουντ ανοίγοντας το σκορ.
Η Καρδίτσα προσπάθησε να ισοφαρίσει 
με μία κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ, 
αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από 
το δοκάρι του Ξενόπουλου. Η ομάδα της 
Θεσσαλίας απείλησε και πάλι λίγο πριν το 
φινάλε του ημιχρόνου με το γκολ του Σκόν-
δρα, αλλά ο Ξενόπουλος απέκρουσε.
Κάπως έτσι το «τριφύλλι» πήγε στα αποδυ-
τήρια έχοντας το προβάδισμα. Στην πρώτη 
μεγάλη στιγμή του δευτέρου μέρους ο Σαρ-
δέλης σκόραρε για τον Παναθηναϊκό και 
εδραίωσε το προβάδισμά του. Ο νεαρός 
εξτρέμ των «πρασίνων» ξέφυγε από την 
άμυνα της Καρδίτσας και σκόραρε διαμορ-
φώνοτας το 2-0.
Η Αναγέννηση Καρδίτσας έχασε μία τελευ-
ταία ευκαιρία για να μπει στο παιχνίδι στα 
τελευταία λεπτά, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει 
κάτι παραπάνω με το σκορ να μένει 2-0 και 
τον Παναθηναϊκό να παίρνει μία μεγάλη 
νίκη.
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Η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κρατού-
σε στα χέρια την όγδοη σερί νίκη 
σε όλες τις διοργανώσεις και ετοι-
μαζόταν για το ντέρμπι με την Άρ-

σεναλ, που θα την έβαλε για τα καλά στην 
κούρσα του τίτλου. Το τελευταίο σφύριγμα 
του διαιτητή την άφησε ισόπαλη 1-1 με την 
Κρίσταλ Πάλας σε εξ αναβολής αγώνα για 
την 7η αγωνιστική της Premier League και 
χωρίς τον τιμωρημένο Καζεμίρο (δέχθηκε 
αχρείαστη κίτρινη κάρτα στο 80’) για τον α-
γώνα της Κυριακής.
Οι «κόκκινοι διάβολοι» ήταν ανώτεροι στο 
μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και βρήκαν το 
γκολ με τον Μπρούνο Φερνάντες στο 43ο 
λεπτό, ύστερα από πανέμορφη ομαδική 

προσπάθεια στην οποία συμμετείχαν οι 
Κρίστιαν Έρικσεν και Μάρκους Ράσφορντ.
Ο τελευταίος δεν κατάφερε να συνεχίσει το 
σερί σκοραρίσματος, αν και είχε κάποιες 
καλές στιγμές που θα μπορούσε να «κλει-
δώσει» τη νίκη. Στην κορυφή, ο Βόουτ 
Βέχορστ έκανε ντεμπούτο ως βασικός όμως 
δεν τροφοδοτήθηκε όπως θα ήθελε μέσα 
στην αντίπαλη περιοχή.
Οι Λονδρέζοι είχαν κι αυτοί τις επικίνδυνες 
στιγμές τους, όμως η καλύτερη στιγμή τους 
ήρθε στις καθυστερήσεις, όταν ο Μικαέλ 
Ολίζ με εκτέλεση φάουλ νίκησε τον Νταβίδ 
ντε Χέα κι έκανε το 1-1.

Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ 1-1: Διπλή ζημιά με 
ισοφάριση και Καζεμίρο

Σαουδάραβας έδωσε 2,6 εκατ. 
ευρώ για να απολαύσει διά ζώσης 
τη μάχη Ρονάλντο - Μέσι

Ο 
Κριστιάνο Ρονάλντο μετακό-
μισε στην Σαουδική Αραβία, ο 
Λιονέλ Μέσι έγινε παγκόσμιος 
πρωταθλητής με την Αργεντινή 

και κάπως έτσι οι δύο θρύλοι του αθλή-
ματος μετρούν αντίστροφα για μία άτυπη 
μονομαχία έστω και σε φιλικό επίπεδο, 
που θα είναι πιθανότατα η τελευταία στο 
πλαίσιο της μεγαλειώδους καριέρας τους.
Αυτή θα λάβει χώρα την ερχόμενη Πέμπτη 
(19/01) όταν μία μεικτή επιλέκτων από την 
Αλ Χιλάλ και την Αλ Νασρ της οποίας θα 
ηγηθεί ο Ρονάλντο θα αντιμετωπίσει στο 
Ριάντ την Παρί του Λιονέλ Μέσι, με σχε-
δόν 2 εκατομμύρια ανθρώπους να προ-
σπαθούν να βρεθούν στο «King Fahd» 
αλλά μόνο ένα άτομο να βρίσκεται στην 
πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

Το όνομα αυτού Μουσρέφ Αλ Γκα-
μντί, με τον Σαουδάραβα επιχειρημα-
τία (γενικός διευθυντής του ομίλου ακι-
νήτων «AqarOne») να παίρνει μέρος σε 
μία δημοπρασία που έγινε για την από-
κτηση ενός εισιτηρίου (κράτησε σχεδόν 
μία εβδομάδα και ολοκληρώθηκε στις 17 
Ιανουαρίου) και να πλειοδοτεί, προσφέ-
ροντας το ποσό των 2,6 εκατομμυρίων 
ευρώ.
Σημειώνεται πως τα χρήματα από την 
εν λόγω δημοπρασία θα πάνε για φιλα-
θρωπικούς σκοπούς, με το μεγάλο νικητή 
να έχει τη δυνατότητα να παραστεί στην 
τελετή νίκης μετά τον αγώνα και να μπει 
στα αποδυτήρια για να συναντήσει τόσο 
τον Κριστιάνο Ρονάλντο όσο και τον Λιο-
νέλ Μέσι.

Μίλαν - Ίντερ 0-3: Επίδειξη δύναμης 
στο ντέρμπι και Supercoppa για τους 
κυπελλούχους

Η 
Ίντερ έκανε ό,τι ήθελε απέ-
ναντι στη Μίλαν για ένα ημί-
χρονο και πήρε την άνετη 
νίκη με 3-0 στο Derby della 

Madonnina του Supercoppa, με συνέ-
πεια να φτάσει την αντίπαλό τις στις 
επτά κατακτήσεις.
Η κυπελλούχος Ιταλίας επιβλήθηκε της 
πρωταθλήτριας Ιταλίας στη... Σαουδική 
Αραβία! Η Ίντερ έκανε επίδειξη δύνα-
μης κόντρα στη Μίλαν και επικράτησε 
με 3-0 στο Ριάντ για το Supercoppa, με 
συνέπεια να φτάσει τις επτά κατακτή-
σεις, όσες έχουν και οι «ροσονέρι».
Φεντερίκο Ντιμάρκο και Έντιν Τζέκο 
σημείωσαν δύο γκολ σ το 1ο μέρος 
όπου οι «νερατζούρι» έκαναν ό,τι ήθε-
λαν στον αγωνιστικό χώρο του «Κινγκ 
Φαχντ» και σ το 2ο μέρος ο 
Λαουτάρο Μαρτίνες αύξη-
σαν το σκορ του θρι-
άμβου τους απένα-
ντι στη Μίλαν που... 
έμεινε στο Σαν Σίρο.
Η Ίν τερ μπήκε πιο 
δυνατά σ τον αγω-
ν ι σ τ ι κ ό  χ ώ ρ ο , 
ε κμε τ α λ λ ευόμε ν η 
τα κενά στην άμυνα 
των τύποις γηπεδού-
χων.  Στο 10ο λεπτό, 
ένας ωραίος συνδυασμός 
έβγαλε προ κενής εστίας τον 
φορμαρισμένο Ντιμάρκο που χρίστηκε 
σκόρερ και κατέστησε την μπάλα του 
αγώνα αντικείμενο δημοπρασίας!
Η Μίλαν απάντησε με ένα σουτ του 
Ραφαέλ Λεάο μέσα από την περιοχή 
που πέρασε λίγο άουτ, όμως αυτή ήταν 
κι η τελευταία πραγματικά καλή στιγμή 
της στο παιχνίδι. Στο 21’ ο Έντιν Τζέκο 
έκανε το 2-0 έπειτα από κενό στα αρι-
στερά και αν δεν υπήρχε ο Τσίπριαν 
Ταταρουσάνου, το σκορ θα μπορούσε 
να είχε διπλασιαστεί για την Ίντερ, που 
συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες.
Οι παίκτες του Στεφάνο Πιόλι δεν κατά-
φερναν να κρατήσουν την μπάλα στα 
πόδια και όταν το έκαναν, δεν μπορού-
σαν να προσεγγίσουν την εστία του 
Αντρέ Ονανά. Παρ’ όλα αυτά, η πρώτη 
αλλαγή ήταν του Σιμόνε Ιντζάγκι, αν 
και αναγκαστική (ο Ντιμάρκο έδωσε τη 
θέση του στον Ρόμπιν Γκόζενς).
Οι Σαρλ ν τε Κετελάρε, Πιερ Καλου-
λού και Ντιβόκ Ορίγκι πέρασαν στον 
αγώνα, όμως δεν κατάφεραν να αλλά-

ξουν τη ροή του. Η Ίντερ ήλεγχε την 
κατάσταση παρότι παραχώρησε μέτρα 
και χ τύπησε άλ λη μια φορά σ την 
κόντρα με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στο 
77’ για το 3-0.
Η Μίλαν επιχείρησε να συρρικνώσει 
την «ψαλίδα» του σκορ στα τελευταία 
λεπτά, όμως ούτε και απέναντι σε μια 
πιο χαλαρή Ίντερ (ο πάγκος πανηγύ-
ριζε την κατάκτηση πολύ πριν τελειώ-
σει το ματς) κατάφερε να δημιουργήσει 
απειλητική στιγμή, με το σκορ να μένει 
μέχρι τέλους.

Η «χρυσή Βίβλος»
9 κατακτήσεις Γιουβέντους (1995, 1997, 
2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2018, 
2020)

7 κατακτήσεις Μίλαν (1988, 
1992, 1993, 1994, 2004, 

2011, 2016), Ίντερ (1989, 
20 05,  20 06,  20 08, 
2010, 2021, 2022)
5 κατακτήσεις Λάτσιο 
(1998, 2000, 2009, 
2017, 2019)
2 κατακτήσεις Ρόμα 
(2001, 2007), Νάπολι 

(1990, 2014)
1 κατάκτηση Σαμπντό-

ρια (1991), Φιορεν τ ίνα 
(1996), Πάρμα (1999)

Τσαλχάνογλου για 

Μίλαν: «Τους φάγαμε και τους στεί-
λαμε σπίτι, το κάρμα πάντα επιστρέ-
φει»
Ο Χακάν Τσαλχάνολγου ήταν ενθουσια-
σμένος με τη νίκη της Ίντερ στον τελικό 
του ιταλικού Supercoppa απέναντι στην 
πρώην ομάδα του Μίλαν με 3-0.
Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός ήταν χαρού-
μενος για την επιτυχία των νερατζούρι, 
ενώ για μια ακόμα φορά εξαπέλυσε τα 
πυρά του κατά των ροσονέρι.
«Πολύ σημαντική νίκη και ακόμα περισ-
σότερο για μένα. Θέλω να ευχαριστήσω 
τους συμπαίκτες και τους οπαδούς. Δεί-
ξαμε ότι με το 3-0 δεν μπορούν να πουν 
πολλά.
Πάν τα προτ ιμώ να μη μιλάω, αλλά 
έχω δει πράγματα που δεν περίμενα. 
Αλλά το κάρμα πάντα επιστρέφει και 
το θέλαμε πολύ. Νικήσαμε 3-0 και τους 
στείλαμε σπίτι, τους φάγαμε», ανέφερε 
χαρακτηρισ τικά ο Τσαλχάνογλου με 
χαμόγελο.
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Η Ανόρθωση πήρε την πρόκριση στους «8» του κυπέλλου 
μέσω της διαδικασίας των πέναλτι (4-3) εις βάρος του Παραλι-
μνίου, αφού στα 120 λεπτά δεν σημειώθηκε γκολ. Έτσι έμεινε 
ζωντανή στη σεζόν, καθώς μοναδική οδός για διάκριση είναι 
η δεύτερη τη τάξει διοργάνωση του κυπριακού ποδοσφαίρου.
Η Ανόρθωση πήρε την πρόκριση στους «8» του κυπέλλου 
μέσω της διαδικασίας των πέναλτι εις βάρος του Παραλι-
μνίου, αφού στα 120 λεπτά δεν σημειώθηκε γκολ. Έτσι έμεινε 
ζωντανή στη σεζόν, καθώς μοναδική οδός για διάκριση είναι 
η δεύτερη τη τάξει διοργάνωση του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Η Ανόρθωση ήταν καλύτερη, είχε συντριπτικά με το μέρος της την 
κατοχή (62%-38%) και τις τελικές προσπάθειες (13-2). Ωστόσο, πότε 
η αστοχία, πότε ο Παναγιώτου (είχε τέσσερις σωτήριες επεμβάσεις) 
και πότε η καλή αμυντική λειτουργία του Παραλιμνίου, δεν της επέ-
τρεψαν την επίτευξη τέρματος.
Από την πλευρά τους, οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν να διαφυ-
λάξουν με νύχια και με δόντια το μηδέν παθητικό, έχοντας στόχο 
να χτυπήσουν με αντεπιθέσεις ή στατικές φάσεις. Είχαν μάλιστα τη 
μεγαλύτερη στιγμή στο παιχνίδι, όταν ο Μέιρα σούταρε εκτός περι-
οχής και είδε την μπάλα να χτυπά στο δοκάρι (12’).
Η κανονική διάρκεια δεν έφερε γκολ τελικώς και το παιχνίδι οδη-
γήθηκε στην παράταση. Ούτε στη συνέχεια παραβιάστηκε κάποια 
από τις δύο εστίες και έτσι η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι με τη 
«Μεγάλη Κυρία» να χαμογελά.

Η διαδικασία των πέναλτι:
Παραλίμνι: Ο Σίλβα σκόραρε. 1-0
Ανόρθωση: Ο Σαμπό σκόραρε. 1-1
Παραλίμνι: Ο Βουκσένοβιτς εκτέλεσε, απέκρουσε ο Λόρια. 1-1
Ανόρθωση: Ο Εμπραλίτζε σκόραρε (απέκρουσε προσωρινά ο Πανα-
γιώτου, αλλά του έφυγε η μπάλα). 2-1
Παραλίμνι: Ο Λουσέρο έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. 1-2
Ανόρθωση: Ο Πάντσεον σκόραρε. 3-1
Παραλίμνι: Ο Κατσιάρης σκόραρε. 2-3
Ανόρθωση: Ο Αντονίν εκτέλεσε και ο Παναγιώτου απέκρουσε. 3-2
Παραλίμνι: Ο Ντιαβαρά σκόραρε. 3-3
Ανόρθωση: Ο Χριστοφή σκόρατε και έστειλε την Ανόρθωση στα 
προημιτελικά. 4-3
Την πρόσληψη του Τόνι Κωνσταντινίδη ανακοίνωσε η Ανόρθωση. Η 
ομάδα της Αμμοχώστου συμφώνησε με τον Κύπριο τεχνικό, για συμβό-
λαιο 1,5 χρόνου.
Η ανακοίνωση της Ανόρθωσης
«Αντώνη Κωνσταντινίδη καλωσόρισες στην Ανόρθωση
Την πρόσληψη του Κύπριου επιτυχημένου, τόσο στα εγχώρια, όσο και 
στο εξωτερικό και συνάμα, έμπειρου προπονητή, Αντώνη Κωνσταντι-
νίδη, ανακοινώνει η διοίκηση της καλαθοσφαιρικής Ανόρθωσης.
Οι αδιαμφισβήτητες ικανότητες του Αντώνη Κωνσταντινίδη, σε συνδυ-
ασμό με την εργατικότητα του, αποτέλεσαν το βαρόμετρο για την επι-
λογή του.».

Στους «8» του κυπέλλου προκρίθηκε ο 
ΑΠΟΕΛ, αφού υπέταξε με 4-2 τον Άρη με 
ανατροπή σε ματσάρα στο ΓΣΠ, που είχε για 
πρωταγωνιστή τον Κβιλιτάια (δύο γκολ, 
ασίστ).

Ο
ι γαλαζοκίτρινοι επικράτησαν στο νοκ άουτ 
ματς του ΓΣΠ απέναντι στους πράσινους 
και θα εξακολουθήσουν να το παίζουν σε 
διπλό ταμπλό, διεκδικώντας τους δύο εγ-

χώριους τίτλους.
Είναι η πρώτη επικράτηση τους επί του αποψινού αντί-
παλου στην τρέχουσα σεζόν, καθώς στα δύο ματς πρω-
ταθλήματος γνώρισαν μία εντός έδρας ήττα 
(0-1) και έφεραν εκτός έδρας ισοπαλία 
(1-1).
Όσο για τους φιλοξενούμενους, 
προσπάθησαν στη Λευκω-
σία για την πρόκριση, αλλά 
δεν τα κατάφεραν και πρέ-
πει μέμφονται τον εαυτό τους 
για την αστοχία και τα κενά 
στην άμυνα. Έτσι, πρόσθεσαν 
άλλο ένα αρνητικό αποτέλε-
σμα, καθώς προέρχονταν από 
έξι ματς δίχως νίκη στο πρωτά-
θλημα. Πλέον, μοναδική διέξοδος 
για συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργά-
νωση είναι το πρωτάθλημα.

Το ματς
Ένα απίστευτο πρώτο ημίχρονο, ίσως το πιο γεμάτο σε 
φάσεις στη σεζόν, που είχε τέσσερα γκολ, δοκάρι σε 
κενή εστία για τον Άρη, τρεις αποκρούσεις του Μπέ-
λετς, δύο άχαστα για τον ΑΠΟΕΛ. Η διαφορά ήταν ότι 
οι γηπεδούχοι ήταν πιο εύστοχοι για τους φιλοξενού-
μενους και πήραν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 
δύο τέρματα. Το σκορ άνοιξε ο Στεπίνσκι στο 17’ με 
πλασέ, ενώ στο 26’ χάθηκε απίστευτη ευκαιρία από 
τον Μπαμπίκα με διπλή προσπάθεια (Μπέλτες από-
κρουση, δοκάρι). Στο αμέσως επόμενο λεπτό ήρθε η 
ισοφάριση από τον Κβιλιτάια και άλλαξε η ροή του 
αγώνα. Ο Γεωργιανός ανέλαβε δράση, έκανε με νέο 
σουτ την ολική ανατροπή στο 37’, επωφελούμενους 
λάθος του Μπρόρσον, ενώ στο 39’ σέρβιρε στον Ντά-

λιο, ο οποίος πέτυχε το τρίτο γκολ των γαλαζοκιτρίνων.
Στο δεύτερο ημίχρονο παίχτηκε διαφορετικό παι-
χνίδι, με πολύ λιγότερες φάσεις. Ο Άρης μπήκε για να 
μειώσει και να μπει στο κόλπο της πρόκρισης, ενώ ο 
ΑΠΟΕΛ ήθελε να διαχειριστεί το προβάδισμά του.
Τελικά, ο Εφραίμ με αντεπίθεση έπειτα από πάσα του 
Σούσιτς ανέβασε τη διαφορά στα τρία τέρματα και ο 
Μποάκι στο δεύτερο λεπτό της καθυστέρησης μείωσε.

Εφραίμ: «Ό,τι και να πούμε είναι λίγο»
Ικανοποιημένος με την πρόκριση του ΑΠΟΕΛ ήταν ο 
Γιώργος Εφραίμ, σκόρερ του τέταρτου τέρματος των 
γαλαζοκιτρίνων στη νίκη με 4-2 επί του Άρη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις
«Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, με 

έντονο ρυθμό. Δεν θυμάμαι άλλο 
παιχνίδι, ιδιαίτερα δικό μας να 
έχει τόσες ευκαιρίες. Το απόλαυ-
σαν και οι οπαδοί. Το πιο σημα-
ντικό είναι ότι προκριθήκαμε 
και βλέπουμε τη συνέχεια».

Για το ματς που ακολου-
θεί με τον Ακρίτα: 

«Δεν υπάρχε ι εύκολο παι-
χνίδι. Από αύριο θα είμαστε πολύ 

σοβαροί, θα προετοιμαστούμε πολύ 
σοβαρά. Αυτά τα παιχνίδια κρύβουν παγί-

δες».

Για την στήριξη του κόσμου: 
«Ότι και να πούμε για τον κόσμο είναι λίγο. Να συνε-
χίσει να είναι μαζί μας, είναι ο κόσμος που μας δίνει 
την δύναμη να συνεχίσουμε».

Προανήγγειλε μετεγγραφή ο Μιλόγεβιτς
«Δεν θα μείνουμε στον Μπεν», είπε μετά το τέλος του 
αγώνα με τον Άρη ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς προαναγ-
γέλλοντας δεύτερη μετεγγραφή για τον ΑΠΟΕΛ στη 
χειμερινή περίοδο. Οι γαλαζοκίτρινοι θέλουν να ενι-
σχυθούν με έναν ακόμη επιθετικό και κοιτάζουν στην 
αγορά. Η περίπτωση Τομανέ απομακρύνεται, αλλά 
δεν χάθηκε, όμως στον ΑΠΟΕΛ αξιολογούν και εναλ-
λακτικές επιλογές.

ΑΠΟΕΛ – Άρης 4-2: Επιβλητική 
πρόκριση με ανατροπή σε ματσάρα

Ανόρθωση – Παραλίμνι 0-0 
(4-3 πεν.): Ζωντανή στη σεζόν 
μέσω της άχαρης διαδικασίας
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αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να γνωρίζει τη μία ήττα 
μετά από την άλλη στην EuroLeague, φτάνοντας τις επτά 
σε οκτώ αγώνες. Αυτή τη φορά στη Virtus Segafredo 
Arena από τη Βίρτους Μπολόνια (74-64), σε μια βραδιά 
που μπορούσε να ολοκληρωθεί πολύ καλύτερα, να κρί-
νουμε από το +2 (55-57) στα 7’06’’ για το τέλος.
Με πέντε λεπτά δίχως πόντο όμως, το μοιραίο δεν απο-
φεύχθηκε για την ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς, η οποία 
εξακολουθεί να απέχει αρκετά από το να θεωρεί εαυ-
τόν ως ικανή να διεκδικήσει κάτι ουσιαστικό (και) στη 
φετινή διοργάνωση.

Ο MVP
Από πολύ νωρίς, ο Τόρνικε Σενγκέλια έκανε ό,τι ήθελε 
στη ρακέτα του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες του 
Ντέγιαν Ράντονιτς δεν είχαν τη δύναμη 
και το νεύρο για να τον περιορίσουν, 
χάνοντας κατά κράτος κάθε 
μάχη που έδωσαν μαζί του, 
κοντά στο καλάθι. Κάπως 
έτσι, ο πολύπειρος ψηλός 
έκανε ένα από τα καλύ-
τερα φετινά παιχνίδια 
του, με 16 πόντους (με 
4/7 δίποντα, 1/2 τρίπο-
ντα, 5/6 βολές), 2 ριμπά-
ουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψί-
ματα και 1 λάθος σε 28’24’’ 
συμμετοχής.

Ο αδύναμος κρίκος
Ο Ντουέιν Μπέικον ήταν αρνητικός σε 
κάθε ένα από τα 29’44’’ που έμεινε στο παρκέ 
της Virtus Segafredo Arena, ιδίως στην τελευταία περί-
οδο, που ο Παναθηναϊκός τον χρειαζόταν ακόμη περισ-
σότερο. Ο 28χρονος φόργουορντ έκλεισε την βραδιά 
με μονοψήφιο αριθμό πόντων (8), έχοντας 1/4 δίποντα, 
1/7 τρίποντα και 3/4 βολές, μαζί με 3 ριμπάουντ και 2 
λάθη.

Το στατιστικό που ξεχώρισε
Πριν από μια βδομάδα, ο Παναθηναϊκός έκανε ό,τι 
ήθελε απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στα ριμπάουντ. Στην 
Ιταλία απέτυχε παταγωδώς στη συγκεκριμένη στατι-
στική κατηγορία, ολοκληρώνοντας με δώδεκα λιγότερα 
έναντι της Βίρτους Μπολόνια (28 έναντι 40).

Ο αγώνας
Η Βίρτους Μπολόνια έδειξε από νωρίς πόσο θέλει αυτό 
το παιχνίδι, βγάζοντας ενέργεια στην άμυνα και τρέχο-

ντας στο ανοιχτό γήπεδο, όποτε είχε την ευκαιρία. Το 
+9 (18-9 στο 8’) εξηγούσε πολλά για την εικόνα, ιδίως 
αν λάβουμε υπόψη το γεγονός πως ο Τόρνικε Σενγκέ-
λια έκανε θραύση κοντά στο καλάθι, απέναντι στους 
ψηλούς του Παναθηναϊκού.
Τα αγωνιστικά προβλήματα (σε άμυνα και επίθεση) ήταν 
πολλά για την ελληνική ομάδα, η οποία βρέθηκε γρή-
γορα στο -14 (25-11 στο 12’) πριν δείξει ότι έχει σφυγμό. 
Για δύο λεπτά. Με όπλο τα συνεχόμενα εύστοχα περιφε-
ρειακά σουτ, η ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς μάζεψε 
τη διαφορά (29-24 στο 16’), αλλά πέραν αυτού ουδέν. 
Μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους, οι πράσινοι υπέ-
πεσαν σε διαδοχικά λάθη, έβαλαν μόλις τρία εντός παι-
διάς καλάθια σε τέσσερα λεπτά και μοιραία πήγαν στα 

αποδυτήρια, όντες στο -13 (43-30).
Μετά από την επιστροφή από τα 

αποδυτήρια για την ανάπαυλα, 
ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ 

καλύτερος. Κυρίως αμυ-
ντικά. Με όπλο την ασφά-
λεια που ένιωθε κοντά 
σταο καλάθι, μπόρεσε 
να περιορίσει το ιτα-
λικό προβάδισμα προς 
στιγμήν και να νιώσει 
ότι μπορεί να κάνει την 

ανατροπή (44-39 στο 
24’).

Όσο δύσκολα κατάφερε 
να φτάσει στο -5 όμως, τόσο 

εύκολα επέτρεψε στη Βίρτους 
Μπολόνια να ξαναπατήσει το γκάζι για 

το +11 (52-41 στο 27’). Ξανά όμως, οι πράσι-
νοι ανέκαμψαν. Με τον Ματέους Πονίτκα να κάνει ένα 
βήμα μπροστά και τον Γιώργο Παπαγιάννη να σκεπάζει 
τα καλάθια, ο Παναθηναϊκός πέτυχε ό,τι αδυνατούσε για 
τρεις περιόδους. Πήρε το προβάδισμα!
Το +2 (55-57) με επτά λεπτά για το τέλος ήταν δημιούρ-
γημα δύο διαδοχικών εύστοχων περιφερειακών σουτ, 
με την πίεση στην πλευρά της Βίρτους Μπολόνια να 
αυξάνεται κατακόρυφα. Στην πράξη όμως, αποδεί-
χθηκε ως μη γενόμενο. 
Οι πράσινοι υπέστησαν ξανά μπλακ άουτ, έμειναν 
χωρίς πόντο για περίπου έξι λεπτά και έχασαν κάθε 
δικαίωμα να πιστεύουν πως μπορούν να φύγουν νικη-
τές από τη Virtus Segafredo Arena.
Οι ασπρόμαυροι μπήκαν στο τελευταίο δίλεπτο όντες 
στο +12 (69-57), κάνοντας από εκεί κι έπειτα τα απολύ-
τως απαραίτητα για να διασφαλίσουν το προβάδισμα 
και να φτάσουν στη νίκη.

Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός 74-
64: Το πεντάλεπτο μπλακ άουτ έφερε 
τη νέα ήττα

Ο Παναθηναϊκός υπέστη μπλακ άουτ από το 33’ μέχρι το 38’ και είδε το παιχνίδι να έρχεται τούμπα, με 
αποτέλεσμα να γνωρίσει ακόμη μια ήττα στην EuroLeague (74-64). 

Ντιζόν - Περιστέρι bwin 
89-82: Το ευρωπαϊκό 
όνειρο έσβησε στη Γαλλία

Το Περιστέρι bwin ηττήθηκε 
για δεύτερη φορά από τη Ντι-
ζόν (89-82) σε γαλλικό έδαφος 
και είδε το ευρωπαϊκό όνειρο 
να σβήνει, σ το play-in του 
Basketball Champions League.
Η ευρωπαϊκή πορε ία του 
Περισ τερίου bwin ολοκλη-
ρώθηκε το βράδυ της Τετάρ-
της 18 Ιανουαρίου στη Γαλλία, 
αφού η Ντιζόν πήρε τη νίκη 
(89-82) και μαζί το εισιτήριο 
για τους «16» του Basketball 
Champions League.
Η ομάδα του Βασ ίλη Σπα-
νούλη είδε το +11 (18-29 στο 
12’) να γίνεται -18 (61-43 στο 
28’), αλλά δεν τα παράτησε. 
Βρήκε τον τρόπο να πλησιάσει 
μέχρι τους έξι πόντους (72-66 
στο 35’), στην τελική ευθεία 
όμως δεν είχε τις λύσεις, τις 
δυνάμεις και τα... ποσοστά 
για να ολοκληρώσει τη μεγάλη 
ανατροπή και να πάρει την 
πολυπόθητη νίκη - πρόκριση 
στην επόμενη φάση της κορυ-
φαίας ευρωπαϊκής διασυλλο-
γικής διοργάνωσης της FIBA.
Η Ντιζόν θα συνεχίσει σ τον 
όμιλο, στον οποίο βρίσκονταν 
ήδη η Στρασμπούρ, η Χάποελ 
Ιερουσαλήμ και η Χάποελ 
Χολόν

Ο αγώνας
Το Περιστέρι bwin ξεκίνησε 
το παιχνίδι με εντυπωσιακό 
τρόπο, αφού κράτησε τη Ντι-
ζόν δίχως πόντο για τρεισή-
μισι λεπτά, με αποτέλεσμα να 
φτάσει μέχρι το +9 (0-9 στο 
4’), έχοντας για απόλυτο πρω-
ταγωνιστή τον Λεωνίδα Κασε-
λάκη. Ο ρυθμός του αγώνα 
λειτουργούσε ξεκάθαρα υπέρ 
των κυανοκίτρινων, που δια-
τηρήθηκαν σε θέση οδηγού 
(16-24 στο 10’) ενόσω ο αρχη-
γός τους ήταν αλάνθαστος στα 

σουτ εντός παιδιάς (13 πόντοι 
με 4/4 σουτ).
Ένα κακό δίλεπτο στα μισά της 
δεύτερης περιόδου αρκούσε 
όμως για να αλλάξει άρδην την 
εικόνα του αγώνα, σε τέτοιο 
βαθμό που η Ντιζόν μετέτρεψε 
το -11 (18-29 στο 13’) έκανε 
φτερά. Οι γηπεδούχοι πήραν 
τα πάνω τους και με δεκατρείς 
αναπάντητους πόντους απέ-
κτησαν το προβάδισμα γ ια 
πρώτη φορά (31-29 στο 15’).
Είχαν όμως την οξυδέρκεια 
να το διατηρήσουν μέχρι το 
φινάλε του πρώτου μέρους 
(39-38), παρά το γεγονός πως 
μετρούσαν μόνο άστοχα σουτ 
από τα 6μ75 (0/9 τρίποντα).
Η ψυχολογ ία ε ίχε αλ λάξε ι 
πλέον πλευρά, με την Ντιζόν 
να αποδεικνύεται όλο και πιο 
συνεπής σ την επίθεση. Την 
ίδια ώρα, το Περιστέρι bwin 
αδυνατούσε να εκδηλώσει 
συνεχόμενες κατοχές με απο-
τελεσματικότητα, γεγονός που 
οδήγησε το γαλλικό προβάδι-
σμα από το +1 του ημιχρόνου 
στο +18 (61-43) στο 28ο λεπτό.
Οι αντικειμενικές δυσκολίες 
ήταν πάρα πολλές γ ια τους 
παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, 
οι οποίοι όμως δεν τα παρά-
τησαν ούτε λεπτό. Γι αυτό κιό-
λας -με τον Μάρκους Ντένμον 
να πετυχαίνει τους πρώτους 
πόντους του- μπόρεσαν στα-
διακά να συμμαζέψουν την 
κατάσταση. Σε τέτοιο βαθμό 
που έφτασαν στο -6 (72-66) 
με περίπου πέντε λεπτά για 
το τέλος. Αυτό ήταν. Η δια-
φορά δεν περιορίστηκε περισ-
σότερο, τα λάθη του Περι-
στερίου bwin έδωσαν εύκο-
λους πόντους στη Ντιζόν και 
κατ’ επέκταση την πρόκριση 
σ τους «16» του Basketball 
Champions League..
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