
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ HELLAS NEWS ΣΤΟ PC, ΣΤΟ LAPTOP, ΣΤΟ TABLET  Ή ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ ΣΤΟ WWW.HELLASNEWS-RADIO.COM

«Μη, παρακαλώ σας, μη λησμονάτε τη χώρα μου» (Ελύτης)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

27 IANOYAΡΙΟΥ 2023
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 1513
EΚΔΟΣΕΙΣ: ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 416.421.5562

www.hellasnews-radio.com
info@hellasnews-radio.com  

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1993PRICE: $2.50

σελ.12σελ.12

Οι τιμές των ενοικίων στον Καναδά Οι τιμές των ενοικίων στον Καναδά 
αυξήθηκαν με ρυθμό ρεκόρ το αυξήθηκαν με ρυθμό ρεκόρ το 
20222022

ΗΠΑ: Η Τουρκία πρέπει να λάβει ΗΠΑ: Η Τουρκία πρέπει να λάβει 
σοβαρά υπόψη τον ρόλο του σοβαρά υπόψη τον ρόλο του 
Κογκρέσου για τα F-16Κογκρέσου για τα F-16 σελ. 7σελ. 7

σελ.4

σελ.38 σελ.71



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

27 Ιανουαρίου 2023
www.hellasnews-radio.com



3ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ27 Ιανουαρίου 2023

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

27 Ιανουαρίου 2023
www.hellasnews-radio.com



HELLAS NEWS

148 O’Connor Dr., Toronto ON M4J 2S4  -  Tel: 416-421-5562 - Cell: 647-718-8012 Fax: 647-340-7426

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Υπάρχει ένας 

τρόπος για να 

αποφύγεις την 

κριτική. Να μην 

κάνεις τίποτα, να 

μην λες τίποτα, 

να είσαι τίποτα” 

Αριστοτέλης

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Και πάλι είμαι χαρούμενος κι 
αισιόδοξος που επικοινωνούμε και 
τα λέμε και βάση των μηνυμάτων 
που μου στέλνετε καταλαβαίνω 

ότι έχουμε μια σωστή κι εποικοδομητική 
προσέγγιση διαφόρων καταστάσεων που 
κάθε μέρα μας ενημερώνουν κι είναι 
περισσότερες οι φορές που στεναχωριόμαστε 
παρά να χαιρόμαστε με ευχάριστα νέα της 
καθημερινότητας.
Σήμερα το πρωί συζητούσαμε με τη Χριστιάνα, 
που είναι κι η υπεύθυνη των καναδικών 
νέων, πως μέσα σε μια εβδομάδα είχαμε επτά 
περιστατικά βίας μέσα στις συγκοινωνίες και 
τα περισσότερα ήταν από νέους που έχουν 
ξεφύγει κι οπλοφορούν και δεν υπολογίζουν 
ούτε αστυνομία, ούτε νόμους, ούτε τίποτα. Καλά 
μου φιλαράκια κι ειδικά εσείς που έχετε παιδιά 
που σας έχουν χαρίσει εγγόνια: οι γονείς τους 
δουλεύουν και κοντεύουν οι φουκαράδες για να 
τα στηρίξουν να κάνουν δυο και τρεις δουλειές, 
να γυρνούν στο σπίτι 9 και 10 το βράδυ να 
ξεκουραστούν για να συνεχίσουν.
Που να βρουν αυτοί οι ταλαίπωροι γονείς χρόνο 
να κάτσουν να συμβουλέψουν τα παιδιά τους 
και να μην είναι επιθετικά και να μπλέκουν σε 
παλιοπαρέες, αλλά να προσέχουν ώστε να μην 
γίνουν και θύματα, αγόρια και κορίτσια.
Καλοί μου συμπατριώτες λόγω της δουλειάς 
μου αλλά και του χαρακτήρα μου έχω πολλούς 
φίλους συμπατριώτες που με επισκέπτονται 
στο γραφείο να συζητήσουμε και να τους πω 
πως μπορούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της 
ανυπακοής από τα παιδιά τους. Καταλαβαίνω 
πολύ καλά γιατί κάποτε έλεγε η μανούλα μου 
«Κάτσε καλά, διάβασε τα μαθήματα σου, να είσαι 
καλό παιδί, γιατί το βράδυ που θα έλθει ο πατέρας 
σου θα του πω τι έκανες και θα τις φας…»

Τι ωραίες εποχές, τι οικογενειακή ιεραρχία 
κι ευτυχία καλοί μου αναγνώστες. Και τώρα 
μίλα στα 12χρονα και 15χρονα… Το σκατό του 
σκατού μου που έλεγε η μανούλα μου και λένε 
στους γονείς τους «μην μου κολλάς γιατί θα 
ανοίξω την πόρτα και θα φύγω» και κάνεις 
αναγκαστικά… τον ΜΑΚΑΚΑ.
Φυσικά, δεν είναι σε όλα τα σπίτια έτσι, αλλά 
σε παρά πολλά και οι φουκαράδες οι γονείς 
κάνουν το κορόιδο για να μην έχουν μεγαλύτερα 
προβλήματα. Για αυτό οι μεγαλύτεροι, γιαγιάδες 
και παππούδες, που υπάρχετε ακόμα και 
να σας δίνει ο Θεός χρόνια να παίρνετε τον 
ρόλο του γονιού και να τρίζετε τα δόντια στα 
«ανταρτάκια» γιατί ίσως από σεβασμό ή φόβο να 
δίνετε μια προσωρινή λύση.
Καλά μου αδέλφια, πριν 60 χρόνια είχε βγει 
τραγούδι που έλεγε… «ο κόσμος άλλαξε, 
αλλάξαν οι καιροί είναι όλα ψεύτικα 
κι ας φαίνονται αλήθεια…» Όλοι το 
θυμόμασταν, αλλά πλέον είναι κι επίκαιρο. 
Ας προσπαθήσουμε εμείς οι «μεγάλοι» να 
προλάβουμε την καταραμένη τεχνολογία 
που σε όλα είναι διαφορετική από αυτά που 
ξέραμε εμείς και να βάλουμε λίγο φρένο στην 
καθημερινότητα των παιδιών μας που μας λένε 
«παλαιολιθικούς» κι άλλα τέτοια ονόματα, 
αλλά όταν θέλουν χρήματα για αυτοκίνητο ή 
χαρτζιλίκι δεν ζητούν από το κομπιούτερ, γιατί 
δεν τους δίνει, αλλά από τους γονείς και τους 
παππούδες.
Θα μπορούσα να γράψω χιλιάδες σελίδες για 
την καθημερινότητα μας… αλλά δεν χαθήκαμε 
αδέλφια. Την άλλη εβδομάδα πάλι εδώ θα 
είμαστε και τα ξαναλέμε… ΠΡΩΤΑ Ο ΘΕΟΣ!

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΓΙΑΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ 
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΝΕΥΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΑΔΕΛΦΙΑ ΒΑΛΤΕ ΦΡΕΝΟ

ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ 
ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ … 

ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ… ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΣ
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ΗΠΑ: Η Τουρκία πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τον ρόλο που 
καλείται να παίξει το Κογκρέσο για τα F-16

T
ο μήνυμα ότι η Τουρκία πρέπει να λάβει σοβαρά υ-
πόψιν τον ρόλο που καλείται να παίξει το Κογκρέ-
σο στην διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής 
πολιτικής εξέπεμψε η αρμόδια για θέματα διεθνούς 

ασφαλείας υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Σελέστ Γουαλά-
ντερ.
Κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων της Γερουσίας, η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν 
ρώτησε για το πως η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει 
το αίτημα της Τουρκίας για τα F-16 υπό το βάρος των νέων 
δεδομένων που δημιουργούνται μετά την άρνηση της Άγκυ-
ρας να στηρίξει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.
Η Αμερικανίδα υφυπουργός απάντησε ότι «σε κάθε ευκαι-
ρία το υπουργείο Άμυνας εγείρει ακριβώς τα ίδια θέματα 
στους Τούρκους συμμάχους μας και ενισχύει (το μήνυμα) ότι 
στις δημοκρατικές διαδικασίες που υποστηρίζουν την αμε-
ρικανική εξωτερική πολιτική, το Κογκρέσο διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο, και πρέπει λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν».
Στο ίδιο μήκος κύματος φάνηκε να κινείται και η υφυπουρ-
γός Εξωτερικών, Βικτόρια Νούλαντ, η οποία διαβεβαίωσε 
ότι οι ΗΠΑ θέτουν συνεχώς το ζήτημα της Σουηδίας και της 
Φινλανδίας στην τουρκική πλευρά, την οποία έχουν ενημε-
ρώσει ότι η στήριξη του Κογκρέσου είναι απαραίτητη για 
τη βελτίωση της ασφάλειας της. Όπως σημείωσε χαρακτη-
ριστικά, «σχεδόν όλοι (οι σύμμαχοι μας) έχουν επικυρώσει 
(το πρωτόκολλο της ένταξης) με την εξαίρεση της Ουγγαρίας 
και της Τουρκίας.
Αυτό (το θέμα) προκύπτει σε κάθε συνομιλία που έχουμε 
με την Τουρκία και προσπαθήσαμε με τους Σουηδούς, 
όπως γνωρίζετε, να υποβάλουν έναν οδικό χάρτη που θα 
επεξεργαστούν με την Τουρκία. Έχουν εκπληρώσει πολλά 
από αυτά τα ορόσημα και συνεχίζουν να προσπαθούν να 
κάνουν περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε πει 
το ίδιο στους Τούρκους συμμάχους μας, καθώς όπως μόλις 
είπατε χρειαζόμαστε την υποστήριξη αυτού του Κογκρέ-
σου για να προχωρήσουμε στη βελτίωση της ασφαλείας 
που πιστεύουμε ότι χρειάζονται ως σύμμαχοι. Το Κογκρέσο 
είναι πιθανό να εξετάσει πολύ πιο ευνοϊκά το θέμα μετά την 
επικύρωση.
Από την πλευρά της η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν δήλωσε ότι 
δεν πρόκειται να στηρίξει την παράδοση F-16 στην Τουρκίας 
έως ότου η Άγκυρα επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας και 
της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Επιπλέον αναγνώρισε ότι υπάρ-
χουν και άλλα ζητήματα που συνδέονται με τη συγκεκρι-
μένη αμυντική σύμβαση.
Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «νομίζω ότι αρκετοί 
συνάδελφοί μου συμμερίζονται αυτή την ανησυχία. Ξέρω 
ότι υπάρχουν άλλα θέματα γύρω από τα F-16, αλλά θέλω 

απλώς να το βάλω στο τραπέζι ως μία από τις ανησυχίες που 
έχω. Νομίζω ότι η Σουηδία κινήθηκε πολύ εύστοχα για να 
αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που συζητήθηκαν με την Τουρ-
κία όσον αφορά την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, και ότι δυστυχώς 
ο πρόεδρός Ερντογάν εκμεταλλεύεται αυτό το θέμα. Φαίνε-
ται ότι το κάνει για να εξυπηρετήσει τα εσωτερικά του πολι-
τικά συμφέροντα αντί να ασχοληθεί πραγματικά με αυτό 
που είναι προς το συμφέρον του ΝΑΤΟ και της συμφωνίας 
ασφάλειας που χρειαζόμαστε, καθώς υποστηρίζουμε την 
Ουκρανία στον αγώνα της εναντίον της Ρωσίας».

Μενέντεζ: Δεν θα εγκρίνω την πώληση των F-
16 στην Τουρκία γιατί απειλεί την Ελλάδα
Την θέση του ότι δεν θα προχωρήσει σε έγκριση της πώλη-
σης F-16 στην Τουρκία επανέλαβε ο γερουσιαστής των 
ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ, εξηγώντας ότι «αυτό που έχουμε 
δει είναι μια Τουρκία που απειλεί μια άλλη χώρα-μέλος 
του ΝΑΤΟ, την Ελληνική Δημοκρατία και την απειλεί χωρίς 
δικαιολογία, χωρίς αιτία».
«Οπότε στο μυαλό μου θα ήταν προβληματικό να πουλή-
σουμε στρατιωτικό υλικό, όταν προβαίνει σε τέτοιες ενέρ-
γειες και όταν εκδηλώνει ξεκάθαρα ξανά και ξανά κάποιες 
από τις προθέσεις της» πρόσθεσε ο κ. Μενέντεζ μιλώντας 

στο MEGA.
Σύμφωνα με τον ίδιο η πώληση των F-16 μπορεί να απελευ-
θερωθεί «αν και μόνο αν η Τουρκία εγκαταλείψει την επιθε-
τική της στάση έναντι τόσο της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Κύπρου, όσο και άλλες ενέργειες στην Ανατολική Μεσό-
γειο που είναι αντίθετες στα εθνικά μας συμφέροντα και την 
εθνική μας ασφάλεια».
O Αμερικανός Γερουσιαστής με αφορμή τη στάση του Στέιτ 
Ντιπάρμεντ που καλεί τόσο την Ελλάδα όσο και την Τουρκία 
να ρίξουν τους τόνους ή να βρουν ένα ειρηνικό τρόπο επίλυ-
σης των διαφορών του, αναφέρει ότι «δεν είναι αποδεκτό 
αυτό όταν είναι η μία και μόνο η μία πλευρά που επιτίθεται».
Κατά την εκτίμηση του Ρόμπερτ Μενέντεζ η ρητορική 
μίσους και απειλών του Ερντογάν προς την Ελλάδα οφεί-
λεται στα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και 
εκτιμά ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να σταθούν στο πλευρό της 
Ελλάδας αν δεχθεί επίθεση – κάτι που δεν το θεωρεί πιθανό 
– καθώς «καταβάλλονται προσπάθειες να διασφαλιστεί ότι 
αυτή η στιγμή δεν θα έρθει ποτέ γιατί δεν είναι προς το συμ-
φέρον κανενός να έρθει και δεν πιστεύω ότι η Τουρκία έχει 
το εκτόπισμα που είχε κάποτε στο σύνολο του αμερικανικού 
Κογκρέσου».
«Αναφορικά με τα f16, θα ήθελα η Τουρκία να είναι διαφο-
ρετική απ’ ό,τι είναι υπό την ηγεσία του Προέδρου Ερντο-
γάν. Να είναι ένα αξιόπιστος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, να ακο-
λουθεί τους διεθνείς κανόνες, να μην ειναι επιθετική έναντι 
των γειτόνων της, να μην συλλαμβάνει και φυλακίζει δημο-
σιογράφους και δικηγόρους. Να μην κηρύσσεις ξαφνικά 
έναν από τους βασικούς σου πολιτικούς αντιπάλους ένοχο, 
για να τον αποκλείσεις από τις εκλογές και πολλά ακόμη. 
Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο, είμαι αντίθετος στην πώληση 
των F16, γιατί στο τέλος της ημέρας η πραγματικότητα ειναι 
ότι δεν έχουμε δει την Τουρκία του Ερντογάν να ανταποκρί-
νεται σε αυτές τις προσδοκίες.
Αυτό που έχουμε δει είναι μια Τουρκία που απειλεί μια άλλη 
χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, την Ελληνική Δημοκρατία και την 
απειλεί χωρίς δικαιολογία, χωρίς αιτία. Οπότε στο μυαλό 
μου θα ήταν προβληματικό να πουλήσουμε στρατιωτικό 
υλικό, όταν προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες και όταν εκδη-
λώνει ξεκάθαρα ξανά και ξανά κάποιες από τις προθέσεις 
της. Ίσως η κυβέρνηση Μπάιντεν χρησιμοποιήσει τη δική 
μου στάση για την πώληση ως ένα μοχλό πίεσης για να κάνει 
την Τουρκία να συμπεριφερθεί διαφορετικά και, αν συμ-
βεί αυτό, ας είναι, θα μπορούσε να είναι μια θετική εξέλιξη. 
Αλλά αυτή τη στιγμή σκοπεύω να εξακολουθήσω να κάνω 
αυτό που έχω πει πως θα κάνω, δηλαδή να μην εγκρίνω την 
πώληση. Κατά συνέπεια, δεν θα προχωρήσω σε έγκριση της 
πώλησης αυτή τη στιγμή.»

Τι δήλωσε η Σελεστ Γουαλάντερ 
κατά τη διάρκεια ακρόασης στην 
Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας 
της Γερουσίας των ΗΠΑ
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Σ
το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας 
στη Νέα Υόρκη βρέθηκε η λαμπε-
ρή πρωταγωνίστρια του παγκο-
σμίου κινηματογράφου, Μόνικα 

Μπελούτσι, ως επίσημη προσκεκλημέ-
νη για μια μίνι δεξίωση στην προξενική 
κατοικία, ενόψει της παράστασης   «Μα-
ρία Κάλλας: επιστολές και αναμνήσεις» 
(Maria Callas: Letters and Memoirs), η 
οποία και πρόκειται να ανέβει την Πα-
ρασκευή στις 8 το βράδυ, στο Beacon 
Theatre του Μπρόντγουεϊ.
Έχοντας στο πλευρό της τον σκηνοθέτη 
της παράστασης, Τομ Γουλφ, η διάσημη 
ηθοποιός έστρεψε πάνω της όλα τα φλας 
με την απλότητα και την ευγένειά της, 
όπως επίσης και για την θέρμη με την 
οποία προσέγγισε τον ρόλο της Μαρίας 

Κάλλας.
Η κυρία Μπελούτσι αναφέρθηκε σ το 
ενδιαφέρον που της προξένησε η προ-
σωπικότητα της Μαρίας Κάλλας, αλλά 
και ο τρόπος με τον οποίο έφτασε στην 
κορυφή και άφησε το σ τ ίγμα της, το 
οποίο μέχρι και σήμερα παραμένει ανε-
ξίτηλο.
«Ήταν κάτι που με συγκίνησε βαθιά. 
Τώρα είμαστε εδώ και εύχομαι να ευχα-
ριστηθείτε την παράσταση στις 27 Ιανου-
αρίου. Αυτό που με άγγιξε περισσότερο 
στην Μαρία Κάλλας ήταν αυτή η δυαδικό-
τητα ανάμεσα στην ντίβα και μια γυναίκα 
με απλή καρδιά. Μια γυναίκα που πέθανε 
από θλίψη και ραγισμένη καρδιά. Είμα-
στε εδώ για αυτήν», είπε μιλώντας στην 
κάμερα η Μόνικα Μπελούτσι.

Η Μόνικα Μπελούτσι στο Προξενείο 
της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη 

Το κυβερνών κόμμα, στην πρόθεση 
ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, 
προηγείται με 6,4%, έναντι 5,7% τον 
Δεκέμβριο - Προβάδισμα Μητσοτάκη 
με 8,4 μονάδες έναντι του Τσίπρα 
- Πάνω από 6 στους 10 θέλουν 
«μπλόκο» σε Κασιδιάρη

Μ
ε 6,4 ποσοστιαίες μονάδες 
προηγείται στην πρόθεση ψή-
φου με αναγωγή επί των εγκύ-
ρων, η Νέα Δημοκρατία του 

ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με την δημοσκόπηση της 
MRB που διενεργήθηκε για λογαριασμό του 
OPEN TV. Σημειώνεται πως στα μέσα Δεκεμ-
βρίου η διαφορά των δύο κομμάτων, στην 
πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, σύμφω-
να με έρευνα που πραγματοποίησε η ίδια ε-
ταιρεία ήταν 5,7%. Η  δημοσκόπηση πραγ-
ματοποιήθηκε πριν κατατεθεί από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ η πρόταση μομφής.
Σύμφωνα με τα ευρή-
ματα η ΝΔ εξακολουθεί να 
προηγείται στην πρόθεση 
ψήφου, ενώ «μάχη» για την 
είσοδο στη Βουλή πρόκει-
ται να δώσουν  το ΜέΡΑ 
25 και οι «Έλληνες» του 
Ηλία Κασιδιάρη, αν επιτρα-
πεί η συμμετοχή του στις 
επερχόμενες εκλογές. Πιο 
συγκεκριμένα   στην απλή πρόθεση ψήφου 
η διαφορά των ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ είναι 5,9%. Πιο 
συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία συγκε-
ντρώνει 30,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 24,3% το ΠΑΣΟΚ 
10,5%, το ΚΚΕ 5,0%, η Ελληνική Λύση 4,4% 
και το ΜΕΡΑ25 2,9%.
Από την άλλη πλευρά στην πρόθεση επί των 
εγκύρων η ΝΔ  συγκεντρώνει 32,7% ενώ ο 
ΣΥΡΙΖΑ 26,3% με τη μεταξύ τους διαφορά 
να διαμορφώνεται στις 6,4 μονάδες. Ακο-
λουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,4% και το ΚΚΕ με 
5,4%. Η Ελληνική Λύση είναι το επόμενο 
κόμμα με 4,8% ενώ το Μέρα25 συγκεντρώ-
νει 3,1% και το κόμμα «Έλληνες» 2,7%.
Σε ερώτηση για το αν πρέπει να επιτραπεί η 
κάθοδος στις εκλογές στο κόμμα του Ηλία 
Κασιδιάρη, το 63% συμφωνεί με την τρο-
πολογία για την απαγόρευση, ενώ το 26,3% 
διαφωνεί. Σε έρευνα για το πού θα μετακι-
νηθούν οι ψηφοφόροι του αν δεν κατέλθει 
στις εκλογές, ένα 22% οδεύει προς τη Νέα 
Δημοκρατία ενώ ένα 27% κινείται προς την 
Ελληνική Λύση.

Σχετικά με το πρόσωπο που θεωρούν οι 
πολίτες καταλληλότερο για πρωθυπουργό, 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 
ποσοστό 38,8%, ο Αλέξης Τσίπρας 30,4% 
ενώ στο 25% είναι η επιλογή «Κανένας». 
Ακόμη η εν λόγω δημοσκόπηση περιλαμ-
βάνει και ερώτημα σχετικά με το εάν πρέ-
πει να απαγορευτεί ή όχι η συμμετοχή του 
κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλο-
γές. Στο συγκεκριμένο ερώτημα πάνω από 
6 στους 10 συμφωνούν με την απαγόρευση 
της καθόδου Κασιδιάρη..
Πιο συγκεκριμένα το 63% συμφωνεί με την 
τροπολογία για την απαγόρευση, ενώ το 
26,3% διαφωνεί. Παράλληλα στο ερώτημα 
για το πού θα μετακινηθούν οι ψηφοφόροι 
του αν δεν κατέλθει στις εκλογές, ένα 22% 
οδεύει προς τη Νέα Δημοκρατία ενώ ένα 
27% κινείται προς την Ελληνική Λύση.
Αναφορικά με το ποια προβλήματα της 
καθημερινότητας είναι πιο σοβαρά για 

τους πολίτες, τα πρωτεία 
κατέχει η ακρίβεια με 
46,3% ενώ στη δεύτερη 
θέση είναι η έλλειψη δια-
φάνειας και η διαφθορά 
με ποσοστό 15,6%. Η 
ανεργία ακολουθεί με 
11,3% και τα Ελληνο-
τουρκικά με 8,2%. Ο 
πόλεμος στην Ουκρανία 
συγκεντρώνει 4,8%, το 

μεταναστευτικό 4,1% και η εγκληματικό-
τητα 3,9%.
Τέλος υπάρχει και ερώτημα για το τι άποψη 
υπάρχει για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο. 
Πιο συγκεκριμένα το 45,2% των ερωτηθέ-
ντων έχει μάλλον αρνητική εικόνα ενώ το 
31,6% μάλλον θετική. 
Εντωμεταξύ, σε υψηλά ποσοστά παραμένει 
η διαφορά της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ και στη 
νέα δημοσκόπηση της εταιρίας Pulse, που 
παρουσιάστηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό 
ΣΚΑΙ το βράδυ της Τρίτης.
Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 33,5% 
στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των 
εγκύρων (32% χωρίς την αναγωγή), έναντι 
26% του ΣΥΡΙΖΑ (χωρίς την αναγωγή εντο-
πίζεται στο 25%).
Το ΠΑΣΟΚ κρατάει σταθερά το διψήφιο 
ποσοστό, καταγράφοντας 11% στην πρό-
θεση ψήφου με αναγωγή (10,5% χωρίς), 
ενώ ακολουθούν το ΚΚΕ (6% με αναγωγή, 
5,5 χωρίς) και η Ελληνική Λύση με 4% με 
αναγωγή (3,5% χωρίς).

Δημοσκόπηση MRB: Ανοίγει λίγο η 
«ψαλίδα» ανάμεσα σε ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ 
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Ψεύδη και συκοφαντίες ότι παρακολουθείτο ως έμμισθη της Ρωσίας, υπογραμμίζει ο δικηγόρος της

Ψ
εύδη και συκοφαντίες, που 
πλήττουν βάναυσα την προ-
σωπικότητα της Εύας Καϊλή 
χαρακτηρίζει ο πληρεξούσι-

ος δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακό-
πουλος, τους ισχυρισμούς του Πολωνού 
ευρωβουλευτή Γιάτσεκ Σάριους Βόλσκι 
ότι η Ελληνίδα συνάδελφός του «παρα-
κολουθείτο από μυστικές υπηρεσίες ως 
ύποπτη για έμμισθη σχέση» με τη Ρωσία.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η Εύα 
Καϊλή θα προσφύγει ενώπιον της Δικαι-
οσυνης κατά του κ. Γιάτσεκ Σάριους Βόλ-
σκι.
Αναλυτικά ο κ. Δημητρακόπουλος σημει-
ώνει:
Μετά το εκκωφαντικό φιάσκο με τα πλα-
στά στοιχεία, που δήθεν εμφάνιζαν τρα-
πεζικά εμβάσματα του Κατάρ σε προ-
σωπικούς λογαριασμούς της Εύας Καϊλή 
στον Παναμά, νέα «βόμβα» ψεύδους 
«συνταράσσει» το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο!
Ο Πολωνός ευρωβουλευτής Γιάτσεκ 
Σάριους Βόλσκι δημόσια δυσφημεί την 
κυρία Εύα Καϊλή ότι «παρακολουθείτο 
απο μυστικές υπηρεσίες δύο κρατών 
- μελών της ΕΕ για έμμισθες σχέσεις με 
την Μόσχα». Τα ανωτέρω είναι ψευδή, 
συκοφαντικά και πλήττουν βάναυσα την 
προσωπικότητα της κυρίας Εύας Καϊλή. Η 
κυρία Εύα Καϊλή θα προσφύγει ενωπιον 
της Δικαιοσυνης κατά του ανωτέρω.

Παραμένουν προφυλακισμένοι 
o Φραντσέσκο Τζιόρτζι και o Νί-
κολο Φίγκα Ταλαμάνκα
Ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι και ο Νίκολο 
Φίγκα Ταλαμάνκα, που συνελήφθη-
σαν τον περασμένο Δεκέμβριο για το 
Qatargate, παραμένουν προς το παρόν 
στη φυλακή.
Αυτή είναι η απόφαση που έλαβε το 
δικαστήριο των Βρυξελλών, σύμφωνα 
με αναφορές της βελγικής ομοσπονδια-
κής εισαγγελίας, μετά την επανεξέταση 
της προφυλάκισης και των δύο υπόπτων.
Εάν ασκήσουν έφεση κατά της απόφα-
σης εντός 24 ωρών, θα οριστεί νέα ακρό-
αση εντός δεκαπέντε ημερών, σύμφωνα 
με το Ansa.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής 
Εισαγγελίας Βρυξελλών αναφέρει συγκε-
κριμένα τα εξής:
«Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας έρευ-
νας της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας για 
φερόμενες πράξεις εγκληματικής οργά-
νωσης, διαφθοράς και νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριό-
τητες, οι Φ.Τ. και Ν.Φ-Τ. εμφανίστηκαν 
σήμερα το πρωί ενώπιον του τμήματος 
του συμβουλίου του πρωτοδικείου των 
Βρυξελλών.
Με διαταγή που εκδόθηκε σήμερα το 
απόγευμα, η αίθουσα του συμβουλίου 
επιβεβαίωσε την προληπτική κράτηση 

των Φ.Τ. και Ν.Φ-Τ.
Εάν στην απόφαση αυτή ασκηθεί έφεση 
εντός 24 ωρών, οι ενδιαφερόμενοι θα 
εμφανιστούν ενώπιον του κατηγορητη-
ρίου στο Εφετείο των Βρυξελλών εντός 
δεκαπέντε ημερών.
Προς το συμφέρον της έρευνας, προς το 
παρόν δεν θα κοινοποιηθούν περαιτέρω 
πληροφορίες. Ο Τύπος θα ενημερώνεται 
για νεότερες εξελίξεις με δελτίο Τύπου».
Νωρίτερα προηγήθηκε η διαδικασία της 
ακρόασης των δύο ανδρών που ήταν 
παρόντες στην αίθουσα.
«Προς το παρόν δεν μπορούμε να σχολι-
άσουμε, η κατάσταση είναι περίπλοκη» 
ανέφερε η δικηγόρος του κ. Ταλαμάνκα, 
η Μπάρμπαρα Ούλεμπροκ.
Υπενθυμίζεται ότι στη φυλακή για του-
λάχιστον άλλον ένα μήνα θα παραμεί-
νει και η Εύα Καϊλή για την υπόθεση του 
Qatargate, μετά την απόρριψη του αιτή-
ματός της να αποφυλακιστεί με «βρα-
χιολάκι».  Οι δικαστές δεν πείστηκαν και 
εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι 
ύποπτη φυγής καθώς και ότι είναι πιθα-

νόν να έρθει σε επαφή με άλλους υπό-
πτους.

Ο Παντσέρι «έδωσε» ονόματα 
και πήρε σε αντάλλαγμα την ε-
λευθερία της κόρης και της συ-
ζύγου του
Σύντομα ελεύθερες αναμένεται να αφε-
θούν η κόρη και η σύζυγος του Αντόνιο 
Παντσέρι, Σίλβια Παντσέρι και Μαρία 
Ντολόρες Κολεόνι, σύμφωνα με το ιτα-
λικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa.
Οι δύο γυναίκες βρίσκονται σε κάτ’ οίκον 
περιορισμό στην Ιταλία, μετά την σύλ-
ληψή τους, στις 9 Δεκεμβρίου.
Η άρση του μέτρου και η απελευθέρωσή 
τους θεωρείται συνέπεια της απόφασης 
των βελγικών εισαγγελικών αρχών να απο-
σύρουν το αίτημα έκδοσης της Παντσέρι 
και της Κολεόνι στις Βρυξέλλες.
Ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι 
αυτό σημαίνει ότι ο Αντόνιο Παντσέρι απο-
κάλυψε, στις ανακρίσεις του, επαρκή στοι-
χεία και ότι ο ρόλος των δύο γυναικών 
στην όλη υπόθεση του Qatargate, έπαψε 
να θεωρείται κύριας σημασίας. Δεν απο-
κλείεται, πάντως, να ανακριθούν από τους 
Βέλγους δικαστικούς.
Ήδη από χθες, ιταλικά μέσα ενημέρωσης 
μετέδωσαν ότι η Εισαγγελία των Βρυξελ-
λών επρόκειτο να αποσύρει το αίτημα 
έκδοσης των δύο γυναικών από την Ιτα-
λία στο Βέλγιο. 
«Η αλλαγή στάσης», σύμφωνα με τους 
συνηγόρους υπεράσπισης της Σίλβια 
Παντσέρι και Μαρία Ντολόρες Κολεόνι, 
«συμπεραίνεται από επίσημο έγγραφο, 
το οποίο κοινοποιήθηκε τις προηγούμε-
νες ώρες», όπως γράφει η  La Stampa.
Χθες το πρωί, οι δικηγόροι της Σίλβια 
Παντσέρι ανακοίνωσαν ότι προσέφυ-
γαν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ιτα-
λίας κατά της απόφασης του Εφετείου 
της Μπρέσια, να εκδοθεί η πελάτισσά 
τους στο Βέλγιο. Η σχετική ετυμηγορία 
για την έκδοση της κόρης και της συζύ-
γου του Παντσέρι αναμένεται στις 31 
Ιανουαρίου. Αν, όμως, επιβεβαιωθεί και 
επίσημα η αλλαγή στάσης των Βέλγων 
εισαγγελέων, θα σημαίνει ότι πλέον η 
διαδικασία στερείται αντικειμένου.

Εύα Καϊλή: Μηνύει τον Πολωνό 
ευρωβουλευτή Σάριους Βόλσκι που 
ισχυρίζεται ότι έπαιρνε λεφτά από τη Μόσχα 

Πάτρα: Εξαπάτησαν 
ηλικιωμένη και της πήραν 
20.000 ευρώ!

Α
πατεώνες στην Πάτρα εξαπάτησαν ηλικιω-
μένη γυναίκα και της πήραν 20.000 ευρώ 
με τον ισχυρισμό πως είναι γιατροί και πως 
η κόρη της  πρέπει να μπει στο νοσοκομείο. 

Ειδικότερα,  ένα ακόμα θύμα απάτης στην Πάτρα 
προστίθεται στη λίστα των εκατοντάδων πλέον περι-
πτώσεων που απασχολούν τις Αστυνομικές Αρχές 
της περιοχής, αφού απατεώνες προσποιήθηκαν τους 
γιατρούς και τηλεφώνησαν σε ηλικιωμένη πείθο-
ντάς την να τους δώσει περίπου 20.000 ευρώ.
Οι δράστες τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη και την 
έπεισαν πως η κόρη της πρέπει να μπει άμεσα στο 
χειρουργείο, και ότι για τον σκοπό αυτό θα πρέπει 
να τους καταβάλει το ποσό των 30.000 ευρώ.
Η ηλικιωμένη πίστεψε τους απατεώνες ,αλλά τους 
εξήγησε πως διαθέτει το ποσό των 20.000 ευρώ και 
όχι περισσότερα.
Έτσι, οι δράστες πήγαν στο σπίτι της ηλικιωμένης 
στη Πάτρα και δείχνοντας την «κοινωνική ευαισθη-
σία» τους – για να μην την «κουράσουν» ανεβοκα-
τεβαίνοντας τις σκάλες του σπιτιού- της ζήτησαν να 
βάλει τα χρήματα σε μια σακούλα και να τα πετάξει 
από το μπαλκόνι.
Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα η ηλικιωμένη πληρο-
φορήθηκε πως η κόρη της δεν αντιμετώπιζε πρό-
βλημα υγείας αλλά ήταν πλέον αργά.
Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία και 
γίνονται ήδη έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλ-
ληψη των δραστών.

Νέα ηλεκτρονική απάτη με «βιτρίνα» 
την ΑΑΔΕ - Πώς προσπαθούν να «ψαρέ-
ψουν» θύματα
Ακόμα μια ηλεκτρονική απάτη φαίνεται πως βρίσκε-
ται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, με τους επιτή-
δειους απατεώνες να χρησιμοποιούν ως «βιτρίνα» 
την ΑΑΔΕ.
Συγκεκριμένα, το mail που έρχεται προς τους πολί-
τες είναι με πρόσχημα κάποια δήθεν επιστροφή 
χρημάτων (σ.σ. 634,13 ευρώ σε όλες τις περιπτώσεις 
πολιτών που έχουν λάβει το e-mail). Στο mail οι απα-
τεώνες ζητούν από τους ανυποψίαστους πολίτες να 
βάλουν τα στοιχεία τους, μεταξύ άλλων φυσικά και 
του τραπεζικού λογαριασμού. Φυσικά πρόκειται για 
απάτη καθώς δεν είναι μήνυμα από την εφορία και 
αυτό είναι κάτι που οι πιο παρατηρητικοί μπορούν 
να το αντιληφθούν. 
Αρχικά ως αρχικά της ΑΑΔΕ παρουσιάζονται τα 
«Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εγκλημάτων», ενώ 
σ την πραγματικότητα είναι «Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων». Το ακόμα πιο παράδοξο είναι 
πως στην υπογραφή του mail, τα αρχικά της ΑΑΔΕ 
γράφοντας σωστά.  Ενώ και το γενικότερο προ-
φίλ του e-mail παραπέμπει σε απάτη, όπως πολ-
λές ακόμα που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διά-
στημα.



10 27 Ιανουαρίου 2023
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

«Απολογούμαι για την 
ταλαιπωρία που θα προκαλέσει 
αυτό» έγραψε στους φαν της 
που είχαν προγραμματίσει να 
διασκεδάσουν στο νυχτερινό 
κέντρο όπου εμφανίζεται 

Η 
Άννα Βίσση βρέθηκε θε-
τ ική σ τον κορωνοϊό, κάτι 
που η ίδια γνωστοποίησε 
στα social media.

Η τραγουδίσ τρια αναγκάσ τηκε να 
ακυρώσε ι  τ ις  ζων τανέ ς εμφαν ί-
σεις της στο νυχτερινό κέντρο όπου 
εμφανίζεται λόγω covid και έστειλε 

στους διαδικτυακούς της φίλους ένα 
μήνυμα, γ ια να τους ενημερώσει 
αλλά και να ζητήσει συγγνώμη για 
την ταλαιπωρία.
Π ι ο  α ν α λ υ τ ι κά ,  α ν έ β α σ ε  έ ν α 
story μέσα από το προφίλ της σ το 
Instagram, στο οποίο έγραψε:
«Λυπάμαι ειλικρινά που αναγκάζο-
μαι να ακυρώσω για βραδιές 27/1 
και 28/1 αλλά έχω δυστυχώς covid, 
κάτι που δεν μου επιτρέπει να εργα-
στώ… Απολογούμαι για την ταλαι-
πωρία που θα προκαλέσει αυτό στον 
κόσμο που προγραμμάτισε το ΣΚ του 
και επιφυλάσσομαι για μια επόμενη 
φορά».

επικαιρότητα

Άννα Βίσση: Θετική στον κορωνοϊό η 
τραγουδίστρια 

Netflix: Τέλος στους... τζαμπατζήδες 
χρήστες, «στοπ» στους δανεικούς 
κωδικούς 

Σ
το χρόνιο πρόβλημα των χρηστών 
που μοιράζονται τους κωδικούς 
πρόσβασης θέλει να τερματίσει το 
Netflix, για να κρατήσει σταθερή 

την ροή εσόδων την ώρα που η βάση των 
συνδρομητών έχει αρχίσει να συρρικνώ-
νεται.
Οι δοκιμές για την εφαρμογή του νέου 
συστήματος έχουν ήδη αρχίσει και αναμέ-
νεται να τεθεί σε εφαρμογή σε όλη την πλατ-
φόρμα από το τέλος Μαρτίου, αναφέρει η 
Daily Mail.
Σε επιστολή προς τους 
μετόχους, η εταιρεία ανέ-
φερε ότι το μοίρασμα των 
κωδικών έχει λάβει δια-
στάσεις αλλά θα τερματι-
στεί. Είναι μια πρακτική, 
προσθέτει το Netflix, που 
«υπονομεύει την ικανό-
τητά μας να επενδύουμε 
στην εταιρεία και να τη 
βελτιώνουμε».
Οι όροι χρήσης περιορίζουν τη χρήση ενός 
λογαριασμού μέσα στο νοικοκυριό (μέχρι 
πέντε άτομα), αναγνωρίζει όμως η εταιρεία 
ότι η χρήση γίνεται σε μεγαλύτερο κύκλο. 
Το μοίρασμα έφτασε να αφορά πάνω από 
100 εκατομμύρια συνδρομητές. Αυτοί 
πάντως θα είναι σε θέση να μεταφέρουν τα 
προφίλ τους (άρα και όλες τις προτιμήσεις 
τους) σε νέους λογαριασμούς.
Το Netflix προβλέπει ακόμη ότι ένα μέρος 

των συνδρομητών θα ακυρώσουν τη συν-
δρομή τους, αλλά τελικά η χρήση θα αυξη-
θεί γιατί όσοι «δανείζονται» τους λογαρια-
σμούς άλλων θα ανοίξουν και δικό τους.
Για την χρονιά που πέρασε, το Netflix ανέ-
φερε ότι για πρώτη φορά εδώ και 10 χρό-
νια είχε απώλεια στον αριθμό των συνδρο-
μητών. Το α΄ τέταρτο του 2022 οι συνδρο-
μητές μειώθηκαν κατά 200.000, μια πτώση 
οριακή ως προς το σύνολο των χρησυών, 
αλλά υπαρκτή.
Από την άλλη πλευρά, αναζητώντας τρό-

πους να αυξήσει τα 
έσοδά του, το Netflix 
εισήγαγε τον Νοέμβριο 
έναν νέο τύπο λογα-
ριασμού με διαφημί-
σεις για 6,99 δολάρια 
τον μήνα, παράλληλα 
με τον λογαριασμό των 
9,99 δολαρίων που δεν 
έχει διαφημίσεις. Όπως 

συμβαίνει και στα τηλεοπτικά δίκτυα, οι 
σύντομες διαφημίσεις «πέφτουν» πριν από 
την ταινία και στη διάρκειά της.
Εν τω μεταξύ, προσθέτει η Daily Mail, το 
Netflix σχεδιάζει ένα «νόμιμο» μοίρα-
σμα του λογαριασμού όπου πολλοί χρή-
στες θα έχουν τον ίδιο λογαριασμό, αλλά με 
κόστος μικρότερο από αυτό ενός λογαρια-
σμού. Αυτό το μοίρασμα θα απευθύνεται 
σε φίλους ή σε μέλη μιας οικογένειας που 
ζουν μακριά από το νοικοκυριό.

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.
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επικαιρότητα

Η 
Πατρινή γιατρός Μαρία Θέμε-
λη, είναι πρωτοπόρος στον το-
μέα της ανοσοθεραπείας για 
τη θεραπεία του καρκίνου. Ως 

ερευνητής, πρώτα στο Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center της Νέας Υ-
όρκης και τώρα στο VUmc Amsterdam 
(Free University of Amsterdam Medical 
Center), ανέπτυξε μια μέθοδο για την 
παραγωγή λεμφοκυττάρων για την κα-
ταπολέμηση του καρκίνου χρησιμοποι-
ώντας ως πηγή πολυδύναμα βλαστικά 
κύτταρα.
Για αυτή την έρευνα βραβεύτηκε στο 
Διαγωνισμό που διοργάνωσε το περιο-
δικό VIVA στην Ολλανδία στην κατηγο-
ρία «Έξυπνα Κεφάλια».
Η Μαρία Θέμελη γεννήθηκε και μεγά-
λωσε στην Πάτρα. Αποφοίτησε πρώτη 
από την Ιατρική Σχολή 
τ ο υ  Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ 
Πατρών και στη συνέχεια 
εκπόνησε διδακτορική 
διατριβή στον τομέα της 
μεταμόσχευσης αιμοποι-
ητικών κυττάρων, με επι-
βλέποντα τον καθηγητή 
Αλέξανδρο Σπυριδωνίδη, 
όπως αναφέρει το npress.
Αργότερα, μετακόμισε για μεταδιδα-
κτορική εκπαίδευση στο Κέντρο Καρκί-
νου Memorial Sloan Kettering στη Νέα 
Υόρκη για να εργαστεί στο εργαστήριο 
του Dr. Michel Sadelain.
Στο εργαστήριό του εκπαιδεύτηκε σε 
βάθος στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, 
την κατασκευή και τις κλινικές εφαρμο-
γές της ανοσοθεραπειας με λεμφοκύτ-
ταρα, των λεγομένων κυττάρων CAR-T. 
Η δουλειά της οδήγησε σε ανακαλύψεις 
υψηλού αντίκτυπου στον τομέα της ανο-
σοθεραπείας με κύτταρα CAR-T. Περι-
έγραψε για πρώτη φορά τη χρήση των 
πολυδύναμων βλαστικών κύτταρων ως 
πηγή για τη δημιουργία στο εργαστή-
ριο κυττάρων CAR-T με αντικαρκινική 
δράση. Η μέθοδος αυτή έχει κατοχυρω-
θεί με πατέντα.
Για την έρευνα της έχει λάβει πολ-
λέ ς διακρίσε ις όπως η υποτροφία 
Druckenmiller από το New York Stem 
Cell Foundation Το 2015 έλαβε μια υπο-
τροφία Marie Curie από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και επέστρεψε στην Ευρώπη, στο 
τμήμα αιματολογίας στο VUmc Cancer 
Center του Άμστερνταμ, όπου πήρε 
πρόσφατα θέση επίκουρου καθηγητή. 
Στην ομάδα VUmc η ομάδα της έχει ανα-
πτύξει και προληπτικά αξιολογήσει τη 
χρήση των CAR-T για τη θεραπεία του 
πολλαπλού μυελώματος. Συνεχίζει επί-
σης να βελτιώνει τη χρήση των πολυ-
δύναμων κυτ τάρων ως απεριόρισ τη 
πηγή θεραπευτικών κυττάρων CAR-T 
με στόχο την ευρύτερη εφαρμογή, προ-
σβασιμότητα και αποτελεσματικότητα 
της μεθόδου.
Όπως επισημαίνει, τον επιστημονικό 
τρόπο σκέψης τής τον έμαθαν πρώτα οι 
γονείς της και μετά το ελληνικό πανεπι-
στήμιο, η ιατρική σχολή Πατρών:
«Η αλήθεια είναι ότι πριν φύγω από 

την Ελλάδα είχα κάνει 
αίτηση σε ό,τ ι υπο-
τροφία υπάρχει χωρίς 
α π ο τ έ λ ε σ μ α .  Μ η ν 
νομ ί ζ ε τ ε  όμω ς  ό τ ι 
δεν με εξέπληξε και η 
βράβευσή μου σ την 
Ολλανδία, διότ ι  και 
εδώ πολλές φορές έχω 
συναντήσει περιπτώ-

σεις όπου η ανάληψη θέσεων ή χρη-
ματοδότηση είναι καθαρά θέμα γνωρι-
μιών και networking. Και στην Αμερική 
το ίδιο. Αυτό που δεν έχω συναντήσει 
στην Ολλανδία είναι εκπτώσεις στα προ-
σόντα, τέτοιες ώστε να γίνεται επικίν-
δυνο για την κοινωνία, κάτι που δυστυ-
χώς έχω δει στην Ελλάδα».
Η ίδια σε ερώτηση που της έγινε για την 
παιδεία και την έρευνα στην Ελλάδα, 
είπε:
«Εγώ τελείωσα το Πανεπιστήμιο στην 
Ελλάδα, δεν πλήρωσα για την εκπαί-
δευσή μου κι αυτό το οφείλω σ τον 
Έλληνα φορολογούμενο και βλέπω ότι 
με τα καλά του και τα άσχημα, αυτό το 
εκπαιδευτικό σύστημα έχει τη δυνατό-
τητα να εξάγει καταρτισμένους ανθρώ-
πους και μπορούμε να αποφύγουμε την 
εξαγωγή των μυαλών μας, διότι ο λόγος 
που φεύγουν είναι πως δεν υπάρχει 
μέλλον μετά την εκπαίδευσή τους, και 
στην έρευνα και στο να ζήσουν αυτοί οι 
άνθρωποι”.

Μαρία Θέμελη. Βραβεύτηκε η 
πρωτοπόρος γιατρός που «νικά» τον 
καρκίνο

Τζορτζ Τσούνης: Μήνυμα 
στην Τουρκία για ειρήνη και 
σταθερότητα στην περιοχή 

«Οι ΗΠΑ κατανοούν την 
κατάσταση κι αν κληθούμε 
θα φανούμε πολύ βοηθητικοί 
και προσηλωμένοι για την 
αποφυγή της σύγκρουσης», είπε 
ο  αμερικανός πρέσβης στην 
Αθήνα

M
όνο ειρήνη και σταθερό-
τητα είναι ανεκτά στην πε-
ριοχή, ανέφερε σε σχέση 
με τις τουρκικές προκλή-

σεις στη χώρα μας ο αμερικανός πρέ-
σβης στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνης.
Στην ερώτηση του «Mega», τι έχουν να 
περιμένουν από τις ΗΠΑ οι Έλληνες σε 
περίπτωση που ο Ερντογάν υλοποιήσει 
τις απειλές του, ο  αμερικανός πρέσβης 
στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνης, είπε: «η 
Αμερική έχει τεράστιο ενδιαφέρον και 
οι ΗΠΑ θα εργαστούν προς την κατεύ-
θυνση της ειρήνης και της σταθερότη-
τας στην περιοχή. Οτιδήποτε άλλο δεν 
είναι αποδεκτό. Τελεία και παύλα». 
Ο Τζορτζ Τσούνης,  ξεκαθάρισε πως 
οι ΗΠΑ επιδιώκουν την αποφυγή της 
σύγκρουσης και δήλωσε πως ο αμε-
ρικανός πρόεδρος καταλαβαίνει και 
αγαπά την Ελλάδα και επιθυμεί σταθε-
ρότητα στην περιοχή.
Ανέφερε χαρακτηρισ τ ικά «οι ΗΠΑ 
κατανοούν την κατάσταση κι αν κλη-
θούμε θα φανούμε πολύ βοηθητικοί 

και προσηλωμένοι για την αποφυγή 
της σύγκρουσης. Ενθαρρύνουμε και 
τους δύο συμμάχους μας να απέχουν 
από οποιαδήποτε ενέργεια και οποια-
δήποτε κατάσταση θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε κάποιο ατύχημα. Ο πρό-
εδρος Μπάιντεν γνωρίζει την περιοχή. 
Έχει εργαστεί και με τους δύο ηγέτες. 
Γνωρίζει τον Πρόεδρο Ερντογάν εδώ 
και δεκαετίες. Καταλαβαίνουν ο ένας 
τον άλλον πολύ καλά. Θα σας πω επί-
σης ότι ο Πρόεδρος Μπάιντεν καταλα-
βαίνει κι αγαπά την Ελλάδα και επιθυ-
μεί ειρήνη και σταθερότητα στην περι-
οχή».
Ο αμερικανός πρέσβης επέμεινε στην 
ανάγκη διαλόγου με αμοιβαίο σεβα-
σμό ώστε να μην δημιουργούν ται 
παρεξηγήσεις, ενω σημείωσε με νόημα 
ότι ένας διπλωμάτης πολλές φορές δεν 
μπορεί να μιλήσει δημοσίως με την 
ίδια γλώσσα.
Οι δυο χώρες έχουν ικανούς διπλω-
ματες,  έιπε και μπορούν να μιλήσουν 
για να κατευνάσουν εντάσεις. Τόνισε 
πάντως, ότι όλοι είναι απογοητευμένοι 
από τη ρητορική που χρησιμοποιείται. 
Γι΄αυτό συμπλήρωσε είναι αναγκαίος 
ο διάλογος , για να αλλάξει το παρά-
δειγμα και να σταματήσει η συγκρου-
σιακή ρητορική.
«Αυτή την ώρα όλοι πρέπει να έιναι 
ψύχραιμοι. Δεν είναι ώρες για να ανε-
βάζουμε τους τόνους», συνέστησε.
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καναδάς

Η Οτάβα διορίζει ειδικό 
αντιπρόσωπο για την 
καταπολέμηση της ισλαμοφοβίας

Ο 
πρωθυπουργός Τζάστιν 
Τριντό ανακοίνωσε τον 
διορισμό του πρώτου ειδι-
κού αντιπροσώπου του 

Καναδά για την καταπολέμηση της 
ισλαμοφοβίας.
Η Amira Elghawaby, δημοσιογρά-
φος και υπέρμαχος των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, θα χρησιμεύσει ως 
σύμβουλος και ειδικός καθώς η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση εργάζεται για 
την καταπολέμηση της θρησκευτικής 
μισαλλοδοξίας και του συστημικού 
ρατσισμού.
Σε ένα δελτίο τύπου σήμερα, ο Τριντό 
λέει ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί 
με την Elghawaby και αποκαλεί τον 
διορισμό της ένα «σημαντικό βήμα» 
για την καταπολέμηση της ισλαμοφο-
βίας και την οικοδόμηση μιας χώρας 

όπου όλοι θα είναι σεβαστές.
Μιλώντας σε μια εκδήλωση για τον 
διορισμό της, η Elghawaby λέει ότι 
είναι βαθιά τιμή και υπερηφάνεια που 
θα υπηρετεί τη μουσουλμανική κοινό-
τητα στο νέο της ρόλο.
Λέει ότι η θέση δημιουργήθηκε για να 
αντιμετωπίσει μια «οδυνηρή, ακόμη 
και θανατηφόρα πραγματικότητα της 
ισλαμοφοβίας σε αυτή τη χώρα» και 
ότι παρά το ιδανικό της πολυπολιτι-
σμικότητας, η ισλαμοφοβία, ο αντιση-
μιτισμός, ο ρατσισμός κατά των Μαύ-
ρων και κατά των Ιθαγενών συνεχί-
ζουν να υπάρχουν στην καναδική κοι-
νωνία.
Ο Ahmed Hussen, ο ομοσπονδιακός 
υπουργός Διαφορετικότητας και Έντα-
ξης, λέει ότι ο ειδικός εκπρόσωπος θα 
υποστηριχθεί από το προσωπικό.

Ο Καναδάς παρέδωσε 4 άρματα 
μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία

Η 
υπουργός Άμυνας του Καναδά Α-
νίτα Ανάντ ανακοίνωσε σήμερα την 
παράδοση τεσσάρων αρμάτων μά-
χης Leopard 2 στην Ουκρανία, α-

φού η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε χθες 
Τετάρτη την αποστολή 14 Leopard 2-A6 και 
επέτρεψε σε άλλες χώρες να κάνουν το ίδιο.
«Η παράδοση αυτή, σε συνδυασμό με τις 
συνεισφορές άλλων συμμάχων και εταίρων, 
θα βοηθήσει σημαντικά τις ένοπλες δυνάμεις 
της Ουκρανίας» στον αγώνα τους εναντίον 

των ρώσων εισβολέων, είπε η καναδή υπουρ-
γός Άμυνας σε δημοσιογράφους στην Οτάβα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού 
δικτύου CTV, o Καναδάς θα εξετάσει την 
παράδοση κι άλλων αρμάτων μάχης αυτού 
του τύπου στο μέλλον.
Ο καναδικός στρατός διαθέτει 82 άρματα 
μάχης Leopard 2, γερμανικής κατασκευής, 
ωστόσο δεν θεωρούνται όλα σε κατάσταση 
επιχειρησιακής ετοιμότητας, αναφέρει το 
CTV.

`
Οι τιμές των ενοικίων αυξήθηκαν 
με ρυθμό ρεκόρ το 2022 καθώς 
ο Καναδάς είδε το χαμηλότερο 
ποσοστό άδειων θέσεων εδώ και 
δεκαετίες

Οι τιμές των ενοικίων στον Καναδά 
αυξήθηκαν με ρυθμό ρεκόρ 
πέρυσι, καθώς η χώρα σημείωσε το 
χαμηλότερο ποσοστό άδειων θεσεων 
από το 2001, δήλωσε η Canada 
Mortgage and Housing Corp. (CMHC).

Σ
ε μια έκθεση που δόθηκε στη δη-
μοσιότητα την Πέμπτη, η ομοσπον-
διακή υπηρεσία στέγασης ανέφερε 
ότι το μέσο ενοίκιο για ένα διαμέρι-

σμα δύο υπνοδωματίων ειδικά κατασκευ-
ασμένο, το οποίο χρησιμοποιεί ως αντι-
προσωπευτικό δείγμα, αυξήθηκε 5,6 τοις 
εκατό σε σύγκριση με την προηγούμενη 
12μηνη περίοδο.
Η CMHC είπε ότι αυτή η αύξηση είναι ένα 
νέο ετήσιο υψηλό 
σε δεδομένα που 
χρονολογούν τα ι 
από το 1990.
Η έκθεση ανέφερε 
επίσης ότι η άνοδος 
της αγοράς ακινή-
των του περασμέ-
νου έτους είδε το 
χαμηλότερο ποσο-
στό κενών θέσεων 
γ ια ε νοικ ιάσε ις 
ειδικά κατασκευ-
ασμένες εδώ και 
δεκαετίες αφήνο-
ντας όσους ανα-
ζητούν ενοικιαζόμενο ακίνητο με ακόμη 
λιγότερες επιλογές.
Το ποσοστό κενών θέσεων για τέτοια ακί-
νητα διαμορφώθηκε στο 1,9 τοις εκατό 
πέρυσι, από 3,8 τοις εκατό ένα χρόνο 
νωρίτερα.
Η CMHC λέει ότι η πτώση αντανακλά μια 
εκτεταμένη σύσφιξη στην αγορά ενοικίων 
καθώς η μετανάστευση ανέβηκε μετά από 
επιβράδυνση της πανδημίας και τα υψη-
λότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων 
δυσκόλεψαν τους ενοικιαστές να αγορά-
σουν ακίνητα, τα οποία εκτοξεύτηκαν σε 
τιμές στις αρχές του 2022.
Αν και μειώθηκε τους τελευταίους μήνες, 
η Canadian Real Estate Association είπε 
ότι η εθνική μέση τιμή κατοικίας παρέ-

μεινε στα 626.318 $ τον Δεκέμβριο, μειω-
μένη κατά 12 τοις εκατό από τον ίδιο μήνα 
πέρυσι.
Τέτοιες τιμές και ένας πεισματικά υψηλός 
πληθωρισμός άφησαν πολλούς να κολλή-
σουν στην αγορά ενοικίων, η οποία ευνό-
ησε τους ενοικιαστές για μεγάλο μέρος της 
πανδημίας, αλλά ξαφνικά στράφηκε προς 
την πλευρά των ιδιοκτητών.
Η αυστηροποίηση ήταν έντονη στο Βαν-
κούβερ, όπου το ποσοστό κενών θέσεων 
μειώθηκε από 1,2 τοις εκατό το 2021 σε 
0,9 τοις εκατό πέρυσι, και το Τορόντο, το 
οποίο μειώθηκε από 4,4 τοις εκατό σε 1,7 
τοις εκατό.
Η αγορά ενοικίων του Μόντρεαλ έφτασε 
στο 2,3 τοις εκατό από 3,7 τοις εκατό ένα 

χρόνο νωρίτερα και 
το Calgary’s μετακι-
νήθηκε από το 5,1 
τοις εκατό στο 2,7 τοις 
εκατό, το χαμηλότερο 
επίπεδο από το 2014.
Στο Έντμοντον, μειώ-
θηκε από 7,3 τοις εκατό 
σε 4,3 τοις εκατό και 
στην Οτάβα, υποχώ-
ρησε στο 2,1 τοις εκατό 
από 3,4 τοις εκατό.
Το ποσοστό κενών 
θέσεων στο Χάλιφαξ 
δεν άλλαξε το 2022, 
παραμένον τας σ το 

ιστορικό χαμηλό του 1 τοις εκατό.
Η πτώση των τιμών των κενών θέσεων ανέ-
βασε τις τιμές ενοικίασης.
Η CMHC διαπίστωσε ότι το μέσο ενοίκιο 
για ένα ενοίκιο δύο υπνοδωματίων αυξή-
θηκε κατά 5,6 τοις εκατό στα 1.258 δολά-
ρια και το μέσο ενοίκιο ενοικιαζόμενων 
διαμερισμάτων δύο υπνοδωματίων εκτι-
νάχθηκε εννέα τοις εκατό στα 1.930 δολά-
ρια. Η CMHC είπε ότι η υψηλότερη αύξηση 
των ενοικίων ήταν ευρέως διαδεδομένη 
γεωγραφικά με τις πιο απότομες αυξήσεις 
που παρατηρήθηκαν στο Βανκούβερ και 
το Τορόντο. Το μέσο ενοίκιο για μια ειδικά 
κατασκευασμένη μονάδα δύο υπνοδω-
ματίων στο Βανκούβερ ήταν 2.002 $ και 
1.779 $ στο Τορόντο.
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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 
ομοσπονδιακή υπηρεσία παρακολούθησης απορρήτου λέει ότι η Home Depot 
μοιράστηκε λεπτομέρειες από ηλεκτρονικές αποδείξεις με τη Meta, η οποία δια-
χειρίζεται την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων Facebook, χωρίς τη γνώση ή τη συ-
γκατάθεση των πελατών.

Σε μια σημερινή έκθεση, ο επίτροπος απορρήτου Philippe Dufresne λέει ότι τα δεδομένα 
περιελάμβαναν κωδικοποιημένες διευθύνσεις email και πληροφορίες αγορών στο κατά-
στημα.
Η έρευνα του επιτρόπου διαπίστωσε ότι οι πληροφορίες που στάλθηκαν στη Meta χρησι-
μοποιήθηκαν για να διαπιστωθεί εάν ένας πελάτης είχε λογαριασμό στο Facebook.
Αν όντως είχαν λογαριασμό, η Meta συνέκρινε αυτό που αγόρασε ο πελάτης στο Home 
Depot με διαφημίσεις που αποστέλλονται στην πλατφόρμα για να μετρήσουν και να αναφέ-
ρουν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων.
Σε μια δήλωση, o Dufresne λέει ότι είναι απίθανο οι πελάτες Home Depot να περίμεναν 
ότι τα προσωπικά τους στοιχεία θα κοινοποιούνταν σε μια πλατφόρμα κοινωνικών μέσων 
απλώς και μόνο επειδή επέλεξαν μια ηλεκτρονική απόδειξη.
Η Home Depot σταμάτησε να μοιράζεται πληροφορίες πελατών με τη Meta τον περασμένο 
Οκτώβριο.

Η Home Depot έδωσε 
προσωπικά δεδομένα στο 
Facebook χωρίς έγκυρη 
συγκατάθεση πελατών

Οι εκκρεμείς αιτήσεις για 
διαβατήρια του Καναδά έχουν 
πλέον «εξαφανιστεί σχεδόν», 
λέει η υπουργός

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
κήρυξε τη νίκη σε μια τεράστια 
συσσώρευση αιτήσεων για 
διαβατήρια την Τρίτη, καθώς η 
υπουργός Κοινωνικής Ανάπτυξης 
ανακοίνωσε ότι το 98 τοις εκατό 
των καθυστερημένων αιτήσεων 
έχουν πλέον διεκπεραιωθεί.

Ο
ι περισσότερες αιτήσεις για νέα 
διαβατήρια διεκπεραιώνονταν 
εγκαίρως μέχρι τον Οκτώβριο, 
αλλά χιλιάδες άτομα που έκα-

ναν αίτηση πριν από τότε εξακολουθού-
σαν να αντιμετωπίζουν υπερβολικές κα-
θυστερήσεις.
Αυτές οι καθυστερήσεις έλαβαν επιτέ-
λους ένα τέλος, ανακοίνωσε την Τρίτη η 
υπουργός Κοινωνικής Ανάπτυξης Καρίνα 
Γκουλντ.
«Οι εκκρεμότητες ουσι-
αστικά εξαλείφονται», 
δήλωσε κατά τη διάρ-
κεια συνέντευξης Τύπου 
σε ένα υπουργικό συμ-
βούλιο με τους συναδέλ-
φους της υπουργούς στο 
Χάμιλτον.
Η πανδημία προκά-
λεσε σχεδόν δύο χρό-
νια νηνεμία στις αιτή-
σεις διαβατηρίων, αλλά 
μόλις οι άνθρωποι άρχισαν να ταξιδεύουν 
ξανά, η ζήτηση για νέα διαβατήρια αυξή-
θηκε δραματικά.
Αυτή η αύξηση οδήγησε σε μεγάλες ουρές 
και μεγαλύτερες αναμονές για ταξιδιωτικά 
έγγραφα.
Μερικοί άνθρωποι λαμβάνουν τα διαβα-
τήριά τους τώρα, παρά το γεγονός ότι έκα-
ναν αίτηση ήδη από το καλοκαίρι, είπε η 
Γκουλντ πριν ζητήσει συγγνώμη σε όσους 
έπρεπε να περιμένουν. Τα λίγα άτομα που 
περιμένουν ακόμη θα μπορούσαν να κρα-
τηθούν για διάφορους λόγους, είπε. Ορι-
σμένες εφαρμογές είναι πιο περίπλοκες 
λόγω ζητημάτων όπως ζητήματα επιμέ-
λειας παιδιών, για παράδειγμα, ενώ άλλες 
έχουν επισημανθεί για λόγους καταλληλό-

τητας ή ακεραιότητας.
«Οι Καναδοί μπορούν να έχουν εμπιστο-
σύνη ότι θα πρέπει να μπορούν να πάρουν 
το διαβατήριό τους εγκαίρως, εφόσον όλα 
είναι σωστά με την αίτησή τους», είπε.
Για να καλύψει τις καθυστερήσεις, το 
Service Canada διπλασίασε τον αριθμό 
των υπαλλήλων που επεξεργάζονται δια-
βατήρια από τον Μάρτιο και οι εργαζόμε-
νοι συγκέντρωσαν χιλιάδες ώρες υπερω-
ριών.Είπε ότι αναμένει μεγάλος αριθμός 
Καναδών να υποβάλουν αίτηση τα επό-
μενα χρόνια, επειδή τα πρώτα διαβατήρια 
που εκδίδονται με ημερομηνία λήξης 10 
ετών θα πρέπει να ανανεωθούν τον Ιούλιο.
Το Service Canada αναμένεται να επεξερ-
γαστεί έως και 3,5 εκατομμύρια διαβατή-
ρια αυτό το οικονομικό έτος, είπε, αριθμός 
που είναι διπλάσιος από τον αριθμό των 
διαβατηρίων που υποβλήθηκαν σε επε-

ξεργασία πέρυσι. Από 
τρία έως πέντε εκατομ-
μύρια αιτήσεις αναμέ-
νεται να υποβάλλονται 
κάθε χρόνο για τα επό-
μενα χρόνια.
Τα καλά νέα, είπε η 
Gould, ε ίναι ότ ι το 
Service Canada θα είναι 
σε θέση να χειριστεί 
καλύτερα αυτό το επί-
πεδο ζήτησης από ό,τι 

την περασμένη άνοιξη. Μεταξύ 80 και 
85 τοις εκατό των αιτήσεων πέρυσι προ-
έρχονταν από άτομα που δεν είχαν ποτέ 
ξανά διαβατήριο, πράγμα που σήμαινε ότι 
ήταν πιο περίπλοκη η επεξεργασία τους, 
όπως είπε. «Ενώ αυτό που περιμένουμε, 
ιδιαίτερα για αυτό το καλοκαίρι, είναι 
ένα υψηλότερο επίπεδο ανανεώσεων, 
και αυτό είναι πολύ πιο απλό να γίνει», 
είπε στους δημοσιογράφους. Αν και τα 
γραφεία διαβατηρίων λειτουργούν ξανά 
κανονικά, η Gould παρόλα αυτά ενθάρ-
ρυνε τους ανθρώπους που σχεδιάζουν να 
ταξιδέψουν να ελέγξουν τις ημερομηνίες 
λήξης στα διαβατήριά τους και να λάβουν 
έγκαιρα τις αιτήσεις τους για να αποφύ-
γουν καθυστερήσεις.

Η Τράπεζα του Καναδά σταματά 
τις αυξήσεις επιτοκίων, μετά την 
τελευταία κατά 0,25%

Σ
το 4,5% το βασικό επιτόκιο της 
τράπεζας του Καναδά , το υψη-
λότερο επίπεδο που έχει βρεθεί 
τα τελευταία 15 χρόνια.

Hπρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που 
δηλώνει ότι σταματά τον κύκλο των 
αυξήσεων των επιτοκίων της είναι αυτή 
του Καναδά, μετά την τελευταία αύξηση 
την Τετάρτη (25/1) κατά 25 μονάδες 
βάσης (0,25%).
Η εν λόγω αύξηση έφερε το βασικό 
επιτόκιο της τράπεζας του Καναδά στο 
4,5%, το υψηλότερο επίπεδο που έχει 
βρεθεί τα τελευταία 15 χρόνια.
Η τράπεζα αύξησε τα επιτόκιά της με 
ρυθμό ρεκόρ 425 μονάδων βάσης (4,25%) μέσα σε 10 μήνες προκειμένου να τιθασεύσει 
τον πληθωρισμό, ο οποίος κορυφώθηκε στο 8,1% και πλέον έχει επιβραδύνει στο 6,3% 
σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση του Δεκεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση βέβαια παραμέ-
νει περισσότερο από τριπλάσιος από τον στόχο της τράπεζας για 2%.
Εάν η οικονομία προχωρήσει όπως αναμένεται, «το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι θα 
διατηρήσει το επιτόκιο πολιτικής στο τρέχον επίπεδο, ενώ αξιολογεί τον αντίκτυπο των 
σωρευτικών αυξήσεων», ανέφερε δήλωση της τράπεζας. «Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 
διατεθειμένο να αυξήσει περαιτέρω το επιτόκιο πολιτικής εάν χρειαστεί προκειμένου να 
επιστρέψει ο πληθωρισμός στο στόχο του 2%,» προστίθεται.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Ν
α έχουμε έγνοια για την κατεχόμενη και 
την ελεύθερη Κύπρο, ανέφερε ο Αρχιεπί-
σκοπος Κύπρου Γεώργιος Γ, στο πλαίσιο 
δεξίωσης στην Αρχιεπισκοπή, το βράδυ 

της Τρίτης. Της δεξίωσης προηγήθηκε η 9η σύναξη 
των Εκκλησιαστικών Επιτροπών της κατεχόμενης 
Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας, καθώς και ο Μέγας 
Πανηγυρικός Εσπερινός, με την ευκαιρία της εορ-
τής του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο οποίος 
τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου 
Βαρνάβα.
Αρχικά, ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι πολλοί 
συμπατριώτες μας «δεν είχαν τη δυνατότητα να 
επισκεφθούν τα χωριά τους όποτε ήθελαν και όπως 
ήθελαν, να δουν το σπίτι τους, να πάνε στις εκκλη-
σίες τους, να δείξουν τα σχολεία τους στα παιδιά 
και τα εγγόνια τους». Πρόσθεσε ότι ο ίδιος κατά-
γεται από μια ημικατεχόμενη κοινότητα, όπου οι 
περιουσίες είναι κατεχόμενες και τα σπίτια ελεύ-
θερα, γι’ αυτό και καταλαβαίνει πλήρως όλους τους 
πρόσφυγες.
«Νιώθουμε πως οι σχεδιασμοί των Τούρκων δεν 
σταμάτησαν εκεί, διότι αφήνουν τελευταία απρο-
κάλυπτα να φαίνεται ο στόχος τους ότι είναι η κατά-
ληψη και τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου», 
τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος. «Γι’ αυτό πρέπει όλοι μας 
να έχουμε κάποια έγνοια και για τα κατεχόμενα και 

για τα ελεύθερα μέρη μας», υπέδειξε.
Απευθυνόμενος στους προσκεκλημένους, είπε ότι 
είναι ευλογία Θεού το ότι πηγαίνουν στα χωριά 
τους, ότι λειτουργούνται στις εκκλησίες τους και 
ότι παίρνουν τα παιδιά τους να δουν τα σπίτια τους. 
«Δημιουργείτε και σε αυτούς το αίσθημα ότι είναι 
δικά μας, δεν τα χαρίζουμε σε κανέναν. Κι αν περι-
ποιούμαστε τις εκκλησίες μας κι αν ξοδεύουμε 
τόσα χρήματα γι’ αυτές, έστω κι αν δεν μπορούμε 
ελεύθερα να τις έχουμε, είναι γιατί είναι δικά μας», 
συνέχισε.
Εν συνεχεία, ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι «βλέπουμε 
ζωντανές τις εκκλησίες μας, βλέπουμε και τα χωριά 
μας και διατηρούμε τον πόθο ζωντανό για να ελευ-
θερώσουμε τον τόπο μας και να επιστρέψουμε πάλι 
εκεί».
Από την πλευρά του, ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρη-
γόριος ανέφερε ότι «μας συνέχει όλους τους εκτο-
πισμένους ο διαρκής πόνος της συνεχιζόμενης 
κατοχής για 49 έτη και του βίαιου ξεριζωμού από 
την πατρώα γη με όλα τα συνεπακόλουθα θλιβερά 
αποτελέσματα από το καλοκαίρι του 1974». Πρό-
σθεσε ότι «θα καταλαγιάσει το μέσα μας όταν αξιω-
θούμε να δούμε να ανατέλλει η ειρήνη στην Κύπρο 
μας και τότε όλοι οι νόμιμοι κάτοικοί της να ζούμε 
ελεύθεροι με κατοχυρωμένα τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα σε όλη την πατρίδα μας».

Αρχιεπίσκοπος: Να έχουμε έγνοια για 
την κατεχόμενη και την ελεύθερη Κύπρο

Για «σαλαμοποίηση του Ακάμα» μιλά η 
Οικολογική Παρέμβαση Φίλοι του Ακάμα

Γ
ια «σαλαμοποίηση του Ακάμα» μιλά η οργάνωση 
«Οικολογική Παρέμβαση Φίλοι του Ακάμα», η ο-
ποία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.
Σημειώνεται ότι «το 2017 κηρύχθηκε ατυχώς μόνο 

το κρατικό δάσος, που αποτελεί το 75% της περιοχής 
Natura2000, ως Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ), στη βάση 
της ανεπαρκούς εθνικής νομοθεσίας, με την προσθήκη ότι 
δεν φαίνεται «κάποια άλλη κίνηση διόρθωσης αυτής της 
απαράδεκτης τακτικής της σαλαμοποίησης».
Επισημαίνεται ότι «ακόμη και για την δασική κρατική γη 
(ΕΔΠ), αποφάσισαν οι κυβερνώντες να εισπράττεται αντί-
τιμο εισόδου, να δημιουργηθεί δίκτυο δρόμων το οποίο 
θα χρησιμοποιείται από ιδιωτικά οχήματα που θα σταθ-
μεύουν εντός της κρατικής δασικής γης».
«Τι πιο απλό να αγοράζονταν μικρά ηλεκτρικά λεωφορειά-
κια στα οποία να επιβιβαζόταν ο κόσμος από εισόδους 
στα ίδια τα χωριά, τα Λουτρά της Αφροδίτης και την περι-
οχή της Πέγειας;», διερωτάται η οργάνωση, προσθέτοντας 
ότι «αυτή η πρακτική δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα με 
χώρους στάθμευσης και φόρτο διακίνησης πολλών οχη-
μάτων ενώ και η διακίνηση θα ρυθμιζόταν ανάλογα με την 

περίοδο που απαιτεί κάποιους περιορισμούς».
«Το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει και για την διακίνηση σκα-
φών, όπου η διαχειριστική επιτροπή του Εθνικού Πάρ-
κου θα μπορούσε να μίσθωνε υπηρεσίες από τα πλοιάρια 
που βρίσκονται ήδη στην περιοχή και έτσι θα ρύθμιζε την 
συχνότητα και την περίοδο διακίνησης», αναφέρει η ανα-
κοίνωση.
Τονίζεται ότι «είναι επιεικώς απαράδεκτο να επιτρέπε-
ται το κυνήγι στην περιοχή προστασίας της φύσης του 
Ακάμα - όταν συχνά δηλώνεται ότι η πτηνοπανίδα της 
περιοχής υποφέρει - και δίνεται η αίσθηση στους ντό-
πιους και ξένους περιηγητές στην Χερσόνησο ότι πεζοπο-
ρούν σε ένα πεδίο μάχης».
Υπογραμμίζεται ότι «καταλήξαμε να έχουμε δυο Τοπικά 
Σχέδια και να σαλαμοποιείται και σε αυτή την περίπτωση 
η Χερσόνησος. Το Τοπικό Σχέδιο Πέγειας κάθεται στο 
ράφι και δεν εξετάζεται ακόμη από τους ιθύνοντες, και 
για το Τοπικό Σχέδιο Κοινοτήτων Ακάμα γίνεται συζήτηση 
γιατί το Τμήμα Περιβάλλοντος έκανε γνωμάτευση που 
δεν βόλευε ορισμένες μη-φιλικές στο περιβάλλον πρό-
νοιές του.

Υ
πογράφηκε την Τετάρτη η σύμβαση για την κατασκευή του αυ-
τοκινητόδρομου Λευκωσίας – Παλαιχωρίου, τμήμα Ανάγει-
α-Αγροκηπιά, στην παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Ε-
πικοινωνιών και Έργων Γιάννη Καρούσου, ο οποίος σημείωσε 

ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα στον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου του.
Το έργο θα συμβάλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνι-
στικότητα και την κοινωνική συνοχή, αναφέρει το Υπουργείο Μεταφο-
ρών, Επικοινωνιών και Έργων.
Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση του Υπουργείου για την υπογραφή της 
σύμβασης, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, αναφέρεται ότι το έργο περιλαμ-
βάνει αυτοκινητόδρομο τεσσάρων λωρίδων, δύο ισόπεδους κυκλικούς 
κόμβους (Εργατών και Αγροκηπιάς), δύο ανισόπεδους κόμβους (Αγίου 
Ιωάννη και Μαλούντας), τρεις γέφυρες, δύο υπόγειες οχηματικές προ-
σβάσεις και μία υπέργεια οχηματική πρόσβαση.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €71.4 εκ., συμπεριλαμβα-
νομένου του ΦΠΑ και με διάρκεια εκτέλεσης τους 42 μήνες, προστίθε-
ται.
O κ. Καρούσος ανέφερε ότι «ακόμα ένα πολυαναμενόμενο έργο, το 
οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε εξαγγείλει, είναι πλέον υπό 
κατασκευή». Πρόκειται για ένα έργο το οποίο ανάμεναν και απαιτούσαν 
οι τοπικές Αρχές και φορείς εδώ και δεκαετίες, σημείωσε.
«Είμαστε περήφανοι ως Κυβέρνηση γιατί όλα τα πολυαναμενόμενα και 
σημαντικά έργα τα οποία απαιτούσαν και διεκδικούσαν οι τοπικές Αρχές 
εδώ και δεκαετίες είναι σήμερα υπό κατασκευή, όπως οι αυτοκινητό-
δρομοι Πάφου – Πόλης, Λεμεσού – Σαϊττά, Αστρομερίτη – Ευρύχου, ο 
περιμετρικός Λευκωσίας, η αναβάθμιση των οδικών δικτύων Λάρνακας 
– Δεκέλειας και Δερύνειας – Σωτήρας και πάρα πολλά άλλα», πρόσθεσε.
Το έργο αποτελεί «ένα από τα μεγαλύτερα που έχουμε στον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Μεταφορών», είπε ο κ. Καρούσος.
Το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, η Αν. Διευθύντρια 
του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Ελένη Κασκίρη και εκ μέρους της εται-
ρείας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ IACOVOU - CYFIELD JOINT VENTURE» οι Γιώρ-
γος Ιακώβου, εκ μέρους της «IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTIONS) 
LIMITED», και Γιώργος Χρυσοχόος εκ μέρους της «CYFIELD 
CONSTRUCTION LIMITED», στην παρουσία του Υπουργού Μεταφο-
ρών, Επικοινωνιών και Έργων, και των Κοινοταρχών της περιοχής.
«Το συγκεκριμένο έργο εμπίπτει στον στρατηγικό σχεδιασμό για σύν-
δεση του εθνικού οδικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων, που έχει ως 
στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας, τον περιορισμό της αστυφιλίας, 
την αναζωογόνηση των περιοχών της ευρύτερης περιοχής Πιτσιλιάς 
και Ορεινής, αλλά και της ευρύτερης περιοχής Τροόδους», αναφέρεται. 
Παράλληλα, το έργο θα συμβάλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 
την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή, προστίθεται.
Ο Κοινοτάρχης Αγροκηπιάς, Σωτήρης Κυριακού, είπε ότι «ένα όραμα 
πολλών χρόνων παίρνει σάρκα και οστά». Σημείωσε ότι άκουσαν όλα 
αυτά τα χρόνια πολλές υποσχέσεις και ότι γι’ αυτούς, «είναι μεγάλη επι-
τυχία καθώς έχουν τηρηθεί όλα τα χρονοδιάγραμμα που έχουν συμφω-
νηθεί».
Εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες στον Υπουργό και στους Λειτουρ-
γούς του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων «που εργά-
στηκαν συνειδητά και είχαμε μια άψογη συνεργασία».
Επιπρόσθετα, ο Κοινοτάρχης Κλήρου, Νίκος Αλεξανδράκης, ανέφερε ότι 
είναι «μια μέρα ιστορική για τις γύρω Κοινότητες, καθώς ο αυτοκινητό-
δρομος Λευκωσίας – Παλαιχωρίου, «θα δώσει νέα ώθηση και ανάπτυξη 
στην περιοχή», συμπληρώνοντας ότι «λόγω αυτού του έργου θα σταμα-
τήσει η αστυφιλία στην περιοχή.

Υπογραφή σύμβασης έργου 
για τον αυτοκινητόδρομο 
Λευκωσίας – Παλαιχωρίου
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εδώ Κύπρος

Όλα τα θέματα που αφορούν 
στη συνομολόγηση 
συλλογικής σύμβασης 
για τους εργαζομένους με 
προσωπικά συμβόλαια 
στον Οργανισμό Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας, θα είναι 
ανοικτά προς συζήτηση κατά 
τη συνάντηση της προσεχούς 
Τρίτης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ 
ο εκπρόσωπος Τύπου 
του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος 
Χαριλάου, ο οποίος είπε πως 
πρέπει να αφεθεί ο διάλογος 
να εξελιχθεί, χωρίς να γίνονται 
οι οποιεσδήποτε προβλέψεις.

Ο 
κ. Χαριλάου μίλησε στο 
ΚΥΠΕ, με αφορμή τη 
νέα πρόταση για συνο-
μολόγηση συλλογικής 

σύμβασης για τους εργαζομένους, 
που προσλήφθηκαν από το 2019 
με προσωπικά συμβόλαια, η οποία 
παρουσιάστηκε χθες από τον Οργα-
νισμό στις συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΑ-
ΣΥΚΙ και ΠΑΣΥΝΟ.
Όπως μεταδόθηκε χθες από το 
Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η 
πρόταση του ΟΚΥπΥ έχει απογοη-
τεύσει τις συντεχνίες των εργαζομέ-
νων, αφού σύμφωνα με εκπροσώ-
πους τους «δεν είχε να παρουσιάσει 
τίποτα νεότερο».
Εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, οι οποίοι βρέθη-
καν χθες στα γραφεία του ΟΚΥπΥ, 
ώστε να παραλάβουν τη νέα πρό-
ταση, κάνουν λόγο για μια πρόταση 
«κατώτερη των περιστάσεων και 
των προσδοκιών» τους, η οποία 
δεν συμβάλλει καθόλου στην επί-
λυση του προβλήματος.
Οι ίδιοι θεωρούν ότι η νέα πρόταση 
του ΟΚΥπΥ δεν μπορεί να αποτελέ-
σει την οποιαδήποτε βάση συζήτη-
σης, για τη συνομολόγηση της συλ-
λογικής σύμβαση των εργαζομένων 
στον Οργανισμό.

Από την πλευρά του, ο κ. Χαριλάου 
εξέφρασε σήμερα την ελπίδα ότι 
στο τέλος της ημέρας μέσα από ένα 
γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο 
θα επέλθει συμφωνία, ούτως ώστε 
να συνομολογηθεί μία συλλογική 
σύμβαση, που να διασφαλίζει τους 
εργαζομένους, για σημειώσει ότι 
παράλληλα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη και η οικονομική αυτονο-
μία και η βιωσιμότητα του ΟΚΥπΥ, 
όπως προβλέπεται από το νόμο του.
«Εμείς θεωρούμε», είπε, «ότι μέσα 
από ένα γόνιμο και εποικοδομη-
τικό διάλογο θα επέλθει συμφωνία, 
ούτως ώστε να συνομολογηθεί μία 
συλλογική σύμβαση που να δια-
σφαλίζει τους εργαζομένους, αλλά 
από την άλλη θα πρέπει να λαμβά-
νεται υπόψη και η οικονομική αυτο-
νομία και η βιωσιμότητα του Οργα-
νισμού, όπως προβλέπεται και από 
τον νόμο του».
Σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Χαρι-
λάου, «ο ΟΚΥπΥ έπρεπε να καταθέ-
σει μια πρόταση για συνομολόγηση 
συλλογικής σύμβασης, πράγμα το 
οποίο έπραξε χθες το απόγευμα, 
στην παρουσία του 
Υπουργού Υγείας».
Όπως εξήγησε η 
χθεσινή συνάντηση 
δεν αποσκοπούσε 
στο να βρεθεί λύση 
και να γίνει υπο-
γραφή της σύμβα-
σης, συμπληρώνο-
ντας πως η χθεσινή 
συνάντηση ήταν για να κατατεθεί η 
πρόταση, όπως και έγινε.
Πρόσθεσε ότι για τη συζήτηση των 
θεμάτων, που άπτονται της συλλο-
γικής σύμβασης, έχει καθοριστεί 
συνάντηση στις 31 Ιανουαρίου, ενώ 
τόνισε πως Οργανισμός στη χθε-
σινή συνάντηση εξέφρασε τη βού-
λησή του να συζητήσει το οποιοδή-
ποτε θέμα εγερθεί.
Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις 
των εκπροσώπων των συντεχνιών, 
οι οποίοι κάνουν λόγο για μια πρό-

ταση «κατώτερη των περιστάσεων 
και των προσδοκιών» τους και πως 
η πρόταση που τους παρουσιά-
στηκε χθες δεν περιλαμβάνει βασι-
κές αρχές που διέπουν συλλογικές 
συμβάσεις άλλων ημιδημόσιων 
οργανισμών, ο κ. Χαριλάου παρέ-
πεμψε στη συνάντηση της Τρίτης, 
λέγοντας ότι εκεί «όλα τα θέματα θα 
είναι ανοικτά για συζήτηση».
«Στις 31 Ιανουαρίου όλα τα θέματα 
είναι ανοικτά προς συζήτηση. Να 
αφήσουμε τον διάλογο να εξελιχθεί, 
χωρίς να κάνουμε τις οποιεσδήποτε 
προβλέψεις», κατέληξε.
Υπενθυμίζεται ότι συνομολόγηση 
συλλογικής σύμβασης ζητούν 
πέραν των χιλίων εργαζομένων  
στον ΟΚΥπΥ, οι οποίοι προσλή-
φθηκαν από το 2019 με προσωπικά 
συμβόλαια.

ΠΑΣΥΔΥ: Η ΑΤΑ συνιστά 
κορυφαία κατάκτηση του 
συνδικαλιστικού κινήματος
Η ΑΤΑ συνιστά διαχρονικά μια 
κορυφαία κατάκτηση του συνδι-
καλιστικού κινήματος στην Κύπρο, 

αναφέρει σε εγκύ-
κλιο προς τα μέλη 
της η Κεντρική Γραμ-
ματεία της ΠΑΣΥΔΥ, 
ενόψει της αυριανής 
πανσυνδικαλιστικής 
κινητοποίησης.
«Για να έχει σήμερα 
ο εργαζόμενος στην 
ευρύτερη δημόσια 

υπηρεσία ένα σχετικά αξιοπρεπή 
μισθό αυτό οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στην ΑΤΑ που κερδήθηκε 
σταδιακά στα χρόνια πριν την οικο-
νομική κρίση του 2011», αναφέρει 
στην εγκύκλιο της η ΠΑΣΥΔΥ.
Προσθέτει πως το 2017 υπογρά-
φηκε τριετής συμφωνία για την ΑΤΑ 
η οποία προέβλεπε παραχώρηση 
της στο 50% του δείκτη τιμών κατα-
ναλωτή και καταβολή της μια φορά 
το χρόνο, νοουμένου ότι υπάρχει 
θετικός ρυθμός ανάπτυξης.

Η συμφωνία, σύμφωνα με την 
ΠΑΣΥΔΥ, καταλήγει με την πρόνοια 
ότι «κατά την περίοδο ισχύος της 
παρούσας Συμφωνίας συνεχίζεται 
ο Κοινωνικός Διάλογος με στόχο 
κατά την εκπνοή της περιόδου της 
παρούσας Συμφωνίας να επιτευχθεί 
νέα ρύθμιση απόδοσης της ΑΤΑ στη 
βάση της φιλοσοφίας της ΑΤΑ».

Δεν πληρώνονται όσοι 
συμμετέχουν στην πανα-
περγία
Δεν θα πληρωθούν τις ώρες που θα 
απουσιάζουν από την εργασία τους 
όσοι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν 
στην παναπεργία της Πέμπτης.  
Σύμφωνα με τον ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέα 
Μάτσα, ο χρόνος της απεργίας 
δεν πληρώνεται εκτός αν υπάρ-
χει συνεννόηση με τον εργοδότη. 
Αλλά υπό κανονικές συνθήκες δεν 
καταβάλλεται. Για παράδειγμα αν 
σήμερα απεργήσει κάποιος τρεις 
ώρες θα του αφαιρεθούν τρεις 
ώρες και ισχύει και για τον ιδιωτικό 
και τον δημόσιο τομέα.
Εξάλλου και σε κάποια επαγγέλ-
ματα υπάρχει το απεργιακό ταμείο 
που στηρίζει τους εργαζόμενους 
που προχωρούν σε κινητοποιήσεις.
Σύμφωνα με εγκύκλιο της ΟΕΒ, κατά 
πάγια αρχή του εργατικού δικαίου, 
της νομολογίας και του συστήμα-
τος εργασιακών σχέσεων, οι ώρες/
μέρες αποχής από την εργασία 
λόγω απεργίας είναι άνευ απολα-
βών για τον απεργούντα εργαζό-
μενο, τονίζοντας την ίδια ώρα, ότι 
απαγορεύεται ρητά ο εκφοβισμός 
και η παρενόχληση από οποιονδή-
ποτε περιλαμβανομένου του εργο-
δότη ή εκπροσώπου του, συνδικα-
λιστή, απεργού ή εργαζομένου για 
να εξαναγκαστεί οποιοδήποτε πρό-
σωπο να πράξει ή να παραλείψει 
κάτι το οποίο, το εν λόγω πρόσωπο 
δικαιούται κατά νόμο να πράξει ή 
να παραλείψει, δηλαδή να εμποδι-
στεί είτε να εργαστεί είτε να απερ-
γήσει.

Η διοίκηση επιχειρήσεων 
και τα νομικά ήταν το 2021 
τα δημοφιλέστερα θέματα 
σπουδών στην Κύπρο, σύμ-
φωνα με πληροφοριακό γρά-
φημα (infographic) που εξέ-
δωσε η Στατιστική Υπηρε-
σία με αφορμή τη χθεσινή 
διεθνή ημέρα για την εκπαί-
δευση.
Ειδικότερα, τα δύο αυτά 
θέματα σπουδών φαίνεται να 
προτιμούν οι άνδρες με ποσο-
στό πέραν του ενός τρίτου 
(33,5%), ενώ για τις γυναίκες 
το ποσοστό αντιστοιχούσε 
στο 26,5%.
Ακολουθούν οι Τέχνες και 
Ανθρωπιστικές Σπουδές με 
τις γυναίκες να διαθέτουν το 
υψηλότερο ποσοστό με 17,7% 
με το αντίστοιχο ποσοστό 
μεταξύ των ανδρών να περιο-
ρίζεται στο 7,1%.
Στην τρίτη θέση βρίσκονται τα 
θέματα των Κοινωνικών Επι-
στημών, της Δημοσιογραφίας 
και της Βιβλιοθηκονομίας, με 
την προτίμηση να είναι ψηλό-
τερη στις γυναίκες με ποσο-
στό 14,9% με το αντίστοιχο 
ποσοστό στους άνδρες να βρί-
σκεται στο 9,6%.
Ψηλότερα ποσοστά προτί-
μησης στους άνδρες παρου-
σιάζουν τα θέματα Μηχανι-
κής, Μεταποίησης και Κατα-
σκευών με 19,6% ενώ το αντί-
στοιχο ποσοστό των γυναι-
κών βρίσκεται στο 6%, ενώ 
συντριπτικά ψηλότερα ποσο-
στά παρουσιάζουν οι γυναί-
κες στα παιδαγωγικά με 11,8% 
με το αντίστοιχο ποσοστό 
μεταξύ των ανδρών να περιο-
ρίζεται στο 1,6%.
Υψηλό ποσοστό προτίμησης 
παρουσιάζουν οι άνδρες στον 
τομέα της Τεχνολογίας Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών, 
με 8,6%, ενώ το αντίστοιχο 
των γυναικών ανέρχεται στο 
2,4%.
Στον τομέα της Υγείας και 
της Κοινωνικής Προσ τα-
σίας, τα ποσοστά ήταν 11,3% 
στις γυναίκες και 9,1% στους 
άνδρες.

Αυτά είναι τα πιο 
δημοφιλή θέματα 
σπουδών στην 
Κύπρο

Ανοικτά προς συζήτηση όλα τα θέματα στη 
συνάντηση για συλλογική σύμβαση
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Υ
πολείπεται ενάμιση λεπτό πριν α-
πό τα μεσάνυχτα και αυτό σημαί-
νει ότι η ανθρωπότητα δεν βρι-
σκόταν ποτέ τόσο κοντά σε ένα 

παγκόσμιο κατακλυσμιαίο γεγονός: η ο-
μάδα των επιστημόνων που διαχειρίζεται 
το «Ρολόι της Αποκάλυψης», το οποίο δεν 
μετρά τον χρόνο αλλά το τέλος του κόσμου, 
προειδοποίησε σήμερα για τον κίνδυνο, 
επικαλούμενη τον πόλεμο στην Ουκρανία 
και όχι μόνο.
Το Bulletin of Atomic Scientists, που από 
το 1947 έχει αναλάβει αυτό το «συμβο-
λικό» έργο, αποκάλυψε στη συνέντευξη 
Τύπου που παραχώρησε στην Ουάσιν-
γκτον τη νέα «ώρα» που δείχνει το ρολόι, 
το οποίο μετρά πόσο κοντά βρίσκεται η 
ανθρωπότητα σε μια παγκόσμια κατα-
στροφή. Οι δείκτες προχώρησαν κατά 10 
δευτερόλεπτα και πλέον απομένουν μόλις 
90 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, 
την ώρα που όλοι εύχονται να μην σημά-
νει ποτέ.

Από το 2020, το ρολόι έδειχνε 100 δευτε-
ρόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα. Οι δεί-
κτες τώρα κινήθηκαν ακόμη περισσότερο 
προς τα εμπρός «κοντύτερα στα μεσάνυχτα 
από ποτέ άλλοτε» ανέφεραν οι επιστήμο-
νες κάνοντας λόγο για «τους εντεινόμενους 
κινδύνους από τον πόλεμο στην Ουκρανία, 
αλλά όχι μόνο».
Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το ρολόι 
έδειχνε 7 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Το 
1992, με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, 
οι δείκτες υποχώρησαν στα 17 λεπτά πριν 
από τα μεσάνυχτα. Το 1953, το 2018 και το 
2019 είχαν φτάσει στα 2 λεπτά πριν από τα 
μεσάνυχτα.
Το Bulletin of Atomic Scientists ιδρύθηκε 
το 1945 από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν και 
άλλους επιστήμονες που εργάστηκαν στο 
σχέδιο Μανχάταν για την κατασκευή της 
πρώτης ατομικής βόμβας. Κάθε χρόνο οι 
ειδικοί αυτοί «κινούν» τους δείκτες του 
ρολογιού, εξετάζοντας την κατάσταση που 
επικρατεί στον κόσμο.

Ο
ι Aμερικανικές και οι Γερμανικές 
αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι 
εξάρθρωσαν ένα από τα σημα-
ντικότερα δίκτυα επιθέσεων με 

λυτρισμικό παγκοσμίως, το Hive, το οποίο 
φέρεται να έβαλε στο στόχαστρό του 1.500 
επιχειρήσεις και οργανισμούς σε 80 χώρες.
«Την περασμένη νύχτα, το υπουργείο Δικαι-
οσύνης εξάρθρωσε ένα διεθνές δίκτυο 
που, χρησιμοποιώντας λογισμικό εκβία-
σης, έλαβε ή προσπάθησε να αποσπάσει 
λύτρα ύψους εκατομμυρίων δολαρίων από 
τα θύματά του», είπε ο Αμερικανός υπουρ-
γός Μέρικ Γκάρλαντ στη συνέντευξη Τύπου 
που παραχώρησε.
Οι διακομιστές της οργάνωσης κατασχέθη-
καν και η ομοσπονδιακά αστυνομία έθεσε 
υπό τον έλεγχό της τον ιστότοπό της στο 
σκοτεινό διαδίκτυο (darw web), τον ανώ-
νυμο διαδικτυακό ιστό που δεν χρησιμο-
ποιούν οι απλοί χρήστες.
Η επιχείρηση έγινε σε συνεργασία με τις 
αστυνομικές αρχές της Γερμανίας, της 
Ολλανδίας και τη Europol, ανέφερε ο διευ-
θυντής του FBI Κρίστοφερ Ρέι, διευκρινί-
ζοντας ότι η έρευνα συνεχίζεται και όσοι 
εμπλέκονται με το Hive κινδυνεύουν να 
συλληφθούν. Ο Ρέι κάλεσε επίσης τους 
πολίτες να μάθουν τους κανονισμούς που 
αφορούν τις διαβαθμισμένες πληροφορίες 
και να τις χειρίζονται καταλλήλως.
Η οργάνωση Hive εμφανίστηκε για πρώτη 
φορά τον Ιούνιο του 2021 και φέρεται ότι 
συγκέντρωσε περισσότερα από 100 εκα-
τομμύρια δολάρια από λύτρα. Τα μέλη της 
διείσδυαν σε πληροφοριακά συστήματα 
με παράνομο λυτρισμικό, κρυπτογραφού-
σαν τα δεδομένα των εταιρειών και απαι-
τούσαν να τους καταβληθούν χρήματα για 
να ξεμπλοκάρουν τα δίκτυα. Σύμφωνα με 
εταιρείες που ειδικεύονται στην κυβερνο-
ασφάλεια, το λυτρισμικό της Hive χρησι-

μοποιήθηκε εναντίον αμερικανικών νοσο-
κομείων, στη γερμανική αλυσίδα καταστη-
μάτων ηλεκτρικών ειδών Telemarkt και 
στην ινδική αυτοκινητοβιομηχανία Tata. Οι 
εισαγγελικές αρχές της Στουτγάρδης, στη 
Γερμανία, εκτιμούν ότι η ομάδα ευθύνεται 
για περισσότερες από 1.500 επιθέσεις σε 
όλον τον κόσμο, οι 70 εκ των οποίων έγιναν 
στη Γερμανία.
Τον περασμένο Ιούνιο, το FBI κατάφερε 
να διεισδύσει στο δίκτυο της Hive και απέ-
κτησε το κλειδί αποκρυπτογράφησης που 
χρησιμοποιούσε η ομάδα. Τους επόμε-
νους μήνες, το έδωσε σε θύματα των χάκερ 
σε όλον τον κόσμο, αποτρέποντας έτσι την 
καταβολή λύτρων ύψους συνολικά 130 
εκατομμυρίων δολαρίων, είπε ο Κρίστο-
φερ Ρέι.
Η ομοσπονδιακή αστυνομία έδωσε το 
κλειδί και στα προηγούμενα θύματα του 
Hive, ώστε να ανακτήσουν το σύνολο των 
δεδομένων τους.
«Δυστυχώς, τους τελευταίους επτά μήνες 
ανακαλύψαμε ότι μόνο το 20% των θυμά-
των της Hive ενημέρωσε την αστυνομία», 
σχολίασε, καλώντας όλες τις εταιρείες, υπη-
ρεσίες και οργανισμούς να επικοινωνούν 
αμέσως με τις αρχές εάν δεχτούν κυβερνο-
επίθεση.
Η εισαγγελία της Στουτγάρδης διευκρί-
νισε ότι η επιχείρηση των αρχών, με την 
κωδική ονομασία Dawnbreaker, ξεκίνησε 
με αφορμή την έρευνα που είχε ξεκινήσει 
η ίδια έπειτα από επιθέσεις σε εταιρείες της 
περιοχής οι οποίες «δεν υπέκυψαν στον 
εκβιασμό και ενημέρωσαν τις αρχές». «Για 
άλλη μία φορά, αποδείχθηκε ότι η συνερ-
γασία και αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ 
των ηπείρων είναι το κλειδί για την απο-
τελεσματική αντιμετώπιση του κυβερνοε-
γκλήματος», είπε ο Ούντο Φόγκελ, ο αρχη-
γός της αστυνομίας του Ρόιτλιγκεν.

Μ. Γκάρλαντ: Εξαρθρώθηκε το δίκτυο 
Hive που έκανε κυβερνοεπιθέσεις και 
απέσπασε 100 εκ. δολάρια από λύτρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
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Το «Ρολόι της Αποκάλυψης» 
δείχνει 90 δευτερόλεπτα πριν τα 
μεσάνυχτα 

Α
μερικανικά μέσα ενημέρωσης 
επικαλούνται πηγές τους, σύμ-
φωνα με τις οποίες ο πρόεδρος 
Τζο Μπάιντεν ενδέχεται να ε-

πισκεφθεί την Ευρώπη για να τιμήσει την 
επέτειο της εισβολής της Ρωσίας στην 
Ουκρανία.
Η πληροφορία αυτή αναφέρθηκε πρώτα 
από το NBC και στη συνέχεια επιβεβαι-
ώθηκε από πηγές του CNN.
Αναφέρθηκε ότι το μελλοντικό ταξίδι του 
Μπάιντεν δεν έχει ακόμη οριστικοποιη-
θεί και δεν έχουν καθοριστεί οι λεπτο-
μέρειές του.
Σύμφωνα με πηγή του CNN, ένας από 
τους σταθμούς του ταξιδιού του Μπάι-
ν τεν μπορεί να είναι η Πολωνία. 
Ωστόσο, η πηγή ανέφερε ότι η πιθανό-
τητα επίσκεψης του Αμερικανού προέ-
δρου στην Ουκρανία είναι εξαιρετικά 
μικρή, δεδομένης της κατάστασης ασφα-
λείας.
Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της 
ρωσικής εισβολής, ο Μπάιντεν επισκέ-

φθηκε τις Βρυξέλλες και την Πολωνία για 
να εκφράσει έτσι την αλληλεγγύη του 
στην Ουκρανία και τους συμμάχους της.
Σύμφωνα με το NBC, στην επέτειο της 
εισβολής, η κυβέρνηση Μπάιντεν μπο-
ρεί επίσης να ανακοινώσει ένα νέο φιλό-
δοξο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για 
την Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν 
ενδέχεται να επισκεφθεί την Ευρώπη 
κατά την επέτειο της ρωσικής εισβολής
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Ο 
διευθυντής της βρετανικής υ-
πηρεσίας πληροφοριών GCHQ, 
Τζέρεμι Φλέμινγκ, θα παραιτη-
θεί στο τέλος της θητείας του 

αργότερα φέτος, ανακοίνωσε σήμερα η υ-
πηρεσία.
Ο Φλέμινγκ, ο οποίος είναι διευθυντής της 
GCHQ από τον Απρίλιο του 2017, θα συνε-
χίσει να είναι επικεφαλής και να επιβλέπει 
τις εργασίες στην υπηρεσία μέχρι το καλο-
καίρι, ανέφερε η GCHQ στην ανακοίνωσή 

της.
«Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, θα 
διεξαχθεί ένας εσωτερικός διαγωνισμός 
δημοσίων υπηρεσιών για τον προσδιορι-
σμό του διαδόχου», πρόσθεσε.
Τον Οκτώβριο, ο Φλέμινγκ σε μια ομιλία 
του κατηγόρησε την Κίνα ότι χρησιμοποιεί 
τις οικονομικές και επιστημονικές δυνά-
μεις της για να χειραγωγήσει τεχνολογίες 
με τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την παγκό-
σμια ασφάλεια.

Ω
ς ένα «νέο και επιθετικό βήμα» 
της Δύσης περιγράφουν τα διε-
θνή ειδησεογραφικά δίκτυα την 
μαζική αποστολή υπερσύγχρο-

νων δυτικών αρμάτων μάχης στην Ουκρα-
νία, μετά τη θετική απάντηση στο αντίστοιχο 
ουκρανικό αίτημα, την οποία έδωσαν χθες 
οι δύο από τις πλέον «πλούσιες» σε τεθωρα-
κισμένα χώρες στον κόσμο, δηλαδή οι ΗΠΑ 
και η Γερμανία.
Η χιονοστιβάδα των διεθνών αντιδράσεων 
προς το πρόσωπο του Γερμανού Καγκελά-
ριου, Όλαφ Σόλτς εξαιτίας της αρχικής άρνη-
σής του να απελευθερώσει δεκάδες γερμα-
νικά άρματα μάχης Leopard 2 προς το Κίεβο, 
ώστε να οργανώσουν την αντεπίθεση των 
Ουκρανών στο εξής, αλλά και οι εντάσεις 
στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπι-
σμού στο Βερολίνο, είχαν ως αποτέλεσμα 
ο Γερμανός Καγκελάριος να ανάψει τελικά 
χθες το «πράσινο φως», 
εγκρίνοντας την αποστολή 
δύο ταγμάτων Leopard 2 
στην Ουκρανία, ακόμη και 
αν αυτά χρειαστούν – στο 
καλό σενάριο- κάποιες βδο-
μάδες, για να τεθούν προς 
χρήση. Στο πρώτο κύμα της 
αποστολής αρμάτων μάχης 
από τη Γερμανία συμπερι-
λαμβάνονται 14 στον αριθμό, με τον Γερμανό 
Καγκελάριο να δηλώνει χθες πως «έχουμε 
προχωρήσει βήμα βήμα και οδηγηθήκαμε 
σε αυτήν την απόφαση», δηλαδή να «προμη-
θεύσουμε την Ουκρανία με άρματα μάχης».
Την ίδια ώρα, στην απόφαση του Γερμα-
νού Καγκελάριου καταλυτικά φαίνεται πως 
βάρυνε η χθεσινή ανακοίνωση από πλευ-
ράς του Αμερικανού Προέδρου, Τζο Μπάι-
ντεν ότι οι ΗΠΑ θα αποστείλουν 31 άρματα 
μάχης τύπου Abrams αξίας 400 εκατομ-
μυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, ακόμη 
και αν η άφιξή τους επί ουκρανικού εδά-
φους πραγματοποιηθεί μετά από αρκετούς 
μήνες κι ενώ η διαδικασία ανεφοδιασμού 
τους θεωρείται ως εξαιρετικά αμφίβολη με 
βάση τις συνθήκες πολέμου που επικρα-
τούν στην Ουκρανία. Ωστόσο, ενθυμούμε-
νος τα χθεσινά γενέθλια του Ουκρανού Προ-
έδρου, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο Αμερικανός 
Πρόεδρος τόνισε πως «η δέσμευση για βοή-
θεια στην Ουκρανία αποτελεί παγκόσμια 
δέσμευση», εγκωμιάζοντας παράλληλα τη 
Γερμανία για την τελική της απόφαση. Σύμ-
φωνα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, «πρόκειται 
για άρματα μάχης με τις μεγαλύτερες δυνα-

τότητες στον κόσμο», τη στιγμή που «οι ΗΠΑ 
θα παράσχουν στην Ουκρανία τεχνογνωσία 
και εκπαίδευση ώστε να διασφαλίσουν ότι 
τα άρματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν στη 
μάχη», πρόσθεσε.
Η κοινή στάση ΗΠΑ -Γερμανίας έκανε τους 
Συμμάχους στο βόρειο ημισφαίριο να ανα-
θαρρήσουν, με το Γ.Γραμματέα του ΝΑΤΟ, 
Γενς Στόλτενμπεργκ να δηλώνει χθες, μέσω 
Twitter, πως «σε μια κρίσιμη στιγμή για τον 
πόλεμο που εξαπολύθηκε από τη Ρωσία, 
μπορούν να βοηθήσουν την Ουκρανία να 
αμυνθεί, να νικήσει και να τον κερδίσει ως 
ανεξάρτητο κράτος», με δεδομένο ότι τα 
άρματα μάχης δίνουν πολύ μεγάλη δύναμη 
πυρός στους Ουκρανούς, ώστε αφενός να 
ανακαταλάβουν εδάφη που απώλεσαν από 
τον περασμένο Φεβρουάριο και εξής και 
αφετέρου να πραγματοποιήσουν σειρά από 
επιθέσεις στις ρωσικές γραμμές ανεφοδια-

σμού.
Παράλληλα, η συντονι-
σμένη στάση ΗΠΑ -Γερμα-
νίας άνοιξε έναν νέο διά-
δρομο αποστολής αρμά-
των μάχης στο Κίεβο από 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
πολλαπλασιάζοντας τον 
αριθμό που αναμένεται να 
διατεθούν προς την Ουκρα-

νία, όταν μάλιστα οι στρατιωτικοί επιτελείς 
του Κιέβου ανεβάζουν στα 300 τα απο-
λύτως απαραίτητα για την αναχαίτιση του 
αντιπάλου. Στην κατεύθυνση αυτή, διατε-
θειμένη να παραδώσει στην Ουκρανία 30 
άρματα μάχης Τ-72, εφόσον λάβει άρματα 
δυτικής κατασκευής για να τα αντικαταστή-
σει, εμφανίστηκε χθες η κυβέρνηση της Σλο-
βακίας, ενώ την παράδοση αρμάτων μάχης 
Leopard 2 στο Κίεβο γνωστοποίησε χθες 
και ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Μπιορν 
Άριλντ Γκραμ. Παράλληλα, ανοιχτή στην 
προμήθεια γερμανικής κατασκευής αρμά-
των μάχης Leopard 2 στους αμυνόμενους 
είναι και η Ισπανία, για να ακολουθήσει η 
Ολλανδία ως έτοιμη να παραδώσει άρματα 
μάχης στο Κίεβο, ανεβάζοντας την ψυχολο-
γία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών αναφο-
ρικά με την τελική έκβαση του πολέμου. Στον 
απόηχο της κοινής στάσης ΗΠΑ – Γερμανίας, 
η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πολω-
νία δεν έκρυψαν την ικανοποίησή τους για 
τη χθεσινή εξέλιξη, τη στιγμή που το Παρίσι 
προετοιμάζει την αποστολή πιο ελαφρών 
οχημάτων μάχης, δικής του κατασκευής το 
επόμενο διάστημα, στο μέτωπο.

διεθνή νέα

Βρετανία: Ο διευθυντής της υπηρεσίας 
αντικατασκοπείας GCHQ θα παραιτηθεί 
εντός του 2023

Abrams και Leopard 2 το «δώρο 
γενεθλίων» του Ζελένσκι από τη 
Δύση

ΗΠΑ: «Εγκληματική οργάνωση» η 
ρωσική ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία 
Wagner

Ο
ι Ηνωμένες Πολιτείες χαρα-
κτήρισαν επίσημα σήμερα τη 
ρωσική ιδιωτική στρατιωτι-
κή εταιρεία Wagner διεθνή ε-

γκληματική οργάνωση, δεσμεύοντας τα 
περιουσιακά της στοιχεία στις ΗΠΑ, ε-
πειδή βοήθησε τον ρωσικό στρατό στον 
πόλεμο της Ουκρανίας.
Τον περασμένο μήνα ο Λευκός Οίκος 
δήλωσε ότι ο Όμιλος Wagner είχε παρα-
λάβει ένα φορτίο όπλων από τη Βόρεια 
Κορέα για να βοηθήσει στην ενίσχυση 
των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, 
σε μια ένδειξη του διευρυνόμενου ρόλου 
του ομίλου στην εν λόγω σύγκρουση.
Η αμερικανική κυβέρνηση απαρίθμησε 
επίσης ορισμένα άτομα και οντότητες 
στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις για 
τις σχέσεις τους με την εταιρεία Wagner, 
την οποία κατηγορεί όχι μόνο για τη συμ-
μετοχή της στη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία αλλά και για την εμπλοκή της 
σε εγκλήματα που έχει διαπράξει σε 
άλλες χώρες.
«Οι συνεργάτες της Wagner συμμετέ-
χουν στις συνεχιζόμενες εγκληματικές 
δράσεις, συμπεριλαμβανομένων μαζι-
κών εκτελέσεων, βιασμών, απαγω-
γής παιδιών και διαπομπεύσεις στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στο 
Μάλι» αναφέρεται στην ανακοίνωση του 
υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.
«Οι σημερινές κυρώσεις κατά του ομί-
λου Wagner, καθώς και οι νέες κυρώ-
σεις κατά των εταίρων τους και άλλων 

εταιρειών που υποστηρίζουν τη ρωσική 
στρατιωτική μηχανή, θα εμποδίσουν 
περαιτέρω τον Πούτιν να την εξοπλίσει» 
δήλωσε η υπουργός Οικονομικών Τζά-
νετ Γιέλεν.
Ταυτόχρονα με την επιβολή κυρώσεων 
κατά της Wagner το Υπουργείο Οικονο-
μικών των ΗΠΑ πρόσθεσε τα ονόματα 
19 Ρώσων στον κατάλογο κυρώσεων, 
μεταξύ των οποίων ο αναπληρωτής πρω-
θυπουργός Ντενίς Μαντούροφ, ο κυβερ-
νήτης του Ταταρστάν Ρουστάμ Μινιχά-
νοφ και η σύζυγός του Γκουλσίνα Μινι-
χάνοβα, ο διευθυντής της Ομοσπονδι-
ακής Υπηρεσίας Φυλακών (FSIN) Αρκά-
ντι Γκόστεφ, ο διευθυντής της FSIN στο 
Ροστόφ Ντμίτρι Μπεζρούκι, ο επικεφα-
λής της προεδρικής διοίκησης του Κρατι-
κού Συμβουλίου Αλεξάντρ Χαρίτσεφ και 
ο ιδρυτής της εταιρείας τηλεπικοινωνιών 
Skarlet με την εμπορική επωνυμία Yota 
Σεργκέι Αντονίεφ.
Κυρώσεις επιβλήθηκαν στον επικεφαλής 
του ομίλου «Καλάσνικοφ» Άλαν Λουσνι-
κόφ.
Στο κατάλογο έχουν συμπεριληφθεί και 
ρωσικές εταιρείες του ναυπηγοκατα-
σκευαστικού τομέα και της πολεμικής 
βιομηχανίας- πρόκειται για τον όμιλο 
Almaz-Antei και τον γενικό διευθυντή 
του Γιάν Νόβικοφ, η αεροπορική εται-
ρεία μεταφορών Aviakon Chitotrans και 
ορισμένα αεροσκάφη που της ανήκουν 
καθώς και μερικές εταιρείες που σχετίζο-
νται με την Rostec.
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οικογένεια

Δ
υο κουλούρια πέντε φρά-

γκα!!! Δύο κουλούρια πέ-

ντε φράγκα!!!”, η βροντερή 

φωνή του κουλουρτζή στο 

καρότσι με την λευκή τέντα.

Δεν άφηνε το πόστο του μήτε με ήλιο 

μήτε με βροχή. Περνούσα κάθε μέρα 

από το ίδιο σημείο. Στη πλατεία της 

Κυψέλης με τα δένδρα γεμάτα φύλ-

λα,και τα τραπεζάκια με τους πρωινούς 

καφέδες να δίνουν μυρωδιά και ζεστα-

σιά στο κόσμο.

Ο κυρ Γιάννης με τη καθαρή ποδιά, 

και το χαμόγελο στα χείλη, και να τα 

κουλούρια πίσω από το πεντακάθαρο 

τζάμι του καροτσ ιού. Μεγάλα ολο-

στρόγγυλα με ψημένη κόρα και μπό-

λικο σουσάμι και στη σειρά νοικοκυ-

ρεμένα το ένα πάνω στο άλλο.

«Καλημέρα κυρ. Γιάννη τα γνωστά».

-Καλώς την κόρη τη ξανθιά. Έτοιμη σε 

έχω ψυχούλα μου. Καλή σου ώρα!!!

-Ευχαριστώ κυρ Γιάννη!

Έδινα τα πέντε φράγκα και η ευγένεια, 

η ευγνωμοσύνη του, γ ια το μεροκά-

ματο θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη 

μου.

Τον καλιορίζαμε όλοι σ το γραφείο. 

Σχεδόν οι περισσότεροι σταματούσαμε 

στον κυρ Γιάννη με τα τραγανά κουλού-

ρια. Έτσι την βγάζαμε ως το απόγευμα 

που έκλεινε η εφημερίδα.

Ο καιρός περνούσε, η συνήθεια δεν 

άλλαζε… και γερνούσε ο κυρ Γιάννης 

μια έτρεμαν τα χέρια του από το κρύο, 

μια από τη ζ έσ τη ξεροσ τάλιαζε να 

ζήσει τη φαμίλια του. Ο πλανόδιος της 

καρδιάς μας ήταν σαν οικογένεια μας

Και ήρθαν οι καιροί που άλλαξαν… 

Και σ την γωνία δίπλα από τον κου-

λουρτζή μας νέος φούρνος ξε τρύ-

πωσε… Ψωμιά, τυρόπιτες γλυκά, κου-

λούρια…και σ ιγά σ ιγά η περιέργεια 

αραίωσε την πελατεία του κυρ Γιάννη.

Μα δεν χάθηκε ποτέ η ελπίδα του, ούτε 

το γλυκό του χαμόγελο. Γεμάτος αξι-

οπρέπεια συνέχισε να χαιρετά τους 

χαμένους πελάτες του…

Μπήκα και εγώ στο φούρνο με ενο-

χέ ς… Δυο κουλούρια παρακαλώ…

και αντί να ακούσω «ευχαριστώ» από 

τον ιδιοκτήτη άκουσα εμένα να ευχα-

ριστώ… Και ας πλήρωσα κάτι παρα-

πάνω.. Χέρια μηχανικά αδιάφορα…

Εκείνη τη μέρα δεν είχε γεύση το κου-

λούρι.

Το επόμενο πρωί έτρεξα με αγωνία να 

πάρω το πρωινό μου…

-Καλημέρα κυρ Γιάννη τα γνωστά!!!

– Καλημέρα κόρη μου, τρεμάμενη η 

φωνή του δικού μας ανθρώπου…κρά-

τησα με κόπο τη συγκίνηση…και εγώ 

και αυτός… και οι συνάδελφοι σ την 

ουρά του καροτσιού.

Οι εποχέ ς αλ λάζουν..  η ευγέ νε ια 

νικάει.

«Ο κουλουρτζής – Οι εποχές 
αλλάζουν, η ευγένεια νικάει…»

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

Πρέπει να δίνουμε στα παιδιά μας 
όλα όσα μας ζητάνε;

«
Θέλω να παίξω online παιχνίδια 
όλο το απόγευμα», «Δε θέλω να 
κάνω μπάνιο», «Αγόρασέ μου έ-
να καινούριο tablet σε παρακα-

λώ»… Αυτές είναι λίγες μόνο από τις α-
παιτήσεις στις οποίες μπορεί να υποχω-
ρήσει ένας γονιός προκειμένου να απο-
φύγει να δει δάκρυα στα μάτια του παι-
διού, γκρίνια ή έκρηξη θυμού.
Πόσο «επικίνδυνη» μπορεί να αποβεί η 
καλή μας πρόθεση να μη λείψει τίποτα 
απ’ τα παιδιά μας;

Οι συνέπειες του να προσφέρουμε 
στα παιδιά μας όλα όσα μας ζητούν

Έλλειψη υπομονής
Τα παιδιά αρχίζουν να νιώθουν απο-
γοήτευση όταν δεν παίρνουν αυτό που 
θέλουν, ειδικά στην ηλικία μεταξύ 2 και 

4 ετών.
Η απογοήτευση είναι ένα σημαντικό και 
απαραίτητο συναίσθημα που καθιστά τα 
παιδιά ικανά να αντιμετωπίσουν πιθα-
νές μελλοντικές προκλήσεις. Εάν τα παι-
διά έχουν όλα όσα θέλουν, δεν έχουν 
τη δυνατότητα να βιώσουν το πολύτιμο 
αυτό συναίσθημα, γεγονός που μεγα-
λώνοντας τα καθιστά ανίκανα να το ανε-
χθούν, πόσο μάλλον να το διαχειριστούν.
Είναι πολύ πιθανό, ένα παιδί που τα 
έχει όλα, όταν ως ενήλικας κάτι του πάει 
«στραβά» να μην μπορεί να λειτουργή-
σει, ούτε να προσπαθήσει για να επιτύχει 
εκείνο που θέλει.

Θλίψη
Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, το επίπεδο 
των απαιτήσεών τους αυξάνεται. Εάν 
δεν αγοράσετε ή δεν τους δώσετε αυτό 
που θέλουν, μπορεί να γίνουν επιθε-
τικά επειδή δεν μπορούν να ελέγξουν τα 
συναισθήματά τους. Όταν φτάσουν στην 
εφηβεία, αυτό είναι πιθανό να μετατρα-
πεί σε θλίψη ή ακόμη και σε κατάθλιψη.

Άγχος
Όταν τα παιδιά έχουν τα «πάντα», δεν 
προλαβαίνουν να τα χρησιμοποιήσουν 
και να τα ευχαριστηθούν. Αντίθετα, απλά 

χάνονται στο σωρό, μια κατάσταση που 
μόνο άγχος μπορεί να τους προκαλέσει.

Νεύρα
Όταν δε χαλάμε ποτέ χατίρι σε ένα παιδί, 
είναι λογικό να πιστεύει από ένα σημείο 
και μετά πως οι γονείς του είναι υποχρε-
ωμένοι να το υπακούν σε κάθε του απαί-
τηση. Το παραμικρό λοιπόν «όχι» μπο-
ρεί να προκαλέσει νεύρα και εκρήξεις 
θυμού.
Όταν συμβαίνει αυτό, αποφύγετε τις 
απειλές. Αντίθετα, μιλήστε στο παιδί με 
ψυχραιμία δείχνοντάς του όμως την όλη 
σας δυσαρέσκεια σε σχέση με αυτή του 
τη συμπεριφορά.

Περαιτέρω πιθανοί κίνδυνοι για το παιδί:
Επίδειξη εγωιστικής συμπεριφοράς.
Επιθετικότητα.

Έλλειψη ενσυναίσθησης.
Ευθυνοφοβία.

4 Συμβουλές για να αλλάξετε την 
κατάσταση
#1 Σταματήστε να λέτε σε όλα «ναι» και 
αρνηθείτε περιττές απαιτήσεις. Εάν το 
παιδί θελήσει κάτι, δείξτε του πως θα 
πρέπει να το κερδίσει ανάλογα με τα επι-
τεύγματά του που θα πρέπει φυσικά να 
συμβαδίζουν με την ηλικία και τις ικανό-
τητές του.
#2 Είναι σημαντικό να προσέχετε τον 
τρόπο που λέτε «όχι». Κάντε το με αγάπη, 
μα και σταθερότητα. Θυμηθείτε πως με 
αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε στην υγιή 
του ανάπτυξη.
#3 Κάντε υπομονή. Εάν τα παιδιά σας 
θέλουν κάτι και δεν τους το δίνετε, μπο-
ρεί να αντιμετωπίσετε ,όπως προείπαμε, 
ένα συναισθηματικό ξέσπασμα. Θα 
περάσει. Μείνετε ήρεμοι και διατηρήστε 
τον αυτοέλεγχό σας κάθε στιγμή.
#4 Μην αισθάνεστε άσχημα που λέτε στο 
παιδί σας «όχι». Μην ξεχνάτε πως όλο 
αυτό γίνεται για καλό και πως το παιδί 
σας σίγουρα μια μέρα θα σας ευχαρι-
στεί για όσα του προσφέρατε και που δεν 
ήταν παραπάνω από εκείνα που πραγμα-
τικά χρειαζόταν.

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;

Γράφει η Λίτσα Αλιβιζάτου
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υγεία

Υ
πάρχει η κοινή αντίληψη ό-
τι η ημικρανία είναι ένας α-
κόμη πονοκέφαλος, όμως 
σύμφωνα με τους ειδικούς, 

πρόκειται για μια πιο σύνθετη, νευ-
ρολογική κατάσταση, με συμπτώματα 
που μπορεί να διαρκέσουν ώρες, α-
ποδιοργανώνοντάς σας εντελώς από 
την καθημερινή σας ρουτίνα.
«Η καλύτερη μέθοδος είναι να 
κάνετε μικρές αλλαγές στον τρόπο 
ζωής σας», προτείνει ο Rohit Reddy, 
νευρολόγος με εξειδίκευση στους 
πονοκεφάλους στην ιατρική κλινική 
Dartmouth Hitchcock Clinics και κλι-
νικός συνεργάτης της Ιατρικής Σχολής 
Geisel στο Πανεπιστήμιο Dartmouth. 

1. Διατηρήστε ένα σταθερό 
πρόγραμμα ύπνου
Ένας ποιοτικός ύπνος είναι απαραί-
τητος, ώστε να μπορέσει ο εγκέφα-
λος να ξεκουραστεί και να αναρρώ-
σει από την κούραση της ημέρας. 
Είναι, επομένως, καλύτερο να δημι-
ουργήσετε ένα σταθερό πρόγραμμα 
ύπνου, φροντίζοντας να κοιμάστε και 
να ξυπνάτε παρόμοιες ώρες. «Ένας 
ποιοτικός ύπνος βελτιώνει τη συγκέ-
ντρωση και την εγρήγορση και μει-
ώνει το άγχος, περιορίζοντας παράλ-
ληλα τις πιθανότητες πρόκλησης ημι-
κρανίας», εξηγεί ο γιατρός.

2. Ακολουθήστε μια δια-
τροφή πλούσια σε θρε-
πτικά συστατικά
Όσο κρίσιμο είναι το τι επι-
τρέπετε να εισέλθει στον 
οργανισμό σας, άλλο τόσο 
σημαντικό είναι και το να μην 
παραλείπετε γεύματα. Μια 
καλή ιδέα είναι να κατανα-
λώνετε τακτικά γεύματα και 
σνακ, καθώς αυτό βοηθά τα επί-
πεδα σακχάρου του αίματος να 
διατηρούνται σε φυσιολογι-
κές τιμές. Υπάρχουν, επιπλέον, 
ορισμένες τροφές, που ενδέχε-
ται να πυροδοτούν την ημικρα-
νία. Τέτοιες, πιθανώς «ένοχες» τρο-
φές είναι ορισμένα είδη κρασιού, 
τυριών και προσθετικών τροφίμων. 
Σε γενικές γραμμές, πιο επικίνδυνα να 
προκαλέσουν ημικρανία κρίνονται τα 
τρόφιμα και τα ροφήματα με υψηλές 
ποσότητες σακχάρων, καθώς και τα 
καφεϊνούχα προϊόντα και τα ενεργει-
ακά ποτά.

3. Να καταναλώνετε μεγάλες 
ποσότητες υγρών
Είναι γνωστό ότι η κατανάλωση μεγά-
λων ποσοτήτων υγρών μόνο ωφέ-
λιμη μπορεί να είναι για τον οργανι-
σμό. Κι ενώ είναι σοφό να αποφεύ-
γετε τα ζαχαρούχα και καφεϊνούχα 
ροφήματα, ειδικά τις βραδινές ώρες, 
μικρές ποσότητες αυτών κατά τη 
διάρκεια της ημέρας μπορούν να 

αποδειχθούν βοηθητικές. Απόλυτος 
πρωταγωνιστής σε αυτή τη συνήθεια 
πρέπει, φυσικά, να είναι το νερό. Η 
αφυδάτωση προκαλεί στον εγκέφαλο 
και διάφορους ιστούς συρρίκνωση, 
με αποτέλεσμα να προκαλείται πίεση 
σε συγκεκριμένα νεύρα, η οποία μπο-
ρεί να οδηγήσει σε πόνο.

4. Εντάξτε την άσκηση στη ζωή 
σας
Σύμφωνα με έρευνα του 2019, 
που δημοσιεύθηκε στο Journal 
of Headache and Pain, η αερόβια 
άσκηση συμβάλλει στη μείωση των 
επεισοδίων ημικρανίας που αντι-
μετώπιζαν οι άνθρωποι σε μηνιαία 
βάση. Η τακτική άσκηση, άλλωστε, 
είναι σημαντική για την γενικότερη 
εγκεφαλική λειτουργία. Τριάντα λεπτά 

άσκησης την ημέρα είναι ιδα-
νικά, υποστηρίζει ο γιατρός. «Η 
άσκηση απελευθερώνει ενδορ-

φίνες, που αποτελούν φυσικά 
αναλγητικά και προωθούν μια 
αίσθηση ευεξίας και θετικών 
συναισθημάτων».

5. Αναγνωρίστε τους 
παράγοντες που σας προ-
καλούν ημικρανία και 
προσπαθήστε να τους 

αποφύγετε
Τα τρόφιμα δεν είναι τα μόνα που 
μπορούν να πυροδοτήσουν ημι-
κρανίες. Υπάρχουν κι άλλες συν-

θήκες ικανές να δημιουργήσουν 
επίπονα επεισόδια. Τέτοιες μπορεί να 
είναι οι έντονοι φωτισμοί, η δυνατή 
μουσική, οι έντονες μυρωδιές, η 
υπερκατανάλωση καφεΐνης και άλλα, 
τα οποία θα πρέπει να προσπαθήσετε 
να αποφεύγετε σε περίπτωση που 
αντιληφθείτε ότι ενδεχομένως σας 
προκαλούν ενόχληση.

6. Διαχειριστείτε το άγχος
Σίγουρα δεν είναι ο πιο εύκολος στό-
χος, όμως καταφέροντας να δαμά-
σετε το καθημερινό στρες, θα νιώσετε 
μεγάλη διαφορά στην ποιότητα ζωής 
σας γενικότερα και φυσικά θα κρατή-
σετε μακριά τον πόνο και την πίεση. 
Μπορείτε να δοκιμάσετε διάφορους 
τρόπους διαχείρισης (όπως διαλογι-
σμό ή ψυχοθεραπεία) και να δείτε τι 
λειτουργεί καλύτερα για εσάς.

Έξι συμβουλές από 
ένα νευρολόγο για να 
προλάβουμε την ημικρανία

Ε
νθουσιασμό προκαλεί η αποκάλυψη ότι θεραπεία με υπέρηχους μπορεί να σταματήσει, να καθυστε-
ρήσει έως και να αναστρέψει τη διαδικασία γήρανσης σύμφωνα με αμερικανούς επιστήμονες, ανα-
νεώνοντας τα γηρασμένα κύτταρα των 70ρηδων και 80ρηδων. Μήπως όμως, ο ενθουσιασμός είναι 
υπερβολικός; Ας δούμε τα στοιχεία 

Η θεραπεία με υπερήχους μπορεί να καθυστερήσει, να σταματήσει ή ακόμη και να αντιστρέψει την διαδικα-
σία της γήρανσης αποκαλύπτει η νέα έρευνα με τον επικεφαλής ερευνητή  Michael Sheetz καθηγητή στο Πανε-
πιστήμιο του Τέξας να θεωρεί ότι ο όρος «ανανέωση» ή «αναζωογόνηση» των κυττάρων δεν επαρκεί για να 
αποδώσει το μέγεθος και τον αντίκτυπο του επιτεύγματος.
Η διαδικασία που μελέτησαν οι επιστήμονες επανεκκινεί την κυτταρική διαίρεση, επαναφέροντας στη ζωή τα 
κύτταρα ζόμπι – πρόκειται για γηρασμένα κύτταρα που «αρνούνται» να πεθάνουν εκκινώντας έτσι τη διαδι-
κασία φθοράς και γήρανσης του οργανισμού. Τα κύτταρα ζόμπι θεωρείται ότι καταστρέφουν τα κύτταρα που 
βρίσκονται κοντά τους και προκαλούν ασθένειες που σχετίζονται με τη γήρανση.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Τέξας προσπαθούν να γυρίσουν πίσω το χρόνο σε ανθρώπινα κυτταρα 
σαρώνοντάς τα με χαμηλής συχνότητας υπέρηχους. Χάρη σε αυτή τη διαδικασία ενεργοποιείται εκ νέου η 
κυτταρική διαίρεση και τα κύτταρα επανέρχονται από την κάτασταση «ζόμπι» που πυροδοτεί την κυτταρική 
δυσλειτουργία και νόσο. Συνεχίζουν δηλαδή να συμπεριφέρονται ως φυσιολογικά κύτταρα που διαρκώς 
διαιρούνται.
Τα πειράματα με υπέρηχους διεξήχθησαν σε γηρασμένα ποντίκια και διαπιστώθηκε ότι τα κύτταρά τους ανα-
ζωογονήθηκαν βοηθώντας τα να τρέξουν γρηγορότερα και περισσότερο στον τροχό.
Τα ευρήματα προσφέρουν ελπίδα για την αποτροπή της ευθραυστότητας των γηρατειών κρατώντας τους 
ανθρώπους σε φόρμα στην ηλικία των 70 και των 80. Μάλιστα ήδη σχεδιάζεται μια κλινική δοκιμή για να δια-
πιστωθεί εάν η τεχνική είναι ασφαλής και μπορεί να καταπολεμήσει ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία.

Το ελιξίριο νεότητας για δραστήριους 
80ρηδες

Η τήρηση των μέτρων υγιεινής όπως το πλύσιμο  των χεριών και η χρήση αντισηπτικού τζελ από το 
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό καθώς και όσους παρίστανται σε δομές φροντίδας υγείας όπως τα 
νοσοκομεία και τα γηροκομεία, θα μπορούσε να περιορίσει το φαινόμενο των ανθεκτικών βακτη-

ρίων, ενός κινδύνου που αναμένεται να έχει στερήσει πάνω από 10 εκατομμύρια ζωές παγκοσμίως έως τo 
2050.
Στο παραπάνω συμπέρασμα κατέληξαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Lund (Σουηδία) και το Ινστι-
τούτο Τεχνολογίας της Georgia (ΗΠΑ) με επικεφαλής τον Δρ Kristofer Wollein Waldetoft, ανατρέχοντας στα 
στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) του 2013 για 691 εγκαταστά-
σεις μακροχρόνιας φροντίδας σε 19 ευρωπαϊκές χώρες.
Όπως αναφέρουν στη σχετική τους δημοσίευση στο Evolution, Medicine, and Public Health, οι κακές πρα-
κτικές υγιεινής και όχι η σωστή εφαρμογή τους ενισχύουν τη μικροβιακή αντίσταση. Η ανάλυση των δεδο-
μένων έδειξε ότι στις χώρες όπου το προσωπικό έκανε συχνότερη και ορθότερη εφαρμογή προϊόντων 
αντισηψίας χεριών με βάση το οινόπνευμα σημειώθηκαν μικρότεροι πληθυσμοί ανθεκτικών βακτηρίων, 
όπως ανθεκτικά E. coli. Συνάγεται επομένως ότι, όταν οι εγκαταστάσεις είναι καθαρές και το προσωπικό 
των δομών υγείας τηρεί τα μέτρα υγιεινής όπως ορίζονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αποτρέπεται 

η διασπορά ανθεκτικών μικροβίων. Εντούτοις, σημειώνουν οι ερευνητές, η συμμόρφωση με τα 
σωτήρια αυτά μέτρα παραμένει ανεπαρκής, ακόμα και αν αποτελούν απλές, ασφαλείς και 

οικονομικές λύσεις.
«Η σωστή υγιεινή στις μονάδες φροντίδας της υγείας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο 

της ορθής κλινικής πρακτικής. Είναι επίσης βασικό στοιχείο για τη διαχείριση της 
μικροβιακής αντοχής και την προστασία των ασθενών από τη  λοίμωξη με ανθε-

κτικά στα αντιβιοτικά στελέχη. Η υγιεινή ιδίως των χεριών θεωρείται άκρως 
σημαντική από τους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης, παρ’ όλα αυτά 
όμως η συμμόρφωση αποδεικνύεται ελλιπής. Υπάρχει επομένως η ευκαιρία 
να βελτιωθεί αυτή η σημαντική αλλά απλή πτυχή της διαχείρισης του προ-
βλήματος της αντίστασης στα αντιβιοτικά» σχολίασε ο Δρ  Waldetoft.

Ανθεκτικά μικρόβια: Η απλή κίνηση που 
φρενάρει την εξάπλωσή τους και σώζει ζωές
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ιστορίες

«Έξω οι ρυπαροί»
Η μέρα- ντροπή που η Ελλάδα απαγόρευσε την είσοδο στους 

«επικίνδυνους γιεγιέδες»
Στις 9 Μαΐου 1967 απαγορεύεται η είσοδος στην 
Ελλάδα «παντός ρυπαρού και ρακένδυτου ή 
φέροντος γενειάδα ή μακράν κόμη τουρίστα».

Έ
φτιαξε δρόμους, έκαμε έργα, έφερε το ηλε-
κτρικό, χάρισε χρέη, βελτίωσε την οικονο-
μία». Ακόμη κι αν… καλόπιστα δεχτείς ότι 
όντως η χούντα έχει να επιδείξει τέτοιες α-

ξιοπρόσεχτες επιδόσεις κατά τη διάρκεια της… θη-
τείας της, οι κάτι χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι, 

οι εξόριστοι, οι νεκροί και η μισή Κύπρος μάλλον 
είναι κάτι παραπάνω από αρκετά για να ισοσκελί-
σουν το ισοζύγιο και να κάνουν εκείνους που κά-
θε 21η Απριλίου (λόγω επετείου) ή στα καλά κα-
θούμενα (έτσι για τη φάση) αναπολούν «Πού ‘σαι 
ρε Παπαδόπουλε» να φαντάζουν εκτός τόπου και 
χρόνου.
Φυσικά οι υμνητές ολοκληρωτικών καθεστώτων 
σπανίως φημίζονται για τη ευθυκρισία και τη διά-
θεση διαλόγου. Δεν είναι ότι δεν πιστεύουν στην 
ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων. Υπό προϋποθέσεις 
(για παράδειγμα μεταξύ ενός ΕΣΑτζή με γκλομπ κι 
ενός αντιφρονούντα δεμένου χειροπόδαρα) ο διά-
λογος όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και σ τηρίζεται 
κιόλας.
Το μόνο που ζητούσε η παρεξηγημένη χούντα ήταν 
να τηρούνται μερικοί σ τοιχειώδεις κανόνες που 
συνοψίζονται στον εξής: να μην έχεις άλλη άποψη 
από τη δική της.

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΝΑΜΕ 
ΘΕΜΑ;
Εάν (εάν λέμε) κατά τη διάρκεια της 7ετίας έπεσαν 
και κάνα δυο ψιλές (ψιλές, το τονίζουμε) συνέβη 
λόγω παρεξηγήσεως. Βασικός στόχος της «Επανα-
στάσεως» δεν ήταν να ανοίγει κεφάλια. Ήταν να τα 
κουρεύει.
Το σωτήριο έ τος 1958 ο υπουργός Δικαιοσύνης 
Κωνσταντίνος Καλλίας φέρνει στη Βουλή τον Νόμο 
4000, περί τεντιμποϊσμού. Με λίγα λόγια, κούρεμα 
με την ψιλή και δημόσια διαπόμπευση όσων είχαν 
υποπέσει σε πρωτοφανείς πράξεις και ενέργειες. 
Όπως, ας πούμε, να πετάξουν γιαούρτια, να υπο-
στηρίζουν τους κακούς στο σινεμά  ή να το παίζουν 
αναρχοάπλυτοι πριν καν εφευρεθεί ο όρος.

Της χούντας πολύ της άρεσε αυτός ο νόμος. Και όχι 
μόνο τον εφήρμοσε με τρέλα, αλλά φρόντισε να τον 
διανθίσει ώστε να μπορεί ο κάθε νωματάρχης να το 
παίζει κουρέας και να βγάζει επιτέλους στη φόρα 
τον καταπιεσμένο Τρύφωνα Σαμαρά που έκρυβε 
μέσα του.
Βέβαια, όπως εξομολογήθηκε και ο διοικητής της 
ΕΑΤ-ΕΣΑ εξοχότατος Συν ταγματάρχης Ιωάννης 
Λαδάς, «σκοπός δεν είναι να τους κόψω τα μαλλιά, 
αλλά να τους κόψω την νοοτροπίαν, ήτις είναι κατα-

στρεπτική δι’ αυτούς και διά την Ελλάδαν».
Κι επειδή η προσφορά πρόθυμων ασ τυνομικών 
με μια κουρευτική μηχανή στο χέρι δεν ικανοποι-
ούσε την εγχώρια ζήτηση νεαρών χίπις και μπίτνικς 
(και όπως αλλιώς τους έλεγαν τους άπλυτους δια-
κον ιάρηδες) ήρθε το αόρατο χέρι της αγοράς… 
Άκυρο, αυτό είναι από το ανέκδοτο της ελεύθε-
ρης οικονομίας, ας επανέλθουμε σε εκε ίνο της 
χούντας. Επειδή, λοιπόν, τα ν τόπια κεφάλια ήταν 
περισσότερα από τους υπαίθριους μπαρμπέρηδες 
με στολή, ήρθαν οι Συνταγματάρχες να πάρουν μια 

ιστορική απόφαση.
Μια απόφαση που έθεσε την Ελλάδα στο κέντρο 
των εξελίξεων. Μια απόφαση που τόνωσε τη βαριά 
βιομηχαν ία της χώρας, ήτοι τον τουρισμό. Μια 
απόφαση που αποδεικνύει το πόσο μπροστά έβλε-
παν οι άνθρωποι.

Στις 9 Μαΐου 1967 απαγορεύουν την είσοδο 
στην Ελλάδα, παντός «ρυπαρού και ρακέν-
δυτου ή φέροντος γενειάδα ή μακράν κόμη 
τουρίστα».
Πλέον, οι ε χθροί της χώρας ήταν οι περίφημοι 
«γιεγιέδες». Θαυμαστές του άθλιου συγκροτήμα-
τος «Τα Σκαθάρια» (αγγλιστί The Beatles) που από 
τότε που άρχισαν να τραγουδούν She Loves You 
Yeah Yeah Yeah, μεταβλήθηκαν στα μάτια του Πατ-
τακού σε Θεοδωράκηδες. Στο πιο κοντό.
Στο άνω βίν τεο κλιπ βεβαίως φέρον κόμη που 
παραπέμπει στο «Ηλίθιος και Πανηλίθιος» (για να 
το συνδέσουμε ξανά με τη χούντα), αλλά από τότε 
που είχε βγει το τραγούδι μέχρι να προλάβουν οι 
στρατιωτικοί να σώσουν την Ελλάδα από τους Κομ-
μουνιστές, το μαλλί μάκρυνε κόντεψε να πνίξει την 
καλή και αγαθή προσπάθειά τους.

Μα ξέρεις τι είναι εσύ να παίρνεις μέτρα 
για τους αγρότες και να σου σκάνε τα παι-
διά των λουλουδιών και να σου τινάζουν 
τον προϋπολογισμό στον αέρα;
Με την ίδια απόφαση, οι καλοί κυβερνήτες απα-
γορεύουν την είσοδο στα ιερά χώματα της πατρί-
δος μας σε τουρίστριες που φορούν μίνι φούστα. 
Ακόμη κι αν αυτή παρέπεμπε σε αρχαία χλαμύδα. 
Ευτυχώς, τα ντόπια μπούτια μπορούσαν ακόμη να 
κυκλοφορούν ελεύθερα. Λίγο αργότερα διευκρινί-
στηκε πάντως ότι το μέτρο αφορούσε αποκλειστι-
κώς αλλοδαπές μαθήτριες. Εάν ήθελες να επισκε-
φτείς την Ελλάδα, εκτός από διαβατήριο χρειαζό-
σουν απαραίτητα και απολυτήριο Λυκείου.
Προφανώς όσοι έλεγαν πως η παιδεία αποτελεί 
εφόδιο ζωής δεν είχαν και αυτή τη διάσταση στο 
μυαλό τους. Την είχε, όμως, η χούντα. Και κάπου 
εδώ εξαντλείται η σχέση της μαζί της…
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Ν
έα ένταση και λεκτικές αψι-

μαχίες σημειώθηκαν και πάλι 

μεταξύ του Καναδού πρωθυ-

πουργού Justin Trudeau και 

του ομολόγου του στο Κεμπέκ Francois 

Legault, όταν ο τελευταίος κατηγόρησε 

τον Trudeau ότι επιτίθεται κατά της Κεμπε-

κιώτικης δημοκρατίας και του λαού του. 

Η εφαρμογή του γλωσσικού νόμου 96 

έφερε και πάλι στο προσκήνιο την ενδε-

χόμενη «έξοδο» μη γαλλόφωνων από το 

Κεμπέκ και το πιθανό σενάριο απόσχισής 

του από τον Καναδά. 

Ο «χωρισμός» του Κεμπέκ είναι ένα αμφι-

λεγόμενο ζήτημα. Ένα σημαντικό ποσο-

στό, κυρίως γαλλοκεμπεκιωτών, πιστεύει 

ότι το Κεμπέκ πρέπει να αποσχιστεί από 

την υπόλοιπη χώρα. Θεωρεί ότι η επαρ-

χία θα είχε περισσότερα οφέλη ως ανε-

ξάρτητο κράτος. Ένα άλλο ποσοστό, προ-

ερχόμενο κυρίως από ορατές μειονό-

τητες, πιστεύει ότι το Κεμπέκ πρέπει να 

παραμείνει στην Καναδική Συνομοσπον-

δία. 

Γεγονός πάντως είναι ότι εάν το Κεμπέκ 

τελικά παραμείνει, ο Καναδάς θα διατη-

ρήσει στο χάρτη το μεγάλο κομμάτι γης 

του, την ιστορία που τον συνοδεύει και τα 

εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν εδώ. 

Κατά ένα σκεπτικό, εάν το Κεμπέκ αποσχι-

στεί, ο Καναδάς θα απολέσει μεν εδάφη, 

θα απαλλαγεί όμως από ένα μεγάλο 

μέρος του χρέους του, το οποίο θα ανα-

λάβει το Κεμπέκ. Αυτό εγείρει θέματα που 

θα κληθούν να διαπραγματευτούν οι δύο 

πλευρές. 

Υπάρχουν ωστόσο και κάποια οφέλη από 

ένα ανεξαρτητοποιημένο Κεμπέκ. 

Σε περίπτωση που το Κεμπέκ «έφευγε», 

δεν θα υπήρχαν πλέον διαφωνίες όσον 

αφορά τη χρήση της γαλλικής και αγγλι-

κής γλώσσας. Ο Καναδάς θα μπορούσε 

να διατηρήσει τη διγλωσσία του και το 

Κεμπέκ θα αποτελούσε ένα δικό του 

αυστηρά γαλλικό έθνος χωρίς τη χρήση 

της αγγλικής γλώσσας. 

Πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με 

το Σύνταγμα, ο Καναδάς θεωρείται 

δίγλωσση χώρα. Τα γαλλικά διδάσκονται 

στα αγγλικά σχολεία ως δευτερεύουσα 

γλώσσα όπως και τα αγγλικά στα γαλλικά 

σχολεία. 

Με εξαίρεση ορισμένων ομοσπονδιακών 

δικαιοδοσιών, το Κεμπέκ ουσιαστικά 

είναι αποσπασμένο από τον υπόλοιπο 

Καναδά. Έχει δικούς του αστικούς νόμους 

και οι επίσημες συναλλαγές γίνονται στα 

γαλλικά. 

Παρά το γεγονός ότι το Κεμπέκ αρέσκεται 

να αυτοαποκαλείται αμιγώς γαλλικό, ένα 

σημαντικό μέρος της διγλωσσίας του εξα-

κολουθεί να διατηρείται ανέπαφη. Σχε-

δόν κάθε άτομο που ζει στο Κεμπέκ έχει 

κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις της γαλ-

λικής, ενώ τα υπόλοιπα θα αποκτήσουν 

στην πορεία. 

Ο Καναδάς είναι επίσης μία χώρα με έναν 

πληθυσμό 38 εκατομμυρίων συν, με τον 

αριθμό να αυξάνεται συνεχώς. Και είναι 

η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα σε έκταση 

στον κόσμο. Σε περίπτωση που το Κεμπέκ 

αποκοπτόταν από τον Καναδά, η συρρί-

κνωση θα ήταν δραματική. 

Ο πληθυσμός θα μειωνόταν κατά 8,7 εκα-

τομμύρια κατοίκους και το μέγεθος της 

χώρας σχεδόν κατά 16%. Σκεφτείτε να 

αφαιρούσαμε το Κεμπέκ από τον χάρτη, ο 

Καναδάς θα καταλάμβανε την τρίτη θέση 

μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

Θα ήταν άραγε δυνατόν να επιβιώσει ως 

χώρα; Θα μπορούσαν οι 10 επαρχίες και 

οι 3 περιφέρειες να επιβιώσουν ή θα ανα-

γκάζονταν να ενταχθούν στις ΗΠΑ;

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

ΓΛΩΣΣΙΚΟ
Πρόσχημα για απόσχιση;

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Ο
ι μικρόψυχοι  αρπάξαν την ευκαιρία του 
θανάτου του τελευταίου Βασιλιά της Ελ-
λάδος Κωνσταντίνου και έβγαλαν  χολή 
εναντίον του.  Πολλοί από αυτους που 

αλληθωρίζουν προς τα αριστερα, αγωνιστηκαν 
ξανα μετά το θανατο του για  μικροπράγματα και 
στο τέλος έγιναν και αυτοι μικροπρεπείς  Ο ατμός 
της μικροψυχίας τους είναι μια έχθρα που δεν χρει-
αζόταν. Ποιος ο λόγος να εχθρεύεται κανεις ένα πε-
θαμένο γερο;  Ετσι είναι τα αδύναμα μυαλά και οι 
μικρόψυχοι. Χρησιμιοιουν σαν  άμυνα των  κακώς 
εννοουμενων συμφεροντων τους  να εχθρεύονται 
και να κατηγορούν κάποιον για ευτελείς λογους.  Οι 
πικρόχολοι πληβείοι συχνά αρνουντα να παραδε-
χτουν και να εγκρίνουν καποιον που ξεχώρισε απ 
αυτούς,  Πολλοι απ΄ αυτους κάποτε τον  ζητωκραυ-

γαζαν και τον επευφημούσαν…  Τοτε ηταν ευκαι-
ριακά  βασιλικοι και τωρα ευκαιριακά αριστερο- 
δημοκρατες. 
«Ξενόφερτος» είπαν. Σωστός αλλα ελλειμματικός 
ο χαρακτηρισμός! Ξενόφερτος ηταν  αλλα οι ξενό-
φερτο που βοηθήσαν την Ελλάδα στο αγώνα της 
ανεξαρτησίας φιλέλληνες δεν χαρακτηρίστηκαν;  
Γιατί όχι η ιδία μεγαλοψυχία για το Κωνσταντίνο;  
Δεν θα είχαμε την ελευθερία μας αν οι ξένοι δεν 
επενέβαιναν 5 χρονια μετά το 1821 που οι οπλαρ-
χηγοί σκοτώνονταν μεταξύ τους και οι πολλοί προ-
σπαθούσαν να αρπάξουν την εξουσία και να αρμέ-
ξουν τη ψωροκώσταινα. Ετσι ήρθαν οι ξένοι να 
μας κυβερνήσουν. δεν μπορούσαμε να τα βρούμε 
μεταξύ μας. 
«Κληρονομικώ δικαίω εξουσία δεν είναι η σωστή 
επιλογή». Συμφωνώ! πιο λογικός θα έλεγε ότι η 
εξουσία πρέπει να κληρονομείται. Tα κληρονομικά 

δικαιώματα εξουσίας θάφτηκαν  δημοκρατικά  με 
τό δημοψήφισμα το 1974. Ποιο ηταν λοιπόν το 
πρόβλημα να θαφτεί αξιοπρεπως και ο τελευταίος 
κληρονόμος της εξουσίας σχεδόν 50 χρονια μετά 
που έχασε τα κληρονομικά του δικαιώματα;
«Πληρώναμε αδρά για τη Βασιλεια». Τη πληρώ-
ναμε! Σταματήσαμε να  πληρώνουμε για τη Βασι-
λεια μετά το δημοψηφισμα του 1974, και αρχίσαμε 
να πληρώνουμε για τη  προεδρεύομε δημοκρατία. 
Απλά μεταβίβαση τίτλων και δικαιούχων εγινε. Η 
εξουσία πάντα πληρώνεται από τους υπηκόους 
της. Ας μη πω τίποτα για το πόσο κοστίζουν οι 300 
της βουλής και η χρηματοδότηση των πολιτικών 
κόμματων.
«Τέρμα τα βασιλικά τζάκια της Ευρώπης στο 
σβέρκο του Ελληνικού λαού»! Τερματίστηκαν τα 
Βασιλικά τζάκια αλλα περίπου 1,000 με 2,000 τζά-
κια άλλων οικογενειών,  εξακολουθούν να εξουσι-
άζουν την Ελλάδα και το δημόσιο βίο της.   Υπάρ-
χουν στην ουσια και Έλληνες ολιγάρχες, όχι μονο 
Ρωσσοι…  Τι θα γίνει με αυτούς; Θα συνεχίσουν να 
μας εξουσιάζουν;
«Έβλαψε τους Έλληνες και την Ελλάδα που όρκισε 
και στηριξε  τη χούντα».  Αυτό θέλει πολλή συζη-
τηση. Ο τελευταίος Βασιλιας έκανε το αποτυχημένο 
αντικίνημα εναντια στη Χούντα  8 μήνες Μετα την 
21 Απριλιου. Έφυγε από την Ελλαδα και ποτέ δεν 
επέστρεψε σαν Βασιλια της.  Και όμως η Χούντα 
επέζησε -χωρίς βασιλια και τη υποτεθειμένη «στή-
ριξη του» για αλλα 6 περίπου χρονια.
«Γιατί να κλάψουμε τον μακαρίτη»; Σωστά! Κανεις 
όμως δεν ζήτησε να τον κλάψουμε. Μονο να σεβα-
στούμε ανθρώπινα  το τελευταίο Βασιλια μας και 
την ιστορία μας. Όπως αισθάνεται, αν αισθάνεται 
κάτι ο καθένας μας το κλαίει ανάλογα. 
«Δεν μας αφήνουν στη φτώχεια μας,  εδώ με το 
ζόρι επιβιώνουμε  με τα πενιχρά επιδόματα και 
αυτοί σκέφτηκαν αν θα γίνει η κηδεία δημοσια 
δαπάνη»;  Μα πόσες άλλες κηδείες μικροαστέ-
ρων ηθοποιών  εγιναν  δημοσια δαπάνη; Βλάσσης 
Μπονάτσος, Σταυρός Παράβας, Βέρα Ζαβιτσιανου, 
για να αναφέρω ένα μικρό δείγμα.  Μακρόθυμο 
το Ελληνικο κρατος για τους μικροαστέρες ηθο-
ποιους μικροψυχο για (πολιτικούς λογους) για το 
τελευταίο Βασιλια.
«Έκανε Λάθη».  Λάθη ίσως έκανε. Μήπως όμως 
οι της  προεδρευομενης  δημοκρατίας ελεγμένοι 
βουλευτές έκαναν και κάνουν λογιότερα; Ποιος 
χρεοκοπησε την Ελλαδα και εφερε τα μνημονια; 
Σιγουρα όχι ο τελευταίος Βασιλιας.
Ο Κωνσταντινος Β’ βασίλεψε ουσιαστικα, από το 
1964 που στέφτηκε Βασιλιας μέχρι  το αντικινημα-
του  το 1967. Τρια χρονια και κατι παρεμεινε ουσια-
στικα σαν  αρχηγός του Ελληνικού κράτους.  Τυπικά 

βασίλεψε στην εξορία αλλα 6 χρονια μέχρι που η 
χούντα διεξήγαγε το δημοψήφισμα της ελληνικής 
δημοκρατίας της 1ης Ιουνίου 1973, με το οποίο 
κατάργησε τη μοναρχία.  Η κατάργηση αυτή επι-

βεβαιώθηκε μετά την πτώση της χούντας από το 
δημοψήφισμα της ελληνικής δημοκρατίας του στις 
8 Δεκεμβρίου 1974. Οι Έλληνες πολίτες επέλεξαν με 
ποσοστό 69,2% την Αβασίλευτη Δημοκρατία ως 
μορφή του πολιτεύματος .  Ο Κωνσταντίνος,  απο-
δέχθηκε τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος .
Ο Κωνσταντίνος γεννηθηκε και μεγαλωσε στην 

Ελλαδα. Υπηρετησε στον Ελληνικο στρατο,  κερ-
δισε Ολυμπιακο χρυσο μεταλλιο στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες της Ρώμης στην ιστιοπλοΐα σαν πηδα-
λιούχος του σκάφους  «Νηρεύς»  - με πλήρωμα 
τους Οδυσσέα Εσκιτζόγλου και Γιώργο Ζαΐμη. Ηταν 
Εληνας πολιτης για 53 χρονια (1940 - 1993). Του 
αφαιρέθηκε η Ελληνικη ιθαγενεια το 1993 απ τη 
Κυβερνηση Ανδρεα Παπανδρεου. Ετσι τα τελευται 
30 περιπου χρονια τη ζωης του και Φυσικά κατά το 
θανατο του δεν θεωρήταν Ελληνας πολιτης.
Γιατί  τόσο μίσος για ένα θεσμό που υπήρχε κάποτε 
στην χώρα μας;  Η ιστορία μας  δεν ξεγράφεται. Ο 
Κωνσταντίνος Β’ υπήρξε Βασιλιας της Ελλαδος. Το 
ιδιο και ο βασιλιάς Κωνσταντινος  Ά . Μετα τους 
βαλκανικούς πολέμους αυτος μπήκε θριαμβευ-
τικά στα Γιάννενα  και στη Θεσσαλονίκη όχι καποος 
άλλος.  Η Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασι-
λέως Κωνσταντίνου  και η λεωφορος Βασιλίσσης 
Σοφίας στο κεντρο της Αθηνας μαρτυρούν  ότι 
υπηρξε καποτε το πολίτευμα της βασιλείας στην 
Ελλαδα.  Η ιστορία δεν διαγραφεται  συμφωνα 
με τα ιδεολογικά πιστεύω και τη μικροψυχια του 
κάθενός.

ΜΟΝΟ ΤΑ ΑΔΥΝΑΜΑ ΜΥΑΛΑ, ΟΙ ΜΙΚΡΟΨΥΧΟΙ, ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΙΚΡΟΧΟΛΟΙ ΕΧΘΡΕΥΟΝΤΑΙ  ΕΝΑ ΠΕΘΑΜΕΝΟ ΓΕΡΟ 

Ο ΑΠΟΗΧΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α’

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 
ΜΕΤΑΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΡΩΜΗ

ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ 
ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News
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Οι Έλληνες της Αμερικής 
δεν είναι πια «πιατάδες»…
“Τα ελληνικά λόμπι κάνουν εξαιρετική δουλειά 

στα ελληνικά θέματα εξωτερικής πολιτικής”.

Μια συνέντευξη με το πρόεδρο του 
«Αίνου», κ. Βασίλη Κοκόση, που 
εκτός από πρόεδρος Συλλόγου, 
έχει ανεπτυγμένη δράση στα 
Ομογενειακά δρώμενα, είναι δε και 
επιτυχημένος  επιχειρηματίας.

Ο 
κ. Βασίλης Κοκόσης μετανάστευ-
σε από την Κεφαλονιά στις αρχές 
τις δεκαετίας του 70. Με τη εργα-
σία του σήμερα έχει τρία εστια-

τόρια στη Νέα Υόρκη και συμμετέχει σε επι-
χειρήσεις στην ιδιαίτερη πατρίδα του. 
 Όμως η επαγγελματική του επιτυχία δεν 
του στέρησε την ελληνική συνείδηση. Συμ-
μετέχει και στηρίζει τους ελληνικούς συλ-
λόγους, τα σχολεία, ειδικά την εκκλησία του 
Αγίου Γερασίμου, Προστάτου των Κεφαλ-
λονιτών, που βρίσκετε στην καρδιά του 
Μανχάταν, και, είναι πρόεδρος του κεφαλ-
λονίτικου συλλόγου «Αίνος» με έδρα τη 
Νέα Υόρκη.
Ερώτηση: πως βλέπετε τον ελληνισμό της 
Αμερικής, των ΗΠΑ;
Απάντηση: ως προς τι;
Διευκρίνηση: ως προς τη συσπείρωση των 
Αποδήμων Ελλήνων και συμμετοχή τους 
στις ελληνικές εκδηλώσεις, συλλόγους, 
σχολεία, στη διατήρηση-εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας, στις ελληνικές εκκλη-
σίες….
Απάντηση: Δυστυχώς, πιστεύω ότι ως προς 
αυτά που αναφέρατε ο Ελληνισμός της Αμε-
ρικής έχει κάνει κοιλιά. Διότι οι νέοι δεν 
ακολουθούν στη πλειονότητά τους, ούτε 
τα σωματεία, ούτε τις ελληνικές εκδηλώ-
σεις, ούτε το ελληνικό στοιχείο. Ζουν σε μια 
χώρα που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες Αμε-
ρικής, που είναι χώρα που αγαπούν, εργά-
ζονται.
Ερώτηση: μήπως οι μεγαλύτεροι δεν 
δώσανε στους νέους τις προϋποθέσεις, 
ώστε τα Ελληνο-αμερικανόπουλα να 
έρθουν κοντά στο ελληνικό γίγνεσθαι; 
Απάντηση: πιστεύω ότι προσπαθήσαμε και 
προσπαθούμε ακόμα να μην απομακρυν-
θούν οι νέοι από τη ελληνική κουλτούρα. 
Ωστόσο, ένα βασικό στοιχείο απομάκρυν-
σης των νέων από τις εκδηλώσεις, όχι από 
τα ελληνικά ιδεώδη, είναι η τεχνολογία. Οι 
νέοι σήμερα δεν χρειάζονται το συλλογικό 
επίπεδο και τον ελληνισμό για να επικοι-
νωνήσουν μεταξύ τους. Μέσα από το σπίτι 
τους, ή, την ώρα χαλάρωσής τους, επικοι-
νωνούν με όλο τον κόσμο, μαθαίνουν τα 
νέα. Άρα καταλήγουμε ότι τα σωματεία 
αρχίζουν να συρρικνώνονται και πολύ 
δύσκολα θα επανέλθουν, στη προ του 2000 
κατάσταση, όσο εμείς και να προσπαθούμε 
και όσα και να τους παρέχουμε. Προσωπική 
μου γνώμη και αντίληψη. Τους αρέσει και 
αγαπάνε την  Ελλάδα, μα μόνο για διακοπές.
Ερώτηση: την πολιτική κατάσταση της Ελλά-
δας πως την κρίνου οι Ελληνο-αμερικανοί;
Απάντηση: Να σας πω. Τους νέους μας, 
η πολιτική δεν τους ενδιαφέρει και τόσο, 
εμάς τους πιο παλιούς ναι μας ενδιαφέρει. 

Σκεφτόμαστε και κρίνουμε. Ευτυχώς για 
τη χώρα μας η παρούσα κυβέρνηση, δεί-
χνει πως είναι στο σωστό δρόμο. Και αυτό 
μας κάνει περήφανους εμάς, τα παιδιά μας 
και βρίσκει ανταπόκριση στην αμερικάνικη 
κυβέρνηση. 
Ερώτηση: ούτε στον επιχειρηματικό τομέα 
ενδιαφέρει του Ελληνοαμερικάνους η 
Ελλάδα για επενδύσεις;
Απάντηση: Απ΄ όσα γνωρίζω και από το 
περιβάλλον μου, δεν τους ενδιαφέρουν οι 
επενδύσεις στην Ελλάδα. Υπάρχει τρομερή 
γραφειοκρατία. Δεν μπορείς να περιμέ-
νεις ένα χρόνο, για μια επένδυση. Έχω ιδία 
πείρα. Περιμένω ένα (1) χρόνο να μου απα-
ντήσουν  από την Κέρκυρα για μια άδεια 
κτισίματος στη Κεφαλονιά.
Ερώτηση: όμως το παρήγορο γεγονός είναι 
πως πολλοί αμερικάνοι πολιτικοί υποστηρί-
ζουν τις ελληνικές θέσεις…
Απάντηση: βεβαίως διότι το ελληνικό στοι-
χείο στις ΗΠΑ έχει ανέβει. Οι Έλληνες δεν 
είναι πια οι «πιατάδες». Έχουν πολιτική και 
επιχειρηματική δύναμη. Στέλνουν τα παι-
διά τους στα πανεπιστήμια και αυτά όταν 
αποφοιτούν καταλαμβάνουν ανώτερες 
θέσεις σε επιχειρήσεις και πολλά ελληνό-
πουλα στρέφονται στην αμερικάνικη πολι-
τική. Έχουμε αρκετούς Ελληνο-αμερικά-
νους στη πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. Τα ελλη-
νικά λόμπυ κάνουν εξαιρετική δουλειά 
στην υπεράσπιση των ελληνικών θέσεων. 
Δες τε τώρα με τη Τουρκία, σπουδαίο έπαι-
ξαν ρόλο, τα λόμπι και οι ελληνοαμερικα-
νοί επιχειρηματίες, που χρηματοδοτούν τις 
προεκλογικές εκστρατείες των πολιτικών, 
ώστε να μην πάρουν οι Τούρκοι τα πολεμικά 
αεροπλάνα.
Επίλογος: Oι Ελληνο-αμερικανοί αποτελούν 
πρότυπο ενωτικής ομάδας: άψογοι πολίτες, 
(κάτι που δεν είναι στην Ελλάδα) υποδειγ-
ματικοί πατριώτες, άριστοι οικογενειάρχες, 
επιτυχημένοι επαγγελματίες, υπερήφανοι 
απόγονοι και θαυμαστές του αρχαίου ελλη-
νικού πολιτισμού, επιχειρηματίες, δουλευ-
ταράδες, μα ποτέ δεν ξεχνούν τη πατρίδα 
καταγωγής τους, όσο ψηλά και ν’ ανέβουν. 

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ
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«Τα παιδιά των Ποντίων τιμούν τους προγόνους τους»
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Επιτυχία και καταχειροκροτήθηκαν τα παιδιά με τις 
καινούριες ξεχωριστές ποντιακές φορεσιές τους. 
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Οτιδήποτε έχει σχέση για το παιδί είναι για το μέλλον 
μας εδώ στη διασπορά. Μεγάλο μπράβο στους Πόντιους!
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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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“Ο Δελαπατρίδης” 
Μουσική: Μίμης Πλέσσας - Στίχοι: Κώστας Βίρβος - Α! Ερμηνεία: Δημήτρης Κοντολάζος(1976)

Ο 
Αρμάνδος  Δελαπατρίδης, υ-
πήρξε ένας από τους περιβόη-
τους  «ωραίους  τρελούς» της 
Αθήνας και το όνομα του -οι 

περισσότεροι - το έχουμε ακούσει μέσα 
από ελληνικές ταινίες, ενώ κατά το πα-
ρελθόν δεν ήταν λίγες και οι θεατρικές ε-
πιθεωρήσεις που μέσα νούμερα τους  έ-
καναν αναφορά , στον συχωρεμένο Δε-
λαπατρίδη.
Ακόμη , χρήση του ονόματος του γίνεται 
κατά καιρούς  και στις πολιτικές συζητή-
σεις που βλέπουμε στην τηλεόραση και 

ακούμε στα ραδιόφωνα, ιδίως προεκλο-
γικά.
Ο Τηλέμαχος Νταλάκας, όπως ήταν το 
πραγματικό του ονοματεπώνυμο γεννή-
θηκε το 1895 ή το 1896 στο Αδραμύττι 
της Μικράς Ασίας , που βρίσκεται σχεδόν 
απέναντι από την Μυτιλήνη. Από κάποια 
στοιχεία προκύπτει,  ότι η οικογένεια 
Νταλάκα πέρασε στην Μυτιλήνη κατά την 
περίοδο του πρώτου παγκοσμίου πολέ-
μου, όπου πολλοί έλληνες αναγκάστη-
καν να εγκαταλείψουν το Αδραμύττι και 
να καταφύγουν στην Λέσβο. Ο Τηλέμαχος  
τότε ήταν περίπου 20 ετών και καθότι 
γραμματιζούμενος, βρήκε αμέσως δου-
λειά στην οικονομική εφορία Μυτιλήνης.
Μαρτυρίες της εποχής αναφέρουν, ότι 
με τα λίγα χρήματα που έπαιρνε σαν 
υπάλ ληλος σ την  εφορία, προσπα-
θούσε να είναι πάντοτε κομψά ντυμέ-
νος. Φορούσε γυαλιά μυωπίας, μίλαγε 
με ευφράδεια και ενώ έδειχνε καλλιερ-
γημένος άνθρωπος με αρκετά προσό-
ντα, στην ουσία ήταν αφελής, ονειροπό-
λος  και ολίγον κουτός. Ότι του έλεγαν 
το πίστευε. Ο Τηλέμαχος έγραφε  ποιή-
ματα και άλλο που δεν ήθελαν οι Μυτι-
ληνιοί να τον δουλεύουν, πως τάχα είναι 
σπουδαίος ποιητής και συγγραφέας . 
Επίσης τον είχαν πείσει, πως μια κοπέλα 
η Φιφή Γιακαλή ήταν ερωτευμένη μαζί 

του. Με λίγα λόγια, ο Νταλάκας δεν τα 
πήγαινε καλά με το μυαλό του, βρέθη-
καν και ορισμένοι επιτήδειοι Μυτιληνιοί 
και τον από- τρελάνανε. Ώσπου κάποια 
μέρα παραιτήθηκε από την οικονομική 
εφορία της Μυτιλήνης,  και άρχισε να 
συχνάζει σε διάφορα κέντρα. με παρέες 
της αρεσκείας του, οι οποίες προκείμε-
νου να κάνουν το κέφι τους, εξυμνούσαν 
τα σπουδαία του προσόντα,  ως ποιητή 
και ρήτορα. Μετά από λίγο καιρό άφησε 
την ποίηση περί έρωτος και προχώρησε 
σε στίχους κοινωνικούς και πατριωτι-
κούς. Τα ποιήματα δημοσιεύονται στον 
τύπο της Μυτιλήνης και  τότε  διαπιστώ-
νεται ότι ο Τηλέμαχος Νταλάκας,  μέσα 
την τρέλα του λέει και αρκετές αλήθειες. 
Μιλάει για ανοιχτές πληγές , για την κατα-
πίεση των φτωχών και για το λαμπρό μέλ-
λον των λίγων αστών,  ενώ καταγράφει 
ξεκάθαρα την αγάπη του για την δημο-
κρατία και θεωρεί την δυναστεία, σκλα-
βιά!  
Μια μέρα έκανε πολύ σοβαρές δηλώσεις,  
ανακοινώνοντας την ιστορική  ίδρυση 
του κόμματος των «Κυανόλευκων», ενώ 
ανέφερε το πρόγραμμα του , το οποίο 
όπως έλεγε,  είχε σκοπό να μυήσει τους 
νέους και τις νέες στον ερωτισμό. Τότε 
ήταν που ανακοίνωσε, ότι αλλάζει το 
όνομα του και επιθυμεί από τούδε και 
σ το εξής να τον φωνάζουν Αρμάνδο 
Δελαπατρίδη, εκ του γαλλικού ARMEE 
DE LA PATRIE , που θα πει στρατός της 
πατρίδας. Μετά από αυτές τις δηλώσεις, 
αποθεώθηκε από το παρευρισκόμενο 
κοινό, που τον σήκωσε στα χέρια ζητω-
κραυγάζοντας « είσαι ο αρχηγός μας». 
Για τον Δελαπατρίδη πλέον, η Μυτιλήνη 

ήταν μικρή για τα μεγαλόπνοα σχέδια 
του! Έτσι γύρω στα 1925 καταφτάνει στην 
Αθήνα, όπου τον περιμένουν  λαμπρές 
ημέρες . 
Για την  περιπετειώδη και γεμάτη ευτρά-
πελα διαμονή  του Δελαπατρίδη στην 
Αθήνα,  περιγράφει  ο Κώστας Ουράνης,  
στον εθνικό κήρυκα της νέας Υόρκης   …
Σ’ οποίο κέντρο κι αν εμβη όπου και να 
παρουσιάζεται ο κόσμος τον υποδέχε-
ται με χειροκροτήματα,  του βγάζει το 
καπέλο και τον προσφωνεί κύριον αρχη-
γόν η κύριον πρόεδρον ..είναι κοινοβου-
λευτικός ρητωρ τη υπαίθρου και αρχηγός 
του   πρώτου αναμορφωτικού κόμματος 
των κυανόλεύκων όπως αυτοτιτλοφορεί-
ται.. 
Ήρκεσε να εμφανιστεί εις την πλατεία 
συντάγματος και να εκφωνήσει πολιτι-
κόν λογον ούτε χειρότερον ούτε καλύ-
τερον από κείνους που εκφωνούνται εις 
την ελληνικήν βουλήν για να γίνει διάση-
μος…. ευρέθησαν αμέσως άεργοι καφε-
νόβιοι του Ζαχαράτου δια να τον παραλά-
βουν εις την  παρέα  και να τον ακούσουν 
να αναπτύσσει το πολιτικόν πρόγραμμα 
το οποίον μεταξύ άλλων περιελάμβανε 
και την συστασιν του υπουργείου  έρω-
τος …
εντός ολίγων ημερών ο Δελαπατρίδης 
είχε γίνει το καλύτερον αναψυκτικόν του 
καφενείου Ζαχαράτου …
έβλεπε κανείς να καταφθάνουν ιδιω-
τικά αυτοκίνητα προς αναζητησιν του 
και μεταφοράν  του εις κηφισιαν η εις 
τα φάλιρα , όπου παρέες της καλυτερας 
τάξεως τον ανεμενον για να διασκεδά-
σουν μαζί του …Σιγά σιγα ανέβηκαν οι 

μετοχές του Δελαπατρίδη,  εξασφάλισε 
και χρήματα και έγινε έκδοτης σατιρικού 
έντύπου ..
ο Δελαπατρίδης τελικά καβάλησε το 
καλάμι και λίγο η τρέλα του λίγο και η 
κατοχή που ακολούθησε τον έστειλαν στο 
Δαφνί…
Η ιστορία του Δελαπατρίδη συνεχίζεται 
μέσα από το βιβλίο του Κώστα Βάρναλη 
«άνθρωποι» …
Στο ψυχιατρείο καθόταν πάντα στην ίδια 
θέση.. στο κατώφλι ενός γραφείου δίπλα 
στην έξοδο , κι όλο κοίταγε την πόρτα …ο 
Δελαπατρίδης ζητούσε συνεχώς άδεια 
για να βγει έξω και οι γιατροί του έδι-
ναν ..σαν κατέβαινε όμως στην μετακατο-
χικη Αθήνα,  λίγοι τον αναγνώριζαν, τόσο 
αλλαγμένος που ήταν ..φορούσε γκρίζο 
αμπέχονο , δίκοχο πηλίκιο και παντε-
λόνι κοντό ..είχε αφήσει γένια μακριά και 
κάτω  στο αμπέχονο του κρεμόντουσαν  , 
το  σακίδιο του ,ένα πιάτο,  ένα  κύπελλο, 
το ψωμί και τα πιρούνια του .. ο Δελα-
πατρίδης πήγαινε πάλι στις πλατείες του 
συντάγματος και της ομονοίας  να βγάλει 
λόγο, όμως ο λαός αδιαφορούσε να τον 
ακούσει και εκείνος μαράζωνε και το έρι-
χνε στο κρασί… στουπί πια τον μετέφερε 
η αστυνομία πίσω στο Δαφνί.  .όπου από 
κει συνέχιζε να βγάζει λόγους ….
.ω αθηναίοι βγάλτε με και θα περνάτε 
φίνα
 φρενοκομεία πάμπολλα θα χτίσω στην 
Αθήνα ….
Ο Αρμάνδος Δελαπατρίδης την 1 Ιουνίου 
1960, άφησε την τελευταία του πνοή στο 
λαϊκό νοσοκομείο, από ανακοπή καρ-
διάς. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για την 
κηδεία του, ούτε φίλοι, ούτε συγγενείς. 
Την επομένη ενταφιάστηκε στο Γ! Νεκρο-
ταφείο, μαζί με τους απόρους. . 

Ήταν ο Δελαπατρίδης, 
γελαστός και ευγενικός,
επερνιότανε ο δόλιος, 
για τρανός πολιτικός.

Σ’ ένα τραπέζι ανέβαινε
 και τα κουβερ’να έριχνε, 
Τον αγαπούσαν τα παιδιά, 
γιατί είχε παιδική καρδιά.

Το φιλόπτωχο ταμείο, 
τον εκλείνει τον φτωχό, 
μέσα στο τρελοκομείο, 
να του γιάνουν τον καημό.

Δεν άντεξε τον πόνο του
 κι έσβησε με τον κόσμο του.
Τον κλαψαν μόνο τα παιδιά, 
γιατί είχε παιδική καρδιά. 
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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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Με τι γεμίζουμε την ψυχή του παιδιού;
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

 Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Είναι φυσικός νόμος. Όπου υπάρ-
χει κενό γεμίζει. Τίποτε δεν 
μένει αδειανό.
Η ψυχή του κάθε παιδιού είναι 
κενή, αδειανή. Πρέπει να γεμί-
σει. Εάν δεν γεμίσει με σωστά 
πράγματα, τότε θα γεμίσει με 

βλαβερά πράγματα.
Ο άνθρωπος «φύσει του οιδέναι ορέγεται». 
Η φύση του ανθρώπου ζητάει, διψάει την 
μάθηση. Την απάντηση σ́  αυτή την όρεξη, 
την ζήτηση, την δίψα του ανθρώπου για 
μάθηση, την δίδει η παιδεία. Η σωστή παιδεία 
γεμίζει το κενό στο νου, στην ψυχή, στην καρ-
διά του ανθρώπου με γνώσεις και με χαρα-
κτήρα. Ποτέ η παιδεία δεν πρέπει να είναι 
ξερή μετάδοση γνώσεων. Πρέπει να διαμορ-
φώνει χαρακτήρα.
Ειδικότερα να μιλήσουμε για την Ελλη-
νική Παιδεία, την Ελληνορθόδοξη Παι-
δεία και μάλιστα εδώ στον Καναδά. Υπάρ-
χει ένα βασικό ερώτημα στο οποίο πρέπει 
να δώσουμε απάντηση. Το ερώτημα είναι. Η 
Ελληνική Παιδεία στον Καναδά είναι πλήρης; 
Μήπως αφήνει κενά στην ψυχή και στο νου 
των παιδιών; Δυστυχώς πιστεύω, ναι.  Αφήνει 
κενά στο νου και στην ψυχή των παιδιών. Θα 
περιοριστώ μόνο σε ένα.
Διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία του 
Καναδά, ημερήσια, απογευματινά, σαββα-
τιανά, σωστά η ορθόδοξη πίστη μας; Εάν ναι, 
τότε γιατί τα παιδιά μας δεν πηγαίνουν στην 
Εκκλησία, δεν εκκλησιάζονται; 
Για να είμαστε ειλικρινείς, στα σχολεία μας 
εδίδαξαν και διδάσκουν άνθρωποι ακέραιοι, 
χριστιανοί ορθόδοξοι. Εδίδαξαν όμως, και 
ίσως και ακόμη διδάσκουν και δάσκαλοι 
άθεοι ή με διάφορες μη χριστιανικές φιλοσο-
φίες. Και πολλοί δάσκαλοι έδειξαν αδιαφορία 
για την ορθόδοξη πίστη και άφησαν μεγάλο 
κενό στο νου και στη ψυχή των μαθητών.
Εφ’ όσον ο φυσικός νόμος είναι κάθε τι που 
είναι αδειανό να γεμίζει, δεν θα γεμίσουν 
και οι ψυχές και ο νους των παιδιών αυτών 
με κάτι άλλο στη θέση που έπρεπε να είναι η 
ορθόδοξη πίστη; 
Σκεφθήκαμε ποτέ με τι θα γεμίσουμε τον νου 
και τις ψυχές των παιδιών αν δεν τις γεμί-
σουμε με την ορθόδοξη πίστη μας; Μήπως με 
τον αθεϊσμό; Με τις θεωρίες του Μάρξ; Με τις 
διδασκαλίες άλλων θρησκειών; Πως συγκρί-
νονται οι διδασκαλίες των άλλων θρησκειών 
με την ορθόδοξη πίστη μας; Η πίστη μας είναι 
η απόλυτη αλήθεια. Με τίποτε δεν επιτρέ-
πεται να αντικατασταθεί. Και όσο κι αν φαί-
νεται, ότι επικρατούν άλλες ιδεολογίες, στο 
τέλος  η αλήθεια του χριστιανισμού θα επι-
κρατήσει.
Μη ρίξουμε όλη την ευθύνη στα ελληνικά 
σχολεία, στους δασκάλους και σε όλους τους 
υπευθύνους. Τη μεγαλύτερη ευθύνη να γεμί-
ζει ο νους και οι ψυχές των παιδιών με την 
ορθόδοξη πίστη και με σωστές ιδέες, ώστε να 
αποκτήσουν σωστό χαρακτήρα, την έχει η 
οικογένεια, οι γονείς και ύστερα οι δάσκαλοι, 
οι κατηχητές και οι ιερείς μας.
Ο χριστιανικός κόσμος αμαρτάνει. Εχει την 
πίστη της απόλυτης αγάπης. Την πίστη της 
απόλυτης αλήθειας. Την αληθινή πίστη. Το 

μεγαλύτερο αμάρτημα του χριστιανικού 
κόσμου είναι, ότι δεν ζει αυτή του την πίστη. 
Δεν γεμίζει τον νου και τις ψυχές των παι-
διών με αυτή την αληθινή πίστη. Και δεν 
καταλαβαίνει, ότι αυτοκαταστρέφεται. Ο 
κάθε γονιός, ο κάθε δάσκαλος, ο κάθε κατη-
χητής, ο κάθες ιερεύς που δεν γεμίζει τον νου 
και την ψυχή του παιδιού με την ορθόδοξη 
πίστη, επιθυμεί πράγματι να γεμίσει ο νους 
και η ψυχή του παιδιού με την παντός είδους 
αντιχριστιανική φιλοσοφία; Με τις ημιαλή-
θειες των άλλων θρησκειών; Χωρίς αμφι-
βολία, όχι. Όλοι θέλουν το καλό του παιδιού 
τους, αλλά πολλές φορές το αμελούν στην 
πράξη. Αδιαφορούν. Οι ίδιοι δεν ζουν την χρι-
στιανική τους πίστη. 
Σε σύναξη, εφέτος, με τους Επισκόπους και 
τους Ιερείς Τορόντο και περιχώρων αποφασί-
σαμε, ότι όλοι Αρχιερείς, Ιερείς, γονείς, κατη-
χητές, κατηχήτριες, δάσκαλοι και δασκά-
λες θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να 
πλησιάσουμε κάθε ορθόδοξο χριστιανό και 
κάθε παιδί και να εμπεδώσουμε σ́αυτούς την 
ορθόδοξη πίστη μας, την ελληνοχριστιανική 
μας συνείδηση και τη διατήρηση της γλώσ-
σας μας. Όσο κι αν ζούμε άνετα στον Καναδά 
χωρίς ελληνορθόδοξη πίστη και ελληνοχρι-
στιανική παιδεία θα χάσουμε το τρένο. Δεν 
θα μπορέσουμε να μείνουμε ελληνορθόδο-
ξοι στην ψυχή και στην καρδιά. Το εκκλησί-
ασμα θα μικραίνει. Τα σχολεία μας θα γίνο-
νται λιγότερα και τα παιδιά μας θα απομα-
κρύνονται από τον Ελληνισμό και την Ορθο-
δοξία. Να τα σκεφθούμε αυτά πολύ καλά και 
να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για τη 
διδαχή και την εμπέδωση του Ευαγγελίου και 
της πίστης μας σε όλους, μικρούς και μεγά-
λους. Αυτό είναι το συμφέρον μας. Αυτό θέλει 
ο Θεός. Αυτό περιμένει η ελληνική πατρίδα.
Καιρός να αναλογισθούμε τις ευθύνες μας 
και να ρωτήσουμε. Φοιτούν όλα τα παιδιά στα 
ελληνικά και κατηχητικά σχολεία; Τι γίνεται 
με αυτά τα παιδιά τα οποία δεν φοιτούν στα 
ελληνικά και στα κατηχητικά σχολεία; Ποιος 
έχει την ευθύνη; Ο παπάς, ο δάσκαλος, ο πρό-
εδρος, οι γονείς; Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά 
τον φυσικό νόμο. Ό,τι είναι αδειανό, γεμίζει.
Γονείς. Γεμίστε τις ψυχές των παιδιών σας με 
την ορθόδοξη πίστη. Γράψτε τα στα ελληνικά 
και τα κατηχητικά σχολεία. Φροντίστε να 
φοιτούν ανελλιπώς. Ενδιαφερθείτε να μαθαί-
νετε τι μαθαίνουν τα παιδιά σας στα ελληνικά 
και κατηχητικά σχολεία. Διαμορφώστε τον 
χαρακτήρα των παιδιών σας, σεις οι δάσκα-
λοι και οι κατηχητές και όχι οι κακές παρέες.
Συγχαίρω τις κοινότητές μας που έχουν ημε-
ρήσια, απογευματινά, σαββατιανά και κατη-
χητικά σχολεία. Ευχαριστώ τους δασκάλους, 
τις δασκάλες, τους κατηχητές και τις κατηχή-
τριες που ευσυνείδητα προσπαθούν να γεμί-
ζουν τις ψυχές των παιδιών με μάθηση, αλλά 
και με την ορθόδοξη πίστη και να διαμορφώ-
νουν τον χαρακτήρα τους σωστά. Ευχαριστώ 
και ευγνωμονώ τους γονείς που φροντίζουν 
για την Ελληνορθόδοξη Παιδεία των παι-
διών τους. Όλοι πρέπει να δείξουμε περισσό-
τερο ενδιαφέρον για την Ελληνική Παιδεία, 
η οποία για να είναι σωστή και να μην αφήνει 
κενά, πρέπει να είναι Ελληνορθόδοξη. 

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΕΠΙΚΕΡΔΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικογενειακή Ελληνική επιχείρηση

τροφίμων με όλα τα Ελληνικά προϊόντα:
 τρόφιμα, γλυκά, δώρα.

Έχει σταθερή πελατεία 40 ετών

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ
ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ

416.704.1992
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Ε
νώ ορισμένοι κάτοικοι του Τορό-
ντο μπορεί να πιστεύουν ότι ζουν 
στην καλύτερη πόλη του κόσμου, 
υπάρχει πιθανότητα τουλάχιστον έ-

νας στους 10 τουρίστες που επισκέπτονται 
να αισθάνονται διαφορετικά, σύμφωνα με 
μια νέα έκθεση.
Οι αναλυτές του King Casino Bonus με 
έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο δημοσίευσαν 
τα ευρήματά τους με βάση δεδομένα από 
ιστότοπους όπως το Tripadvisor και δεκά-
δες χιλιάδες κριτικές από τουρίστες.
Συγκεκριμένα, η ομάδα εξέτασε την ανα-
λογία αξιολογήσεων πέντε και τεσσάρων 
αστέρων προς τις αξιολογήσεις τριών, δύο 
και ενός, καθώς και πόσο συχνά εμφανίζο-
νταν στις κριτικές λέξεις-κλειδιά και φρά-
σεις όπως «πολύ απογοητευτικό» ή «όχι 
τόσο ωραίο όσο αναμενόταν».

Και, δυστυχώς για όσους αγαπούν το 
Τορόντο, η πόλη βρέθηκε στην κορυφή 
της λίστας με τους πιο υπερεκτιμημένους 
καναδικούς προορισμούς για επίσκεψη. 
Ωστόσο, υπάρχει κάποια άνεση για τους 
πιστούς οπαδούς της πόλης. Κατατάσσεται 
συνολικά στην 36η θέση στις πιθανότητες 
απογοήτευσης.

Το Τορόντο συγκαταλέγεται στις «πιο 
υπερεκτιμημένες πόλεις του κόσμου» σε 
νέα έκθεση

Τ
ο δημοφιλές πρόγραμμα CaféTO 
του Τορόντο γίνεται μόνιμο, αλλά 
οι επιχειρήσεις μπορεί να χρεια-
στεί να πληρώσουν λίγο περισσό-

τερα χρήματα για να λάβουν μέρος από 
φέτος.
Μια έκθεση προσωπικού που πρόκει-
ται να εξεταστεί από την Εκτελεστική Επι-
τροπή του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Τορόντο την επόμενη εβδομάδα συνι-
στά στην πόλη να επαναφέρει ένα εφάπαξ 
τέλος αίτησης ύψους 865 $, επιπλέον του 
ετήσιου τέλους άδειας.
Σύμφωνα με το προσωπικό της πόλης, 
αυτή η χρέωση θα είναι περίπου 1.449 
$ για το πεζοδρόμιο και περίπου 3.077 $ 

για δίπλα στο πεζοδρόμιο.
Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων θα έπρεπε 
επίσης να πληρώσουν για να κατασκευ-
άσουν ένα patio στο ίδιο επίπεδο με το 
πεζοδρόμιο. Το προσωπικό λέει ότι η 
κίνηση θα καταστήσει τις επιχειρήσεις 
προσβάσιμες χωρίς προσωρινές ράμπες 
που δεν ήταν δημοφιλείς στην κοινότητα 
των αναπήρων και που μερικές φορές 
εμπόδιζαν το μονοπάτι για τους ποδηλά-
τες.
Μια επιχορήγηση πόλης είναι επίσης δια-
θέσιμη στις Περιοχές Βελτίωσης Επιχει-
ρήσεων (BIAs) για την υποστήριξη της 
συντήρησης των φυτών και του σχεδια-
σμού κλεισίματος λωρίδας περιορισμού.

Αλλαγές ενδέχεται να έρχονται στο 
πρόγραμμα CaféTO του Τορόντο

Η 
αστυνομία του Τορόντο λέει ότι 
θα αυξήσει την καθημερινή της 
παρουσία στο TTC ξεκινώντας 
αμέσως ως άμεση απάντηση 

στις ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια 
σχετικά με τη βία και τις εγκληματικές 
πράξεις στο σύστημα διαμετακόμισης.
Ο αρχηγός της ασ τυνομίας Myron 
Demkiw είπε ότι εκτός από τις ήδη αυξα-
νόμενες περιπολίες που κάνουν, η νέα 
πρωτοβουλία θα χρησιμοποιεί αστυνομι-
κούς εκτός υπηρεσίας σε υπερωρίες καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ημέρας και μέχρι το 
βράδυ.
Ο Demkiw είπε ότι το σχέδιο «στοχεύει 
να έχει πάνω από 80 αξιωματικούς σε 
όλο το σύστημα κάθε μέρα» και ότι αυτοί 
οι πρόσθετοι πόροι δεν θα επηρεάσουν 
τους αξιωματικούς πρώτης γραμμής, οι 
οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για να αντα-
ποκριθούν σε κλήσεις προτεραιότητας.
Πρόσθεσε ότι το σχέδιο είναι «δυναμικό 
και μπορεί να αλλάζει καθημερινά».
Είπε ότι οι αναβάτες που χρησιμοποι-
ούν το TTC θα παρατηρή-
σουν αμέσως αυξημένη 
αστυνομική παρουσία 
σε σταθμούς, σε λεωφο-
ρεία, τραμ και μετρό.
Την  ίδ ια  σ τ ι γ μ ή  ο 
D e m k i w  τ ό ν ι σ ε 
ό τ ι  «ζ ούμε  σ ε  μ ια 
α σ φ α λ ή  π ό λ η » . 
« Ένα  ε κα τ ομμύριο 
άνθρωποι ταξ ιδεύουν 
στην πόλη μας καθημερινά χρησιμοποι-
ώντας (TTC) μετρό, τραμ και λεωφορεία, 
με ασφάλεια», σημείωσε.

«Πρέπει επίσης να είμαστε υπεύθυνοι 
για τα πρόσφατα γεγονότα που έχουμε 
δει και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να 

διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι είναι 
ασφαλείς και αισθάνονται ασφαλείς 
επίσης».
Η ανακοίνωση έρχεται μετά την κλιμά-
κωση της βίας στις δημόσιες συγκοι-
νωνίες στο Τορόντο, η οποία έχει 
θέσει τους αναβάτες σε εγρήγορση 
και προκάλεσε εκκλήσεις από ηγέτες 
των συνδικάτων που ζητούν από τους 
αξιωματούχους να αναλάβουν άμεσα 
δράση.
Μια λίστα σοκαριστικών περιστατι-
κών στο TTC το 2022 ακολουθήθηκε 
από μια έκρηξη βίαιων επιθέσεων 

για να ξεκινήσει το νέο έτος, με περισ-
σότερες από μισή ντουζίνα επιθέσεις 
να σημειώνονται μόνο την τελευταία 
εβδομάδα.
Ο δήμαρχος του Τορόντο Τζον Τόρι 
είπε ότι υπάρχουν πολλά μέτρα στον 
προϋπολογισμό του 2023 για να βοη-
θήσουν το TTC, συμπεριλαμβανομέ-
νης της πρόσληψης 50 ειδικών αστυ-
φυλάκων και μιας σημαντικής αύξη-

σης του αριθμού των εργαζο-
μένων στον τομέα της στέγα-
σης στο σύστημα.
Ο Τόρι είπε ότι ενώ υπήρξε 
κριτ ική γ ια τ ις αυξημένες 
επενδύσεις στη διαμετακό-
μιση και την αστυνόμευση, 

είπε ότι δεν είναι «είτε ή 
συζήτηση» όταν πρόκει-

ται για επένδυση στην ασφάλεια της κοι-
νότητας.

Η αστυνομία του Τορόντο θα αυξήσει 
την παρουσία της στο TTC για να 
αντιμετωπίσει τα αυξανόμενα περιστατικά 
βίας 
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Toronto • Montreal • Vancouver

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

Μπουτάκια κοτόπουλο 
στο φούρνο 
(Μεσογειακή συνταγή)

Εκτέλεση
1. Προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 400°F και αλατοπιπερώνουμε 
 τα μπούτια.

2. Ζεσταίνουμε σε φαρδιά, πυρίμαχο τηγάνι το λάδι σε μέτρια φωτιά και 
 ροδίζουμε το κοτόπουλο για περίπου 4 λεπτά από την κάθε μεριά. 
 Τα βγάζουμε απ’ τo τηγάνι και τα φυλάμε στην άκρη. Πετάμε όλο 
 το λίπος απ’ τo τηγάνι εκτός από 2 κουτ. της σούπας και επιστρέφουμε 
 το κοτόπουλο στο τηγάνι με την πέτσα προς τα επάνω.

3. Τοποθετούμε τις πατάτες, λιαστές ντομάτες και το σκόρδο γύρω 
από το κοτόπουλο. Στην συνέχεια, γεμίζουμε το τηγάνι με το ζωμό 

 και πασπαλίζουμε με ρίγανη. Ψήνουμε στο φούρνο για 25 λεπτά. 
 Πασπαλίζουμε με ελιές και φέτα και επιστρέφουμε στο φούρνο για 
 ακόμα 10-15 λεπτά ή μέχρι να ψηθεί το κοτόπουλο.

Μπορεί να σερβιριστεί με κριθαράκι ή ρύζι , με λαχανικά 
ή και με μια φρέσκια σαλάτα.

• 8 μπούτια κοτόπουλο 
 (το επάνω μέρος μόνο), 
 με κόκαλο και τη πέτσα του

• Αλάτι & φρέσκο τριμμένο πιπέρι

• 1 κουτ. της σούπας έχτρα παρθένο
 ελαιόλαδο Krinos 

• 500γρ. πατάτες baby, πλυμένες και  
 κομμένες στη μέση

• 6 κομμάτια λιαστές ντομάτες Krinos,
 στραγγισμένες και κομμένες σε 
 λεπτές λωρίδες

• 4 σκελίδες σκόρδο,
 ξεφλουδισμένες ολόκληρες

• 2 ½ κούπες ζωμό κότας ή 1 κύβος 
 κότας διαλυμένος σε αντίστοιχο 
 νερό.

• 1 ½ κουτ. του γλυκού ρίγανη Krinos

• 12 ελιές Καλαμών Krinos, χωρίς 
 κουκούτσια

•  100 γρ Φέτα Krinos, τριμμένο

Υλικά

ΣΥΝΤΑΓΗ
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LIFE

Κaterina Novikova: 
Δηλώνει fashion model, social 
media inf luencer

Δηλώνει fashion model, 
social media influencer και 
ασχολείται με την yoga. Τι πιο 
σύνηθες να συμβεί; Η katerina 
Novikova aka Killer Katrin θα 
γίνει από σήμερα το αγαπημένο 
σου account. Γεννήθηκε στις 
13 Μαΐου του 1995 στη Μόσχα 
αλλά αυτή την περίοδο ζει στο 
Μπαλί της Ινδονησίας.

Ταύρος στο ζώδιο, είναι 
υπομονετική, σταθερή, 
πεισματάρα, γοητευτική, 
επιθυμητή ενώ η ευγένεια 
και γλυκύτητα την κάνουν να 
ξεχωρίζει και να κλέβει τις 
εντυπώσεις. Καλά όχι μόνο η 
ευγένεια και η γλυκύτητα, διότι 
διαθέτει μία εξωτερική εμφάνιση 
που δεν περνάει απαρατήρητη.

Εκτός από το προφίλ της στο 
Instagram που το ακολουθούν 
3.000.000 χρήστες, η 
Ekaterina διαθέτει λογαριασμό 
και στο Only Fans. Εκεί 
ποστάρει premium περιεχόμενο 
για όλους τους ακόλουθους 
του προφίλ της και σίγουρα θα 
ήθελες μία θέση ανάμεσά τους.

Ως μοντέλο και influencer, 
η 27χρονη προσέχει αρκετά 
την διατροφή και το σώμα 
της. Λατρεύει την yoga και τα 
ταξίδια. Το να είσαι ευγενικός 
και γενναιόδωρος είναι 
προαπαιτούμενα ώστε να βγει 
ραντεβού μαζί σου.



LIFE50 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

27 Ιανουαρίου 2023
www.hellasnews-radio.comGOSSIP

Ο 
Παναγιώτης 
Βασιλάκος μί-
λησε για τη 
σ υ μμ ε τ οχ ή 

του στο «Bachelor», το 
φλερτ και τους μέντορες 
που εμπιστεύτηκε, αλλά 
όμως δεν τον στήριξαν.Ο 
πρώην Bachelor έκανε 
μερικές δηλώσεις στην 
κάμερα της εκπομπής 
«Breakfast@Star» και α-
νάμεσα σε όσα είπε, ανα-
φέρθηκε στο φλερτ που 
δέχεται από το γυναικείο 
φύλο, τονίζοντας τι τον ε-
νοχλεί. Αρχικά είπε: «Το 
Bachelor είναι κάτι που 
πέρασε, έγινε, τότε το ευ-
χαριστήθηκα πάρα πολύ. 
Μου κάνει όμως εντύπω-
ση που ακόμα με ρωτά-
νε αν είμαι παντρεμένος 
με τη Νικολέτα. Παιδιά, 
δεν είμαι παντρεμένος με 
τη Νικολέτα και δεν πα-
ντρεύτηκα ποτέ».

Αλεξανδράκη: Έξαλλη 
για τα σχόλια περί 
ανορεξίας

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη με 
αφορμή κάποια σχόλια που 
δέχτηκε για τα κιλά της, απο-
φάσισε να απαντήσει δημό-
σια μέσα από τον προσω-
πικό της λογαριασμό σ το 
Instagram.
Το μοντέλο, φανερά εκνευ-
ρισμένο, έφτασε μάλισ τα 
στο σημείο να ζυγιστεί στο 
βίν τεο, ως απάν τηση σ τα 
σχόλια που δέχεται στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, ότι 
πάσχει από νευρική ανορε-
ξία.

Ο Ντάνος ανέβασε 
βίντεο με τη νέα του 
σύντροφο

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος 
δήλωσε πρόσφατα πως είναι 
ερωτευμένος, ενώ βίντεο που 
κυκλοφόρησαν από νυχτερινή 
του έξοδο, «πρόδωσαν» το 
όνομα της νέας του αγαπημένης. 
Ωστόσο, ο νικητής του Survivor 
2017, αποφάσισε να επιβεβαι-
ώσει από μόνος του όσα ακού-
γονται το τελευταίο διάστημα. 
Πιο συγκεκριμένα, ανέβασε ένα 
βίντεο στο Instagram, στο οποίο 
βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο 
με τη σύντροφό του, Δήμητρα 
Βαμβακούση. 

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.

Παναγιώτης Βασιλάκος: «Με 
ενοχλεί όταν οι γυναίκες με 
φλερτάρουν σαν άντρες»

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Με 
μαύρο καρέ στο Instagram

Έγινε ξανθιά και… 
ποζάρει χωρίς 
εσώρουχο

H 
Ευρυδίκη Βαλαβάνη μετά την απο-
χώρησή της από το Survivor βρέθηκε 
στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά στο 
«Πρωινό μας» και η παρουσιάστρια 

σχολίασε το κορμί της. «Τι γλυκό κορίτσι, όμορ-
φο. Είσαι πολύ ωραία. Δεν είναι ωραίο να σχο-
λιάζουμε, αλλά είναι ζηλευτό το σώμα σου, το 
πρόσωπό σου, η υγεία σου, η επιδερμίδα σου» 
είπε αρχικά η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ. «Με 
όσα κιλά κι αν είμαστε, είμαστε μία χαρά. Και 
με τα περισσότερα και με τα λιγότερα» απάντη-

σε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και συνέχισε για τα 
σχόλια που δέχτηκε για την εμφάνισή της από 
τον Νίκο Παρτσώλη, τον στενό συνεργάτη της 
Φαίης Σκορδά. «Ποτέ δεν ήμουν αδύνατη, εί-
μαι juicy, έχω αθλητικό σώμα. Μέσα στο παιχνί-
δι είχα πρηστεί γιατί ήταν οι περίεργες ημέρες 
του μήνα, αλλά μετά δεν προλάβατε να με δείτε 
ξεπρησμένη. Σημασία έχει ότι με αγαπώ. Χαρι-
τολογώντας τα είπα αυτά στον Νίκο Παρτσώλη», 
κατέληξε η Ευρυδίκη Βαλανάνη.

Βαλαβάνη: «Ποτέ δεν ήμουν αδύνατη, 
είμαι juicy, έχω αθλητικό σώμα»

Η 
Γαρυφαλλιά Κα-
ληφώνη συστή-
θηκε στο τηλεο-
πτικό κοινό μέσα 

από την συμμετοχή της στο 
GNTM.  Έκτοτε, το μοντέλο 
διατηρεί λογαριασμό στα 
social media, με το προφίλ 
της στο Instagram να με-
τρά πάνω από 220 χιλιάδες 
ακολούθους.  Μέσα από α-
ναρτήσεις της, η Γαρυφαλ-
λιά Καληφώνη μοιράζεται 
στιγμιότυπα από την κα-
θημερινότητά της, ενώ δεν 
είναι λίγες οι αναρτήσεις 
της που έχουν να κάνουν 
με τη μόδα και το στιλ. Σε 
Instagram Story που ανέ-
βασε την Δευτέρα 23 Ια-
νουαρίου, εμφανίστηκε με 
τα μαλλιά της να μη θυμί-
ζουν σε τίποτα το λουκ με 
το οποίο την έχει συνηθί-
σει το διαδικτυακό κοινό 
της. Η Γαρυφαλλιά Καλη-
φώνη πόζαρε μαζί με τον 
YouTuber, Fipster, έχοντας 
φορέσει μία περούκα και 
δείχνοντας στους followers 
της πώς μοιάζει με μαύρο 
καρέ μαλλί και αφέλειες. 
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Η 
πανέμορφη σύ-
ντροφος του Σα-
κ ί λ ΜακΚίσ ικ, 
Μπέριλ έκανε μια 

πολύ ιδιαίτερη ανάρτηση 
για το διπλό του Ολυμπια-
κού στην Ιταλία και την εμ-
φάνιση του Αμερικανού. Λί-
γο μετά το τέλος του ματς, ο 
MVP ΜακΚίσικ μίλησε στον 
δημοσιογράφο της ιταλικής 
τηλεόρασης και η Μπέριλ 
μοιράστηκε στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης ένα φωτο-
γραφικό στιγμιότυπο, το ο-
ποίο συνόδευε η εξής λεζά-
ντα: «Όταν επιστρέφεις σπίτι 
στη γυναίκα σου με τη νίκη».

Τ
ο όνομα του Ζεράρ 
Πικέ δεν σταματά να 
απασχολεί τον ξέ-
νο Τύπο, τόσο με τις 

σπόντες που ανταλλάσσουν 
τελευταία με την πρώην σύ-
ντροφό του, Σακίρα, όσο και 
με τη νέα του σχέση Κλάρα 
Κία. Πριν από λίγο καιρό ένα 
βίντεο με πρωταγωνιστή τον 
πρώην ποδοσφαιριστή, έδει-
χνε την Κία να περιφέρεται μέ-
σα στο σπίτι που εκείνος ζού-
σε με τη Σακίρα και μάλιστα 
κατά τη διάρκεια που ήταν α-
κόμη ζευγάρι, αφήνοντας α-
νοιχτό το ενδεχόμενο να την 
απατούσε με την τωρινή σύ-
ντροφό του. Νέα δημοσιεύ-
ματα θέλουν τον Πικέ να έχει 
απατήσει και την Κλάρα Κία. 
Παπαράτσι, που φωτογράφι-
ζε τη Σακίρα και τον Πικέ κα-
τά τη διάρκεια της 12χρονης 
σχέσης τους, έκανε μια ανάρ-
τηση στο Instagram με την ο-
ποία αμφισβητεί την αφοσίω-
ση του Πικέ στην Κία. Ο ίδιος 
παπαράτσι δημοσίευσε φω-
τογραφία μιας νεαρής γυναί-
κας στο Instagram και έγρα-
ψε: «Την ξέρεις, Ζέραρ; Τότε 
μην εκπλαγείς που η Σακίρα 
σε έχει βάλει στο στόχαστρο».

Ζεράρ Πικέ: Άπιστος και με τη νέα του 
σύντροφο, Κλάρα Κία

Η 
Μαρία Πεδράθα 
δεν άφησε πα-
ραπονεμένους 
τους fans της με 

την «καυτή» της ανάρτηση 
στο Instagram Μια άκρως 
σέξι ανάρτηση έκανε στο 
Instagram η Μαρία Πεδρά-
θα. Η Ισπανίδα ηθοποιός και 
χορεύτρια, που πρωταγωνί-
στησε στο Elite και είχε έναν 
μικρότερο ρόλο στο Casa de 
Papel, ανέβασε φωτογραφί-
ες με αποκαλυπτικό μαγιό συ-
γκεντρώνοντας αμέτρητα likes 
από τους 11,4 εκατομμύρια 
followers της.

Η ιδιαίτερη ανάρτηση της Μπέριλ 
ΜακΚίσικ

Πανικός με το διάφανο της Πανικός με το διάφανο της 
Τόκιο: Έπεσε στα γόνατα, τα Τόκιο: Έπεσε στα γόνατα, τα 

πέταξε όλα έξωπέταξε όλα έξω

Η 
ιστορία του La Casa de Papel 
μπορεί να ολοκληρώθηκε, ω-
στόσο η Ούρσουλα Κορμπέ-
ρο δεν σταματά να… προκα-

λεί τους ακόλουθούς της στο Instagram.
Η εκρηκτική Ισπανίδα ηθοποιός έπεσε 
στα γόνατα, ανεβάζοντας αποκαλυπτικές 
της φωτογραφίες στα social media.

Η Τόκιο από το La Casa ανεβάζει στα 
ύψη τη θερμοκρασία και με τις… στάσεις 
της μοιράζει μπόλικα εγκεφαλικά στον 
ανδρικό πληθυσμό.
Ποζάροντας με ένα διάφανο κορμάκι, η 
Ούρσουλα Κορμπέρο αφήνει την φαντα-
σία να… οργιάζει.

Άκρως αποκαλυπτική στο 
Instagram η Μαρία Πεδράθα
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Ένας υποψήφιος δήμαρχος βγάζει λόγο σε 
ένα πολύ μικρό χωριό και τάζει τα πάντα 
προκειμένου να βγει στις εκλογές: 
«Θα σας φτιάξουμε νοσοκομεία! Θα σας 
φτιάξουμε δρόμους! Θα σας φτιάξουμε 
μεγάλη παιδική χαρά! Θα σας χτίσουμε σχο-
λεία!»
Πετάγεται ένας από τον κόσμο και λέει: «Μα 
εμείς δεν έχουμε παιδιά στο χωριό μας!» 
Και απαντάει ο υποψήφιος: «Δεν πειράζει, 
θα σας κάνουμε εμείς παιδιά!»

Μια οικογένεια κάθεται στο τραπέζι για το 
βραδινό φαγητό και ο γιος ρωτά τον πατέρα 
του.
- Μπαμπάς, πόσα είδη από γυναικεία στήθη 
υπάρχουν;
Ο πατέρας, έκπληκτος, απαντά:
- Γιε μου υπάρχουν τρία είδη στήθη ανάλογα 
με την ηλικία της γυναίκας. Στα 20 χρόνια, 
τα στήθη των γυναικών είναι όπως τα πεπό-
νια, στρογγυλά και στητά. Στα 30 και στα 40, 
είναι όπως τα αχλάδια, εξακολουθούν να 
είναι όμορφα αλλά είναι και λίγο πεσμένα. 
Μετά από τα 50, είναι σαν τα κρεμμύδια.
- Σαν τα κρεμμύδια;
- Ναι, τα βλέπεις και βάζεις τα κλάματα!
Αυτό εξαγρίωσε τη σύζυγο και την κόρη που 
άκουγαν και τότε ρωτάει η κόρη στη μαμά 
της:
- Μαμά, πόσα είδη από ανδρικά «πουλιά» 

υπάρχουν;
Η μητέρα, έκπληκτη, χαμογελά κοιτάζει την 
κόρη της και απαντά:
- Κόρη μου υπάρχουν τρία είδη «πουλιά» 
ανάλογα με την ηλικία του άντρα. Στα 20, το 
«πουλί» είναι σαν την βελανιδιά, γερό και 
σκληρό. Στα 30 και στα 40 του, είναι σαν την 
λυγαριά, εύκαμπτο αλλά αξιόπιστο. Μετά 
τα 50 του, είναι σαν το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο.
- Σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο;
- Ναι, νεκρό από τη ρίζα και με τις μπάλες… 
διακοσμητικές.

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

Από την παρέλαση 
για την 25η Μαρτίου 

1970

Φωτογραφία από το 1968 
στις εκδηλώσεις για το 

Κούγκι 

Οκτώβριος-Νοέμβριος, 1944. Ο Νικηφόρος 
(καπετάνιος) και ο Μιχάλης Παπαζήσης 

(στρατιωτικός διοικητής), διοικητές του 2ου 
Συντάγματος του ΕΛΑΣ 

Φωτογραφία Άγγλου ταξιδιώτη το 
1965 στο Μέτσοβο

ΓΙΟΥΣΟΥΡΟΥΜ. Το 
Κυριακάτικο παζάρι 

στην Πλατεία 
Αβησσυνίας

Λευκός Πύργος 19681912/13 στα Τοπομαχικά της Κανέτας . 
Λίγα χιλιόμετρα πριν τα οχυρά στο ΜπιζάνιΠάτμος , Ιούνιος 1995

Λέρος 1997
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Η Φολέγανδρος είναι ένα ηλιόλουστο 
καλωσόρισμα. Ανάμεσα στο 
καλωσόρισμα του ερχομού και στην 
«καλή αντάμωση» του αποχαιρετισμού 
σμίγουν οι άνθρωποι που χρόνια τώρα 
έρχονται και ξανάρχονται και έχουν 
αποκτήσει δεσμούς με τον τόπο και 
τους κατοίκους του.

Η 
Φολέγανδρος είναι το νησί του μέ-
τρου. Η ήπια τουριστική ανάπτυξη 
των δύο τελευταίων δεκαετιών επέ-
τρεψε στο νησί να διατηρήσει στο α-

κέραιο το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του. 
Παράλληλα όμως αναπτύχθηκαν σύγχρονες 
υποδομές και οργανωμένες τουριστικές υ-
πηρεσίες.
Οι Φολεγανδρίτες συνεχίζουν να φροντίζουν 
τον τόπο τους και να απολαμβάνουν τη ζωή 
με τον δικό τους τρόπο που μοιράζονται με 
τους ολοένα και περισσότερους φίλους του 
νησιού.
Μετά την άφιξη στο λιμάνι του Καραβοστάση 
η Φολέγανδρος θα αρχίσει να ξεδιπλώνει τις 
ομορφιές της σιγά-σιγά. Δεν έχετε παρά να 
περιπλανηθείτε στα πλακόστρωτα της Χώρας 
και στα στενά του Κάστρου, να ανεβείτε στο 
βράχο της Παναγίας με την πανοραμική θέα 
στο Αιγαίο, να κολυμπήσετε στις ερημικές ή 
στις πολυσύχναστες παραλίες της, να εξερευ-
νήσετε τη φύση μέσα από τα μονοπάτια που 
διατρέχουν κάθε γωνιά του νησιού. Αξίζει 
να γευτείτε το σπιτικό, παραδοσιακό φαγητό 
στη Χώρα, στον Καραβοστάση, στην Αγκάλη 
ή στην Άνω Μεριά, και να διασκεδάσετε τις 
νύχτες με ρακόμελα στις πλατείες της Χώρας.
Σύμφωνα με την μυθολογία το νησί πήρε το 
όνομα της από τον γιο του Μίνωα Φολέγαν-
δρο. Μία άλλη εκδοχή θέλει το όνομα του 
νησιού να προέρχεται από την φοινικική 
λέξη “phelekgundari” που σημαίνει «πετρώ-
δης γη», παραπέμποντας στην μορφολογία 
του νησιού. Κατά την παράδοση από το νησί 
πέρασαν κατά περιόδους Λέλεγες, Κρήτες, 
Κάρες και Φοίνικες.
Το νησί πρωτοκατοικήθηκε γύρω στα μέσα 
της 3ης π.Χ. χιλιετίας, ενώ τα ευρήματα καθώς 
και η προέλευση του ονόματος του νησιού 
μαρτυρούν τις μινωικές επιδράσεις στο νησί 
κατά την 2η π.Χ. χιλιετία. Οι πρώτοι κάτοικοι 
που εγκαταστάθηκαν στο νησί από την ηπει-
ρωτική Ελλάδα ήταν Δωριείς. Κατά τον 5ο π.Χ. 
αιώνα Η Φολέγανδρος συμμετείχε στην Αθη-
ναϊκή Συμμαχία.
Η αρχαία ακρόπολη του νησιού βρισκόταν 
στη θέση Παλαιόκαστρο, πάνω από το ναό 
της Παναγίας, όπου υπάρχουν ακόμα σκόρ-
πια θραύσματα αγγείων και χαλάσματα κτι-
σμάτων. Λίγο πιο κάτω, στο νεκροταφείο της 
Χώρας, σώζεται και ένα τμήμα τείχους από 
τον 4ο π.Χ. αιώνα. Στην ίδια περίοδο χρονο-
λογούνται τα χαραγμένα ονόματα εφήβων στα 
τοιχώματα της Χρυσοσπηλιάς που βρίσκεται 
στην βόρεια πλευρά του νησιού.
Στη συνέχεια το νησί περνάει διαδοχικά στην 
κυριαρχία των Μακεδόνων (3ο π.Χ. αιώνα), 
των Πτολεμαίων (1ο π.Χ. αιώνα) και τέλος των 
Ρωμαίων. Κατά τους βυζαντινούς χρόνους δεν 
υπάρχουν αναφορές ή ευρήματα για την ιστο-
ρία του νησιού. Με την έναρξη της Φραγκο-

κρατίας (12ος αιώνας) το νησί μαζί με τις υπό-
λοιπες Κυκλάδες περνάει στα χέρια των Ενε-
τών (13ος – 16ος αιώνας) και υπάγεται στο 
δουκάτο της Νάξου με ιδρυτή τον Ενετό άρχο-
ντα Μάρκο Σανούδο. Αυτή την περίοδο χτίζε-
ται και το περίφημο Κάστρο για να αποκρούει 
τις πειρατικές επιδρομές εκείνης της περιό-
δου.
Το 1617 και μέχρι την απελευθέρωση το 1928, 
το νησί περνάει στην κατοχή των Τούρκων. Με 
την ενσωμάτωση του νησιού στο Ελληνικό 
κράτος πολλοί Φολεγανδρίτες αποδημούν 
προς Αίγυπτο, Κωνσταντινούπολη και Αθήνα, 
αρκετοί διακρίνονται στις τέχνες και τα γράμ-
ματα, αποκτούν περιουσία και στέλνουν χρή-
ματα και αγαθά στις οικογένειές τους στο νησί. 
Αυτή την περίοδο αρχίζει και η κατοίκηση έξω 
το Κάστρο και αρχίζει να διαμορφώνεται ο 
σύγχρονος οικισμός της Χώρας.
Κατά την διάρκεια των δικτατοριών που γνώ-
ρισε η Ελλάδα, η Φολέγανδρος γίνεται τόπος 
εξορίας. Τις τελευταίες δεκαετίες το νησί γνω-
ρίζει την ανάπτυξη κυρίως μέσω του τουρι-
σμού, διατηρώντας παράλληλα την παραδο-
σιακή φυσιογνωμία του νησιού.

Το Κάστρο
Το Κάστρο είναι το πιο παλιό κομμάτι της 
Χώρας. Πρόκειται για έναν μεσαιωνικό οικι-
σμό που χτίστηκε για να προστατεύει τους 
ανθρώπους του νησιού από τις πειρατικές 
επιδρομές. Από τότε μέχρι σήμερα κατοικεί-
ται χωρίς διακοπή.
Η βορεινή του πλευρά είναι χτισμένη στο χεί-
λος του γκρεμού. Τα σπίτια, αρκετά από τα 
οποία μετρούν πάνω από δέκα αιώνες ζωής, 
είναι κατοικημένα και σε καλή κατάσταση.
Στην πλευρά του Κάστρου που βλέπει προς 
την Χώρα βρίσκονται οι δύο είσοδοι του, η 
Λότζια και το Παραπόρτι. Παρά τις μετατρο-
πές που ακολούθησαν τα σπίτια μετά την εξα-
λειψη του κινδύνου των επιδρομών, η αρχιτε-
κτονική φυσιογνωμία του Κάστρου παραμέ-
νει αναλλοίωτη έως σήμερα.
Κυριαρχούν δύο κύριοι παράλληλοι δρόμοι, 
η Κάτω Ρούα και η Μέσα Ρούα με την Κάτω 
Ρούα να είναι από τα πιο χαρακτηριστικά και 
πολυφωτογραφημένα σημεία του νησιού. Οι 
δύο δρόμοι καταλήγουν στην μοναδική πλα-

τεία του Κάστρου λίγο πριν φτάσει κανείς στο 
δυτικό του άκρο, την αυλή της εκκλησίας της 
Παντάνασσας.

Η Παναγία
H Παναγία είναι η μεγαλύτερη εκκλησία της 
Φολέγανδρου, αφιερωμένη στην Κοίμηση της 
Θεοτόκου.
Βρίσκεται σκαρφαλωμένη στο βράχο πάνω 
από τη Χώρα και είναι χτισμένη κατά πάσα 
πιθανότητα στη θέση αρχαίου ναού, οικοδο-
μικό υλικό του οποίου χρησιμοποιήθηκε για 
την ανέγερσή της.
Στον αυλόγυρο και στο εσωτερικό του ναού 
θα δείτε αρχαίες επιγραφές, γλυπτά και βάσεις 
αγαλμάτων. Ο ναός υπήρξε καθολικό γυναι-
κείας μονής. Υπάρχει μαρμάρινη επιγραφή 
του 1687 που αναφέρεται στην ανακαίνιση 
του ναού.
Η εκκλησία πήρε τη σημερινή μορφή της κατά 
την ανακατασκευή που ξεκίνησε το 1816 και 
τελείωσε το 1821.
Η εικόνα της Παναγίας που φυλάσσεται στην 
εκκλησία, συνδέεται με πειρατικές ιστορίες 
και θρύλους της Φολεγάνδρου. Σύμφωνα με 
το παλιό φολεγανδρίτικο έθιμο, το Πάσχα 
γίνεται περιφορά της εικόνας σε όλα τα σπίτια 
του νησιού.
Για να φτάσετε στην Παναγία, ακολουθήστε 
το μονοπάτι που ξεκινάει από την πλατεία της 
Πούντας (15′).

Η Χρυσοσπηλιά
Η Χρυσοσπηλιά είναι ένα ξεχωριστό φυσικό 
μνημείο.
Πρόκειται για ένα δυσπρόσιτο σπήλαιο στη 
βορειοανατολική πλευρά του νησιού, 30 
περίπου μέτρα πάνω από τη θάλασσα, με 
μεγάλο σπηλαιολογικό και αρχαιολογικό 
ενδιαφέρον. Το μήκος του είναι 300μ και δια-
θέτει δύο κύριους θαλάμους που ενώνονται 
μεταξύ τους μέσω ενός μικρού διαδρόμου. 
Στο δάπεδο του πρώτου θαλάμου έχουν βρε-
θεί ρωμαϊκές δεξαμενές και πλήθος οστρά-
κων, ενώ τον δεύτερο θάλαμο κοσμούν εντυ-
πωσιακοί σταλακτιτικοί σχηματισμοί.
Το στοιχείο όμως που καθιστά την Χρυσοσπη-
λιά μοναδικό μνημείο της παγκόσμιας πολι-
τιστικής κληρονομιάς είναι το πλήθος των 

αρχαίων ονομάτων που καλύπτουν τα τοιχώ-
ματα και την οροφή της. Τα ονόματα χρονολο-
γούνται κυρίως στον 4ο π.Χ. αιώνα και ανή-
κουν σε εφήβους που έφταναν έως εδώ από 
όλα τα μέρη της Ελλάδας. Οι έφηβοι που κατά-
φερναν να μπουν στον κυρίως θάλαμο ανέ-
γραφαν τα ονόματά τους, αφήνοντας έτσι τα 
ίχνη της επίσκεψής τους.
Εικάζεται ότι ο χαρακτήρας της επίσκεψης 
ήταν λατρευτικός και ότι το δύσκολο αυτό 
εγχείρημα λάβαινε μέρος στα πλαίσια μίας 
τελετής ενηλικίωσης. Από το πλήθος αυτό 
των ονομάτων έχουν καταγραφεί γύρω στα 
400 ονόματα ανδρών (τα γυναικεία ονόματα 
σπανίζουν), πολλά από τα οποία συνοδεύ-
ονται από επίθετα που δηλώνουν τον τόπο 
καταγωγής τους. Η ύπαρξη επίσης ανθρώπι-
νων οστών στην είσοδο της Χρυσοσπηλιάς 
έχει τροφοδοτήσει τη δημιουργία θρύλων, οι 
οποίοι περιγράφουν τη σπηλιά ως κρησφύ-
γετο των κατοίκων από τους πειρατές.
Στη Χρυσοσπηλιά οδηγούν σκαλοπάτια που 
χτίστηκαν στην αρχαιότητα και είναι γνωστά 
ως «Ελληνικά σκαλιά». Η πρόσβαση ωστόσο 
είναι δύσκολη και επικίνδυνη, ειδικά όταν 
φυσάει δυνατός βοριάς. Από τη θάλασσα 
το σπήλαιο είναι προσβάσιμο, η επίσκεψη 
όμως δεν επιτρέπεται εφόσον η αρχαιολογική 
έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν υπάρ-
χει υποδομή πρόσβασης και επίσκεψης του 
σπηλαίου.

Προς / Από Πειραιά
Η Φολέγανδρος συνδέεται την καλοκαι-
ρινή περίοδο με τον Πειραιά με ταχύπλοα 
πλοία, καθημερινά. Το ταξίδι διαρκεί 3,5-4 
ώρες. Τα ταχύπλοα προσεγγίζουν επίσης 
τα νησιά:  Σίφνο, Μήλο, Θήρα (Σαντορίνη), 
Αμοργό, Νάξο, Πάρο και Σύρο. Με συμβατικά 
πλοία το ταξίδι διαρκεί 11 ώρες περίπου, ανά-
λογα με το δρομολόγιο.
Τα συμβατικά πλοία προσεγγίζουν επίσης τα 
νησιά: Τα συμβατικά πλοία προσεγγίζουν επί-
σης τα νησιά: Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο, Κίμωλο, 
Μήλο, Σίκινο, Ίο, Θήρα, Πάρο και Νάξο.
Τοπικά δρομολόγια συνδέουν όλο το χρόνο 
τη Φολέγανδρο με τα νησιά:  Θήρα, Ανάφη, 
Θηρασιά, Ίο, Σίκινο, Νάξο, Πάρο, Σύρο, 
Κύθνο και Κέα

Φολέγανδρος: το νησί του μέτρου
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Ποιοι είναι οι όροι συμμετοχής 
στον θεσμό του υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού

Π
αρά το γεγονός ότι η σει-
ρά εκδηλώσεων «Όλη η 
Ελλάδα ένας Πολιτισμός» 
του υπουργείου Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού σε μουσεία, 
μνημεία και αρχαιολογικούς χώ-
ρουςυ γεννήθηκε από τις ανάγκες 
της πανδημίας, η επιτυχία τους, ω-
στόσο, οδήγησε στην καθιέρωσή 
τους ως ενός ετήσιου πολιτιστικού 
θεσμού ο οποίος θα δώσει το δυ-
ναμικό παρών και το καλοκαίρι του 
2023, για τέταρτη συνεχόμενη χρο-
νιά.
Το καλοκαίρι του 2022, η τρίτη διορ-
γάνωση του θεσμού «Όλη η Ελλάδα 
ένας Πολιτισμός» προσέφερε ένα 
ευρύ φάσμα 138 εκδηλώσεων σε 66 
αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία 
και μουσεία σε όλη την Ελλάδα, με 
στόχο τη σύνδεση και την όσμωση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη 
σύγχρονη δημιουργία, αλλά και την 
ανάδειξη και προβολή των αρχαιο-
λογικών χώρων και των μνημείων. 
Η ανταπόκριση του κοινού ξεπέ-
ρασε κάθε προσδοκία. Ο θεσμός 
«Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 
2022» έδωσε τη δυνατότητα σε καλ-
λιτέχνες και καλλιτεχνικές ομάδες να 
δημιουργήσουν νέα έργα πάνω στον 

θεματικό άξονα Επέτειος Μνήμης - 
100 χρόνια από την Μικρασιατική 
Καταστροφή, και παράλληλα προ-
σέλκυσε το ενδιαφέρον Ελλήνων και 
ξένων επισκεπτών, σε σημαντικούς 
αρχαιολογικούς χώρους, σε όλη την 
επικράτεια, στηρίζοντας, παράλ-
ληλα, τις τοπικές κοινωνίες.
Το 2023, ο θεσμός εστιάζει στο μεί-
ζον πρόβλημα, για το παρόν και 
μέλλον του πλανήτη, την κλιματική 
κρίση και τις συντριπτικές συνέπειές 
της, όχι μόνο στη ζωή όλων μας, 
αλλά και στο πολιτιστικό απόθεμα, 
υλικό και άυλο. 
Το πρόγραμμα του «Ολη η Ελλάδα 
ένας Πολιτισμός 2023» θα συγκρο-

τηθεί από τις προτάσεις, οι οποίες 
θα επιλεγούν από Ειδική Επιτροπή 
Αξιολόγησης του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, κατόπιν 
ανοιχτής πρόσκλησης που απευ-
θύνεται σε πολιτιστικούς φορείς, 
που λειτουργούν με τη μορφή Αστι-
κών μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών 
(ΑΜΚΕ).
Οι προτάσεις θα υποβληθούν ηλε-
κτρονικά μέσω του Μητρώου 
Πολιτιστικών Φορέων (https://
dras is .culture.gr/ index.php/
allofgreeceoneculture-gno) από την 
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 έως 
και την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 
2023.

Κάθε πρόταση πρέπει να συνδυά-
ζει τουλάχιστον δύο από τους έξι 
τομείς:
• Μουσική (όλα τα είδη: κλασική, 
σύγχρονη, παραδοσιακή κτλ.)
• Θέατρο (όλα τα είδη: πρόζα, κου-
κλοθέατρο, θέατρο σκιών κτλ.)
• Χορό (όλα τα είδη: κλασικός, σύγ-
χρονος κτλ.). Απαιτείται πρωτότυπη 
μουσική ή διασκευή/παράφραση 
ήδη υπάρχουσας μουσικής
• Μουσικό Θέατρο (Απαιτείται πρω-
τότυπη μουσική)
• Εικαστικές Τέχνες /performance 
(όλα τα είδη: ζωγραφική, γλυπτική, 
φωτογραφία κτλ.)
• Παραστάσεις/δράσεις για παιδιά

Σ
τον επανασχεδιασμό και τη μετατροπή 
του κτηρίου, εμβαδού άνω των 6.000 
τ.μ., σε Μουσείο, στη διασταύρωση των 
τροχιογραμμών (Crossover), στο Σταθ-

μό «Σιντριβάνι» του Μητροπολιτικού Σιδηρο-
δρόμου Θεσσαλονίκης, προχωρά το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το Μουσείο 
στο κτήριο του Crossover, το οποίο κατασκευά-
στηκε στο πλαίσιο των υποδομών του Μετρό, 
έχει ως κύριο άξονα αφήγησης την πολεοδομι-
κή εξέλιξη της πόλης, κατά μήκος της κεντρικής 
αρτηρίας της. Θα λειτουργεί αυτόνομα και, συγ-
χρόνως, παράλληλα με το Μουσείο, το οποίο 
διαμορφώνεται για να λειτουργήσει στο Μη-
τροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, με αρχαιό-
τητες από τις ανασκαφές του Μετρό.
Το κτήριο, στη διασταύρωση των τροχιογραμ-
μών (Crossover), στο Σταθμό «Σιντριβάνι», προ-
ορίζεται να λειτουργήσει ως σύγχρονος μου-
σειακός χώρος έκθεσης και αποθήκευσης για 
τις αποσπασμένες αρχαιότητες και για ένα 
μέρος από τα 300.000 κινητά ευρήματα των 
ανασκαφών του Μετρό. Η εγκριθείσα από το 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο προωθη-
μένη αρχιτεκτονική προμελέτη, περιλαμβάνει 
όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις και προσθή-

κες για το κτήριο και τον περιβάλλοντα χώρο 
του.
Το Μουσείο, στο Crossover, αναδεικνύει την 
πολεοδομική εξέλιξη στο παλίμψηστο της Θεσ-
σαλονίκης, και συλλειτουργεί ως σύνολο με 
το Μουσείο, που προετοιμάζεται στο κτήριο 
του στρατωνισμού, στο Μητροπολιτικό Πάρκο 
Παύλου Μελά. Το κτήριο στο Σταθμό “Σιντρι-
βάνι” αποτελεί τον ιδανικό χώρο για την ανά-
δειξη των αποσπασμένων αρχαιοτήτων από το 
σύνολο των ανασκαφών.

Πρόκειται για πολύτιμο υλικό -τεκμήριο της 
ιστορίας της Θεσσαλονίκης- καθώς προσφέ-
ρει τη δυνατότητα προσέγγισής της, μέσα από 
τις υποδομές της αρχαίας πόλης, τα δημόσια 
δίκτυα, την τεχνολογία των κατασκευών και την 
οικοδομική της ιστορία. Η έκθεση έχει ως στόχο 
να διευκολύνει την ανάγνωση των ευρημάτων, 
ώστε μέσω αυτών, του εποπτικού υλικού και 
των διαδραστικών μέσων ο επισκέπτης να γνω-
ρίσει τα νέα σημαντικά δεδομένα για την οικο-
δομική ιστορία 23 αιώνων της Θεσσαλονίκης. 

Νίκος 
Ξανθόπουλος: 
Πέθανε στα 89 του 
χρόνια 

Υπήρξε η προσωποποίηση 
της φτώχειας, του πόνου, 
της αδικίας αλλά και της 
δύναμης, της υπομονής 
και της τιμιότητας. Ήταν 
και θα παραμείνει ες αεί, 
το αγαπημένο «παιδί του 
λαού» που εξέφρασε μέσα 
από τους κινηματογρα-
φικούς του ρόλους και τα 
τραγούδια του τα βάσανα 
εκατομμυρίων ανθρώ -
πων που αναγνώρισαν 
στο πρόσωπό του έναν απ’ 
αυτούς. Γι’ αυτό και τον 
λάτρεψαν και τον έβαλαν 
στην καρδιά τους και κρά-
τησαν ζωντανή την εικόνα 
του καθιερώνοντάς τον 
ως έναν από τους πλέον 
δημοφιλείς κινηματογρα-
φικούς ήρωες όλων των 
εποχών.
Αυτός ήταν ο Νίκος Ξαν-
θόπουλος, που «έφυγε» 
στα 89 του χρόνια, έχο-
ντας διαγράψει μια ζωή 
γεμάτη που τού χάρισε 
την αίσθηση της πληρό-
τητας. Και πώς να μην 
ένιωθε πλήρης; Έγραψε 
ισ τορία σ τον ε λληνικό 
κ ινηματογράφο και το 
τραγούδι, αγαπήθηκε όσο 
λίγοι και όταν ήρθε η ώρα, 
αποσύρθηκε γ ια ζήσε ι 
όπως εκείνος επιθυμούσε, 
μακριά από τα αδιάκριτα 
φώτα, σε ένα κτήμα στην 
ανατολική Αττική, μαζί με 
την οικογένειά του, την 
αγαπημένη του σύζυγο, τα 
παιδιά και τα εγγόνια του.
Πριν από λίγες ημέρες και 
μετά από έναν ολόκληρο 
μήνα νοσηλείας σε μονάδα 
ε ν τ α τ ι κ ή ς  θ ε ρ α π ε ί α ς , 
λόγω σοβαρών καρδιο-
λογικών προβλημάτων, 
ο αγαπημένος ηθοποιός 
έδειξε σημάδια βελτίω-
σης και μεταφέρθηκε σε 
απλή κλίνη συνεχίζοντας 
τη θεραπεία του. Ωστόσο, 
φάνηκε πως η καρδιά του 
δεν άντεξε και σήμερα, 
22 Ιανουαρίου άφησ ε 
την τελευταία του πνοή 
σε ειδικό κέντρο αποκα-
τάστασης όπου είχε προ-
σφάτως μεταφερθεί.

«Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός»: Επιστρέφουν το καλοκαίρι 
του 2023 οι εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους 

Μετρό Θεσσαλονίκης: Η οικοδομική ιστορία 23 
αιώνων της πόλης στο Σταθμό «Συντριβάνι» 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Τ
ο τριφύλλι μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και εί-
χε την πρώτη καλή στιγμή στο ματς όταν στο 5’ ο 
Τσόκαϊ βρέθηκε σε θέση βολής εκτός περιοχής, έ-
κανε το σουτ με τον Κοτάρσκι να μπλοκάρει χωρίς 

πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ απάντησε στο 8’ με την κεφαλιά του 
Ολιβέιρα σε εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά να φεύγει 
άουτ.
Στο επόμενο λεπτό ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα στο 
σκορ. Ο Τσέριν υποδέχτηκε όμορφα τη μπάλα εκτός περι-
οχής, την έβαλε μπροστά του και με δυνατό σουτ 
νίκησε τον Κοτάρσκι και έδωσε προβάδι-
σμα και ελπίδα στο τριφύλλι.
Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να ισο-
φαρίσει στο 39’ αλλά η κεφα-
λιά του Ολιβέιρα από το ύψος 
του πέναλτι δεν δυσκόλεψε τον 
Λοντίγκιν που μπλόκαρε στα-
θερά τη μπάλα.
Στο δεύτερο λεπτό των καθυστε-
ρήσεων ο Παναθηναϊκός έχασε 
μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-0 
και να ισοφαρίσει το σκορ του πρώ-
του αγώνα. Ο Πέρεθ έκοψε και έδωσε 
στον Μπερνάρ, αυτός πήρε τα μέτρα προς 
την εστία του Κοτάρσκι και την κατάλληλη στιγμή 
έδωσε στον Σλοβένο ο οποίος όμως έστειλε τη μπάλα 
αρκετά πάνω από την εστία του γκολκίπερ του ΠΑΟΚ.
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους οι Γιοβάνοβιτς και 
Λουτσέσκου προχώρησαν σε μια αλλαγή. Από τη μια ο 
Σέρβος τεχνικός έβαλε στο παιχνίδι τον Μαντσίνι αντί του 
Τσόκαϊ προκειμένου να δώσει και άλλη επιθετική πνοή 
στην ομάδα του ενώ ο Ρουμάνος πέρασε στο ματς τον 
Σβαμπ αντί του Αουγκούστο ο οποίος είχε και κάρτα και ο 
οποίος ήταν αυτός που κέρδισε το πέναλτι για την ομάδα 
του ΠΑΟΚ.
Οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να σκοράρουν στο 52’ όταν 
ο Κωνσταντέλιας γύρισε ωραία τη μπάλα μέσα στην περι-

οχή, ο Νάρεϊ μπήκε στη φάση και σκόραρε αλλά ήταν σε 
θέση οφσάιντ με το γκολ να ακυρώνεται.
Στο 72’ ο Δικέφαλος είχε τελική στην εστία του Λοντί-
γκιν όταν ο Νάρεϊ έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα στην 
περιοχή, γύρισε έκανε το σουτ από το ύψος του πέναλτι, 
η μπάλα κόντραρε και ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού 
μπλόκαρε τη μπάλα.

Ο Ολιβέιρα ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ και ζή-
τησε... ηρεμία

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει και στο 74’ 
σε κόρνερ από τα αριστερά, η άμυνα 

του Παναθηναϊκού δεν έδιωξε με 
τον Ίνγκασον να κάνει το σουτ και 
τον Σάντσες με τάκλιν να διώ-
χνει εκ νέου σε κόρνερ. Από την 
εκτέλεση του ο Σβαμπ πήρε την 
κεφαλιά που βρήκε στο χέρι 
του Τσέριν. Ο διαιτητής είδε τη 

φάση στο VAR και υπέδειξε το 
πέναλτι. Ο Ολιβέιρα εκτέλεσε την 

εσχάτη των ποινών και νίκησε τον 
Λοντίγκιν για το 1-1 στην αναμέτρηση.

Οι πράσινοι θα μπορούσαν να βάλουν 
«φωτιά» στα τελευταία λεπτά του αγώνα καθώς 

στο 81’ ο Κλεϊνχέισλερ που είχε περάσει ως αλλαγή στο 
παιχνίδι βρέθηκε με τη μπάλα στα πόδια του σε σέντρα 
από τα δεξιά αλλά το σουτ που επιχείρησε με το αριστερό 
έφυγε εκτός εστίας.
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με δέκα παίκτες καθώς 
στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπράντον Τόμας 
έδωσε μια μπουνιά στον Σάρλια εκτός φάσης. Αρχικά είδε 
την κίτρινη κάρτα του διαιτητή η οποία όμως με τη χρήση 
του VAR έγινε κόκκινη.
Η τελευταία καλή στιγμή στο ματς άνηκε στον ΠΑΟΚ όταν 
ο Μπίσεσβαρ μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, έκανε 
το πλασέ με τον Λοντίγκιν να διώχνει τη μπάλα σωτήρια.

Ο ΠΑΟΚ με τον Ολιβέιρα να ισοφάριζει σε 1-1 τον Παναθηναϊκό και να πανηγυρίζει ζητώντας απ’ 
όλους να μείνουν ήρεμοι έστειλε τον Δικέφαλο στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Novibet 
όπου απέναντι στη Λαμία θα διεκδικήσει την πρόκριση του στον τελικό.

Ο calma Ολιβέιρα έστειλε τον Ο calma Ολιβέιρα έστειλε τον 
Δικέφαλο στα ημιτελικά του Δικέφαλο στα ημιτελικά του 
ΚυπέλλουΚυπέλλου

Άρης - Ολυμπιακός 0-1:
Με ήρωα Τζολάκη και 
εκτελεστή Αραμπί στους «4» 
οι ερυθρόλευκοι 

Ο Άρης απείλησε μόλις στα 40’’ του αγώνα με τον Ετέμπο να γίνε-
ται αποδέκτης της μπάλας εκτός περιοχής, έκανε το σουτ και ο Τζο-
λάκης με το ένα χέρι έδιωξε σε κόρνερ. Οι γηπεδούχοι που μπήκαν 
καλύτερα στο παιχνίδι είχαν μια ακόμη καλή στιγμή στο 8’ όταν ο 
Νταρίντα έκανε τη σέντρα από τα δεξιά με τον Μανού Γκαρσία να 
πιάνει την κεφαλιά η οποία έφυγε έξω.
Ο Ολυμπιακός απάντησε στο 13’ όταν ο Μπακαμπού μέσα στην 
περιοχή πήρε την κεφαλιά αλλά αυτή ήταν αδύναμη και ο Κουέστε 

μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα. Οι ερυθρόλευκοι απάντησαν στην ευκαιρία 
του Άρη στην αρχή του ματς στο 20’ όταν σε σέντρα από τα δεξιά ο Βαλ-
μπουενά έπιασε το εναέριο σουτ με τον Κουέστα να διώχνει σε κόρνερ.
Οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν κοντά στο γκολ στο 27’ όταν ο Μαζικού 
τα έκανε όλα. Αρχικά έχασε τη μπάλα και εν συνεχεία έσωσε την ομάδα 
του. Ο δεξιός μπακ του Άρη έκανε λάθος έξω από την περιοχή, ο Μπιέλ 
μπήκε από τα δεξιά, έκανε την παράλληλη μπαλιά με τον Μασούρα να 
μην μπορεί να πλασάρει και τον Μαζικού σωτήρια να διώχνει πριν η 
μπάλα περάσει τη γραμμή.
Ο Άρης είχε δύο καλές στιγμές να ανοίξει το σκορ με τον Γκρέι αλλά ο 
Τζολάκης είπε όχι και στις δύο. Ενδιάμεσα ο Ολυμπιακός, στο 43’, είχε 
φύγει στην αντεπίθεση μετά από εκτέλεση κόρνερ του Άρη με τον Βρου-
σάι να κάνει την πάσα με το εξωτερικό και τον Μπακαμπού από καλό 
σημείο να σουτάρει εκτός εστίας.

Χαμένο πέναλτι ο Γκρέι, σκόραρε ο Ελ Αραμπί
Στο 60’ ο Νταρίντα έκανε το σουτ εκτός περιοχής με τον Τζολάκη να απο-
κρούει. Πέντε λεπτά αργότερα ο Πίρσμαν μπήκε από τα αριστερά, έκανε 
τη σέντρα σουτ με τον νεαρό γκολκίπερ εκ νέου να βάζει το χέρι του και 
να απομακρύνει τη μπάλα πριν οι Γκρέι και Νταρίντα κάνουντ την προ-
βολή για να την σπρώξουν στα δίχτυα.
Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μέρος και σε αντίθεση με το πρώτο 45λεπτο 
δεν απειλούσε την εστία του Άρη και έδειχνε πως ήθελε να κρατήσει 
απλά το μηδέν για να πάρει την πρόκριση.
Στο 82’ ο Φαμπιάνο έκανε μια μακρινή μπαλιά προς τον Γκρέι ο οποίος 
μπήκε στην περιοχή με τη μπάλα στα πόδια και τον Ντόι από πίσω του 
να τον κρατάει για να μην μπορέσει να εκτελέσει. Ο διαιτητής έδωσε 
πέναλτι και κόκκινη κάρτα στον αμυντικό του Ολυμπιακού.
Ο Γκρέι ανέλαβε την εσχάτη των ποινών δύο λεπτά αργότερα αλλά ο Τζο-
λάκης έπεσε σωστά στην δεξιά του γωνία και απομάκρυνε τη μπάλα με 
την άμυνα του Ολυμπιακού να διώχνει τη μπάλα από την περιοχή της σε 
δεύτερο χρόνο. Οι φιλοξενούμενοι πήραν ψυχολογία από την επέμβαση 
του Έλληνα κίπερ και παρά το αριθμητικό μειονέκτημα βρήκαν και γκολ 
στο 88’ της αναμέτρησης. Ο Σαμασέκου έκανε βαθιά μπαλιά, ο Ελ Αρα-
μπί έγινε κάτοχος της και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Κουέστα για το 
0-1 του Ολυμπιακού. Αυτή μάλιστα ήταν και η τελευταία καλή φάση του 
αγώνα καθώς στα λεπτά που έμειναν μέχρι το φινάλε ο Άρης δεν μπό-
ρεσε να απειλήσει ξανά την εστία του Ολυμπιακού.
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Σ
το ίδιο -όμορφο για αυτήν- έργο 
πρωταγωνίστρια εκ νέου η Λαμία. 
Μετά από την περυσινή παρουσία 
της στα ημιτελικά στη δεύτερη τη 

τάξει ποδοσφαιρική διοργάνωση της χώ-
ρας, η ομάδα της Φθιώτιδας τα κατάφε-
ρε ξανά, με το σύνολο του Σάββα Παντελί-
δη να κάμπτει το εμπόδιο του Απόλλωνα 
Παραλιμνίου της Γ’ Εθνικής (πρώτη ομά-
δα από αυτή την κατηγορία που δήλωσε 
παρούσα στα προημιτελικά) και να προ-
κρίνεται στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας 
Novibet για δεύτερη διαδοχική σεζόν και 
τέταρτη συνολικά φορά στην ιστορία της.
Οι Φθιώτες είχαν αποκτήσει το προβάδι-
σμα για την πρόκριση με τη νίκη της με 2-1 
στις Σέρρες μία εβδομάδα νωρίτερα και το 
απόγευμα της Πέμπτης (26/01) ολοκλήρω-
σαν το έργο τους, με το 0-1 στο 8ο λεπτό 
να μην τους πτοεί και να φτάνουν 
εύκολα στην ανατροπή, για να 
πανηγυρίσουν στο φινάλε 
μία νίκη με 4-2 ντουμπλά-
ροντας τις επιτυχίες τους 
κόντρα στους αντιπά-
λους τους.

Το ματς
Η Λαμία είχε την πρώτη 
μεγάλη ευκαιρία στη 
αναμέτρηση, με την 
κοντινή προβολή του 
Ασκόφσκι που σταμάτησε 
στο αριστερό δοκάρι, όμως 
ήταν ο Απόλλωνας Παραλι-
μνίου εκείνος που σκόραρε πρώτος 
πετυχαίνοντας τον απόλυτο αιφνιδιασμό.
Αυτό έγινε στο 8ο λεπτό μέσα από στημένη 
φάση: ο Γεωργιάδης εκτέλεσε κόρνερ, ο 
Γκέκας άφησε τη μπάλα να περάσει κάτω 
από τα πόδια του στο πρώτο δοκάρι, κάνο-
ντας προσποίηση, και ο Γιάννης Κουτζαβα-
σίλης έγραψε το 0-1 με δυνατό αριστερό 
σουτ, για να φέρει το ζευγάρι σε ισορρο-
πία.
Παρά την ψυχρολουσία που δέχτηκε, η 
ομάδα του Σάββα Παντελίδη δεν πανικο-
βλήθηκε, άρχισε να αυξάνει σταδιακά την 
πίεσή της και στο 20ο λεπτό έφτασε στην 
ισοφάριση. Ο Ντε Βινσέντι πέρασε έξυ-
πνη κάθετη πάσα που έκοψε στα δύο την 
άμυνα των φιλοξενουμένων και ο Ασκόφ-
σκι βγήκε απέναντι στον Φώτη Κουτζαβα-
σίλη, για να περάσει με ντρίμπλα τον αντί-

παλο κίπερ και να κάνει το 1-1 με πλασέ σε 
ανυπεράσπιστη εστία.
Πέντε λεπτά αργότερα ολοκληρώθηκε η 
ανατροπή με πρωταγωνιστή και πάλι τον 
Ντε Βινσέντι, ο οποίος αυτή τη φορά εκτέ-
λεσε φάουλ από τα δεξιά και ο στόπερ 
Πάβλοβετς, ο οποίος έκανε ντεμπούτο με 
τους Φθιώτες, πετάχτηκε αφύλακτος στην 
καρδιά της άμυνας των Σερραίων για να 
γράψει το 2-1 με δυνατή σκαστή κεφαλιά.
Στο 31’ ο Ασκόφσκι άγγιξε το δεύτερο προ-
σωπικό του γκολ με σουτ εντός περιοχής, 
με την Λαμία να εξακολουθεί κρατάει το 
πόδι στο γκάζι και να ανταμείβεται στο 39ο 
λεπτό έστω και με μπόλικη δόση τύχης. Ο 
Μαρτίνεθ έκανε το γύρισμα από τα δεξιά 
και ο Γκέκας προσπάθησε να απομακρύνει 
όμως δεν βρήκε τη μπάλα όπως θα ήθελε 

και της έδωσε ανάποδα φάλτσα, για να 
στείλει στα δίχτυα της ομάδας 

τους και να γραφτεί το 3-1 με 
το οποίο πήγαν οι δύο ομά-

δες στα αποδυτήρια για 
την ανάπαυλα.
Με το συνολικό σκορ 
των δύο ομάδω να βρί-
σκεται στο 5-2, ο ρυθ-
μός έπεσε αισθητά στο 
δεύτερο μέρος, με την 
Λαμία να έχει φέρει το 
ματς εκεί που ήθελε και 

να ενδιαφέρεται πρωτί-
στως να το διαχειριστεί 

χωρίς να φορτσάρει.
Οι δύο προπονητές άρχισαν 

από το 60’ και μετά να κάνουν 
αλλαγές για να φρεσκάρουν τις ομάδες 
τους και οι γηπεδούχοι είχαν δύο καλές 
ευκαιρίες με τους νεοεισελθόντες Βέργο 
(66’) και Τσούκαλο (71’), με την ομάδα του 
Νίκου Καραμπετάκη από την πλευρά της να 
έχει την καλύτερη στιγμή της στο 75’ με το 
σουτ του Γεωργιάδη που υποχρέωσε τον 
Γκαραβέλη σε δύσκολη επέμβαση σε κόρ-
νερ.
Στο 86ο λεπτό η αξιοπρεπέστατη εμφάνιση 
του Απόλλωνα στην Λαμία επιβραβεύτηκε 
με ένα ακόμα γκολ, που είχε την υπογραφή 
του Ελέζι, με την Λαμία να έχει πάντως τον 
τελευταίο λόγο στο ματς αφού έγραψε το 
τελικό 4-2 με όμορφη ατομική ενέργεια και 
σουτ του Τσιλούλη και σφράγισε με στιλ 
την πρόκριση στα ημιτελικά όπου θα βρει 
απέναντί της ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκό.

Η 
ΑΕΚ νίκησε και το δεύτερο 
ματς με τον Πανσερραϊκό, ε-
πικρατώντας 3-1 στις Σέρρες, 
χάρη στα δύο γκολ του Μά-

νταλου και το υπέροχο γκολ του Μα-
χαίρα. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν προ-
σωρινά με τον Κατσαντώνη στο 49ο λε-
πτό. Η πρόκριση στα ημιτελικά του Κυ-
πέλλου Ελλάδας Novibet είχε κριθεί ου-
σιαστικά από το πρώτο παιχνίδι στην 
OPAP Arena. Η ΑΕΚ τσέκαρε το εισιτή-
ριο στους «4» του θεσμού, επικρατώ-
ντας 3-1 στις Σέρρες με δύο γκολ του 
Μάνταλου και ένα Μαχαίρα, με τον Κα-
τσαντώνη να ισοφαρίζει προσωρινά για 
τον Πανσερραϊκό.
Οι κιτρινόμαυροι είναι η πρώτη ομάδα 
που προκρίνονται στους «4» και περι-
μένουν τον νικητή του ζευγαριού Ολυ-
μπιακός - Άρης. Η δεύτερη μονομαχία 
των δύο θα γίνει την Τετάρτη στις 19:30.
Η Ένωση μπήκε πιο δυνατά στο ματς 
και βρήκε το γκολ στο 20ο λεπτό με 
τον Πέτρο Μάνταλο. Οι παίκτες του 
Ματίας Αλμέιδα συνδυάστηκαν πολύ 
ωραία και ο Τσούμπερ έκανε το γύρι-
σμα στον Μάνταλο, ο οποίος από κοντά 
μέσα στην περιοχή έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα.
Στο δεύτερο μέρος ο Πανσερραϊ-
κός έφερε το παιχνίδι στα ίσια με τον 
Κατσαντώνη. Ο Σαίντ έκανε μια σέντρα 
από τα δεξιά που πέρασε από την άμυνα 
της ΑΕΚ και ο Κατσαντώνης από κοντά 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Ο Μάνταλος δεν άργησε να απαντήσει 
για την ΑΕΚ, καθώς τής έδωσε εκ νέου 
το προβάδισμα δύο λεπτά μετά. Ο Σιντι-
μπέ έκανε μια γλυκιά σέντρα από τα αρι-
στερά και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός με 
ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα.
Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο 
Μαχαίρας στο 80ο λεπτό με ένα υπέ-
ροχο σουτ έξω από την περιοχή. Έτσι η 
Ένωση έκλεισε την πρόκριση με συνο-
λικό σκορ (6-1).

Το ματς
Από τα πρώτα λεπτά του ματς η ΑΕΚ 
επέβαλε τον ρυθμό της και προσπά-

θησε να βρει το γκολ που θα την βάλει 
σε θέση ισχύος, με τον Γκατσίνοβιτς να 
ψάχνει εναγωνίως το γκολ. Ο Πανσερ-
ραϊκός περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο 
και απείλησε με ένα μακρινό σουτ του 
Κολομπίνο στο 38’, το οποίο πέρασε 
άουτ.
Οι κιτρινόμαυροι απείλησαν για πρώτη 
φορά στο όγδοο λεπτό. Ο Φερνάντες 
με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή 
έστειλε την μπάλα προς την εστία και 
ο Κατσίκας απομάκρυνε σε κόρνερ. 
Λίγα δευτερόλεπτα μετά ο Τσούμπερ με 
κεφαλιά από κοντά, έπειτα από κεφαλιά 
πάσα ου Σιντιμπέ και ο Κατσίκας μπλό-
καρε την μπάλα.
Ο Σιντιμπέ ήταν δημιουργός και στο 13ο 
λεπτό για τον Γκατσίνοβιτς, αλλά το σουτ 
του Σέρβου από το ύψος της περιοχής 
πέρασε εκτός εστίας. Την ίδια κατάληξη 
είχε και η κεφαλιά του Φαν Βέερτ, η 
οποία πέρασε άουτ στο 19ο λεπτό.
Μετά το 1-0 του Μάνταλου ο Γκατσίνο-
βιτς ήταν αυτός που δοκίμασε να απει-
λήσει τα καρέ του Κατσίκα, αλλά ανεπι-
τυχώς, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν 
στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-1.
Στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες πέτυ-
χαν γρήγορα από ένα γκολ. Ο Κατσα-
ν τώνης ισοφάρισε προσωρινά 1-1 
στο 49’ και δύο λεπτά μετά ο Πέτρος 
Μάνταλος έκανε το 2-1 στο 51’.
Οι παίκτες του Ματίας Αλμέιδα δεν στα-
μάτησαν εκεί και συνέχισαν να απει-
λούν με τις τελικές του Ραντόνια στο 51’ 
και του Φερνάντες στο 57’.
Στο 71ο λεπτό ήταν η σειρά του Μιχάλη 
Κοσίδη να απειλήσει. Ο Σιντιμπέ που τα 
πήγε πολύ καλά στο επιθετικό κομμάτι 
έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο νεα-
ρός φορ με ωραία κεφαλιά έστειλε την 
μπάλα προς την εστία και ο Κατσίκας 
απομάκρυνε σε κόρνερ.
Ο Μαχαίρας βρήκε ένα ακόμα γκολ στο 
Κύπελλο και ουσιαστικά έκρινε και το 
τελικό αποτέλεσμα στο 80ο λεπτό και 
στα εναπομείναντα λεπτά, ο Κατσίκας 
σταμάτησε τις τελικές προσπάθειες των 
Κοσίδη στο 88ο λεπτό και Αραούχο στο 
90+3’, με το 3-1 να είναι το τελικό σφύ-
ριγμα της λήξης.

Λαμία - Απόλλων Παραλιμνίου 4-2:

Πρόκριση στους «4» του 
Κυπέλλου Ελλάδας

Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 1-3: 

«Τσέκαρε» το εισιτήριο στους 
«4» με άνετη νίκη
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

M
ε οδηγό τον Μάρτον Βάμος 
στην επίθεση και την πολύ 
καλή αμυντική λειτουργία ο 
Ολυμπιακός έφθασε στο ε-

ντυπωσιακό 14-6 επί της απογοητευτι-
κής Βουλιαγμένης, για την 6η αγωνιστική 
του Α’ Ομίλου στο Champions League.
Ο Ολυμπιακός είχε τον Μάρτον Βάμος 
στην επίθεση, έπαιξε τη γνωστή καλή 
άμυνα, η Βουλιαγμένη δεν μπήκε ποτέ 
στο παιχνίδι και η ελληνική κόντρα για 
το Champions League βρήκε τους «ερυ-
θρόλευκους» να νικούν τους «μπέμπη-
δες» με 14-6 για την 6η αγωνιστική του 
Α’ ομίλου.
Ο Ούγγρος αριστερόχειρας περιφερει-
ακός ήταν αλάνθαστος επιθετικά (4/4), 
ήταν αυτός που έδωσε την ώθηση στον 
Ολυμπιακό και σε συνδυασμό με την 
καλή αμυντική λειτουργία οι «ερυθρό-
λευκοι» δεν έδωσαν κανένα περιθώριο 
αντίδρασης στη Βουλιαγμένη.
Οι «μπέμπηδες» ελάχιστα αντέδρασαν, 
σ το 3ο οκτάλεπτο μείωσαν στα τρία 
γκολ, όμως στο τελευταίο κομμάτι του 
αγώνα κατέρρευσαν.
Ο Ολυμπιακός μετά την εντός έδρας ήττα 
από την Μπαρτσελονέτα επέστρεψαν 
στις επιτυχίες και στην 5η νίκη τους. Στη 
Βουλιαγμένη περισσότερο θα πρέπει να 
προβληματιστούν με την εμφάνιση εν 
όψει της νέας συνάντησης με τον Ολυ-
μπιακό σε 10 ημέρες στον ημιτελικό του 
Κυπέλλου στο Final 4 της Πάτρας.
Με δύο γκολ από τον Βάμος και ένα από 
τον Μπούσλιε, όλα στον παίκτη παρα-
πάνω, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 3-0 
πριν συμπληρωθεί το 4ο λεπτό απέναντι 
στη Βουλιαγμένη που είχε πέντε άστοχα 
σουτ στο πρώτο οκτάλεπτο και πολλά 
προβλήματα στον παίκτη λιγότερο.
Ο Γιώργος Δερβίσης ξανά στον παρα-
πάνω έκανε το 4-0, πριν ο Μάριος Καπό-
τσης πετύχει το πρώτο γκολ για τη Βου-
λιαγμένη για το 4-1, σχεδόν έπειτα από 
11,5 αγωνιστικά λεπτά.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να κυριαρ-
χούν με χαρακτηριστική τη φάση του 
6ου γκολ, με τον Βάμος να «κλέβει» 
την μπάλα στην άμυνα και από όμορφη 
συνεργασία να σκποράρει στην κόντα 
για το 6-1.
Η Βουλιαγμένη παρωδικά μπόρεσε να 

περιορίσει επιθετικά τον Ολυμπιακό 
στο 3ο οκτάλεπτο και με τους Καλογε-
ρόπουλο και Καπότση να μειώσει σε 7-4 
και 8-5, αλλά μέχρι εκεί
Τα υπέροχα γκολ των Κολόμβου και 
Μπούσλιε για το 10-5 (5:33) αποθάρρυ-
ναν τελείως τους φιλοξενούμενους και 
έδωσαν την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να 
ανεβάσει τη διαφορά στο τελικό 14-6.
Τα οκτάλεπτα: 3-0, 3-2, 2-3, 6-1.
Ολυμπιακός (Μιλάνοβιτ ς): Μπίγ ιατ ς, 
Γκίλλας, Βάμος 4, Γενηδουνιάς, Φου-
ντούλης, Γούβης, Δερβίσης 2, Μπούσλιε 
2, Μουρίκης, Φιλίποβιτς 2, Κολόμβος 1, 
Παπαναστασίου 3, Ζερδεβάς.
Βουλιαγμένη (Βλάν τ ιμιρ Βουγ ιασ ί-
νοβιτ ς): Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος, 
Κασ τρινάκης 1, Καλογερόπουλος 1, 
Τρούλος, Νικολαΐδης 1, Παπασηφάκης, 
Γούντχεντ, Αλαφραγκής, Καπότσης 2, 
Κουρούβανης 1, Φάρμερ, Ανδρεάδης.

Συνέρχεται ο Υδραϊκός, ο Ηλυ-
σιακός σόκαρε την ΑΕΚ
Χρειάστηκε να φτάσει σ την β’ φάση 
το πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών σ το 
χάντμπολ για να κάνει σεφτέ στις νίκες 
ο Ηλυσιακός.
Το έκανε όμως με εντυπωσιακό τρόπο 
καθώς επικράτησε της ΑΕΚ με 10-7 
εκτός έδρας κι έτσι προσπέρασε τον 
Νηρέα, στη μάχη της ουράς στον όμιλο 
G2.
Την ήτ τα της ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε ο 
Υδραϊκός που κέρδισε με 12-9 το Π. 
Φάληρο και ανέβηκε στην δεύτερη θέση 
και στο -2 από την Γλυφάδα, ενώ η Χίος 
με το 11-8 υπέρ των Χανίων, προσπέ-
ρασε κι αυτή την Ενωση.
Οκτάλεπτα: 6-3, 1-1, 4-4, 1-1.
ΥΔΡΑΪΚΟΣ (Νίκος Καραμάνης): Μάμα-
λης, Ζώρζος, Τακάτα 2, Παπαδημητρίου, 
Γκαράνης 2, Σουζούκι 3, Μπλάνης 2, 
Ρομπόπουλος 1, Δημακόπουλος, Λιαπά-
κης 2, Κοντονής, Μπερτόλης, Μητράκης, 
Δαλαμπέκης, Μουρατίδης Ευστ.
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ (Αργύρης Θεοδωρό-
πουλος): Γαλανίδης, Κόκκινος 1, Θαλασ-
σινός 2, Κόχειλας, Κουρλιάφτης 3, Τοτ 1, 
Παπαδόπουλος Γ., Ραντούλοβιτς 1, Μαυ-
ράκης, Μάμμος, Κουκουνάς 1, Καλής, 
Παρτσόγλου, Καλκαβούρας, Αποστοά-
κος.

Ολυμπιακός - Βουλιαγμένη 14-6
Με την υπογραφή του Μάρτον Βάμος 
η ελληνική κόντρα στο Champions 
League
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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! 

Ε
ύκολα στη νίκη έφτασε ο Ολυμπια-
κός Β’ καθώς επικράτησε με 4-0 του 
Ηροδότου στο πλαίσιο της 12ης α-
γωνιστικής της Superleague 2. Με 

καθυστέρηση 25 λεπτών (!) άρχισε η ανα-
μέτρηση καθώς οι φιλοξενούμενοι έδωσαν 
τελευταία στιγμή τα δελτία των παικτών τους 
στον διαιτητή.
Ο Ολυμπιακός Β’ επικράτησε άνετα του Ηρο-
δότου (που είχε αποστολή με 11 παίκτες) με 
4-0 στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της 
Superleague 2. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με 
καθυστέρηση 25 λεπτών καθώς οι φιλοξε-
νούμενοι καθυστέρησαν να προσκομίσουν 
τα δελτία των ποδοσφαιριστών τους.
Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά στο παι-
χνίδι και περιόρισε τον Ηρόδοτο στην 
περιοχή του με στόχο να βρει γρήγορα τον 
δρόμο προς τα δίχτυα. Μέχρι το 24ο λεπτό 
οι γηπεδούχοι αντιστέκονταν αλλά ο Βλα-
χομήτρος ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε το 
σκορ καθώς με πλασέ νίκησε τον Γκόλοβιτς 
για το 1-0.
Ο ίδιος ποδοσφαιριστής κατάφερε να βρει 
και δεύτερη φορά δίχτυα πέντε λεπτά μετά, 
βάζοντας τις βάσεις για το τρίποντο του Ολυ-
μπιακού Β’, καθώς με κεφαλιά άφησε την 
μπάλα να αναπαυθεί στα δίχτυα των αντι-
πάλων του. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του 
πρώτου μέρους, οι «ερυθρόλευκοι» έψαξαν 
και ένα τρίτο γκολ αλλά το βρήκε το δεύτερο 
ημίχρονο.
Συγκεκριμένα, στο 55ο λεπτό, ο Αλγκασίμ 
Μπα που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, 
κατάφερε να βρει τον δρόμο για το 3-0, 
καθώς με ωραίο σουτ ανέβασε και άλλο τον 
δείκτη του σκορ. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν 
πάτησαν... φρένο, με τον Βαγγέλη Κεραμίδα 
να μπαίνει και αυτός στον «χορό» των γκολ, 
αφού στο 71’ με ωραίο πλασέ έκανε το 4-0.
Μέχρι την ολοκλήρωση του 90λεπτου, οι 
γηπεδούχοι κατέβασαν στροφές και παρότι 
είχαν κάποιες στιγμές, το σκορ έμεινε στο 
4-0, με τον Ηρόδοτο να παραμένει στην επι-
κίνδυνη ζώνη του βαθμολογικού πίνακα.

Ισόπαλοι Απόλλων Σμύρνης και 
Καλλιθέα (1-1), κερδισμένη η Κη-
φισιά
Χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι του Νοτίου 
Ομίλου της Super League 2, με τους Απόλ-
λωνα Σμύρνης και Καλλιθέα να πετυχαίνουν 
από ένα γκολ (1-1) και την Κηφισιά να είναι η 
κερδισμένη από το ματς αυτό.
Μεγάλο παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη για την 
12η αγωνιστική της Super League 2. Ο 
Απόλλωνας Σμύρνης με την Καλλιθέα πάλε-
ψαν για τους πολύτιμους 3 βαθμούς, αλλά το 
τελικό 1-1 αφήνει και τους δύο στεναχωρη-
μένους και την Κηφισιά ικανοποιημένη. Οι 
γηπεδούχοι με την ισοπαλία αυτή βρίσκο-
νται στην 2η θέση με 24 βαθμούς σε 11 ματς, 
οι φιλοξενούμενοι στην 5η με 20 σε 9 παι-
χνίδια, ενώ η Κηφισιά παρέμεινε πρώτη με 
25 σε 9 αναμετρήσεις.
Στα του αγώνα ο Απόλλωνας Σμύρνης βρέ-
θηκε κοντά στο γκολ στο 18’ με το σουτ του 
Κουάδρα να σταματάει μετά από παρέμ-
βαση και του Στρέζου, στο δοκάρι. Δύο 
λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι κατάφε-
ραν να ανοίξουν το σκορ με σουτ του Λου-
κίνα, με το 0-1 να είναι και το αποτέλεσμα 
ημιχρόνου.
Στο 2ο και πάλι ο Απόλλωνας ήταν η ομάδα 
που είχε δοκάρι, αυτή την φορά στο 49’ με 
τον Καρίμ. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν 
την πίεση η οποία καρποφόρησε 
στο 80’ όταν ο Μωραΐτης με 
κεφαλιά κατάφερε να κάνει 
το 1-1 που ήταν και το 
τελικό σκορ, με τιθς δύο 
ομάδες να παίρνουν 
από έναν βαθμό.

Ο Θεσπρωτός πή-
ρε με «εξάρα» το 
ντέρμπι της ουράς 
με τον Απόλλωνα Λά-
ρισας
Ο Θεσπρωτός επικράτησε με το 
ευρύ 6-0 του Απόλλωνα Λάρισας και 
κέρδισε για πρώτη φορά στην τρέχουσα 
σεζόν.
Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο 
Θεσπρωτός το σημερινό (23/1) του παιχνίδι 
με τον Απόλλωνα Λάρισας, που ήταν και το 
ντέρμπι της ουράς στον Βόρειο Ομιλο της 
Super League 2. Η ομάδα της Ηγουμενίτσας 
επικράτησε με 6-0 και αυτόματα παρέμεινε 

στο «κόλπο» της παραμονής, αν και ουρα-
γός, ενώ παράλληλα πήρε την πρώτη νίκη 
της σεζόν.
Οι Δρίτσας, Ρούσης βρήκαν από δύο φορές 
στόχο για τους γηπεδούχους (7’, 47’ και 77’, 
87’ αντίστοιχα), ενώ ενδιάμεσα σκόραρε 
και ο γκολκίπερ Τσιμόπουλος στο 85’ με 
εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Τον «χορό» των 
γκολ «έκλεισε» ο Κωνσταντίνου με σουτ στο 
τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Επισκοπή - ΟΦ Ιεράπετρας 0-3
Ο ΟΦ Ιεράπετρας αν και έπαιζε εκτός έδρας 
ήταν ο νικητής στο κρητικό ντέρμπι. Και 
μάλιστα με ένα εμφατικό 3-0. Σκόραρε με 
τον Ίτσιο με σουτ στο 68’ και τον Βουό, τον 
άλλοτε παίκτη του ΟΦΗ, στο 74’ ξανά με 
σουτ για να... καθαρίσει το ματς με 2-0 με 
την Επισκοπή. Το 3-0 έγινε στις καθυστερή-
σεις από τον Μούλερ και ενώ στο γήπεδο 
υπήρχαν και οπαδοί του ΟΦΙ που πανηγύ-
ρισαν έξαλλα.

Χανιά - Κηφισιά 0-0
Γκέλαρε η πρωτοπόρος της κατηγορίας 
Κηφισιά, στο ματς με τα Χανιά εκτός έδρας. 
Έμεινε στο 0-0 παρά τις προσπάθειες των 
παικτών των φιλοξενούμενων. Παρότι οι 
παίκτες της πάλεψαν σκληρά για το... τρίπο-
ντο. Στο 64′ ένα δυνατό μακρινό σουτ του 
Ταλάλ για την Κηφισιά έστειλε την μπάλα στο 
οριζόντιο δοκάρι.

Ηλιούπολη - ΠΑΟ Ρουφ 3-1
Αρκετά εύκολο αγωνιστικά έργο είχε η 
Ηλιούπολη στο γήπεδό της με αντίπαλο τον 
ΠΑΟ Ρουφ. Ο Μπαστακός έβαλε τα 2 πρώτα 
γκολ του ματς: στο 21’ με πέναλτι και στο 34’ 
με σουτ. Στο 29’ ο Τριανταφυλλάκος βρήκε 
δίχτυα με κεφαλιά για το 3-0. Ο Κυριαζής 
μείωσε στο 78’ με κεφαλιά για το τελικό 3-1.

Παναθηναϊκός Β’ - Διαγόρας 4-2: 
Νέα νίκη για τους «πράσινους» 
κόντρα στους αξιόμαχους Ροδίτες
Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να λυγίσει την 
σθεναρή αντίσταση του Διαγόρα Ρόδου και 
να επικρατήσει με 4-2 των νησιωτών φτάνο-
ντας τις δύο σερί νίκες στο πρωτάθλημα της 
Superleague 2.

Οι «πράσινοι» χρειάστηκε να σκο-
ράρουν τέσσερα τέρματα για να 

φτάσουν τελικά στη νίκη στο 
ΟΑΚΑ (4-2), αφού η ομάδα 
του νησιού των «ιπποτών» 
είχε σε μεγάλη μέρα τον 
Μιχόπουλο, που μπήκε 
ως αλλαγή με την έναρξη 
του δεύτερου μέρους 
και με το σκορ στο 2-0 

κι έβαλε δύο φορές με 
τα γκολ του στο ματς τους 

Ροδίτες.
Ο Παναθηναϊκός ευτύχησε να 

προηγηθεί νωρίς στο σκορ με τον 
Φουρτάδο μόλις στο 12ο λεπτό. Οι «πρά-

σινοι» συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο του 
αγώνα καθ’ όλη την διάρκεια του πρώτου 
μέρους και να απειλούν την εστία του Δια-
γόρα. Κατόρθωσαν να βρουν και δεύτερο 
τέρμα με τον Αθανασακόπουλο στο 42ο 
λεπτό παίρνοντας σαφές προβάδισμα για 
τη νίκη.
Στο δεύτερο ημίχρονο το «τριφύλλι» έριξε 

μεν τον ρυθμό του, όμως συνέχισε να ψάχνει 
κι άλλα γκολ, όταν του δινόταν η ευκαιρία. 
Τελικά ήταν ο Διαγόρας εκείνος που κατά-
φαερε να σκοράρει και να μειώσει σε 2-1 
στο 60ο λεπτό με τον Μιχόπουλο, που 
μπήκε αλλαγή με το ξεκίνημα του δευτέρου 
μέρους.
Πριν καλά καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί 
ο Παναθηναϊκός βρήκε το πρώτο του τέρμα 
στο δεύτερο μέρος και πήρε εκ νέου προ-
βάδισμα δύο τερμάτων με τον κεντρικό του 
αμυντικό Γιώργο Σιδερά να σκοράρει με 
κεφαλιά στο 63ο λεπτό. Οι Ροδίτες δεν είχαν 
πει την τελευταία τους λέξη και μείωσαν και 
πάλι σε 3-2 ξανά με τον Μιχόπουλο μόλις 
δύο λεπτά μετά.
Οι «πράσινοι» κατάφεραν να βρουν και 
τέταρτο τέρμα με τον Σαρδέλη στο 80ο λεπτό 
(που μπήκε ως αλλαγή) βάζοντας... ταφό-
πλακα στα όποια όνειρα έκανε ο Διαγόρας 
για να πάρει κάτι από το παιχνίδι.
Η νίκη αυτή έφερε τον Παναθηναϊκό στην 7η 
θέση με 17 βαθμούς ενώ ο Διαγόρας έμεινε 
στην 10η θέση με 13 βαθμούς, μόλις δύο 
πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού, έχο-
ντας τρεις σερί ήττες.

Παναχαϊκή - ΑΕΚ Β’ 4-0: Περίπατος 
για τους Αχαιούς
Η Παναχαϊκή επέστρεψε στα τρίποντα επι-
κρατώντας εύκολα με 4-0 της ΑΕΚ Β’ και 
σκαρφάλωσε στη 2η θέση του βαθμολογι-
κού πίνακα του Νοτίου Ομίλου της Super 
League 2.
Καμία απολύτως δυσκολία δεν συνάντησε η 
Παναχαϊκή για να επιστρέψει στις νίκες. Οι 
Αχαιοί επιβλήθηκαν με 4-0 της ΑΕΚ Β’ και 
σκαρφάλωσαν στη 2η θέση του βαθμολο-
γικού πίνακα της Super League 2, ισοβαθ-
μώντας με την πρωτοπόρο Κηφισιά, η οποία 
όμως έχει δύο παιχνίδια λιγότερα και άλλα 
δύο των οποίων η τύχη εκκρεμεί. Όσο για τη 
δεύτερη ομάδα των κιτρινόμαυρων παρέ-
μεινε στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογι-
κού πίνακα.
Η Παναχαϊκή ήταν εκείνη που είχε το πάνω 
χέρι στο πρώτο μέρος και αφού έχασε μια 
καλή ευκαιρία με κεφαλιά του Τσιάρα στο 8’ 
που δεν βρήκε στόχο, κατάφερε να πάρει το 
προβάδισμα στο 25’. Ο Μπουρλάκης ανέ-
λαβε την εκτέλεση του κόρνερ και ο Τσακ-
μάκης με δυνατό σουτ μέσα από την περι-
οχή έκανε το 1-0. Οι Πατρινοί συνέχισαν 
να έχουν την υπεροχή, είχαν χαμένο τετ-
α-τετ με τον Αλεξόπουλο να αστοχεί απέ-
ναντι στον Γκίνη στο 43’, αλλά πριν βγει το 
ημίχρονο εδραίωσαν το προβάδισμά τους. 
Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του 
πρώτου μέρους, ο Κωνσταντακόπουλος 
με προβολή έπειτα από κόρνερ του Χαντί 
έγραψε το 2-0.
Οι γηπεδούχοι απλοποίησαν ακόμη περισ-
σότερο τα πράγματα με την έναρξη του δευ-
τέρου μέρους καθώς στο 51’ ο Μπουρλάκης 
ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, κλει-
δώνοντας ουσιαστικά το «τρίποντο». Στο 58’ 
ένα μακρινό σουτ του Καρακλάιτς πέρασε 
δίπλα από το κάθετο του Γκίνη, με την Πανα-
χαϊκή να φτάνει στην έβδομη φετινή της νίκη 
με το εμφατικό 4-0, χάρις σε τέρμα του Αλε-
ξόπουλου, ο οποίος στο 76’ με πλασέ δια-
μόρφωσε το τελικό σκορ.
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Η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έβαλε γε-
ρές βάσεις για την πρόκριση στον 
τελικό του Λιγκ Καπ, καθώς νίκησε 
τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο Σίτι Γκρά-

ουντ, παρουσία Βαγγέλη Μαρινάκη, με 3-0 
χάρη στα γκολ του Μάρκους Ράσφορντ, του 
Βουτ Βέχορστ και του Μπρούνο Φερνάντες.
Ράσφορντ στο έκτο λεπτό έδωσε το προβάδι-
σμα στο σκορ. Ο Άγγλος φορ έκανε ένα υπέ-
ροχο σλάλομ, παίρνοντας την μπάλα πίσω 
από τη σέντρα, μπήκε στην περιοχή και με 
ένα υπέροχο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα. Με αυτό το γκολ ο Ράσφορντ έφτασε 
τα 18 γκολ και μόνο ο Έρλινγκ Χάλαντ έχει 
περισσότερα γκολ από τον Άγγλο φορ της 
Γιουνάιτεντ σε όλες τις διοργανώσεις στην 
Αγγλία.Η Φόρεστ πίεσε για να ισοφαρίσει, 
έχοντας κάποιες πολύ καλές φάσεις με τον 
Σκάρπα και τον Μπρέναν Τζόνσον, ενώ ο Σαμ 
Σάριτζ βρήκε δίχτυα στο 23’, αλλά το γκολ 

του ακυρώθηκε για οφσάιντ μέσω VAR.
Η Γιουνάιτεντ κατάφερε να πετύχει ένα ακόμα 
γκολ στο 45’. Ο Άντονι δοκίμασε ένα σουτ 
έξω από την περιοχή, ο Χένεσι τον σταμά-
τησε αλλά δεν απομάκρυνε την μπάλα και 
ο Ολλανδός φορ πήρε το ριμπάουντ και 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός του αγώνα 
έπεσε με τις δύο ομάδες να είναι λιγότερο 
απειλητικές προς τις δύο εστίες. Η προσπά-
θεια του Μπρέναν Τζόνσον στο 60ο λεπτό, 
που ήταν και η καλύτερη στο δεύτερο μέρος 
πέρασε ελάχιστα πάνω από τα δοκάρια. Αντί-
θετα οι κόκκινοι διάβολοι βρήκαν το γκολ 
που ήθελαν με τον Μπρούνο Φερνάντες στο 
89’. Σε φάση διαρκείας στα καρέ της Νότιγ-
χαμ και αφού ο Πελίστρι έδωσε μάχη για 
να κρατήσει την μπάλα, ο Ελάνγκα έστρωσε 
στον Πορτογάλο μέσο και αυτός με ωραίο 
σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ 0-3: Αγκαλιά με την 
πρόκριση στον τελικό του Λιγκ Καπ

Ρονάλντο: Πρώτη αποτυχία στη 
Σαουδική Αραβία, η Αλ Νασρ 
αποκλείστηκε στα ημιτελικά του 
Super Cup

Ο 
Κριστιάνο Ρονάλντο δεν κατάφε-
ρε να βοηθήσει την Αλ Νασρ στα 
ημιτελικά του Super Cup Σαουδι-
κής Αραβίας, γνωρίζοντας τον α-

ποκλεισμό από την Αλ Ιτιχάντ. Ο Κριστιά-
νο Ρονάλντο γνώρισε την πρώτη αποτυχία 
του στη Σαουδική Αραβία, αφού η Αλ Νασρ 
ηττήθηκε 1-3 από την Αλ Ιτιχάντ στο «Κινγκ 
Φαρντ» και αποκλείστηκε στα ημιτελικά του 
Super Cup.
Ο Πορτογάλος επιθετικός έμεινε χωρίς γκολ 

και στο δεύτερο παιχνίδι του με τη φανέλα 
της Αλ Νασρ. Αν και είχε κάποιες επιθετικές 
προσπάθειες, οι πιο αξιοσημείωτες ενέρ-
γειές του ήταν ορισμένες πανέμορφες ντρί-
μπλες. Η Αλ Ιτιχάντ ήταν πιο ουσιαστική και 
είχε τον Ρομαρίνιο σε μεγάλη μέρα. Με ένα 
γκολ και μια ασίστ έδωσε προβάδισμα στην 
ομάδα του και μπορεί ο Ταλίσκα να μείωσε 
για την Αλ Νασρ, το γκολ του Μουχανάντ αλ 
Σανκιτί στις καθυστερήσεις «κλείδωσε» την 
πρόκριση με 3-1.

Ρεάλ - Ατλέτικο 3-1 παρ. (1-1): 
Λύτρωση στην παράταση σε 
εκπληκτικό ντέρμπι

Ρ
εάλ και Ατλέτικο έδωσαν μία 
σπουδαία παράσταση 120 
λεπτών που κρίθηκε στις αντοχές 
των «μερένγκες» στην παράταση. 

Το 3-1 με τα γκολ των Καρίμ Μπενζεμά 
και Βινίσιους τους έστειλε στα ημιτελικά 
του Copa del Rey.
Λίγες ώρες έπειτα από τη νίκη στο ντέρ-
μπι της Euroleague με την Μπαρτσελόνα 
στην παράταση, η Ρεάλ πήρε ακόμα ένα 
ντέρμπι στον εξτρά χρόνο, αυτήν τη φορά 
για τα προημιτελικά του Copa del Rey. Ο 
Ροντρίγκο ισοφάρισε στο 79’ και οι Καρίμ 
Μπενζεμά και Βινίσιους να γράφουν το 
3-1 στην παράταση απέναντι 
στην Ατλέτικο σε ένα χορ-
τασ τ ικό παιχν ίδι σ το 
«Σαν τ ιάγο Μπερνα-
μπέου».
Οι «ροχιμπλάνκος» 
μπήκαν καλύτερα 
σ τον  αγων ισ τ ικό 
χώρο,  ε ίχαν  τον 
απόλυτο έλεγχο του 
αγώνα και με μία υπέ-
ροχη ομαδική ενέργεια 
έφτασαν στο γκολ με τον 
Άλβαρο Μοράτα στο 19’. Η 
αντίδραση της Ρεάλ ήταν μηδα-
μινή, αφού εμφάνισε την ίδια εικόνα με 
το 1ο ημίχρονο του αγώνα κόντρα στη 
Βιγιαρεάλ στον προηγούμενο γύρο, όπου 
βρέθηκε δύο γκολ πίσω στο σκορ.
Ο τραυματισμός του Φερλάν Μεντί έφερε 
τον Εντουαρντό Καμαβινγκά σε ρόλο 
αριστερού μπακ και τον Ντάνι Θεμπά-
γιος στον αγωνιστικό χώρο. Τόσο ο 
Γιαν Όμπλακ όσο και ο Τιμπό Κουρτουά 
άρχισαν να έχουν πολλή δουλειά με την 
έναρξη του 2ου μέρους. Ο Σλοβένος 
έκανε μια εντυπωσιακή επέμβαση στον 
Καρίμ Μπενζεμά, ενώ οι παίκτες και των 
δύο ομάδων είχαν και αρκετές άστοχες 
προσπάθειες σε ένα σαφώς καλύτερο 
ημίχρονο.
Ο Κάρλο Αντσελότι έψαχνε λύσεις από 
τον πάγκο κι έριξε στον αγώνα τους 
Ροντρίγκο και Μάρκος Ασένσιο. Ο πρώ-
τος έκανε ένα απίθανο σόλο στο 79ο 
λεπτό και ισοφάρισε σε 1-1, με τον 
Αντουάν Γκριεζμάν να έχει τετ α τετ λίγο 
αργότερα αλλά να αστοχεί (αν και στη 
φάση υπήρχε οφσάιντ που θα καταλογι-

ζόταν σε περίπτωση γκολ).
Οι άστοχες προσπάθειες της Ατλέτικο 
στο τελευταίο δεκάλεπτο οδήγησαν το 
παιχνίδι στην παράταση, όπου η Ρεάλ 
έμοιαζε να έχει περισσότερες αντοχές. 
Το παιχνίδι μεταφέρθηκε στην περιοχή 
των φιλοξενουμένων και ο Στέφαν Σάβιτς 
με δύο κίτρινες σε ένα λεπτό για μαρκα-
ρίσματα άφησε την ομάδα του Ντιέγκο 
Σιμεόνε με παίκτη λιγότερο σε κρίσιμη 
καμπή του αγώνα.
Η Ρεάλ το εκμεταλλεύτηκε στο 104’ 
όταν σε σέντρα του Ασένσιο από δεξιά 
ο Μπενζεμά από κοντά έκανε το 2-1. Με 

παίκτη και γκολ παραπάνω, οι 
γηπεδούχοι δεν δυσκολεύ-

τηκαν να φτάσουν στην 
πρόκριση σ τα ημιτε-
λικά της διοργάνω-
σης, με τον πρωταγω-
νιστή του αγώνα πριν 
από τη σέντρα, Βινί-
σιους, να διαμορφώ-
νει το τελικό σκορ στο 

120+2’.
Στο άλλο παιχνίδι της 

ημέρας, η Αθλέτικ ήταν 
εντυπωσιακή στο «Μεστά-

για» και με 3-1 επικράτησε της 
Βαλένθια.
Τα αποτελέσματα των προημιτελικών
Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0 (52’ 
Ντεμπελέ)
Οσασούνα - Σεβίλλη 2-1 παρ., 1-1 κ.α. 
(71’ Άβιλα, 99’ Εζαλζουλί / 90+4’ Εν 
Νεσιρί)
Βαλένθια - Αθλέτικ 1-3 (43’ αυτ. Ντε Μάρ-
κος / 35’ Μουνιαΐν, 45’ Ν. Γουίλιαμς, 74’ 
πέν. Βέσγα)
Ρεάλ - Ατλέτικο 3-1 (79’ Ροντρίγκο, 
104’ Μπενζεμά, 120+2’ Βινίσιους - 19’ 
Μοράτα)
ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Νάτσο (115’ Οντρι-
οθόλα), Μιλιτάο, Ρίντιγκερ, Μεντί (44’ 
Θεμπάγιος), Μόντριτ ς, Καμαβινγκά, 
Κρόος (74’ Ασένσιο), Βαλβέρδε (69’ 
Ροντρίγκο, 115’ Μαρτίν), Μπενζεμά, Βινί-
σιους
ΑΤΛΕΤΙΚΟ: Όμπλακ, Μολίνα, Σάβιτς, 
Ερμόσο, Ρεϊνίλντο, Κόκε (83’ Κοντο-
γκμπιά), Ντε Πολ (83’ Σαούλ), Λεμάρ 
(74’ Καράσκο), Γκριεζμάν (91’ Μπάριος), 
Κορέα (74’ Ντεπάι), Μοράτα (63’ Βίτσελ)
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Ο ΑΠΟΕΛ έκαμψε δύσκολα την αντίσταση του Ακρίτα στο ΓΣΠ, 
επικρατώντας με 2-0 και μείωσε ξανά στον έναν βαθμό από 
την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Έτσι, θα προετοιμαστεί την εβδομάδα 
που έρχεται για το μεταξύ τους ντέρμπι κορυφής που θα διε-
ξαχθεί στο «ΑΕΚ Αρένα». Οι γαλαζοκίτρινοι χρειάστηκαν το 
πέναλτι για χέρι του Γαβριήλ για να ανοίξουν στο 60’ το σκορ 
με τον Κβιλιτάια, που συνεχίζει από εκεί που έμεινε στο ματς 
κυπέλλου με τον Άρη. Το δεύτερο τέρμα πέτυχε ο Δώνης (64’), 
ο οποίος όμως τραυματίστηκε στη φάση και επικρατεί ανησυ-
χία ενόψει του σπουδαίου ματς που ακολουθεί στη Λάρνακα.

Πλέον είναι δεύτεροι με 46 πόντους έναντι 47 των κιτρινοπρασί-
νων, ενώ η Πάφος FC είναι τρίτη με 44. Όσο για τους πράσινους της 
Χλώρακας, πάλεψαν στη Λευκωσία και κρατούσαν το μηδέν παθη-
τικό έως το 59’. Μετά τα δύο γρήγορα γκολ που δέχτηκαν, όμως, 
δεν είχαν τύχη στο παιχνίδι. Έτσι παραμένουν στον πυθμένα με 11 
βαθμούς.

Το ματς
Ο ΑΠΟΕΛ είχε μεν τον έλεγχο της μπάλας, όχι όμως και τη γρήγορη 
σκέψη για να δημιουργεί ευκαιρίες. Έτσι, έμεινε σε 45 λεπτά συν τρία 
καθυστέρησης με τη διπλή πολύ μεγάλη φάση του 5ου λεπτού, προϊόν 
εκτέλεσης κόρνερ. Ο Σαρφό έστειλε την μπάλα στο κεφάλι του Κβιλιτάια, 
αυτός βρήκε δοκάρι και στο ριμπάουντ μπερδεύτηκα οι Εντονγκαλά και 
Ντάλσιο, με τον τελευταίο να αστοχεί απελπιστικά από πολύ κοντά.
Ο πολύ καλά διαβασμένος Ακρίτας έφραξε τον δρόμο προς την εστία 
του Περντρέου, ο οποίος δεν χρειάστηκε να κάνει κάποια πολύ μεγάλη 
επέμβαση. Όπως ήταν φυσικό, μπήκε για να πιέσει ο ΑΠΟΕΛ στο δεύ-
τερο ημίχρονο και σχετικά νωρίς έχασε ευκαιρία με εντός περιοχής σουτ 
του Ντάλσιο (52’).
Στο 56’ ο Μιλόγεβιτς έκανε τριπλή αλλαγή στην επιθετική γραμμή με 
τους Μπεν (ντεμπούτο), Εφραίμ και Δώνη αντί των Ντάλσιο, Μαρκίνιος 
και Εντονγκαλά, με στόχο να δώσει νέα πνοή στην ομάδα του.
Προτού επαναρχίσει το ματς όμως, ο Σολωμού από το VAR ειδοποίησε 
τον Αντωνίου για πιθανότητα πέναλτι σε χέρι του Γαβριήλ. Πήγε στο on 
field review, είδε και αποφάσισε πως υπήρξε παράβαση.
Στο 60’ στήθηκε η μπάλα στην άσπρη βούλα και ο Κβιλιτάια άνοιξε το 
σκορ. Στο 64’ ήρθε το δεύτερο γκολ με τον Δώνη και όλα θα ήταν ωραία 
για τους γαλαζοκίτρινους εάν δεν τραυματιζόταν στη φάση ο σκόρερ. 
Ο Ελλαδίτης έγινε αλλαγή και επικρατεί ανησυχία καθώς ακολουθεί το 
ντέρμπι κορυφής με την ΑΕΚ.
Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς μίλησε στην Cablenet αμέσως μετά τη νίκη του 
ΑΠΟΕΛ εις βάρος του Ακρίτα:
«Ήταν δύσκολο παιχνίδι όπως όλα. Ξέραμε ότι ο Ακρίτας έχει ένα στυλ 
με σφιχτή άμυνα με τον νέο προπονητή (σ.σ.: Ακράποβιτς). Δεν λέει κάτι 
η κατοχή που είχαμε στο α’ μέρος, στο β’ μέρος όταν ανοίξαμε το σκορ 
ήταν πιο εύκολο για μας. Έχουμε χρόνο για ξεκούραση τώρα μετά από 
συνεχόμενα ματς και μετά θα σκεφτούμε την ΑΕΚ. Με στεναχώρησε η 
αλλαγή του Δώνη, ήταν αναγκαστική, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι 
σοβαρό».

Χωρίς να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, 
η ΑΕΚ επικράτησε με 2-0 του ακίνδυνου 
Ολυμπιακού στο Μακάρειο, για την 20η 
αγωνιστική του πρωταθλήματος. Χάρις 
σε γκολ των Φαράζ (14’) και Πονς (62’) 
οι κιτρινοπράσινοι έφτασαν σε άνετο 
τρίποντο και πάνε με φόρα στο ντέρμπι της 
επόμενης αγωνιστικής κόντρα στον ΑΠΟΕΛ, 
διατηρώντας παράλληλα τη θέση τους στην 
κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Δ
εύτερη διαδοχική νίκη για την ομάδα της 
Λάρνακας, 12η στα τελευταία 13 ματς και 
15η στο σύνολο, με την οποία α-
νεβαίνει στους 47 βαθμούς, 

στο +4 από τον ΑΠΟΕΛ και στο +6 
από την Πάφος FC, των οποίων 
εκκρεμούν οι αναμετρήσεις κό-
ντρα σε Ακρίτα και Δόξα αντί-
στοιχα.
Επιστροφή στο Μακάρειο, 
επιστροφή και στις ήττες για 
την ομάδα του Τακτακαλά, 
που δεν κατάφερε να ματώ-
σει τα αντίπαλα δίχτυα για 
πέμπτο ματς στα έξι τελευταία. 
Με 13 βαθμούς οι μαυροπράσι-
νοι παρέμειναν στους 13 βαθμούς, 
τη 12η θέση και στο -1 από την ασφαλή 
ζώνη. Ανησυχία προκύπτει στο στρατόπεδο του 
Ολυμπιακού, με τους Μουκτάρη και Ευτυχίδη να απο-
χωρούν τραυματίες, και να εκφράζονται φόβοι για 
σοβαρή ζημιά.
Για την 21η αγωνιστική, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΑΠΟΕΛ 
το Σάββατο (28/1), ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενείται 
από τον Απόλλωνα, μια ημέρα νωρίτερα (27/1).

Το ματς
Την κυριαρχία της αναμέτρησης από το ξεκίνημα πήρε 
η ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό. Από τα πρώτα κιόλας 
λεπτά οι κιτρινοπράσινοι πήραν την κατοχή της μπά-
λας και επιτέθηκαν, ψάχνοντας για διαδρόμους προς 
την περιοχή του Μολ. Οι μαυροπράσινοι από την 
πλευρά τους αμύνθηκαν μαζικά και έβαλαν δύσκολα 
στους φιλοξενούμενους, που αντιμετώπισαν πρό-

βλημα στη δημιουργία. Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς 
Όλτρα απείλησαν ελάχιστα, κυρίως με εκτός περιοχής 
σουτ, ωστόσο ευτύχησαν να πάρουν κεφάλι στο σκορ 
χάρις στο πανέμορφο ψαλιδάκι του Φαράζ (14’), μετά 
από σέντρα του Ροσάλες. Η ομάδα του Τακτακαλά 
από την άλλη ήταν ακίνδυνη καθόλη τη διάρκεια του 
πρώτου ημιχρόνου.
Στην επανάληψη ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε 
αισθητά, ιδιαίτερα μετά το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ, 
στο 62ο λεπτό με τον Πονς. Πριν από αυτό ο Ολυμπι-
ακός μπήκε με διάθεση να επιτεθεί περισσότερο απ’ 
ότι στο πρώτο μέρος, ωστόσο το γκολ του Ισπανού 
μέσου του… έκοψε τα φτερά. Από το σημείο εκείνο 

και έπειτα σαν να… αποδέχτηκε τη μοίρα 
του, χωρίς να μπορέσει σε καμία περί-

πτωση να βγάλει αντίδραση. Οι κιτρι-
νοπράσινοι από την πλευρά τους 

έκαναν διαχείριση του υπέρ τους 
σκορ και έτσι το 2-0 έμεινε μέχρι 
τέλους.

Φαράζ: «Πάμε να κερδί-
σουμε τον ΑΠΟΕΛ, θέ-
λουμε το πρωτάθλημα»

Ο Ιμάντ Φαράζ σκόραρε για 
δεύτερο σερί ματς και άνοιξε τον 

δρόμο της ΑΕΚ για «διπλό» επί του 
Ολυμπιακού στο Μακάρειο. Ο Γάλ-

λος εξτρέμ δήλωσε απόλυτα ικανοποιημέ-
νος στην ΑΕΚ και έστειλε σύνθημα κατάκτησης του 

πρωταθλήματος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις
Αν πέτυχε ξανά τέτοιο γκολ: «Σκόραρα ξανά ένα 
τέτοιο γκολ, αλλά όταν ήμουν μικρός, στην Κ19».

Για την παρουσία του στην ΑΕΚ: 
«Νιώθω πολύ καλά στην ΑΕΚ, θέλω να βοηθάω την 
ομάδα. Το έκανα πρώτα με τις ασίστ μου, τώρα με τα 
γκολ μου».

Για το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ: 
«Τώρα θα συγκεντρωθούμε στο ματς με τον ΑΠΟΕΛ, 
είμαστε πάντα έτοιμοι, θέλουμε να κερδίσουμε και να 
πάρουμε το πρωτάθλημα».

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-2: Στο +4 και… 
περιμένει τον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ – Ακρίτας 2-0: 
Αγχώθηκε, νίκησε και 
τώρα… ΑΕΚ Αρένα
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Για είκοσι λεπτά, ο Παναθηναϊκός ήταν απογοητευ-
τικός, σε τέτοιο βαθμό που αποδοκιμάστηκε από το 
κοινό του. Μετά από την ανάπαυλα όμως, ήταν σαν 
να βλέπουμε άλλη ομάδα. Με το πόδι στο γκάζι και 
την επίθεση να βγάζει φωτιές στο τρίτο δεκάλεπτο 
(37 πόντοι με 7/8 τρίποντα), το παιχνίδι ήρθε τού-
μπα, με τη νίκη να καταλήγει στην πλευρά της ομάδας 
του Ντέγιαν Ράντονιτς (89-65) με επιβλητικό κιόλας 
τρόπο.
Ο Πάρις Λι ήταν αυτός που έδωσε το σύνθημα της 
αντεπίθεσης (17 πόντοι με 4/4 τρίποντα στην τρίτη 
περίοδο), με τον Ματέους Πονίτκα και τον Γιώργο 
Παπαγιάννη να συμπράττουν και να παρασύρουν τη 
Ζάλγκιρις.

O MVP
Ποιος άλλος; Ο Πάρις Λι! Από τους 
2 πόντους του ημιχρόνου 
εκτοξεύτηκε στους 19 στο 
τρίτο δεκάλεπτο (με 4/4 
τρίποντα) και έκανε τη 
διαφορά, στον δρόμο 
για την ολική ανατροπή 
σκηνικού. Ο βραχύσω-
μος γκαρντ έκανε μάλι-
στα δύο ρεκόρ καριέ-
ρας (πόντοι και αξιολό-
γηση), ολοκληρώνοντας 
τον αγώνα με 24 πόντους 
(με 4/6 δίποντα, 5/6 τρίπο-
ντα και 1/2 βολές), 1 ριμπάουντ, 
4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 λάθη σε 
29’14’’ συμμετοχής.

Ο αδύναμος κρίκος
Η κατάρρευση της Ζάλγκιρις στο τρίτο δεκάλεπτο 
ήταν ομαδική, οπότε δεν μπορείς να ξεχωρίσεις μόνο 
έναν. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, τα έκαναν 
όλα λάθος, επιτρέποντας στον Παναθηναϊκό να γυρί-
σει από το -15 και να πάρει μια επιβλητική νίκη.

Το στατιστικό που ξεχώρισε
Σε όλο το πρώτο μέρος, οι παίκτες του Παναθηνα-
ϊκού είχαν 27 πόντους με 8/16 δίποντα, 1/8 τρίπο-
ντα και 8/14 βολές. Στο τρίτο δεκάλεπτο εκτοξεύτη-
καν όμως, με 37 πόντους με 5/6 δίποντα, 7/8 τρίπο-
ντα και 6/10 βολές. Αυτό, από μόνο του, αρκεί για 
να περιγράψει πώς προέκυψε η ανατροπή σκηνικού 
στο ΟΑΚΑ.

Ο αγώνας
Ο Παναθηναϊκός όφειλε να δείξει στη Ζάλγκιρις πως 
θα βάλει αυτός τους κανόνες του αγώνα, αλλά μόνο 
αυτό δεν έκανε. Οι φιλοξενούμενοι πήραν γρήγορα 
διψήφιο προβάδισμα (4-14 στο 4’) και μετέφεραν 
άμεσα την πίεση στην απέναντι πλευρά. Σταδιακά, οι 
παίκτες του Ντέγιαν Ράντονιτς βρήκαν τον τρόπο να 
συμμαζέψουν την κατάσταση, το -5 (19-24) της πρώ-
της περιόδου αποδείχθηκε όμως μια αναλαμπή.
Με τη Ζάλγκιρις να κάνει θραύση στο επιθετικό 
ριμπάουντ (11 στο ημίχρονο), τα πράγματα έγιναν 
εξαιρετικά δύσκολα για τον Παναθηναϊκό. Ειδικά από 
την στιγμή που παίκτες όπως ο Ντουέιν Μπέικον (6 
πόντοι με 2/7 σουτ) και ο Νέιτ Γουόλτερς (0/4 σουτ, 1 

ασίστ, 2 λάθη) ήταν τόσο κακοί. Κάπως έτσι, 
οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν σε 

θέση ισχύος (24-34 στο 15’) για 
να κλείσουν το πρώτο μέρος, 

όντες στο +15 (27-42) στο 
ΟΑΚΑ, το οποίο χαρα-
κτηριζόταν από τις πολ-
λές άδειες καρέκλες.
Με το που βγήκαν οι 
ομάδες από τα απο-
δυτήρια ήταν σαν να 
βλέπαμε άλλο παι-

χνίδι. Ο Παναθηνα-
ϊκός με τέ τρεψε μια 

εμφάνιση - παρωδία (για 
είκοσι λεπτά) σε showtime 

στο ΟΑΚΑ, με τον Πάρις Λι να 
κρατά την μπαγκέτα. Ο βραχύσωμος 

γκαρντ σημείωσε 17 πόντους με 4/4 τρίπο-
ντα και σε συνδυασμό με την ατσάλινη άμυνα προ-
κάλεσαν την ολική ανατροπή σκηνικού. Το τριφύλλι 
πέτυχε 37 πόντους (!) με 7/8 τρίποντα και κάπως έτσι 
το -15 του ημιχρόνου μετατράπηκε σε +6 (64-58) στο 
φινάλε το τρίτου δεκαλέπτου.
Το πόδι ήταν πλέον στο γκάζι και δεν έφευγε από 
εκεί. Οι παίκτες του Ντέγιαν Ράντονιτς συνέχισαν στο 
ίδιο μοτίβο, με τον Πάρις Λι να βάζει το ένα καλάθι 
μετά από το άλλο και τον Γιώργο Παπαγιάννη να τρο-
φοδοτείται (επιτέλους!) με συνέπεια. Κάπως έτσι, 
δεν μιλούσαμε πλέον για ανατροπή σκηνικού, αλλά 
για συντριβή της Ζάλγκιρις, η οποία είδε τη διαφορά 
να πηγαίνει στο -22 (86-64) στο 37ο λεπτό, με τη νίκη 
να καταλήγει στα χέρια του Παναθηναϊκού πολύ πιο 
απλά και εύκολα απ ότι περίμενε κάποιος μέχρι το 
ημίχρονο.

Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις 89-65: 
Φωτιά και λάβρα μετά από την 
ανάπαυλα

Ο Παναθηναϊκός ήταν φωτιά και λάβρα στο β’ μέρος του αγώνα με τη Ζάλγκιρις, γύρισε από το -15 και 
πανηγύρισε τη νίκη στο ΟΑΚΑ (89-65), με τον Πάρις Λι, τον Ματέους Πονίτκα και τον Γιώργο Παπαγιάννη 
να κυριαρχούν.

Μάλαγα - ΑΕΚ 88-66: Με 
το αριστερό στους 16 του 
BCL, κατάρρευση στην 
τέταρτη περίοδο

Η ΑΕΚ παραδόθηκε άνευ όρων 
στην τέταρτη περίοδο και έφυγε 
ηττημένη (88-66) από την έδρα 
της Ουνικάχα Μάλαγα στην πρε-
μιέρα της φάσης των 16 του 
Basketball Champions League.
Η ΑΕΚ κοίταξε στα μάτια την 
Ουνικάχα Μάλαγα για περίπου 
32 λεπτά, ωστόσο, τελικά έμεινα 
από δυνάμεις και λύσεις (σσ. 
δεν είχε στη διάθεσή της τους 
Μάντσεν και Φρέζιερ) και έφυγε 
ηττημένη (88-66) από την Ισπα-
νία στην πρεμιέρα της φάσης των 
16 του Basketball Champions 
League.
Ο Κέντρικ Πέρι με 22 πόντους 
(4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5/7 
βολές), 6 ασίστ και ο Ντέβιντ 
Κράβις με άλλους 22 πόντους 
(8/9 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/3 
βολές), 5 ριμπάουντ ήταν οι δύο 
μεγάλοι πρωταγωνιστές της 
ισπανικής ομάδας. Πολύ καλός 
και ο νεοφερμένος Γιανκούμπα 
Σίμα, που αποκτήθηκε για να 
καλύψει το κενό του τραυματία 
Αουγκούστο Λίμα και πέτυχε 13 
πόντους μαζί με 5 ριμπάουντ σε 
14’29» συμμετοχής.
Από πλευράς Ένωσης double-
double με 18 πόντους, 13 ριμπά-
ουντ πέτυχε ο Ακίλ Μίτσελ, ενώ 
ακολούθησε ο Αϊζάια Μάιλς 
με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ, ο 
οποίος βέβαια αποβλήθηκε με 5 
φάουλ στο 35’.

Ο Αγώνας
Ένα σχεδόν άρισ το πρώτο 
δεκάλεπτο πραγματοποίησε η 
Μάλαγα, η οποία είχε 12 ασίστ 
για 12 εύστοχα σουτ (8/12 δίπο-
ντα, 4/8 τρίποντα) και ένα μόλις 
λάθος (29-20, 10’). Στον αντί-
ποδα, ο Αϊζάια Μάιλς ήταν αυτός 
που κράταγε επιθετικά την ΑΕΚ, 
σημειώνοντας τους 9 από τους 20 

πόντους της ομάδας του.
Η Ένωση ανέβασε την απόδοσή 
της, κυρίως αμυντικά, στη δεύ-
τερη περίοδο και κατάφερε να 
μειώσει τη διαφορά στους 5 
πόντους (44-39) πριν την ανά-
παυλα, με τον Μάιλς να έχει 13 
πόντους και τον Ακίλ Μίτσελ να 
πλησιάζει το double-double, με 
10 πόντους και 8 ριμπάουντ.
Λίγο πριν τα μέσα της τρίτης περι-
όδου ο Κέντρικ Πέρι, που μέχρι 
εκείνη τη στιγμή είχε 12 πόντους 
και 5 ασίστ, φορτώθηκε με 4ο 
προσωπικό φάουλ και πέρασε 
στον πάγκο. Αυτό λειτούργησε 
ευνοϊκά για την ΑΕΚ, που είδε 
τον Μίτσελ να φτάνει στους 18 
πόντους κι έτσι προσπέρασε (51-
52) στο 26’30». Ωστόσο οι γηπε-
δούχοι απάντησαν με επιμέρους 
8-2 στα επόμενα 3’30» και μπή-
καν στην τελευταία περίοδο προ-
πορευόμενοι με 5 πόντους (59-
54).
Τρέχοντας ένα σερί 10 αναπάντη-
των πόντων η ομάδα του Ίμπον 
Ναβάρο διαμόρφωσε το 59-58 
σε 69-58, 5’39» πριν το φινάλε. 
Ούτε μισό λεπτό αργότερα ο 
Ηλίας Καντζούρης είδε τον Αϊζάια 
Μάιλς να χρεώνεται με 5ο φάουλ 
και αποβάλλεται. Κάπου εκεί 
χάθηκε κάθε ελπίδα νίκης για την 
Ένωση που κατέρρευσε ολοκλη-
ρωτικά και ηττήθηκε τελικά με 20 
πόντους διαφορά.
Τα ομαδικά σ τατ ισ τ ικά της 
Μάλαγα: 24/45 δίποντα, 8/20 
τρίποντα, 16/26 βολές, 38 ριμπά-
ουντ ( 29 αμυντικά - 9 επιθετικά), 
22 ασίστ, 8 κλεψίματα, 9 λάθη, 
5 μπλοκ
Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 
19/37 δίποντα, 5/21 τρίποντα, 
13/15 βολές, 34 ριμπάουντ ( 28 
αμυντικά - 6 επιθετικά), 14 ασίστ, 
7 κλεψίματα, 17 λάθη, 1 μπλοκ
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