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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Μπορεί να 

απογοητευτείς 

αν αποτύχεις 

αλλά θα είσαι 

καταδικασμένος 

αν δεν 

προσπαθήσεις

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Άλλη μία εβδομάδα παρέα με 

την αγαπημένη σας εφημερίδα 

και λέω αγαπημένη σας καθώς 

βλέπω την τεράστια ζήτηση που αυξάνεται 

κάθε εβδομάδα για την εφημερίδα μας, όπως 

επίσης κι οι διαφημιζόμενοι πελάτες μας που 

όπως βλέπετε κι αυτοί αυξάνονται. Σε αυτούς 

οφείλουμε, αλλά και σε εσάς τους αναγνώστες 

μας που υποστηρίζεται κι έτσι όλοι μαζί έχουμε 

γίνει μια όμορφη παρέα που δυναμώνει για το 

καλό αυτής της παροικίας, που ευτυχώς εκτός 

μιας μικρής μειοψηφίας που καθυβρίζει και 

κουτσομπολεύει από μερικούς ανυπόληπτους 

συμπατριώτες μας, οι οποίοι δεν θέλουν την 

ένωση κι ενδυνάμωση του ελληνισμού.

Αυτοί είναι απειροελάχιστοι, οι οποίοι είναι 

κλεισμένοι κι απομονωμένοι από το υπόλοιπο 

υγιές κοινωνικό σύνολο. Κάθονται, λοιπόν, 

και καθυβρίζουν σπουδαίους Έλληνες του 

κοινωνικού μας κι εκκλησιαστικού μας 

κατεστημένου. ΚΡΙΜΑ, γιατί στις εποχές που 

ζούμε η ένωση και η ομοψυχία των Ελλήνων 

της παροικίας μας είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Ζώντας σε μια περίοδο ή εποχή που δεν 

μπορούμε πλέον να κάνουμε σχέδια για το 

μέλλον, γιατί δεν μπορεί να κάνει ούτε η 

κυβέρνηση, πιστεύω -πάντα με την ταπεινή 

μου άποψη- ότι δεν πρέπει να ασχολείται 

κανένας με ότι διαβάζει ή ακούει από 

αυτόκλητους «σωτήρες» της παροικία μας, που 

δεν έχουν στον ήλιο μοίρα αλλά μπορούν να 

συμβουλέψουν όλους τους υπόλοιπους για το 

«καλό μας».

Ευγενικοί μου φίλοι, το να γράφεις γράμμα 

στην μητέρα σου ή έναν συγγενή σου, δεν σε 

κάνει αυτομάτως και δημοσιογράφο. Ευτυχώς, 

μετά από 54 χρόνια δημοσιογραφικής δράσης 

κι ενημέρωσης θέλω στο γραφείο μου, στο 

οποίο έχω συνεργάτες δημοσιογράφους από 

πανεπιστήμια όπως ο Ηλίας Μιχαηλίδης και 

η Χριστιάνα Κιέσκου που είναι μόνιμοι, αλλά 

και οι τακτικοί συνεργάτες της εφημερίδος. 

Προσωπικά, λοιπόν, εγώ δεν θέλω πλέον να 

πηγαίνω σε εκδηλώσεις και να με βάζουν σε ένα 

τραπέζι «των δημοσιογράφων» ή των «μέσων 

ενημέρωσης».

Στις εκδηλώσεις δεν πάμε για να χορέψουμε 

και να φάμε, πάμε για να δουλέψουμε και να 

ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι γίνεται 

σε κάθε εκδήλωση. Εξ άλλου, οι οργανισμοί 

πληρώνουν για αυτό. Τώρα, οι οργανισμοί 

βάζουν κι ένα τραπέζι σε μια γωνία να 

δώσουν ένα πιάτο φαΐ για να τιμήσουν τους 

«δημοσιογράφους». Κάποια χρόνια πριν δεν 

θα τολμούσαμε να γράψουμε τέτοιο γράμμα 

ελεύθερο στο κόσμο. Προσωπικά, η Hellas 

News έχει υποχρέωση κι ευγνωμοσύνη στους 

οργανισμούς, σε εκκλησίες και διπλωματικούς 

παράγοντες κι υπηρετεί πιστά το λειτούργημα 

μας κι όπως βλέπετε ξεφυλλίζοντας την 

εφημερίδα μας, την καθολική ανταπόκριση της 

υγιούς οργανωμένης παροικίας μας. 

Σας παρακαλώ από τα βάθη της καρδιάς μου 

υποστηρίξτε τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους 

Έλληνες επιχειρηματίες της παροικίας μας κι 

ειδικά τους νέους σε αυτές τις κατηγορίες, εάν 

ακόμη θέλετε όταν φύγουμε εμείς οι πιο παλιοί 

να υπάρχουν αντικαταστάτες που θα είναι 

περήφανοι για ότι τους άφησαν οι γονείς τους.

Να είστε καλά και μην ξεχνάτε πως για τα 

Χριστούγεννα ψωνίζουμε από Έλληνες.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Κορωνοϊός: Γενετική προδιάθεση για σοβαρή νόσηση - Πώς 
«ξεκληρίζονται» οικογένειες

Α
νησυχία για τη γενετική προδιάθεση που υπάρ-
χει σε σοβαρή νόσο και θάνατο λόγω Covid-19, 
«ξεκληρίζοντας» οικογένειες, εξέφρασε ο καθη-
γητής Γκίκας Μαγιορκίνης κατά τη διάρκεια της 

ενημέρωσης από το υπουργείο Υγείας για την πορεία του 
κορωνοϊού.
Όπως επισήμανε, υπάρχουν πλέον σαφή στοιχεία για γενε-
τική προδιάθεση στη σοβαρή νόσο, αλλά και στον θάνατο 
από κορωνοϊό, στις νεότερες ηλικίες.
Αυτό σημαίνει ότι, όταν ο ιός εισβάλλει σε οικογένειες που 
έχουν αυτή την προδιάθεση, η πιθανότητα να καταλήξουν 
πολλά μέλη της ίδιας οικογένειας είναι σημαντική.
«Δυστυχώς, υπάρχουν παραδείγματα περιπτώσεων, που 
κατέληξαν πολλά μέλη της ίδιας οικογένειας» τόνισε ο Γκί-
κας Μαγιορκίνης.
«Ο εμβολιασμός μπορεί να αποτρέψει αυτές τις οικογενεια-
κές τραγωδίες» συμπλήρωσε.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε δύο καθοριστικούς παράγο-
ντες για την πορεία της πανδημίας. Το ποσοστό των εμβολι-
ασμένων ενηλίκων και ιδιαίτερα το ποσοστό των εμβολια-
σμένων σε ηλικία άνω των 60 ετών, παίζει σημαντικό ρόλο 
στην πίεση που δέχονται τα συστήματα υγείας και στη θνη-
σιμότητα. Από την άλλη, καθοριστικός παράγοντας στον 
αριθμό των κρουσμάτων είναι το ποσοστό των εμβολιασμέ-
νων στις παραγωγικές και τις κοινωνικά δραστήριες ηλικίες, 
μικρότερες δηλαδή των 60 ετών.
«Πρόκειται για δύο κρίσιμες μάζες του τείχους ανοσίας που 
έχουν διαφορετικό ρόλο στους δείκτες της πανδημίας αυτή 
τι στιγμή. Οι νέοι έχουν τον κύριο ρόλο στην διασπορά, 
ενώ οι μεγαλύτεροι στην πίεση στο σύστημα υγείας. Οι δύο 
αυτές μάζες δεν είναι ανεξάρτητες, η μία τροφοδοτεί την 
άλλη. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί η πίεση 
στο σύστημα υγείας, αν δεν αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό 
εμβολιασμού σε ηλικίες μεγαλύτερες από 60 ετών» υπο-
γράμμισε ο κ. Μαγιορκίνης.
«Ο εμβολιασμός τους θα αποτελέσει παρακαταθήκη όχι 
μόνο γι’ αυτό το κύμα της επιδημίας, αλλά και στην επερχό-
μενη φάση της ενδημικότητας, την οποία περιμένουμε μέχρι 
το τέλος του επόμενου έτους. Όσες χώρες δεν φτάσουν σε 
υψηλό ποσοστό εμβολιασμού στους άνω των 60 ετών, θα 
συνεχίσουν να έχουν υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνη-
σιμότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα» ξεκαθάρισε.

Πότε υπάρχει γενετική προδιάθεση για σοβα-
ρή νόσηση με κορωνοϊό
Τον Φεβρουάριο του 2020, ολλανδική έρευνα «περιέ-
γραφε» τη γενετική «ευαισθησία» στη λοίμωξη με SARS-

CoV-2. Ο υποδοχέας TLR7 αποτελεί τμήμα του «έμφυτου» 
ανοσοποιητικού συστήματος, το οποίο παρέχει την πρώτη 
γραμμή άμυνας έναντι των ιών. Κατά τη μόλυνση των κυττά-
ρων της αναπνευστικής οδού από τον SARS-CoV-2, ο TLR7 
αναγνωρίζει τη δομή RNA του SARS-CoV-2, η οποία οδηγεί 
στην πρόκληση της παραγωγής προ-φλεγμονωδών κυττα-
ροκινών και ιντερφερόνης. Στα περισσότερα άτομα, αυτή η 
ανοσολογική απόκριση είναι επαρκής για να «καθαρίσει» 
τον ιό και να αποτρέψει την ανάπτυξη σοβαρής νόσου.
Σε ορισμένα άτομα, ωστόσο, το ανοσοποιητικό σύστημα 
δεν καθαρίζει τον ιό, επιτρέποντας την αντιγραφή και την 
εξάπλωση του ενώ σε άλλα άτομα, ένα υπερ-αντιδραστικό 
ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να ελέγξει την αντιγραφή 
του ιού, αλλά να οδηγήσει σε παράπλευρες βλάβες.
Και στα δύο σενάρια, ο ανεπαρκής έλεγχος της αντιγραφής 
του ιού ή η υπερβολική ανοσολογική απόκριση, μπορεί να 
οδηγήσουν σε σοβαρή αναπνευστική νόσο, ανεπάρκεια 
πολλαπλών οργάνων και θάνατο.
Εάν ο ανεπαρκής έλεγχος της αντιγραφής του ιού οδηγεί σε 
σοβαρή νόσο, τότε οι θεραπείες που ενισχύουν το ανοσο-
ποιητικό σύστημα (π.χ. ιντερφερόνες) μπορεί να είναι επω-
φελείς για την εκκαθάριση του ιού SARS-CoV-2, ιδιαίτερα 
νωρίς κατά τη μόλυνση. Εάν μια υπερβολική ανοσολογική 

απόκριση είναι η αιτία της σοβαρής νόσου, τότε οι θερα-
πείες που «κατευνάζουν» την ανοσολογική απόκριση (π.χ. 
η δεξαμεθαζόνη) μπορεί να είναι ευεργετικές.
Σε δημοσίευση, στα τέλη Φεβρουαρίου του περασμένου 
έτους, στο ιατρικό περιοδικό JAMA, Ολλανδοί ερευνητές 
περιγράφουν δύο ανεξάρτητες οικογένειες με σπάνιες γενε-
τικές παραλλαγές σε ένα γονίδιο που κωδικοποιεί μια πρω-
τεΐνη που αποτελεί «ανιχνευτή» του ανοσοποιητικού, τον 
υποδοχέα TLR7 (Toll-Like Receptor-7).
Οι καθηγητές της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχο-
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Ευστάθιος Καστρίτης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτα-
νης ΕΚΠΑ), συνοψίζοντας τα ευρήματα αυτής της δημοσίευ-
σης, υπογράμμισαν ότι αυτή η παραλλαγή φαίνεται ότι έχει 
σαν αποτέλεσμα σοβαρή νόσο COVID-19 σε άνδρες που 
κληρονομούν το μεταλλαγμένο γονίδιο.
Επειδή το γονίδιο αυτό βρίσκεται στο χρωμόσωμα Χ , οι 
άνδρες κληρονομούν ένα μόνο αντίγραφο (το «παθολο-
γικό»). Αντίθετα οι γυναίκες έχουν δύο αντίγραφα (ένα σε 
κάθε Χ χρωμόσωμα), οπότε αν το ένα είναι «φυσιολογικό», 
τότε αναπληρώνει την δραστικότητα του παθολογικού σε 
σημαντικό βαθμό. Η μελέτη αυτή, πέρα από την αναγνώ-
ριση αυτής της γενετικής παραλλαγής, επίσης αναδεικνύει 
τον υποδοχέα TLR7 ως ένα κρίσιμο κόμβο στην αναγνώριση 
του SARS-CoV-2 και στην έναρξη μιας πρώιμης ανοσολο-
γικής απόκρισης για την εκκαθάριση του ιού και την πρό-
ληψη της εξέλιξης της COVID-19. Στη μελέτη προκύπτει ότι 
υπήρχε ανεπαρκής έλεγχος της αντιγραφής του ιού λόγω 
ανεπαρκούς «ανίχνευσης» από τον υποδοχέα TLR7, με απο-
τέλεσμα ανεπαρκή «έμφυτη» ανοσολογική απόκριση.
Οι ερευνητές ανέλυσαν το DNA σε τέσσερις προηγουμένως 
υγιείς νεαρούς άνδρες (ηλικίας από 21 έως 32 ετών) από 2 
ανεξάρτητες οικογένειες (δυο αδέλφια από κάθε οικογένεια) 
οι οποίο εκδήλωσαν σοβαρή COVID-19, εκ των οποίων ο 
ένας κατέληξε. Από την γενετική ανάλυση διαπίστωσαν ότι 
σε κάθε μια από τις δυο οικογένειες τα αδέλφια έφεραν μια 
μετάλλαξη στο γονίδιο του υποδοχέα TLR7 που οδηγούσε 
σε απώλεια της λειτουργικότητας του (διαφορετικές σε κάθε 
οικογένεια). Στην πρώτη οικογένεια την μετάλλαξη αυτή 
έφερε η μητέρα τους (σε ετεροζυγωτία , καθώς είχε δυο 
χρωμοσώματα Χ) αλλά όχι ο πατέρας τους.
Στη δεύτερη οικογένεια τα δύο αδέλφια επίσης έφεραν την 
ίδια μετάλλαξη. Η μεταλλάξεις αυτές είναι εξαιρετικά σπά-
νιες στο γενικό πληθυσμό. Λειτουργικές μελέτες που χρη-
σιμοποίησαν τα μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος 
απέδειξα ότι πραγματικά οι μεταλλάξεις αυτές οδηγούν σε 
απώλεια της λειτουργικότητα του υποδοχέα.

«Ο εμβολιασμός μπορεί να 
αποτρέψει τις οικογενειακές 
τραγωδίες» είπε ο Γκίκας 
Μαγιορκίνης - Τι δείχνει 
ολλανδική έρευνα, ήδη από τον 
Φεβρουάριο του περασμένου 
έτους
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Με τρεις κακουργηματικού 
χαρακτήρα κατηγορίες οδηγήθηκε 
σήμερα στον Εισαγγελέα Λευκάδας 
και έλαβε προθεσμία για να 
απολογηθεί αύριο στον αρμόδιο 
ανακριτή ένας 71χρονος άνδρας.

Π
ρόκειται για μια σοβαρή υπό-
θεση που φέρνει στο φως της 
δημοσιότητας το agrinionews.
gr, καθώς δυο ανήλικες καταγ-

γέλλουν τον ηλικιωμένο για παρενόχλη-
ση και ασέλγεια υποστηρίζοντας πως τις 
θώπευσε.
Πρόκειται γ ια υπόθεση που σοκά-

ρει χωριό του Ξηρομέρου καθώς οι 
δυο αδερφές εκμυστηρεύτηκαν, αρχικά 
η μεγαλύτερη-15χρονη- και εν συνε-
χεία η μικρότερη, πως ο ηλικιωμένος τις 
θώπευσε και προέβη σε ανάρμοστες πρά-
ξεις στην οικία του.
Η μικρότερη μάλιστα ενημέρωσε τον 
πατέρα της όταν άκουσε τη μεγαλύτερη 
αδερφή της να του εξιστορεί τις φερόμε-
νες από τον ηλικιωμένο πράξεις.
Συγκλονισμένος ο πατέρας τους έσπευσε 
για να υποβάλλει μήνυση και ο ηλικιω-
μένος συνελήφθη. Παρουσιάστηκε στον 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λευκάδας και 
έλαβε προθεσμία για απολογία, αύριο 
Παρασκευή.

Ξηρόμερο Αγρινίου: ηλικιωμένος 
κατηγορείται για σεξουαλική 
παρενόχληση ανήλικων αδερφών

Η Αναλένα Μπέρμποκ  και το 
κόμμα της έχουν συγκροτημένες 
θέσεις υπέρ της Ελλάδας, τόσο στα 
ελληνοτουρκικά και στο προσφυγικό, 
όσο και στο θέμα των γερμανικών 
αποζημιώσεων

Μ
ία «αιωνιότητα και μία μέρα» 
φάνηκε να διαρκούν οι διερ-
γασίες για τον σχηματισμό κυ-
βέρνησης στη Γερμανία. Στην 

πραγματικότητα, η πανδημία επιτάχυνε τις 
διαπραγματεύσεις και έτσι την Τετάρτη βγή-
κε «λευκός καπνός», γεννήθηκε η τρικομμα-
τική κυβέρνηση με το προσωνύμιο «Φανά-
ρι». Με το φως του φαναριού, λοιπόν, κλεί-
νει η αυλαία μίας 16ετούς παράστασης στην 
πολιτική σκηνή της Ευρώπης, με απόλυτη 
πρωταγωνίστρια την Άν-
γκελα Μέρκελ.
Όπως ήταν αναμενόμενο, 
νέος καγκελάριος ανα-
λαμβάνει ο Όλαφ Σολτς, 
ενώ την κρίσιμη θέση του 
υπουργού των Οικονομι-
κών ο «σκληρός» για όλες 
τις χώρες του ευρωπαϊκού 
Νότου, Κριστιάν Λίντνερ, 
από τους Φιλελεύθερους. 
Από την άλλη πλευρά, οι Πράσινοι, με 
συγκροτημένες θέσεις υπέρ των ελληνικών 
συμφερόντων τα τελευταία χρόνια, παίρ-
νουν πέντε υπουργεία υπό τον έλεγχό τους, 
με την συμπρόεδρο του κόμματος Αναλένα 
Μπέρμποκ να παίρνει το χαρτοφυλάκιο των 
εξωτερικών υποθέσεων. 
Τα τελευταία δύο χρόνια, άλλωστε, η 
«σταρ» των Πρασίνων παραμέρισε την κλι-
ματική αλλαγή, πλασάροντας λίγο πολύ τον 
εαυτό της ως ειδική πάνω σε ζητήματα εξω-
τερικής πολιτικής. Φίλοι και αντίπαλοι υπο-
στηρίζουν ότι παρά τη διοικητική απειρία 
της έχει βάλει το κεφάλι κάτω, μελετώντας 
σκληρά.
Μεταξύ των θέσεων που έχει εκφράσει, 
κάποιες αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο 
και ειδικότερα την Ελλάδα:  Μπορεί ο «αλά 
Σόιμπλε»Λίντνερ ως υπουργός Οικονομι-
κών να έχει τον πρώτο λόγο για τα ευρωο-
μόλογα, που είναι στην ατζέντα των Πρασί-
νων , αλλά το το τρίτο κόμμα  της Μπούντε-
σταγκ θα μετέχει στις εσωτερικές συζητή-

σεις του νέου κυβερνητικού συνασπισμού. 
Ακόμα και κατά τη διάρκεια της δημοσιονο-
μικής κρίσης, οι Πράσινοι είχαν υιοθετήσει 
μία πολύ πιο αλληλέγγυα στάση έναντι των 
δεινοπαθούντων Ελλήνων. Είχαν, μάλιστα, 
ταχθεί υπέρ της αναδιάρθρωσης του ελλη-
νικού χρέους.
Επίσης, η θετική απόκριση στην πάγια 
ελληνική διεκδίκηση γερμανικών αποζη-
μιώσεων για την τετρτράχρονη κατοχή της 
χώρας κατά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, είναι 
μία  τις πλέον προβεβλημένες φιλελληνικές 
θέσεις της.  Μάλιστα, ανήμερα της 200ής 
επετείου από την Ελληνική Επανάσταση και 
80 χρόνια μετά την γερμανική εισβολή στην 
Ελλάδα, οι Πράσινοι είχαν ζητήσει  από τη 
κυβέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ την επανε-
ξέταση του ζητήματος των κατοχικών απο-
ζημιώσεων και του αναγκαστικού δανείου.

Παλαιότερα,  οι Πράσι-
νοι είχαν διαφοροποιη-
θεί ανοικτά από τη επί-
σημη γραμμή του Βερο-
λίνου, διαφωνώντας με 
την πώληση όπλων στην 
Τουρκία. Σε αντίθεση με 
το κατεστημένο της γερ-
μανικής πολεμικής βιο-
μηχανίας, είχαν υποστη-
ρίξει ότι τα γερμανικά 

όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
από την Τουρκία κατά μίας ευρωπαϊκής 
χώρας, δηλαδή  της Ελλάδας. Μάλιστα, τον 
Οκτώβριο είχαν ζητήσει μαζί με τους Φιλε-
λευθέρους να μπει φρένο στην παράδοση 6 
υποβρυχίων που έχει παραγγείλει η Τουρ-
κία σε γερμανικά ναυπηγεία. 
Παράλληλα,  οι Πράσινοι και η επικεφαλής 
τους έχουν εκφράσει την θέση να αποφορ-
τιστούν από πρόσφυγες και μετανάστες οι 
επιβαρυμένοι καταυλισμοί στην Ελλάδα. 
Αυτό αποτελεί μέρος της ευρύτερης μετα-
ναστευτικής πολιτικής τους, η οποία κινείται 
στη γραμμή «δικαιότερη κατανομή των προ-
σφύγων σε όλη την Ευρώπη».
Σημαντικό είναι επίσης ότι –σε αντίθεση 
με τη Μέρκελ– δεν επιθυμούν τη συνέχιση 
της στενής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και Τουρκίας. Δεν εμπιστεύο-
νται την Άγκυρα και τον Ερντογάν, τον οποίο 
έχουν κατηγορήσει ότι εργαλειοποιεί το 
μεταναστευτικό. «Παραβιάζονται ανθρώ-
πινα δικαιώματα και χάνονται ζωές».

Γερμανία: Τα δώρα στην Ελλάδα 
της «σταρ» των «Πρασίνων» που 
αναλαμβάνει το υπουργείο Εξωτερικών 



926 Νοεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Για ενίσχυση των επιχειρημάτων της ελληνικής πλευράς κάνει λόγο η βρετανική εφημερίδα - Άμεση 
επιστροφή των γλυπτών ζητάει και αρθρογράφος του Guardian,  καλώντας τον Μπόρις Τζόνσον να 
είναι αυτός που θα πιστωθεί αυτή τη σημαντική απόφαση

Τ
ην ενίσχυση των επιχειρημά-
των της Ελλάδας για την επι-
στροφή των Γλυπτών του Παρ-
θενώνα στη χώρα μας, με βάση 

και τη στήριξη της βρετανικής κοινής 
γνώμης, αποτυπώνει εκτενές άρθρο 
της βρετανικής Telegraph. Παράλληλα, 
η εφημερίδα Guardian φιλοξενεί σή-
μερα Σάββατο άρθρο γνώμης στο ο-
ποίο καλεί ευθέως την κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου να επιστρέψει τα 
Γλυπτά στην Αθήνα.
Λίγες μέρες μετά τη συνάντηση των 
πρωθυπουργών Ελλάδας και Βρετα-
νίας στην Ντάουνινγκ Στριτ, όπου το 
αίτημα για επανένωση των Γλυπτών 
με αυτά που βρίσκονται στο Μουσείο 
της Ακρόπολης τέθηκε επισήμως από 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Telegraph 
αναφέρει ότι σε ερώτημα της εταιρείας 
δημοσκοπήσεων YouGov η πλειοψη-
φία των συμμετεχόντων (56%) δήλωσε 
πως τα Γλυπτά πρέπει να εκτίθενται 
στην Ελλάδα, ενώ μόλις ένας στους 
πέντε (20%) απάντησε πως πρέπει να 
παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το άρθρο υπογράφει ο Associated 
Editor της εφημερίδας Gordon Rayner, 
ο οποίος υπέγραψε το περασμένο 
Σαββατοκύριακο τη συνέντευξη του 
Έλληνα πρωθυπουργού μέσω της 
οποίας παρουσιάστηκε εκ νέου στο 
βρετανικό κοινό το ελληνικό αίτημα, 
αμέσως πριν την επίσκεψη του Κυρ. 
Μητσοτάκη στο Λονδίνο. Η Telegraph 
υπογραμμίζει ότι η πίεση δεν έρχε-
ται μόνο από την πλευρά της Ελλάδας, 
αλλά και από την UNESCO. Ο βραχίο-
νας του ΟΗΕ για πολιτιστικά ζητήματα, 
συνεχίζει η Telegraph, έχει επικρίνει 
έντονα τις συνθήκες υπό τις οποίες 
εκτίθενται τα Γλυπτά στο Βρετανικό 
Μουσείο, ενώ πρόσφατα έκρινε ότι το 
ζήτημα της επιστροφής τους είναι δια-
κρατικό, «υπονομεύοντας την έτοιμη 
δικαιολογία του Μπόρις Τζόνσον ότι 
υπουργοί δεν μπορούν να αναμει-
χθούν στο θέμα διότι τα Μάρμαρα 
ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο».

Η ελληνική θέση, τονίζει η βρετα-
νική εφημερίδα, ενισχύεται επίσης 
από την εντεινόμενη τάση στους κόλ-
πους μεγάλων ευρωπαϊκών μουσείων 
υπέρ της επιστροφής αρχαιοτήτων και 
τεχνουργημάτων τα οποία έχουν παρ-
θεί από τρίτες χώρες. «Υπάρχει αναμ-
φίβολα μία στροφή προς την κατεύ-
θυνση αυτή, μουσεία στην Ευρώπη 
και αλλού αλλάζουν τη στάση τους 
όσον αφορά τον επαναπατρισμό», 
δήλωσε στην Telegraph o Αλεξάντερ 
Χέρμαν, συγγραφέας του βιβλίου 
«Restitution: The Return of Cultural 
Artifacts». Η τάση αυτή «έχει ενισχυ-
θεί πραγματικά τα τελευταία πέντε 
χρόνια και άλλες χώρες με αποικιο-

κρατικό παρελθόν, όπως η Γερμανία, η 
Γαλλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία, όλες 
κινούνται προς τα εκεί», προσέθεσε.
«Το Βρετανικό Μουσείο είναι φανερά 
πίσω από τις εξελίξεις», σημειώνει 
από την πλευρά της στην Telegraph η 
ηθοποιός Τζάνετ Σούζμαν, επικεφαλής 
της βρετανικής επιτροπής για την επι-
στροφή των Γλυπτών, η οποία περι-
λαμβάνει πολλούς από τους κορυφαί-
ους κλασικιστές του Ηνωμένου Βασι-
λείου και συγκροτήθηκε το 1983, 
κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της 
Μελίνας Μερκούρη. Η ίδια υπογραμ-
μίζει ότι τα επιχειρήματα του Βρετα-
νικού Μουσείου δεν ανταποκρίνο-
νται πλέον στην πραγματικότητα και 
θυμίζουν «παιδικές συμπεριφορές, 
με τη λογική ”εγώ το βρήκα είναι δικό 
μου”». «Όποιος επισκέπτεται το μου-
σείο στην Αθήνα μπορεί να δει ότι τα 

Γλυπτά θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί», 
συμπληρώνει.

Guardian: Μην εμποδίσετε 
την επιστροφή των Γλυπτών 
στην Ελλάδα
«Κάποτε, μία βρετανική κυβέρνηση 
θα επιστρέψει τα Γλυπτά του Παρθε-
νώνα στην Ελλάδα», τονίζει από την 
πλευρά του στη Guardian ο τακτι-
κός αρθρογράφος Σάιμον Τζένκινς, ο 
οποίος συμφωνεί ότι τα παραδείγματα 
μεγάλων μουσείων που επέστρεψαν 
σημαντικά εκθέματα στις χώρες προέ-
λευσής τους δεν είναι λίγα και προτρέ-
πει τον Μπόρις Τζόνσον να είναι αυτός 
που θα πιστωθεί αυτή τη σημαντική 
απόφαση.
«Το Παρίσι επιστρέφει κλεμμένα 
τεχνουργήματα από την νοτιοανατο-
λική Ασία και τη Σενεγάλη. Οι Χάλκινοι 
θησαυροί του Μπενίν έχουν επιστρα-
φεί στη Νιγηρία από το Κέιμπριτζ, το 
Αμπερντίν, τη Γερμανία και τη Γαλλία», 
σημειώνει, προσθέτοντας ότι ακόμα 
και το Λονδίνο έχει επιστρέψει στην 
Αίγυπτο ένα τμήμα της Μεγάλης Σφίγ-
γας.
Η συζήτηση για τον επαναπατρισμό 
τέτοιων σημαντικών έργων, υπογραμ-
μίζει ο αρθρογράφος, έχει προσλάβει 
άλλες διαστάσεις χάρη στην ανάπτυξη 
των τρισδιάστατων εκτυπώσεων ακρι-
βείας (3D printing), μίας τεχνολογίας 
που επιτρέπει να ανακατασκευάζουμε 
ακριβή αντίγραφα αρχαίων δημιουρ-
γημάτων, χρησιμοποιώντας ακόμα και 
τον ίδιο τύπο πέτρας ή μαρμάρου.
Ήδη εκπονούνται σχέδια για την κατα-
σκευή αντιγράφων κάποιων ιστορικών 
μνημείων που κατέστρεψε το Ισλα-
μικό Κράτος στη Συρία και το Ιράκ, και 
δεδομένου ότι οι Έλληνες θέλουν να 
δουν τους αυθεντικούς πολιτιστικούς 
θησαυρούς να επιστρέφουν στην σκιά 
της Ακρόπολης, ανάλογα αντίγραφα 
θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν 
τα Γλυπτά που σήμερα εκτίθενται στο 
Βρετανικό Μουσείο.

Γλυπτά του Παρθενώνα: Υπέρ της 
επιστροφής τους η βρετανική κοινή 
γνώμη, γράφει η Telegraph

Καλύβια Αττικής – 
Παράνομο νεκροταφείο 
με τάφους παιδιών σε 
αυλή σπιτιού ιερέα – 
Σοκαριστική καταγγελία

«Ο ιερέας θάβει εδώ και 20 χρόνια ανθρώπους. 
Τα τελευταία δύο χρόνια θάβει και παιδιά», 
αναφέρει καταγγελία

Έ
να παράνομο νεκροταφείο μέσα στην αυλή του 
σπιτιού του, στα Καλύβια, λειτουργεί εδώ και 
χρόνια ένας ιερέας. 
Μετά από καταγγελίες ο φακός του τηλεοπτικού 

σταθμού Star έκανε επιτόπια έρευνα στην αυλή, με τους 
τάφους διάσπαρτους στην αυλή, γύρω από ένα εκκλη-
σάκι πλησίον του σπιτιού. 
Ο ιεράς Δημήτριος Ράικος υποστηρίζει πως πρόκειται για 
δήθεν παλιό μετόχι του Αγίου Όρους αλλά ο δήμαρχος 
Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου, ξεκαθαρίζει πως πρόκει-
ται για ιδιωτικό χώρο που δεν υπάγεται στην εκκλησία. 
Ο ίδιος υποστηρίζει πως πρέπει να επιληφθεί του ζητή-
ματος η αστυνομία. 
Στις ταφόπλακες αναγράφονται ονόματα και ημερομη-
νίες του 2020 και του 2021 και κάποιοι τάφοι είναι κενοί. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο παλαιοημερολογίτης ιερέας 
είχε χειροτονηθεί πριν πολλά χρόνια αλλά είχε παυθεί 
για περίπου εννέα έτη από τα καθήκοντά του, καθώς ενε-
πλάκη σε άλλο σκάνδαλο. Κατόπιν πιέσεων των πιστών 
του πάντως, ο ρασοφόρος είχε επανέλθει σε ενεργό 
δράση. 
Ο ίδιος φέρεται να είχε αγοράσει την έκταση έναντι 
100.000 δραχμών από αυτοαποκαλούμενη μοναχή, 
ώστε να μείνει στο σπίτι με τα δεκατρία παιδιά του. 
Το παράνομο νεκροταφείο λειτουργεί ανάμεσα σε παλι-
οσίδερα και εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα. Για την υπό-
θεση κατατέθηκε μήνυση στις αρχές του καλοκαιριού, 
όπου αναφέρεται πως το νεκροταφείο χωρίζεται σε δύο 
τμήματα. Στο ένα γίνονται ταφές ενηλίκων και στο άλλο 
ταφές παιδιών. Ο ιερέας υποστηρίζει πως έχει «δικαί-
ωμα» να ενταφιάζει άτομα.
«Ο ιερέας θάβει εδώ και 20 χρόνια ανθρώπους. Τα 
τελευταία δύο χρόνια θάβει και παιδιά», αναφέρει επώ-
νυμα ο κ. Ταξιάρχης Πιτταράς που έκανε την καταγγελία. 
Ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Κατσιφός, τονίζει πως 
εγείρονται και αρκετά υγειονομικά αδικήματα και κάνει 
λόγο για «οργανωμένο κύκλωμα». 
Ο νόμος που ισχύει από την δεκαετία του 1960 προβλέ-
πει πως μόνο οι δήμοι έχουν αρμοδιότητα να ορίζουν και 
να λειτουργούν κοιμητήρια. Ταφές μοναχών γίνονται και 
σε μοναστήρια. 
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Ε
πί τρεις δεκαετίες, Παναγιώτατε, λα-
μπρύνετε τον Οικουμενικό Θρόνο, δι-
αδίδοντας το λυτρωτικό μήνυμα του 
Χριστιανισμού. Στο ίδιο διάστημα, ό-

μως, αναδειχθήκατε και σε ένα πρόσωπο πα-
γκόσμιας ακτινοβολίας, πέρα από εθνότητες 
και θρησκείες», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης στον χαιρετισμό του στην τιμητική εκ-
δήλωση για τα 30 χρόνια Πατριαρχίας του 
Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου.
Ο πρωθυπουργός τόνισε πως στο πέρασμα 
από τον 20ο στον 21ο αιώνα, σε μια εποχή 
ραγδαίων ανακατατάξεων στον κόσμο και 
ταχύτατων μεταβολών στο εσωτερικό των 
κοινωνιών μας, υπήρξε μεγάλο ευτύχημα η 
παρουσία του κ. Βαρθολομαίου στην κεφαλή 
της Ορθοδοξίας.
«Γιατί, αντλώντας έμπνευση από τη μακραί-
ωνη παράδοση, την συνεχίσατε, έχοντας 
απόλυτη συνείδηση της Ιστορίας. Και, αξιο-
ποιώντας τη μεγάλη θεολογική Σας μόρφωση 
δίπλα στη μοναδική ουμανιστική ευαισθησία 
σας, δώσατε απαντήσεις, τις δικές σας ξεχω-
ριστές απαντήσεις, στις αγωνίες του σύγχρο-
νου ανθρώπου», σημείωσε.
Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως ο κ. Βαρ-
θολομαίος από τη γέννησή 
του μέχρι την ενθρόνισή του 
βίωσε μια πολυκύμαντη και 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
διαδρομή. Τις διώξεις του 
ελληνικού στοιχείου στη 
γειτονική χώρα, τις σπου-
δές στη Χάλκη και σε πολλά 
σημαντικά διεθνή πανεπι-
στήμια και τη διακονία του 
ως Μητροπολίτη Φιλαδελ-
φείας.
«Έτσι άνθισε μέσα σας, ο σπόρος της αγά-
πης προς τον άνθρωπο, ανεξάρτητα από 
φυλή, ανεξάρτητα από θρησκεία. Κάτι που 
σας έκανε πρωτοπόρο στον διαθρησκειακό 
διάλογο και τη φωνή σας, φωνή συμφιλίω-
σης και καταλλαγής στα πέρατα του κόσμου. 
Κι ακόμη σας οδήγησε, πολύ νωρίτερα από 
πολλούς ηγέτες, να κινητοποιηθείτε για την 
προστασία της φύσης. Αλλά και, πιο πρό-
σφατα, να ανταποκριθείτε αμέσως στην ανά-
γκη να προστατευτεί η υγεία και η ζωή μέσα 
από τον εμβολιασμό κατά του Covid», υπο-
γράμμισε.
Ο πρωθυπουργός ανέφερε δύο δηλώσεις 
του Οικουμενικού Πατριάρχη τις οποίες 
χαρακτήρισε ιστορικές. Η πρώτη ήταν η εξής: 
«Η οικολογική καταστροφή υπηρετείται αλό-

γιστα μέσα από την προτεραιότητα της κερ-
δοφορίας έναντι της αειφορίας. Της κτητικής 
αξιολογίας έναντι του μετοχικού πολιτισμού. 
Του «έχειν» έναντι του «είναι». Των οικονο-
μικών δεικτών έναντι των περιβαλλοντικών 
δεικτών».
Ο κ. Μητσοτάκης τη χαρακτήρισε γενναία και 
πρωτοπόρα τοποθέτηση, που περιγράφει το 
κεντρικό πρόβλημα του παρόντος το οποίο 
ήδη διαμορφώνεται στη μεγαλύτερη πρό-
κληση του μέλλοντος.
Η δεύτερη είπε είναι άκρως επίκαιρη και 
είναι η εξής: «Εμείς ως Εκκλησία, ως θρη-
σκεία και ως Οικουμενικό Πατριαρχείο ειδι-
κότερα, σεβόμαστε την επιστήμη. Σεβόμα-
στε τους εκπροσώπους της, τα ευρήματα και 
τις ανακαλύψεις της. Και συμμορφώνουμε τη 
ζωή μας προς αυτά. Κάνω, λοιπόν, έκκληση 
να εμβολιαστούν όλοι και άνευ επιφυλά-
ξεως».
«Μία προτροπή αφύπνισης και ευθύνης 
υπέρ της υγείας των ανθρώπων. Αλλά και 
μία φωτεινή απάντηση σε κάθε σκοταδιστική 
δοξασία», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός 
τονίζοντας πως αυτές οι θέσεις σηματοδο-
τούν την πρόθεση του κ. Βαρθολομαίου να 

παρεμβαίνει ενθαρρυ-
ντικά αλλά και προνοη-
τικά σε κάθε πανανθρώ-
πινο πρόβλημα.
«Ήδη από το 1996 ονο-
μαστήκατε «Πράσινος 
Πατριάρχης», έχοντας 
χαρακτηρίσει «αμαρ-
τία το έγκλημα κατά του 
φυσικού κόσμου». Και 
προχωρώντας, θα έλεγα, 

σε πρωτοβουλίες «ευγενούς ακτιβισμού», 
όπως το Διεθνές Οικολογικό Συμπόσιο που 
οργανώσατε εν πλω στις θάλασσες τις οποίες 
τόσο μεγάλη ευθύνη έχουμε να προστατεύ-
ουμε. Το Φανάρι έγινε, έτσι, εμπνευστής και 
άλλων δογμάτων, ώστε να το ακολουθήσουν 
στα πράσινα βήματά του. Συμπαραστάτης 
των επιστημόνων, που ανησυχούσαν ήδη 
απ’ τα τέλη του προηγούμενου αιώνα, αλλά 
και σύμμαχος όσων πολιτικών από τότε κατέ-
θεταν προτάσεις για το ζήτημα της κλιματικής 
αλλαγής.
Θυμάμαι και εγώ έντονα τις συχνές συζητή-
σεις τις οποίες είχαμε από τότε που ήμουν 
απλός βουλευτής. Και ομολογώ ότι ύστερα 
από κάθε συνάντησή μας έφευγα πλουσιό-
τερος σε σκέψεις αλλά και σε επιχειρήματα», 
συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

επικαιρότητα

Μητσοτάκης στον Οικουμενικό 
Πατριάρχη Βαρθολομαίο: «Δώσατε 
φωτεινή απάντηση» 

Νάνα Μούσχουρη: «Πέρασα από 
τη δοκιμασία του αόρατου και 
τρομακτικού Covid» 

Η 
διεθνώς καταξιωμένη ερμηνεύτρια, 
Νάνα Μούσχουρη, αποκάλυψε ό-
τι  προσβλήθηκε από τη νόσο του  
κορωνοϊού, όταν βρισκόταν στη Γε-

νεύη τον περασμένο Σεπτέμβριο, και ένιωσε 
την ανάγκη να ευχαριστήσει από καρδιάς τους 
γιατρούς και τους νοσηλευτές για την αφοσί-
ωση τους στη μάχη ενάντια της πανδημίας.
Η ίδια σε δημοσίευσή της στο Facebook  
ανέφερε πως, αν και ήταν πλήρως εμβολια-
σμένη, δεν κατάφερε να αποφύγει τη νόσηση. 
Το αποτέλεσμα ήταν να νοσηλευτεί για διά-
στημα τεσσάρων εβδομάδων στο  Hôpitaux 
Universitaires de Genève (HUG) , όπου το 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της 
παρείχε την καλύτερη δυνατή φροντίδα. 
Δείτε την ανάρτηση:
«Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,
Έχω πει αρκετές φορές ότι είμαι ευγνώμων 
προς τη ζωή, για όλες τις στιγμές που μου 
χάρησε, καλές και κακές. Κάθε δοκιμασία σε 
κάνει να εκτιμάς ακόμα περισσότερο το θείο 
δώρο που είναι η ζωή. Με αυτές τις σκέψεις 
και την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για την 
εμπιστοσύνη που μου δείχνετε όλα αυτά τα 
χρόνια, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά 
που μου συνέβησαν τον Σεπτέμβριο.
Παρόλο που είχα εμβολιαστεί έξι μήνες πριν 
και ήμουν έτοιμη για την τρίτη δόση του εμβο-
λίου, είχα την ατυχία να περάσω μέσα από τη 
δοκιμασία αυτού του αόρατου και τρομακτι-
κού covid-19. Και ήταν μια σκληρή δοκιμασία.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γιατρούς, 
τους νοσηλευτές και όλο το προσωπικό των 

Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) της 
Γενεύης για τη φροντίδα και τη βοήθεια που 
μου παρείχαν τις 4 εβδομάδες που βρισκό-
μουν εκεί. Από τη δουλειά τους καταλαβαίνω 
την καθημερινή μάχη που δίνουν οι γιατροί 
και οι νοσηλευτές σε όλο τον κόσμο σώζοντας 
καθημερινά ανθρώπινες ζωές και δουλεύ-
οντας με αφοσίωση και ευθύνη και συνάμα 
αισιοδοξία και αυταπάρνηση. Οι άνθρωποι 
αυτοί είναι οι ήρωές μας. Xάρη σε αυτούς και 
στο εμβόλιο που είχα κάνει κατάφερα να απο-
φύγω τα χειρότερα.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης και στους ακού-
ραστους ερευνητές που δημιούργησαν το 
εμβόλιο μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διά-
στημα.
Ο μόνος τρόπος να σώσουμε τους εαυτούς 
μας αλλά και τους συνανθρώπους μας, τα παι-
διά μας, τα εγγόνια μας, τους αγαπημένους 
μας είναι να προφυλαχτούμε, να αμυνθούμε 
απέναντι στον covid, να εμβολιαστούμε. Και 
να δείξουμε εμπιστοσύνη στην επιστήμη και 
στους ειδικούς.
Πρέπει να προστατέψουμε την υγεία μας και ο 
μόνος τρόπος για να βρούμε ξανά την ελευθε-
ρία μας είναι το εμβόλιο.
Το εμβόλιο είναι η σωτηρία μας.
Δεν είναι θέμα επιβολής είναι θέμα ανάγκης. 
Ας βοηθήσουμε όλοι να βρούμε ξανά την 
υγεία μας και την ασφάλεια μας. Όλοι μαζί. 
Είναι στο χέρι μας να εμβολιαστούμε και να 
ελευθερωθούμε
Με πολλή αγάπη
Σας ευχαριστω !»
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επικαιρότητα

Όπως μετέδωσε το Mega, κατά τη 
διάρκεια διαλείμματος στο 1ο ΕΠΑΛ 
Δραπετσώνας, η 16χρονη έσβησε το 
τσιγάρο που κάπνιζε στο αριστερό 
μάτι άλλης μαθήτριας - Συνελήφθη η 
δράστις

Α
νήλικη μαθήτρια, 16 ετών, συνελή-
φθη από αστυνομικούς του Τμήμα-
τος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, κα-
θώς κατηγορείται για απόπειρα βα-

ριάς σωματικής βλάβης.
Όπως μετέδωσε το Mega, όλα έγιναν το πρωί 
της Τρίτης, όταν, κατά τη διάρκεια διαλείμμα-
τος στο 1ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας, η 16χρονη 
έσβησε το τσιγάρο που 
κάπνιζε στο αριστερό μάτι 
άλλης μαθήτριας, με αποτέλε-
σμα το θύμα να νιώσει έντονο 
τσούξιμο.
Άμεσα στο σημείο έφτασε η 
41χρονη μητέρα του θύματος, 
η οποία ενημερώθηκε από τον 
διευθυντή του σχολείου και 
συνόδευσε την κόρη της στο Κέντρο Υγείας της 
Δραπετσώνας, ώστε να της παρασχεθούν οι 
πρώτες βοήθειες.
Στη συνέχεια, η 16χρονη που δέχθηκε την επί-
θεση, μαζί με τη μητέρα της, πήγαν στο αστυ-
νομικό τμήμα της περιοχής και κατέθεσαν 
μήνυση.

Άγριο ξύλο στο ΕΠΑΛ Ζωγράφου: 
«Η κόρη μου έχει τραύματα σε όλο 
το σώμα, δεν μπορεί να πάει σχο-
λείο»
Όλα ξεκίνησαν την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 
στο 1ο ΕΠΑΛ Ζωγράφου, όταν εντός του σχο-
λείου εκτυλίχθηκαν σκηνές ασύλληπτης βίας. 
Ομάδα έξι μαθητριών επιτέθηκε σε μία κοπέλα 
έξω από τις τουαλέτες του σχολείου. Οι νεαρές 
πέταξαν ένα ποτήρι με καφέ στο κεφάλι της 
16χρονης και στη συνέχεια άρχισαν να τη χτυ-
πούν με κλωτσιές και μπουνιές. «Η κόρη μου 
έχει 30 ημέρες αναρρωτική και δεν μπορεί 
να πάει σχολείο», δηλώνει συγκλονισμένος ο 
πατέρας του 16χρονου θύματος ο οποίος μιλά 
για τα πολλαπλά σωματικά και ψυχικά τραύ-
ματα που φέρει η μαθήτρια.
«Έχει ένα μικρό κάταγμα στον αντίχειρα του 

δεξιού χεριού και ένα αιμάτωμα στο αριστερό 
ημισφαίριο το οποίο της προκαλεί ζαλάδες… 
Όλα τα κορίτσια πρέπει να είναι συνομήλικα 
και έγινε περίπου στις 11:00 το πρωί γιατί 
12 πήρε τηλέφωνο την μητέρα της. Της είπε 
ο καθηγητής να πάει και εκείνη στο γραφείο 
όμως δεν ήταν καλά και προτίμησε να πάει στο 
σπίτι», πρόσθεσε με έκδηλη θλίψη ο πατέρας 
του θύματος στο protothema.gr.
Περιγράφοντας το χρονικό της υπόθεσης, ο 
πατέρας της 16χρονης, ο κ.Νικηφόρος, λέει τα 
εξής: «Όλα ξεκίνησαν από μια διαφωνία μέσα 
στην τάξη της για μια θέση που καθόταν η κόρη 
μου από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Η 
συμμαθήτριά της, ήθελε να κάτσει στη συγκε-
κριμένη θέση που καθόταν η κόρη μου καθως 

ήταν και οι φίλες της μπροστά 
και να είναι όλες μαζί. Η κόρη 
μου δεν ήθελε να αφήσει τη 
θέση της και το κορίτσι το άλλο 
συνέχεια την ενοχλούσε. Το 
περιστατικό αυτό τελειώσε 
μεσα στην τάξη και την επό-
μενη ώρα που είχαν ένα κενό, 
η κόρη μου θέλησε να πάει 

στην τουαλέτα».
Η άτυχη 16χρονη δεν περίμενε αυτην την άγρια 
και αδικαιολόγητη αντίδραση, να τη χτυπή-
σουν δηλαδή συμμαθήτριές της. 
«Βγαίνοντας από την τουαλέτα, είδε απέναντι 
της έξι κοπέλες, την συμμαθήτριά της και άλλα 
πέντα κορίτσια. Προσπάθησε να τις αγνοήσει 
και κατευθύνθηκε προς την έξοδο. Τα κορί-
τσια τα άλλα την έσπρωξαν προς τα πίσω και 
τις πέταξαν καφέδες. Τις αγνόησε για δεύτερη 
φορά και έκανε προσπάθεια να βγει έξω. Την 
σπρώχνουν ξανά προς τα πίσω και γλίστρησε 
στους χυμένους καφέδες και έπεσε κάτω, τότε 
όρμηξαν από πάνω της και άρχισαν να την χτυ-
πούν παντου σπάζοντας της και τα γυαλιά της. 
Το μοναδικό σημείο που δεν την έσπρωξαν 
ήταν το πρόσωπο της, δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο 
ή σκόπιμο προκειμένου να μην έχει σημά-
δια. Απο την πολλή φασαρία που δημιουργή-
θηκε άκουσε τους θορύβους ένας καθηγητής 
ο οποίος πήγε να δει τι συμβαίνει και είδε έναν 
χαμό. Κατάφερε και χώρισε τα κορίτσια πήρε 
την μια την κοπέλα και την ανέβασε πάνω, ενώ 
η κόρη μου έφυγε από το σχολείο ενημερώ-
νοντας πρώτα την μητέρα της» συμπλήρωσε ο 
πατέρας της 16χρονης.

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ 
ανηλίκων: 16χρονη έσβησε το 
τσιγάρο της στο μάτι μαθήτριας 
στο Κερατσίνι! 

Πάνω από 2.000 άνεργοι 
βρήκαν δουλειά από την «Ημέρα 
Καριέρας» του ΟΑΕΔ 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 61 
επιχειρήσεις με 2.300 και πλέον 
θέσεις εργασίας διαφόρων 
ειδικοτήτων και επιπέδων 
εξειδίκευσης

Ο
λοκληρώθηκε η δεύτερη φε-
τινή «Ημέρα Καριέρας ΟΑ-
ΕΔ» που διοργάνωσε ο Ορ-
γανισμός σήμερα, Σάββατο 

20 Νοεμβρίου 2021 στην Αθήνα, δίνο-
ντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες 
που αναζητούν εργασία να συνομιλή-
σουν με εκπροσώπους εταιρειών που 
αναζητούν το κατάλληλο προσωπικό.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν 61 επιχει-
ρήσεις με 2.300 και πλέον θέσεις εργα-
σίας διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέ-
δων εξειδίκευσης που δραστηριοποι-
ούνται σ τους κλάδους βιομηχανίας 
τροφίμων, μεταφορών-logistics, πλη-
ροφορικής, παροχής ιατρικών & νοση-
λευτικών υπηρεσιών, τηλεπικοινωνιών, 
παροχής υπηρεσιών φύλαξης, τεχνικών/
κατασκευών, διαφήμισης κ.α.
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης 
δήλωσε: «Πάνω από 2.000 άνεργοι θα 
φύγουν από την «Ημέρα Καριέρας» του 
ΟΑΕΔ με μία θέση δουλειάς, σε πάνω 
από 60 ελληνικές επιχειρήσεις. Ο ΟΑΕΔ 
βγαίνει έξω από τους τέσσερις τοίχους 

των γραφείων του και κάνει ένα σοβαρό 
άνοιγμα στους ανέργους, ιδιαίτερα 
στους νέους. Οι ουρές των ανθρώπων 
που ήρθαν για να βρουν δουλειά άλλω-
στε είναι πολύ μεγάλες και αποδεικνύ-
ουν στην πράξη το τεράστιο ενδιαφέ-
ρον που υπήρξε. Φυσικά τέτοιες πρω-
τοβουλίες θα συνεχιστούν το επόμενο 
διάστημα. Και θα συνδυαστούν με ένα 
νομοσχέδιο που θα φέρουμε σύντομα 
για να τον εκσυγχρονίσουμε ακόμα 
περισσότερο. Διότι αυτό θέλουμε: έναν 
Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού εξωστρεφή και αποτελεσμα-
τικό. Έναν μοντέρνο Οργανισμό, ευρω-
παϊκό».
Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτο-
ψαλτης δήλωσε: «Δουλειά του ΟΑΕΔ 
είναι να βοηθά αφενός όσους αναζη-
τούν εργασία να επανενταχθούν στην 
αγορά εργασίας και αφετέρου τις επι-
χειρήσεις να βρουν το κατάλληλο προ-
σωπικό. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ημέρες 
καριέρας αποτελούν ένα σημαντικό 
εργαλείο για ταχύτερη και αποτελεσμα-
τική σύζευξη προσφοράς-ζήτησης και 
είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την 
ανταπόκριση, τόσο των επιχειρήσεων 
όσο και των πολιτών. Ο νέος ΟΑΕΔ, με 
εξωστρέφεια, σχέδιο και τεχνογνωσία, 
επενδύει στον άνθρωπο και υλοποιεί 
νέες δράσεις για την προώθηση της 
απασχόλησης».
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 Ο Έλληνας ληστής που έκλεβε τράπεζες και γυναικείες καρδιές
Τον πρόδωσε η «Lancia Integrale»

«Νέος, μετρίου αναστήματος και ευγενικός», 
είναι η περιγραφή που έδιναν οι αυτόπτες μάρ-
τυρες, θύματα των ένοπλων εισβολών του στα 
τραπεζικά καταστήματα.

Γ
ια όσες γυναίκες υπαλλήλους ή πελάτισσες έ-
τυχε να βρεθούν ενώπιον του, η περιγραφή ή-
ταν ημιτελής. Θα έπρεπε να συμπληρώνεται και 
από το «γοητευτικός, με ωραίο βλέμμα». Ναι, 

αυτός ο ληστής δεν είχε καμία σχέση με αυτό που μας 
φέρνει η φράση στο μυαλό. Έσπαγε όλα τα στερεότυ-
πα, αφού εκτός από την εμφάνιση διακρινόταν και για 

τους καλούς του τρόπους. Μόλις άρπαζε τα χρήματα, 
άφηνε άναυδους ταμίες και πελάτες, ευχαριστώντας 
τους. Όταν μετά τη σύλληψή του τον ρώτησαν γιατί το 
έκανε, ήταν αφοπλιστικός: «Εσείς δεν θα λέγατε ευ-
χαριστώ εάν μέσα σε 3 λεπτά παίρνατε 18 εκατομμύ-
ρια δραχμές;»!
Ο Παύλος Μπάτσιος υπήρξε αναμφίβολα, μαζί με 
τον Θόδωρο Βενάρδο, οι πιο ιδιαίτεροι ληστές τρα-
πεζών στα χρονικά της ελληνικής εγκληματολογίας. 
Καλοντυμένος, γοητευτικός, ευγενικός, γενναιόδω-
ρος, φιλοσοφημένος και μπον βιβέρ, «εκτός από τα 
ταμεία που άδειαζε, έκαιγε τις καρδιές των γυναικών 
και έδινε μαθήματα καλής συμπεριφοράς», έγραφε 
σχετικό ρεπορτάζ των «Νέων». Δεν κάλυπτε ποτέ το 
πρόσωπό του και δεν χρειάστηκε ποτέ να επιστρα-
τεύσει αυστηρό ύφος ή βλοσυρό βλέμμα.
Η διαδικασία που ακολουθούσε στις τράπεζες ήταν 
συγκεκριμένη και απαρέγκλιτη. Έμπαινε μέσα ως 
πελάτης γ ια να μην τραβήξει τα βλέμματα, όν τας 
πάντα περιποιημένος και καλοντυμένος. Όταν είχε 
εποπτεύσει το χώρο και κρίνει ότ ι ε ίχε φτάσει η 
κατάλληλη στιγμή, έβγαζε το περίστροφο που έκρυβε 
κάτω από την καπαρντίνα και ενημέρωνε τους παρι-
στάμενους ότι θα λήστευε την τράπεζα. Ο τόνος του 
παρέμενε ήρεμος και σταθερός. Υπό την απειλή του 
όπλου οι τρομοκρατημένοι υπάλληλοι του παρέδιδαν 
τα μετρητά κι εκείνος έφευγε κύριος, όπως είχε μπει.
Πίστευε ότι κανένας δεν έχει την ψυχραιμία, όταν 
τον σημαδεύει ένα όπλο, να συγκρατήσει χαρακτηρι-
στικά και να τα αποδώσει με αξιοπιστία, εξού και δεν 
φορούσε κουκούλα ή μαντήλι. Όπως είπε άλλωστε, 
«κοντεύει η μισή Ελλάδα να ληστεύει τράπεζες…»
Στα 29 χρόνια του, το μεγαλύτερο από τα έξι παιδιά 
της οικογένειας από τα Γιαννιτσά Πέλλας, ξεκίνησε 

τη δράση του στις 2 Μαρτίου του 1993 από τα ΕΛΤΑ 
Χανίων και την ολοκλήρωσε τον Απρίλιο του ’93 με 
την Εθνική Τράπεζα Παλαιού Φαλήρου. Η λεία του 
σε αυτούς τους 13 μήνες ήταν 48.200.000 δραχμές, 
ωστόσο όταν έπεσε στα χέρια των Αρχών δεν είχε 
δεκάρα τσακιστή. Ανοιχτοχέρης, με ιδιαίτερη αδυ-
ναμία στο ωραίο φύλο, σκορπούσε τα χρήματα με 
την ίδια ευκολία που τα «κέρδιζε» για να συντηρήσει 
το άκρως απαιτητικό lifestyle του. Μόνο για ένα σετ 
κοσμημάτων, που δώρισε σε μία από τις συντρόφους 
του, ξόδεψε 450.000 δραχμές! Αγόρασε δύο αυτοκί-
νητα και ξόδεψε πολλά σε διασκέδαση και ναρκωτικά, 

αφού παραδέχτηκε ότι περιστασιακά έκανε χρήση 
ηρωίνης.
Δεν το έκρυψε ότι ήταν αυτό ακριβώς, η μεγάλη, 
πολυτελή ζωή, το κίνητρο για τις ληστείες. «Η κοι-
νωνία μας είναι ακριβή και τα λεφτά γίνονται αέρας. 
Είναι δύσκολο να βγεις από τέτοια λούκια», είπε 
σ τους δημοσιογράφους όταν τον ρώτησαν γ ια τα 
κίνητρά του, ενώ αυτοπροτάθηκε και ως προσωπικός 

σύμβουλος «με απίθανες ιδέες για όποιον θέλει να 
χαλάσει τα λεφτά του»!
Μολονότι από τ ις πρώτες ληστείες οι ε ιδικοί της 
ασφάλειας είχαν συνθέσει ένα αρκετά πισ τό σκί-
τσο του από τις καταθέσεις των μαρτύρων, ο Μπά-
τσιος πρόλαβε να κάνει πέντε τέτοιες και ποτέ κανείς 
να μην τον… ενοχλήσει σε ένα διάστημα 14 μηνών. 
Αντίθετα, πήγε να τους ενοχλήσει ο ίδιος το Μάιο 
του ’92! Ειρωνεία της τύχης; Μόλις είχε πέσει ο ίδιος 
«θύμα» κάποιου συναδέλφου του, που του έκλεψε 
μια «Lancia Integrale», την οποία είχε αγοράσει από 
τα «μεροκάματα» στις τράπεζες.
Με μυθιστορηματική άγνοια κινδύνου ο Μπάτσιος 
πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Νέου Ηρακλείου για να 
καταγγείλει την κλοπή του αυτοκινήτου του! Και ήταν 
επόμενο βέβαια να βρεθεί με χειροπέδες στα χέρια, 
αφού όλα τα αστυνομικά τμήματα είχαν λεπτομερή 
περιγραφή του. Οι υπάλληλοι μιας τράπεζας που κλή-
θηκαν να τον αναγνωρίσουν μέσα από φωτογραφίες, 
δεν δυσκολεύτηκαν να τον εντοπίσουν ανάμεσα σε 
δεκάδες υπόπτους και ο Μπάτσιος εκλήθη σε δεύ-
τερη φάση στο τμήμα, αυτή τη φορά για να συλλη-
φθεί.
Στα δύο σπίτια του, στο Νέο Ηράκλειο και το Σόδι 
Χανίων, οι αστυνομικοί βρήκαν, εκτός από πιστόλι, 
ένα αυτόματο όπλο και μια κοντόκαννη καραμπίνα.
Ο «ληστής με την καμπαρτίνα» ήταν προφανώς ξεχω-
ρισ τός και μετά τη σύλληψή του. «Ευγενέσ τατος, 
πανέξυπνος, ειλικρινής και φιλοσοφημένος εμφα-
νίστηκε στους δημοσιογράφους χθες το μεσημέρι ο 
όμορφος ληστής με την καπαρντίνα, που εντυπωσί-
ασε ακόμα και τους διώκτες του», έγραφε ο Πάνος 
Σόμπολος στο Έθνος. Ο Μπάτσιος καθόταν απέναντι 
από τους δημοσιογράφους στο γραφείο του διευθυ-
ντή Ασφαλείας και περιέγραφε τις ληστείες όπως ένας 
ζωγράφος μιλάει για τους πίνακές του!
Προφανώς υπήρξε μία… κατά λάθος εγκληματική 
φυσιογνωμία, που πλήρωσε με 12ετη φυλάκιση 
την επικράτηση της… σκοτεινής πλευράς στη μάχη 
που μαίνονταν μέσα του. Τι θα είχε συμβεί αν είχε 
παραστεί η ανάγκη να ανοίξει πυρ; «Δεν ξέρω, δεν 
θα ήθελα να τύχει ποτέ. Το μόνο που ήθελα ήταν να 
φύγω». Θα μπορούσα κάλλιστα να πυροβολήσω τον 
εαυτό μου», δήλωσε όταν ρωτήθηκε σχετικά και για 
κάποιο λόγο έγινε μάλλον πιστευτός…

ιστορίες
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Uber: Ξεκινά και ντελίβερι κάνναβης

Σ
την αγορά μαριχουάνας επιχειρεί 
να εισέλθει η Uber, καθώς οι χρή-
στες του Uber Eats στο Οντάριο του 
Καναδά θα μπορούν σύντομα να 

παραγγείλουν προϊόντα κάνναβης στην 
εφαρμογή.
Πιο αναλυτικά, οι πελάτες θα μπορούν να 
κάνουν παραγγελία σε μια ειδική ενότητα της 
εφαρμογής από το κατάστημα λιανικής Tokyo 
Smoke και στη συνέχεια να την παραλάβουν 
από ένα κοντινό κατάστημα. Σύμφωνα με το 
BBC, oι χρήστες του Uber Eats θα πρέπει να 
επαληθεύσουν την ηλικία τους στην εφαρ-
μογή και στη συνέχεια θα μπορούν να παρα-
λάβουν τις παραγγελίες τους μέσα σε μία 
ώρα» είπε η εταιρεία.
Η εταιρεία αρνήθηκε να ενημερώσει για το 
αν θα επεκτείνει ή όχι τη διάθεση σε Καναδά 
και ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον καναδικό νόμο, 
αν και η χρήση μαριχουάνας είναι νόμιμη 
από το 2018, εξακολουθεί να είναι παρά-
νομη η παράδοσή της. Η Uber έχει στρέψει το 
βλέμμα της στην ακμάζουσα αγορά κάνναβης 
εδώ και αρκετό καιρό.
Τον Απρίλιο, ο διευθύνων σύμβουλος Dara 

Khosrowshahi είπε ότι η εταιρεία θα εξετάσει 
το ενδεχόμενο παράδοσης κάνναβης μόλις 
επιτραπεί από τη νομοθεσία των ΗΠΑ.
Παρά το γεγονός ότι η πώληση κάνναβης 
για ψυχαγωγική χρήση έγινε νόμιμη στον 
Καναδά πριν από τρία χρόνια, οι παράνο-
μοι παραγωγοί εξακολουθούν να ελέγχουν 
μεγάλο μερίδιο των πωλήσεων. Αυτό είναι 
κάτι που η κυβέρνηση προσπαθεί να διορ-
θώσει. Η Uber είπε ότι η συνεργασία της με 
την Tokyo Smoke θα βοηθήσει τους ενήλι-
κες στη χώρα να αγοράσουν ασφαλή, νόμιμη 
κάνναβη, καταπολεμώντας τους παράνομους 
πωλητές. Η αγορά κάνναβης του Καναδά 
προβλέπεται να συνεχίσει να επεκτείνεται 
τα επόμενα χρόνια με την εταιρεία έρευνας 
του κλάδου BDS Analytics να αναμένει ότι οι 
πωλήσεις θα αυξηθούν στα 6,7 δισεκατομ-
μύρια δολάρια έως το 2026.
«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε 
στενά τις ευκαιρίες ανά αγορά. Και καθώς 
οι τοπικοί νόμοι εξελίσσονται, θα διερευνή-
σουμε ευκαιρίες με εμπόρους που δραστη-
ριοποιούνται σε άλλες περιοχές», δήλωσε 
εκπρόσωπος της Uber.

Απαγόρευση εισόδου στους 
ανεμβολίαστους αθλητές από τις 15 
Ιανουαρίου

Ε
ίναι πλέον επίσημο πως η κυβέρνη-
ση του Καναδά αποφάσισε να «κλεί-
σει» τα σύνορα της για τους ανεμ-
βολίαστους αθλητές, επαγγελματίες 

και μη, αρχής γενομένης από την 15η Ιανου-
αρίου του νέου έτους.
Ο Καναδάς αποφάσισε να αυξήσει τα 
μέτρα, από τη στιγμή που πλέον το εμβό-
λιο είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες και 
με επάρκεια. Όπερ σημαίνει πως οι ανεμ-
βολίαστοι παίκτες του ΝΒΑ δεν θα μπο-
ρούν να αντιμετωπίσουν τους Ράπτορς στο 

Τορόντο.
Ούτε όμως οι παίκτες του NHL (χόκεϊ) θα 
μπορούν να βρεθούν στις έδρες των επτά 
ομάδων του Καναδά. Θα υπάρξουν κάποιες 
εξαιρέσεις για τα ταξίδια που θα αφορούν 
κάποιες οικογενειακές μετακινήσεις, όσους 
εργάζονται εποχιακά καθώς και φοιτητές, 
όπως ανέφερε ο Yπουργός Δημοσίας Τάξης 
του Καναδά, Μάρκο Μεντιτσίνο, αλλά η 
ουσία είναι πως το «μπλόκο» για τους αθλη-
τές είναι δεδομένο. Το 95% των παικτών του 
ΝΒΑ, πάντως, είναι εμβολιασμένοι.

`
Η αστροφυσικός Amita Kuttner 
επιλέχθηκε ως προσωρινή ηγέτης του 
Κόμματος των Πρασίνων του Καναδά

Οι τιμές των κατοικιών στον Καναδά 
είναι έτοιμες να ανεβούν ξανά παρά 
την προειδοποίηση της κεντρικής 
τράπεζας

Ο
ι τιμές των καναδικών κατοι-
κιών πρόκειται να εκτιναχθούν 
ξανά τους επόμενους μήνες 
καθώς οι 

επενδυτές και οι αγο-
ραστές για πρώτη 
φορά προσπαθούν 
να αγοράσουν πριν 
ανέβουν τα επιτόκια, 
αγνοώντας την προ-
ειδοποίηση της Τρά-
πεζας του Καναδά ότι 
υπάρχει υψηλός κίν-
δυνος ξαφνικής πτώσης των τιμών.
Ο αναπληρωτής διοικητής της κεντρικής 
τράπεζας Paul Beaudry είπε στους επίδο-
ξους αγοραστές κατοικιών την Τρίτη να εξε-
τάσουν εάν είναι «καλή στιγμή για αγορά 

ή όχι», επισημαίνοντας την αφροσύνη της 
αγοράς σε ορισμένες πόλεις και την ανανε-
ωμένη δραστηριότητα των επενδυτών.

Αυτές οι συνθήκες θα 
μπορούσαν να «εκθέ-
σουν την αγορά σε 
μεγαλύτερες πιθανό-
τητες διόρθωσης», 
είπε.
Η Τράπεζα του Καναδά 
τον περασμένο μήνα 
σηματοδότησε ότι το 
επιτόκιο μίας νύχτας, 

επί του παρόντος σε χαμηλό ρεκόρ 0,25%, 
θα μπορούσε να αρχίσει να αυξάνεται στα 
«μεσαία τρίμηνα» του 2022. Μια άλλη βια-
σύνη για αγορά είναι πιθανώς ήδη σε εξέ-
λιξη, είπαν οι αναλυτές.

Ο
ι Πράσινοι επέλεξαν μία nonbinary 
αστροφυσικό ως προσωρινό αρ-
χηγό του κόμματός τους.
Η Amita Kuttner, ειδικός στις μαύ-

ρες τρύπες, διορίστηκε την Τετάρτη από το 
Ομοσπονδιακό Συμβούλιο των Πρασίνων να 
ηγηθεί του κόμματος έως ότου εκλεγεί νέος 
αρχηγός το επόμενο έτος.
Η 30χρονη Kuttner θα είναι το νεότερο άτομο 
καθώς και το πρώτο τρανς άτομο και άτομο 
ανατολικής ασιατικής καταγωγής που θα ηγη-
θεί ομοσπονδιακού πολιτικού κόμματος.
Ο Paul Manly, ο πρώην βουλευτής που έχασε 
την έδρα του στη Βρετανική Κολομβία στις 
εκλογές του Σεπτεμβρίου, αποχώρησε την 
Τετάρτη από την κούρσα για την ηγεσία.
Η αποχώρησή του από τον διαγωνισμό με 

επιστολή του προς το συμβούλιο εξέπληξε 
τους ανώτερους Πράσινους, προκαλώντας 
εικασίες ότι μπορεί να είναι υποψήφιος στις 
εκλογές για να ηγηθεί μόνιμα του κόμματος.
Ο Manly, ο οποίος υποστηρίχθηκε από την 
πρώην ηγέτη Ελίζαμπεθ Μέι, είπε ότι αυτή τη 
στιγμή «αναλαμβάνει άλλα έργα» στην κοι-
νότητά του.
Η Kuttner, Η οποία τάχθηκε ενάντια στην 
Annamie Paul για την ηγεσία των Πρασίνων 
πέρυσι, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της 
δράσης για την αντιμετώπιση των πλημμυ-
ρών και της κλιματικής αλλαγής. Η μητέρα 
τους σκοτώθηκε και ο πατέρας τους τραυμα-
τίστηκε σοβαρά σε κατολίσθηση λάσπης το 
2005, αφού το σπίτι τους στο Βόρειο Βανκού-
βερ καταστράφηκε.

καναδάς



1926 Νοεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Π
ιστοποιητικό εμβολι-
ασμού κατά του κο-
ρωνοϊού θα απαιτούν 
οι συνοριακές αρχές 

των ΗΠΑ από οποιονδήποτε μη 
Αμερικανό πολίτη επιχειρεί να 
διασχίσει τα χερσαία σύνορα 
των ΗΠΑ, είτε από το Μεξικό 
είτε από τον Καναδά, αρχής γε-
νομένης από τις 22 Ιανουαρίου. 
Το ίδιο θα ισχύει και για τη διά 
θαλάσσης είσοδο.
Το μέτρο αποτελεί απόφαση του 
προέδρου Τζο Μπάιντεν και υπο-
χρεώνει σε δύο μήνες να είναι 
εμβολιασμένοι όλοι όσοι επιθυ-
μούν να εισέλθουν στη χώρα, είτε είναι οδηγοί φορτηγών, είτε ακόμη και κυβερνητικοί αξιωμα-
τούχοι ή μέλη υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης ή σωστικών συνεργείων.
Σύμφωνα με ανώτερο στέλεχος της αμερικανικής κυβέρνησης, η απαίτηση για επίδειξη αποδει-
κτικού πλήρους εμβολιασμού από όλους όσοι εισέρχονται διά ξηράς στη χώρα ευθυγραμμίζει τις 
σχετικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον με εκείνες για τους τουρίστες, καθώς πριν τρεις εβδομάδες οι 
ΗΠΑ άνοιξαν τα σύνορά τους για τους πλήρως εμβολιασμένους τουρίστες ή άλλους επισκέπτες.
Η απόφαση, που αρχικά ελήφθη τον Οκτώβριο στο ανώτατο επίπεδο, δεν αφορά στους Αμερικα-
νούς ούτε τους μόνιμους κατοίκους ΗΠΑ με έτερη ιθαγένεια, οι οποίοι μπορούν να επιστρέφουν 
στη χώρα ανεμβολίαστοι, αλλά θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν πρόσθετες εξετάσεις υγείας.
Η εκπρόσωπος της Ένωσης Ανεξάρτητων Οδηγών-Ιδιοκτητών Φορτηγών, Νορίτα Τέιλορ, επέ-
κρινε την απόφαση Μπάιντεν, αποκαλώντας την παράδειγμα τού «πόσο τα αχρείαστα υποχρεω-
τικά μέτρα εμβολιασμού μπορούν να πετάξουν εκτός εργασίας έμπειρους ιδιοκτήτες-οδηγούς και 
ανεξάρτητους οδηγούς».
Η προθεσμία της 22ας Ιανουαρίου είναι πέρα από εκείνη που έχει θέση η κυβέρνηση Μπάιντεν σε 
εταιρίες για να απαιτούν από τους εργαζομένους τους ή να είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή να ελέγ-
χονται κάθε εβδομάδα.
Ωστόσο το μέτρο αυτό καθυστερεί αντιμετωπίζοντας νομικές ενστάσεις, με αποτέλεσμα ο Λευκός 
Οίκος προς το παρόν να ενθαρρύνει απλώς τις επιχειρήσεις να επιβάλουν τον δικό τους υποχρεω-
τικό κανονισμό για εμβολιασμό.
Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία περίπου 47 εκατομμύρια ενήλικες στις ΗΠΑ παραμέ-
νουν ανεμβολίαστοι.

ΗΠΑ: Είσοδος από χερσαία 
και θαλάσσια σύνορα μόνο με 
πιστοποιητικό εμβολιασμού

Έρευνα: Μόνο 9 άτομα εμβολιασμένα 
στο Οντάριο κάτω των 60 ετών έχουν 
καταλήξει στη ΜΕΘ με πρωτοφανές 
κρούσμα COVID-19

Υπήρξαν περισσότερες από 
17.000 λεγόμενες πρωτοποριακές 
περιπτώσεις του COVID-19 
που αφορούσαν πλήρως 
εμβολιασμένους κατοίκους του 
Οντάριο τον τελευταίο χρόνο, αλλά 
ο αριθμός των ατόμων κάτω των 
60 ετών που τελικά κατέληξαν σε 
μονάδα εντατικής θεραπείας είναι 
μόνο εννέα.

Η 
Δημόσια Υγεία του Οντάριο συ-
νέταξε μια νέα έκθεση που εξε-
τάζει τον επικράτηση των πρωτο-
ποριακών λοιμώξεων στην επαρ-

χία μέχρι τις 14 Νοεμβρίου.
Η έκθεση παρέχει την πιο εξαντλητική 
ματιά στις πρωτοφανείς λοιμώξεις στο 
Οντάριο μέχρι σήμερα και φαίνεται να 
υποστηρίζει τη μαρτυρία των ειδικών της 
δημόσιας υγείας, οι οποίοι υποστηρίζουν 
σταθερά ότι τα εμβό-
λια είναι εξαιρετικά 
αποτελεσματικά στην 
πρόληψη τόσο της 
συμπτωματικής λοί-
μωξης όσο και των 
νοσηλειών.
Τα στοιχεία δείχνουν 
ότι υπήρξαν 17.596 
πρωτοφανείς περι-
πτώσεις μεταξύ των 
11 εκατομμυρίων 
κατοίκων του Οντά-
ριο που είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι, αντι-
προσωπεύοντας το 
3,8 τοις εκατό όλων των εργαστηριακών 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
Αλλά υποδηλώνει επίσης ότι το ποσοστό 
των πλήρως εμβολιασμένων ατόμων που 
καταλήγουν στο νοσοκομείο είναι ακόμη 
χαμηλότερο, ιδιαίτερα μεταξύ των ατόμων 
κάτω των 60 ετών.
Στην πραγματικότητα, τον τελευταίο χρόνο 
υπήρξαν μόλις 83 άτομα κάτω των 60 ετών 
που κατέληξαν στο νοσοκομείο με πρωτο-
φανές κρούσμα COVID-19. Από αυτά τα 
άτομα, μόνο εννέα χρειάστηκαν θεραπεία 
σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
Συγκριτικά, συνολικά 8.355 μη εμβολια-
σμένα άτομα κάτω των 60 ετών κατέληξαν 
στο νοσοκομείο με COVID-19 την ίδια χρο-

νική περίοδο και 1.722 από αυτά χρειάστη-
καν θεραπεία στη ΜΕΘ.
Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ο αριθμός των 
ατόμων με πρωτοφανείς λοιμώξεις που 
κατέληξαν στην εντατική είναι 81, αντιπρο-
σωπεύοντας περίπου το 1,9 τοις εκατό των 
εισαγωγών στη ΜΕΘ COVID-19.
Η δημοσιοποίηση των δεδομένων έρχε-
ται καθώς τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα 
αρχίζουν να αντιπροσωπεύουν  ολοένα και 
μεγαλύτερο μερίδιο του συνολικού φόρτου 
κρουσμάτων του Οντάριο, μερικές φορές 
μάλιστα που αποτελούν την πλειοψηφία 
των νέων μολύνσεων στον καθημερινό 
αριθμό κρουσμάτων της επαρχίας.
Ωστόσο, οι συντάκτες της έκθεσης προει-
δοποιούν ότι αναμένεται ένα αυξανόμενο 
μερίδιο πρωτοφανών λοιμώξεων, καθώς 
περισσότερο από το 85 τοις εκατό των 
κατοίκων του Οντάριο ηλικίας 12 ετών και 
άνω είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Λένε ότι τα στοιχεία συνε-
χ ίζουν να υποδηλώ-
νουν ότι όταν εμφανίζο-
νται κρούσματα COVID-
19 μετά τον εμβολιασμό 
«υπάρχουν στοιχεία ότι 
τα εμβόλια μειώνουν τη 
συμπτωματική μόλυνση, 
τη σοβαρότητα της ασθέ-
νειας, καθώς και τη μετά-
δοση». Τα δεδομένα που 
δημοσίευσε η Δημόσια 
Υγεία του Οντάριο υπο-
δηλώνουν ότι το ποσο-
στό των λοιμώξεων από 
τον COVID-19 σε πλή-

ρως εμβολιασμένα άτομα «παρέμεινε στα-
θερό με την πάροδο του χρόνου», ακόμη 
και με πολλούς από αυτούς τους ανθρώ-
πους τώρα μήνες να έχουν απομακρυνθεί 
από τη λήψη των δεύτερων δόσεων τους 
και το Οντάριο αρχίζει να χορηγεί αναμνη-
στικά εμβόλια σε μια μικρή ομάδα ατόμων 
εν μέσω ανησυχιών για φθίνουσα ανοσία.
Ωστόσο, ο ειδικός λοιμωξιολόγος Δρ. Isaac 
Bogoch είπε στο CP24 το πρωί της Πέμπτης 
ότι επισημαίνει επίσης την ανάγκη για 
ευρύτερη διάθεση τρίτων δόσεων. Μέχρι 
στιγμής έχουν υπάρξει μόνο 40 περιπτώ-
σεις πρωτοποριακών κρουσμάτων COVID-
19 που αφορούσαν άτομα που απέχουν 14 
ημέρες από την τρίτη δόση.

Άρχισε στον Καναδά ο εμβολιασμός 
κατά του κορωνοϊού των παιδιών 
5-11 ετών

Ά
ρχισε τη Τετάρτη ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 των παιδιών ηλικίας μεταξύ 5 
και 11 ετών στον Καναδά, που συγχρονίζει το βήμα του κυρίως με τις ΗΠΑ και το 
Ισραήλ, μειώνοντας το ηλικιακό όριο της εκστρατείας ανοσοποίησης για να ελεγχθεί 
η πανδημία του νέου κορωνοϊού.

Σε συνεδριακό χώρο στο κέντρο στο Μόντρεαλ, μερικές δεκάδες μικροί κάτοικοι του Κεμπέκ 
ήταν οι πρώτοι αυτού του ηλικιακού φάσματος στην επαρχία που έλαβαν το σκεύασμα των 
Pfizer/BioNTech, η χορήγηση του οποίου στα παιδιά εγκρίθηκε την Παρασκευή.
Προβλέφθηκαν μερικές αλλαγές για την υποδοχή τους: αυτοκόλλητα με μονόκερους ή παίκτες 
του χόκεϊ κολλήθηκαν στα διαχωριστικά, τα ραντεβού προβλέπεται να έχουν μεγαλύτερη διάρ-
κεια, ενώ σκύλος δεκτικός στα χάδια κυκλοφορεί στους διαδρόμους για να χαλαρώνουν τα παι-
διά. «Αλήθεια δεν φοβόμουν, αλλά είχα άγχος», είπε ο δεκάχρονος Βικτόρ, κρατώντας σφιχτά 
χρωματιστό πιστοποιητικό με τη φράση «μπράβο σου, έλαβες το εμβόλιό σου».
Η μητέρα του, η Ματίλντ, εξήγησε πως ο μικρός αισθανόταν μέχρι τώρα «αποκλεισμένος»: 
ήταν το μόνο μέλος της οικογένειας που δεν είχε εμβολιαστεί κατά της COVID-19 ως χθες.
Πρόσθεσε πως ο εμβολιασμός του γιου της ήταν το λογικό, ώστε να «μπορούμε να είμαστε όλοι 
μαζί» και για να «μπορεί να αγκαλιάσει τον παππού και τη γιαγιά» άφοβα.
«Ειλικρινά, είμαστε προνομιούχοι», υπερθεμάτισε η Γιανουσκά Λαμπρούς, γιατρός, μητέρα 
δυο παιδιών που εμβολιάστηκαν. «Ήμασταν τυχεροί που τα παιδιά δεν κόλλησαν μέχρι σήμερα 
και η ευκαιρία να ανοσοποιηθούμε δεν χρειαζόταν δεύτερη σκέψη για εμάς».
Τα ραντεβού για τον εμβολιασμό παιδιών που κλείνονται απογειώθηκαν αφότου εγκρίθηκε η 
χορήγησή τους, ένδειξη πως «η ανταπόκριση των πολιτών είναι αληθινά εξαίρετη», σχολίασε 
εκπρόσωπος των υγειονομικών αρχών του Μόντρεαλ. Μέσω Twitter, ο πρωθυπουργός του 
Κεμπέκ, ο Φρανσουά Λεγκό, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του χθες το πρωί διαπιστώνοντας 
πως κλείστηκαν «115.300 ραντεβού» μέσα σε λίγες ώρες: «μαζί μπορούμε να κάνουμε τη δια-
φορά», έγραψε.

καναδάς



20 26 Νοεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Μ
ε προτροπές προς την Κυβέρνηση να κά-
νει περισσότερα για τον προσφυγικό κό-
σμο, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ο-
μόφωνα τον προϋπολογισμό του Φορέα 

Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το 2022.
Ο προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2022 
είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους 
€111.520.890 και έσοδα του ίδιου ύψους.
Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες περιλαμβάνουν, 
εκτός από τα διαχειριστικά έξοδα, πρόνοια ύψους 
€46 εκατομ. για την παραχώρηση δανείων μέσω του 
Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότη-
τας, από την οποία ποσό ύψους €40 εκατομ. αφορά 
δάνεια για σπουδές, ποσό ύψους €1,5 εκατομ. αφορά 
δάνεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ποσό 
ύψους €4,5 εκατομ. αφορά δάνεια επαγγελματικής 
δραστηριοποίησης.
Σε τοποθέτησή του στην Ολομέλεια ο Βουλευτής του 
ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος είπε ότι ο Φορέας είναι από 
τους ελάχιστους φορείς που ανακουφίζουν κάπως 
τον προσφυγικό κόσμο από την απώλεια χρήση της 
περιουσίας τους, μέσα από προγράμματα όμως που 
δεν είναι αρκετά. Πρόσθεσε ότι σε αυτή την απώ-
λεια χρήσης πολλοί έκτισαν πολιτικές καριέρες και 
συνεχίζουν να κτίζουν, ενώ σε εξαγγελίες για τράπεζα 
προσφύγων, για μεταφορά συντελεστή δόμησης από 
τα κατεχόμενα, αποζημίωση για απώλεια χρήσης, 

το αποτέλεσμα ήταν «αέρας κουπανιστός». Ανέφερε 
ακόμα ότι αναμένουν να έρθει ο Υπουργός Εσωτερι-
κών στην Επιτροπή Προσφύγων για να δώσει απα-
ντήσεις αναφορικά με μελέτη για την απώλεια χρήσης 
που έγινε, ενώ αναμένεται από την εκτελεστική εξου-
σία να φέρει κανονισμούς για το πώς θα εφαρμοστεί 
ο νόμος που ψηφίστηκε για τέλος 0,4% επί τις πωλή-
σεις της ακίνητης ιδιοκτησίας υπέρ των προσφύγων.
Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μιχάλης Γιακουμή έκανε ειση-
γήσεις για περαιτέρω στήριξη των προσφύγων σε 
δύο άξονες. Μέσω στεγαστικής πολιτικής και παρο-
χής κινήτρων ιδιαίτερα σε νέους ηλικιακά πρόσφυ-
γες, και μέσω στήριξης όσων επιθυμούν να σπουδά-
σουν. Σημείωσε επίσης ότι δεν θα πρέπει να αποτελεί 
προϋπόθεση η εξασφάλιση της βεβαίωσης φοίτησης 
για εξασφάλιση δανείου, αφού συχνά τα Πανεπιστή-
μια καθυστερούν στην έκδοσή της. Πρόσθεσε ότι 
η ΔΗΠΑ θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό γιατί 
θεωρεί τον Φορέα ένα από τα σημαντικότερα εργα-
λεία στήριξης των προσφύγων.
Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ρίτα Σούπερμαν είπε ότι ο 
Φορέας βοήθησε και βοηθά τον προσφυγικό κόσμο 
να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του και να προχωρή-
σει τη ζωή του και ότι η βιωσιμότητά του είναι κρί-
σιμη για τον προσφυγικό κόσμο. Πρόσθεσε ότι ο 
ΔΗΣΥ υπερψηφίζει και δηλώνει την αμέριστη στή-
ριξή του στις προσπάθειες του Φορέα.

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 
Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών

«Πλήρωσαν» χιλιάδες ευρώ το κυνήγι σε 
απαγορευμένη περιοχή στην Πάφο

Ε
ξώδικο πρόστιμο ύψους 4.000 επιβλή-
θηκε σε δύο κυνηγούς ηλικιών 60 και 42 
για κυνήγι σε απαγορευμένη περιοχή και 
500 ευρώ εξώδικο πρόστιμο σε 26χρονο 

για κατοχή μηχανής αναπαραγωγής ήχου .
Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυ-
ντή Πάφου Μιχάλη Ιωάννου, χθες στις 13:10, 
σε αγροτική περιοχή μεταξύ των χωριών Τσάδας 
και Καλέπειας μέλη της Υπηρεσίας Θήρας εντό-
πισαν 60χρονο από την Πάφο να κυνηγά σε απα-
γορευμένη περιοχή κυνηγίου.
Στην κατοχή του 60χρονου εντοπίστηκαν το 
κυνηγετικό του όπλο και μια φάσα τα οποία 
παραλήφθηκαν ως τεκμήρια. Ο 60χρονος κλή-
θηκε στον αστυνομικό σταθμό Στρουμπιού και 
του εκδόθηκε εξώδικο πρόστιμο για το ποσό 
των 2.000 ευρώ.
Εξάλλου, σε δεύτερη περίπτωση, σύμφωνα με 
τον κ. Ιωάννου, χθες στις 09:30 σε αγροτική 
περιοχή του χωριού Αμαργέτη, μέλη της Υπηρε-
σίας Θήρας εντόπισαν 42χρονο να κυνηγά σε μη 

επιτρεπόμενη περιοχή κυνηγίου. Ως τεκμήρια τα 
μέλη της Θήρας παρέλαβαν το κυνηγετικό του 
όπλο, 26 πλήρη φυσίγγια και 2 άδεια φυσίγγια 
δόκου. Ο 42χρονος μεταφέρθηκε στον αστυνο-
μικό σταθμό Παναγιάς και του εκδόθηκε εξώ-
δικο πρόστιμο για το αδίκημα του κυνηγίου σε 
μη επιτρεπόμενη περιοχή για το ποσό των 2.000 
ευρώ. Τα τεκμήρια παραμένουν στον αστυνο-
μικό σταθμό Παναγιάς, ο οποίος εξετάζει την 
υπόθεση.
Ακόμη, σε τρίτη περίπτωση χθες στις 17:40 στην 
αγροτική περιοχή του χωριού Βρέτσια  άντρες 
της Υπηρεσίας Θήρας ανέκοψαν γ ια έλεγχο 
όχημα το οποίο οδηγείτο  από 26χρονο. Κατά 
τον έλεγχο ανεβρέθηκε μια μηχανή αναπαραγω-
γής ήχου, ηχομιμητική χρώματος παραλλαγής. Ο 
26χρονος οδηγήθηκε στον αστυνομικό σταθμό 
Παναγιάς και του εκδόθηκε εξώδικο πρόστιμο 
500 ευρώ. Επίσης η συσκευή παραλήφθηκε από 
τον αστυνομικό σταθμό Παναγιάς, ο οποίος διε-
ρευνά την υπόθεση.

Σ
την Κύπρο έχουμε πρόβλημα γενικότερα για θέματα εκσυγ-
χρονισμού του δικαίου με αποτέλεσμα βασικές νομοθεσίες να 
παραμένουν απηρχαιωμένες, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του 
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ), Χρίστο Κληρίδη.

 Όπως ανέφερε ο κ. Κληρίδης, μιλώντας το απόγευμα της Πέμπτης σε 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε η Επιτροπή Οικογενειακού 
Δικαίου του ΠΔΣ, με θέμα «30 χρόνια από την ίδρυση του Οικογενεια-
κού Δικαστηρίου», βασικές πτυχές του Κυπριακού Δικαίου κάθε άλλο 
παρά σύγχρονες είναι. 
«Στην Κύπρο έχουμε πρόβλημα γενικότερα για θέματα εκσυγχρονι-
σμού του δικαίου με αποτέλεσμα βασικές νομοθεσίες να παραμένουν 
απηρχαιωμένες εκτός από κάποιες ad hoc ρυθμίσεις οι οποίες κρίθη-
καν αναγκαίες. Σαν αποτέλεσμα, εφαρμόζουμε ακόμα αποικιακούς 
νόμους στον τομέα των αστικών αδικημάτων, των συμβάσεων, του 
εταιρικού δικαίου με κάποιες εκσυγχρονιστικές πρόνοιες λόγω της 
ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του Ποινικού Δικαίου, της Ποινι-
κής Δικονομίας, των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, του περί Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας και του περί Κληρονομιών και Διαδοχής Νόμου», σημεί-
ωσε ο Πρόεδρος του ΠΔΣ.
 Είναι παραδεκτό, είπε ο κ. Κληρίδης, ότι βασικές πτυχές του Κυπρια-
κού Δικαίου κάθε άλλο παρά σύγχρονες είναι.
 Ωστόσο, όπως ανέφερε, στο τομέα του Οικογενειακού Δικαίου 
υπήρξε το πρώτο βήμα, ο πρώτος εκσυγχρονισμός και τώρα ως γνω-
στό εκκρεμεί η δεύτερη φάση αυτού. 
Στην ομιλία του, ο κ. Κληρίδης αναφέρθηκε στην Επιτροπή για τον 
Εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου που συστάθηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο τον Απρίλη του 1983 με σκοπό την αναθεώ-
ρηση και τον εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου. Οι όροι 
εντολής της συμπεριλάμβαναν τη μελέτη της υφιστάμενης νομοθε-
σίας, τη διακρίβωση των ελλείψεών της, την ανάγκη για αναθεώρηση 
και συμπλήρωσή της και γενικά τον εκσυγχρονισμό της με γνώμονα 
την εξάλειψη κάθε δυσμενούς διάκρισης ανάμεσα στα δύο φύλα, όπως 
είπε. 
Σύμφωνα με τον κ. Κληρίδη, η μέθοδος της σύστασης της Νομοπα-
ρασκευαστικής Επιτροπής απεδείχθη επιτυχής και ελλείψει μόνι-
μης και επαρκώς στελεχωμένης υπηρεσίας στο πρότυπο των Law 
Commissions στην Αγγλία ίσως να πρέπει, στους πιο πάνω τομείς, να 
ακολουθήσουμε το πρότυπο της δημιουργίας Νομοπαρασκευαστικών 
Επιτροπών με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από  εισή-
γηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 Διαζευκτικά ή παράλληλα, είπε, θα πρέπει θα πρέπει να ενισχυθεί και 
ανεξαρτητοποιηθεί το Γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας.
Σημείωσε δε ότι ο ΠΔΣ βεβαίως ξεκίνησε ένα επίδοξο έργο μέσα 
από τις Επιτροπές του για την αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό 
του δικαίου σε συγκεκριμένους τομείς. «Όμως, πιστεύω ότι με την 
εμπλοκή των Επιτροπών αυτών και διεύρυνσή τους στο πλαίσιο Νομο-
παρασκευαστικών Επιτροπών μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα», 
πρόσθεσε.
 Είπε ακόμα ότι σήμερα μπορεί να γίνει αξιοποίηση και των Νομικών 
Σχολών/Τμημάτων των Κυπριακών Πανεπιστημίων. Δυνατόν να βοη-
θήσουν μέσα στο πλαίσιο συγκεκριμένων Νομοπαρασκευαστικών 
Επιτροπών αξιοποιώντας την ακαδημαϊκή γνώση τους η οποία, με την 
εμπειρία δικαστών και δικηγόρων και την σωστή ώσμωση, θα φέρει 
το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, πρόσθεσε.
 Ο κ. Κληρίδης υπέδειξε, καταλήγοντας, ότι η πολιτεία στα θέματα για 
τα οποία έχει καθήκον και υποχρέωση να επέμβει, πρέπει να το πράτ-
τει χωρίς συμβιβασμούς οι οποίοι θυσιάζουν στον βωμό των πολιτι-
κών σκοπιμοτήτων, κοινωνικά δικαιώματα.

Πρόεδρος ΠΔΣ: 
Απαρχαιωμένες βασικές 
νομοθεσίες στην Κύπρο
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εδώ Κύπρος

Τ
ις βασικές πρόνοιες του 
«Σχεδίου Επιχορήγησης για 
την Αγορά Ηλεκτρικών Οχη-
μάτων» και του «Σχεδίου Α-

πόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων 
και Παραχώρησης Κινήτρων για Ε-
ναλλακτικούς, Χαμηλών Εκπομπών, 
Τρόπους Διακίνησης», τα οποία ε-
γκρίθηκαν χθες από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, παρουσίασε σήμερα ο 
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνι-
ών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος, 
στη συνέντευξη Τύπου που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο.
«Εθνικός Στόχος είναι όπως το 2030 
το 25% των νέων εγγραφών οχημά-
των να είναι ηλεκτρικά με απώτερο 
σκοπό όπως, μέχρι το 2035 το ποσο-
στό αυτό να αυξηθεί στο 100%» 
δήλωσε ο κ. Καρούσος.
Συγκεκριμένα, ενώ το 2021 έχουν 
εγγραφεί 250 ηλεκτρικά οχήματα, 
αναμένεται όπως μέχρι και το τέλος 
του 2030 να έχουν εγγραφεί  36.000 
ηλεκτρικά οχήματα. Επεξηγώντας τα 
Σχέδια, ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι 
θα έχουν διάρκεια μέχρι το τέλος του 
2025 και προγραμματίζεται να υλο-
ποιηθούν σε δύο φάσεις.
Η πρώτη φάση θα λήξει στο τέλος 
του 2023 και η δεύτερη στο τέλος 
του 2025. «Το συνολικό ποσό της 
χορηγίας που εγκρίθηκε στο πλαίσιο 
του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας Κύπρου και προβλέπεται 
να καταβληθεί μέσω του παρόντος 
Σχεδίου και των σχεδίων που θα 
ακολουθήσουν είναι €30.000.000 
για το Σχέδιο Επιχορήγησης για 
την Αγορά Ηλεκτρικών Οχημάτων, 
€15.000.000 για το Σχέδιο Απόσυρ-
σης Παλαιών Ρυπογόνων Οχημάτων 
και €4.000.000 για τη δημιουργία 
1000 Σταθμών Επαναφόρτισης σε 
δημόσιους προβάσιμους χώρους » 
είπε ο κ. Υπουργός.
Το Σχέδιο Απόσυρσης Ρυπογόνων 
Οχημάτων και Παραχώρηση Κινή-
τρων για Εναλλακτικούς, Χαμηλών 
Εκπομπών Τρόπους Διακίνησης, 

για το οποίο προβλέπεται συνολικό 
ποσό χορηγιών μέχρι 4.000.000 
ευρώ για τη Φάση Α, αφορά τη 
χορηγία για απόσυρση οχημάτων 
από την κυκλοφορία και:
(α) αντικατάσταση τους με καινούρ-
για οχήματα με χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα (με όριο 
εκπομπών CO2 τα 50g/km), ή
(β) την αγορά ηλεκτρικού ποδηλά-
του, ή
(γ) την παραχώρηση εισιτηρίων λεω-
φορείου.
Τα οχήματα που μπορούν να απο-
συρθούν πρέπει να είναι κατηγο-
ρίας σαλούν ή βαν ή διπλοκάμπινο, 
να ήταν εγγεγραμμένα στην Κύπρο 
για τα τελευταία επτά συνεχή χρό-
νια και η ημερομηνία κατασκευής 
τους να είναι άνω των 
δώδεκα ετών. Θα 
πρέπει επίσης όπως, 
για το συγκεκριμένο 
όχημα να υπάρχει εν 
ισχύ άδεια κυκλοφο-
ρίας ή να ήταν δηλω-
μένο ως ακινητοποι-
ημένο με ισχύουσα 
άδεια κυκλοφορίας 
εντός των τελευταίων δεκαοχτώ 
μηνών και να μην έχει ακυρωμένη 
εγγραφή την ημέρα έναρξης των 
αιτήσεων.
Τα ποσά που θα διατεθούν για σκο-
πούς απόσυρσης παλαιού οχήματος 
και αντικατάστασής του με καινού-
ριο όχημα κυμαίνονται από €7.500 
μέχρι €12.000. 
Συγκεκριμένα, για την απόσυρση και 
αντικατάσταση με καινούριο όχημα 
ιδιωτικής χρήσης με μάζα εκπο-
μπών ≤50 gr/km - CO2 η επιχορή-
γηση ανέρχεται στα €7.500, για την 
απόσυρση και αντικατάσταση με 
καινούριο όχημα ταξί με μάζα εκπο-
μπών ≤50 gr/km - CO2 η επιχορή-
γηση ανέρχεται στα €12.000, για 
την απόσυρση και αντικατάσταση 
με καινούριο αναπηρικό όχημα με 
μάζα εκπομπών ≤50 gr/km - CO2 η 

επιχορήγηση ανέρχεται στα €10.000 
και για την απόσυρση και αντικατά-
σταση με καινούριο όχημα πολύτε-
κνης οικογένειας με μάζα εκπομπών 
≤50 gr/km - CO2 η επιχορήγηση 
ανέρχεται στα €10.000.
Όσον αφορά την απόσυρση 
παλαιού οχήματος και αντικατά-
στασής του με καινούριο ηλεκτρικό 
ποδήλατο η επιχορήγηση ανέρχεται 
στα €1.000 ενώ για την απόσυρση 
παλαιού οχήματος έναντι παροχής 
δωρεάν εισιτηρίων για χρήση στις 
τακτικές γραμμές λεωφορείων η επι-
χορήγηση θα ανέρχεται στα €750.
Ως ημερομηνία έναρξης για υπο-
βολή αιτήσεων για το Σχέδιο Από-
συρσης έχει οριστεί η 6η Δεκεμ-
βρίου 2021 και θα διαρκέσει μέχρι 

τις 20 Δεκεμβρίου 
2021.
Το Σχέδιο Επιχορή-
γησης για την Αγορά 
Ηλεκτρικών Οχημά-
των, για το οποίο, για 
την Φάση Α, προβλέ-
πεται συνολικό ποσό 
χορηγ ιών μέ χρι 
8.000.000 ευρώ 

αφορά τη χορηγία για αγορά ηλε-
κτρικών οχημάτων ή την αγορά ηλε-
κτρικού ποδηλάτου (υποβοηθού-
μενης ποδηλάτησης), με τη μορφή 
χορήγησης «οικολογικής επιβρά-
βευσης» για την αγορά οχημάτων 
μηδενικών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα (αμιγώς ηλεκτρικών 
οχημάτων), με ταυτόχρονη προαι-
ρετική, επιδοτούμενη απόσυρση 
παλαιών οχημάτων.
Τα ποσά που θα διατεθούν για σκο-
πούς αγοράς καινούριου ηλεκτρι-
κού οχήματος κυμαίνονται, από 
€9.000 συν €1.000 με την ταυτό-
χρονη απόσυρση παλαιού οχήμα-
τος, μέχρι €19.000 συν €1.000 με 
την ταυτόχρονη απόσυρση παλαιού 
οχήματος. Συγκεκριμένα, για τα οχή-
ματα ιδιωτικής χρήσης θα παρέ-
χεται χορηγία €9.000 συν €1.000 

για ταυτόχρονη απόσυρση, για ταξί 
€19.000 συν €1.000 για ταυτόχρονη 
απόσυρση, και για τα αναπηρικά ή 
τα οχήματα πολύτεκνης οικογένειας 
η επιχορήγηση θα ανέρχεται στα 
€11.000 συν €1.000 για απόσυρση 
παλαιού οχήματος.
Θα παρέχεται επίσης η επιλογή επι-
χορήγησης μεταχειρισμένου ηλε-
κτρικού οχήματος και για αυτό τον 
σκοπό τα ποσά που θα διατεθούν 
ανέρχονται, από €4.000 συν €1.000 
με την ταυτόχρονη απόσυρση 
παλαιού οχήματος, μέχρι €12.000 
συν €1.000 με την ταυτόχρονη από-
συρση παλαιού οχήματος. Ενώ για 
την αγορά καινούργιου οχήματος 
που θα χρησιμοποιηθεί σαν ταξί 
η επιχορήγηση θα ανέρχεται στις 
€19.000 συν €1.000 με ταυτόχρονη 
απόσυρση, οι επαγγελματίες του 
χώρου θα μπορούν επίσης να επι-
χορηγηθούν για την αγορά μεταχει-
ρισμένου ηλεκτρικού οχήματος ταξί 
με το ποσό των €12.000 συν €1.000 
με ταυτόχρονη απόσυρση παλαιού 
οχήματος.
Η επιχορήγηση αγοράς μεταχειρι-
σμένου ηλεκτρικού οχήματος για 
χρήση από πολύτεκνη οικογένεια ή 
από τους ανάπηρους ανέρχεται στα 
€7.000 συν €1.000 με την ταυτό-
χρονη απόσυρση παλαιού οχήμα-
τος.
Το Σχέδιο αγοράς προβλέπει επίσης 
για τα ακόλουθα: την αγορά καινού-
ριου ηλεκτρικού μεγάλου λεωφο-
ρείου με ποσό που ανέρχεται στα 
€100.000, την αγορά καινούριου 
ηλεκτρικού μικρού λεωφορείου με 
ποσό που ανέρχεται στα €40.000, 
την αγορά καινούριου ηλεκτρι-
κού εμπορικού οχήματος με ποσό 
που ανέρχεται σε €20.000, καθώς 
επίσης την αγορά καινούριου ηλε-
κτρικού ποδηλάτου ή τετράτροχου 
μικρο-αυτοκινήτου, ή μοτοποδη-
λάτου, ή τρίκυκλου, ή μοτοσυκλέ-
τας ή ελαφρού τετράκυκλου οχή-
ματος.

Η βία προς τις γυναίκες αποτελεί 
επαίσχυντη παραβίαση θεμελι-
ωδών ανθρώπινων δικαιωμά-
των, όπως η αξιοπρέπεια, η ισό-
τητα των φύλων, η πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη, χωρίς διαχω-
ρισμό μεταξύ συνόρων, πολι-
τισμών ή κοινωνικής θέσης, 
τόνισε η Πρόεδρος της Βουλής 
Αννίτα Δημητρίου με την ευκαι-
ρία της σημερινής Παγκόσμιας 
Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας 
κατά των Γυναικών.
Μιλώντας ενώπιον της Ολομέ-
λεια της Βουλής, η κ. Δημητρίου 
είπε ότι η Βουλή των Αντιπρο-
σώπων καταδικάζει κάθε μορφή 
βίας προς τις γυναίκες και δηλώ-
νουμε τη δέσμευσή μας, όπως 
τόνισε, «για τον περαιτέρω 
εκσυγχρονισμό της σχετικής 
νομοθεσίας, που θα προωθεί 
την ουσιαστική ισότητα ανδρών 
και γυναικών και τη μηδενική 
ανοχή σε εγκλήματα έμφυλης 
βίας διασφαλίζοντας συνθή-
κες ισότητας και ευημερίας για 
όλους τους πολίτες».
Πρόσθεσε ότι «οι αριθμοί δεν 
αφήνουν περιθώρια για εφη-
συχασμό, αφού, σύμφωνα με 
πανευρωπαϊκή έρευνα, μια 
στις τρεις γυναίκες έπεσε θύμα 
σωματικής ή σεξουαλικής βίας».
Παρ’ όλα αυτά, όπως είπε, «το 
εύρος του προβλήματος δεν 
αποτυπώνεται πλήρως στις στα-
τιστικές, καθώς η βία προς τις 
γυναίκες είναι πρόβλημα συνυ-
φασμένο με τις εδραιωμένες κοι-
νωνικές αντιλήψεις, τη διαιώνιση 
στερεοτύπων και την ανισότητα 
μεταξύ των φύλων».
«Σήμερα παρακολουθούμε με 
ανησυχία τις δυσοίωνες εξελί-
ξεις ανά το παγκόσμιο, με την 
επιβολή ακραίων καθεστώ-
των που παραβιάζουν βάναυσα 
τα δικαιώματα των γυναικών», 
υπογράμμισε. 
Η Πρόεδρος της Βουλής είπε 
ακόμη ότι «οι σωματικές και 
ψυχολογικές επιπτώσεις της βίας 
προς τις γυναίκες και τα κορίτσια 
είναι ανυπολόγιστες και αποτε-
λούν τροχοπέδη στην υγιή ανά-
πτυξή τους».

ΠτΒ: Επαίσχυντη 
παραβίαση 
ανθρώπινων 
δικαιωμάτων η βία 
στις γυναίκες

Σχέδιο απόσυρσης ρυπογόνων οχημάτων και για 
αγορά ηλεκτρικού-Οι λεπτομέρειες
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διεθνή νέα

«Επιστροφή στις μπίζνες» για τα 
Η.Α.Ε , που έχασαν εξαιτίας  της  
πολιτικής αντιπαράθεσης με  την 
Τουρκία, το Κατάρ  και το Ιράν,  πάνω 
από το 50% των εμπορικών εσόδων 
που είχαν από τις χώρες αυτές  - Δεν 
επηρεάζεται η αμυντική συμφωνία 
των Εμιράτων με την Ελλάδα, η οποία 
παραμένει σε πλήρη  ισχύ. 

Π
ρώην ανταγωνιστές και αντίπαλοι 
στη Μέση Ανατολή, όπως τα Εμι-
ράτα και η Τουρκία δείχνουν να 
ξεπερνούν τις - όχι και λίγες - δια-

φορές τους, που καταγράφονται σε αρκετά 
μέτωπα. Η αφορμή που βρήκε ο πρίγκιπας- 
διάδοχος των ΗΑΕ Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν 
Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν για να πιστοποιήσει την 
μεταστροφή της εξωτερικής πολιτικής των 
Εμιράτων, ήταν η «κρίση της λίρας» στην 
Τουρκία.
Όλα ξεκίνησαν από την αποτυχημένη προ-
σπάθεια του Ερντογάν να μειώσει «με το 
έτσι θέλω» τα επιτόκια, ώστε να διευκολύ-
νει τον τραπεζικό δανεισμό για τα εκατομ-
μύρια των «μικρομεσαίων» της χώρας του, 
ελπίζοντας ότι έτσι θα έχει και την ψήφο 
τους στις προεδρικές εκλογές.  Πάντως, η 
Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας , παρά τις 
απανωτές παρεμβάσεις 
Ερντογάν , δηλώνει τώρα 
προσηλωμένη στον έλεγχο 
του πληθωρισμού, που 
προσεγγίζει το 20% σε ετή-
σια βάση. 
Η «συνεισφορά» 10 δισ. 
δολαρίων  από την πλευρά 
του διαδόχου των ΗΑΕ 
στην σταθεροποίηση του 
Ερντογάν, μπορεί να μην 
ανέτρεψε μέσα σε μία ημέρα την καθοδική 
πορεία της τουρκικής λίρας - απλώς μειώ-
θηκε αισθητά ο ρυθμός της υποτίμησης - 
αλλά σίγουρα ήταν μία κίνηση εξισορρό-
πησης που είχε απόλυτη ανάγκη η τουρκική 
οικονομία, την στιγμή που βασικά είδη, 
όπως ο καφές,  πωλούνται πλέον με δελτίο 
στην αγορά.  
Πάντως, πίσω από την εντυπωσιακή υπο-
δοχή που επεφύλαξε ο Ερντογάν στον διά-
δοχο των ΗΑΕ, στην επίσκεψή του στην 
Άγκυρα,είναι η δραματική μεταστροφή της 
διπλωματίας των Εμιράτων: από τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο, όταν διακηρύχθηκε για 
πρώτη φορά «η επιστροφή στις μπίζνες», 
οι ανατροπές ήταν αρκετές, μιας και τα ΗΑΕ 

έχουν αποφασίσει ότι με την εμπλοκή τους 
σε αντιπαραθέσεις , όπως αυτή με την Τουρ-
κία, είναι «αντιπαραγωγικές».
Ήδη, διαφημίσεις για τουρκικές εταιρείες 
έχουν εμφανιστεί σε ηλεκτρονικές πινακί-
δες έξω από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπο-
ρίου του Ντουμπάι. Ένα τουρκικό περί-
πτερο τοποθετήθηκε άρον - άρον  στο 
Dubai Expo και μια επιχειρηματική αντι-
προσωπεία έφτασε λίγο πριν από την επί-
σκεψη του Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ 
Ναχιάν στην Άγκυρα, για την ανακοίνωση 
του Ταμείου των 10 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων.
«Επιστρέφουν στην κλασική φιλοσοφία του 
Ντουμπάι για τη μη παρέμβαση, την ουδε-
τερότητα και την επιχειρηματική προσέγ-
γιση», είπε στο Bloomberg ο Jim Krane, 
συγγραφέας του βιβλίου του 2009 «City of 
Gold: Dubai and the Dream of Capitalism». 
«Η πολιτική του Άμπου Ντάμπι να επιλέγει 
πλευρές και να επιλέγει μάχες ήταν κακή για 
την οικονομία. Συνειδητοποίησαν ότι αυτή 
δεν είναι μια επιτυχημένη στρατηγική».
Όταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμά-
χησαν με τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο 
και το Μπαχρέιν μποϊκοτάροντας το Κατάρ 
το 2017 λόγω των δεσμών του με ισλαμιστι-
κές ομάδες και το Ιράν, διέγραψαν τουλάχι-
στον 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια από το 

εμπορικό τους ισοζύγιο.
Το εμπόριο με την Τουρ-
κία μειώθηκε κατά 44% 
το 2018, μετά τη διαμάχη 
των ΗΑΕ με το Κατάρ, ενώ 
η Τουρκία ανέπτυξε στρα-
τεύματα εκεί,  ενισχύοντας 
περαιτέρω τους δεσμούς 
της με το Κατάρ. 
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα υποστήριξαν επίσης 

την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να εγκα-
ταλείψει την πυρηνική συμφωνία του Ιράν 
και να επιβάλει εκ νέου κυρώσεις το 2018, 
πράγμα που οδήγησε σε άλλο ένα εμπορικό 
στραπάτσο για τα ΗΑΕ, αφού οι εμπορι-
κές τους συναλλαγές μειώθηκαν πάνω από 
50%.
Είναι χαρακτηριστικό ότι την ίδια μέρα με 
την επίσκεψη του διαδόχου των ΗΑΕ στην 
Άγκυρα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του 
Ιράν συναντήθηκε με ανώτερους αξιωμα-
τούχους στο Ντουμπάι και ανακοίνωσε μια 
«νέα σελίδα» στις διμερείς τους σχέσεις.
Προηγουμένως τα Εμιράτα είχαν βρεθεί 
απέναντι από την Τουρκία σχεδόν σε όλα 
τα μέτωπα.

Επιτρέπεται η αγορά μέχρι δύο 
συσκευασιών από συγκεκριμένα 
προϊόντα - Ασταμάτητη η κατρακύλα 
της τουρκικής λίρας, με τους πολίτες 
να βλέπουν καθημερινά το εισόδημά 
τους να εξανεμίζεται από τις συνεχείς 
ανατιμήσεις ειδών πρώτης ανάγκης

Μ
ε το … «μέτρο» η πώληση ζάχα-
ρης, λαδιού και καφέ στην Τουρ-
κία, εξαιτίας της συνεχιζόμενης 
κατρακύλας της τουρκικής λί-

ρας, που υποχώρησε 13,8% έναντι του ευρώ 
και 13,5% έναντι του δολαρίου.  Οι περιορι-
σμοί ξεκίνησαν αρχικά με την ποσότητα ζάχα-
ρης και λαδιού που μπορεί ν’ αγοράσει κάθε 
Τούρκος καταναλωτής και συνεχίστηκε με τον 
καφέ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
Αναλυτές εκτιμούν πως η συνεχιζόμενη υπο-
τίμηση της τουρκικής λίρας θ’ αποτυπωθεί 
στις τιμές των προϊόντων τις επόμενες ημέρες, 
δημιουργώντας κλίμα ανησυχίας στους πολί-
τες που βλέπουν καθημερινά τα εισοδήματά 
τους να μειώνονται σημαντικά. Είναι χαρα-
κτηριστικό, πως ο βασικός μισθός στην Τουρ-
κία, υποχώρησε στα 230 δολάρια, πιο κάτω 
από τους μισθούς στην Κίνα.
Ήδη μεγάλα σούπερ μάρκετ ενημερώνουν 
τους καταναλωτές πως μπορούν να αγορά-
ζουν έως δύο συσκευασίες καφέ, ζάχαρης, 
λαδιού με τις φωτογραφίες να γίνονται viral 
στα κοινωνικά δίκτυα και να σχολιάζονται 
έντονα.
Η ισοτιμία του τουρκικού νομίσματος βυθί-
στηκε στο επίπεδο των 12,49 λιρών ανά 
δολάρια μετά από αλλεπάλληλα πτωτικά 
ρεκόρ στις τελευταίες 11 συνεδριάσεις. Έχει 
χάσει το 40% της αξίας της φέτος, με την 

πτώση της από την αρχή της περασμένης 
εβδομάδας να φθάνει το 20%.
Ο Ερντογάν έχει ασκήσει πίεση στην κεντρική 
τράπεζα να προχωρήσει σε έναν επιθετικό 
κύκλο χαλάρωσης που αποσκοπεί, όπως λέει, 
στην ενίσχυση των εξαγωγών, των επενδύ-
σεων και των θέσεων εργασίας, παρά το γεγο-
νός ότι ο πληθωρισμός έχει φθάσει σχεδόν το 
20% και η υποτίμηση του νομίσματος επιτα-
χύνεται, διαβρώνοντας πολύ τα εισοδήματα 
των Τούρκων.
Ο πρώην υποδιοικητής της κεντρικής τράπε-
ζας, Semih Tumen, o οποίος απομακρύνθηκε 
από τον Ερντογάν το περασμένο μήνα, ζήτησε 
μία άμεση επάνοδο σε πολιτικές που θα 
προστατεύουν την αξία της λίρας. «Αυτό το 
παράλογο πείραμα, το οποίο δεν έχει καμία 
πιθανότητα επιτυχίας, πρέπει να σταματήσει 
άμεσα και πρέπει να επανέλθουμε σε ποιοτι-
κές πολιτικές που προστατεύουν την αξία της 
τουρκικής λίρας και την ευημερία των Τούρ-
κων», έγραψε στο Twitter.
Η λίρα είναι το νόμισμα που έχει με διαφορά 
τη χειρότερη επίδοση στις αναδυόμενες αγο-
ρές φέτος, λόγω κυρίως της, όπως την απο-
καλούν αναλυτές, απερίσκεπτης και πρόω-
ρης νομισματικής χαλάρωσης. Σε σχέση με 
το ευρώ, το τουρκικό νόμισμα εξασθένισε 
στο νέο χαμηλό επίπεδο - ρεκόρ των 13,8815 
λιρών.
Η απόδοση του 10ετούς τουρκικού ομολόγου 
αναφοράς αυξήθηκε πάνω από το 21%, για 
πρώτη φορά από τις αρχές του 2019. Η τιμή 
των κρατικών ομολόγων με νόμισμα αναφο-
ράς το δολάριο μειώθηκε πάνω από 1 σεντ 
στην αρχή της συνεδρίασης. Καθώς η λίρα 
βούλιαζε, ο βασικός δείκτης μετοχών αυξα-
νόταν 1% λόγω του ότι οι αποτιμήσεις τους 
έγιναν ξαφνικά φθηνές.

Οικονομικό κραχ στην Τουρκία: 
Καφές, ζάχαρη και λάδι με δελτίο 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Γιατί 
«αγάπησαν» ξαφνικά τον Ερντογάν 
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Τα εστιατόρια, τα μπαρ και τα κλαμπ 
να κλείνουν νωρίς, στις 10 το 
βράδυ, και το μέτρο θα αρχίσει να 
ισχύει από αύριο, Παρασκευή 26 
Νοεμβρίου

Η 
τσεχική κυβέρνηση κήρυξε κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης για 
30 ημέρες λόγω της έξαρσης των 
κρουσμάτων κορωνοϊού, μετέ-

δωσε νωρίτερα την Πέμπτη η δημόσια τσε-
χική τηλεόραση.
Η τσεχική κυβέρνηση έδωσε εντολή τα 
εστιατόρια, τα μπαρ και τα κλαμπ να κλεί-
νουν νωρίς, στις 10 το βράδυ, και το μέτρο 

θα αρχίσει να ισχύει από αύριο, Παρα-
σκευή. Η κυβέρνηση θα περιορίσει τις 
συναθροίσεις καθώς προσπαθεί να μει-
ώσει την ταχεία έξαρση των κρουσμάτων 
Covid-19, η οποία θέτει ξανά υπό πίεση τα 
νοσοκομεία.
Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει 
στην κυβέρνηση να δίνει εντολή για περιο-
ριστικά μέτρα στη δημόσια ζωή. Δεν είναι 
ακόμη γνωστό ποιά άλλα μέτρα θα τεθούν 
σε ισχύ, αλλά η κυβέρνηση προτίμησε να 
εξετάσει την απαγόρευση εκδηλώσεων 
που συγκεντρώνουν μεγάλο κοινό και τον 
περιορισμό του ωραρίου λειτουργίας των 
εστιατορίων και των μπαρ, παρά το μέτρο 
της πλήρους καραντίνας.

διεθνή νέα

Η 
ολλανδική κυβέρνηση ανακοί-
νωσε σήμερα ότι θα λάβει αυ-
στηρότερα μέτρα για να ανα-
χαιτ ίσει το κύμα μολύνσεων 

Covid-19, την ώρα που τα νοσοκομεία πε-
ριορίζουν τις υπηρεσίες υγείας για άλλες 
ασθένειες προκειμένου να κάνουν χώρο 
για ασθενείς με νέο κορονοϊό.
Περίπου το 85% του ενήλικου πληθυ-
σμού στην Ολλανδία έχει εμβολιαστεί 
πλήρως κατά της Covid-19, όμως η χώρα 
καταγράφει κατά μέσο όρο περισσότερα 
από 20.000 νέα κρούσματα την ημέρα 
την τελευταία εβδομάδα, ξεπερνώντας τα 
υψηλά ρεκόρ των προηγούμενων κυμά-
των. «Ότι θα χρειαστούν αυστηρά μέτρα 
είναι πέραν αμφιβολίας», είπε σε δημοσι-
ογράφους στη Χάγη ο Ολλανδός υπουρ-
γός Υγείας Ούγκο ντε Γιονγκ.
Ο ίδιος παραδέχθηκε πως τα μέτρα που 
ελήφθησαν στις αρχές Νοεμβρίου δεν 
ήταν επαρκή. Αυτά συμπεριλάμβαναν την 
εισαγωγή εκ νέου του μέτρου της χρή-
σης της μάσκας στα καταστήματα και ένα 
μερικό λοκντάουν, με τους πολίτες να 

ενθαρρύνονται να εργάζονται με τηλερ-
γασία και τα μπαρ και τα εστιατόρια να 
κλείνουν στις 8 το βράδυ τοπική ώρα. «Το 
σημείο καμπής δεν θα συμβεί από μόνο 
του», επισήμανε, προσθέτοντας πως η 
κυβέρνηση δεν έχει λάβει τις τελικές απο-
φάσεις σχετικά με το τι μέτρα θα χρεια-
στούν.
Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NOS μετέ-
δωσε πως η Ομάδα Διαχείρισης της Παν-
δημίας (OMT) συνέστησε στην κυβέρνηση 
να κλείσει τα εστιατόρια, τα μπαρ και τα 
μη αναγκαία καταστήματα στις 5 το από-
γευμα τοπική ώρα, ενώ θα συνεχιστεί η 
λειτουργία των σχολείων.
Μια κυβερνητική πρόταση, όχι ακόμη 
πολιτική, για τον περιορισμό της πρόσβα-
σης σε δημόσιους χώρους των πολιτών 
που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν πρόσφατα 
αναρρώσει από την Covid-19, πυροδό-
τησε τρεις νύχτες βίαιων επεισοδίων. Η 
Ολλανδία μετρά περισσότερα από 2,5 
εκατομμύρια κρούσματα και πάνω από 
19.000 θανάτους, από την αρχή της παν-
δημίας.

Η Ολλανδία αν και με 85% 
ποσοστό εμβολιασμού σχεδιάζει 
αυστηρότερα μέτρα 

Τσεχία: Η κυβέρνηση κηρύσσει 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω 
της έξαρσης κρουσμάτων

Ένοπλοι εισέβαλαν σε δικαστήριο στη 
Λιβύη για τον αποκλεισμό του γιου του 
Καντάφι από τις προεδρικές εκλογές

Ο 
δικηγόρος του Σαΐφ αλ Ισλάμ 
Καντάφι, γιου του δικτάτορα 
Μουάμαρ Καντάφι, υποστήρι-
ξε ότι ένοπλοι τον εμπόδισαν 

να καταθέσει έφεση για τον αποκλεισμό 
του πελάτη του από τις προεδρικές εκλο-
γές, γεγονός που εντείνει τους φόβους 
για αναταραχές κατά τη διάρκεια της ψη-
φοφορίας στη Λιβύη.
Οι διαφωνίες για διάφορα ζητήματα, 
όπως για το ποιοί δικαιούνται να θέσουν 
υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές, 
απειλούν να εκτροχιάσουν τη διαδικα-
σία, στόχος της οποίας είναι να μπει ένα 
τέλος στο χάος που επικράτησε επί μια 
δεκαετία, μετά την ανατροπή του Μου-
άμαρ Καντάφι. Οι παρεμβάσεις μαχητών 
από οποιαδήποτε πλευρά θα υπονομεύ-
σουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη στην 
ψηφοφορία.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης η εκλογική 
επιτροπή απέρριψε την υποψηφιότητα 
του Σαΐφ αλ Ισλάμ και 24 άλλων προσώ-
πων από τους συνολικά 98 που κατέθε-
σαν φακέλους για να διεκδικήσουν την 
ψήφο των Λίβυων στις εκλογές. Ωστόσο 
τον τελευταίο λόγο για την οριστικοποί-
ηση των υποψηφιοτήτων θα έχουν τα 
δικαστήρια, όπως διαβεβαίωσαν η επι-
τροπή και ο απεσταλμένος των Ηνωμέ-
νων Εθνών Γιαν Κούμπις.
Ο δικηγόρος Χάλεντ αλ Ζαΐντι ανέφερε 
σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι ένο-
πλοι άνδρες εισέβαλαν στο δικαστήριο 
της πόλης Σέμπχα, όπου βρίσκεται το ένα 
από τα μόλις τρία κέντρα που δέχονταν 
φακέλους των υποψηφίων. Οι ένοπλοι 
τον εμπόδισαν να καταθέσει την έφεση 
του πελάτη του για να μην αποκλειστεί 
από τις εκλογές.
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Ηθική ανάπτυξη παιδιού – 
Μαθαίνοντας το «σωστό» και το 

«λάθος»
Το 20 μηνών παιδί σας δεν μπορεί να σας 
εξηγήσει γιατί κάτι είναι σωστό ή λάθος, 
αλλά έχει αρχίσει να καταλαβαίνει την 
έννοια. Στην πραγματικότητα, πολλά από 
αυτά που έχει μάθει μέχρι αυτό το σημείο 
το οδήγησαν να κάνει διάκριση μεταξύ 
του σωστού και του λάθους στις πιο βασι-
κές του μορφές. Ορισμένες έρευνες δεί-
χνουν ότι τα νήπια μπορούν να κατανοή-
σουν την έννοια της δικαιοσύνης ήδη από 
την ηλικία των 19 μηνών.
Για παράδειγμα, το μικρό παιδί σας μπο-
ρεί να εκνευριστεί όταν ένας χαρακτήρας 
κάνει κάτι κακό σε μια ταινία. Ή, μπορεί 
να χειροκροτάει από ενθουσιασμό αφού 
σας βοηθήσει να τακτοποιήσετε τα παι-
χνίδια του. Αυτές είναι ενδείξεις ότι γνω-
ρίζει ήδη τη θεμελιώδη διαφορά μεταξύ 
του λάθους και του σωστού με βάση την 
«κοινωνική αναφορά» ή δίνοντας προ-
σοχή στο πώς αντιδράτε εσείς στις διάφο-

ρες καταστάσεις.
Μπορείτε να βασιστείτε σε αυτή τη 
βασική γνώση για να επεκτείνετε την 
ηθική ανάπτυξη του μικρού σας. Η υιοθέ-
τηση μιας ηθικής, μεταξύ άλλων θετικών, 
μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να υπερα-
σπιστούν τον εαυτό τους και τους άλλους, 
να κάνουν θετικές επιλογές και να αναπτύ-
ξουν υγιείς σχέσεις.
Μαθαίνοντας το «σωστό» και το «λάθος»
Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να τονί-
σετε το σωστό και το λάθος καθώς η 
ηθική του παιδιού σας συνεχίζει να ανα-
πτύσσεται.

Δώστε προτεραιότητα στη σύν-
δεση
Η σύνδεση με το παιδί σας με θετικό 
τρόπο είναι ο πρώτος ηθικός οδικός χάρ-
της. Η επίδειξη ενδιαφέροντος, συμπό-
νιας, συγχώρεσης και αγάπης τούς δείχνει 
«τα σωστά πράγματα».

Θέστε όρια
Η θετική καθοδήγηση με τη μορφή του 

καθορισμού των κατάλληλων για την ανά-
πτυξη του κάθε παιδιού ορίων (και της 
συνεπούς τήρησής τους) είναι θεμελιώ-
δης για την ηθική ανάπτυξη. Τα όρια βοη-
θούν τα μικρά παιδιά να μάθουν σημα-
ντικές αξίες όπως η υπευθυνότητα και η 
αντιμετώπιση των άλλων με σεβασμό.

Δώστε έμφαση στη διαφορετικό-
τητα
Ένα σημαντικό κομμάτι για την ηθική ανά-
πτυξη των παιδιών είναι να κατανοήσουν 
ότι αυτό που σκέφτονται ή αισθάνονται 
δεν είναι απαραίτητα αυτό που σκέφτο-
νται και αισθάνονται όλοι οι άλλοι. Τα παι-
διά πρέπει από μικρή ηλικία να καταλά-
βουν ότι οι πράξεις τους μπορεί να επηρε-
άσουν αρνητικά τους άλλους.
Μπορείτε να ενισχύσετε αυτή την ιδέα 
υπογραμμίζοντας καθημερινές διαφορές 
στο μικρό σας. Για παράδειγμα, «Λατρεύ-

εις το καφέ χρώμα! Η αδερφή σου αγαπά 
πολύ το μπλε. Το αγαπημένο δικό μου 
χρώμα είναι το πορτοκαλί. Σε όλους μας 
αρέσουν διαφορετικά χρώματα!» ή, 
«Ξέρω ότι θέλεις να παίξεις με τη γάτα, 
αλλά εκείνη θέλει να πάρει έναν υπνάκο. 
Ας την αφήσουμε να ξεκουραστεί και 
μπορείς να παίξεις μαζί της αργότερα».

Μιλήστε για συναισθήματα
Η σύνδεση συναισθήματος-συμπεριφο-
ράς είναι ένα σημαντικό μέρος της ηθικής 
ανάπτυξης. Μπορείτε να βοηθήσετε το 
νήπιό σας να το κατανοήσει αυτό κατο-
νομάζοντας και εξερευνώντας συναισθή-
ματα, καθώς και θετικούς τρόπους για να 
ανταποκριθεί το παιδί στα συναισθήματα. 
Η αυτορρύθμιση εξακολουθεί να είναι 
δύσκολη σε αυτό το αναπτυξιακό στά-
διο, αλλά μπορείτε να την υποστηρίξετε 
καθοδηγώντας με συνέπεια τη συμπερι-
φορά που πηγάζει από συναισθήματα: 
«Είναι εντάξει να είσαι θυμωμένος, αλλά 
δεν είναι εντάξει να χτυπάς. Ας πάμε έξω 
και ας χοροπηδήσουμε».

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 παι-
διά συμπεριφέρονται σαν τα σκυλιά – δείχνουν 
την αγάπη τους και θέλουν να είναι πάντα κοντά 
σου. Όταν όμως πλησιάζουν την εφηβεία αρχί-
ζουν να συμπεριφέρονται 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 χρειά-
ζεται και εσένα και την αγάπη σου. Απλά πρέ-
πει να αλλάξεις τον τρόπο προσέγγισης. Να 
είσαι πάντα διαθέσιμος/η και να του δίνεις την 
ευκαιρία να έρχεται κοντά σου. Κι όταν έρχεται, 
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 οικονο-
μικά ή κάτι άλλο; Ποιος είναι ο πιο δυναμικός 
τομέας στο γάμο σου; Τι κάνεις για να βαστάξει 
ο γάμος σου και να γίνει πιο σταθερός; Ζήτησε 
από τον άντρα σου ή από τη γυναίκα σου να 
απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις καθώς κάθεστε 
κάτω οι δυο μαζί για να κάνετε το check up του 
γάμου σας. 

Είσαι ευχάριστος τύπος για να ζει 
κανείς μαζί σου;

Ε
πί 32 ολόκληρα χρόνια προσφέρει εθε-
λοντικά ένα πιάτο μαγειρεμένο φαγητό 
σε εκατοντάδες άπορους συμπολίτες της. 
Αειθαλής και αεικίνητη, παρά τα 91 της 

χρόνια, η κ. Μαρία Συνάτικααπό τον Βόλο εξα-
κολουθεί να πηγαίνει καθημερινά στο συσσίτιο 
της ενορίας της ώστε να συνδράμει με τις δικές 
τις δυνάμεις στην ανακούφιση εκείνων που έ-
χουν ανάγκη, στη δύσκολη περίοδο που περ-
νά η χώρα.
«Όσο με βαστάνε τα πόδια μου θα πηγαίνω 
κάθε μέρα. Τώρα ο κόσμος υποφέρει όσο ποτέ», 
αναφέρει στο «Έθνος» η ηλικιωμένη εθελό-
ντρια. Η ίδια, γόνος πλούσιας επιχειρηματικής 
οικογένειας του Βόλου, έζησε μια άνετη ζωή 

χωρίς οικονομικά προβλήματα, αλλά δεν έπαψε 
ποτέ να νοιάζεται για τους συνανθρώπους της 
που δεν είχαν την ίδια τύχη. Τα τελευταία χρόνια 
βλέπει τους τελευταίους να αυξάνονται ραγδαία.
Κάθε πρωί στις 7 είναι αυτή που ανοίγει την 
πόρτα στο «Σπίτι Γαλήνης» του Ιερού Ναού 
Μεταμορφώσεως, φορτωμένη συχνά και με 
τρόφιμα τα οποία φέρνει η ίδια. Εκεί είναι το 
δεύτερο σπίτι της. Ως το μεσημέρι μαγειρεύει, 
μαζί με άλλες εθελόντριες της κοινωνικής δομής 
της Μητρόπολης Δημητριάδος, για περισσό-
τερους από 100 ανθρώπους που προσέρχο-
νται καθημερινά για ένα πιάτο φαγητό. Μόλις 
τελειώσει η διανομή, είναι η τελευταία που θα 
φύγει, αφού πρώτα καθαρίσει, σφουγγαρίσει 
και τα αφήσει όλα έτοιμα για την επόμενη μέρα.
«Μέχρι χθες σιτίζαμε καθημερινά 102 ανθρώ-
πους. Μόνο σήμερα ήρθαν 9 καινούργιοι. Σε 
κοιτάνε στα μάτια και σου λένε πεινάω. Σπαρά-
ζει η καρδιά σου», αναφέρει, προσθέτοντας ότι 
αγαλλιάζει η ψυχή της με την ιδέα ότι βοηθάει 
ανθρώπους σε αδυναμία.Η κυρία Μαρία γνώ-
ρισε την αξία της προσφοράς στην περίοδο της 
Κατοχής, όταν οι έμποροι γονείς της μοίραζαν 
φαγητό και ρούχα σε συνανθρώπους τους που 
λιμοκτονούσαν.
«Ηταν πολύ δύσκολα χρόνια.Πολύ πιο δύσκολα 
από τώρα. Αυτό που φοβάμαι είναι να μη χαλά-
σουν τόσο πολύ τα πράγματα και γυρίσουμε σε 

εκείνα», σημειώνει.
Η ίδια ανέπτυξε επιχειρηματική δραστηριό-
τητα για πολλά χρόνια στον τομέα της παρα-
σκευής και της εμπορίας κρεάτων και όταν απο-
σύρθηκε αφιέρωσε τη ζωή της στον εθελοντι-
σμό. Αφορμή στάθηκε, όπως μας λέει, η στενή 
σύνδεσή της με την Εκκλησία, αρχικά στον Ι.Ν. 
Αγίου Ανδρέα και κατόπιν, σε αυτόν της Μετα-
μορφώσεως, όπου προσφέρει καθημερινά τις 
υπηρεσίες της από τις αρχές της δεκαετίας του 
1980.
«Αγάπησα τον Θεό και την εκκλησία και αυτοί 
μου δίνουν δύναμη να προσφέρω ακούραστα 
παρά την ηλικία μου. Το θέλω με όλη μου την 
ψυχή, το κάνω 32 χρόνια και θέλω να συνεχίσω 

για πολλά χρόνια ακόμα», υπογραμμίζει χαρα-
κτηριστικά η ίδια.
Η ίδια δεν ασχολείται με την πολιτική, δεν παρα-
κολουθεί στενά την επικαιρότητα, αλλά γνωρίζει 
και αγωνιά για την τύχη της πατρίδας της και των 
αδύναμων πολιτών, που όλο και πληθαίνουν.
Την Κυριακή ψήφισε στο δημοψήφισμα με αυτό 
το κριτήριο. «Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. 
Το βλέπω καθημερινά στα μάτια των ανθρώ-
πων», λέει με αγωνία.Η κρίση «χτύπησε» και τις 
κοινωνικές δομές της Μητρόπολης Δημητριά-
δος, καθώς με τον ίδιο ρυθμό που αυξάνονται 
οι άνθρωποι που καταφεύγουν σ΄ αυτήν για ένα 
πιάτο φαγητό, μειώνονται αυτοί που συνεισφέ-
ρουν τρόφιμα.
«Σήμερα έχουμε 50 κιλά κρέας, αρκετό λάδι και 
ζάχαρη. Τα μακαρόνια λιγοστεύουν, πρέπει να 
πάρουμε κι άλλα», αναφέρει η κ. Συνάτικα με 
το μυαλό να παραμένει εκεί και μετά τη λήξη της 
καθημερινής της «βάρδιας» στο συσσίτιο.
«Είναι παράδειγμα προς μίμηση. Παρά την ηλι-
κία της επιδεικνύει περισσό ζήλο και όρεξη. 
Ξυπνάει νύχτα, 4 η ώρα, για να φτιάξει το σπίτι 
της και στις 7 το πρωί τη βρίσκουμε στην εκκλη-
σία», δηλώνει στο «Έθνος» ο εφημέριος του 
Ναού της Μεταμορφώσεως, πατήρ Ιωάννης, ο 
οποίος προΐσταται μεταξύ άλλων στο Σπίτι Γαλή-
νης, ένα εκ των 20 που λειτουργούν στα όρια της 
Μητρόπολης Δημητριάδος.

Εθελόντρια 91 ετών μαγειρεύει 
καθημερινά για τους απόρους 

επί 32 χρόνια
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Η 
παχυσαρκία είναι μια 
σύγχρονη πανδημία που 
συχνά δεν γίνεται αντιλη-
πτή ως νόσος, αλλά ως 

πρόβλημα αισθητικής. Οποιοσδή-
ποτε έχει πλεονάζον βάρος γίνεται 
αντικείμενο χλευασμού με συνέ-
πεια εκατομμύρια άνθρωποι ετη-
σίως να προσπαθούν να χάσουν 
βάρους για να γίνουν αποδεκτοί, ε-
νώ αυτό που θα έπρεπε να προτάσ-
σουν είναι η υγεία τους.
Σύμφωνα με πρόσφατη επιδη-
μιολογική μελέτη, στην Ελλάδα η 
παχυσαρκία επηρεάζει το 32,1% 
του ενήλικου πληθυσμού, δηλαδή 
περίπου 2,8 εκατομμύρια ενήλι-
κες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμ-
φωνα με δεδομένα του 2016 από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(ΠΟΥ), πάνω από 650 εκατομ-
μύρια ενήλικες πάσχουν από 
παχυσαρκία, παγκοσμίως, 
ενώ η παιδική και εφηβική 
παχυσαρκία αφορά 
πάνω από 124 εκατομ-
μύρια παιδιά και εφή-
βους 5-19 ετών.

Πολυπαραγοντική 
νόσος
Η παχυσαρκία είναι μία 
πολυπαραγοντική νόσος, 
λοιπόν, που απαιτεί ολιστική 
προσέγγιση.
Η θεραπευτική προσέγ-
γιση μέσω αλλαγών στον 
τρόπο ζωής θα πρέπει να 
περιλαμβάνει εξατομικευμένο 
πλάνο διατροφής και άσκησης 
καθώς και αλλαγή συμπεριφοράς 
του ιδίου του ατόμου, αλλά και του 
περιβάλλοντός του. Αυτές, οι πρώ-
της γραμμής παρεμβάσεις, βέβαια, 
δεν αρκούν πάντοτε για την επί-
τευξη και κυρίως τη διατήρηση της 
απώλειας βάρους. Κατά κανόνα, 
τα μακροχρόνια αποτελέσματα 
των υγιεινοδιαιτητικών παρεμβά-
σεων είναι πενιχρά, ενώ, η απώλεια 
βάρους, αλλά ακόμα περισσότερο 
η διατήρηση του απολεσθέντος 
βάρους μακροχρόνια αποτελούν 
πρόκληση. 
Σύμφωνα με πλήθος διεθνών 
κατευθυντήριων οδηγιών, σε 
άτομα με ΔΜΣ ≥27 kg/m2 και συν-
νοσηρότητες ή με ΔΜΣ ≥30 kg/m2, 
με ή χωρίς συννοσηρότητες, και επί 

αποτυχίας επίτευξης του στόχου 
απώλειας βάρους με διατροφή, 
άσκηση και συμπεριφορική θερα-
πεία, θα πρέπει να δοθεί φαρμα-
κευτική αγωγή, συμπληρωματικά 
της διατροφής και της άσκησης.
Η βαριατρική χειρουργική συστή-
νεται από τις διεθνείς κατευθυντή-
ριες οδηγίες για ασθενείς με ΔΜΣ 
≥40 kg/m2 ή με ΔΜΣ ≥35 kg/m2 
και τουλάχιστον μία ή περισσότε-
ρες συννοσηρότητες σχετιζόμε-
νες με παχυσαρκία (π.χ. σακχαρώ-
δης διαβήτης τύπου 2, υπέρταση, 
υπνική άπνοια και άλλες αναπνευ-
στικές διαταραχές, μη αλκοολική 
λιπώδη νόσο του ήπατος, οστεο-
αρθρίτιδα, διαταραχές λιπιδίων, 
γαστρεντερικές διαταραχές ή καρ-
διοπάθεια).

Η αναγνώριση του προ-
βλήματος

Για την επιλογή της κατάλ-
ληλης θεραπείας η κυρία 
Καραδαγλή επισημαίνει 
ότι «δεδομένου ότι η παχυ-
σαρκία είναι νόσος, η επί-
σκεψη σε ιατρό κρίνεται 
απαραίτητη.

Ελάχιστα άτομα με παχυ-
σαρκία επισκέπτονται ιατρό 
για να συζητήσουν για το 
πλεονάζον βάρος τους, γιατί 
πολύ απλά δεν το θεωρούν 

νόσο. 
Στο ιατρείο θα καταλήξουν 
εφόσον εντοπίσουν κάποιο 

σύμπτωμα, το οποίο, συνή-
θως, θα είναι αποτέλεσμα 

κάποιας άλλης νόσου, σχετιζόμε-
νης ή όχι με την παχυσαρκία.

Ολιστική αντιμετώπιση
Έχοντας εκτιμήσει ο ιατρός το ιστο-
ρικό και την κλινική εικόνα του 
ασθενούς, προτείνει την κατάλληλη 
θεραπεία: διατροφή και άσκηση ή 
φαρμακοθεραπεία μαζί με δια-
τροφή και άσκηση, ή βαριατρικό 
χειρουργείο, κατά περίπτωση.
Στην ολιστική και πολύπλευρη δια-
χείριση ενός ατόμου με παχυσαρ-
κία πρέπει να εμπλέκονται όλοι οι 
ειδικοί και επιστήμονες που μπο-
ρούν να προσφέρουν τις κατάλ-
ληλες θεραπευτικές λύσεις και να 
θέτουν μικρούς, εξατομικευμένους 
και ρεαλιστικούς στόχους.

Παχυσαρκία : Η αντιμετώπιση 
που αδυνατίζει

Ν
ιώθετε φαγούρα ή κάψιμο στα μάτια; Τα μάτια σας τσούζουν 
και έχετε ερυθρότητα; Έχετε δακρύρροια ή θολή όραση; Ί-
σως έχετε ξηροφθαλμία. Μάθετε τις συχνότερες αιτίες, τους 
τρόπους αντιμετώπισης και κάντε το τεστ για να διαπιστώσε-

τε αν όντως υποφέρετε από ξηροφθαλμία.

Οι συχνότερες αιτίες

Ο υπολογιστής
Αν εργάζεστε πολλές ώρες μπροστά από τον υπολογιστή, θα πρέπει 
να γνωρίζετε ότι οι ώρες που ξοδεύονται μπροστά σε μια οθόνη, προ-
καλούν ξηροφθαλμία και ερεθισμό στα μάτια. Όταν κοιτάτε το κινητό, 
το tablet ή την τηλεόραση, ανοιγοκλείνετε λιγότερο τα μάτια σας, με 
αποτέλεσμα να ξηραίνονται. Η πολύωρη χρήση υπολογιστή μπορεί να 
αλλοιώσει την σύσταση των δακρύων σας, όπως η μειωμένη παραγωγή βλέννας ή λιπιδίων.

Η ηλικία
Ο βαθμός σοβαρότητας της ξηροφθαλμίας αυξάνεται με την ηλικία. Αυτό οφείλεται εν μέρει και στο γεγονός ότι οι ηλικιωμέ-
νοι συχνά πάσχουν από ορισμένες ασθένειες που επιτείνουν το πρόβλημα ξηροφθαλμίας. Σε αυτές περιλαμβάνεται ο σακ-
χαρώδης διαβήτης, οι ρευματισμοί κ.α.

Οι αλλεργίες
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που προκαλούν την ξηροφθαλμία. Η αλλεργία, μπορεί να είναι ένας από αυτούς. Αναλόγως σε 
τι έχετε αλλεργία, μπορείτε να ακολουθήσετε μια ποικιλία θεραπειών που να ανακουφίζουν και τα συμπτώματα της αλλερ-
γίας αλλά και της ξηροφθαλμίας.

Η εμμηνόπαυση
Κατά τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση, αλλά και κατά τη διάρκεια της, το σώμα σας θα υποστεί πολλές ορμονικές αλλαγές. Ένα 
από τα λιγότερο γνωστά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης είναι η ξηροφθαλμία. Στην περίπτωση που έχετε συμπτώματα όπως 
τσούζουν τα μάτια σας, κοκκινίζουν και τα νιώθετε κουρασμένα, ενώ είστε στην εμμηνόπαυση συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Χρήσιμες συμβουλές
Πίνετε πολλά υγρά (νερό, χυμούς ή τσάι). Με αυτόν τον τρόπο, τα μάτια σας θα παραμείνουν ενυδατωμένα εκ των έσω. Εξα-
σφαλίστε ότι η υγρασία του χώρου σας είναι επαρκής τοποθετώντας δοχεία νερού στο σπίτι ή με τη χρήση υγραντήρα. Προ-
σπαθήστε να περιορίσετε την εργασία στον υπολογιστή ή κάνετε συχνά διαλείμματα. Διαβάζετε και παρακολουθείτε τηλεό-
ραση με σχετικά χαμηλό φωτισμό. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα τεχνητά δάκρυα. Πολλά τεχνητά δάκρυα που κυκλοφο-
ρούν στο εμπόριο μπορεί να ανακουφίζουν προσωρινά από τα συμπτώματα της ξηροφθαλμίας, αλλά το ενοχλητικό πρό-
βλημα επανέρχεται. Στα φαρμακεία, ωστόσο, υπάρχουν τεχνητά δάκρυα που παρέχουν οσμωπροστασία, χρησιμοποιούν, 
δηλαδή, συμβατές διαλυμένες ουσίες που διεισδύουν βαθιά κάτω από τη δακρυϊκή στοιβάδα στα οφθαλμικά επιθηλιακά 
κύτταρα για να τα προστατεύσουν.Αν εργάζεστε σε υπολογιστή για να περιορίσετε το πρόβλημα κάνετε ένα διάλειμμα 20 
δευτερολέπτων από την οθόνη κάθε 20 λεπτά, εστιάζοντας σε κάτι που βρίσκεται 20 και παραπάνω μέτρα μακριά. Βάλτε μια 
ειδοποίηση στο κινητό σας για να μην το ξεχνάτε. 

Ξηροφθαλμία: Το τεστ που αποκαλύπτει το 
πρόβλημα

Όσο ο καιρός κρυώνει και οι ημέρες γίνονται μικρότερες μπαίνοντας στον χειμώνα, αρκετοί 
άνθρωποι παρατηρούν ότι έχουν μειωμένη ενέργεια και αισθάνονται λιγότερο ευδιάθετοι από 
ό,τι συνήθως. Και ενώ τα συναισθήματα αυτά μπορεί να είναι προσωρινά για κάποιους, περί-

που ένας στους τρεις ανθρώπους παλεύουν τακτικά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες με ένα 
είδος κατάθλιψης που λέγεται εποχιακή συναισθηματική διαταραχή (SAD).
Τα συμπτώματα μπορεί να ποικίλλουν από ήπια έως σοβαρά και συνήθως περιλαμβάνουν:
Πεσμένη διάθεση
Απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης από πράγματα που πριν απολάμβαναν
Αλλαγή στην όρεξη για φαγητό (συνήθως τρώνε περισσότερο)
Αλλαγές στον ύπνο (συνήθως περισσότερος ύπνος)
Αίσθημα αναξιότητας
Οι ερευνητές δεν είναι σαφείς όσον αφορά στις αιτίες της SAD, αλλά κάποιες έρευνες υποδεικνύουν 
ότι μπορεί να οφείλεται σε υπολειτουργικό υποθάλαμο (την περιοχή του εγκεφάλου που ρυθμίζει 

βιολογικές διαδικασίες όπως η διάθεση, ο ύπνος και η όρεξη) ή στην παραγωγή υπερβολικής 
μελατονίνης (ορμόνη που ελέγχει τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης, η οποία παράγεται από 

την επίφυση του εγκεφάλου). 
Ορισμένοι ερευνητές έχουν, επίσης, διατυπώσει τη θεωρία ότι μπορεί να 

οφείλεται στον διαταραγμένο κιρκαδιανό ρυθμό -τη φυσική, εσωτερική 
διαδικασία που ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης.

Βέβαια, είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν 
ρόλο. 
Για παράδειγμα, έρευνες έχουν υποδείξει ότι οι γυναίκες είναι πιθα-
νότερο να βιώσουν την εν λόγω διαταραχή -αν και, λόγω έλλειψης 
συγκεκριμένων στοιχείων, δεν είναι βέβαιο αν πράγματι υφίστα-
νται αυτές οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων και γιατί.

Γιατί χαλάει η διάθεσή μας όσο 
χειμωνιάζει;

υγεία



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ26 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

26 Νοεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com



27ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ26 Νοεμβρίου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ28 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

26 Νοεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

Με μεγάλη χαρά και λαμπρότητα διορ-
γανώθηκε το πρώτο εορταστικό δεί-
πνο στην ελληνική παροικία του 
Τορόντο από το Hellenic Heritage 

Foundation και η Hellas News ήταν εκεί. Το περα-
σμένο Σάββατο, λοιπόν, στην πολυτελή αίθουσα 
του Palais Royale περίπου 200 Έλληνες είχαν την 
ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο και γευ-
στικότατο δείπνο και να χορέψουν στους ρυθ-
μούς που είχαν ετοιμάσει η Μιχαλίτσα Κατσιλίρα 
και ο Σταύρος Κανίχης με τη μπάντα τους.
Την βραδιά έκαναν ακόμη πιο λαμπερή η παρου-
σία της Πρέσβεως της Ελλάδος στον Καναδά, κα 
Κωνσταντίνας Αθανασιάδου, του Αρχιεπισκό-
που Καναδά κ.κ. Σωτήριου, του Γενικού Προξέ-
νου της Ελλάδος στο Τορόντο, κ. Βίκτωρα Μαλι-
γκούδη αλλά και άλλοι γνωστοί κι επιτυχημένοι 
Έλληνες επιχειρηματίες της παροικίας μας όπως 
θα δείτε και στο φωτορεπορτάζ που ακολουθεί.
Αμέσως μετά το δείπνο και πριν ανάψει το κέφι ο 
πρόεδρος του HHF, κ. Τόνυ Λουράκης παρουσί-

ασε την Ελληνίδα Πρέσβη η οποία μεταξύ άλλων 
είπε πως στα μάτια των ομογενών που συνά-
ντησε στην εκδήλωση είδε την ελληνική ψυχή 
και πως ανυπομονεί να συνεργαστεί μαζί τους. 
Ακόμη, υποσχέθηκε πως ο Πρωθυπουργός της 
Ελλάδας θα επισκεφθεί για πρώτη φορά τον 
Καναδά.
Στην συνέχεια ακολούθησαν η αποδοχή του 
HHF Graduate Fellowships στους δύο απόφοι-
τους του Πανεπιστημίου του Γιορκ, Αλέξανδρου 
Χαρμαντά και Τζέισον Ροδόπουλου. Επιπλέον 
βραβεύτηκαν και αναγνωρίστηκαν για την υπο-
δειγματική τους προσφορά στον Ελληνισμό και 
την Ελληνική Κοινότητα ευρύτερα, πέντε πρώην 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του HHF, τα 
οποία αναγνωρίστηκαν ως Επίτιμα Μέλη του 
HHF. Αυτοί ήταν οι κύριοι Ιωάννη Δάγονας, Γιώρ-
γος Δανός, Τέρυ Τσιάνος, Βασίλης Κανελλόπου-
λος και Ανδρέας Παπαδάκος. Ο κ. Παπαδάκος, 
που είναι  επίσης κι ένα από τα ιδρυτικά μέλη 
του οργανισμού απεύθυνε δυο λόγια προς τους 

παρευρισκόμενους για το πως ξεκίνησε ο οργα-
νισμός.
Τέλος, ο κ. Λουράκης παρουσίασε εν συντομία 
το τι θα ακολουθήσει από τα σχέδια του HHF κι 
ένα από τα πιο αξιέπαινα σημεία της ομιλίας του 
ήταν πως τον Μάρτιο 2022 στο Royal Ontario 
Museum θα μας «επισκεφθεί» ένα αρχαιοελ-
ληνικό γλυπτό από το Μουσείο της Ακρόπολης 
και θα παραμείνει στην έκθεση του ROM ως τον 
Σεπτέμβριο του 2022. Ακόμη, ενημέρωσε πως ο 
στόχος για το ιστορικό αρχείο στο Πανεπιστήμιο 
του Γιορκ είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί 
καθώς έχουν μαζευτεί $1,2 εκατομμύρια από τα 
$1,4 εκατομμύρια που χρειάζονται. Είναι πραγ-
ματικά μια τεράστια επιτυχία για το HHF καθώς 
να σας υπενθυμίσουμε πως κάτι τέτοιο συνέβη 
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εύγε στον 
πρόεδρο, κ. Τόνυ Λουράκη κι ολόκληρο το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του HHF που καταφέρνει να 
διαιωνίζει τον ελληνισμό.
Χρόνια πολλά και του χρόνου!

Πρώτο μετά πανδημίας 
Χριστουγεννιάτικο δείπνο από το HHF

Ο κ. Άντυ Παπαδάκος, ιδρυτικό μέλος τoυ HHF

Ο κ. Άντυ Παπαδάκος, ιδρυτικό μέλος τoυ HHF, 
τιμήθηκε για την προσφορά του

Το βραβείο αναγνώρισης για τον κ. Ιωάννη 
Δάγονα παρέλαβαν μέλη της οικογένειας του

Ο Τζέισον Ροδόπουλος, απόφοιτος του 
Πανεπιστημίου Γιορκ, λαβαίνει το HHF Graduate 
Fellowships, από τον πρόεδρο του HHF, κ. Τόνυ 

Λουράκη και τον Δρ. Σάκη Γκέκα

Ο Αλέξανδρος Χαρμαντάς, απόφοιτος του 
Πανεπιστημίου Γιορκ, λαβαίνει το HHF Graduate 
Fellowships, από τον πρόεδρο του HHF, κ. Τόνυ 

Λουράκη και τον Δρ. Σάκη Γκέκα

Η Πρέσβυς της Ελλάδος στον Καναδά, κα 
Κωνσταντίνα ΑθανασιάδουO Αρχιεπίσκοπος Καναδά κκ Σωτήριος O πρόεδρος του HHF, κ. Τόνυ Λουράκης

ΤΟΝΥ ΛΟΥΡΑΚΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
& ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΡΟΓΛΙΔΗΣ

Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ HHF ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠΕΡΟΧΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ

Η κα Ειρήνη και ο κ. Θόδωρος Κερογλίδης

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Μεγάλη και φέτος η επιτυχία του χορού του 
μεγαλύτερου οργανισμού της παροικίας μας

Η κα Παναγιώτα Κατσιλίρα με την παρέα της

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρας Μαλιγκούδης, ο κ. Άντυ 
Παπαδάκος, ο κ. Διονύσης Πρωτόπαππας, Ανώτερος Επίτροπος 
Εμπορίου στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Τορόντο και ο 

κ. Ανδρέας Μπατάκης

Η οικογένεια Κερογλίδη

Στην μέση η Πρέσβυς της Ελλάδος στον Καναδά, κα Κωνσταντίνα 
Αθανασιάδου, με τον Γενικό Πρόξενο στο Τορόντο, κ. Βίκτωρα 

Μαλιγκούδη και τον κ. Γιώργο Κερογλίδη

Παρέα συναδέλφων από το Πανεπιστήμιο του Γιορκ

Ο πρόεδρος του HHF, κ. Τόνυ 
Λουράκης με τον κ. Ανδρέα 

Μπατάκη

Ο κ. Νίκος και Βούλα Σκέντζος με την κόρη 
τους Μαρία

O κ. Θόδωρος και η κα Ειρήνη Κερογλίδη με τον κ. Γιάννη 
και Πόλι Λουράκη

Από τα αριστερά ο κ. Γιώργος Κερογλίδης, ο κ. Άντυ 
Παπαδάκος κι ο κ. Κώστας Καλόγηρος

Ο πρόεδρος, κ. Τόνυ Λουράκης, με την οικογένεια Τζον Παπαδάκη

Η κα Παρθένα (Πάτυ) Κερογλίδης κι ο κ. 
Κώστας Καλόγηρος

Ο κ. Γιώργος Κερογλίδης με τον κ. Νίκο 
Σκέντζο
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Ελληνικά νιάτα πρωτοστατούν. Είναι υποχρέωση 
να είμαστε κοντά στους αγώνες τους

Η Μιχαλίτσα Κατσιλίρα και ο Σταύρος Κανίχης με την 
μπάντα τους ανέλαβαν την διασκέδαση To τραπέζι του προέδρου, κ. Τόνυ Λουράκη

Η κα Πάτυ Κερογλίδης στο τραπέζι με τον κ. Βασίλη Τσιάνο, πρόεδρο 
του The Greek Canadian Board of Trade και τον κ. Κώστα Καλόγηρο, 

από το HHF Next Gen

Στο τραπέζι των επισήμων διακρίνονται η Πρέσβης της Ελλάδος, Κωνσταντίνα 
Αθανασιάδη, ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κκ Σωτήριος, ο Γενικός Πρόξενος, κ. 
Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ο κ. Διονύσης Πρωτόπαππας, Ανώτερος Επίτροπος 

Εμπορίου στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Τορόντο, η κα Μπέτυ 
Σκουτάκη και ο κ. Άντυ Παπαδάκος Το τραπέζι της οικογένειας Κερογλίδη

Διακρίνονται ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ.κ. Σωτήριος, ο Γενικός 
Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, η κα Μπέτυ Σκουτάκη, η κα 

Παναγιώτα Κατσιλίρα και ο κ. Διονύσης Πρωτόπαππας, Ανώτερος 
Επίτροπος Εμπορίου στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Τορόντο

Η Μιχαλίτσα Κατσιλίρα και ο Σταύρος Κανίχης με την 
μπάντα τους ανέλαβαν την διασκέδαση 

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στον 
Καναδά, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, με τη κα 

Μπέτυ Σκουτάκη και τον κ. Θέμη Αραβοσιτά

Η Πρέσβυς της Ελλάδος στον Καναδά, κα Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, με τον 
Αρχιεπίσκοπο Καναδ κκ Σωτήριο, την κα Ειρήνη Κερογλίδου και τον κ. 

Διονύση Πρωτόπαππα, Ανώτερος Επίτροπος Εμπορίου στο Γενικό Προξενείο 
της Ελλάδος στο Τορόντο

Η Πρέσβυς της Ελλαδός στον Καναδά, κα Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, με την κα 
Ειρήνη Κερογλίδου, την κα Μπέτυ Σκουτάκη, την κα Μάρω Καχριμανίδου και τον 

Γενικό Πρόξενος της Ελλάδος στο Τορόντο, κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη

Ο κ. Τζον Παπαδάκης με την οικογένεια του
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Black Friday
Ο ξενόφερτος θεσμός…

Έ
φτασε η περιβόητη Black Friday...
Επιχειρήσεις και καταστήματα δια-
θέτουν και πάλι ελκυστικές - όπως 
διατυμπανίζουν - προσφορές στο 

πλαίσιο της «Μαύρης Παρασκευής». 
Το εγχείρημα που υιοθετήθηκε επιτυ-
χώς σε όλες σχεδόν τις δυτικές χώρες (η 
Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση) ξεκινά στις 
26 Νοεμβρίου. 
Ο όρος Black Friday κατά το «έθιμο», έχει 
τις ρίζες του στη δεκαετία του1960 όταν 
τα λογιστικά φύλλα και οι αποδείξεις ήταν 
ακόμη χειρόγραφα και τα καταστήματα 
είχαν δύο χρώματα μελανιού για να κατα-
γράφουν τα στοιχεία. Με κόκκινο γρά-
φονταν οι ημέρες με αρνητικό ισολογι-
σμό πωλήσεων και με μαύρο οι ημέρες με 
θετικό απολογισμό. 
Η «Μαύρη Παρασκευή», τελευταία Παρα-
σκευή του Νοεμβρίου όπως έχει καθιε-
ρωθεί, είναι ένας καθαρά Αμερικάνικος 
θεσμός που κηρύσσει την έναρξη των 
Χριστουγεννιάτικων αγορών και προκα-
λεί υστερία στους καταναλωτές, κυρίως 
χαμηλής αγοραστικής δύναμης, με τις 
πολυδιαφημισμένες «μαύρες» προσφο-
ρές. 
Στην ουσία στοιβάζει αξημέρωτα έξω από 
τα καταστήματα πλήθος κόσμου που στο 
τέλος ποδοπατούνται μεταξύ τους για να 
αγοράσουν το περίσσευμα μάλλον των 
εμπορευμάτων, ενώ οι εργαζόμενοι βρί-
σκονται να είναι ακόμα μια φορά τα εξιλα-
στήρια θύματα της εργασιακής δουλείας. 
Όλα αυτά βέβαια στο βωμό του κέρδους 

και του ανταγωνισμού των μεγάλων εμπό-
ρων, οι οποίοι θέλουν να συγκεντρώσουν 
όσο το δυνατό μεγαλύτερο τζίρο.
Βέβαια, για να πούμε και του στραβού 
το δίκιο, στις ΗΠΑ όταν μιλάμε για προ-
σφορές, δεν εννοούμε αυτές που έχουμε 
συνηθίσει εδώ της τάξεως των 30 με 50%. 
Εννοούμε τιμές κάτω του κόστους αγο-
ράς, στους ελάχιστους πάντως πελάτες 
που θα προλάβουν.  Δε λείπουν, εν τω 
μεταξύ, και τα γεγονότα βίας όπως ξυλο-
δαρμοί, μαχαιρώματα ακόμη και πυρο-
βολισμοί, με θύματα άτυχους πελάτες που 
«ευνοήθηκαν» να βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή... 
Ο θεσμός τα τελευταία χρόνια έχει εξα-
πλωθεί και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
και κάθε χρονιά συμμετέχουν όλο και 
περισσότεροι λιανέμποροι. Στον Καναδά 
η «Μαύρη Παρασκευή» έκανε την εμφά-
νισή της το 2011 και θωρείται επινόηση 
των εμπορικών συλλόγων στην προσπά-
θειά τους να αποτρέψουν τους Καναδούς 
καταναλωτές να ταξιδεύουν για ψώνια 
στις γειτονικές ΗΠΑ. Μία καλή ευκαιρία 
για τους τοπικούς εμπόρους να ξεφορτω-
θούν το παλιό κυρίως εμπόρευμα πριν τις 
γιορτές. 
Το online shopping έχει κι’ αυτό διευκολύ-
νει κατά πολύ την αύξηση των πωλήσεων 
καταναλωτικών αγαθών, κυρίως λόγω της 
πανδημίας. 
Πιστεύω πως κάθε προσπάθεια που απο-
βλέπει στην εξοικονόμηση χρημάτων των 
καταναλωτών, ειδικά σε δύσκολους και-
ρούς, είναι πάντοτε καλοδεχούμενη. 
Τα αίτια όμως του συγκεκριμένου θεσμού 
είναι βαθύτερα και πέρα από τις όποιες 
υπερπροσφορές έχουν να κάνει κυρίως 
με το φρούτο της ξενομανίας. Τα τελευ-
ταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς το 
εντονότατο φαινόμενο υιοθέτησης όλων 
των δυτικών εμπορικών εθίμων. 
Ημέρες όπως του Αγίου Βαλεντίνου, των 
Ευχαριστιών, του Σάντα Κλος, της Μητέ-
ρας,  του Πατέρα, της Λευκής Νύχτας, για 
να αναφέρω τις πιο προσοδοφόρες, μπή-
καν για τα καλά στη ζωή μας, προς τέρψιν 
του ταλαίπωρου λαού, με οδυνηρό απο-
τέλεσμα το άδειασμα του ισχνού… πορ-
τοφολιού!

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ 
ΠΡΕΣΒΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ κα 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 
ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΜΑΣ 

Π
αρουσία του Γενικού Προξένου 
κι αντιπροσώπων του ομογενει-
ακού Τύπου από τις εφημερίδες 
«ΠΑΤΡΙΔΕΣ»,  «HELLAS NEWS» 

και «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» έλαβε χώρα 
μια δίωρη συνάντηση/συζήτηση με την νέα 
πρέσβη της Ελλάδος στον Καναδά, κα Κων-
σταντίνα Αθανασιάδου. 
Η εντύπωση μου από την νέα Πρέσβη είναι 
οι τεράστιες γνώσεις της αλλά και η διπλω-
ματική της παρουσία σε σημαντικές χώρες 

του κόσμου, που αντιπροσωπεύει την εκά-
στοτε ελληνική κυβέρνηση και κατ’ επέ-
κταση τα συμφέροντα της πατρίδος μας σε 
όποια χώρα υπηρετεί.
Την καλωσορίζω με την σειρά μου στον 
Καναδά και θα έχουμε κάποια στιγμή την 
ευκαιρία να μιλήσουμε και με λεπτομέ-
ρειες για την παρουσία της και την δημι-
ουργική εργασία της στην χώρα που 
ζούμε.
ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ κα ΠΡΕΣΒΗ.

Η νέα πρέσβης, κα Αθανασιάδου, συναντήθηκε και με την Βουλευτή κα Έφη Τριανταφυλλοπούλου

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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Ό
ταν ο πρωθυπουργός της μητέρας 
Ελλάδας απευθύνεται με διάγγελ-
μα προς τους συμπολίτες του εί-
ναι δύσκολο να το αγνοήσεις και 

ακούοντας τον είναι φύσει αδύνατον να μην 
σε ωθήσει, με τα λεγόμενα του, αξιοπρεπώς 
να τον κριτικάρεις.
Καταρχάς εμφανισιακά ήταν για κλάματα. 
Λες και τον είχαν δείρει καμιά δεκαριά 
νοματαίοι και μετά τον  έριξαν και σε μια 
παγωμένη  στέρνα, εκεί κάπου στις παρυ-
φές του Λυκαβηττού, για να τον ξεπλύνουν 
από τα αίματα.  Όταν μετά την ψυχρολουσία 
κατάφερε να βγει, αμέσως εμφανίστηκε στο 
γυαλί και σαν κλαμένο και κακομαθημένο 
παιδάκι άρχισε να επαίρεται  και να παρα-
πονιέται.
Είναι τραγελαφικό και αξιοθρήνητο να γίνε-
σαι μάρτυρας μιας αξιολύπητης πρωθυ-
πουργικής καρικατούρας.
Αλλά το μεγάλο ερώτημα που αναμφίβολα 
βασανίζει όλους μας είναι το εξής. Γιατί οι 
αυλικοί του Ζαππείου και οι συμβουλάτο-
ρες και οι ειδικοί χαραμοφάηδες που σκοπό 
έχουν την λαμπρή εικόνα του αρχηγού του 
κράτους, τον επέτρεψαν να εμφανιστεί 

μπροστά στον Ελληνικό λαό σ’ αυτό το χάλι;
Μήπως οι αυλοκόλακες, “και σύ Βρούτε”, 
τον έσυραν στην Ρωμαίϊκη αρένα και τον 
άφησαν αβοήθητο να αυτοσπαραχθεί από 
την ίδια του την υπέρμετρη αλαζονεία και 
τον άφησαν έρμαιο στις ορέξεις της πολι-
τικής αρένας που αρέσκεται κανιβαλιστικά 
να κατασπαράζει όλους αυτούς που εισέρ-
χονται, χωρίς να είναι καλά προετοιμασμέ-
νοι να αντιμετωπίσουν τα θηρία που γρυλί-
ζουν και να ικανοποιήσουν τον κόσμο που 
συγκεντρώθηκε στις κερκίδες και διψά για 
αίμα και θέαμα.  
Με το που τον είδα, αγαπητοί μου φίλοι, 
αναρωτήθηκα, γιατί τόσο θυμωμένος, 
μήπως τον μάλωσε η Ντόρα, ή μήπως η 
Άνγκελα με το αιμοβόρο ύφος, ή λέτε να 
είδε μια οπτασία ένα όραμα τον συνονό-
ματο του και να τον κατσάδιασε για τις τόσες 
αστοχίες του.
Είχαμε λίγο πιο πριν , αυτόν τον αριστερόδε-
ξιό που απεχθανόταν τον λαιμοδέτη. Έχουμε 
τώρα αυτόν που εκπροσωπεί την λαϊκούρα 
υποτίθεται και βγαίνει σε διάγγελμα προς 
τους συμπολίτες του, μέσα στο καταχείμωνο 
χωρίς σακάκι, χωρίς κοκκινάδι και ήταν 

ολοφάνεροι οι μώλωπες, και προπάντων 
ξέχασε, ή δεν τον συμβούλεψαν οι αισθη-
τικοί που επισκέφθηκε να φορέσει και την 
χαμογελαστή μάσκα. 
Βάλε μια μάσκα κύριε πρόεδρε της κυβέρνη-
σης με ένα πλατύ χαμόγελο και αν δεν έχετε 
τέτοιες αποκριάτικες μασκούλες στο γρα-
φείο σας σας συμβουλεύω εγώ ο άμισθος 
συμπολίτης σας, (όχι συνέλληνας, γιατί μπο-
ρεί να βγάλετε και σπυράκια αναφυλαξίας), 
να το κάνετε. 
Τώρα που θα πάρετε τα 42 δις, χορηγή-
στε εσείς ο ίδιος ένα ποσό για την αγορά 
μασκών. Μην και ξοδέψετε όλα αυτά τα 
λεφτά, στις ανεμογεννήτριες και στα πρά-
σινα άλογα, ή μάλλον στην πράσινη ανά-
πτυξη όπως σας αρέσει να την παρουσιά-
ζετε.
 Είναι βιολογική ανάγκη. Είναι θέμα ζωής 
και θανάτου. Νίκης ή ήττας. Σας το λέω εμπι-
στευτικά ότι οι μάσκες θα σας βοηθήσουν 
να κατανικήσετε τον αντίπαλο σας τον Αλέξις 
στις αργυρώνητες δημοσκοπήσεις. Αλλά για 
να το πετύχετε πρέπει να ξοδευτείτε, δηλαδή 
όχι εσείς, με δικά σας λεφτά που βγάζετε 
με τόσο ιδρώτα όλα αυτά τα χρόνια σκλη-
ρής δουλειάς στις κατασκότεινες και υπο-
χθόνιες στοές του δημοσίου. Αλλά, ξέρετε 
εσείς, με τα λεφτά του δημοσίου. Αυτά τα 
δανεικά που όμως είναι πάμφθηνα, χαμηλό-
τοκα. Πώς το λέει ο λαός μας, «τρελάθηκε το 
αφεντικό και τα δίνει τσάμπα”. Τόσο τσάμπα 
χρήμα δεν κυκλοφόρησε ποτέ στις άδειες 
τσέπες των συμπολιτών σου.       
Όταν τον αντίκρυσα θυμήθηκα τον αείμνη-
στο Χάρυ Κλήν. “ Πού πας μωρέ ξυπόλυ-
τος στ’ αγκάθια; Βάλε ένα ζευγάρι ξύλινα 
τσόκαρα, βάλε και ένα αλεξί-σφαιρο για να 
μην σε πιάσουν τα σκάγια του χωρίς λαιμο-
δέτη μονομάχου της ενοικιαζόμενης βίλας 
με πελαγίσια θέα.
Είναι δύσκολοι οι καιροί Κυριάκο, πρέπει 
να προσέχεις πάμπολοι οι εχθροί εντός των 
τειχών. Είναι και αυτός ο αόρατος ιός που 
σε καταπολεμάει, είσαι και συ λίγο απότο-
μος και δεν μπορείς να τον δαμάσεις. Τα 
έχεις βάλει με όλους. Όλοι σε φταίνε. Με τις 
αλλοπρόσαλλες πολιτικές σου τα έχεις κάνει 
μαντάρα. Σαν τα μούτρα σου μετά το στρα-
πάτσο στην στέρνα του Λυκαβηττού. Χώρι-
σες τους Έλληνες σε καλούς και κακούς σε 
εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Είσαι 
ο μοναδικός στον κόσμο, αρχηγός κράτους, 
που έδιωξες από τα νοσοκομεία του πατέρα 
σου χιλιάδες γιατρούς και νοσηλευτές που 
μέχρι εχθές ήταν στις επάλξεις και έσωναν 
ζωές και κρατούσαν την σημαία της ελπί-
δας ψηλά και βοηθούσαν στην μάχη ενά-

ντια στον κορονοϊό. Τα θαλάσσωσες και με 
τα σώματα ασφαλείας. Με την εκκλησία με 
όλες αυτές τις παλινωδίες σου, μάλλον ούτε 
εσύ δεν ξέρεις που στέκεσαι, και είχες το 
θράσος στο διάγγελμα σου να υπερηφανευ-
τείς για την “άρτια οργάνωση που Εγώ...”. 
Εάν υπάρχει ακόμη λίγη αξιοπρέπεια από 
μέρους σου, το λιγότερο που θα πρέπει να 
κάνεις είναι να παραιτηθείς. Γιατί απλά έχεις 
αποτύχει σε όλα τα μέτωπα.
Και μην έχεις ενδοιασμούς και κακεντρέ-
χειες και ανασφάλειες για το μέλλον σου. 
Όλοι μπορεί να πεινάσουμε, αλλά εσύ είσαι 
καλά τακτοποιημένος. Ο κύρης σου, το 
δημόσιο τα μερίμνησε όλα. 
Όσο για τον αριστερό μονομάχο σου μην 
φοβάσαι δεν πρόκειται να σε αντικαταστή-
σει γιατί κι’ αυτός, αν και έβαλε σακάκι για 
να φαίνεται πρωθυπουργικός ξέχασε, ή 
έγινε σκόπιμη παράλειψη, να βάλει την προ-
σωπίδα με το χαμόγελο.
Αυτός εμφανίστηκε στο γυαλί το ίδιο θυμω-
μένος και μάλλον λίγο περισσότερο. Ίσως 
αυτόν να του την έπεσαν καμιά εικοσαριά 
δυσαρεστημένοι σύντροφοι και δεν πρό-
λαβε να ξεθυμάνει  και όρμησε στην τηλεο-
πτική κάμερα και ήταν έτοιμος να την κατα-
σπαράξει. Όσο για το σακάκι δικαιολογείται 
γιατί το παιδί δεν αγοράζει σακάκια με γρα-
βάτες. Έτσι λοιπόν του δώσανε οι επιτελείς 
του να φορέσει ένα ξεχασμένο πανωφόρι 
για τις ανάγκες της τηλεοπτικής εμφάνισης.
 Με την παραίτηση και αυτοκαθαίρεση του 
Κώτσουμήτσου, κλείνει η αυλαία των δυνα-
στειών που καταταλαιπώρησαν την πατρίδα 
μας και μας έφεραν στο χείλος της κατα-
στροφής. 
Ήρθε η σειρά μας να πάρουμε, ο λαός, στα 
χέρια του την εξουσία και να μην ξαναεπι-
τρέψουμε να είμαστε όμηροι και έρμαια  της 
κομματοκρατίας. 
Στις επόμενες εκλογές έχουμε την δυνατό-
τητα για πρώτη φορά με απλή αναλογική 
να εκλέξουμε καινούργια πρόσωπα που θα 
υπηρετήσουν εμάς και όχι τα κόμματα και 
τις βουλιμίες και ορέξεις των αρχηγών τους.
Πρώτο μας μέλημα:
Η κατάργηση του Αθηναϊκού κράτους. 
Διοικητική Αποκέντρωση
Νέο Σύνταγμα.
Εκλογικές Περιφέρειες
Απλή Αναλογική
Η βουλή στην υπηρεσία του λαού και όχι 
υπηρέτες του πολιτικού συστήματος.
Οι πρόσφατες εμπειρίες μας θα πρέπει να 
μας φωτίσουν να πράξουμε το σωστό και το 
πρέπον για την Ελλάδα μας.

Σίμος Λεπτοκαρίδης

Πρωθυπουργικό Διάγγελμα

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
της υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News
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Περικοπές στη σύνταξη 
ομογενών

Η 
γενιά του brain drain αλλά και χιλιά-
δες ομογενείς από Καναδά και Ευ-
ρώπη θα υποστούν αναίτια μείωση 
σύνταξης λόγω της υποχρεωτικής 

«40ετούς διαμονής στην Ελλάδα» που τίθεται 
ως όρος για την εθνική σύνταξη. Η άρση της α-
δικίας που υποσχέθηκε ο Κ. Χατζηδάκης δεν 
μπορεί να αφορά μόνο τους ομογενείς Βορει-
οηπειρώτες και τους προερχόμενους από την 
πρώην ΕΣΣΔ.
Χιλιάδες είναι οι Ελληνες πολίτες που ενώ πλη-
ρούν όλες τις προϋποθέσεις συνταξιοδότη-
σης δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την εθνική 
σύνταξη, διότι ως ομογενείς κι ενώ έχουν 
εργαστεί οι περισσότεροι πάνω από 40 έτη, 
δεν τους αναγνωρίζεται δικαίωμα στο ποσό 
γιατί πρέπει να έχουν και διαμονή 40 χρόνων 
στην Ελλάδα. Αυτή η τήρηση διαφορετικών 
μέτρων και σταθμών για ασφαλισμένους που 
έχουν την ίδια διάρκεια και τους ίδιους χρό-
νους ασφάλισης είναι περισσότερο φανερή 
στους ομογενείς από τη Βόρεια Ηπειρο και τις 
πρώην σοσιαλιστικές Δημοκρατίες τής άλλοτε 
ΕΣΣΔ και της Ανατολικής Ευρώπης.
Αλλωστε, πώς μπορεί να τίθεται ως προϋπό-
θεση για τη χορήγηση της σύνταξης η 40ετής 
διαμονή στην Ελλάδα, όταν τα σύνορα με την 
Αλβανία για τους Βορειοηπειρώτες άνοιξαν το 
1990; Γι’ αυτόν τον λόγο στις 15 Νοεμβρίου, ο 
υπουργός Εργασίας σε συνάντηση που πραγ-
ματοποιήθηκε με τους εκπροσώπους της ομο-
γένειας προανήγγειλε, στο πλαίσιο δεσμεύ-
σεων που έχει αναλάβει ο πρωθυπουργός, 
την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος χιλιά-
δων ομογενών σε σχέση με την αδικία που 
υφίστανται.
«Εδώ και χρόνια υφίσταται μια αδικία για 
τις εθνικές συντάξεις εις βάρος των Ελλήνων 
Βορειοηπειρωτών, αλλά και των Ελλήνων που 
έχουν έρθει από την πρώην Σοβιετική Ενωση. 
Σύμφωνα με τη δέσμευση του πρωθυπουρ-
γού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το θέμα θα αντι-
μετωπιστεί άμεσα από την κυβέρνηση. Το 
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων έχει επεξεργαστεί ήδη σχετικές προτά-
σεις. Θα συζητηθούν αμέσως με το υπουργείο 
Οικονομικών και φυσικά με το Γραφείο του 
Πρωθυπουργού και πολύ σύντομα το θέμα 
θα έχει διευθετηθεί», δήλωσε ο κ. Χατζηδά-
κης. Πρόσθεσε δε ότι με ανάλογο τρόπο, όπως 
αναφέρθηκε στη συνάντηση, θα αντιμετωπι-
στεί και το ζήτημα της χορήγησης του επιδό-
ματος στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Και στην Ευρώπη
Γιατί όμως η υπουργική δέσμευση να αφορά 
μόνο ένα τμήμα των ομογενών; Γιατί η ρύθ-
μιση δείχνει να αφήνει εκτός τους ομογενείς 
από τον Καναδά, από τις κεντροευρωπαϊκές 
χώρες και από άλλες χώρες για τις οποίες «δεν 
υπάρχει ακόμη λογισμικό για την έκδοση των 
διεθνών συντάξεων», όπως είναι η απάντηση 
κάθε φορά που κάποιος αναζητεί να επικοι-
νωνήσει ο ΕΦΚΑ με την ασφαλιστική υπηρε-
σία της χώρας όπου εργάστηκε στο παρελ-
θόν; Ποιες προϋποθέσεις θα ισχύσουν για 
τους χιλιάδες Ελληνες που αναγκάστηκαν να 
μεταναστεύσουν στα χρόνια της οικονομικής 
κρίσης; Kαι γιατί για να θεμελιώσει ένας πολί-

της πλήρη εθνική σύνταξη, ο χρόνος διαμονής 
στην ελληνική επικράτεια ορίζεται στα 40 έτη, 
ενώ για να αποκτήσεις δικαίωμα ψήφου και 
εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλό-
γους του εξωτερικού, στα 35 έτη;
Το τελευταίο ερώτημα επισήμανε παθών, ανα-
γνώστης της «Εφ.Συν.», ο οποίος φρόντισε να 
μας παραπέμψει και στα κατάλληλα νομοθε-
τικά αποσπάσματα, έχοντας ήδη αποστείλει 
σχετική επιστολή και προς τον υπουργό Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, τον 
8387/2016 άρθρο 7 (ΦΕΚ 85 Α), η εθνική 
σύνταξη «καταβάλλεται σε όλους όσοι δια-
μένουν νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον 
δεκαπέντε έτη, μεταξύ του 15ου και του 67ου 
έτους της ηλικίας τους ή του έτους της ηλικίας 
τους στο οποίο, κατά τις οικείες διατάξεις, 
θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης. 
Η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται με τη δια-
δικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση 
άδειας διαμονής στους πολίτες τρίτων χωρών. 
Το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους 
λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που 
υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής 
στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 67ου 
έτους της ηλικίας…».

Κριτήρια
Ωστόσο, σύμφωνα με τον ν. 4648/2019 
(άσκηση εκλογικού δικαιώματος εκλογέων 
που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας) 
και το άρθρο 2, τίθενται σωρευτικά κριτήρια 
για την υπαγωγή-εγγραφή στους ειδικούς 
εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερι-
κού, με πρώτο και κυρίαρχο «να έχουν διαμεί-
νει συνολικά δύο έτη εντός της ελληνικής επι-
κράτειας κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα 
των τελευταίων 35 ετών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης εγγραφής…».
Και για να γίνει ακόμη πιο απτή η διαφορά 
για το πόσο χάνουν οι ομογενείς, πολλοί 
από τους οποίους έζησαν και εργάστηκαν 
τα περισσότερα χρόνια στην Ελλάδα, ο ανα-
γνώστης μας παραθέτει το προσωπικό του 
παράδειγμα: Γεννήθηκε το 1960 και μετανά-
στευσε νόμιμα στον Καναδά το 1978. Επέ-
στρεψε μόνιμα στην Ελλάδα το 1987. Δικαι-
ούται πλήρη σύνταξη στα 62 με εργασία 40 
χρόνων. Εχει βεβαιωμένα 9 χρόνια ασφάλισης 
στον Καναδά τα οποία συνυπολογίζονται για 
τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος 
σύμφωνα με τις διμερείς συμβάσεις κοινωνι-
κής ασφάλειας Ελλάδας-Καναδά (ν.1318/1983 
και ν.2492/1997) καθώς και Ελλάδας-Κεμπέκ 
(ν.1317/1983, ν.1588/1986 και ν.3476/2006).
Οταν συμπληρώσει, το 2022, τα 62 έτη θα 
έχει συνολική εργασία 42 χρόνων και ο πραγ-
ματικός χρόνος διαμονής στην Ελλάδα θα 
είναι 62-15=47 έτη. Αλλά αν αφαιρεθούν και 
τα 9 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στον 
Καναδά, 47-9=38 έτη. Και κατά συνέπεια η 
εθνική σύνταξη θα μειωθεί κατά 2/40. Ο ίδιος 
δε παραδέχεται ότι αποτελεί μία από τις ελά-
χιστες περιπτώσεις που θα υποστεί τη μικρό-
τερη περικοπή. Αραγε τι γίνεται με τις εκατο-
ντάδες δεκάδες άλλες περιπτώσεις ομογενών 
που θα έχουν περισσότερα χρόνια διαμονής 
στο εξωτερικό;
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του 
υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις 

της Hellas News

Ενώσου μαζί του

Π
ως; Τι είπες; Δέν σε αγαπά κανένας; 
Οχι, αδελφέ μου. Μπορεί , αυτου 
στο κρεββάτι του πόνου, που βρίσκε-
σαι, στην ηθική δοκιμασία που περ-

νάς, να νομίζης ότι είσαι μόνος. «Ισως να μη σε 
επισκέπτονται, παρά σπάνια, οι γνωστοί σου. 
Να έρχεται κάπου- κάπου κάποιος από τους 
παλιούς φίλους σου, ενώ οι πολλοί σε λησμό-
νησαν τελείως. Να μελαγχολής ή και να απελπί-
ζεσαι μέσα στη
μαύρη αυτη μοναξιά... 
Και όμως. Υπάρχει Κάποιος που είναι συνεχώς 
μαζί σου. Σε παρακολουθεί με αγάπη. Ακούει 
τους στεναγμούς σου. Βλέπει πώς πονείς, όχι 
τόσον από την αρρώστια σου, όσο από τη 
φοβερή εγκατάλειψι...
Σύ ίσως δεν Τον σκέπτεσαι, δεν Τον αγαπάς όσο 
πρέπει, δεν τον έχεις συνεχώς στην καρδιά σου.
Είναι Εκείνος που με αληθινή στοργή διεκή-
ρυξε: «ού μή σέ άνω ούδ , ού μή σε εγκατα-
λίπω» (Εβρ. ιγ’ 5). Σου έδωσε δηλ. ρητή υπό-
σχεσι, ότι δεν θα σε αφήση ποτέ, ούτε θα σε 
εγκαταλείψη, όπως κάνουν αρκετές φορές οι 
άνθρωποι. 
Μάλιστα. Μπορεί όλοι, γονείς, αδέρφια, φίλοι, 
γνωστοί, να μας λησμονήσουν. Μα o ουρά-
νιος Φίλος ποτέ! Θυμηθήτε με πόση αγάπη μας 
μίλησε; «Υμείς φίλοι μου έστε» (Ιωάν. ιε’ 14). 
Πόσον ενθαρρυντικά αλλά και τονωτικά είναι 
τα λόγια αυτά! Και πόσο τακτικά θα πρέπει να 
τα σκεπτώμαστε!
«Αν στίς δύσκολες στιγμές της ζωής μας, σε 
μια αρρώστια, σε μια αποτυχία στη δουλειά 
μας, σε μια εγκατάλειψι από τους γύρω μας την 
ώρα που η παρουσία τους, η συντροφιά τους, 
ένας λόγος τους, μας είναι τόσο αναγκαίος, δεν 
χάναμε το θάρρος και δέν άρχίζαμε νά παρα-
πονούμαστε ! «Αν, ακόμη καλύτερα, υψώναμε 
τα μάτια μας προς τον ουρανό, ξεχυνόμαστε 
σε μιά θερμή προσευχή και ικεσία πρός Τον 
‘Εσταυρωμένον , τον Αρχηγό των πονεμένων, 
τον αιώνιο Φίλο μας, πόση δύναμι και πόση 
παρηγοριά θα παίρναμε!
Γιατί ; Διότι θα ακούαμε μέσα μας, κατάβαθα, 
τα θεία του λόγια: «Εν τω κόσμω τούτω θλί-
ψιν έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον 
κόσμον» (Ιωάν. ιστ’ 33).
Δεν είναι ο Νικητής του πόνου; Δεν είναι ο 
χορηγός της ειρήνης; Ο Κύριος δεν διώχνει 
την ταραχή και την αγωνία, προσφέροντας 
την παραμυθία Του στην καρδιά μας; Πώς θα 
χάσουμε το θάρρος μας και την αντοχή μας, εφ’ 
όσον συνδεόμαστε στενά μαζί του;
Μάλιστα. «Οσοι καταφεύγουν στον Αναστά-
ντα αντλούν από τον Νικητήν θάρρος, ευψυ-
χία, δύναμι. Αποκτούν ύπομονή. Δείχνουν 
καρτερία στις αντιξοότητες του βίου. Προχω-
ρούν εμπρός, χωρίς δισταγμούς, διότι ξέρουν 
ότι κοντά τους είναι ο Νικητης κάθε πόνου και 

αυτού ακόμη του θανάτου!
ΕΝΩΣΟΥ ΜΑΖΙ ΤΟΥ
Εμείς οι άνθρωποι είμαστε αδύνατοι. Και όταν 
οι θλίψεις ορμούν κατεπάνω μας ή μια ύστερα 
από την άλλη, τα χάνουμε. Νοιώθουμε να σβή-
νουν οι δυνάμεις μας. Και τότε λιποψυχούμε και 
κινδυνεύουμε να βυθισθούμε στο πέλαγος... 
Γιατί; Διότι δεν είναι κοντά μας, δεν φέρνουμε 
μαζί μας τον ‘Αναστάντα.
«Οταν όμως είμαστε ενωμένοι μαζί Του, όταν 
τον φέρνουμε μέσα μας με τη θεία Κοινωνία 
όταν προσφεύγουμε σ’ Αυτόν ταπεινά και με 
εμπιστοσύνη, ποια γαλήνη μας πλημμυρίζει! 
Ακούμε μέσα μας τη φιλική, τη θεία φωνή Του 
«τί τεταραγμένοι εστέ, και διατί διαλογισμοί 
αναβαίνουσιν εν ταις καρδίαις υμών;» (Λουκ. 
κδ’ 38) Γιατί ταράσσεσθε και γιατί αφήνετε στην 
καρδιά σας σκέψεις δειλίας και ολιγοπιστίας;
Θα πητε όμως. “Ωραία όλα αυτά. Αλλά πώς θα 
γίνουν πραγματικότης; Πώς πάνω στα γεγονότα 
θα εφαρμοσθούν;
Την απάντησι μας την δίνει ο ίδιος ο Κύριος: 
«Μείνατε εν εμοί, κάγώ εν υμίν, καθώς το 
κλήμα ου δύναται καρπόν φέρειν άφ’ έαυτού , 
έαν μή μείνη ουτως ούδε ύμείς , έάν μή έν εμοί 
μείνητες» (Ιωάν. ιστ’ 4) ‘ 
Να μείνουμε δηλαδή προσκολλημένοι στο 
Χριστό, ενωμένοι μαζί Του.. με θερμή πίστι, 
με ολόψυχη αγάπη. Και άκόμη. Νά τηρούμε 
το άγιο θέλη μά Του, όσο και αν μας κοστίζη. 
«Εάν τας έντολάς μου τηρήτε, μας έ6εβαίωσε 
και πάλιν ό Σωτήρ , μενείτε εν τη αγάπη μου» 
(Ιωάν. ιε’, 10). Και όταν θα είμαστε οι αγαπημέ-
νοι του Σωτήρος, τότε τι έχουμε να φοβηθούμε 
και σε τι μπορούν να μας βλάψουν οι θλίψεις και 
τα βάσανα;
Αυτό είναι το λάθος πολλών ανθρώπων. Στις 
δύσκολες ώρες της ζωής τους, που πονεί ή 
καρδιά τους, και δεν βλέπουν πουθενά φώς 
και ελπίδα, ενώ μάταια περιμένουν μια θερμή 
συμπαράσταση άπό τους γύρω, στέκουν άμή-
χανοι. Το χειρότερο. Χάνουν το θάρρος τους, 
την υπομονή τους, την δύναμι αντιδράσεως. 
Δεν ξέρουν που να ακουμπήσουν...
Και τούτο γιατί δεν έμαθαν ή λησμόνησαν, ότι 
πέρα και πάνω από τους ανθρώπους στέκει 
ο Μεγάλος, ο Ανίκητος, ο Πανίσχυρος φίλος 
μας, που είναι γεμάτος αγάπη, πρόθυμος να 
μας στηρίξη.
Τι λέτε; Θα του δώσουμε την εμπιστοσύνη μας, 
την θέλησή μας, την καρδιά μας; Θα αλλάξουμε 
ζωής θα σπεύσουμε μετανοημένοι στην ιερά 
έξομολόγησι; Θα μεταλάβουμε των Αχρά-
ντων Μυστηρίων; Θα τον ακολουθήσουμε στο 
δρόμο της αρετης και του αγιασμού; 
Τότε όλα θα αλλάξουν και μέσα μας και στο 
περιβάλλον μας. Και τότε θα νοιώσουμε βαθειά 
τον λόγο του Σωτήρος μας: «Ιδού ‘Εγώ μεθ’ 
υμών είμι πάσας τας ημέρας της ζωής υμών».
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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

Division of DFC Auto Group

Hurry, offer ends November 30th!

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

Rule Winter with Audi Uptown

Lock in up to 2% Loyalty-rate reduction on select models.

© 2021 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2022 Q3/ A4/Q5/Q7 models. *Lease a 2022 Audi A4 Sedan TFSI quattro komfort/2022 Q3 TFSI quattro/2022 Q5 TFSI quattro Komfort/2022 Q7 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$71,750/Q5=$50,050/A4=$45,850/Q3=$40,950 (including $2,550 freight and PDI) 
at Q7=3.98%/Q5=4.48%/Q3=4.48%/A4=4.48% for 48 months (Q7=1.98%/A4,Q3,Q5=2.48% with Loyalty Offer), with monthly payments of Q7=$778/Q5=$548/month/A4=$508/mo./Q3=$198 Bi-weekly (W/Loyalty=$695,$488,$456/mo & $178BWeekly, models respectively. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), 
Q7=$7,088/Q5=$4,888/A4=$4,988/Q3=$4,288 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=$51,543/Q5=$36,592/Q3=$29,650/A4=$34,593 {Loyalty=$47,023/$33,408/$31,743}(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. ** 1% rate reduction plus an additional 1% 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 isavailable on select 2021 Audi Q7 models and is not a limited-time offer. 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 2021 Audi Q7 models.Offer expires on November 30th 2021, and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details.

Plus Get a 5-year/80,000km scheduled maintenance 
plan included

2022 Audi Q7 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$7,088 down payment

Lease from

per month

Lease from

$778† 3.98%†

With Audi Uptown’s
Loyalty Bonus

$695/mo

Lease at 1.98% from

2022 Audi Q3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$4,288 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$198† 4.48%†

With Audi Uptown’s
Loyalty Bonus

$178          

Lease at 2.48% from 

2022 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$4,888 down payment

Lease from

per month

Lease from

$548† 4.48%†

With Audi Uptown’s
Loyalty Bonus

$488/mo

Lease at 2.48% from
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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος 
(B.Sc.Phm) και είμαι ο φαρμακοποιός 
στο φαρμακείο “Apollon” (698 
Danforth Avenue). Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω όλους εσάς που έχετε 
στείλει e-mail ή με έχετε τηλεφώνησει.  
Πολλοί από τους ανθρώπους που 
με καλούν για συμβουλές δεν είναι 
ασθενείς του Apollon και θα ήθελα 
να με στηρίξετε. Είναι πολύ εύκολο 
να αλλάξετε φαρμακείο. Το μόνο που 
πρέπει να κάνετε εσείς είναι να με 
καλέσετε στο 416.463.1195 και εγω θα  
κανονίσω τα υπόλοιπα.

Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για τον θυρεο-
ειδή.
O θυρεοειδής αδένας βρίσκεται κάτω 
από το μήλο του Aδάμ και η βασική 

λειτουργία του είναι η παραγωγή σημαντικών 
ορμονών (T3 & Τ4), οι οποίες επηρεάζουν πολ-
λές λειτουργίες του οργανισμού (της καρδιάς, 
του εγκεφάλου), αλλά και το μεταβολισμό. 
Όταν υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να υπολει-
τουργεί ή να υπερλειτουργεί και να παράγει 
έτσι λανθασμένη ποσότητα ορμονών. 
Όταν η παραγωγή αυτών των δύο ορμονών 
είναι μικρότερη (υπο-θυρεοειδισμός) ή μεγα-
λύτερη (υπερ-θυρεοειδισμός) από όσο πρέ-
πει, υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία του 
θυρεοειδούς.

Παθήσεις του θυρεοειδούς
1) Υποθυρεοειδισμός
Ο υποθυρεοειδισμός είναι η συχνότερη από 
τις θυρεοειδοπάθειες, πέντε φορές συχνότερη 
στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες και ακόμη 
πιο συχνή σε ηλικιωμένα άτομα Τα αίτια του 
υποθυρεοειδισμού είναι πάρα πολλά. Είναι 
περιπτώσεις που φταίει ο ίδιος ο θυρεοειδής 
και τότε λέγεται πρωτογενής, καθώς και άλλες 
στις οποίες δεν φταίει ο θυρεοειδής, αλλά ο 
ίδιος ο εγκέφαλος που δεν στέλνουν μήνυμα, 
δηλαδή την ορμόνη TSH στο θυρεοειδή να λει-
τουργήσει. Σ’ αυτή την περίπτωση ο υποθυρε-
οειδισμός λέγεται δευτερογενής.
Πάντως η κύρια αιτία του υποθυρεοειδισμού 
σε πολλές χώρες είναι η έλλειψη ιωδίου από 
τις τροφές, ενώ στις χώρες που αυτός ο παρά-
γοντας έχει εκλείψει, η κύρια αιτία είναι τα 
αυτοαντισώματα που δημιουργεί ο ίδιος ο 
οργανισμός εναντίον του θυρεοειδούς του.
Σε ποια άτομα είναι πιθανότερο να υπάρχει ή 
να δημιουργηθεί υποθυρεοειδισμός; 
Σε γυναίκες πάνω από 40 ετών. Σε γυναίκες 
έπειτα από τοκετό (postpartum θυρεοειδί-
τιδα). άτομα με υψηλή χοληστερίνη, άτομα 
με κατάθλιψη, άτομα που έχουν θεραπευτεί 
για υπερθυρεοειδισμό στο παρελθόν, συγγε-
νείς ατόμων με αυτοάνοση θυρεοειδοπάθεια, 
άτομα που πάσχουν από άλλη αυτοάνοση 
πάθηση (λεύκη, ρευματοειδής αρθρίτιδα, 
σακχαρώδης διαβήτης κ.λ.π) και σε άτομα που 
έχουν κάνει ακτινοθεραπεία στο κεφάλι ή στο 
λαιμό. 

 ª Συμπτώματα
Τα συμπτώματα αυτά είναι: κόπωση, αύξηση 
του βάρους, ξηρότητα του δέρματος, ευαι-
σθησία στο κρύο, τριχόπτωση, βραχνή φωνή, 
μειωμένα αντανακλαστικά, δυσκοιλιότητα, 
δυσχέρεια στη μνήμη και τη σκέψη, δυσκο-
λία συγκέντρωσης, κατάθλιψη, υπνηλία, μει-
ωμένη γονιμότητα, μυαλγίες, υπερχοληστερι-
ναιμία, βραδυκαρδία.

 ª Διάγνωση
Η εργαστηριακή εξέταση για τη διάγνωση του 
υποθυρεοειδισμού είναι η μέτρηση της θυρε-
οτρόπου ορμόνης (TSH) στο αίμα, η οποία θα 
βρεθεί πολύ αυξημένη, εφόσον λείπουν οι 
θυρεοειδικές ορμόνες Τ4 και Τ3.

 ª Θεραπεία
H θεραπεία του υποθυρεοειδισμού είναι πολύ 
εύκολη. Χρειάζεται ένα χάπι λεβοθυροξίνης 
(Eltroxin, Synthroid) σχεδόν εφ’ όρου ζωής 

και φυσικά χρειάζεται παρακολούθηση, για 
να ελέγχεται αν η δόση της θυροξίνης είναι 
επαρκής.
2) Υπερθυρεοειδισμός
Ο υπερθυρεοειδισμός  είναι επίσης μια  συχνή 
ενδοκρινοπάθεια, πέντε φορές συχνότερη 
στις γυναίκες απ’ ότι είναι στους άντρες, ακόμα 
πιο συχνή στην ηλικία μεταξύ 20 και 40 ετών. 
Τα αίτια του υπερθυρεοειδισμού είναι πάρα 
πολλά. Το συχνότερο όμως είναι η ύπαρξη 
αυτοαντισωμάτων τα οποία έχουν την εξής 
ιδιαιτερότητα: αντί να καταστρέψουν, όπως 
θα περίμενε κανείς, το θυρεοειδή, αντίθετα 
τον διεγείρουν και τον υποχρεώνουν να υπερ-
λειτουργεί.

 ª Συμπτώματα
Άσχετα από την αιτία που προκαλεί τον υπερ-
θυρεοειδισμό, τα συμπτώματα είναι ίδια και 
είναι:
Νευρικότητα, ευερεθιστότητα, αίσθημα παλ-
μών, ταχυκαρδία, εφίδρωση, δυσανεξία της 
θερμότητας, τρόμος, αυξημένη όρεξη αλλά 
απώλεια βάρους, συχνές κενώσεις, κόπωση, 

μυϊκή αδυναμία, δύσπνοια, αϋπνία, διατα-
ραχές περιόδου, ανικανότητα στους άνδρες, 
υπογονιμότητα, αδυναμία συγκέντρωσης και 
νοητικές διαταραχές. 

 ª Διάγνωση
Η διάγνωση του υπερθυρεοειδισμού γίνεται 
με ορισμένες εργαστηριακές εξετάσεις από τις 
οποίες η σπουδαιότερη είναι η μέτρηση της 
TSH στο αίμα, που θα βρεθεί πολύ χαμηλή. 

 ª Θεραπεία
Η θεραπεία γίνεται πρώτα με φάρμακα αντι-
θυρεοειδικά και δεύτερον με εγχείρηση ή 
καταστροφή του θυρεοειδούς με ραδιενεργό 
ιώδιο.

Τροφές που θεραπεύουν ή βλά-
πτουν τον θυρεοειδή

 ª Αλάτι
Ο θυρεοειδής σας χρειάζεται ιώδιο για να λει-

τουργήσει καλά. Η κύρια πηγή ιωδίου για τους 
περισσότερους ανθρώπους είναι το ιωδιούχο 
αλάτι. Βεβαιωθείτε ότι το αλάτι που χρησι-
μοποιείτε είναι πράγματι ιωδιούχο, κάτι που 
μπορείτε να ελέγξετε από την συσκευασία του. 
Το θαλασσινό αλάτι και το αλάτι που χρησιμο-
ποιείται σε συσκευασμένες ή επεξεργασμένες 
τροφές συνήθως δεν είναι ιωδιούχο.

 ª Πράσινα φυλλώδη λαχανικά
Το σπανάκι, το μαρούλι και άλλα πράσινα φυλ-
λώδη λαχανικά είναι καλές πηγές μαγνησίου, 
ενός πολύ σημαντικού μετάλλου σχεδόν σε 
όλες τις διαδικασίες του σώματός σας. Ο θυρε-
οειδής σας χρειάζεται μαγνήσιο για να λει-
τουργήσει σωστά. Η κόπωση, οι μυϊκές κρά-
μπες και οι αλλαγές στον καρδιακό παλμό είναι 
σημάδια ότι δεν έχετε αρκετό μαγνήσιο στον 
οργανισμό σας.

 ª Ξηροί καρποί
Τα κάσιους, τα αμύγδαλα και το πασατέμπο 
είναι μια άλλη εξαιρετική πηγή μαγνησίου. Οι 
ξηροί καρποί βοηθούν τον θυρεοειδή σας με 
δύο τρόπους. Δεν είναι μόνο μια καλή πηγή 

μαγνησίου, αλλά είναι επίσης πλούσια σε 
σελήνιο, ένα άλλο μέταλλο που υποστηρίζει 
το θυρεοειδή.

 ª Ψάρια και θαλασσινά
Τα ψάρια, οι γαρίδες και τα θαλασσινά γενικό-
τερα είναι επίσης καλές πηγές ιωδίου. Χρειάζε-
στε ιώδιο για έναν υγιή θυρεοειδής, αλλά απο-
φύγετε τα φύκια αν έχετε υπερθυρεοειδισμό, 
δηλαδή αν ο θυρεοειδή σας παράγει πολύ από 
την ορμόνη που ελέγχει το μεταβολισμό σας.

 ª Λαχανίδα (κατσαρό λάχανο)
Η λαχανίδα (kale) περιορίζει την ποσότητα 
ιωδίου που φτάνει στον θυρεοειδή σας. Αν 
έχετε χαμηλά επίπεδα ιωδίου, τότε η λαχανίδα 
μπορεί να προκαλέσει προβλήματα του θυρε-
οειδούς. Το κλασικό λάχανο, το μπρόκολο, 
το κουνουπίδι και τα λαχανάκια Βρυξελλών 
(brussel sprouts) μπορεί να έχουν το ίδιο αρνη-
τικό αποτέλεσμα.

 ª Σόγια
Μερικές από τις χημικές ουσίες που υπάρχουν 
σε προϊόντα όπως το γάλα σόγιας θα μπορού-
σαν να επηρεάσουν την ικανότητά του θυρεο-
ειδούς σας να παράγει ορμόνες, αλλά μόνο σε 
περίπτωση που δεν παίρνετε αρκετό ιώδιο. 
Ακριβώς όπως με το κατσαρό λάχανο, εάν τα 
επίπεδα ιωδίου σας είναι καλά, τότε μάλλον 
δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την κατανά-
λωση σόγιας. Το ιώδιο καταπολεμά την επί-
δραση της σόγιας στο θυρεοειδή σας.

 ª Κρέας από όργανα ζώων
Αν τρώτε κρέας από όργανα ζώων, όπως τα 
νεφρά, η καρδιά και το συκώτι μπορεί να 
πάρετε μεγάλη δόση λιποϊκού οξέος. Πρόκει-
ται για ένα λιπώδες οξύ που βρίσκεται τόσο 
σε αυτές όσο και σε άλλες τροφές. Μπορείτε 
επίσης να το βρείτε και ως συμπλήρωμα δια-
τροφής. Αλλά αν πάρετε πάρα πολύ, θα μπο-
ρούσε να διαταράξει τον τρόπο λειτουργίας 
του θυρεοειδούς σας. 

 ª Γλουτένη
Η γλουτένη είναι μια πρωτεΐνη που βρίσκεται 
στο σιτάρι, τη σίκαλη και το κριθάρι. Εκτός και 
αν έχετε διαγνωστεί με κοιλιοκάκη, κατά πάσα 
πιθανότητα δεν θα επηρεάσει το θυρεοειδή 
σας. Η γλουτένη μπορεί να βλάψει το λεπτό 
έντερο των ατόμων με κοιλιοκάκη. Εάν έχετε 
κοιλιοκάκη, ακολουθήστε μια διατροφή χωρίς 
γλουτένη, για να προλάβετε μεταξύ άλλων και 
προβλήματα του θυρεοειδούς.

To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από 
τους ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια 
αυτής της δύσκολης περιόδου, να μας 
τηλεφωνήσετε στο 416.463.1195 για 
να παραγγείλετε τις συνταγές σας λίγες 
μέρες νωρίτερα, ώστε να είναι έτοιμές 
για παραλαβή ή να τις κάνουμε delivery 
σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας 
ασφάλειά, σας ζητάμε να μην έρχεστε 
στο φαρμακείο, εκτός εάν είναι για να 
παραλαβετε τις συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή 
σας.
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Φ
ίλες και φίλοι, το 117ο άλ-
μπουμ «Κάποτε στην Αμερι-
κή», που περιλαμβάνει φω-
τογραφίες αγαπημένων μου 

φίλων, όπως τους απαθανάτισα, με πολλή 
αγάπη, κάποτε στην Αμερική, είναι αφιε-
ρωμένο στο Σύλλογο Ελληνοαμερικανών 
Ιδιοκτητών Ακινήτων Νέας Υόρκης, που 
εδώ και 31 χρόνια, ανήμερα της ημέρας 
των Ευχαριστιών, ανοίγει τη μεγάλη αί-
θουσα του οικήματος του που βρίσκεται 
στην καρδιά της Αστόριας και προσφέρει 
γεύμα αγάπης στους άπορους, στους μο-
ναχικούς συνανθρώπους μας και όχι μόνο, 

ενώ δεκάδες εθελοντές, κυρίως νέοι και 
νέες, αφιερώνουν το χρόνο τους διανέμο-
ντας, τις προηγούμενες μέρες εκατοντά-
δες γαλοπούλες σε άπορες οικογένειες, 
καθώς και έτοιμες μερίδες του παραδοσι-
ακού γεύματος –την Ημέρα των Ευχαριστι-
ών- σε άτομα κυρίως μεγάλης ηλικίας και 
με σοβαρά προβλήματα υγείας. 
Εμπνευστής και δημιουργός αυτού του 
ωραίου φιλανθρωπικού θεσμού, ο άξιος 
Πρόεδρος του Συλλόγου και πολυαγαπη-
μένος μου φίλος, Γιώργος Αλεξίου!
Θερμά Συγχαρητήρια

 αξίζουν στον Πρόεδρο του Υπέροχου 
Συλλόγου, σ το Συμβούλιο του και σε 
όλους τους εθελοντές και εθελόντριες που 
δουλεύουν σαν μια οικογένεια προσφέ-
ροντας μαζί με το καθιερωμένο εορτα-
στικό γεύμα της ημέρας των Ευχαριστιών, 
ΑΓΑΠΗ!!
Στην πολυαγαπημένη μου Ομογένεια, της 
Προσφοράς και της Αγάπης, εύχομαι από 
καρδιάς ευτυχισμένη ημέρα των Ευχαρι-
στιών!!
Υ.Γ Η πρώτη γιορτή των ευχαριστιών εορ-
τάστηκε στα τέλη του 16ου αιώνα σε περι-
οχές του σημερινού Καναδά και από τις 
αρχές του 17ου αιώνα ο εορτασμός άρχισε 
να γίνεται και σε περιοχές των σημερινών 
ΗΠΑ.

ΤΗΣ ΓΩΓΩ ΝΕΦΕΛΗ/ΦΩΤΟ: ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Ημέρα των Ευχαριστιών

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΤΑ ΦΡΑΓΚΕΪΚΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Πωλείται οικόπεδο 4.120τμ 
άρτιο και οικοδομήσιμο, με φανταστική 
πανοραμική θέα στον Κορινθιακό κόλπο

 και στην γέφυρα Ρίου-Αντιρίου
Η τιμή είναι απίστευτη

Τηλ. στην Ελλάδα
011-30-2634301648

 ή 011-30-6987817476
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ 65 ΕΤΩΝ
ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ

ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΣΧΕΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΜΑΚΗ
416-710-5768

Γνωστό Ζαχαροπλαστείο 
της παροικίας μας ζητά
ΠΟΛΥ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
Σίγουρη δουλειά με πολύ καλή αμοιβή 
για τον κατάλληλο. Άμεση πρόσληψη

Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739

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

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ

FULL-TIME MANAGER
ΓΙΑ ΤΟ BANQUET

ΝΑ ΜΙΛΑ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΠΙΣΗΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Line/Grill Cook, Servers

Host/Hostess, Take-Out Cashiers
ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ ΣΤΟ:

careers@flogatoronto.com

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΖΗΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟ

Για λίγες ώρες, 2-3 φορές την εβδομάδα
και τις ώρες που θα μπορεί

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΕΠΑΦΗ ΜΟΝΟΝ ΜΕ E-MAIL

dimitripap2009@hotmail.com
ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ

Ενδιαφέρομαι για γραμματόσημα
 Ελληνικά σφραγισμένα ή ασφράγιστα. 

Πληρώνω τις καλύτερες τιμές. 
Τheodoros Zoumis 1.347.681.1200 
email tedolympiakos@gmail.com

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ/Η

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ

ΜΕ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
1 ΑΝΔΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1 ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ:

416-265-2273
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Π
αρακολουθώντας την συ-
ζήτηση στην Βουλή, στις 
22 Νοεμβρίου 2021, για 
την πανδημία και την ακρί-

βεια, άκουσα τον Πρωθυπουργό, να 
λέει απευθυνόμενος στον κ. Τσίπρα: 
«Εσείς μας βάλατε στα μνημόνια, ε-
σείς καταστρέψατε τις προοπτικές της 
οικονομίας τέσσερα χρόνια παρέα 
με τον κ. Βαρουφάκη και όλα αυτά 
τα οποία κάνατε το πρώτο 6μηνο του 
2015». Τότε, για κάποιο λόγο, θυμή-
θηκα τον Καισάριο Δαπόντε, που είχε 
γράψει: «Το γαρ πολύ της θλίψεως γεν-
νά παραφροσύνην» (Κήπος Χαρίτων). 
Είναι πραγματικά κρίμα, ακόμη και 

στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να ακούγονται λόγια με τα οποία θυσιάζεται η ιστο-
ρική αλήθεια στον βωμό της κομματικής-κυβερνητικής αβελτηρίας. Είναι κρίμα 
και αδικείται ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, όταν καταφεύγει σε πομφόλυγες, 
στην έσχατη, απέλπιδα προσπάθειά του να επιβεβαιώσει τον Ιωσήφ Στάλιν που 
είχε πεί (και δυστυχώς φαίνεται πως είχε δίκιο): «το όπλο των πολιτικών είναι 
η λήθη των λαών». Όμως τα γεγονότα είναι πολύ πρόσφατα ώστε να επιχειρεί-
ται, με πιθανότητες επιτυχίας, η διαστρέβλωσή τους. Είναι τοις πάσι γνωστό ότι 
η χώρα μας μπήκε στην περιπέτεια των μνημονίων το 2010, με δημόσιο χρέος 
299,7 δισ. Ευρώ, (ενώ σήμερα έχει αγγίξει τα 400 δισ. Ευρώ), όμως το πρω-
τεύον ζήτημα εν προκειμένω, δεν είναι τα μνημόνια αλλά οι ευθύνες για την 
χρεοκοπία της χώρας που μας οδήγησε στα μνημόνια. Λυπάμαι που το γράφω 
αλλά δυστυχώς μέχρι και σήμερα, οι πολιτικοί ταγοί του τόπου, δεν έχουν ομο-
λογήσει στους Έλληνες πολίτες τις ευθύνες τους που μας οδήγησαν στην χρεο-
κοπία, εκτός αν κάποιος αφελής δεχτεί ως εξήγηση, εκείνο την περίφημη σοφι-
στεία: «μαζί τα φάγαμε». 
Κατά συνέπεια, θεωρώ πως στην Βουλή των Ελλήνων πέραν των μικροκομμα-
τικών ή και πολιτικών αψιμαχιών που μετά δυσκολίας συγκινούν πλέον, ακόμη 
και τα εμπαθή κομματικά ακροατήρια, είναι επιτακτική ανάγκη οι πολιτικοί ταγοί 
να θυμούνται την περικοπή της μοιχαλίδας από το Ευαγγέλιο: «ὁ ἀναμάρτητος 
ὑμῶν πρῶτος βαλέτω λίθον ἐπ̓  αὐτήν» και τότε, ίσως περιέλθουν σε αυτο-
γνωσία προς όφελος των πολιτών, της πατρίδος, αλλά και αυτών των ιδίων».

Μνήμες μνημονίων

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΤΑ ΦΡΑΓΚΕΪΚΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πωλείται οικόπεδο 4.120τμ 

άρτιο και οικοδομήσιμο, με φανταστική 
πανοραμική θέα στον Κορινθιακό κόλπο

 και στην γέφυρα Ρίου-Αντιρίου
Η τιμή είναι απίστευτη

Τηλ. στην Ελλάδα
011-30-2634301648

 ή 011-30-6987817476

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Είμαι πλήρως εμβολιασμένη και όχι, δεν ξέρω τι περιέχουν - ούτε 
αυτά τα εμβόλια, ούτε αυτά που έκανα ως παιδί.... 
Ούτε τι έχουν μέσα τα hamburgers ή τα hot dogs ή τα φάρμακα για 
άλλες θεραπείες, είτε πρόκειται για καρκίνο, για AIDS, για πολυαρ-
θρίτιδα, είτε για εμβόλια για βρέφη ή παιδιά. 
Επίσης, δεν ξέρω τι περιέχει η ιμπουπροφαίνη, η παρακεταμόλη 
ή άλλα φάρμακα, που θεραπεύουν τους πονοκεφάλους και τους 
πόνους μου και τα οποία χρησιμοποιώ αν είναι ανάγκη.
Δεν ξέρω τι περιέχει το μελάνι για τα τατουάζ, το κρασί ή τα αλλά 
ποτά ή cocktails, το νερό από τη βρύση ή κάθε συστατικό στο 
σαπούνι ή το σαμπουάν μου ή ακόμα και τα αποσμητικά που χρησι-
μοποιώ.

Δεν γνωρίζω τη μακροπρόθεσμη επίδραση της χρήσης κινητού τηλε-
φώνου ή αν το εστιατόριο που μόλις έφαγα, χρησιμοποιούσε ΠΡΑΓ-
ΜΑΤΙΚΑ καθαρά τρόφιμα και έπλενε τα χέρια του.
Εν ολίγοις.... Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν ξέρω και ποτέ δεν 
θα ξέρω...
Ξέρω μόνο ένα πράγμα: 
Ότι η ζωή είναι σύντομη, πολύ μικρή και εξακολουθώ να θέλω να 
κάνω κάτι άλλο από το να πηγαίνω στη δουλειά κάθε μέρα ή να μένω 
κλεισμένη στο σπίτι μου.
Θέλω ακόμα να ταξιδεύω και να αγκαλιάζω τους ανθρώπους άφοβα 
και να βρω λίγη αίσθηση της ζωής «πριν».
Ως παιδί και ως ενήλικη έχω εμβολιαστεί για γρίπη, πνευμονιόκοκκο, 
παρωτίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, ανεμοβλογιά, κοκκύτη και πολλά άλλα. 
Οι γονείς μου και εγώ εμπιστευτήκαμε την επιστήμη και δεν χρειά-
στηκε ποτέ να υποφέρουμε ή να μεταδώσουμε κάποια από τις παρα-
πάνω ασθένειες.
Είμαι εμβολιασμένη, όχι για να ευχαριστήσω την κυβέρνηση αλλά:
* Για να μην πεθάνω από Covid-19.
* Για να μην καταλάβω το κρεβάτι του νοσοκομείου, αν αρρωστήσω.
* Να μπορώ να αγκαλιάζω τους αγαπημένους μου.
* Για να μην χρειάζεται να κάνω PCR ή αντιγονικές εξετάσεις για να 
βγω έξω να χορέψω, να πάω σε εστιατόριο, να πάω διακοπές και 
πολλά άλλα πράγματα που θα ακολουθήσουν....
* Να ζήσω τη ζωή μου.
* Για να είναι ο Covid-19 μια παλιά ανάμνηση.
* Για να είμαστε προστατευμένες/οι.

ΕΙΜΑΙ ΠΛΗΡΩΣ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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Η 
επαρχία κατέγραψε 748 νέα κρού-
σματα σήμερα, από 591 την Τε-
τάρτη και 711 πριν από μία εβδο-
μάδα.

Από τα νέα κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν, 
356 είναι σε μη εμβολιασμένα άτομα, 19 σε 
μερικώς εμβολιασμένα άτομα, 329 σε πλήρως 
ανοσοποιημένα άτομα και 44 αφορούν άτομα 
με άγνωστη εμβολιαστική κατάσταση.
Τέσσερις ακόμη θάνατοι που σχετίζονται με 
τον ιό προστέθηκαν στο σύνολο της επαρ-
χίας σήμερα, ανεβάζοντας τον αριθμό των 

θανάτων από τον COVID-19 στο Οντάριο 
σε 9.985. Οι μονάδες δημόσιας υγείας με 
τον υψηλότερο αριθμό νέων κρουσμάτων 
σήμερα περιλαμβάνουν το Τορόντο (77), το 
Γουίνδσορ (77), το Σίμκοε-Μουσκόκα (55), 
την Περιφέρεια Peel (48), την Οτάβα (45), 
την Περιφέρεια Υόρκης (43) και τη Νοτιο-
δυτική ( 39).
Αυτή την εβδομάδα, η επαρχία άρχισε να 
εφαρμόζει το πρόγραμμα εμβολιασμού της 
για παιδιά ηλικίας πέντε έως 11 ετών και η 
πόλη του Τορόντο.

748 κρούσματα και 4 νέοι θάνατοι στο 
Οντάριο την Πέμπτη

Η 
πόλη του Τορόντο λέει ότι βρί-
σκεται σε πορεία υπέρβασης του 
στόχου μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

Η πόλη λέει ότι οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου το 2019 ήταν 38 τοις εκατό 
χαμηλότερες σε σύγκριση με το 1990.
Έχει θέσει στόχο για μείωση 30 τοις εκατό 
έως το 2020, μείωση 65 τοις εκατό έως το 
2030 και μηδενικές καθαρές εκπομπές έως 
το 2050.
Η πόλη λέει ότι τα οικιστικά, εμπορικά και 

βιομηχανικά κτίρια ευθύνονται για το 57 
τοις εκατό των εκπομπών της, κυρίως λόγω 
του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται 
για τη θέρμανση τους.
Οι μεταφορές είναι η δεύτερη μεγαλύτερη 
πηγή εκπομπών σε ποσοστό 36%, με τη 
βενζίνη για τα οχήματα να είναι η κύρια 
κινητήρια δύναμη των αερίων του θερμο-
κηπίου.
Η πόλη λέει ότι πρέπει να μειώσει γρήγορα 
τις εκπομπές της εάν ελπίζει να πετύχει τον 
στόχο της το 2030

Το Τορόντο στοχεύει στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως 
το 2030

Έ
νας από τους πιο εμβληματικούς 
χώρους του Τορόντο θα ανοίξει α-
νοίγει ξανά τις πόρτες τους αφού 
ήταν κλειστός για περισσότερα α-

πό τρία χρόνια, ενώ υποβλήθηκε σε ανα-
καίνιση ύψους 184 εκατομμυρίων δολα-
ρίων.
Το Massey Hall δεν έχει φιλοξενήσει 
ζωντανή εμφάνιση από τον Ιούλιο του 
2018, αλλά η μακρά αναμονή τελείωσε 
επιτέλους με τους θαυμαστές να αναμένε-
ται να πάρουν την πρώτη τους γεύση από 
τον ανανεωμένο χώρο κατά τη διάρκεια 
μιας ειδικής παράστασης του Gordon 
Lightfoot που έχει προγραμματιστεί για 
το βράδυ της Πέμπτης.
Είναι η πρώτη από τις τρεις συνεχόμε-
νες παραστάσεις του καταξιωμένου τρα-
γουδιστή και τραγουδοποιού, ο οποίος 
έπαιξε επίσης την τελευταία παράσταση 
στο Massey Hall πριν κλείσει λόγω ανα-
καίνισης.
«Είναι μια παραδοσιακή αίθουσα που 
βρίσκεται σε δράση από-
δοσης για περισσότερα 
από 125 χρόνια, επομένως 
το όλο έργο αφορούσε 
την προστασία αυτού 
του άυλου περιουσιακού 
στοιχείου που υπάρχει 
στο αμφιθέατρο, αλλά 
και την αντιμετώπιση των πολ-
λών προκλήσεων που σχετίζονται με την 
ασφάλεια, τη φιλοξενία και την προσβα-
σιμότητα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος  των 
Επιχειρήσεων του Massey Hall, Grant 
Troop, για τις ανακαινίσεις κατά τη διάρ-
κεια συνέντευξης στο CP24 το απόγευμα 

της Πέμπτης. «Όλα αφορούσαν τη βελτί-
ωση των οικονομικών και υποθέτω ότι 
όλα τα στοιχεία που συνδυάζονται με την 
αίθουσα, ενώ δεν επηρεάζουν με κανέναν 
τρόπο αυτή την πολύ οικεία αίσθηση που 
νιώθεις στο αμφιθέατρο. Αυτή η οικει-

ότητα στο αμφιθέατρο είναι κάτι που 
τόσο οι καλλιτέχνες όσο και το κοινό 
αγάπησαν για πάντα όταν ήρθαν στο 
Massey Hall και έτσι ο στόχος μας ήταν 
να το διατηρήσουμε».
Ο Troop είπε ότι έχουν εγκαταστα-
θεί νέες θέσεις σε όλη την αίθουσα, 
συμπεριλαμβανομένων 470 θέσεων 
αφαίρεσης που θα επιτρέψουν έναν 
γενικό χώρο εισόδου για επιλεγμένες 
παραστάσεις που θα μπορούσαν να 

αυξήσουν τη συνολική χωρητικότητα 
του χώρου από 2.550 σε περισσότερες 
από 2.800.
«Βασικά η θέα στην αίθουσα τώρα 
μοιάζει πολύ με αυτή που θα είχαν οι 
θαμώνες όταν μπήκαν για πρώτη φορά 
το 1894», είπε ο Troop. «Αλλά είναι 
πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα νέα 

χαρακτηριστικά ασφαλείας, νέα 
φιλοξενία, επιπλέον σαλόνια 
και μπαρ και περισσότερες από 
αρκετές τουαλέτες. Όλα αυτά 
τα πράγματα που θυμόταν ο 

κόσμος για τον Massey και 
ήταν λίγο απογοητευτικά, 

νομίζω ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά για 
να το αντιμετωπίσουμε».
Το Massey Hall δωρίστηκε στην πόλη από 
τον βιομήχανο Hart Massey.
Κηρύχθηκε εθνικός ιστορικός χώρος το 
1981.

Το Massey Hall θα ανοίξει ξανά μετά από 
ανακαινίσεις ύψους 184 εκατομμυρίων 
δολαρίων



47ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ26 Νοεμβρίου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ48 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

26 Νοεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com



49ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ26 Νοεμβρίου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ50 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

26 Νοεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com



51ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ26 Νοεμβρίου 2021

www.hellasnews-radio.com



LIFE52 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

26 Νοεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

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

Σκαραμαγκάς 1934

Η ελληνική εθνική ομάδα 
ποδοσφαίρου κατά τους 
Μεσογειακούς Αγώνες 

1950

Κωνσταντινούπολη αρχές 1900

Προσφυγόπουλα του 1922 
μάλλον στο Αγρίνιο 

Ιτέα 1913

Μάρτιος 1946, παρατηρητής 
της διεθνούς επιτροπής για 
τις εκλογές σε κουρείο στο 

Χιλιομόδι Κορινθίας
Χαρτοπαίκτες σε καφενείο της 

Νάουσας το 1926

Χίος, Δρόμος στο Πυργί 
1898

Ναός του Ολυμπίου 
Διός , 1912

O Aνδρέας Παπανδρέου υποδέχεται στο 
αεροδρόμιο του Ελληνικού την Ινδή ομόλογό 

του, Ι.Γκάντι, στις 22 Σεπτεμβρίου 1983
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Tiana Musarra:
Οι καμπύλες της“ρίχνουν” το 
Instagram!

Πριν λίγους μήνες 
ανακαλύψαμε την Tiana 
Musarra και οφείλουμε 
να πούμε πως πάθαμε ένα 
ελαφρύ “εγκεφαλικό”, 
καθώς πρόκειται για μια 
γυναίκα με απίστευτες 
καμπύλες, τις οποίες 
χρησιμοποιεί όσο 
καλύτερα μπορεί.

Η μελαχροινη καλλονή, 
η οποία κατάγεται από 
την Νέα Υόρκη, είναι 
μοντέλο εσωρούχων 
και ambassador της 
fashionnova. Όπως θα 
δείτε και στις φωτογραφίες 
παρακάτω, τα οπίσθια είναι 
το δυνατό της σημείο και τα 
προβάλλει με τον καλύτερο 
τρόπο στέλνοντας τους 
σχεδόν ένα εκατομμύριο 
οπαδούς της για κρύο 
ντους.
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Ο 
coach του 
ριάλιτι μο-
ν τ έ λων α-
ν έ β η κ ε 

σ το άλογό του κα ι 
περίμε νε τους παί-
κ τ ε ς γ ια μια φωτο -
γράφιση που θα κά-
νει αίσθηση. Ένα α-
κόμη επεισόδιο του 
Greece’s  Nex t  Top 
Model  θα παρακο -
λουθήσουμε απόψε 
σ τους  δ έκ τ ε ς  μας , 
με τους 11 φιναλίσ τ 
να παλεύουν γ ια να 
π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν  σ τ ο 
ριάλιτ ι. Εμείς ωστό-
σο επιλέξαμε να ε-
σ τ ιάσουμε σ το πό -
σο τα ιριάζουν  αυ -
τά τα concept σ τον 
Γιώργο Καράβα, ο ο-
ποίος είχε αναπαρα-
στήσει επιτυχώς τον 
cowboy σε προηγού-
μενη φωτογράφιση 
του GNTM, «βάζο -
ντας φωτιά» τότε στο 
Ελληνικό Twitter.

Η Αλεξάνδρα 
Παναγιώταρου 
γυμνή στο μασάζ

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου 
μετά την αναστάτωση που είχε 
προκαλέσει την περσινή σεζόν, με 
τα αποκαλυπτικά της πλάνα στην 
«Φάρμα», «βάζει» φωτιά στην 
σκηνή του J2US. o ξανθό μοντέλο 
(Αλεξάνδρα Παναγιώταρου) και 
Influencer σε ένα διάλειμμα με τις 
υποχρεώσεις της χαλαρώνει με 
μασάζ και ποζάρει πάνω στο κρε-
βάτι μόνο με την πετσέτα της και 
μας «τυφλώνει» με τα πλαστικά 
της.

Ο Μ. Γαβράς μίλησε 
για την συνεργασία 
του με τη JLO

Για την καριέρα του στο εξωτερικό, 
την συνεργασία του με την Τζένιφερ 
Λόπεζ και την αλλαγή στο επίθετό του 
μίλησε ο Μάνος Γαβράς. Ο ηθοποιός 
βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή 
Mega Καλημέρα και μίλησε για όλα..«-
Ξεχωρίζω την συνεργασία μου με τη 
Τζένιφερ Λόπεζ, ήταν πολύ καλή. Στο 
Glee ήταν επίσης, πολύ ωραία συνερ-
γασία. Η Τζένιφερ Λόπεζ ήταν υπερβο-
λικά φιλική, προσιτή και απλή. Ο σταρ 
που σε κάνει να νιώθεις άβολα είναι ο 
Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Είχα γνωρίσει και 
τον Αλ Πατσίνο, και ήταν πολύ εξω-
στρεφής και φιλικός», δήλωσε.

Το μεσημέρι της Τρίτης (16/11) η 
Λάουρα Νάργες βρέθηκε στην 
εκπομπή « Ελένη » και αναφέρ-
θηκε, μεταξύ άλλων, στη μεγάλη 
αλλαγή που έκανε στην εμφά-
νιση της και τον εκλεκτό της καρ-
διάς της. Σχετικά με την απόφασή 
της να συμμετάσχει στο «Just The 
Two Of Us», εξήγησε: «Επειδή 
δεν είμαι τραγουδίστρια και 
ζήλευα τη σκηνή του The Voice, 
πήγα στο J2US. Δεν με δυσκο-
λεύει κάτι, να σου πω την αλή-
θεια. Πιο πολύ αγχώνομαι για 
το ελληνικό τραγούδι, γιατί δεν 
είναι τα ακούσματά μου».

Ο Γιώργος Καράβας έγινε 
cowboy για χάρη του 
GNTM

Αποκαλυπτική Δανάη Παππά: 
Η Θεοδώρα από τον Σασμό 

«Η τηλεόραση δεν 
αποτελεί βασική μου 
προτεραιότητα» 

Γ
ια την καριέρα της και τις χρυσές εποχές 
του μόντελινγκ μίλησε η Νάταλι Θάνου.
Το γνωστό μοντέλο και τραγουδίστρια 
παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή 

Mega Καλημέρα και μεταξύ άλλων δε δίστασε 
να αποκαλύψει το μεγαλύτερο ποσό που έχει 
δεχτεί για ένα εξώφυλλο.
«Έχω ζήσει στις χρυσές εποχές του μόντε-
λινγκ. Ήταν εντελώς διαφορετικά, εφόσον 
υπήρχαν τα περιοδικά και κάναμε πολλά εξώ-
φυλλα. Παίρναμε καλά χρήματα. Το μεγαλύ-
τερο ποσό που έχω πάρει για εξώφυλλο ήταν 

10.000 ευρώ», ανέφερε.
Στην συνέχεια, μίλησε για τον ρόλο της ως 
μητέρα. Όπως είπε: «Σταμάτησα το τραγούδι, 
μόλις γέννησα τον γιο μου. Δεν μπορούσα να 
έχω το ίδιο lifestyle, δεν μπορούσα να εμφα-
νίζομαι βράδυ και το πρωί να έχω το μωρό. Ο 
γιος μου είναι 8 ετών, είναι ο απόλυτος έρω-
τας, είναι ο λόγος της ύπαρξής μου». Τέλος, για 
τις φήμες που την θέλουν να έχει χωρίσει με τον 
σύζυγό της, η Νάταλι Θάνου απάντησε: «Αυτό 
είναι λάθος, δεν έχουμε χωρίσει, είμαστε ακόμα 
μαζί».

«Το μεγαλύτερο ποσό που έχω δεχτεί 
για εξώφυλλο ήταν 10.000 ευρώ»

Τ
ην έχουμε αγα-
πήσει για τον αυ-
θορμητισμό της, 
το μόνιμο χαμό-

γελό της και την αισιο-
δοξία της, έχουμε λα-
τρέψει το... ταξιδιάρικο 
Instagram account της 
(@dannouz), αλλά φέ-
τος μας νευριάζει λίγο με 
το ρόλο της ως Θοδώρα 
στο Σασμό που ταλαιπω-
ρεί οποιοδήποτε αρσε-
νικό βρει στο δρόμο της 
και τη χειραγώγηση που 
κάνει στο μικρότερο α-
δελφό της Μανόλη. Στην 
πρώτη της όμως ταινία 
στον κινηματογράφο στο 
ρόλο της ως Αλίκη, θα 
βρεθεί κάποιος που αυ-
τή τη φορά θα ταλαιπω-
ρήσει εκείνη. Η Δανάη 
Παππά πρωταγωνιστεί 
στη νέα ταινία του Στρά-
του Μαρκίδη, «Karditsa 
Forever», η οποία κάνει 
πρεμιέρα αυτές τις ημέ-
ρες, δέκα χρόνια μετά 
την ταινία I love Καρδί-
τσα που είχε σημειώσει 
πολύ μεγάλη επιτυχία.
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Ά
ξιο τέκνο της 
γ ε ν ι ά ς  Z ,  η 
Desiree Schlotz 
γνωρίζει πως να 

αυξήσει τους ακόλουθούς 
της σ το Instagram και 
ταυτόχρονα τον τραπε-
ζικό της λογαριασμό. Με 
καταγωγή από τις Φιλιπ-
πίνες και το Μέριλαντ των 
ΗΠΑ, η 24χρονη δηλώνει 
μοντέλο, influencer, πρω-
ταγωνίστρια ταινιών για ε-
νήλικες και μόνιμη κάτοι-
κος Λος Άντζελες.  Στο παλ-
μαρέ της μετράει συνεργα-
σίες με περιοδικά όπως το 
Maxim, το Volo Magazine 
και το Sixty6 Magazine, αλ-
λά όλα αυτά δεν είναι τίπο-
τα μπροστά στο brand που 
πάει να δημιουργήσει για 
τον ίδιο της τον εαυτό. Η 
Desiree κατάφερε μέσα σε 
λίγο χρονικό διάστημα να 
ξεπεράσει τον μαγικό αριθ-
μό των 1.000.000 followers 
στο Instagram και πλέον μας 
καλεί στο Only Fans.

O 
Tom El l i s  σ ε 
έ ν α  μ ο ν α δ ι -
κό throwback 
κα ι  π ρ α γ μ α -

τ ικά ο τύπος αυτός που 
λ ά τ ρ ε ψ ε ς  σ τ ο  Luc i f e r 
δεν είναι ένας άλλος! Ο 
πρωταγωνισ τής και μή-
λον της έριδος γύρισε το 
χρόνο πίσω και μοιρά-
σ τηκε με τους followers 
τ ο υ  μ ι α  φ ω τ ο γ ρ α φ ί α 
δε ίχ νον τας μας πώς ή-
ταν έν τεκα χρόν ια πριν. 
Θα τον δε ις  με μακριά 
μαλ λ ιά  όλο μπούκ λε ς , 
κάποια κιλάκια παραπά-
νω και το γνωστό του α-
ξύρισ το σ τ ιλάκ ι που έ-
χ ε ι  τ ρε λά ν ε ι  γ υ να ίκε ς 
σε κάθε γων ιά της γης. 
Πρόκε ιτα ι  γ ια έ να φω-
τογραφικό σ τ ιγμιότυπο 
από  ό τα ν  πρωτα γων ι -
σ τούσε το 2010 σ τη σει-
ρά Merlin του BBC, σε 
ρόλο μιας άλλης εποχής.

O Tom Ellis δεν έχει αλλάξει καθόλου 
μετά από 11 χρόνια!

Τ
ι είναι αυτό 
που μας έχει 
λε ίψε ι  πε-
ρισσότ ερο 

στην εποχή της παν-
δημίας; Πολλά μπο-
ρούν να περάσουν α-
πό το μυαλό αλλά όλα 
έχουν ως επίκεντρο 
μία έννοια: Την ελευ-
θερία. Στην ελευθερία 
βρίσκει την απόλυτη 
ευτυχία και η Riquelle 
Pals. «Ελευθερία, αλά-
τι και άμμος στα μαλ-
λιά και όσο είναι δυνα-
τόν λιγότερα ρούχα». 
Το μοντέλο με καταγω-
γή από την Ολλανδία εί-
ναι η Μούσα που κάθε 
φωτογράφος έχει ονει-
ρευτεί. Γεννήθηκε στις 24 
Φεβρουαρίου του 1994 
και έχει συμμετάσχει στο 
Hollands Next Top Model 
το 2011. Εκεί κατέκτησε 
την 3η θέση στο διαγωνι-
σμό αλλά την 1η στις καρ-
διές του ανδρικού κοινού.

Η Desiree Schlotz κερδίζει το 
like σου στο Instagram

Χαμένοι στην έρημο με την Χαμένοι στην έρημο με την 
Junipr KeikoJunipr Keiko

Α
ν δεν έχεις βρεθεί ποτέ στην 
περιοχή Joshua Tree της 
California, τότε υπάρχει μία 
καλή αφορμή για να γνωρί-

σεις την άγνωστη τοποθεσία. Μία το-
ποθεσία στην έρημο της California 
που το Playboy μετέτρεψε σ’ ένα μέ-
ρος γεμάτο πάθος. Βέβαια τα brands 
τα δημιουργούν οι άνθρωποι και σε 
αυτό το ταξίδι είχαμε τους καλύτε-
ρους. Η φωτογράφος Tina Louise ε-

πιμελήθηκε το shooting της Junipr 
Keiko, της newcomer του Playboy.
“Είμ α ι  ή π ια  κα ι  εσ ω σ τ ρ εφ ή ς . 
Πιστεύω ότι η απλότητα είναι δύναμη 
και σε οτιδήποτε κι αν κάνω, το κάνω 
με αγάπη”, αναφέρει κατά τη διάρ-
κε ια της φωτογράφισης η Junipr 
Keiko. Μοντέλο και καλλιτέχνιδα, η 
Junipr δίνει την ψυχή της σε οτιδή-
ποτε αφορά την τέχνη και τη δημι-
ουργία.

Η Riquelle Pals είναι sexy, απρόβλεπτη 
και ταυτίζεται με τον Albert Einstein
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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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Ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας κάθονται στο 
καφενείο όταν πηγαίνει ένας τουρίστας 
και τους λέει:
- Ντου γιου σπικ ιγκλις;
Κοιτιούνται οι δύο τους και απαντάει ο 
Κωστίκας:
- Ιγκλις νο
- Σπρέχεν ζι ντόιτς;
- Ντόιτς νο,  απαντάει ο Γιωρίκας.
- Παρλάρε ιταλιάνο;
- Ιταλιάνο νο, λέει ο Κωστίκας.
- Παρλέ βου φρανσέ;
- Φρανσέ νο,  λέει ο Γιωρίκας.
- Πάρλα εσπανιόλ;
- Εσπανιόλ νο,  λέει ο Κωστίκας.
Απογοητευμένος ο τουρίστας φεύγει και 
λέει ο Κωστίκας στον Γιωρίκα:
- Λέω να πάμε να μάθουμε καμιά ξένη 
γλώσσα.
- Γιατί; ρωτά ο Γιωρίκας.
- Για να μπορούμε να συνεννοηθούμε με 
τους ξένους, απαντά ο Κωστίκας.
Και του λέει ο Γιωρίκας:
- Γιατί αυτός που ήξερε 5 γλώσσες συνεν-
νοήθηκε;

- Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός άντρα 
και του καφέ;
Και οι δύο σου κάνουν τα νεύρα κουρέλια.

Γιατί οι όντρες είναι σαν τα σαλιγκάρια; 
Γιατί έχουν κέρατα, τους τρέχουν τα σάλια 
και νομίζουν ότι το σπίτι είναι δικό τους

Ο τύπος κερδίζει στο Joker 199.999 € 
καθαρά και βολίδα φεύγει για την αντι-
προσωπία της Φεράρι.
- θέλω αυτήν..., λέει στον υπάλληλο και, 
τσουπ, ανοίγει την τσάντα και βγάζει το 
ρευστό. Μετράει ο υπάλληλος και μετά 
του λέει:
- Κύριε, δυστυχώς το αυτοκίνητο κάνει 
200.000 €, με πινακίδες και τα λοιπά....
Ψάχνει στην τσέπη του ο τύπος, τίποτε. 
Στην άλλη, στις μέσα τσέπες, πουθενά 
μονόευρω!
- Περιμένετε, λέει στον υπάλληλο και 
βγαίνει έξω. Βρίσκει ένα περίπτερο και 
λέει στον περιπτερά:
- Σε παρακαλώ, καλέ μου άνθρωπε, σώσε 
με. Όλη μου τη ζωή ήθελα να αγοράσω 
μια Φεράρι και άμα δεν την αγοράσω 
εδώ και τώρα, θα πάθω εγκεφαλικό, θα 
σκάσω, θα ψοφήσω σαν το σκυλί. Το 
καταλαβαίνεις;
- Χάνομαι! Σε ικετεύω, δώσε μου 1 € να 
πάω να την πάρω ΤΩΡΑ και θα στο φέρω 
πίσω αύριο πρωί πρωί! Και ο περιπτεράς:
- Καλά, καλά. Μην τρελαίνεσαι, ρε μεγάλε. 
Να, πάρε 2 € και... πάρε μου και εμένα 
μία!

ΚΡΙΟΣ
Δεν είναι η ιδανική στιγμή για παρορμητι-
κές αποφάσεις αλλά ούτε και για καβγάδες, 
θυμήσου ότι δεν έχεις πάντα σε όλα δίκιο.
Στα επαγγελματικά είσαι σε αναμονή εξε-
λίξεων και λαμβάνεις νέα τα οποία σε ικα-
νοποιούν και σου δίνουν ανακούφιση! Στα 
οικονομικά αναμένεται βελτίωση. 

ΤΑΥΡΟΣ
Το πέρασμα που θα κάνει ο Ερμής στον 
Τοξότη θα σας κάνει λίγο περισσότερο κτη-
τικούς και καχύποπτους σε ότι έχει να κάνει 
με τα οικονομικά σας και κυρίως αυτά που 
προέρχονται από πηγές που δεν έχουν 
σχέση με το κύριο επάγγελμα σας. Ίσως 
κάποιοι να κάνετε τώρα κινήσεις για να 
διεκδικήσετε δυναμικά είτε χρωστούμενα , 
είτε δικαιώματα κληρονομικά κλπ.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Καθώς ξεκινά η εβδομάδα, πάρτε πρωτο-
βουλίες. Έχετε μεγάλη ενέργεια τη Δευτέρα 
και την Τρίτη —  είστε σε θέση να επικοι-
νωνείτε γρήγορα και να δημιουργείτε και-
νούρια σχέδια με ευκολία (φυσικά, με λίγη 
βοήθεια από τους φίλους σας). Την Τετάρτη 
και την Πέμπτη θα χρειαστεί να μειώ-
σετε την ταχύτητά σας, σε κάτι 
πιο χαλαρό. Απροσδόκητα 
εμπόδια θα μπορούσαν 
να μπλοκάρουν το δρόμο 
σας, αλλά με υπομονή 
και κάποιους διανοη-
τικούς ελιγμούς θα τα 
καταφέρετε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στο ξεκίνημα της εβδο-
μάδας αποφύγετε τις υπερ-
βολικές αντιδράσεις. Τη Δευ-
τέρα και την Τρίτη θα μπορούσαν 
να προκύψουν συναισθηματικές προκλή-
σεις,  χάρη στην προσωρινή υπερευαι-
σθησία σας. Εάν μείνετε ήρεμοι, ψύχραι-
μοι και συγκεντρωμένοι, ωστόσο, θα τα 
καταφέρετε μια χαρά. Την Τετάρτη και την 
Πέμπτη αφιερώστε χρόνο στην επαφή με 
τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σας 
– ακόμα και μέσω του διαδικτύου.

ΛΕΩΝ
Έτοιμοι να μάθετε κάτι καινούριο; Η αρχή 
της εβδομάδας σας δίνει αρκετές ευκαι-
ρίες για να ανακαλύψετε ενδιαφέροντες 
ανθρώπους κι εντελώς εκπληκτικές ιδέες 
– και, επιπλέον, θα διασκεδάσετε στη διάρ-
κεια αυτής της διαδικασίας. Την Τετάρτη και 
την Πέμπτη, η εστίασή σας θα στραφεί σε 
σοβαρές σκέψεις σχετικά με την καριέρα και 
τη φήμη σας. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
 Μια αλλαγή στην προοπτική, έστω και κάτι 
μικρό, θα μπορούσε να έχει πολύ θετικά 
αποτελέσματα στη διάθεσή σας. Την Παρα-
σκευή και για όλο το σαββατοκύριακο το 
μυαλό σας είναι γρήγορο κι ο λόγος σας αιχ-
μηρός – στοιχεία που θα ήταν πολύ βοη-
θητικά για να φροντίσετε κάποιες μικρές 
λεπτομέρειες.

ΖΥΓΟΣ
Θα κληθείτε να κάνετε ένα συμβιβασμό 
σε μια διαπροσωπική συνεργασία, καθώς 
ξεκινά η εβδομάδα – αλλά, ευτυχώς, έχετε 
ταλέντο να βρίσκετε τις ισορροπίες.  Τη Δευ-
τέρα και την Τρίτη βρείτε μια λύση όπου 
όλοι θα βγουν κερδισμένοι.  Την Τετάρτη 
και την Πέμπτη θα συνεχίσετε να εστιάζετε 
στις συνεργασίες και τις συμμαχίες, αλλά 
κάποιοι θα σας ζητήσουν να παρέμβετε στις 
υποθέσεις τους. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Έχετε το νου σας για προβλήματα, καθώς 
ξεκινά η εβδομάδα. Είστε γεμάτοι πρωτο-
βουλίες και ενέργεια τη Δευτέρα και την 
Τρίτη – και είναι η κατάλληλη στιγμή για να 
ξεκινήσετε πράγματα – αλλά αυτή η απο-
φασιστικότητα θα μπορούσε να προκαλέ-
σει σύγκρουση, εάν δεν είστε προσεκτικοί. 
Την Τετάρτη και την Πέμπτη δώστε ιδιαίτερη 
σημασία στο να είστε ευέλικτοι. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μπορείτε να πετύχετε σχεδόν οτιδήποτε 
θελήσετε, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Τη 
Δευτέρα και την Τρίτη είστε γεμάτοι ενθου-

σιασμό και μια σχεδόν παιδική δημι-
ουργικότητα, οπότε βάλτε όλη 

αυτή την ενέργεια σε κάτι 
καλό. Την Τετάρτη και την 

Πέμπτη, εστιάστε στην 
ευρύτερη εικόνα. Έχετε 
καταλάβει καλά τι πρέ-
πει να γίνει – και ποια 
στοιχεία πρέπει να 
συγκεντρώσετε για να 

προχωρήσετε. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Την Παρασκευή και το σαββα-

τοκύριακο θα δεχτείτε ανεπιθύ-
μητη προσοχή από επιπόλαια άτομα. Ανα-

γκάστε τους να κόψουν την πολυλογία και να 
μπουν κατευθείαν στο θέμα. Την Κυριακή το 
απόγευμα, ό, τι κι αν συμβεί μην το πάρετε 
προσωπικά. Η διάθεσή σας είναι θετική και 
αισιόδοξη και γοητεύετε τα άτομα που βρί-
σκονται γύρω σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η εβδομάδα ξεκινά με μια αλτρουιστική 
νότα: τη Δευτέρα και την Τρίτη θα βρείτε πολ-
λές ευκαιρίες να βοηθήσετε ανθρώπους που 
το χρειάζονται – κι ό, τι δίνετε, είναι σίγουρο 
ότι θα σας επιστραφεί. Την Τετάρτη και την 
Πέμπτη κυριαρχεί η πλήξη και θα πρέπει να 
προσέξετε. Βρείτε δημιουργικούς τρόπους 
να ταράξετε τα νερά και να σπάσετε αυτή 
τη μονοτονία – ακόμα κι αν το μόνο που θα 
κάνετε είναι να ανταλλάξετε παράξενες ιστο-
ρίες με τους φίλους σας (ευτυχώς που υπάρ-
χει και το διαδίκτυο). 

ΙΧΘΕΙΣ
 Οι επικοινωνιακές σας ικανότητες είναι ασυ-
νήθιστα συντονισμένες και οι άλλοι γοητεύ-
ονται από τα γλυκά σας λόγια. Από την Παρα-
σκευή και για όλο το σαββατοκύριακο θα 
πιεστείτε τόσο από τα πράγματα που έχετε να 
κάνετε, που θα σκεφτείτε να τα παρατήσετε. 
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Με μια σεμνή αλλά ιδιαίτερα 
συγκινητική τελετή ο 
Δήμος Κορδελιού Ευόσμου 
απέδωσε την οφειλόμενη 
τιμή στον σπουδαίο Έλληνα 
μουσικοσυνθέτη και αγωνιστή 
Μίκη Θεοδωράκη, το όνομα 
του οποίου φέρει πλέον το 
μεγαλοπρεπές κτήριο του 
Πολυλειτουργικού Κέντρου 
του Δήμου, της νέας στέγης 
Πολιτισμού που δεσπόζει 
στην κεντρική αρτηρία της 
οδού Μοναστηρίου στη 
δημοτική ενότητα Ελευθερίου 
Κορδελιού, η οποία ξεκίνησε 
και επίσημα τη λειτουργία της.

Τ
η λαμπρή τελετή, η οποία 
πραγματοποιήθηκε με την 
αυστηρή τήρηση των μέ-
τρων προστασίας κατά του 

covid – 19, άνοιξε ο Δήμαρχος Κορ-
δελιού Ευόσμου Κλεάνθης Μανδα-
λιανός, ο οποίος αφού καλωσόρισε 
τους προσκεκλημένους στο νέο δια-
μάντι του Πολιτισμού για ολόκληρη 
την πόλη της Θεσσαλονίκης, ανα-
φέρθηκε στις προσπάθειες της δη-
μοτικής αρχής να ξεπεράσει τις δυ-
σκολίες, ολοκληρώνοντας τις εκκρε-
μότητες που επί χρόνια κρατούσαν 
κλειστή αυτήν την υπερσύγχρονη 
πολιτιστική δομή. «Μετά από χρό-
νια εγκατάλειψης το κτήριο που οι-
κοδομήθηκε και ολοκληρώθηκε ε-
πί δημαρχίας Στάθη Λαφαζανίδη, 

γεμίζει ζωή και τίθεται σε πλήρη 
λειτουργία, κάνοντας πράξη τη δέ-
σμευσή μας για άμεση παράδοση 
του έργου αλλά και πραγματικότη-
τα το όνειρο των συμπολιτών μας» 
τόνισε ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευό-
σμου και πρόσθεσε:
«Βρισκόμαστε λοιπόν στην ευχάρι-
στη θέση σήμερα να ανταμώνουμε 
εδώ σε έναν χώρο που καθίστα-
ται όχι μόνο λόγω της  αρχιτεκτο-
νικής του μορφής  αλλά και λόγω 
της κομβικής του θέσης, πολιτιστικό 
ορόσημο και σημείο αναφοράς για 
την Τέχνη και τα Γράμματα, για ολό-
κληρη την πόλη της Θεσσαλονίκης».

 Ανακοινώνοντας την ομόφωνη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου για την ονοματοδοσία του 
κτηρίου σε «Θέατρο Μίκης Θεο-
δωράκης», ο Δήμαρχος υπογράμ-
μισε πως πρόκειται για μια ιστο-
ρική απόφαση με την οποία το 
εμβληματικό αυτό κτήριο απο-
κτά τη δική του παγκόσμια σφρα-
γίδα και ταυτότητα, κουβαλώντας 
το βάρος ενός μεγάλου ονόματος, 
που σημάδεψε όσο κανείς με το 
μεγαλειώδες έργο του τις ψυχές 
όλων των Ελλήνων. «Υποκλινόμε-
νοι στο μεγαλείο του Μίκη Θεο-
δωράκη, μιας σπουδαίας προ-

σωπικότητας με εθνική και διε-
θνή ακτινοβολία,  τιμούμε ως 
Δήμος την τεράστια προσφορά 
του στον Παγκόσμιο Πολιτισμό, 
με τη βεβαιότητα ότι το έργο του 
και οι κοινωνικοί του αγώνες θα 
συνεχίσουν να μας αφυπνίζουν, 
να μας εμψυχώνουν και να μας 
εμπνέουν. Η τεράστια μορφή του 
ας γίνει σύμβολο της πολιτιστι-
κής και κοινωνικής αναβάθμισης 
του τόπου μας, φωτίζοντας μέσα 
από τις δράσεις που θα φιλοξενή-
σει αυτός ο ξεχωριστός χώρος τις 
καρδιές και τις συνειδήσεις μας» 
τόνισε ο κ. Μανδαλιανός.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η 
δημοσίευση σημαντικών ιστορικών 
ντοκουμέντων, άγνωστων στο ευρύ 
κοινό, τα οποία δεν είχαν μεταφρα-
στεί στα ελληνικά, συμπίπτει με την 

επέτειο των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανά-
στασης. Πρόκειται για την αλληλογραφία του 
κορυφαίου Έλληνα διαφωτιστή Αδαμάντιου 
Κοραή με τον τρίτο Πρόεδρο των Ηνωμένων 
Πολιτειών και συγγραφέα της Διακήρυξης της 
Ανεξαρτησίας Τόμας Τζέφερσον, η οποία έ-
λαβε χώρα τη διετία 1823-1825 και για την ο-
ποία δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς πως 
έως σήμερα ήταν παραμελημένη στη Βιβλιο-
θήκη του Αμερικανικού Κογκρέσου.
Όπως όμως επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μια 
σειρά από σημαντικούς μελετητές της Ιστο-
ρίας και ιδιαίτερα εκείνης της περιόδου, η 
αλληλογραφία Κοραή-Τζέφερσον αποτε-
λεί ένα από τα πιο σημαντικά τεκμήρια της 
θεωρίας της πολιτικής ελευθερίας που ανα-
πτύχθηκε κατά τον 19ο αιώνα. Δημοσιεύε-
ται δε για πρώτη φορά ολόκληρη, σε μετά-
φραση του καθηγητή Περικλή Βαλλιάνου, η 
οποία φιλοξενείται στην επιθεώρηση Athens 
Review of Books.
«Διαπιστώνοντας ότι τα σημαντικά αυτά γρα-

πτά μνημεία ποτέ δεν είχαν προσφερθεί ενι-
αία και ολοκληρωμένα στο ελληνικό κοινό, 
ζήτησα από τον καθηγητή Περικλή Βαλλιάνο 
να τα μεταφράσει», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
εκδότης της επιθεώρησης, Μανώλης Βασι-
λάκης. «Προσεχώς θα κυκλοφορήσουν και 
σε βιβλίο, στο οποίο θα προσθέσουμε και 
το μνημειώδες εκτενέστατο φιλελληνικό 
κήρυγμα του φίλου των Κοραή και Τζέφερ-

σον, Έντουαρντ Έβερετ, που κινητοποίησε τη 
δημοκρατική κοινή γνώμη σε όλη την Αμε-
ρική υπέρ του ελληνικού Αγώνα». Ο Περικλής 
Βαλλιάνος, ο οποίος συνοδεύει τη μετάφραση 
με ένα αναλυτικό δοκίμιο, κάνει από την 
πλευρά του λόγο για «μεγάλη παράλειψη», 
προσθέτοντας πως «η αλληλογραφία αυτή θα 
έπρεπε να είναι κεντρικός πυλώνας της ιστορι-
κής μας παιδείας».

Θέσπις, ο 
πρώτος 
ηθοποιός

Ο 
Θέσπις θεωρείται ο 
πρώτος ηθοποιός 
και ο πατέρας της 
δραματικής τέχνης 

και του θεάτρου.
Καταγόταν από τον ατ τ ικό 
Δήμο της Ικαρίας (σημερινό 
Διόνυσο), σύμφωνα με το 
Πάριο Χρονικό και το λεξικό 
Σούδα, και ήταν σύγχρονος 
του Σόλωνα και του Πεισί-
στρατου. Υπήρξε ο πρώτος 
που δίδαξε δράμα και πήρε 
το πρώτο βραβείο σε δραμα-
τικούς αγώνες στην 61η Ολυ-
μπιάδα (536-534 π.Χ.) και 
συγκεκριμένα  στις 23 Νοεμ-
βρίου του 534 π.Χ., σύμφωνα 
με μία πηγή.
Ο Θέσπις καινοτόμησε κατά το 
ότι είχε την ιδέα να χρησιμο-
ποιήσει τον πρώτο υποκριτή 
(ηθοποιό) στον διάλογο με 
τον χορό. Ανέβαζε τα έργα του 
έχοντας το πρόσωπό του χρι-
σμένο με ψιμύθιο (μακιγιαρι-
σμένο) και αργό τερα επινόησε 
τη χρήση των προσωπείων, 
που τα κατασκεύαζε από ύφα-
σμα. Οι ανάγκες των παραστά-
σεών του απαιτούσαν έναν 
επίπεδο χώρο για το χορό κι 
έναν επικλινή για να κάθονται 
και να βλέπουν οι θεατές. Η 
σκηνή ήταν ένα παράπηγμα, 
στο οποίο άλλαζε ο υποκριτής 
μεταμφίεση.
Ο Θέσπις παρουσίαζε τα έργα 
του πάνω σ’ ένα άρμα, με το 
οποίο επισκεπτόταν τους 
δήμους της Αττικής. Την πλη-
ροφορία μάς τη δίνει ο Ορά-
τιος, που την άντλησε από τον 
Παριανό Νεοπτόλεμο. Σύμ-
φωνα όμως με νεώτερους 
μελετητές, η πληροφορία του 
Ρωμαίου λυρικού ποιητή δεν 
είναι ακριβής, καθότι οφείλε-
ται σε σύγχυση ανάμεσα στη 
διδασκαλία των δραμάτων και 
στα «εξ αμάξης» σκώμματα 
που λέγονταν κατά τις διονυ-
σιακές γιορτές.
Από τα δράματα του Θέσπι-
δος σώζονται μόνο λίγοι στί-
χοι. Ως τίτλοι έργων του ανα-
φέρον τα ι  οι  ακόλουθοι: 
«Άθλα Πελίου ή Φόρβας», 
«Ιερείς», «Ημίθεοι» και «Πεν-
θεύς».

«Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης» στο Κορδελιό

Στα ελληνικά για πρώτη φορά η αλληλογραφία 
Κοραή-Τζέφερσον 
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Μανιταροβόλτες για μικρούς και 
μεγάλους και απρόσμενες διαδρομές στα 
φθινοπωρινά τοπία της Βάλια Κάλντα.

Β
ωλίτης, κανθαρίσκος, αμανίτα του Καί-
σαρα, ύδνο, λυκόπερδο το ασκόμορφο: 
λέξεις που μπορεί να ακούσεις από έναν 
οδηγό βουνού, μια γιαγιά, ένα παιδάκι... 

Στα Γρεβενά όλοι μοιάζουν επιστήμονες. Για την 
ώρα, είναι ο Λευτέρης Ζιούτης που μας δείχνει 
κάποια –βρώσιμα και μη– είδη μανιταριών, κα-
θώς περπατάμε στα πολύχρωμα δάση της κοι-
λάδας Βάλια Κάλντα. Είναι συνοδός φύσης στην 
εταιρεία Overland τα τελευταία οχτώ χρόνια και 
νιώθει περήφανος γι’ αυτό. Η βασική του δου-
λειά ήταν η οικοδομή. Παρόμοια ιστορία ζωής έ-
χουν κάμποσοι εδώ πάνω, αφού τα τελευταία 30 
χρόνια, από όταν ο εκπαιδευτικός Γιώργος Κων-
σταντινίδης και η παρέα του αποφάσισαν να α-
ναδείξουν τα μανιτάρια των Γρεβενών, οι πάντες 
άρχισαν να ασχολούνται με τους ιδιόμορφους 
μύκητες και τη φύση παντοιοτρόπως.  
Υπέδειξαν τα βρώσιμα μανιτάρια στους ηλικι-
ωμένους των χωριών, οι οποίοι έως τότε περι-
συνέλεγαν μόνο κάνα δυο είδη που αναγνώρι-
ζαν, δημιούργησαν τον σύλλογο Μανιταρόφιλοι 
Ελλάδας, διοργάνωσαν σεμινάρια μοιράζοντας τη 
γνώση, ανακήρυξαν τα Γρεβενά επίσημα «μανι-
ταροπόλη» με τη συνεργασία του δήμου – μέχρι 
και μουσική μπάντα έφτιαξαν, τους Μανιταρόκ. 
Τώρα βρίσκεις εδώ εταιρείες δραστηριοτήτων 
που σε πάνε μανιταροβόλτες στην αδιανόητα 
πλούσια φύση του νομού, εργαστήρια μεταποί-
ησης που φτιάχνουν μανιτάρι σε λάδι, μανιτάρι 
σούπα, μανιτάρι γλυκό και λοιπά, ταβέρνες με τις 
δικές τους μανιταροσπεσιαλιτέ, μουσείο μανι-
ταριών, δύο μανιταρογλυπτά μέσα στην πόλη, 
κάποιους κορυφαίους επαγγελματίες μανιταρο-
συλλέκτες, που περνούν τις μέρες τους μέσα στα 
δάση σαν ξωτικά, και ακόμη περισσότερους μανι-
ταρόπληκτους. 

AΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
Πέρα από τη σπουδαιότητα και τη νοστιμιά τους, 
τα άγρια μανιτάρια προσφέρουν κίνητρο να περ-
πατήσει κάποιος στη φύση.  «Πριν, αν δεν ήσουν 
κυνηγός, δεν είχες λόγο να πας στο βουνό», λέει ο 
Ανδρέας Σλιάρας, ιδιοκτήτης του μανιταροεργα-
στηρίου «Ηδύγευστον» στην πόλη των Γρεβενών. 
Καμία σχέση με την κουζίνα δεν είχε. Την απέ-
κτησε συνδυάζοντας τις παραδοσιακές πρακτι-
κές της μητέρας του και τις γνώσεις των τεχνικών 
τροφίμων. Το άλλο εργαστήρι στην πόλη είναι το 
«Μανιταροπροϊόντα Γρεβενών» του Φώτη Παρα-
σκευαΐδη, αντιπροέδρου του συλλόγου και εξαί-
ρετου μάγειρα.
Από τα 7.000 είδη μανιταριών που έχουν κατα-
γραφεί στην Ελλάδα, ο Κωνσταντινίδης έχει εντο-
πίσει στα Γρεβενά πάνω από 2.500. Τα βρώσιμα 
είναι εκατοντάδες, ωστόσο μόνο 10 από αυτά θα 
σερβιριστούν στα εστιατόρια ή θα μεταποιηθούν. 
«Είναι εκείνα που δεν υπάρχει περίπτωση να τα 
μπερδέψεις, κι έτσι μηδενίζεται η πιθανότητα 
δηλητηρίασης. Για να νιώθει ασφαλής ο κόσμος 
–μην ξεχνάτε πως υπήρξαμε ο τρίτος λαός της 
Ευρώπης σε μανιταροφοβία, μετά τους Άγγλους 
και τους Αλβανούς– ό,τι νέο βρούμε το στέλνουμε 
σε μικροβιολογικά εργαστήρια στην Ευρώπη για 
έλεγχο», καταλήγει ο Ανδρέας Σλιάρας.
Φθινόπωρο και άνοιξη είναι οι καλύτερες επο-

χές, γιατί ουσιαστικά το μανιτάρι θέλει υγρασία 
και μέση θερμοκρασία. Τότε οι μανιταρόπληκτοι, 
όπως αυτοαποκαλούνται, εξορμούν στα δάση 
του νομού και του όρους Βόιο, στα σύνορα με 
τον νομό Κοζάνης. «Παππούδες, γιαγιάδες, παι-
διά, φοιτητές, δάσκαλοι, δικηγόροι μαζεύουν 
μανιτάρια. Όλοι ήξεραν τα πορτσίνι. Όταν είπα σε 
κάποιον πελάτη για βασιλομανίταρα (που είναι 
το ίδιο), με κοιτούσε παράξενα. Το αστείο είναι 
ότι τα πρώτα χρόνια του εστιατορίου έρχονταν 
νέοι από την Αθήνα ενθουσιασμένοι, νομίζο-
ντας ότι σερβίρω και ζουρλομανίταρα! Βέβαια 
τα παραισθησιογόνα ούτε τα μαζεύουμε ούτε τα 
διδάσκουμε στα σεμινάρια. Δεν χρειάζεται να τα 
ξέρουμε», τονίζει ο Θόδωρος Καραγιάννης, για 
να θυμηθούν παρέα με τον Ανδρέα Λάμπρου, 
συνιδρυτή του Μουσείου Μανιταριού στο χωριό 
Λάβδα, συναντήσεις τους με ζώα που τελούσαν 
υπό την... επήρεια παραισθησιογόνων μυκή-
των. Το μουσείο είναι μικρό και έχει αντίγραφα, 
αλλά και φρέσκα μανιτάρια, τα οποία αλλάζουν 
κάθε βδομάδα, εφόσον υπάρχει καρποφορία 
και επάρκεια εθελοντών για να μένει ανοιχτό. Η 
βόλτα, ωστόσο, μέσα στο δάσος έχει το μεγαλύ-
τερο ενδιαφέρον στα Γρεβενά, όπως επίσης οι 
μανιταρογιορτές, που περιλαμβάνουν σεμινά-
ρια, βόλτες, μαγείρεμα και εξελίσσονται σε πραγ-
ματικά γλέντια. Η πανελλήνια γιορτή, που γίνεται 
το καλοκαίρι, συνήθως στα Γρεβενά, είναι από τις 
μεγαλύτερες της Ευρώπης – φέτος προσείλκυσε 
12.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ
Εδώ, ό,τι δεν σχετίζεται με το μανιτάρι σχετί-
ζεται με τη φύση και την άγρια ζωή. Σε υψόμε-
τρο 1.400 μ. βρίσκεται ο Εθνικός Δρυμός Βάλια 
Κάλντα, πυρήνας του Εθνικού Δρυμού Πίνδου. 
«Ζεστή Κοιλάδα» σημαίνει στη βλάχικη διάλεκτο, 
αφού είναι περίκλειστη από βουνά που ξεπερ-
νούν τα 2.000 μ.  Ένα ασύλληπτο τοπίο, που αυτή 
την εποχή προκαλεί ζαλάδα με τα φθινοπωρινά 
χρώματα. Ιδιαίτερα πετρώματα και σχηματισμοί, 
το Αρκουδόρεμα και μικρότερα ρέματα, πυκνά 
δάση μαύρης πεύκης και πλατάνια, δάση από 
οξιές και ρόμπολα, σπάνια είδη φυτών, πουλιά, 
ερπετά, αμφίβια, θηλαστικά, μεταξύ των οποίων 
λύκοι και αρκούδες.
Ο δρόμος που οδηγεί στην κοιλάδα ξεκινά από 
το χωριό Περιβόλι και είναι ένας καρόδρομος, 

αυστηρά για όχημα 4Χ4. Όταν ο καιρός το επιτρέ-
πει, τη διασχίζει ολόκληρη και οδηγεί στο χωριό 
Μηλιά Ιωαννίνων. Εντούτοις, είναι προτιμότερο 
να την περπατήσετε με τους ειδικούς. Ο Από-
στολος Διανέλλος διοργανώνει με την εταιρεία 
Overland φανταστικές πεζοπορίες, εκδρομές off 
road, αλλά και σχολές επιβίωσης που περιλαμβά-
νουν διανυκτέρευση με σκηνές.
Μαζί του μαθαίνεις ότι το ρόμπολο επιβιώνει στα 
μεγάλα υψόμετρα με 10 τόνους χιόνι πάνω του, 
γιατί η λεπτή φλούδα του κορμού του είναι θωρα-
κόμορφη, και βλέπεις δηλητηριώδη φυτά σαν το 
Digitalis grandiflora και την πινγκουικούλα –το 
εντομοφάγο φυτό–, τρίτωνες και τοξικά βατρά-
χια. Επίσης, ότι η αρκούδα γεννάει τα μικρά της 
μέσα στον χειμέριο ύπνο και ότι τρέφεται κυρίως 
με καρπούς, κι ας τρέμουν όλοι στο άκουσμά της. 
Αυτή είναι το άλλο σύμβολο των Γρεβενών μαζί 
με το μανιτάρι. Όλος ο νομός είναι γεμάτος από 
πέτρινα και ξύλινα γλυπτά αρκούδας, οι φωτει-
νοί πίνακες της Εγνατίας προειδοποιούν για την 
πιθανή διέλευσή της, στη λάσπη διακρίνεις τα 
ίχνη της. Δεν είναι τόσο εύκολο να τη δεις πάντως.
Tα Γρεβενά ανέκαθεν είχαν πλούσια φύση και 
άγρια ζωή, όπως μαρτυρούν τα παλαιολοντολο-
γικά ευρήματα. Πριν από εκατομμύρια χρόνια, 
εδώ απλωνόταν μια τεράστια σαβάνα στην οποία 
ζούσαν προϊστορικά μαστόδοντα (Mammut 
borsoni), γιγάντια φυτοφάγα ζώα με τεράστιους 
χαυλιόδοντες. Αναπαραστάσεις παλαιοπεριβάλ-
λοντος, απολιθωμένοι σκελετοί από ρινόκερους, 
μαχαιρόδοντες, ελέφαντες, αρκούδες και φυσικά 
οι χαυλιόδοντες των μαστόδοντων θα σας αφή-
σουν με το στόμα ανοιχτό στο Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας στο χωριό Μηλιά.
Κατά τα άλλα, η ευρύτερη περιοχή παραμένει 
κυρίως κτηνοτροφική, και μάλιστα στα ορεινά 
βλαχοχώρια διατηρείται η νομαδική τακτική, με 
αποτέλεσμα τον χειμώνα οι οικογένειες να κατε-
βαίνουν στον θεσσαλικό κάμπο και τα χωριά να 
ερημώνουν. Οι πινακίδες «Προσοχή, παιδιά» στις 
εισόδους των χωριών μοιάζουν αστείες μες στην 
ερημιά του χειμώνα, ωστόσο τα καλοκαίρια οι 
κάτοικοι μετριούνται σε δεκάδες ή και εκατοντά-
δες. Και μπορεί η τουριστική ανάπτυξη να είναι 
περιορισμένη, όμως η κτηνοτροφική παραγωγή 
είναι άκρως ενδιαφέρουσα: θα βρείτε εξαιρετικά 
τυριά (δοκιμάστε το τοπικό ανεβατό), γαλακτοκο-
μικά προϊόντα και κρεατικά. Περισσότερους επι-

σκέπτες προσελκύει η περιοχή γύρω από το χιο-
νοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας, το αγαπημένο των 
snowboarders.

ΦΥΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ
Το ωραιότερο που θα κάνετε εδώ είναι διαδρομές 
στα φυσικά τοπία. Το οδικό δίκτυο είναι ασφαλ-
τοστρωμένο, αν και συχνά κακοσυντηρημένο. Οι 
αποστάσεις είναι μεγάλες και βενζινάδικο υπάρ-
χει μόνο στην πόλη. Τα πιο ανεπτυγμένα χωριά 
κοντά στη Βασιλίτσα είναι τα βλαχοχώρια Σμίξη 
και Σαμαρίνα, σε μια ωραιότατη τοποθεσία στις 
πλαγιές του Σμόλικα, με μια ζωντανή πλατεία με 
ταβέρνες, νεροτριβή που λειτουργεί κανονικά σε 
πείσμα των καιρών και τον εντυπωσιακό Ναό της 
Μεγάλης Παναγιάς του 19ου αιώνα, με ένα πεύκο 
να έχει φυτρώσει στη σκεπή του ιερού. Από εκεί 
αξίζει να συνεχίσετε για τα περίφημα μαστορο-
χώρια, στα σύνορα με τον νομό Κοζάνης. Δοτσικό 
και Καλλονή είναι τα ομορφότερα, με πέτρινα 
σπίτια και γεφύρια, ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και 
ανοιχτά καφενεία για φαγητό.
Υπέροχη είναι και η διαδρομή για τα χωριά 
Αβδέλλα και Περιβόλι στις παρυφές της Βάλια 
Κάλντα. Τον χειμώνα δεν θα βρείτε περισσό-
τερους από δύο τρεις κατοίκους, ωστόσο στην 
Αβδέλλα, πατρίδα των αδελφών Μανάκια, 
πρωτοπόρων του κινηματογράφου στα Βαλ-
κάνια, υπάρχει καφενείο και, παρά την τρομα-
κτικά άναρχη δόμηση, η μεγάλη πλατεία αξίζει 
τη στάση σας. Περισσότερο χρόνο θα αφιερώ-
σετε στο Σπήλαιο, κάτω από το εντυπωσιακό 
όρος Όρλιακας. Θα βρείτε πάντα ανθρώπους, 
ταβέρνες και κυρίως το επισκέψιμο μοναστήρι 
της Παναγίας του 17ου αιώνα. Το άλλο highlight 
του χωριού είναι το γεφύρι της Πορτίτσας, σε 
μια καταπληκτική τοποθεσία, μέσα στην κοι-
λάδα του Βενέτικου ποταμού και στην είσοδο 
του θεόστενου φαραγγιού. Δύο ακόμη ενδι-
αφέροντα πέτρινα γεφύρια είναι αυτό στην 
είσοδο του χωριού Ζιάκας και του Αζίζ Αγά στο 
Τρίκωμο.
Κι όταν σας πιάσει η νύχτα, η περιήγηση δεν χάνει 
το ενδιαφέρον της. Οι ήχοι της φύσης επιβάλλο-
νται, το σκοτάδι είναι απόλυτο, τα αστέρια ασυνή-
θιστα φωτεινά – ο Όρλιακας θεωρείται ένα από τα 
σημεία με τη χαμηλότερη φωτορρύπανση στην 
Ελλάδα και αναμένεται να φιλοξενήσει αστερο-
σκοπείο.

Γρεβενά: Τι κρύβει το δάσος;
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Ο 
Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη 
επικρατώντας 1-0 της Φενέρμπαχτσε για 
την 5η αγωνιστική του Europa League χά-
ρη στο γκολ του Τικίνιο στο 90ο λεπτό. Οι 

ερυθρόλευκοι, μετά την ισοπαλία της Άιντραχτ με την 
Άντβερπ, κοιτάζει ακόμη και την πρώτη θέση αφού 
βρίσκεται στο -2 από τους Γερμανούς, ενώ έχει εξα-
σφαλίσει τη 2η θέση που οδηγεί στα playoffs με τους 
τρίτους του Champions League.

Νευρικό το πρώτο μέρος, με τη Φενέρ-
μπαχτσε να έχει δοκάρι
Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε στον αγωνιστικό 
χώρο του Γεώργιος Καραϊσκάκης με ακριβώς την 
ίδια ενδεκάδα που παρατάχθηκε κόντρα στην 
ΑΕΚ. Με 4-2-3-1, τον Ονιεκούρου στα εξτρέμ και 
τον Αγκιμπού Καμαρά ως δεκάρι. Από την άλλη, η 
Φενέρ παρατάχθηκε με 4-3-3, με τον Μπερίσα ως 
φορ και τους Καχβετζί και Ρόσι στα εξτρέμ.
Η πρώτη απειλή ήρθε για τον Ολυμπιακό στο 7’. Ο 
Μασούρας έφυγε από τα δεξιά, έκανε τη σέντρα, ο 
Αγκιμπού δεν κατάφερε να πιάσει το σουτ, αν και 
ήταν εκτεθειμένος. Στο 6’ οι ερυθρόλευκοι διαμαρ-
τυρήθηκαν για πέναλτι, όταν ο Ονιεκούρου βρέ-
θηκε μέσα στην περιοχή, διεκδίκησε τη μπάλα με 
τον Τισεράν ο οποίος τον πάτησε. Ο διαιτητής της 
αναμέτρησης, ο Ισπανός Λαόθ, έδωσε συνέχεια 
στο παιχνίδι ενώ ούτε και μετά την εξέταση της 
φάσης από το VAR άλλαξε η αρχική απόφαση.
Το παιχνίδι είχε χαμηλό τέμπο, με τους φιλοξενου-
μένους στο 18ο λεπτό να χάνουν μεγάλη ευκαιρία. 
Ο Καχβετζί αμαρκάριστος έξω από την περιοχή του 
Ολυμπιακού, ζύγισε το αριστερό του, η μπάλα στο 
αριστερό δοκάρι του Βατσλίκ. Στο 20ο λεπτό η Φενέρ 
είχε ακόμη μία ευκαιρία με σουτ του Μπερίσα που 
έφυγε λίγο άουτ.
Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να κάνει αισθητή την 
παρουσία του με τον Λαλά να έχει καλή στιγμή στο 
21’. Οι ερυθρόλευκοι δεν είχαν την κατοχή και προ-
σπαθούσαν να χτυπήσουν στην κόντρα. Στο 32’ 
έπειτα από κόντρα της μπάλας στον Αραμπί, λίγο 
έλειψε να αιφνιδιάσει τον κίπερ της Φενέρμπαχτσε 
που έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ. Στο 38’ ο Ολυμπια-
κός είχε νέα ευκαιρία με την κεφαλιά του Αραμπί να 

φεύγει λίγο άουτ.

Ανέβηκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μέ-
ρος
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με αλλαγές στο δεύτερο 
μέρος, χωρίς να αλλάζει σχηματισμό. Ο Ρόνι Λόπες 
αντικατάστησε τον Ονιεκούρου και ο Μπουχαλάκης 
τον Μαντί Καμαρά. Οι ερυθρόλευκοι μπήκαν στον 
αγωνιστικό χώρο απειλώντας με ένα σουτ του Αγκι-
μπού Καμαρά στο 46’.
Οι ερυθρόλευκοι κυκλοφορούσαν την μπάλα και 
προσπαθούσαν να πατήσουν περιοχή, για να δημι-
ουργήσουν προϋποθέσεις μπροστά από την εστία 
του Οζέρ. Οι ρόλοι είχαν αλλάξει πλέον. Ο Ολυμπι-
ακός προσπαθούσε με υπομονή, ενώ η Φενέρ περί-
μενε για να τρέξει στην κόντρα.
Ο Βίτορ Περέιρα βλέποντας ότι η ομάδα του δεν 
πατάει καλά, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο του 
Μέγιερ και Πέλκα. Η ομάδα του Μαρτίνς είχε μεν 
την κατοχή, όμως δύσκολα απειλούσε. Ο Πορτογά-
λος προπονητής πήρε σειρά και άλλαξε και τον δεύ-
τερο εξτρέμ του, με τον Μασούρα να αφήνει τη θέση 
του στον Βαλμπουενά. Έψαχνε τρόπο να φρεσκάρει 
ακόμη περισσότερο την ομάδα του, η οποία αναζη-
τούσε το γκολ.

Ο Τικίνιο βρήκε τη λύση και σκόραρε
Ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 74ο λεπτό. 
Ο Ρέαμπτσιουκ από τα αριστερά έβγαλε τη σέντρα, ο 
Αραμπί δεν βρήκε καλά την μπάλα, με αποτέλεσμα 
η μπάλα να φεύγει αρκετά άουτ. Οι ερυθρόλευκοι 
είχαν νέα καλή στιγμή στο 79ο λεπτό. Ο Λαλά έπιασε 
σουτ στην κίνηση από τα δεξιά, όμως η μπάλα έφυγε 
άουτ.
Ο Μαρτίνς στο 82’ προχώρησε σε ακόμη μία αλλαγή, 
μήπως και καταφέρει να βρει κάτι διαφορετικό στην 
επίθεση. Ο Τικίνιο πέρασε στη θέση του Αραμπί, με 
τα χρονικά περιθώρια να στερεύουν. Ο Βραζιλιάνος 
αποδείχθηκε η χρυσή αλλαγή του Μαρτίνς, καθώς 
ήταν ο μεγάλος λυτρωτής. Ο Ρέαμπτσιουκ έβγαλε 
τη σέντρα, με τον Τικίνιο να βρίσκει δίχτυα στο 90’. 
Κάπως, έτσι ο Ολυμπιακός πήρε ένα πολύτιμο τρί-
ποντο και κοιτάζει ακόμη και την πρώτη θέση του 
ομίλου.

Ο Ολυμπιακός με τον Τικίνιο - τιμωρό να σκοράρει στο 90ο λεπτό επικράτησε 1-0 της 
Φενέρμπαχτσε και βλέπει και την 1η θέση, αφού βρίσκεται στο -2 από την Άιντραχτ που ήρθε 
ισόπαλη με την Άντβερπ.

Τικίνιο ο τιμωρός και βλέπει ακόμη Τικίνιο ο τιμωρός και βλέπει ακόμη 
και την πρώτη θέσηκαι την πρώτη θέση

Σλόβαν - ΠΑΟΚ 0-0
Άσφαιρος στην Σλοβακία, 
στη Τούμπα για πρόκριση 

Ισόπαλο δίχως τέρματα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Μπρα-
τισλάβα ανάμεσα στη Σλόβαν και τον ΠΑΟΚ με την ομάδα της 
Θεσσαλονίκης να κρατάει την τύχη στα χέρια της όσον αφορά 
την πρόκριση στην επόμενη φάση καθώς την τελευταία αγωνι-
στική, την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου κόντρα στη Λίνκολν στην Τού-
μπα θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από τη Σλόβαν. Η οποία την 

ίδια ώρα θα δοκιμάζεται εκτός έδρας με την Κοπεγχάγη που ήδη έχει 
εξασφαλίσει την πρόκριση ως πρώτη στον όμιλο.
Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος από τον αντίπαλο του στη Σλοβακία, είχε 
περισσότερη ώρα τη μπάλα στην κατοχή του, περισσότερες τελικές 
και ιδίως στο τελευταίο 15’ της αναμέτρησης με την είσοδο των Σβι-
ντέρσκι και Μίτριτσα η ομάδα που έψαξε περισσότερο το γκολ και 
είχε τις φάσεις για να το πετύχει χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Το πρώτο εικοσάλεπτο της αναμέτρησης, σε έναν κακό αγωνιστικό 
χώρο, πέρασε χωρίς κάποια καλή στιγμή για τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ 
ήταν αυτός που απείλησε πρώτος στο 31’ όταν μετά από μια ωραία 
επίθεση η μπάλα έφτασε στον Μπίσεσβαρ ο οποίος από το ύψος του 
πέναλτι έκανε ανενόχλητος το σουτ και έστειλε τη μπάλα πάνω από το 
οριζόντιο δοκάρι του Χόβαν.
Οι γηπεδούχοι απάντησαν στην φάση του ΠΑΟΚ στο 43’ όταν ο 
Μεντβέντεφ μπήκε από τα δεξιά και από καλό σημείο έκανε το δια-
γώνιο σουτ με τη μπάλα να φεύγει λίγο έξω από την εστία του Πασχα-
λάκη.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με μια αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα 
της Θεσσαλονίκης καθώς ο Μιχάι πέρασε στη θέση του Κρέσπο που 
δεν μπορούσε να συνεχίσει στην αναμέτρηση.
Σε αντίθεση με το πρώτο μέρος η Σλόβαν απείλησε πρώτη με τον 
Γκριν να πιάνει την κεφαλιά στο 60’ από το ύψος της μικρής περιοχής 
και τον Πασχαλάκη να αποκρούει σωτήρια και να κρατάει το μηδέν.

Ανέβηκε μετά το 70’ ο ΠΑΟΚ
Μέχρι το 75’ ο Λουτσέσκου έκανε τρεις ακόμη αλλαγές με τους Σβαμπ, 
Μουργκ και Σβιντέρσκι στην αναμέτρηση αντί των Εσίτι, Ελ Καντουρί 
και Άκπομ με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να πατάει καλύτερα στον 
αγωνιστικό χώρο και να δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για ένα 
γκολ.
Αρχικά στο 78’ ο Σβιντέρσκι βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περι-
οχή, έκανε το σουτ με τη μπάλα να φεύγει λίγο έξω από την εστία του 
Χόβαν. Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 82’ ο Πολωνός στράικερ και πάλι 
πήρε την πάσα από τον Ζίβκοβιτς, γύρισε γρήγορα και έπιασε το σουτ 
με τη μπάλα να φεύγει σύριζα έξω από το αριστερό δοκάρι του γκολ-
κίπερ της Σλόβαν.
Με την είσοδο του Μιτρίτσα στο ματς στο 85’ ο ΠΑΟΚ έκανε δύο 
ακόμη φάσεις αλλά δεν κατάφερε να βρει μέχρι το τέλος το γκολ που 
θα του έδινε τη νίκη και την πρόκριση από τώρα. Ο Ρουμάνος βρέθηκε 
σε θέση βολής μέσα στην περιοχή στο 89 και το 92’ αλλά τα διαδοχικά 
σουτ που επιχείρησε κόπηκαν.



66 26 Νοεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Τ
ο παιχνίδι ξεκίνησε με τον πιο ιδανικό 
τρόπο για τον Ολυμπιακό που ευτύχησε 
να προηγηθεί από νωρίς στο σκορ. Έπει-
τα από κόρνερ από τα δεξιά, ο Παπαστα-

θόπουλος πήρε κεφαλιά προς τα πίσω. Η μπάλα 
στρώθηκε στον Αγκιμπού Καμαρά, ο οποίος με 
ένα τρομερό βολ πλανέ την έστειλε στο αριστερό 
«παραθυράκι» του Στάνκοβιτς μόλις στα 57 δευ-
τερόλεπτα του ματς. Ο Σιμόες βρήκε ελάχιστα 
την μπάλα με το κεφάλι, δυσκολεύοντας ακόμη 
περισσότερο τον τερματοφύλακά του.
Η ΑΕΚ πίεζε πιο ψηλά στον αγωνιστικό χώρο, 
όταν δέχθηκε το γκολ, με τους ερυθρόλευκους 
να περιμένουν λίγο πιο πίσω. Η Ένωση αντέ-
δρασε γρήγορα και βρήκε τρόπο για να ισοφα-
ρίσει. Έπειτα από ένα γέμισμα του Μάνταλου 
από τα δεξιά, ο Αραούχο βγήκε στην πλάτη του 
Παπασταθόπουλου, πήδηξε πιο ψηλά και σε 
συνδυασμό με κακή αντίδραση του Βατσλίκ στο 
15ο λεπτό έγινε το 1-1.
Μετά και την ισοφάριση της ΑΕΚ πολλές ευκαι-
ρίες δεν υπήρχαν. Η ΑΕΚ φαινόταν να πατάει λίγο 
καλύτερα, κέρδιζε συνεχόμενα κόρνερ, αν και 
σε καμία περίπτωση δεν κατάφερνε να 
απειλήσει ουσιαστικά την εστία 
του Τσέχου τερματοφύλακα. 
Ωστόσο, στο 34ο λεπτό ο 
Ολυμπιακός βρήκε χώρο και 
πήρε ξανά το προβάδισμα.
Ο Λαλά έκανε μία απίθανη 
σκαφτή μπαλιά στον Αρα-
μπί, που μπήκε στην περι-
οχή. Ο Μισελέν έτρεξε να 
τού κάνει το τάκλιν, ο Μαρο-
κινός στράικερ τον ντρί-
μπλαρε και από κοντά με πλασέ 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για 
το 2-1 περνώντας την μπάλα κάτω 
από τα δίχτυα του Τσίτσαν Στάνκοβιτς. Αυτή 
ήταν μάλιστα η πρώτη τελική των ερυθρόλευκων 
μέσα από την περιοχή.
Η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι στη φάση 
που προηγήθηκε του 1-2, για σπρώξιμο του 
Μασούρα στον Βράνιες.
Μέχρι και το τέλος του πρώτου 45λεπτου δεν 
άλλαξε κάτι. Το παιχνίδι είχε ένταση και ρυθμό, 
με τους παίκτες των δύο ομάδων να δίνουν 
δυνατές μονομαχίες στον αγωνιστικό χώρο του 
ΟΑΚΑ. Οι ποδοσφαιριστές του Αργύρη Γιαννίκη 
επιχείρησαν να φέρουν την μπάλα στην περιοχή 
του Βατσλίκ, δίχως όμως αποτέλεσμα.
Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να αντιδράσει στις αρχές του 
β’ μέρους
Η ΑΕΚ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με μία 
αλλαγή με τον Νορντίν Άμραμπατ να τοποθετεί-
ται στη θέση του Λιβάι Γκαρσία. Η Ένωση ανα-

ζητούσε τρόπο προκειμένου να δημιουργήσει 
προϋποθέσεις και να φτάσει στην ισοφάριση. 
Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός έψαχνε τους 
κενούς χώρους, ώστε να χτυπήσει στην κόντρα.
Οι μεγάλες ευκαιρίες έλειπαν. Στο 51’ ο Μάντα-
λος έκανε ένα σουτ εκτός περιοχής που πέρασε 
άουτ, ενώ στο 52’ με τη σειρά του ο Μασού-
ρας δοκίμασε το πόδι του, με τον Στάνκοβιτς να 
πέφτει και να διώνει την μπάλα σε κόρνερ. H AEK 
ανέβασε την πίεσή της. Στο 62ο λεπτό ο Αραούχο 
ξεδίπλωσε το ταλέντο του, ο οποίος με ωραία 
ενέργεια από τα δεξιά τροφοδότησε τον Άμρα-
μπατ, που έκανε το σουτ, όμως ήταν άστοχος.
Ο Αλγερινός είχε νέα καλή στιγμή τρία λεπτά 
αργότερα, αλλά το πλασέ του μέσα από την περι-
οχή απέκρουσε ο Βάτσλικ με το δεξί πόδι. Ο 
Μαρτίνς βλέποντας την ομάδα του να έχει οπι-
σθοχωρήσει πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον 
Μπουχαλάκη αντί του Ονιεκούρου.
Εφόσον, η ΑΕΚ όταν είχε το μομέντουμ δεν κατά-
φερε να αντιδράσει, ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος 
που χτύπησε για το 3-1. Στο 70ο λεπτό, ο Μοχα-

μάντι έκανε ένα τεράστιο λάθος προσπαθώ-
ντας να γυρίσει στον Στάνκοβιτς υπό 

πίεση. Η μπάλα δεν είχε δύναμη, 
ο Αραμπί πετάχτηκε, απέ-

φυγε τον γκολκίπερ της ΑΕΚ 
και έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα.
Οι ερυθρόλευκοι δε στα-
μάτησαν εκεί. Σε νέα αντε-
πίθεση των ερυθρόλευ-
κων, με την άμυνα της 
Ένωσης να είναι αποσυ-

ντονισμένη, ο Μαντί σού-
ταρε πίσω από το πέναλτι, ο 

Στάνκοβιτς απέκρουσε. Η μπάλα 
έφτασε ξανά στον Καμαρά που 

σούταρε με την μπάλα στο 72ο λεπτό να 
σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι.
Η ΑΕΚ μπόρεσε να μπει ξανά στο παιχνίδι στο 
79ο λεπτό. Έπειτα από λάθος του Μασούρα, 
ο Μισελέν έκλεψε, με την μπάλα να καταλήγει 
στον Ανσαριφάρντ, ο οποίος με τη μία έβγαλε 
σέντρα από τα δεξιά. Ο Αραούχο έπιασε ένα 
καταπληκτικό σουτ και νίκησε τον Βατσλίκ για 
το 2-3. Οι ερυθρόλευκοι προσπάθησαν να απα-
ντήσουν. Ο Αγκιμπού Καμαρά έβγαλε υπέροχη 
μπαλιά, ο Μασούρας μόνος του κι έξω από την 
περιοχή από διαγώνια θέση έστειλε την μπάλα 
στην εξωτερική εστία των διχτύων. Ο Ολυμπια-
κός προσπαθούσε προς το φινάλε να μείνει σε 
θέση επίθεσης, προκειμένου να υπερασπισθεί 
τα κεκτημένα του. Το σκορ δεν άλλαξε, η Ένωση 
δεν έκανε το comeback και ο Ολυμπιακός πανη-
γύρισε τη μεγάλη του νίκη.

Ο 
Παναθηναϊκός έκανε την πρώτη 
του νίκη μακριά από την Αθήνα 
μετά από δέκα μήνες και μάλι-
στα με ανατροπή καθώς βρέθη-

κε να χάνει από τη Λαμία με 1-0 αλλά με 
πρωταγωνιστές τους Λούντκβιστ, Μακέ-
ντα και Μαουρίσιο στο δεύτερο μέρος έ-
φτασε στη νίκη με 3-1. Την πρώτη του νίκη 
μακριά από την Αθήνα μετά από δέκα μή-
νες πήρε ο Παναθηναϊκός που επικράτησε 
της Λαμίας με 3-1 και μάλιστα με ανατρο-
πή καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0 
με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα απο-
δυτήρια.
Το τριφύλλι έφτασε στην ανατροπή στο 
δεύτερο 45λεπτο, καθώς από το 56’ μέχρι 
το 88’ πέτυχε τρία γκολ, με τους Λούντκ-
βιστ που έκανε το καλύτερο φετινό του 
παιχνίδι να ισοφαρίζει αρχικά και τους 
Μακέντα - Μαουρίσιο που μπήκαν ως 
αλλαγή να οδηγούν τους πράσινους στη 
νίκη. Στο γήπεδο μάλιστα, όπου το τρι-
φύλλι είχε πανηγυρίσει και τον περα-
σμένο Φεβρουάριο την τελευταία του 
εκτός έδρας επικράτηση κόντρα στο Βόλο.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε να ξεκινήσει 
το παιχνίδι με δύο νέα πρόσωπα στην 
ενδεκάδα σε σχέση με τα προηγούμενα 
παιχνίδια. Συγκεκριμένα έβαλε τους Λού-
ντκβιστ και Βιγιαφάνιες αντί των Αλεξαν-
δρόπουλου και Παλάσιος που έμειναν 
στον πάγκο. Αυτό έδωσε καλύτερη κυκλο-
φορία στο τριφύλλι, λιγότερα τρεξίματα 
όμως, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να 
έχει μεγαλύτερη κατοχή μπάλας, να γυρ-
νάει σωστά τη μπάλα και να προσπαθεί να 
βρει διαδρόμους χωρίς όμως αποτέλεσμα 
στο πρώτο μέρος. Έχασε μάλιστα και τον 
Καρλίτος ο οποίος ένιωσε μια διάταση και 
έγινε αλλαγή με τον Μακέντα να μπαίνει 
στη θέση του.
Στο δεύτερο ημίχρονο το τριφύλλι όμως 
ανέβασε και άλλο την απόδοση του, 
πάτησε περισσότερο στην περιοχή, έκανε 
τελικές σε αντίθεση προς το πρώτο μέρος 
και μπόρεσε να βρει την ανατροπή στο 
σκορ και να φτάσει τελικά στη νίκη.
Το 1-1 που ουσιαστικά έδωσε πνοή στους 

πράσινους ήρθε στο 56’ όταν ο Βιγιαφά-
νιες κράτησε όμορφα τη μπάλα, έκανε δύο 
- τρεις ντρίπλες και με αυτοθυσία έδωσε 
στον Λούντκβιστ. Ο Σουηδός είχε το χώρο, 
έκανε το διαγώνιο σουτ και έφερε το ματς 
στα ίσια με το πρώτο του φετινό γκολ.
Οι πράσινοι συνέχισαν να έχουν την υπε-
ροχή και έψαχναν ένα γρήγορο δεύτερο 
γκολ. Ο Βιτάλ όμως δεν ενήργησε σωστά 
σε μια γρήγορη αντεπίθεση του Παναθη-
ναϊκού και ο Γιοβάνοβιτς έριξε στο ματς 
τον Παλάσιος αντί του Χατζηγιοβάνη. Λίγο 
αργότερα όμως ο Σέρβος τεχνικός είδε 
τον Λούντκβιστ να αποχωρεί τραυματίας 
και προχώρησε σε διπλή αλλαγή με τους 
Μαουρίσιο και Αϊτόρ στην αναμέτρηση 
αντί των Βιτάλ και Λούντκβιστ.
Και οι δύο έδωσαν πνοή στο ματς και 
ήταν καθοριστικοί στην εξέλιξη του. 
Ο μεν Μαουρίσιο κέρδισε πέναλτι σε 
σύγκρουση με τον Τζανετόπουλο μέσα 
στην περιοχή στο 83’ με τον Μακέντα να 
αναλαμβάνει την εκτέλεση του και να δίνει 
προβάδισμα στο τριφύλλι για το 2-1 του 
Παναθηναϊκού.
Στην επόμενη φάση οι πράσινοι βγήκαν 
γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Μακέ-
ντα να δίνει στον Πέρεθ, αυτός με τη μία 
στον Αϊτόρ που έφυγε από τα δεξιά, γύρισε 
προς τον Μακέντα ο οποίος φάτσα με το 
τέρμα, έδωσε στον Μαουρίσιο που πλά-
σαρε για το 3-1 του Παναθηναϊκού.
Στο πρώτο ημίχρονο όπου δεν είδαμε σχε-
δόν τίποτα από τις δύο ομάδες που πάτη-
σαν ελάχιστα μέσα στην περιοχή να μην 
απειλούν η μία την άλλη. Η Λαμία βρήκε 
ένα γκολ, με το οποίο πήρε προβάδι-
σμα, σχεδόν από το πουθενά. Ο Μανού-
σος έκανε τη σέντρα, ο Αραμπούλι πήρε 
τη κεφαλιά, νικώντας τον Χουάνκαρ και 
έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του στο 
35’.
Στο ίδιο διάστημα το τριφύλλι δεν είχε 
κάνει σχεδόν τίποτα, είχε πατήσει στην 
περιοχή πέντε φορές, και είχε μόλις τέσ-
σερις τελικές προς την εστία του Γκαρα-
βέλη χωρίς κάποια εξ αυτών όμως να είναι 
ουσιαστική.

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 2-3

Mε killer Ελ Αραμπί στο +6 οι 
ερυθρόλευκοι

Λαμία - Παναθηναϊκός 1-3

Το γύρισε στο δεύτερο 
με Λούντκβιστ, Μακέντα  
Μαουρίσιο
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague InterWetten

Αποτελέσματα
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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! 

Μ
ε την πρώτη εκτός έδρας νίκη 
(1-2) στο πρωτάθλημα η Βέ-
ροια πέρασε από την Ευκαρ-
πία απέναντι στον ΠΑΟΚ Β’ και 

παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας 
μετά και την 4η αγωνιστική στο πρωτάθλη-
μα της Superleague 2.
Στο γήπεδο του Μακεδονικού η ομάδα του 
Παύλου Δερμιτζάκη πέτυχε την τρίτη νίκη 
της και με 10 βαθμούς φιγουράρει στην 
πρώτη θέση μένοντας αήττητη μετά τους 
πρώτους τέσσερις αγώνες.
Ο «Δικέφαλος» του Πάμπλο Γκαρσία μπήκε 
καλά στο παιχνίδι, προηγήθηκε 1-0 μόλις 
στο 2ο λεπτό, με το γκολ του Πανίδη, ο 
οποίος πήρε το ριμπάουντ από την ασταθή 
απόκρουση της άμυνας της Βέροια και 
νίκησε τον Βελλίδη για το 1-0, έφτασε με τον 
σκόρερ του πολύ κοντά σ΄ ένα δεύτερο γκολ 
στο 16’, αλλά είδε τη Βέροια να απαντά με 
δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά (23’-26’) και να 
φέρνει… τούμπα το ματς.
Με πρωταγωνιστή τον Πέτρο Γιακουμάκη, 
ο οποίος αρχικά ισοφάρισε σε 1-1, μετά την 
σέντρα-σουτ του Πόζογλου, ενώ στο επό-
μενο λεπτό ήταν ο ποδοσφαιριστής που 
κέρδισε το πέναλτι από τον Παναγιώτη 
Παναγιώτου, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ 
με το πέμπτο τέρμα στο πρωτάθλημα ο Γιάν-
νης Πασσάς.
Ο ΠΑΟΚ αν και έμεινε με παίκτη λιγότερο 
πολύ νωρίς στο β’ μέρος (στο 51ο λεπτό ο 
Σαλαμούρας αντίκρισε, σωστά, τη δεύτερη 
κίτρινη κάρτα), έπαιξε ανοικτά, πίεσε και 
έψαξε για το γκολ της ισοφάρισης (είχε μια 
καλή στιγμή με το σουτ του Γαϊτανίδη), με 
τη Βέροια να κοιτάζει περισσότερο το αμυ-
ντικό κομμάτι της και το πως θα κρατούσε το 
υπέρ της σκορ. Η ανάγκη επιβίωσης για τη 
«βασίλισσα του βορρά» έγινε ακόμη μεγα-
λύτερη, μετά την αποβολή του Πεταυράκη 
στο 78ο λεπτό.
Ο «Δικέφαλος» ολοκλήρωσε την αναμέ-
τρηση με εννιά ποδοσφαιριστές μετά την 
αποβολή και του Τάχατου στο 86’ με δεύ-

τερη κίτρινη κάρτα.

Εργοτέλης - ΑΕΚ Β’ 0-0: «Φρένο» 
στο νικηφόρο σερί της Ένωσης
Η ΑΕΚ Β’ είδε το νικηφόρο σερί της να στα-
ματάει στις τρεις νίκες μετά το 0-0 στο 
Παγκρήτιο με τον Εργοτέλη για την 4η αγω-
νιστική του Νοτίου ομίλου της Super League 
2.
Στην πρώτη θέση του Νοτίου ομίλου της 
Super League 2 παρέμεινε η ΑΕΚ Β’, βλέπο-
ντας ωστόσο το σερί των τριών νικών που 
είχε να παίρνει τέλος στο Ηράκλειο, μένο-
ντας στο ισόπαλο 0-0 με τον Εργοτέλη.
Το πρώτο 20λεπτο δεν είχε την πολύ μεγάλη 
στιγμή, με την ΑΕΚ Β’ να πατάει απειλη-
τικά δύο φορές στην περιοχή του Εργο-
τέλη, αλλά να μην μπορεί να φτάσει κοντά 
στο να ανοίξει το σκορ. Αυτό παραλίγο να 
γίνει για τους κιτρινόμαυρους στο 22’ όταν 
ο Μιτάι ανέβηκε, μπήκε στην περιοχή, αλλά 
το συρτό σουτ που επιχείρησε πέρασε ελά-
χιστα άουτ. Από την άλλη ο Εργοτέλης δεν 
προβλημάτιζε σχεδόν καθόλου την άμυνα 
των παικτών του Οφρυδόπουλου και η 
μοναδική στιγμή που είχε ήταν με 
ένα μακρινό σουτ του Πέιου 
στο 42’ το οποίο μπλόκαρε ο 
Χατζηεμμανουήλ.
Στο ξεκίνημα του δευτέ-
ρου μέρους πέρα από 
μια κεφαλιά του Λάτσι 
σ το 48’ έπειτα από 
εκτέλεση κόρνερ του 
Γιούση και ένα σουτ του 
Κόνραντ που πέρασε 
άουτ στο 50’ δεν υπήρχε 
κάτι άξιο αναφοράς. Στο 
68’ ο Ιατρούδης πέρασε στον 
αγωνιστικό χώρο στη θέση του 
Κοσίδη και εισέπραξε το ζεστό χειρο-
κρότημα των φίλων του Εργοτέλη, της ομά-
δας στην οποία ξεκίνησε την καριέρα του. 
Μπαίνοντας στο τελευταίο εικοσάλεπτο η 
ΑΕΚ ανέβασε ρυθμούς και είχε δύο μεγά-
λες ευκαιρίες στο 71’ και στο 73’ με τον Τσέ-
λιο να σταματάει το σουτ του Γιούση και την 
κεφαλιά του Ιατρούδη αντίστοιχα.
Στο 77’ ήταν η σειρά του Εργοτέλη να απει-
λήσει με τον Χατζηεμμανουήλ να λέει «όχι» 
σε σουτ του Κοκκίνη, ενώ δύο λεπτά αργό-
τερα ο Τσέλιος ήταν εκ νέου σε ετοιμότητα 
σταματώντας το πλασέ του Γιούση. Παρά τις 

ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος, το 0-0 παρέ-
μεινε ως το τέλος, με τον Εργοτέλη στο 85’ 
να έχει άλλη μια καλή στιγμή με κεφαλιά του 
Πέιου, με την μπάλα να περνάει δίπλα από 
το κάθετο δοκάρι του Χατζηεμμανουήλ.

Απόλλων Λάρισας – Ολυμπιακός 
Β’ 2-2: Πήραν τον βαθμό στο 95’ 
οι «ερυθρόλευκοι»
Την πρώτη του βαθμολογική απώλεια είχε 
στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 
2 ο Ολυμπιακός Β’. Οι Πειραιώτες μετά 
τις δύο συνεχόμενες νίκες επί του ΠΑΟΚ 
Β’ και της ΑΕΛ, δεν μπόρεσαν να κάνουν 
το τρία στα τρία, κόντρα στον Απόλλωνα 
στη Λάρισα, ωστόσο στο 95’ κατάφεραν να 
πάρουν τον έναν βαθμό με το 2-2 να είναι 
το τελικό αποτέλεσμα. Η ομάδα του Αριέλ 
Ιμπαγάσα κατάφερε να προηγηθεί με σουτ 
του Νίκολιτς στο 28’, ωστόσο δεν μπόρεσε 
να «καθαρίσει» το ματς, με το σκορ αυτό να 
μένει ως το τέλος του ημιχρόνου.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι προ-
σπάθησαν να ανέβουν ψηλά και να πιέσουν 
καταφέρνοντας να ισοφαρίσουν με τον 
Ζιάκα ο οποίος με σουτ στο 75’ έκανε το 1-1. 
Οι «κυανόλευκοι» δεν έμειναν και συνέ-
χιζαν να πιέζουν, μια πίεση που απέδωσε 
καρπούς στο 87’ με τον Γιαννίτση να κάνει 
με κεφαλιά το 2-1. Εκεί όμως που όλα έδει-
χναν πως ο Απόλλωνας Λάρισας θα πάρει το 
τρίποντο, ήρθε ο Μαρίνος με σουτ στο 95’ 
να διαμορφώσει το τελικό 2-2.
Με την ισοπαλία αυτή ο Απόλλωνας Λάρι-
σας έφτασε τους 2 βαθμούς και βρίσκεται 
στην 15η θέση του βαθμολογικού πίνακα, 
ενώ οι Πειραιώτες έχουν πλέον 7 και είναι 
στην 2η θέση μαζί με την Ξάνθη που επίσης 
έχει τους ίδιους βαθμούς.

ΑΕ Καραϊσκάκης - Καλαμάτα 0-1
Την πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα πανη-
γύρισε η «Μαύρη Θύελλα» περνώντας με 
το διπλό από την Άρτα, παρά το γεγονός 
ότι έπαιξε στο τελευταίο τέταρτο με παί-
κτη λιγότερο. Η Καλαμάτα ήταν αυτή που 

μπήκε καλύτερα, αλλά η ομάδα του 
Καραϊσκάκη έχασε την πρώτη 

πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 
ματς όταν στο 18’ ο Δερ-
μιτζάκης δεν κατάφερε 
να στείλει την μπάλα σε 
τετ-α-τετ με τον Ταΐρη. 
Δύο λεπτά αργότερα 
οι γηπεδούχοι άγγι-
ξαν ξανά το προβάδι-

σμα, αλλά ο Ντοναλντόνι 
δεν κατάφερε να νικήσει 

τον Ταΐρη, ο οποίος σταμά-
τησε δεύτερη φορά τους παί-

κτες των γηπεδούχων σε τετ-α-τετ. 
Η ομάδα της Άρτας είχε πάρει το πάνω 

χέρι και δικαιούταν να είχε βρει τουλάχι-
στον ένα γκολ, με τους φιλοξενούμενους 
λίγο πριν την ανάπαυλα να έχουν μια ευκαι-
ρία με τον Τάτο, το σουτ του οποίου πέρασε 
δίπλα από το παραθυράκι του Χουάντερ-
σον. Από τη στιγμή που ο Καραϊσκάκης δεν 
έκανε γκολ τις ευκαιρίες του, η Καλαμάτα 
τιμώρησε τους γηπεδούχους με τον Τάτο 
στο 63’ να κάνει το γύρισμα και ο Μπα-
καγιόκο να πλασάρει για το 0-1. Στο 76’ ο 
Τάτος με δύο κίτρινες κάρτες αποβλήθηκε, 
αλλά η Καλαμάτα άντεξε ως το τέλος, με τον 

Ταΐρη να αποκρούει στο 84’ την προσπά-
θεια του Σταμάτη.

Καβάλα-Ξάνθη 0-6
Την παραμικρή αντίσταση δεν συνάντησε 
η Ξάνθη στη Καβάλα, όπου απέναντι στην 
τοπική ομάδα που κατεβαίνει ως επί το 
πλείστον με αθλητές άλλων ομαδικών αθλη-
μάτων και μάλιστα ξεκίνησε το ματς με 10 
παίκτες επειδή ο 11ος έδινε εξετάσεις, επι-
κράτησε με 6-0. Οι φιλοξενούμενοι «καθά-
ρισαν» το ματς από τα πρώτα λεπτά όταν και 
σκόραραν με τους Δημητριάδη (2’), Ιμπραϊμ 
(6’, 14’), Γκινσάρι (24’), Φαζό (31’) και 
ύστερα διαχειρίστηκαν το ματς. Tο τελικό 
αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Πλατέλλας στο 
73’, ενώ η Ξάνθη είχε δοκάρια με τους Μον-
ρόζ, Πλατέλλα.

Τρίκαλα-Ηρακλής 0-0
Χωρίς νικητή έληξε το ματς των Τρικάλων, 
όπου η ομώνυμη και τοπική ομάδα παρα-
χώρησε «λευκή» ισοπαλία στον Ηρακλή. 
Το ματς ήταν ένα ντέρμπι. Στα πρώτα του 
λεπτά δεν είχε ιδιαίτερες φάσεις και στο 
32’ ο «Γηραιός» έμεινε με παίκτη λιγότερο 
καθώς αποβλήθηκε ο Κωστούλας. Οι γηπε-
δούχοι ανέλαβαν την πρωτοβουλία, στην 
ανάπαυλα υπήρξε ένταση, αλλά και οι Θεσ-
σαλονικείς «έφτασαν» κοντά στο γκολ, όταν 
στο 53’απώλεσαν μεγάλη ευκαιρία με τον 
Τόσκα. Μέχρι το φινάλε οι γηπεδούχοι απεί-
λησαν με σουτ.

ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 2-0
Καλύτερη η ΑΕΛ, επικράτησε του Παν-
σερραϊκού με 2-0 και επέστρεψε στις επι-
τυχίες. Οι «βυσσινί» είχαν τον έλεγχο από 
την αρχή, στο πρώτο μισό «φλέρταραν» με 
το γκολ με τον Ομάε και στο 43’ άνοιξαν το 
σκορ με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του 
Ακούνια (η εσχάτη των ποινών καταλογί-
στηκε σε ανατροπή του ίδιου από τον Καρα-
μπέρη).
Στο δεύτερο μισό ο ρυθμός έπεσε, οι γηπε-
δούχοι είχαν 2 καλές στιγμές με τον Γλυνό 
και τελικά «κλείδωσαν» τη νίκη τους στις 
καθυστερήσεις (90+΄3’) με τον Γιάκο, που 
πήρε το «ριμπάουντ» μετά από προσπάθεια 
του Ογκμποε.

Ολυμπιακός Βόλου - Απόλλων Πό-
ντου 3-2
Ένα δυσκολότερο απόγευμα απ’ ότι στην 
αρχή φαινόταν είχε ο Ολυμπιακός Βόλου 
για να φτάσει στη νίκη επί του Απόλλωνα 
Πόντου, αφού μόλις στο 6ο λεπτό οι γηπε-
δούχοι προηγούνταν ήδη με 2-0 επί των 
αντιπάλων τους, έχοντας δει τον Σιαφά να 
σκοράρει ήδη δύο φορές. Ο επιθετικός από 
την Ισημερινή Γουινέα αρχικά στο 2’ νίκησε 
τον Πολίτη με πλασέ μέσα από την περιοχή, 
ενώ στο 6’ εκμεταλλεύτηκε την δεύτερη 
ασίστ του Γραικού, πέρασε τον αντίπαλο 
τερματοφύλακα και έστειλε την μπάλα στην 
ανυπεράσπιστα δίχτυα των φιλοξενούμε-
νων από πλάγια θέση. Το πρώτο ημίχρονο 
ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερες φάσεις 
μπροστά από τις δύο εστίες, αλλά λίγο μετά 
την έναρξη του β’ μέρους ο Ολυμπιακός 
σκόραρε ξανά, με τον Σκοπελίτη να παίρνει 
το ριμπάουντ μετά την κεφαλιά του Σιαφά 
στο δοκάρι και να κάνει τρία τα τέρματα της 
ομάδας του στο 53’.
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αθλητικά

Ο Μεσίας έκανε το θαύμα του και 
με γκολ στο 87’ έδωσε στη Μίλαν 
τη νίκη 1-0 επί της Ατλέτικο μέσα 
στη Μαδρίτη, κρατώντας την στο 
«κόλπο» της πρόκρισης από το 2ο 
όμιλο του Champions League.

Ο 
αγώνας ήταν συναρπαστι-
κός από τα πρώτα λε-
πτά, αφού καμία ο-
μάδα δεν κατάφερε 

να επιβάλλει το ρυθμό της και 
όλα έμοιαζαν ισορροπημένα. 
Οι Λουίς Σουάρες και Αντου-
άν Γκριεζμάν στην επιθεση των 
γηπεδούχων προκαλούσαν προ-
βλήματα, ο Ολιβιέ Ζιρού σε εκείνη 
των «ροσονέρι» ήταν πιο ήσυχος.
Όσο κυλούσε ο χρόνος, οι παίκτες του 
Ντιέγκο Σιμεόνε έδωσαν μέτρα ανεξήγητα 
και οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να 
εκμεταλλευτούν κυρίως τις λάθος πάσες 
των αμυνομένων των πρωταθλητών Ισπα-
νίας.
Οι δύο προπονητές έκαναν ταυτόχρονα 
τις παρεμβάσεις τους, με τον Αργεντινό 

να ρίχνει στον αγώνα τους Άνχελ Κορέα 
και Ρενάν Λόντι, ενώ ο Στεφάνο Πιόλι τους 
Τιεμουέ Μπακαγιοκό, Μεσίας, Αλεσάντρο 
Φλορέντζι και Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς. 
Ο Σουηδός έκανε αισθητή την παρου-
σία του στην άμυνα των γηπεδούχων, 
σίγουρα περισσότερο από τον Γάλλο επι-

θετικό που αντικατέστησε.
Δύο φορές έμοιαζε να απει-

λεί σοβαρά την εστία του Γιαν 
Όμπλακ, αν και τελικά στις 
φάσεις υπήρχε οφσάιντ. 
Η λύση δόθηκε από έναν 
άλλον επιθετικό που πέρασε 
στον αγώνα και μέχρι στιγμής 

στη σεζόν είχε τεθεί νοκ άουτ 
λόγω τραυματισμού. 

Ο Φρανκ Κεσιέ έκανε τη σέντρα από 
αριστερά, ο Μεσίας έπιασε την κοντινή 
κεφαλιά και έγραψε το 1-0.
Οι «ροχιμπλάνκος» άργησαν να αφυπνι-
στούν και παρότι είχαν δύο πολύ καλές 
ευκαιρίες στις καθυστερήσεις, δεν απέφυ-
γαν την ήττα που τους φέρνει στην τελευ-
ταία θέση, με μία αγωνιστική να απομέ-
νει.

Η 
Μάντσεστερ Σίτι ήταν η μεγάλη νι-
κήτρια της τιτανομαχίας κόντρα στην 
Παρί Σεν Ζερμέν. Η ομάδα του Πεπ 
Γκουαρδιόλα με ανατροπή επικρά-

τησε 2-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση 
του Champions League ως πρώτη. Στους «16» 
και οι Παριζιάνοι χάρη στο 5-0 της Λειψίας κό-
ντρα στην Μπριζ.
Στο πρώτο ημίχρονο η Μάντσεστερ Σίτι ήταν 
εκείνη που πατούσε καλύτερα στον αγωνι-
στικό χώρο. Είχε την κατοχή και δημιουργούσε 
ευκαιρίες μπροστά από την εστία του Κέιλορ 
Νάβας. Στο 33ο λεπτό είχε και μία μεγάλη 
ευκαιρία, με το σουτ του Γκιουντογκάν να στα-
ματάει στο δοκάρι.
Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Παρί σημειώθηκε 
στο 44ο λεπτό. Οι Παριζιάνοι έφυγαν γρήγορα 
στην κόντρα, ο Εμπαπέ έκανε το πλασέ, έγειρε 
αρκετά το σώμα του, με την μπάλα να φεύγει 
άουτ.

Παρά την εικόνα του παιχνιδιού, οι φιλοξε-
νούμενοι ήταν εκείνοι που πήραν θέση οδη-
γού στο παιχνίδι. Οι παίκτες της Παρί κυκλο-
φόρησαν ωραία την μπάλα, ο Ερέρα έκανε το 
γύρισμα, ο Εμπαπέ από τα δεξιά πλάσαρε, με 
την μπάλα να περνάει κάτω από τα πόδια του 
Έντερσον για το 0-1.
Η Μάντσεστερ Σίτι φρόντισε να συνέλθει γρή-
γορα και δεν άργησε η στιγμή που έφτασε 
στην ισοφάριση. Έπειτα από μπαλιά του Ρόδρι 
και παρέμβαση του Ζεσούς, ο Στέρλινγκ από 
κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.
Η Μάντσεστερ Σίτι μπόρεσε να κάνει την ανα-
τροπή στο 76ο λεπτό. Ο Μαχρέζ έψαξε τον 
Μπερνάρντο Σίλβα στην αριστερή πλευρά 
και εκείνος κατέβασε στον Γκαμπριέλ Ζεσούς, 
ο οποίος με πολύ ωραίο τρόπο έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα για το 2-1. Οι Πολίτες έκα-
ναν την απαιτούμενη διαχείριση και πήραν τη 
νίκη με 2-1.

Μάντσεστερ Σίτι - Παρί 2-1

Εξασφάλισε με ανατροπή την 
κορυφή

Ατλέτικο - Μίλαν 0-1

Ο Μεσίας έκανε το θαύμα του 

Η 
Ρεάλ πήρε ρεβάνς για την ήττα 
της στην Ισπανία από τη Σέριφ 
των Αθανασιάδη και Κολοβού 
και την κέρδισε με 3-0 στο πλαί-

σιο της 5ης αγωνιστικής του Champions 
League. Οι Ισπανοί εξασφάλισαν έτσι 
την πρόκριση στους «16» της επόμενης 
φάσης, βρίσκονται στην πρώτη θέση του 
ομίλου τους στο +2 από την Ίντερ και την 
τελευταία αγωνιστική θα υποδεχτούν 
τους Ιταλούς για το ματς που θα κρίνει την 
πρώτη θέση.
Από την άλλη η Σέριφ των Αθανασιάδη 
και Κολοβού που αγωνίστηκαν και την 
Τετάρτη το βράδυ βασικοί θα συνεχίσει 
στο Europa League και θα είναι μια εκ των 
υποψηφίων αντιπάλων του Ολυμπιακού 
σε περίπτωση που προκριθεί στην επό-
μενη φάση.
Σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι των 
δύο ομάδων στην Ισπανία η Ρεάλ αυτή 
τη φορά κατάφερε να νικήσει τον Αθανα-

σιάδη και μάλιστα τρεις φορές, με τρεις 
διαφορετικούς σκόρερ, με τρία γκολ εκτός 
περιοχής.
Το 0-1 είχε και δόση τύχης για τη Ρεάλ 
με τον Αλάμπα να εκτελεί φάουλ στο 30’ 
τη μπάλα να βρίσκει στον Κριστιάνο, να 
αλλάζει πορεία και να ξεγελάει τον Αθα-
νασιάδη.
Στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου η Ρεάλ 
πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ. Οι Ισπα-
νοί άλλαξαν γρήγορα τη μπάλα με τους 
Ροντρίγκο, Βινίσιους και τελικό αποδέ-
κτη τον Κρόος. Ο Γερμανός με ένα πλασέ 
έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και 
εν συνεχεία στα δίχτυα του Έλληνα γκολκί-
περ για το 0-2.
Η Ρεάλ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 
δεύτερο μέρος και στο 55’ ήταν η σειρά 
του Μπενζεμά να βρεθεί με τη μπάλα 
εκτός περιοχής, να πιάσει το σουτ με το 
δεξί και να νικήσει τον Αθανασιάδη για το 
0-3 που ήταν και το τελικό σκορ.

Σέριφ - Ρεάλ 0-3: Πήραν 
ρεβάνς και πρόκριση οι 
Ισπανοί

Σπόρτινγκ - Ντόρτμουντ 3-1: Ο 
Γκονσάλβες έδωσε την πρόκριση 

Η 
Σπόρτινγκ επικράτησε με 
3-1 της Ντόρτμουντ χάρη σε 
δύο γκολ του Πέντρο Γκον-
σάλβες και προκρίθηκε στα 

νοκ άουτ του Champions League. Στο 
Europa League συνεχίζουν οι Γερμα-
νοί.
Ο Πέν τρο Γκονσάλβες ήταν ο πρω-
ταγων ισ τής γ ια τη Σπόρτ ιν γκ σ τη 

ν ίκη με 3-1 επί της Ντόρτμουντ σ το 
«Ζοζέ Αλβαλάδε» για την 5η αγωνι-
στική του 3ου ομίλου του Champions 
League. Τα γκολ του Πορτογάλου επι-
θετικού ουσιαστικά έδωσαν την πρό-
κριση στην ομάδα του (ακολουθεί τον 
Άγιαξ ) και άφησαν την Μπορούσια 
στα μπαράζ για τη φάση των 16 του 
Champions League.

Λίβερπουλ - Πόρτο 2-0: Χωρίς 
φρένο οι Κόκκινοι

Η 
Λίβερπουλ ε ίχε εξασφαλί-
σε ι ήδη την πρόκριση και 
μάλισ τα ως ν ικήτ ρια του 
2ου ομίλου του Champions 

League και γι’ αυτό ο Γιούργκεν Κλοπ 
παρέταξε αρκετούς αναπληρωματι-
κούς σ τη βασική ενδεκάδα. Κανένα 
πρόβλημα, με τους Κόκκινους να ε-
πικρατούν με 2-0 της Πόρτο στο «Ά-
νφιλν τ» και να κάνουν το 5/5, αφή-
νον τας τους «δράκους» να παλεύ-
ουν γ ια το δεύτερο «εισ ιτήριο» την 
τ ε λευταία αγων ισ τ ική κόν τρα σ την 

Ατλέτικο.
Άλισον, Μοχάμεντ Σαλάχ και Σαντιό 
Μανέ έμειναν στην ενδεκάδα για να 
υπενθυμίζουν ότι πρόκειται για έναν 
αγώνα της κορυφαίας διασυλλογικής 
διοργάνωσης. 
Ο Άν τ ι  Ρόμπερτσον ξεκουράσ τηκε 
κα ι  έδωσε φανέ λα βασ ικού σ τον 
Κώστα Τσ ιμίκα, ενώ οι Πορτογάλοι 
παρατάχθηκαν με την καλύτερη δια-
θέσιμη ενδεκάδα μέχρι το 25’, όταν ο 
Πέπε έγινε αλλαγή λόγω προβλήμα-
τος τραυματισμού.
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Την ιστορική πρώτη νίκη κυπριακής ομάδας στους ομίλους του Κόν-
φερενς Λιγκ πέτυχε το βράδυ της Πέμπτης στο ΓΣΠ η Ανόρθωση. Η 
ομάδα της Αμμοχώστου με ένα μαγικό γκολ του Λάζαρου Χριστοδου-
λόπουλου (27’) λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή επικράτησε 1-0 της 
μέχρι σήμερα αήττητης Γάνδης, για την 5η αγωνιστική των ομίλων της 
διοργάνωσης και σε συνδυασμό με τη νίκη της Φλόρα επί της Παρτίζαν 

ενωρίτερα στο Ταλίν (1-0) έβαλε «φωτιά» στον 2ο όμιλο.
Η «Κυρία» έφτασε τους πέντε βαθμούς και ελπίζει βάσιμα στην κατάληψη 
της δεύτερης θέσης στον όμιλο, η οποία οδηγεί σε αγώνες μπαράζ με ομάδα 
που θα τερματίσει τρίτη σε όμιλο του Γιουρόπα Λιγλ για μια θέση στους «16» 
της νοεσύστατης διοργάνωσης. Πώς; Με νίκη στο Βελιγράδι επί της Παρτίζαν 
την τελευταία αγωνιστική και παράλληλα να μην κερδίσει η Φλόρα την Γάνδη 
στο Βέλγιο.
Στη βαθμολογία του ομίλου η Γάνδη είναι στην πρώτη θέση με 10 βαθμούς, 
δεύτερη η Παρτίζαν με 7, τρίτη η Φλόρα με 5 βαθμούς, όσους και η Ανόρ-
θωση. Οι κυανόλευκοι αντέδρασαν ιδανικά μετά την «καταιγίδα» που έφερε 
η ήττα από τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα και τα όσα ακολούθησαν αυτής. 
Με πάθος, μπόλικα τρεξίματα και μάτι που γυάλιζε κατάφεραν να κερδίσουν 
την κατά γενική ομολογία καλύτερη ομάδα του ομίλου. Στην πρώτη γραμμή 
των διακριθέντων πέρασε η ανασταλτική γραμμή της Ανόρθωσης και ο Μιχά-
λης Ιωάννου, ο οποίος με την εμφάνισή του απέδειξε ότι δικαιούται περισσό-
τερες ευκαιρίες.
Η πρώτη νίκη στη φάση των ομίλων σημαίνει και έσοδα 500.000 ευρώ στο 
ταμείο!

Το ματς
Το πιο αποτελεσματικό ημίχρονο της ιστορίας της Ανόρθωσης και ένα από τα 
καλύτερα στον ανασταλτικό τομέα ήταν το πρώτο σαρανταπεντάλεπτο με τη 
Γάνδη στο ΓΣΠ. Η «Κυρία» στη μοναδική ευκαιρία που κατέγραψε ευτύχησε 
να σκοράρει με το σπάνιας ομορφιάς τέρμα του Λάζαρου Χριστοδουλόπου-
λου.
Ο Ελλαδίτης επιθετικός στο 27’ έκλεψε την μπάλα και είχε την οξυδέρκεια 
να σηκώσει το κεφάλι, να δει εκτός θέσης τον Σινάν και με ένα φαλτσαριστό 
σουτ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας 
προβάδισμα στους κυανόλευκους. Ένα τρομερό γκολ, δείγμα της ποδοσφαι-
ρικής κλάσης του Χριστοδουλόπουλου, που ανάγκασε την ΟΥΕΦΑ να ζητή-
σει τη βοήθεια του κοινού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να περιγρά-
ψει το τέρμα.Η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια διαχειρίστηκε άριστα το υπέρ 
της προβάδισμα, αφού κράτησε τους Βέλγους μακριά από την περιοχή του 
Τζουρ. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως σε 90’ η Γάνδη κατέγραψε μόλις 
τρεις ευκαιρίες, εκ των οποίων οι δύο στον στόχο. Η αλήθεια είναι πως ούτε 
η «Κυρία» ήταν απειλητική (δύο τελικές και μόνο μία στον στόχο) κατέγραψε 
σε όλο το ματς, αλλά από την στιγμή που ήταν μπροστά στο σκορ σταδιακά 
έδινε χώρο στους Βέλγους και «ροκάνισε» τον χρόνο παίρνοντας το επιθυ-
μητό αποτέλεσμα.
Στην αντίδραση των παικτών του μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στάθηκε 
ο Τιμούρ Κετσπάγια μετά την ιστορική νίκη επί της Γάνδης. «Πράγματι είναι 
μεγάλη νίκη για το κυπριακό ποδόσφαιρο και την Ανόρθωση. Εκεί που ήταν 
ξεκαθαρισμένα όλα, θα παιχθεί η πρόκριση για τρεις ομάδες σε μια αγωνι-
στική. Μετά το άσχημο παιχνίδι το σαββατοκύριακο δείξαμε ότι είμαστε πολύ 
καλή ομάδα, με καρδιά και πάθος. Πετύχαμε ένα φανταστικό τέρμα, απ’ εκεί 
και πέρα πρέπει να ετοιμάσουμε την ομάδα για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα 
και αν είμαστε έτσι πιστεύω ότι θα κερδίσουμε. Εμείς πάντα πιστεύουμε στην 
ομάδα, δεν περάσαμε τυχαία στους ομίλους και επιβεβαιώθηκε αυτό που 
πιστεύαμε πως μπορούμε να κτυπήσουμε πρόκριση. Όλα θα κριθούν στο 
τελευταίο παιχνίδι».

Ούτε οι πολλές αλλαγές (λόγω ΑΠΟΕΛ), 
ούτε η καυτή ατμόσφαιρα των Αζέρων, 
ούτε η δυναμικότητα της αντιπάλου, 
ούτε ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 88’ 
πτόησαν την Ομόνοια. 

Ά
ντεξε στο «Τοφίκ Μπαχράμοφ» του Μπα-
κού, πήρε 2-2 κόντρα στην Καραμπάχ και 
θα επιστρέψει αύριο στην Κύπρο με τον 
βαθμό. Έφτασε τους τρεις στον 8ο όμιλο 

και είναι στην τρίτη θέση, με δύο πόντους περισ-
σότερους από την Καϊράτ που έμεινε στον έναν.
Πρωταγωνιστές ο σκόρερ των πρασίνων Ντού-
ρις, ο Ουζόχο που θύμισε τον παλιό, καλό εαυτό 
του και κάλυψε επάξια το κενό του Φαμπιάνο και 
φυσικά ο Γκόμεθ που σκόραρε ξανά από το κέντρο 
του γηπέδου στο 90’. Ο Ισπανός πέτυχε ξανά σε 
φάση ομίλων γκολ που θα παίζει σίγουρα 
στα highlight της σεζόν για το Κόνφε-
ρενς Λιγκ, όπως συνέβη δηλαδή με 
το αντίστοιχο με την Αϊντχόφεν για 
το Γιουρόπα Λιγκ την προηγούμενη 
περίοδο.

Το ματς
Η Καραμπάχ μπήκε με τον αέρα 
της πρωτοπόρου του ομίλου και την 
παρότρυνση περίπου 15.000 οπαδών 
της και η Ομόνοια βίωσε δύσκολες στιγμές 
στα μετόπισθεν. Οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή 
και ήλεγχαν τον ρυθμό του αγώνα, γυρόφερναν 
την περιοχή των πρασίνων και έψαχναν το προβά-
δισμα. Είχαν πολλές προϋποθέσεις και έφτιαξαν 
τις καλύτερες φάσεις τους με τους Ζουμπίρ (5′, 30), 
Όζομπιτς (34’, 37’) και Γουαντσί (40’).
Οι ποδοσφαιριστές του Μπεργκ άντεχαν με μπρο-
στάρη τον Ουζόχο, ο οποίος ειδικά στις φάσεις 
του Όζομπιτς έσωσε την ομάδα του. Το μηδέν 
παθητικό τους επέτρεπε να κυνηγούν με τγη σειρά 
τους το προβάδισμα από αντεπιθέσεις ή στατι-
κές φάσεις. Άλλωστε από εκτέλεση κόρνερ ήρθε 
η πρώτη ευκαιρία με τον Παναγιώτου (36’), όπως 
και το πέναλτι για χέρι του Μπαϊράμοφ (42’). Έτσι, 
ένα λεπτό αργότερα ο Ντούρις έδωσε το προβάδι-
σμα στην κυπριακή ομάδα, νικώντας τον Μαγκο-
μενταγίεφ.
Ό,τι χειρότερο για την Ομόνοια, όμως, ήταν η 
έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Μόλις στο 48’ 
ο Ψάλτης έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα 
της ομάδας του, μετά από εκτέλεση κόρνερ των 
Αζέρων. Το γήπεδο πήρε φωτιά από τις εκδηλώ-
σεις των οπαδών της Καραμπάχ, που σπρώχνουν 

τους γηπεδούχους για να γυρίσουν το ματς.
Πάντως, οι πράσινοι δεν πτοήθηκε και με τον ορε-
ξάτο Λοΐζου, ο οποίος μπήκε στο 46’ αντί του επι-
στρέψαντα Μποτεάκ, ήταν πιο επικίνδυνοι στις 
αντεπιθέσεις τους. Μάλιστα, δημιούργησε τρεις 
πολύ καλές ευκαιρίες με τους Λοΐζου (56’), Πανα-
γιώτου (57’) και Κακουλλή (61’).
Όχι όμως ότι η Καραμπάχ δεν έψαξε το νέο προ-
βάδισμα. Στο 64′ σκόραρε με τον Όζομπιτς, αλλά 
ακυρώθηκε για οφσάιντ, ενώ ένα λεπτό αργό-
τερα αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Κίκο για 
σκληρό φάουλ στον Κάντι. Τα αριθμητικά δεδο-
μένα ανατράπηκαν και οι γηπεδούχοι έγιναν ξανά 
πιεστικοί στη συνέχεια.
Πάντως, παρά την πίεση ήταν οι πράσινοι που έχα-
σαν στη συνέχεια την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 
69’, όταν ο Κακουλλής έφυγε στην κόντρα και με 

ωραία ενέργεια ελευθερώθηκε, αλλά το 
σουτ του ήταν άστοχο.

Όσο κυλούσε ο χρόνος, όμως, το 
σκηνικό στην περιοχή του Ουζόχο 
ήταν συνεχόμενο. Με το αριθμη-
τικό μειονέκτημα, οι ποδοσφαιρι-
στές του Μπεργκ πάλευαν σκληρά 
για να αντέξουν. Όταν ο Αντρά-

ντε έδωσε προβάδισμα στους Αζέ-
ρους στο 88’ όλα έμοιαζαν χαμένα. 

Ωσ τόσο, ο Γκόμεθ ε ίχε αν τ ίθε τη 
άποψη. Στο 90’ είδε τον Μαγκομενταγίεφ 

έξω από την εστία του και δεν δίστασε να δοκιμά-
σει από τη γραμμή του κέντρου. Και δικαιώθηκε!
Όσα δήλωσε ο Χένινγκ Μπεργκ:
Αρχικά είπε: «Μας αφήνει ικανοποιημένους το 
αποτέλεσμα από την στιγμή που ισοφαρίσαμε στο 
τέλος. Ήμασταν επικίνδυνοι και κάναμε ένα καλό 
παιχνίδι. Δεν προπονηθήκαμε πολύ ως ομάδα με 
αυτούς τους παίκτες αλλά κάναμε μία καλή εμφά-
νιση. Ο Λανγκ πίσω ήταν τοπ, όπως και ο Πανα-
γιώτου. Ο Ασημένος και ο Χαραλάμπους στον 
χώρο της μεσαίας γραμμής έκαναν εντυπωσιακή 
δουλειά. Νομίζω ότι η αποβολή το έκανε πολύ 
δύσκολο για μας.
Οι παίκτες ήταν τοπ και πρέπει να είμαστε περή-
φανοι γι΄αυτούς. 
Ο κόσμος που μας είδε από το σπίτι νομίζω πρέπει 
να είναι ικανοποιημένος από την αφοσίωση μας 
και το πως παίξαμε. 
Είναι ακόμα ένα μάθημα γι΄αυτούς τους νεαρούς 
παίκτες το παιχνίδι. Βελτιωνόμαστε όταν παίζουμε 
στην Ευρώπη. 
Η προετοιμασία μας για το ΑΠΟΕΛ ξεκινά τώρα. 
Σκεφτόμαστε αυτό το παιχνίδι πλέον».

Καραμπάχ – Ομόνοια 2-2: Ισπανικός 
πύραυλος τύπου Γκόμεθ έπληξε το 
Μπακού

Ανόρθωση – Γάνδη 1-0: Έγραψε 
ιστορία και παίζει τα ρέστα της 
στο Βελιγράδι!
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Παναθηναϊκός - Ζενίτ 70-64: Με 
φόρα από το ΣΕΦ και άμυνα για 
σεμινάριο

Με φόρα από το ΣΕΦ, και το δίδυμο των Νεμάνια Νέντοβιτς - Γιώργου Παπαγιάννη να κάνει 
σπουδαία δουλειά, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ επιβλήθηκε εντός έδρας της Ζενίτ (70-64), βάζοντας 
τέλος στο αρνητικό σερί των πέντε διαδοχικών ηττών στην EuroLeague.

Οι πράσινοι έκαναν κατάθεση ψυχής και προσπάθειας 
στο δεύτερο μέρος, με τον Νεμάνια Νέντοβιτς να είναι 
ξανά εξαιρετικός και τον Γιώργο Παπαγιάννη να κάνει 
σκόνη και θρύψαλα τη front line των φιλοξενούμενων.
Κάπως έτσι, το τριφύλλι δεν πλήρωσε την αστοχία του 
Ιωάννη Παπαπέτρου, ο οποίος σκόραρε μόνο από την 
γραμμή των βολών (0/8 σουτ, 4/4 βολές) στα 25’15’’ που 
χρησιμοποιήθηκε.

Ο MVP
Ο Νεμάνια Νέντοβιτς ήταν αυτός που έκανε τη δια-
φορά στο πρώτο μέρος, η πλάστιγγα έγειρε στο δεύ-
τερο όμως χάρη στην τρομερή δουλειά του Γιώρ-
γου Παπαγιάννη. Ο διεθνής σέντερ ήταν κυρίαρ-
χος, έκανε ό,τι ήθελε τους ψηλούς των φιλοξενούμε-
νων και αποτέλεσε τον άνθρωπο που διαμόρφωσε 
την κατάσταση στο ΟΑΚΑ. Στα 31’43’’ που βρέθηκε 
στο παρκέ, είχε 18 πόντους (με 8/9 δίποντα, 2/6 
βολές, 2/6 βολές), 13 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 
2 λάθη και 4 μπλοκ. Οι 31 πόντοι που 
μάζεψε στο σύστημα αξιολόγησης 
αποτελούν μάλιστα νέο ρεκόρ καριέ-
ρας.

Ο αδύναμος κρίκος
Ο Μπίλι Μπαρόν είναι σημαντικός για 
τη Ζενίτ, κυρίως σε εκτελεστικό επί-
πεδο. Το γεγονός λοιπόν πως δεν κατά-
φερε να σκοράρει εντός παιδιάς (0/3 σουτ) 
στα 7’37’’ που αγωνίστηκε ήταν ένα σημαντικό 
πρόβλημα για τον τρόπο λειτουργίας της ρωσικής 
ομάδας.

Ο αγώνας
Για ακόμη ένα παιχνίδι στην EuroLeague, η εκκίνηση 
του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ ήταν κάκιστη. Κάτι που 
αποτυπώθηκε στο +12 (0-12) της Ζενίτ στο 4ο λεπτό, 
αλλά και στο γεγονός πως (πάλι) ο Δημήτρης Πρίφτης 
κάλεσε τάιμ άουτ πριν καλά καλά δοθεί το τηλεοπτικό. 
Οι πράσινοι πέταξαν τις εννέα πρώτες κατοχές τους, 
πριν ο Χάουαρντ Σαντ Ρος σκοράρει για τρεις, πλην 
όμως το πρόβλημα δεν αποκαταστάθηκε πλήρως. Η 
ρωσική ομάδα συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό, του-
λάχιστον μέχρι την στιγμή που ο Νεμάνια Νέντοβιτς 
πήρε την κατάσταση στα χέρια του και με συνεχόμενα 
καλάθια μείωσε στους έξι (15-21 στο 9’).
Ο Δημήτρης Πρίφτης δεν σταμάτησε να αλλάζει 
τις άμυνές του (από man to man σε ζώνη και αντί-
στροφα), γεγονός που απέδωσε ως ένα βαθμό στην 
εκκίνηση της δεύτερης περιόδου. Παρά το γεγονός 

όμως πως η Ζενίτ έμεινε χαμηλά, η επιθετική αφλογι-
στία δεν βοήθησε προκειμένου να μειωθεί περισσό-
τερο η διαφορά. Για την ακρίβεια, μόλις για ενάμιση 
λεπτό οι πράσινοι ένιωσαν καλά στην επίθεση. 
Ήταν το διάστημα που έβαλαν τρία σερί τρίποντα 
(Ντάριλ Μέικον, Νεμάνια Νέντοβιτς και Λεωνίδας 
Κασελάκης), για να προκύψει η ισοπαλία του 15’ (28-
28).
Η ρωσική απάντηση ήταν όμως άμεση, με εκφραστή 
τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας από το «4» για να απο-
κτήσει η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ το +5 (33-38) 
της ανάπαυλας -μέχρις εκείνο το σημείο δε, ο Ιωάννης 
Παπαπέτρου είχε 0/7 σουτ!
Το τρίτο δεκάλεπτο εξελίχθηκε πολύ διαφορετικά, 
κάτι που ήταν θετικό βέβαια για τον Παναθηναϊκό 
ΟΠΑΠ. Ο Γιώργος Παπαγιάννης έκανε τρομερή εμφά-
νιση σε άμυνα και επίθεση (είχε 10 πόντους, 6 ριμπά-

ουντ, 1 ασίστ και 3 μπλοκ), αποτελώντας τη 
βασική αιτία της ανατροπής σκηνικού. 

Οι γηπεδούχοι πήραν θάρρος, εκμε-
ταλλεύτηκαν τη συνεχιζόμενη αστο-
χία της Ζενίτ από την περιφέρεια (1/7 
τρίποντα στην περίοδο) και έφεραν 
τούμπα το παιχνίδι. Το -6 (34-40) 
του 21ου λεπτού έγινε +9 (51-42) 
στο 27ο λεπτό, ανεβάζοντας παράλ-

ληλα τα... ντεσιμπέλ στο ΟΑΚΑ.
Παρά τις καλές άμυνες που συνέχισε 

να βγάζει, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ δεν 
μπόρεσε να προστατεύσει το προβάδισμά του 

πάντως. Η επίθεση εξελίχθηκε σε πρόβλημα για τους 
πράσινους, που έκαναν τη μία κακή επιλογή μετά την 
άλλη. 
Μοιραία έμειναν χωρίς εντός παιδιάς καλάθι για έξι 
λεπτά, με αποτέλεσμα το +9 (59-50 στο 32’) να γίνει 
-1 (61-62 στο 38’), μετά από καλάθι τριών πόντων του 
Μιντάουγκας Κουζμίνσκας από την κορυφή.
Την ώρα που το μομέντουμ είχε αλλάξει πλευρά, ήταν 
η στιγμή του Νεμάνια Νέντοβιτς. Ο σταρ των πρασί-
νων έβαλε ένα πολύ μεγάλο τρίποντο πάνω σε άμυνα 
στο 1’43’’ για το τέλος, ξαναδίνοντας το προβάδισμα 
στην ομάδα του (64-62).
Στα δευτερόλεπτα που απέμεναν μέχρι το φινάλε, ο 
Γιώργος Παπαγιάννης (μετά από εξαιρετική έμπνευση 
του Δημήτρη Πρίφτη στο τάιμ άουτ) και ο Ιωάννης 
Παπαπέτρου με 2/2 βολές προστάτευσαν το πράσινο 
προβάδισμα, με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ να πανηγυ-
ρίζει τη νίκη μετά από πέντε σερί ήττες και τη Ζενίτ να 
στραβοπατάει στο ΟΑΚΑ μετά από πέντε διαδοχικές 
νίκες.

Μεγάλη Βρετανία - Ελλάδα 
78-69: Άκυρη εκκίνηση στο 
Νιούκαστλ

Ο MVP
Ο Τέντι Οκερέαφορ δεν είναι 
άγνωστος στο ελληνικό κοινό και 
η Εθνική ένιωσε στο πετσί της 
την εκτελεστική δεινότητά του. 
Ο έμπειρος γκαρντ τέλειωσε το 
παιχνίδι με 19 πόντους, από 4/4 
τρίποντα, και μοίρασε ακόμη 3 
ασίστ, συμβάλλοντας στην ολική 
ανατροπή των Βρετανών.

Ο αδύναμος κρίκος
Είναι μια πραγματικότητα ότι η 
έλλειψη χρόνου από την αρχή 
της σεζόν αποτυπώθηκε στην 
εμφάνιση του Βασίλη Καββαδά 
που και είχε εύστοχες επιλογές 
στην επίθεση είχε και δεν βοή-
θησε πολύ στα ριμπάουντ. Είναι 
σίγουρα ντεσαβαντάζ ο βασικός 
σέντερ μιας ομάδας να μην έχει 
ρυθμό και να πρέπει ν’ ανταπε-
ξέλθει σ’ έναν υψηλό έντασης 
αγώνα.

Το στατιστικό που ξεχώρισε
Οι Βρετανοί σούταραν με 57% 
πίσω από τη γραμμή του τριπό-
ντου και όχι μόνο ισορρόπησαν 
τα 15 λάθη τους, αλλά βρήκαν 
πλεονέκτημα. Την ίδια στιγμή το 
ποσοστό των Ελλήνων διεθνών 
ίσα που άγγιξε το 25% με 8/31 
προσπάθειες από τις ίδιες θέσεις. 
Θεωρητικά οι γηπεδούχοι βρή-
καν μόνο τρεις περισσότερους 
πόντους, στην πράξη ήταν αρκε-
τοί περισσότεροι.

Ο αγώνας
Το μεθοδικό παιχνίδι της Εθνικής 
στην επίθεση δεν είχε αντίστοιχο 
καθρέφτισμα στην άμυνα, με 
συνέπεια η Μεγάλη Βρετανία να 
κρατά σταθερά επαφή στο σκορ. 
Οι πόντοι του Δημήτρη Αγραβάνη 
ήταν σημαντικοί, αλλά το υπέρ της 
18-13 ήταν ό,τι καλύτερο είχε να 
επιδείξει η «γαλανόλευκη» στην 
πρώτη περίοδο.
Οι Βρετανοί είχαν υψηλά ποσοστά 
ευστοχίας μέσα από τη γραμμή 
του τριπόντου, παράγοντας που 
τους επέτρεψε να συντηρούν 
ψηλά την αυτοπεποίθησή τους και 
να πιέζουν μια Εθνική που, αλή-

θεια είναι ότι, δεν είχε ισορροπία 
στις δύο πλευρές του παρκέ και 
μετά το 23-23 στο 10’ υπέφερε 
εμφανώς στο πρώτο μισό της 
δεύτερης περιόδου.
Από το 29-24 των γηπεδούχων οι 
συσχετισμοί διαφοροποιήθηκαν 
και η ορθότερη προσαρμογή στα 
αντίπαλα plays ανέτρεψε το μομέ-
ντουμ. Οι Βρετανοί εγκλωβίστη-
καν, πέταξαν διαδοχικές επιθέσεις 
και από τη στιγμή που τα ποσοστά 
τους έπεσαν ήταν φυσιολογικό το 
-5 να γίνει +5 (33-38, 20’) σε λιγό-
τερα από 8 λεπτά.
Η απαιτούμενη συνέχεια ήρθε 
μέσα από το μακρινό σουτ του 
Νίκου Γκίκα, που συνδυαστικά 
με την προσπάθεια στο πίσω 
μέρος του παρκέ έφεραν ένα 10-0 
προτού συμπληρωθούν 2 λεπτά 
αγώνα στην τρίτη περίοδο. Τα 
defence-defence της βρετανικής 
κερκίδας έφεραν αρχικά το 43-50 
(25’) και κατόπιν το 48-51 κατό-
πιν σ’ ένα διάστημα που η Εθνική 
έχασε το κοντρόλ και δεν ήταν σε 
θέση να διαχειριστεί την αντίπαλη 
απόπειρα επιστροφής.
Απόντος του Γκίκα που είχε 
φάουλ, ο Αγραβάνης επανήλθε σε 
ηγετικό ρόλο, αλλά πέρα από τους 
δικούς του πόντους χρειάστηκε το 
τυχερό τρίποντο του Κατσίβελη 
για ν’ αποκατασταθεί η τάξη και 
να μην συμβεί κάτι χειρότερο από 
το +1. 
Μόνο προσωρινά βέβαια, καθώς 
οι Βρετανοί βρήκαν ελεύθερα 
σουτ και το εκμεταλλεύτηκαν δεό-
ντως.
Στο 64-60 η Εθνική είχε λιγότερα 
από 6,5 λεπτά για να επιστρέψει 
και να μην πέσει θύμα έκπλη-
ξης. Αντί όμως να διαχειριστεί με 
ψυχραιμία το γεγονός βούλιαξε 
βαθύτερα. 
Επιθετικά εγκλωβισμένη, δεν 
βρήκε ψυχολογία από την άμυνα 
και το νέο 9-0 των Βρετανών έγινε 
ταφόπλακα στις φιλοδοξίες για 
διπλό στο Νιούκαστλ. Το 78-69 
στο φινάλε, εν μέσω πανηγυρι-
σμών από τους Βρετανούς, απλώς 
επιβεβαίωσε τις δυσοίωνες προ-
βλέψεις που είχαν γεννηθεί.
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