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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,
Εύχομαι να σας βρίσκω και σήμερα 
καλά και ΥΓΙΕΙΣ…Ε! εάν υπάρχουν 

κι αρκετά φράγκα να μην μας λείπουν τα 
στοιχειώδη ακόμα καλύτερα.
Πραγματικά στα 55 χρόνια (ΜΑΜΜΑ ΜΙΑ) 
που ασχολούμαι με αυτό το λειτούργημα 
πρέπει κάποιες φορές να κάνω ερωτήσεις και 
σε φίλους μου που έχουν ΜΕΓΑΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
στην παροικία μας. Καλά μου φιλαράκια, δεν 
υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από το να είσαι 
«ψηλός» που έχουμε άσχημο όνομα (αλήθεια 
δεν ξέρω γιατί) και να μην καταλαβαίνεις 
κάποια πράγματα κι επειδή είμαι δημοσιο-
γράφος, δηλαδή γράφω για τον δήμο, εσάς 
δηλαδή και θέλω να σας ενημερώσω, 
οπότε όταν δεν καταλαβαίνω ρωτάω τους 
υπεύθυνους κι εάν θέλουν μας απαντούν, για 
να απαντήσουμε σε εσάς. Εάν δεν θέλουν ΜΑΣ 
ΓΡΑΦΟΥΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΙ ΕΣΑΣ!
Ευτυχώς, αυτόν τον καιρό στην Κοινότητα 
μας έχουμε πρόεδρο μια φίλη που την ξέρω 
κάποιες δεκαετίες και ξέρω ότι της αρέσει να 
γίνονται τα πράγματα σωστά… όπως νομίζει… 
Από μικρός μου άρεσε που έλεγε την έκφραση 
«καμάρι μου τι κάνεις;» Όταν γύρισε κι έγινε 
πρόεδρος στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο 
μου είπε «Καμάρι μου θέλω να βοηθήσεις να 
ξανακάνουμε την κοινότητα ΜΕΓΑΛΗ». Της 
απάντησα ότι θα είμαι (και θα είμαι) σε ότι 
καλό υπάρχει για την Ελληνική Κοινότητα 
που είναι όλων των συμπάροικων κι όχι… 
κάποιου συμβουλίου.
Φυσικά, είπα να συναντηθούμε να τα πούμε 
αλλά… ΔΕΝ ΕΤΥΧΕ… γιατί είναι τρομερά 
απασχολημένη με την νέα καθήκοντα… 
δηλαδή ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ, ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ, 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ, ΦΛΕΓΓΑΣ, ο αντιπρόεδρος…. Α 

ξέχασα! Παραιτήθηκε από αντιπρόεδρος…. 
Γιατί έμαθα ότι είχε την άτυχη έμπνευση 
να ζητήσει αύξηση για την Παιδεία και του 
είπαν… (δεν ξέρω εάν είναι αλήθεια) ότι εάν 
θέλει αύξηση να φύγει από το Συμβούλιο … κι 
έφυγε. Πάει κι αυτό τελείωσε… ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ 
«βρε καμάρι μου».  
Μπέττυ, και μια τελευταία ερώτηση: αυτή η 
προσθήκη τριών ακόμα απλών (;;;)συμβούλων 
που έκανες στο διοικητικό σου συμβούλιο κι 
έβαλες και την παράγραφο που λέει ότι για 
να γίνει προσθαφαίρεση μελών χρειάζεται 
απόφαση Γενικής Συνέλευσης, αλλά προς 
το παρόν και μέχρι τόόόόότε που θα γίνει η 
Γενική Συνέλευση θα είναι κανονικά μέλη του 
Συμβουλίου;
Δηλαδή, καμάρι μου… ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. Εάν θέλεις απάντησε μου να 
απαντήσω κι εγώ σε αυτούς που με ρωτούν… 
κι αν μπορέσω να μπορέσεις να ξεπεράσεις 
τον ΣΚΟΠΕΛΟ ΝΙΚΩΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ και σου 
επιτρέψουν έλα να τα πούμε κι από κοντά μιας 
και είπα ότι θέλω να βοήσω από κοντά… γιατί 
από απόσταση πως να βοηθήσω…
Επίσης, σε παρακαλώ εγώ δεν σε ενοχλώ 
στις δουλειές σου και το conflict of interest 
είναι πολύ κακό. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ, 
ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΕΣ, ΦΑΓΗΤΑ κλπ με τον Κύπριο 
φίλο σου θα έχει κακό προηγούμενο γιατί είναι 
και το ψωμάκι μας. Εγώ έχω παιδιά κι εγγόνια.
Αυτά τα λίγα «καμάρι μου» κι ο Θεός μαζί σου. 
Και κάποια στιγμή θα ήθελα να τα πούμε… εάν 
στο επιτρέψουν οι συγκυρίες! 
Να είσαι πάντα καλά καμάρι μου.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

«Καμάρι μου…»
Μια μικρή ερώτηση γιατί με ρωτούν 

κι εμένα για να τους απαντήσω
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επικαιρότητα

Αντιπρόεδρος της γερμανικής Βουλής είπε τον Ερντογάν «αρουραίο των 
υπονόμων» - Έξαλλη η Άγκυρα

Κ
αι με τη Γερμανία «τα έβαλε» η Τουρκία, με αφορμή 
πρόσφατες δηλώσεις που έκανε ο αντιπρόεδρος των 
Γερμανών Φιλελευθέρων και ένας εκ των αντιπρο-
έδρων του γερμανικού κοινοβουλίου, Βόλφγκανγκ 

Κουμπίκι, κατά του Ταγίπ Ερντογάν, ενώ κλήθηκε για εξηγήσεις 
και ο Γερμανός πρέσβης στην Άγκυρα.
«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις προσβλητικές 
δηλώσεις που έκανε ο Βόλφγκανγκ Κουμπίκι, αντιπρόεδρος 
του γερμανικού ομοσπονδιακού κοινοβουλίου, για τον Πρό-
εδρό μας (Ερντογάν) σε ομιλία του κατά τη διάρκεια της προ-
εκλογικής εκστρατείας στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας», ανέ-
φερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξω-
τερικών Ταντζού Μπιλγκίτς.
Τονίζοντας ότι οι δηλώσεις του Κουμπίκι είναι «απαράδεκτες», 
η Άγκυρα πρόσθεσε ότι ο Γερμανός πολιτικός «δεν είναι κατάλ-
ληλος για τη θέση του αντιπροέδρου του κοινοβουλίου».
«Του λείπει εντελώς η πολιτική ηθική και η υπευθυνότητα», 
δήλωσε ο Μπιλγκίτς, ενώ πρόσθεσε ότι τέτοιες «απρεπείς 
δηλώσεις δίνουν ουσιαστικά μια ιδέα για το πολιτικό και ηθικό 
επίπεδο του Κουμπίκι και αποκαλύπτουν τη χυδαιότητά του».
Ο Μπίλγκιτς σημείωσε επίσης ότι ο πρέσβης της Γερμανίας στην 
Άγκυρα, Γιούργκεν Σουλτς, κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερι-
κών και του επιδόθηκε «έντονη» διαμαρτυρία από την Άγκυρα.

Τι είπε ο Κουμπίκι και εξόργισε τους Τούρκους
Ο Βόλφγκανγκ Κουμπίκι επέκρινε έντονα τον Τούρκο πρό-
εδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη διάρκεια ομιλίας του στην 
Κάτω Σαξονία, τις προηγούμενες μέρες. Ο βουλευτής του FDP 
προειδοποίησε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να μην «ανοί-
ξει απλώς ξανά την αγκαλιά της» σε περίπτωση του επόμενου 
κύματος προσφύγων, για την πρόκληση του οποίου κατηγό-
ρησε τον Ερντογάν, χαρακτηρίζοντάς τον, μάλιστα... «αρουραίο 
των υπονόμων».

Γαλλική παρέμβαση για τις τουρκικές απειλές: 
Οι χώρες της νότιας Ευρώπης θα στηρίξουμε την 
Ελλάδα
Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των εννιά κρατών της 
νότιας Ευρώπης, που θα συναντηθούν μεθαύριο Παρασκευή, 
στο Αλικάντε της Ισπανίας, θα εκφράσουν τη στήριξη τους στην 
Ελλάδα έναντι των απειλών που δέχεται από την Τουρκία, ανέ-
φεραν σήμερα από το Παρίσι διπλωματικές πηγές της προε-
δρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας.
Όπως ανέφεραν, το θέμα των τουρκικών απειλών κατά της 
Ελλάδας θα συζητηθεί στο δείπνο εργασίας που θα έχουν, μετά 
το πέρας των εργασιών της Ευρωμεσογειακής συνόδου κορυ-
φής, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ισπανίας, της Γαλ-
λίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Κύπρου, της Μάλτας, της 

Σλοβενίας, της Κροατίας και της Ελλάδας.
Παρόντες θα είναι επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου Σαρλ Μισέλ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Ούρσουλα Φον ντέρ Λάιεν.
Η τελευταία Ευρωμεσογειακή σύνοδος κορυφής, με τη συμμε-
τοχή όλων των χωρών της Μεσογείου, ευρωπαϊκών και μη, είχε 
γίνει το 2015 στην Ισπανία, ενώ η τελευταία σύνοδος κορυφής 
των κρατών μελών της ΕΕ της νότιας Ευρώπης είχε φιλοξενηθεί 
πέρσι στην Αθήνα.

Νέο παραλήρημα Ακάρ: Κακομαθημένο παιδί και 
κακός γείτονας η Ελλάδα
Παραληρηματική επίθεση στην Ελλάδα για άλλη μια φορά 
εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, σε 
μία περίοδο προφανούς κλιμάκωσης της ρητορικής κατά της 
Αθήνας.
«Η Ελλάδα αποτελεί το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα της κακής 
γειτονίας. Δυστυχώς συνεχίζουν με προβοκατόρικες ενέργειες 
και ρητορική και συνεχίζει επίσης την επεκτατική και επιθε-
τική πολιτική» τόνισε ο Ακάρ, που κατηγόρησε την Αθήνα ότι 
«αυξάνει την ένταση και με θράσος κατηγορεί την Τουρκία. 
Αυτό είναι υποκρισία, είναι διπρόσωπη στάση. Αυτός ο κακός 
γείτονας που με κάθε ευκαιρία μας κατηγορεί στους άλλους 

τηρεί εχθρική στάση απέναντι μας».
Μάλιστα ο Ακάρ αποκάλεσε την Ελλάδα ως «κακομαθημένο 
παιδί». «Βάζουν στην άκρη τις Συνθήκες Λωζάνης και Παρισίων 
και συσσωρεύουν όπλα στα νησιά με αποστρατιωτικοποιη-
μένο καθεστώς. Με την πρόκληση κάποιων και δυστυχώς με 
τη συνεννόηση της ΕΕ, ανέλαβε τον ρόλο ενός κακομαθημένου 
παιδιού, τροφοδότησε την αστάθεια στην περιοχή με πρωτό-
γνωρες, παράλογες και υπερβολικές απαιτήσεις και πρακτικές 
και σπατάλησε τους πόρους των ανθρώπων της σε μια μάταιη 
προσπάθεια αγοράς όπλων, μόνο και μόνο από ανησυχία για 
το πολιτικό τους μέλλον μέλλον», πρόσθεσε.
Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός είπε ότι η Ελλάδα «επεκτά-
θηκε τρεις φορές σε επτά στάδια από την ημέρα της ίδρυσής 
της, μπήκε κάτω από τη μύτη μας, κατηγορώντας την Τουρκία 
για επεκτατισμό και μιλάει με μεγάλη αλαζονεία για “Νεο-ο-
θωμανική πολιτική”, δημιουργούν πλασματικές συμμαχίες 
και παραχωρεί τα εδάφη της, και μετά κρύβεται πίσω από τους 
άλλους και επιχειρεί να μας δείξει πυγμή. Αφαιρεί τα δικαιώ-
ματά της τουρκικής μειονότητας τους και αγνοώντας την τουρ-
κική ύπαρξη, προσπαθεί να τους εκφοβίσει με πολιτικές αφο-
μοίωσης και πιέσεις, διαπράττοντας συνειδητή γενοκτονία ταυ-
τότητας».
Παράλληλα, ο Ακάρ επανέλαβε τις κατηγορίες περί συνεργα-
σίας της Αθήνας με τρομοκρατικές οργανώσεις και για το προ-
σφυγικό. «Όλοι με ευφυΐα και συνείδηση κατανοούν το αλη-
θινό πρόσωπο και τις προθέσεις εκείνων που σκοτώνουν και 
μετά μιλούν για ανθρώπινα δικαιώματα με αδίστακτο τρόπο», 
είπε.
«Η μάστιγα των αθώων ανθρώπων στηρίζεται στους Έλλη-
νες πολιτικούς. Όπως δήλωσε και ο πρόεδρός μας, οι διεθνείς 
θεσμοί θα πρέπει να επιβάλουν αυστηρές κυρώσεις στην 
Ελλάδα που έχει μετατρέψει το Αιγαίο σε νεκροταφείο προσφύ-
γων και να πουν «σταματήστε» σε αυτά τα εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας τις θέσεις 
του Ερντογάν στον ΟΗΕ.
Στο παραλήρημά του, ο Ακάρ άφησε υπόνοιες δια της ιστο-
ρίας, για τη μικρασιατική καταστροφή, στο όνομα της καλής 
γειτονίας.
«Αυτοί οι υποκριτές δεν παίρνουν μαθήματα από την ιστορία. 
Μπορεί να ξέχασαν ποια ήταν η μοίρα τους όταν έστειλαν τα 
παιδιά τους σε αυτές τις χώρες πριν από 100 χρόνια με ενθου-
σιασμό για περιπέτεια, αλλά μπορεί να ξέχασαν ότι κάποιοι 
λάτρεις της περιπέτειας άφησαν την τελευταία τους πνοή στην 
κρεμάλα, αλλά ας σας το θυμίσουμε στο όνομα της καλής γει-
τονίας. Συνειδητοποιήστε τη σοβαρότητα αυτής της δουλειάς. 
Σταματήστε να πηγαίνετε με λάθος δρόμο. Αποφύγετε τις προ-
βοκάτσιες που θα προκαλέσουν καταστροφή. Μην κατεβείτε 
στο πηγάδι με το σχοινί κάποιου άλλου», είπε.

Ο Γερμανός πρέσβης στην 
Άγκυρα, κλήθηκε για εξηγήσεις 
στο τουρκικό ΥΠΕΞ μετά τις 
δηλώσεις Γερμανού πολιτικού 
που αποκάλεσε τον Τούρκο 
πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν 
«αρουραίο των υπονόμων» 
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Κατά πληροφορίες, το όνομά της 
ήταν Χρύσα Πρωτόπαπα - Την άτυχη 
κοπέλα βρήκε η οικιακή βοηθός - Είχε 
κάνει απόπειρα αυτοκτονίας πριν από 
δύο εβδομάδες

Ν
εκρή εντοπίστηκε το μεσημέρι της 
Πέμπτης (29/9) μία γυναίκα στο 
σπίτι της στους Αγίους Θεοδώ-
ρους Κορινθίας.

Την άτυχη κοπέλα βρήκε η οικιακή βοηθός 
που πήγε να καθαρίσει το σπίτι, η οποία 
ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και 
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο 
νοσοκομείο Κορίνθου για τη διενέργεια 
νεκροψίας-νεκροτομής.

Η γυναίκα, ηλικίας άνω των 40 ετών, φέρε-
ται να ήταν πρώην φωτομοντέλο, που είχε 
συνεργαστεί με διάσημους σχεδιαστές. Το 
όνομά της ήταν Χρύσα Πρωτόπαπα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του loutrakiblog, 
πριν μερικά χρόνια ο αδερφός της κοπέλας 
πέθανε, ενώ υπηρετούσε τη στρατιωτική 
θητεία του στην Κύπρο. Παράλληλα, πριν 
δυο χρόνια πέθανε και ο πατέρας της.
Μετά από αυτό, η κοπέλα φέρεται να αντι-
μετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Πριν 
από δύο εβδομάδες, μάλιστα, φέρεται να 
είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.
Η μητέρα της νοσηλεύεται σε νοσοκομείο 
της Αθήνας σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς να 
έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτο-
μέρειες.

Κορινθία: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή 
στο σπίτι της - Ήταν πρώην μοντέλο 

Αλλες δύο συλλήψεις προστέθηκαν 
στις 32 που πραγματοποίησε την 
Τρίτη η ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση των 
τριών συμμοριών που δρούσαν 
στην φοιτητική εστία στου 
Ζωγράφου

Σ
ε δύο ακόμα συλλήψεις προχώρη-
σε η ΕΛ.ΑΣ σχετικά με την υπόθεση 
της εξάρθρωσης των τριών συμμο-
ριών που δρούσαν στην Αττική, έ-

χοντας ως αρχηγείο την φοιτητική εστία 
στην Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου.
Πρόκειται για δύο άτομα στην κατοχή των 
οποίων βρέθηκε ένα υποπολυβόλο, δύο 
γεμιστήρες, πενήντα φυσιγγια, 535 ευρώ, 
ρολόι χειρός, ρούχα και παπούτσια που 
χρησιμοποιήθηκαν σε ληστείες, ένα αυτο-
κίνητο και τρία κινητά τηλέφωνα. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημά-
των κατά Ζωής και Ιδιο-
κτησίας της Διεύθυνσης 
Ασφαλείας Αττικής, συνε-
λήφθησαν απογευματι-
νές ώρες χθες, Τετάρτη 28 
Σεπτεμβρίου 2022, στην 
Πρέβεζα, δύο άτομα, μέλη 
συμμορίας που διέπραττε 
ένοπλες ληστείες σε κατα-
στήματα και κλοπές οχη-
μάτων, σε Αττική, Λαμία, 
Κόρινθο και Ναύπακτο.
Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ως μέλη 
μίας απ’ τις εγκληματικές οργανώσεις που 
δρούσαν με έδρα και ορμητήριο την Πολυ-
τεχνειούπολη του Ζωγράφου (σχετ. το από 
28-09-2022 Δελτίο Τύπου).
Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη 
της συμμορίας τουλάχιστον από τον Ιούλιο 
του 2022, δραστηριοποιούνταν στη διά-
πραξη ένοπλων ληστειών σε καταστήματα, 
ενώ προέβαιναν και στην κλοπή οχημά-
των τα οποία χρησιμοποιούσαν ως μέσα 
μετάβασης και διαφυγής από τα σημεία 
των ληστειών.
Εξιχνιάστηκαν 3 περιπτώσεις ενόπλων 
ληστειών και μία απόπειρα ληστείας σε 
καταστήματα, καθώς και 2 περιπτώσεις 
κλοπών οχημάτων.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέ-
θηκαν και κατασχέθηκαν:

 ª υποπολυβόλο,
 ª 2 γεμιστήρες,
 ª 50 φυσίγγια,

 ª 535 ευρώ,
 ª ρολόι χειρός,
 ª είδη ρουχισμού και παπούτσια που 

χρησιμοποιήθηκαν σε ληστείες,
 ª αυτοκίνητο και
 ª 3 κινητά τηλέφωνα.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε 
βάρος τους, περιλαμβάνονται δύο ακόμη 
άτομα τα οποία είναι έγκλειστα σε Κατα-
στήματα Κράτησης. Οι συλληφθέντες, με 
τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογρα-
φία, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγε-
λική Αρχή.

Σε διαθεσ ιμότητα τέθηκε η 
22χρονη δόκιμη αστυνομικός
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε από την υπηρε-
σία της,  η 22χρονη δόκιμη αστυνομικός, 
που συνελήφθη για την υπόθεση των συμ-
μοριών της Πολυτεχνειούπολης.
Νωρίτερα σήμερα, η 22χρονη όσο και οι 
υπόλοιποι έξι συλληφθέντες αφέθηκαν 

ελεύθεροι, καθώς οι 
δίκες τους που ήταν για 
πλημμελήματα αναβλή-
θηκαν από το αρμόδιο 
αυτόφωρο δικαστήριο. 
Έτσι, όλοι οι συλληφθέ-
ντες αφέθηκαν ελεύθε-
ροι μεταξύ των οποίων 
και η 22χρονη δόκιμη 
αστυνομικός.
Για τους επτά συλληφθέ-

ντες για πλημμελήματα έχουν σχηματιστεί 
δύο δικογραφίες. Η εκδίκαση, ωστόσο, 
της πρώτης δικογραφίας αναβλήθηκε για 
τις 14 Νοεμβρίου 2022 λόγω της αποχής 
των δικηγόρων από δίκες που αφορούν 
το άρθρο 187 παρ. 6 του ΠΚ. Η δεύτερη 
δικογραφία αναβλήθηκε και αυτή για τις 
10 Οκτωβρίου 2022 λόγω της απουσίας 
του βασικού μάρτυρα αστυνομικού.
Υπενθυμίζεται ότι έχουν ασκηθεί ποινικές 
διώξεις για σωρεία αδικημάτων (κακουρ-
γημάτων και πλημμελημάτων) σε βάρος 
23 ακόμη συλληφθέντων για την ίδια υπό-
θεση.
Κατά περίσταση οι 23 κατηγορούνται για: 
Εγκληματική οργάνωση (συμμορία), δια-
κεκριμένη περίπτωση κλοπής, ληστεία, 
διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, επικίν-
δυνη σωματική βλάβη, αντίσταση κατά της 
αρχής, απείθεια και παράβαση του νόμου 
περί όπλων (πλημμεληματική και κακουρ-
γηματική). Οι συγκεκριμένοι κατηγορού-
μενοι θα απολογηθούν σε ανακριτή.

Πρέβεζα: Συνελήφθησαν ακόμη δύο μέλη 
της συμμορίας της Πολυτεχνειούπολης - 
Στην κατοχή τους βρέθηκε υποπολυβόλο
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Ανοίγουν δύο Κέντρα Αριστείας σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα  - Μητσοτάκης: Η επένδυση θα 
δημιουργήσει 19.400 θέσεις εργασίας

Τ
ην πρόθεση της να «χτίσει» μία 
ισχυρή βάση στην Ελλάδα μέ-
σα από ένα πολυεπίπεδο και 
διευρυμένο επενδυτικό σχέ-

διο με «αιχμή» την κατασκευή Data 
Centers και τη δημιουργία του πρώτου 
«Cloud Region» στη νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη ανακοίνωσε σήμερα ο τεχνολο-
γικός κολοσσός Google σε εκδήλωση 
παρουσία του πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη. Ένα σχέδιο το οποίο 
όπως τόνισε η Πρόεδρος της Google 
Cloud International κυρία Adaire Fox 
Martin επικαλούμενη σχετική μελέτη 
της AlphaBeta Economics, θα συνεισφέ-
ρει ως το 2030 συνολικά 2,2 δισ δολάρια 
στο ελληνικό ΑΕΠ και θα υποστηρίξει τη 
δημιουργία πάνω από 19.400 νέων θέ-
σεων εργασίας.
Το επενδυτικό σχέδιο και τα προγράμ-
ματα που παρουσίασαν η κυρία Fox 
Martin και η επικεφαλής της Google 
ΝΑ Ευρώπης κυρία Πέγκυ Αντωνάκου 
«πατάνε» συνολικά σε πέντε πυλώνες. 
Σε αυτούς είναι:
- η δημιουργία του Cloud Region, που 
θα ενισχύσει τις προσπάθειες ψηφιακού 
μετασχηματισμού της Ελλάδας προσδί-
δοντας της παράλληλα και περιφερειακό 
ρόλο στον ψηφιακό χάρτη,
- η δημιουργία δύο Κέντρων Αριστείας 
σε συνεργασία με την Deloitte σε Θεσ-
σαλονίκη και Πάτρα αφιερωμένα στη 
Βιωσιμότητα και την Τεχνητή Νοημο-
σύνη όπου θα αναπτύσσονται λύσεις 
που βασίζονται στο cloud και τη μηχα-
νική εκμάθηση για την επίτευξη στόχων 
βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας στην 
κλιματική αλλαγή
- η υλοποίηση εκπαιδευτικού προ-
γράμματος που θα βοηθήσει τις τουρι-
στικές επιχειρήσεις να επιταχύνουν τον 
βιώσιμο μετασχηματισμό τους και να 
επικοινωνήσουν τις περιβαλλοντικές 
τους δράσεις, σε συνεργασία και με το 
Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Του-
ρισμού (GSTC)  
- η υποστήριξη κοινωνικών επιχειρή-
σεων υποεκπροσωπούμενων κοινο-
τήτων που επικεντρώνονται σε βιώσι-
μες λύσεις και στον οικοτουρισμό στην 

Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό μάλιστα 
ανακοινώθηκε πως ο  φιλανθρωπικός 
βραχίονας του πολυεθνικού Ομίλου, 
Google.org, θα προσφέρει στον οργανι-
σμό INCO και στο Impact Hub χρηματο-
δότηση ύψους 1 εκατ. ευρώ
- η προώθηση του ελληνικού πολιτι-
σμού στο παγκόσμιο κοινό μέσα απ’ 
την ψηφιακή πλατφόρμα Google Arts & 
Culture σε συνεργασία με το υπ. Πολι-
τισμού
Απ’ όλα τα παραπάνω βέβαια ξεχωρίζει 
η δημιουργία του Google Cloud Region 
μέσα απ’ την κατασκευή Data Centers. 
Αν και στην παρουσίαση δεν αναφέρ-

θηκε το ακριβές ποσό του επενδυτικού 
σχεδίου, εκτιμάται ότι αυτό θα είναι εκα-
τοντάδων εκατομμυρίων ευρώ προ-
σφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη 
στην ελληνική οικονομία. Επίσης μετά 
και την επένδυση που θα κάνει η Google 
πλέον η Ελλάδα θα φιλοξενεί υποδομές 
και των τριών μεγάλων «παικτών» στην 
τεχνολογία Cloud (σσ Google, AWS, 
Microsoft).
«Μέσα σε μόλις 40 μήνες η χώρα μετέ-
τρεψε τις δυσκολίες σε ευκαιρίες, ώστε 
από ουραγός στην κούρσα της ψηφιακής 
εξέλιξης, να γίνει πρωτοπόρος», σημεί-
ωσε στο χαιρετισμό του ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και πρό-
σθεσε: «Τα βλέμματα από το εξωτερικό, 
που άλλοτε έκρυβαν δυσπιστία, τώρα 
έγιναν χέρια πρόθυμα για συνεργασία. 
Η χώρα μας δεν είναι, πια, απλός κατα-
ναλωτής, αλλά δημιουργός υπηρεσιών 
και τεχνολογιών. Ενώ ταυτόχρονα μετα-
τρέπεται σε πόλο έλξης σημαντικών και 
δυναμικών επενδύσεων.  Η νέα «Cloud 
region» που δημιουργεί η Google στην 

Ελλάδα είναι η καλύτερη απόδειξη 
αυτού του άλματος. Ένας ακόμη κρί-
κος στην αλυσίδα σημαντικών επιχει-
ρηματικών σχεδίων που έγιναν πράξη 
την τελευταία τριετία. Δημιουργώντας 
εθνικό πλούτο και νέες και καλοπλη-
ρωμένες θέσεις εργασίας, και αναστέλ-
λοντας τη φυγή Ελλήνων επιστημόνων 
εκτός συνόρων».
Απ’ την πλευρά της η Πρόεδρος της 
Google Cloud International κυρία 
Adaire Fox Martin υπογράμμισε πως 
«κάθε οργανισμός χρειάζεται μια πλατ-
φόρμα που να αποτελεί το θεμέλιο για 
την ανάπτυξή του. Το δικό μας παγκό-
σμιο δίκτυο cloud regions υποστηρί-
ζει την τεχνολογική υποδομή που προ-
σφέρουμε στους πελάτες μας για να τους 
βοηθήσουμε να καινοτομούν ταχύτερα 
και να προσαρμόζονται στις εξελίξεις. 
Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με 
Έλληνες πελάτες για να εξασφαλίσουμε 
ότι το cloud region της χώρας εξυπηρε-
τεί τις ανάγκες τους και μαζί να δημιουρ-
γήσουμε νέες ευκαιρίες για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό και τη βιώσιμη ανά-
πτυξη στην Ελλάδα». 
Το πρώτο Google Cloud region στη 
χώρα θα βοηθήσει στην κάλυψη της 
αυξανόμενης ζήτησης για υπηρε-
σίες cloud στην Ελλάδα και σε όλο τον 
κόσμο, προκειμένου οι οργανισμοί να 
εξασφαλίζουν ψηφιακά προϊόντα και 
υπηρεσίες πιο αξιόπιστα και σε υψη-
λότερες ταχύτητες. Το cloud προσφέ-
ρει σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, 
συμπεριλαμβανομένων οργανισμών 
του δημοσίου τομέα, πρόσβαση σε κρί-
σιμες τεχνολογίες, όπως τεχνητή νοημο-
σύνη, κβαντικούς υπολογισμούς, υπο-
λογιστικά εργαλεία big data και δίκτυα 
5G, σε μια εποχή που όλα αυτά είναι πιο 
σημαντικά από κάθε άλλη φορά. Με τη 
βοήθεια τόσο των τεχνολογιών αυτών, 
όσο και των εκπαιδευτικών πόρων του 
Google Cloud, η Ελλάδα θα μπορέσει 
να δημιουργήσει ένα ισχυρό οικοσύ-
στημα καταρτισμένων ανθρώπων, οι 
οποίοι θα είναι σε θέση να καλύψουν 
τις αυξανόμενες τεχνικές ανάγκες της 
χώρας.

H Google ανοίγει Cloud Region στην 
Ελλάδα - θα προσθέσει 2,2 δισ. στο ΑΕΠ 

Γκάλοπ Metron Analysis: Στις 
10,4 μονάδες η διαφορά της 
ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ 

Στις 19 μονάδες το προβάδισμα  Μητσοτάκη 
έναντι Τσίπρα - Στις 8,4 μονάδες η διαφορά 
στην πρόθεση ψήφου - Στις 54 μονάδες η 
διαφορά στην παράσταση νίκης

Μ
εγάλη διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά 
μένοντας μακριά από τον πηχη της αυ-
τοδυναμίας, εξασφαλίζει η ΝΔ σε δη-
μοσκόπηση της Metron που παρουσι-

άστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega.
Παρελθόν φαίνεται να αποτελεί η ζημιά που υπέ-
στη η κυβερνητική παράταξη εξαιτίας της υπόθε-
σης των υποκλοπών, καθώς δύο ακόμη δημοσκο-
πήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας δεί-
χνουν ότι, με ώθηση από την παρουσία του πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και των 
άλλων πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, οι επιδόσεις 
της ΝΔ επανήλθαν σε φάση ανάκαμψης που, υπό 
προϋποθέσεις, μπορεί να καταστήσει εφικτό τον 
στόχο της αυτοδυναμίας
Συγκεκριμένα, η ΝΔ καταγράφεται στο 35,8%  στην 
εκτίμηση ψήφου, με τον ΣΥΡΙΖΑ στο 25,4% και το 
ΠΑΣΟΚ στο 15%. Στην  πρόθεση ψήφου , η δια-
φορά καταγράφηκε στις 8,4 μονάδες, με τη ΝΔ να 
έχει διαγράψει τις απώλειες που είχε στις αρχές 
Σεπτεμβρίου, σ τον απόηχο των αποκαλύψεων 
για την παρακολούθηση του κινητού του Νίκου 
Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ. 
Μεγάλη είναι η διαφορά που καταγράφεται μεταξύ 
Μητσοτάκη - Τσίπρα, με τον πρόεδρο της ΝΔ να 
προηγείται με 19 μονάδες για  ως καταλληλότε-
ρος για πρωθυπουργός έναντι του Αλέξη Τσίπρα, 
ο οποίος δεν συγκεντρώνει ούτε το ποσοστό της 
πρόθεσης ψήφου για τον ΣΥΡΙΖΑ, μένοντας στο 
16% στο συγκεκριμένο ερώτημα. Σημειώνεται ότι 
ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέγεται από το 8% ως ο 
καταλληλότερος για το αξίωμα του πρωθυπουρ-
γού. 
Το 70% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θεωρούν 
ότι η ΝΔ θα είναι πρώτη στις εκλογές - σε μία από 
τις ιστορικά υψηλότερες «παραστάσεις νίκης» που 
έχει καταγράψει η Μetron Analysis, με τον ΣΥΡΙΖΑ 
να μένει στο 16%.
Οι επτά στους 10 δέκα πολίτες αναφέρουν ως 
σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας κάποιες από 
τις πτυχές της κρίσης που έχει ξεσπάσει λόγω του 
πολέμου στην Ουκρανία σε όλη την Ευρώπη - 
δηλαδή την οικονομία, την ακρίβεια,και την ενέρ-
γεια. 
Η κυβέρνηση βαθμολογείται θετικά στον τουρι-
σμό, στα αμυντικά και τον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό ενώ δεν πείθει στα εργασιακά, στην αντιμετώ-
πιση της εγκληματικότητας, του πληθωρισμού και 
της διαφθοράς
Το 30% εκτιμά πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 
εκείνος που μπορεί να εγγυηθεί την καλή λειτουρ-
γία των δημοκρατικών θεσμών.
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Ό
,τι είχε να πει η Ελλάδα το εί-
πε κααρά στον ΟΗΕ» σημεί-
ωσε ο πρωθυπουργός, Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, αναφε-

ρόμενος στην κλιμάκωση της έντασης 
από την Τουρκία.
Μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο, 
ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι στον ΟΗΕ η 
Ελλάδα μίλησε «τόσο για τις κόκκινες 
γραμμές της όσο και για τη φιλική της 
διάθεση απέναντι στον τουρκικό λαό. 
Η άλλη όχθη μπορεί να επαναλαμβά-
νει μονότονα τα ψέματα και τις απει-
λές της. Σε αυτό το γαϊτανάκι όμως έχει 
μείνει μόνη. Εμείς μένουμε με ψυχραι-
μία και αυτοπεποίθηση στις καθαρές 
μας θέσεις με την ισχύ του διεθνούς 
δικαίου, την επιφυλακή των ενόπλων 
δυνάμεών μας, τη συμπαράσταση των 

συμμάχων μας».
Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τους Τούρ-
κους ηγέτες «αντί για τις πύρινες λέξεις 
να επιλέξουν επιτέλους τις δημιουργι-
κές πράξεις και τον δρόμο του ουσια-
στικού διαλόγου. Απέναντί τους, άλλω-
στε, δεν έχουν μόνο την Ελλάδα, έχουν 
ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και τους 
συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ».
Τόνισε ότι κάθε ελληνικό όπλο απο-
τελεί δύναμη ειρηνικής αποτροπής, 
ασπίδα δυναμικής προστασίας των 
κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά 
και της διεθνούς νομιμότητας, όμως 
ταυτόχρονα και γέφυρα συννενόησης 
μεταξύ των λαών της γειτονιάς μας.
«Κι αυτό πλέον το αναγνωρίζει και το 
συμμερίζεται τόσο η Ευρώπη όσο και 
οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ» πρόσθεσε.

επικαιρότητα

Κ. Μητσοτάκης: Η Τουρκία έχει 
απέναντι την Ευρώπη και το ΝΑΤΟΤσαβούσογλου: Η Τουρκία θα 

αναπτύξει περισσότερες δυνάμεις 
στην κατεχόμενη Κύπρο

Η 
Τουρκία επανέλαβε σήμερα ό-
τι θα λάβει όλα τα μέτρα για την 
προστασία των Τουρκοκυπρίων 
μετά την απόφαση των ΗΠΑ να 

άρουν το εμπάργκο όπλων στην Κυπριακή 
Δημοκρατία.
Ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου δήλωσε σήμερα ότι η Άγκυρα «θα 
αναπτύξει περισσότερες δυνάμεις για να 
προστατεύσει τους Τουρκοκύπριους και να 
τους παράσχει ό,τι χρειάζονται αναφορικά 
με τον οπλισμό».
Όπως υποστήριξε ο Τσαβούσογλου, ο 
υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι 
Μπλίνκεν δήλωσε ότι η άρση του εμπάργκο 
αυτή ήταν ένας τρόπος «να επιβραβευτεί η 
Κυπριακή Δημοκρατία για τη συνεργασία 
της στο ζήτημα του ξεπλύματος χρήματος».
«Όπως γνωρίζετε», είπε ο Τούρκος υπουρ-
γός Εξωτερικών σε πλήθος φοιτητών στη 
νοτιοδυτική Τουρκία, «η ελληνοκυπριακή 
διοίκηση φημίζεται για το ξέπλυμα χρήμα-
τος».
Τόνισε επίσης ότι η Τουρκία θα συνεχίσει 
να προστατεύει τα δικαιώματά της όσον 
αφορά την Κύπρο, καθώς και το Αιγαίο και 
τη Μεσόγειο.
Στις 16 Σεπτεμβρίου, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
ανακοίνωσε την άρση του εμπάργκο όπλων 
στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν δήλωσε σε συνέντευξη που 
παραχώρησε στο CNN Türk ότι η Τουρ-
κία θα ενισχύσει τη στρατιωτική παρου-

σία της στην κατεχόμενη Κύπρο, μετά την 
απόφαση των ΗΠΑ για την πλήρη άρση του 
εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κυπριακή 
Δημοκρατία. Ο πρόεδρος της Τουρκίας 
χαρακτήρισε «ανεξήγητη» την απόφαση 
της αμερικανικής κυβέρνησης, τόσο σε ό,τι 
αφορά «το περιεχόμενό της», όσο και για 
τη «χρονική στιγμή».

Ακάρ: «Παράδειγμα κακής γειτο-
νίας η Ελλάδα»
Κατά τη διάρκεια στρατιωτικής εκδήλω-
σης, ο Ακάρ είπε ότι η Αθήνα συνεχίζει 
«με προβοκατόρικες ενέργειες και ρητο-
ρική», καθώς και με «επεκτατική και επιθε-
τική πολιτική». «Η Ελλάδα είναι αυτή που 
αυξάνει την ένταση, με θράσος κατηγορεί 
την Τουρκία. Αυτό είναι υποκρισία, είναι 
διπρόσωπη στάση. Αυτός ο κακός γείτονας 
που με κάθε ευκαιρία μας κατηγορεί στους 
αλλους τηρεί εχθρική στάση απέναντι μας» 
σημείωσε.
Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας προσέθεσε: 
«Βάζουν στην άκρη τις Συνθήκες της Λωζά-
νης και των Παρισίων και συσσωρεύουν 
όπλα στα νησιά με αποστρατιωτικοποιη-
μένο καθεστώς. Με την πρόκληση κάποιων 
και δυστυχώς με τη συνεννόηση της Ε.Ε., 
ανέλαβε τον ρόλο ενός κακομαθημένου 
παιδιού, τροφοδότησε την αστάθεια στην 
περιοχή με πρωτόγνωρες, παράλογες και 
υπερβολικές απαιτήσεις και πρακτικές και 
σπατάλησε τους πόρους των δικών της 
ανθρώπων σε μια μάταιη προσπάθεια.»

Γ
ια τη σύντροφό του και τη γέννη-
ση των δίδυμων παιδιών του μί-
λησε ο Μιχάλης Ζαμπίδης.
Ο Iron Mike, όπως είναι γνωστός, 

μίλησε στο «Πρωινό μας» και αρχικά, 
αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να ακολου-
θήσουν κι οι κόρες του κάποια στιγμή 
την πορεία του στον αθλητισμό.
«Αν οι κόρες μου έρχονταν και μου έλε-
γαν πως θέλουν να γίνουν αθλήτριες του 
κικ μπόξινγκ, με μεγάλη χαρά. Δεν θα 
ήθελα βέβαια, να τις δω να χτυπιούνται, 
αλλά ό,τι τις κάνει ευτυχισμένες», ανέ-
φερε.
Όσο για τη σύντροφό του, Μαρία και τη 

γέννα της, ο Μιχάλης Ζαμπίδης δήλωσε: 
«Η Μαρία γέννησε τα δίδυμα και μετά 
από μια εβδομάδα περίπου, επανήλθε 
στα κιλά της. Ήμουν μέσα στον τοκετό, 
το βίωσα σαν αγώνα. Χαίρομαι που 
ήμουν εκεί. Έκοψα εγώ και τους δύο 
ομφάλιους λώρους».
Στη συνέχεια, ο αθλητής μίλησε με 
εμφανή συγκίνηση για τον νέο του ρόλο 
ως πατέρας. «Μου χαμογελάνε συνέ-
χεια. Μου αρέσει όταν τις ξυπνάω να 
φάνε και περιμένω να δω την πρώτη 
τους αντίδραση, όταν δουν ότι θα φάνε. 
Μου χαμογελάνε και λιώνω», είπε κλεί-
νοντας.

Μιχάλης Ζαμπίδης: «Ήμουν μέσα στον 
τοκετό, το βίωσα σαν αγώνα» 
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επικαιρότητα

Αυξημένο κίνδυνο για ένα 
μεταβολικό νόσημα που 
χαρακτηρίζεται «σύγχρονη 
πανδημία» διατρέχουν όσοι βιώνουν 
μοναξιά

Τ
η μοναξιά ως παράγοντα κινδύνου 
για Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 
(ΣΔ2) συστήνει μελέτη που δημοσι-
εύεται στο Diabetologia, την επιθε-

ώρηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μελέτης 
του Διαβήτη. Η ερευνητική ομάδα από το 
Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών 
της Δυτικής Νορβηγίας με επικεφαλής τον 
αναπληρωτή καθηγητή Roger E. Henriksen 
μελέτησε επιπλέον πιθανούς συσχετισμούς 
της μεταβολικής νόσου με την κατάθλιψη 
και την αϋπνία.
Πλήθος μελετών έχουν καταλήξει στη σύν-
δεση ψυχολογικού στρες και κινδύνου 
εμφάνισης ΣΔ2. Δεδομένου ότι η μακρο-
χρόνια δυσφορία που προ-
καλεί ενίοτε η μοναξιά μπο-
ρεί να ενεργοποιεί τη φυσι-
ολογ ική απόκριση του 
οργανισμού σε στρεσογό-
νες καταστάσεις και παρά 
το ότι οι ακριβείς μηχανι-
σμοί παραμένουν ανεξι-
χνίαστοι, οι επιστήμονες 
υποθέτουν ότι η παραπάνω 
σχέση οφείλεται:

 ª     στην προσωρινή αντίσταση στην 
ινσουλίνη που προκαλούν τα αυξημένα επί-
πεδα της ορμόνης του στρες (κορτιζόλη)

 ª     τη μεγαλύτερη όρεξη για υδατάν-
θρακες μέσα από αλλαγές στη ρύθμιση των 
διατροφικών συμπεριφορών από τον εγκέ-
φαλο, η οποία με τη σειρά της θα συντε-
λέσει σε αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο 
αίμα. Μελέτες έχουν συνδέσει τη μοναξιά 
με κατανάλωση ανθυγιεινών τροφίμων και 
ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκ-
χαρα και λιπαρά.
Για την πρόσφατη συνεργατική μελέτη 
ερευνητών από κρατικούς φορείς και ερευ-
νητικά κέντρα της Νορβηγίας, αξιοποιήθη-
καν στοιχεία από την πληθυσμιακή μελέτη 
HUNT για το διάστημα 1995-2019 αναφο-
ρικά με 24.024 άτομα που πληρούσαν τα 
κριτήρια, ήτοι δεν είχαν κάποιο μεταβο-
λικό νόσημα όπως διαβήτη τύπου 1 και 2 
κατά την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα και 
ήταν διαθέσιμα τα αποτελέσματα από όλους 
τους αιματολογικούς ελέγχους. Τα στοιχεία 

σχετικά με τα επίπεδα μοναξιάς, κατάθλι-
ψης και αϋπνίας συγκεντρώθηκαν από τα 
ατομικά τους σκορ και απαντήσεις σε σχε-
τικά ερωτηματολόγια για το διάστημα τριών 
εβδομάδων (έλεγχος μοναξιάς) και τριών 
μηνών (έλεγχος αϋπνίας) πριν τη μελέτη είτε 
παράλληλα με αυτήν (έλεγχος κατάθλιψης). 
Τα ευρήματα έδειξαν ότι:

 ª     1.179 (4,9%) συμμετέχοντες εμφάνι-
σαν ΣΔ2 κατά τη διάρκεια της μελέτης, στην 
πλειοψηφία άνδρες (59% έναντι 44% στις 
γυναίκες)

 ª     συγκριτικά με την ομάδα που δεν 
εκδήλωσε τη νόσο, ηταν πιθανότερο να 
είναι παντρεμένοι (73% έναντι 68%), με 
υψηλότερη μέση ηλικία (48 έτη έναντι 43 
ετών) και χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο 
(35% έναντι 23%)

 ª     13% των συμμετεχόντων ανέφεραν 
αισθήματα μοναξιάς

 ª     τα υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς κατά 
την έναρξη εμφάνισαν ισχυρές συσχετίσεις 

με μεγαλύτερο κίνδυνο 
ΣΔ2 20 χρόνια αργότερα

 ª     οι συμμετέ-
χοντες που απάντησαν 
«πολύ» όταν ρωτήθη-
καν αν ένιωθαν μοναξιά 
είχαν διπλάσιες πιθανό-
τητες για τη νόσο μετά 
την προσαρμογή για την 
ηλικία, το φύλο και το 

επίπεδο εκπαίδευσης
 ª     η σχέση δεν επηρεάστηκε από 

την ταυτόχρονη παρουσία κατάθλιψης ή 
αϋπνίας στην έναρξη ή στη διατήρηση του 
ύπνου, μολονότι υπήρξαν κάποιες ενδεί-
ξεις σύνδεσης με τη δυσκολία διατήρησης 
του ύπνου.
Αν και δεν μελέτησαν τους υπαίτιους 
μηχανισμούς, οι ερευνητές υπογράμμι-
σαν τα θετικά αποτελέσματα που θα μπο-
ρούσαν να έχουν η υποστήριξη, η επιρ-
ροή και η δέσμευση από τον κοινωνικό 
κύκλο στην υιοθέτηση συμπεριφορών 
που προάγουν την υγεία. Για παράδειγμα, 
η συμβουλή και η υποστήριξη από έναν 
φίλο θα μπορούσε να επηρεάσει τη στάση 
του ατόμου απέναντι στη διατροφή του, 
τη σωματική δραστηριότητα και το γενικό 
αίσθημα άγχους. Η απουσία κοινωνικών 
δεσμών και θετικών επιρροών δρα βλα-
πτικά για τους μοναχικούς ανθρώπους, 
καθιστώντας τους ευεπίφορους σε συμπε-
ριφορές που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφά-
νισης ΣΔ2.

Μοναξιά: Διπλάσιος ο κίνδυνος 
αυτής της μεταβολικής νόσου για 
όσους αισθάνονται πολύ μόνοι

Λοβέρδος: «Ενήργησε με δόλο η 
Τουλουπάκη» - Ο Κουρουμπλής «έβλαψε 
το Δημόσιο»

Ε
νήργησε με δόλο η κυρία Τουλου-
πάκη είναι σαφές» τόνισε ο βου-
λευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ανδρέ-
ας Λοβέρδος κατά την σημερινή 

κατάθεσή του στο Ειδικό Δικαστήριο.
Ο κ. Λοβέρδος, ο οποίος διετέλεσε 
υπουργός Υγείας από τον Οκτώβριο του 
2010 έως το Μάιου του 2012, κατέθεσε 
σήμερα στο Ειδικό Δικαστήριο, ως πρώ-
τος μάρτυρας.
Κατά την ακροαματική διαδικασία έγινε 
εκτενής αναφορά από τον κ. Λοβέρδο για 
το θέμα της τιμολόγησης των φαρμάκων 
το επίμαχο διάστημα, για την οποία ανέ-
φερε: «Με τις 3 αναφορές μας (σ.σ.: 3 βου-
λευτών του ΚΙΝΑΛ το 2017) στην κυρία 
Ελένη Ράικου είχαμε επισημάνει πόσο επι-
βλαβές ήταν να μην τιμολογηθούν τα φάρ-
μακα δύο φορές. Κινηθήκαμε πολιτικώς. 
Αλλά δεν υπήρχε αντίδραση.
Αντίθετα, τον Φεβρουάριο του 2018 όταν 
ήρθε η υπόθεση αυτή μαζί με τον φάκελο 
της Novartis είχαν αποσβεστεί οι ενδεχό-
μενες ευθύνες υπουργών. Στην δικογρα-
φία των δέκα πολιτικών ήταν αναλυτικά 
τα ονόματά μας και το δικό μου, ενώ από 
τη συγκεκριμένη αναφορά ήταν μόνο τα 
αρχικά Π.Κ.». Διευκρίνισε ο κ. Λοβέρδος 
ότι με τις 3 αναφορές δεν καταγγέλθηκε 
και συγκεκριμένο, έπρεπε να το βρουν οι 
εισαγγελείς.
Παράλληλα, ο κ. Λοβέρδος, απαντώντας 
σε ερώτηση της προέδρου Βασιλικής Ηλι-
οπούλου, εάν ο τότε υπουργός Υγείας 

Παναγιώτης Κουρουμπλής με το επίμαχο 
θέμα των τιμολογήσεων, ήθελε να βλάψει 
το κράτος, σημείωσε ότι «εκ των πραγμά-
των έβλαψε το Δημόσιο, ήθελε να ωφελή-
σει τις φαρμακευτικές εταιρείες» και προ-
σέθεσε ότι «ήθελε να επέλθει αποσβε-
στική προθεσμία από τη Βουλή. Δεν ξέρω 
αν είχε δόλο. Δεν θέλω να κατηγορήσω 
ανθρώπους και μάλιστα, όταν το θέμα έχει 
κλείσει, όταν κάποιοι φρόντισαν γί  αυτό».
«Όταν φθάνει φάκελος στη Βουλή με δέκα 
ονόματα πολιτικών και ένας μόνον ήταν 
με αρχικά Π.Κ., ήταν μια σαφής ενέργεια, 
που δεν ξέρω πως πέρασε από την τότε 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δεν γίνεται 
εισαγγελέας Διαφθοράς να μην γνωρίζει 
την αποσβεστική προθεσμία της Βουλής, 
όταν μάλιστα ασχολείται και με το πολιτικό 
έγκλημα. Σε άλλο σημείο ο κ. Λοβέρδος 
αναφερόμενος στον κ. Κουρουμπλή, ανέ-
φερε ότι «δεν ήθελαν να το βγάλουν στην 
δημοσιότητα, ήθελαν να το προστατευό-
σουν για ένα διάστημα».
Σε ερώτηση της εισαγγελέως της έδρας 
προς τον κ. Λοβέρδο εάν κατήγγειλε τον 
κύριο Κουρουμπλή, ο πρώτος απάντησε 
«όχι», ενώ σε ερώτηση της αντιπρόεδρου 
του Αρείου Πάγου Ελένης Φραγκάκη εάν 
η κυρία Τουλουπάκη δεν έκανε το καθή-
κον της; Ο κ. Λοβέρδος απάντησε: «Αυτό 
εννοώ. Όχι όμως μετά βεβαιότητας ότι θα 
υπήρχε δίωξη για τον υπουργό (σ.σ.: κ. 
Κουρουμπλή). Μόνο ό,τι όφειλε να δια-
βιβάσει».
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καναδάς

O Τριντό στο πλευρό όσων 
επλήγησαν από την καταιγίδα 
Fiona

Ο 
Justin Trudeau συναντήθηκε 
την Τετάρτη με μερικούς από 
τους αναστατωμένους κατοί-
κους του Port aux Basques,  

ενώ έβλεπε από κοντά μια ακόμη παραλι-
ακή πόλη που καταστράφηκε το Σαββα-
τοκύριακο από τη μετατροπική καταιγίδα 
Fiona.
Με φόντο κατεστραμμένα σπίτια και 
σωρούς από θρυμματισμένα κόντρα 
πλακέ και άλλα εμποτισμένα συντρίμμια, 
ο πρωθυπουργός άκουσε καθώς μερικοί 
κάτοικοι έλεγαν για τις οδυνηρές συναντή-
σεις τους με μια καταιγίδα που προκάλεσε 
ρεκόρ με θυελλώδεις ανέμους που έφτα-
σαν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα ή περισ-
σότερο .
«Γνωρίζω ότι οι άνθρωποι θα συνεχί-
σουν να εργάζονται σκληρά για να επα-
ναφέρουν τις ζωές τους και η κυβέρνηση 
θα είναι εκεί», δήλωσε ο Τριντό μετά την 
περιοδεία του. «Οι άνθρωποι προσπα-
θούν να τα βγάλουν πέρα μια μέρα με τη 
μέρα».
Ο Τριντό σημείωσε ότι οι Καναδοί έχουν 
ήδη δωρίσει 10 εκατομμύρια δολάρια για 
ανακούφιση από καταστροφές στον Κανα-
δικό Ερυθρό Σταυρό και επιβεβαίωσε ότι 
η Οτάβα θα έκανε το ίδιο. Δεν δεσμεύτηκε 
για καμία νέα χρηματοδότηση, αλλά ο Τρι-
ντό είπε ότι η κυβέρνησή του θα παρα-
τείνει την προθεσμία υποβολής δήλωσης 

GST για τις επηρεαζόμενες εταιρείες.
«Γνωρίζουμε ότι με τον χειμώνα που πλη-
σιάζει, θα χρειαστούν πιο μακροπρόθε-
σμες λύσεις», είπε, αναφερόμενος σε κοι-
νότητες σε όλη την ανατολική ακτή που 
άφησε η Φιόνα. «Γι’ αυτό η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση θα είναι εκεί».
Την Τρίτη, ο Τριντό ταξίδεψε στο νησί του 
Πρίγκιπα Εδουάρδου και στη Νέα Σκωτία 
για να ερευνήσει παρόμοιες σκηνές, αλλά 
η καταστροφή στη νοτιοδυτική Νέα Γη 
φαίνεται να είναι σε μεγαλύτερη κλίμακα.
Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η κυβέρνηση 
της Νέας Γης και του Λαμπραντόρ ανακοί-
νωσε ότι οι κάτοικοι που έχασαν σπίτια 
ή περιουσίες κατά τη διάρκεια της Φιόνα 
μπορούν σύντομα να υποβάλουν αίτηση 
για ένα πρόγραμμα επαρχιακής βοήθειας 
ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά 
οι αξιωματούχοι αναγνώρισαν ότι η χρη-
ματοδότηση πιθανότατα δεν θα καλύψει 
πλήρως τα απαραίτητα.
Η επαρχία είναι ανοιχτή στο να διαθέσει 
περισσότερα χρήματα καθώς ο πραγματι-
κός οικονομικός αντίκτυπος γίνεται σαφέ-
στερος, είπε ο πρωθυπουργός Άντριου 
Φιούρεϊ στους δημοσιογράφους στο γρα-
φείο του δημοτικού συμβουλίου στο Port 
aux Basques, όπου δεκάδες σπίτια κατα-
στράφηκαν από την καταιγίδα του Σαββά-
του και μία γυναίκα πέθανε αφού παρα-
σύρθηκε στο θάλασσα.

Ο Jeremy MacKenzie, αρχηγός της 
διαδικτυακής ομάδας «Diagolon», 
συνελήφθη στη Νέα Σκωτία

Ο 
Τζέρεμι ΜακΚένζι, ο ιδρυ-
τής της διαδικτυακής ομάδας 
«Diagolon», συνελήφθη στη Νέα 
Σκωτία την Τετάρτη με κατηγορί-

ες που σχετίζονται με ισχυρισμό για επίθε-
ση στο Σασκάτσουαν από πέρυσι.
Ο MacKenzie κατηγορήθηκε για παρενό-
χληση και εκφοβισμό τον Μάρτιο σε σχέση 
με μια διαμαρτυρία κατά της μάσκας έξω 
από το σπίτι του επικεφαλής ιατρού της 
Nova Scotia, Δρ Robert Strang.
Τη Δευτέρα, ο ηγέτης των Συντηρητικών 
Pierre Poilievre ζήτησε από το RCMP να 
ερευνήσει τον MacKenzie αφού μίλησε 
για σεξουαλική επίθεση στη σύζυγο του 

Poilievre, Anaida, κατά τη διάρκεια μιας 
ζωντανής ροής το Σαββατοκύριακο.
Ο 36χρονος κατηγορήθηκε επίσης στην 
επαρχία καταγωγής του, τη Νέα Σκωτία, για 
13 αδικήματα που σχετίζονται με πυρο-
βόλα όπλα μετά από αστυνομική έρευνα 
τον Ιανουάριο.
Το RCMP του Σασκάτσουαν είπε αυτό το 
καλοκαίρι ότι κατηγορήθηκε για επίθεση, 
υπόδειξη πυροβόλου όπλου, κακία και 
χρήση περιορισμένου όπλου με απρόσεκτο 
τρόπο, αφού έλαβαν αναφορά τον Μάρτιο 
του τρέχοντος έτους για μια υποτιθέμενη 
επίθεση κοντά στο Viscount, στο Sask, τον 
Νοέμβριο του 2021.

`
Το Οντάριο θα πληρώσει επιπλέον 8 
δισεκατομμύρια δολάρια σε μισθούς, 
εάν χαθεί η δικαστική προσφυγή του 
Νομοσχεδίου 124

Οργανισμός Οικονομικών 
Πληροφοριών του Καναδά: Στο 
στόχαστρο επιχειρήσεις που 
ξεπλένουν χρήματα πωλώντας 
παράνομα κάνναβη

Η 
υπηρεσία χρηματοοικονο-
μικών πληροφοριών του 
Καναδά λέει ότι ένα ευρύ 
φάσμα επιχειρήσεων - 

από χονδρεμπόρους τροφίμων έως 
υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών 
ειδών - χρησιμοποιούνται για να 
συγκαλύψουν τα έσοδα από παράνο-
μες επιχειρήσεις κάνναβης.
Σε μια νέα επιχειρησιακή ειδοποίηση, 
το Κέντρο Ανάλυσης Χρηματοοικονο-

μικών Συναλλαγών και Αναφορών του 
Καναδά, γνωστό ως Fintrac, προειδοποιεί 
τις τράπεζες και άλλες που διαχειρίζονται 
μετρητά να είναι σε επιφυλακή για διάφο-
ρες ενδείξεις ότι οι συναλλαγές συνδέο-
νται με το εμπόριο μαύρης αγοράς.
Η υπηρεσία ανέλυσε ένα δείγμα περί-
που 5.000 αναφορών ύποπτων συναλλα-
γών, που ελήφθησαν από τον Μάρτιο του 
2020 έως τον Μάρτιο του 2021, σχετικά 
με παράνομες δραστηριότητες κάνναβης.

Η 
κυβέρνηση του Οντάριο μπορεί 
να χρειαστεί να πληρώσει περί-
που 8 δισεκατομμύρια δολάρια 
εάν μια δικαστική προσφυγή που 

ξεκίνησε από δημόσιους υπαλλήλους κα-
ταλήξει υπέρ των εργαζομένων, εκτιμά μια 
νέα έκθεση.
Η συνταγματική αμφισβήτηση του νομο-
σχεδίου 124, που περιόριζε τις αυξήσεις 
των μισθών του δημόσιου τομέα στο ένα 
τοις εκατό για τρία χρόνια, ξεκίνησε στις 
αρχές Σεπτεμβρίου.
Εάν το δικαστήριο αποφασίσει υπέρ της 
επαρχίας και το νομοσχέδιο 124 παρα-
μείνει αμετάβλητο, το Γραφείο Οικονομι-
κής Λογοδοσίας (FAO) λέει ότι η επαρχία 
πρόκειται να εξοικονομήσει περίπου 9,7 
δισεκατομμύρια δολάρια σε μισθούς και 
μισθούς από το 2019 έως το 2025-2027 
τόσο από συνδικαλιστές όσο και από μη 
συνδικαλισμένους υπαλλήλους .
Ωστόσο, εάν η επαρχία χάσει την αμφι-
σβήτηση του δικαστηρίου, ο FAO λέει ότι 
μπορεί να τους ζητηθεί να πληρώσουν 
επιπλέον 8,4 δισεκατομμύρια δολάρια 
σε μισθούς σε μια περίοδο πέντε ετών, 
συμπεριλαμβανομένων περίπου 2,1 δισε-
κατομμυρίων δολαρίων σε αναδρομική 

πληρωμή για το 2022-23.
Ο FAO εκτιμά ότι περίπου το 70 τοις εκατό 
των συνδικαλιστικών υπαλλήλων του 
δημόσιου τομέα του Οντάριο είτε έχουν 
ολοκληρώσει είτε βρίσκονται υπό υφιστά-
μενη συλλογική σύμβαση εργασίας που 
υπόκειται σε μισθολογικούς περιορισμούς 
βάσει του νομοσχεδίου 124.
Αυτό περιλαμβάνει περισσότερους από 
258.200 υπαλλήλους σχολικών συμβου-
λίων, 79.800 υπαλλήλους νοσοκομείων, 
28.300 υπαλλήλους υπουργείων ή φορέων 
και 8.600 υπαλλήλους κολεγίων.
Το νομοσχέδιο 124 αμφισβητείται στο 
δικαστήριο με βάση τους ισχυρισμούς ότι 
παραβιάζει τον Καναδικό Χάρτη Δικαιωμά-
των και Ελευθεριών επηρεάζοντας τις ουσι-
αστικές συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Ομάδες που εκπροσωπούν εκατοντάδες 
χιλιάδες εργαζόμενους υποστηρίζουν ότι 
η νομοθεσία επηρεάζει επίσης τις ελλεί-
ψεις προσωπικού, ιδιαίτερα στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης.
Η επαρχία, εν τω μεταξύ, λέει ότι το νομο-
σχέδιο 124 δεν παραβιάζει τα δικαιώ-
ματα του χάρτη, χαρακτηρίζοντας τα μέτρα 
«εξαιρετικά και χρονικά περιορισμένα».
Η απόφαση αναμένεται το 2023.
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Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης (Jim) Κρίγκος και είμαι συνέταιρος
στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Gyro Group.
Επικοινωνήστε μαζί μου για όλες τις ανάγκες σας σχετικά με την αγορά 
καινούριου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου Mazda ή Hyundai.

Jim Krigos
Sales Manager, Partner

(416) 422-6501
JKRIGOS@GYROGROUP.CA

139 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROMAZDA.CA
127 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROHYUNDAI.COM

2022 WORLD CAR AWARDS
WORLD CAR OF THE YEAR

WORLD CAR DESIGN OF THE YEAR
WORLD ELECTRIC VEHICLE OF THE YEAR

2022 
ELANTRA

2022 
VENUE

2022 
KONA

2022 
TUCSON

2022 SANTA 
CRUZ

2022 
IONIQ 5

2022 
SANTA FE

IIHS TOP 
SAFETY PICK  

with LED 
headlights1

IIHS TOP SAFETY 
PICK with Forward 

Collision-
Avoidance and LED 

headlights1

Best Residual 
Value among 
Micro Utility 

Vehicles2

IIHS TOP SAFETY 
PICK+ built after 

July 20214

2022 Canadian 
Utility Vehicle  

of the Year3

Best Small 
Pick-Up Truck  

in Canada  
for 20223

  World Car  
of the Year

Always go with a winner.Always go with a winner.

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

2022 TUCSON
Finance† from: 

3.49%
on all 2022 TUCSON  
on select terms

Scan the QR code 
to learn more 
about the 2022 
TUCSON and order 
yours today.

*Hyundai will honour the retail incentive program rate applicable to the customer’s vehicle, which is ordered by way of a sold order, at the time the sold order is completed. A bill of sale, a credit 
application (if applicable for lease or loan) and a program protection record must be completed at the time that the sold order is completed for the applicable program rate to be protected. 
◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2023 KONA Essential FWD/2023 ELANTRA Essential IVT models with an annual lease rate of 6.49/6.49%. Total 
lease obligation is $15,761/$15,054. Weekly lease payment of $70/$65 for a 48/48-month walk-away lease. Down payment of $1,195/$1,495 and first monthly payment required. Trade-in value 
may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding HST). Lease offer excludes 
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional 
charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 VENUE Essential manual models 
with an annual finance rate of 3.49%/3.49%. Cost of borrowing is $1,097/$744. Selling price is $30,946/$20,993. Weekly payments are $298/$202 for 24/24 months. $0/$0 down payment 
required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding HST). 
Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may vary by dealer. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD 
Shimmering Silver/2023 KONA N Line AWD Ignite Flame with Ultimate package/2022 VENUE Ultimate Fiery Red/2023 ELANTRA N Line Ultimate Intense Blue is $44,550/$36,754/$27,257/$32
,354. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding HST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence 
fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may vary by dealer. ◊†♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to 
availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable 
and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most 
vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship 
and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for 
complete details. 1To qualify for 2022 TOP SAFETY PICK, a vehicle must earn good ratings in the driver-side and passenger-side small overlap front, moderate overlap front, side, roof strength 
and head restraint tests. It also must earn an advanced or superior rating for vehicle-to-vehicle and vehicle-to-pedestrian front crash prevention and an acceptable or good headlight rating. 
For details visit www.iihs.org. 22022 awards based on J.D. Power ALG Residual Value Forecast for the 2022 model year. For J.D. Power 2022 award information, visit jdpower.com/awards. 3For 
more information on the AJAC Awards, visit http://www.ajac.ca. 4To qualify for 2022 TOP SAFETY PICK+, a vehicle must earn good ratings in the driver-side small overlap front, passenger-side 
small overlap front, moderate overlap front, side, roof strength and head restraint tests. It also must earn an advanced or superior rating for vehicle-to-vehicle and vehicle-to-pedestrian front 
crash prevention and come with standard acceptable- or good-rated headlights. For details visit www.iihs.org. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and 
slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners.

hyundaicanada.com

Ultimate model shown ♦

2022 VENUE 
Finance† from: 

3.49%
on all 2022 VENUE  
on select terms

Scan the QR code 
to learn more 
about the 2022 
VENUE and order 
yours today.

N Line AWD model with Ultimate package shown ♦

2023 KONA
Lease the Essential FWD for: 

weekly $ 70
at 6.49%
for 48 months with $1,195 down◊

Scan the QR code 
to learn more 
about the 2023 
KONA and order 
yours today.

N Line Ultimate model shown ♦

2023 ELANTRA
Lease the Essential IVT for: 

weekly $ 65
at 6.49%
for 48 months with $1,495 down◊

Scan the QR code 
to learn more 
about the 2023 
ELANTRA and 
order yours today.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ  ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
DELIVERY  ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ & ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Ο 
Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι κάλεσε χθες, Τετάρτη, τον 
Καναδά να ηγηθεί μιας προσπάθειας για την άρση ναρκοπεδίων στη χώρα του 
μετά την εισβολή της Ρωσίας που άρχισε πριν από επτά μήνες.
ΟΚαναδάς πρωτοστάτησε σε παγκόσμιες εκστρατείες για την απαγόρευση των 

ναρκών από τα χρόνια του 1990. Η προσπάθεια αυτή ήταν καθοριστική για τη Συμφωνία 
της Οτάβας το 1999, την οποία υπέγραψαν 133 κράτη, προκειμένου να καταστεί παράνομη 
η χρήση ναρκών. Ο Ζελένσκι μίλησε σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα μετά τη συζήτηση 
που είχε με τον πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό, ενώ είπε ότι ο Καναδάς έχει τη σωστή τεχνο-
λογία, αλλά και τις κατάλληλες ανθρώπινες φιλοδοξίες για να βοηθήσει.
«Προσκάλεσα τον πρωθυπουργό Τριντό για να ηγηθεί της παγκόσμιας προσπάθειας εκκα-
θάρισης των εδαφών μας από τις ρωσικές νάρκες και τα βλήματα πυροβολικού που δεν 
έχουν εκραγεί. Ως συνέπεια από τον ρωσικό πόλεμο, η περιοχή της Ουκρανίας έχει μία από 
τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ναρκών στον κόσμο», τόνισε ο Ζελένσκι.
«Έχουμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει: πρέπει να δημιουργήσουμε ένα προηγού-
μενο μιας ευέλικτης και μεγάλης κλίμακας εκκαθάρισης ναρκών και να μην αφήσουμε το 
πρόβλημα για δεκαετίες”, είπε ο ίδιος ευχαριστώντας τον Καναδά για «την ετοιμότητά του 
να βοηθήσει.»
Ένα αντίγραφο της συνομιλίας από το γραφείο του Τριντό δεν περιείχε αναφορά της πρότα-
σης του Ζελένσκι. Οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία δεν έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
της Οτάβα.

Ο Ζελένσκι ζήτησε βοήθεια 
από τον Τριντό για την άρση 
ναρκοπεδίων σε ουκρανικό 
έδαφος

Η οικονομία του Καναδά 
αναπτύχθηκε κατά 0,1% τον 
Ιούλιο

Η καναδική οικονομία 
αναπτύχθηκε κατά 0,1 τοις εκατό 
τον Ιούλιο, ανακοίνωσε την 
Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία 
του Καναδά, μετά από παρόμοια 
αύξηση 0,1 τοις εκατό τον Ιούνιο.

Η 
τε λευταία μέ τρηση γ ια το 
πραγματικό Ακαθάριστο Εγ-
χώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ήταν υ-
ψηλότερη από το αναμενόμε-

νο, καθώς οι προηγούμενες εκτιμήσεις 
έδειχναν συρρίκνωση 0,1%.
Ο οργανισμός ανέφερε ότι η αύξηση 
0,5 τοις εκατό στις βιομηχανίες παρα-
γωγής αγαθών «αντ ισ ταθμίσ τηκε εν 
μέρει» από μια πτώση 0,1 τοις εκατό 
στις βιομηχανίες που παράγουν υπη-
ρεσίες.
Οι τομείς εξόρυξης, λατομείων και εξό-
ρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου 
αυξήθηκαν κατά 1,9% τον Ιούλιο, μετά 
από ελαφρά πτώση τους δύο προη-

γούμενους μήνες. Η οικονομία κατέ-
γραψε επίσης ανάπτυξη 3,2 τοις εκατό 
στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλι-
εία, η οποία οφείλεται στην αύξηση της 
φυτικής παραγωγής. Ωστόσο, ο μετα-
ποιητικός τομέας συρρικνώθηκε κατά 
0,5% τον Ιούλιο, η τρίτη πτώση σε τέσ-
σερις μήνες.
Επίσης, ο οργανισμός ανέφερε ότι ο 
κλάδος λιανικής και εμπορίου υποχώ-
ρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον 
Δεκέμβριο του 2021, συρρικνώνοντας 
1,9%. Μερικές από τ ις μεγαλύτερες 
μειώσεις σημειώθηκαν στα πρατήρια 
καυσίμων και στα καταστήματα τροφί-
μων και ποτών.
Ο οργαν ισμός ε ίπε επίσης με βάση 
τ ις  προκαταρκ τ ικέ ς  πληροφορίε ς, 
το πραγματικό ΑΕΠ (ΑΕΠ) παρέμεινε 
«ουσιαστικά αμετάβλητο τον Αύγου-
στο». Μια ενημέρωση θα παρέχεται 
στην επόμενη έκθεση για το ΑΕΠ στις 
28 Οκτωβρίου.

Το Οντάριο σχεδιάζει να παρατείνει 
τη διάρκεια ζωής του πυρηνικού 
εργοστασίου Pickering

Τ
ο Οντάριο σχεδιάζει να παρατείνει τη 
διάρκεια ζωής του Πυρηνικού Σταθμού 
Παραγωγής Pickering κατά ένα χρόνο 
και ψάχνει να δει εάν μπορεί να ανακαι-

νίσει το εργοστάσιο για να λειτουργήσει για 
άλλα 30 χρόνια, προκειμένου να καλύψει ένα 
αναμενόμενο ενεργειακό κενό.
Ο υπουργός Ενέργειας Τοντ Σμιθ είπε ότι ζήτησε 
από την Ontario Power Generation να διατη-
ρήσει το εργοστάσιο σε λειτουργία μέχρι τον 
Σεπτέμβριο του 2026.
Ο πυρηνικός σταθμός αντιπροσώπευε το 14 
τοις εκατό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στην επαρχία πέρυσι. Το σχέδιο χρειάζεται έγκριση από την καναδική επιτροπή πυρηνι-
κής ασφάλειας.
Χωρίς την επέκταση της Pickering Nuclear, θα υπήρχε κενό ηλεκτρικής ενέργειας, είπε o 
Smith. Είπε επίσης ότι η διατήρηση της λειτουργίας του εργοστασίου θα εξοικονομήσει 
χιλιάδες θέσεις εργασίας στο ενδιάμεσο.
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας του Οντάριο έχει ανα-
ζητήσει προμήθειες πηγών παραγωγής ενέργειας για να αντιμετωπίσει την προσφορά 
καθώς αυξάνεται η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Σμιθ είπε ότι η κυβέρνηση έχει υπο-
βάλει αιτήματα για προτάσεις για την εξασφάλιση αυτών των τόσο αναγκαίων παραγωγών 
ενέργειας και ότι η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη.

Ο Καναδάς θα επιβάλει νέες 
κυρώσεις στη Ρωσία για τα 
«ψευδοδημοψηφίσματα»

Ο
ι αρχές του Καναδά θα επιβάλουν νέες κυρώσεις στη Ρωσία για τα «ψευδοδη-
μοψηφίσματα» που διεξήχθησαν στις κατεχόμενες από τη Μόσχα περιοχές της 
Ουκρανίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.
Ο Καναδός πρωθυπουργός επΙσήμανε ότι η Οτάβα δεν θα αναγνωρίσει τα απο-

τελέσματα των δημοψηφισμάτων αυτών, ούτε την απόπειρα της Ρωσίας να προσαρτήσει 
ουκρανικές περιοχές.
«Σκοπεύουμε να επιβάλουμε κυρώσεις εναντίον ανθρώπων και οντοτήτων που συμμετεί-
χαν σε αυτή την πιο πρόσφατη απόπειρα να υπονομευθούν οι αρχές της εθνικής κυριαρ-
χίας (σ.σ. της Ουκρανίας) και φέρουν ευθύνη για τη συνεχιζόμενη, παράλογη αιματοχυσία 
στην Ουκρανία», ανέφερε ο Τριντό σε ανακοίνωσή του.



18 30 Σεπτεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com
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εδώ Κύπρος

Π
ρόγραμμα ύψους 38,3 εκατομμυρίων ευ-
ρώ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, 
Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) 
για την Κύπρο ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή την Τετάρτη, στο πλαίσιο της υλοποίησης της 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και των στόχων 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της πολιτι-
κής της ΕΕ για τα τρόφιμα («Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο») και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα.
«Το πρόγραμμα θα συμβάλει σημαντικά στην εφαρ-
μογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής στη Μεσό-
γειο και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλ-
λοντος, στηρίζοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα 
και την κερδοφορία του κλάδου», δήλωσε ο Επίτρο-
πος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας Βιργκίνι-
ους Σινκέβιτσιους.
Η συνεισφορά της ΕΕ αφορά το Κυπριακό Πρό-
γραμμα Αλιείας για την περίοδο 2021 - 2027, το 
οποίο συνολικά ανέρχεται σε 54,7 εκατομμύρια 
ευρώ μαζί με την χρηματοδότηση από τον κυπρι-
ακό κρατικό προϋπολογισμό. Η υιοθέτηση του 
προγράμματος έρχεται μετά από την υιοθέτηση της 
εταιρικής συμφωνίας 2021 - 2027 στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής.
Πιο συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος θα 
στηριχθούν οι επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη ώστε 

να βελτιωθεί η ασφάλειας, η υγεία, η υγιεινή καθώς 
οι συνθήκες εργασίας, κατά τρόπο που θα βελτιώ-
νει την ενεργειακή απόδοση και την εξάλειψη των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Επίσης, η χρηματοδότηση θα συνεισφέρει στην 
ανάπτυξη και τη χρήση εργαλείων πληροφορικής 
για καλύτερη διαχείριση και έλεγχο της αλιείας, 
μέτρο που θα βοηθήσει την Κύπρο να συμμορφω-
θεί με την υποχρέωση εκφόρτωσης (που αφορά 
το τέλος της πρακτικής της απόρριψης αλιευμάτων 
μέσω της προώθησης πιο επιλεκτικών πρακτικών 
αλιείας).
Όσον αφορά τις επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, 
στόχος είναι η διαφοροποίηση των εκτρεφόμενων 
ειδών ώστε να μειωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυ-
πος του συγκεκριμένου τομέα.
Το πρόγραμμα θα στηρίξει ακόμα τους στόχους 
της Στρατηγικής Βιοποικιλότητας για το 2030 και 
αυτούς του Κυπριακού Πλαισίου Δράσης Προτεραι-
ότητας, μέσω δράσεων για το θαλάσσιο περιβάλλον 
όπως η διαχείριση των προστατευόμενων θαλάσ-
σιων περιοχών, η παρακολούθηση των παράκτιων 
οικοτόπων και ειδών και η προώθηση της επιστη-
μονικής εμπειρογνωμοσύνης για θέματα που σχε-
τίζονται με τις Οδηγίες περί οικοτόπων και περί 
πτηνών.

Κομισιόν: Ενέκρινε χρηματοδότηση για 
εκσυγχρονισμό της κυπριακής αλιείας

Ψάχνουν τον αρμόδιο για λύσεις στα 
προβλήματα του υδροβιότοπου Ακρωτηρίου

Σ
τον Γενικό Εισαγγελέα προτίθεται να απευ-
θυνθεί το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοι-
νωνιών και Έργων, ώστε να ξεκαθαρίσει σε 
ποιον ανήκει η αρμοδιότητα, για τη διενέρ-

γεια μιας ολοκληρωμένης μελέτης που θα δίνει λύ-
σεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο υδροβι-
ότοπος Ακρωτηρίου, από τη διοχέτευση μεγάλων 
ποσοτήτων ομβρίων υδάτων.
Το θέμα απασχόλησε σύσκεψη, στο Δήμο Λεμε-
σού, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, υπό 
την προεδρία του Υπουργού Μεταφορών Γιάννη 
Καρούσου, ο οποίος δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η 
σύσκεψη κρίθηκε αναγκαία «επειδή βλέπουμε 
ότι δεν προχωρούν έργα και λύσεις για το θέμα 
της αλυκής Ακρωτηρίου και της λίμνης «Μακριά» 
και επειδή υπάρχει ένας αποσυντονισμός για το 
συγκεκριμένο θέμα, για το ποιος έχει δηλαδή την 
αρμοδιότητα».
«Εμείς θα αποταθούμε στον Γενικό Εισαγγελέα για 
να ξεκαθαρίσουμε ποιου είναι αρμοδιότητα, θα 
ληφθούν κάποια προσωρινά μέτρα, όπως καθα-
ρισμοί οχετών κλπ και θα προχωρήσουμε με ολο-

κληρωμένη μελέτη της περιοχής, γιατί χρειάζεται 
μια ολοκληρωμένη μελέτη και όχι τμηματική όπως 
γίνονται για τις διάφορες αναπτύξεις στην περι-
οχή», συμπλήρωσε.
Θέλουμε να προχωρήσουμε με λύσεις, αλλά πρώτα 
ψάχνουμε να δούμε ποιος είναι ο αρμόδιος, ανέ-
φερε τέλος ο κ. Καρούσος.
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος 
Νικολαΐδης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι στόχος είναι να 
γίνει  «μια ολοκληρωμένη μελέτη όλων των επι-
πτώσεων πάνω στον υδροβιότοπο», υποδεικνύο-
ντας ότι «πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιο τμήμα ή υπη-
ρεσία είναι αρμόδια γι αυτήν την μελέτη, για να την 
αναλάβει».
Η μελέτη θα πρέπει, πρόσθεσε, να αξιολογή-
σει τις επιπτώσεις «από τη διαφοροποίηση των 
συνθηκών που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα και δια-
τηρούσαν μιαν ισορροπία στην αλυκή Ακρωτη-
ρίου, πως έχουν διαφοροποιηθεί αυτές οι συνθή-
κες, κυρίως λόγω των μεγάλων αναπτύξεων, και 
να δώσει λύσεις για να κρατηθούν οι ισορροπίες 
όπως παλιά».

Σ
ε διευκρινίσεις και σε τοποθέτηση αναφορικά με τη θέση του 
Γραφείου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων σχετικά και την ε-
φαρμογή κινήτρων αεροπορικής επιβατικής κίνησης για την 
περίοδο 2022 – 2027, προέβη με δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ η 

αρμόδια Έφορος Στέλλα Μιχαηλίδου.
Συγκεκριμένα, η κ. Μιχαηλίδου είπε αρχικά ότι το Γραφείο της δεν 
απορρίπτει ούτε εγκρίνει σχέδια «εκτός και αν είναι βάσει του γενι-
κού απαλλακτικού κανονισμού το οποίο είναι καθαρά έγκριση του 
Εφόρου σε εθνικό επίπεδο».
«Αυτό που είχε σχέση με τα κίνητρα δεν εμπίπτει στον γενικό απαλλα-
κτικό κανονισμό και άρα ήταν θέμα γνωμάτευσης, σχολιασμού, άπο-
ψης από το Γραφείο μας και οτιδήποτε αφορά τις κρατικές ενισχύσεις 
και εμπίπτει εντός των αρμοδιοτήτων των κρατικών ενισχύσεων», 
πρόσθεσε.
Ως Γραφείο, σύμφωνα με την Έφορο, «παραθέσαμε γραπτώς τις από-
ψεις μας στις 26 Ιουλίου του 2022 στο Υπουργείο Μεταφορών, Επι-
κοινωνιών και Έργων το οποίο αποτάθηκε κοντά μας με σχετική πρό-
σφατη επιστολή».
Ανέφερε ότι στην επιστολή του Γραφείου της «έγινε εκτενής αναφορά 
για τα νέα κίνητρα σε θέματα εντός των αρμοδιοτήτων μας, αλλά πρω-
τίστως είχαμε αναφέρει τη σημασία των κινήτρων για τις αεροπορικές 
εταιρείες, την ανάπτυξη των κυπριακών αεροδρομίων και του τουρι-
στικού ρεύματος προς την Κύπρο και γενικά την όλη θετική επίδραση 
στην οικονομίας».
Σαν τέτοιο που ήταν, όπως αναφέρεται στην επιστολή, «έπρεπε να 
γίνει με πλήρη διαφάνεια και νομική ασφάλεια ως προς την τήρηση 
του ενωσιακού δικαίου των κρατικών ενισχύσεων».
Επιπλέον, η κ. Μιχαηλίδου είπε στο ΚΥΠΕ ότι «κατά την ανάλυση, 
γνωμάτευση μας, στην επιστολή μας επισημάναμε σχετικές πρόνοιες 
για την μεθοδολογία υπολογισμού της αποδοτικότητας και της τεκ-
μηρίωσης αυτής και έγινε εισήγηση από μέρους του Γραφείου μας σε 
αυτή την επιστολή όπως εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια υπολογι-
σμού της αποδοτικότητας, ταυτόχρονα με σχετικά σενάρια ευαισθη-
σίας των διαφόρων άλλων σεναρίων που θα παρουσίαζαν».
Και αυτό, συνέχισε, «μέσα στα πλαίσια όπως ένας ιδιώτης επενδυτής 
θα ενεργούσε σε μια παρόμοια περίπτωση ούτως ώστε να τηρηθεί το 
κριτήριο ΦΟΑ που είναι ο φορέας Οικονομίας Αγοράς».
Ότι δηλαδή, όπως εξήγησε, το κράτος θα έπρεπε να ενεργήσει ακρι-
βώς όπως θα ενεργούσε ένας ιδιώτης επενδυτής για να έχει την μέγι-
στη αποδοτικότητα υπό τις περιστάσεις.
Επίσης, η Έφορος είπε ότι «παρά τα σχόλια, ανάλυση, επισήμανση 
κινδύνων και λόγω του ότι τη νομική ασφάλεια για γνωμοδότηση 
παρέχει τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήσαμε όπως το θέμα 
παραπεμφθεί στην Επιτροπή για απόφαση, γνωμοδότηση».
«Ούτε το απορρίψαμε, ούτε το εγκρίναμε. Σχολιάσαμε, αναλύσαμε, 
εισηγηθήκαμε τρόπους που θα έπρεπε να παραπεμφθεί στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για αξιολόγηση», σημείωσε.
Ανέφερε επίσης ότι «κρίναμε επιπρόσθετα πως, πέρα της νομικής 
ασφάλειας και της διαφάνειας που έπρεπε να υπάρχει στο συγκεκρι-
μένο θέμα, ότι το κριτήριο ΦΟΑ αποτελεί μια περίπλοκη οικονομική 
ανάλυση, ότι εμπλέκονταν πάρα πολλά εκατομμύρια στο θέμα και ότι 
υπάρχει ο κίνδυνος καταγγελιών από άλλους ενδιαφερόμενους, και 
με δεδομένο την αβεβαιότητα στον τομέα των αερομεταφορών αλλά 
και την γενικότερη οικονομική ύφεση λόγω και της κρίσης του πολέ-
μου».
«Άρα, ήταν διπλή και τριπλή η ανάγκη να αποταθούμε στην Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή για την τελική γνωμοδότηση», τόνισε.

Διευκρινίσεις για εφαρμογή 
κινήτρων αεροπορικής 
επιβατικής κίνησης
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Ίσως η μεγαλύτερη Σύνοδος 
Υψηλού επιπέδου που 
φιλοξενήθηκε ποτέ στην 
Κύπρο, σύμφωνα με 
τον Υπουργό Παιδείας, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, 
Πρόδρομο Προδρόμου, 
διεξάγεται στις 5-7 Οκτωβρίου 
στο Συνεδριακό Κέντρο 
Φιλοξενία στη Λευκωσία.

Η 
Υπουργική Διάσκεψη του 
ΟΗΕ, που συνέρχεται α-
νά πενταετία και ξεκίνησε 
πριν 30 χρόνια, πραγμα-

τοποιείται φέτος με καθυστέρηση 
ενός έτους, αφού μετατέθηκε για το 
2022, λόγω των περιορισμών που ί-
σχυαν το 2021 για την πανδημία της 
COVID-19. Η διοργάνωση, που φέ-
τος εστιάζει στο Περιβάλλον, γίνε-
ται με τη συνεργασία της Οικονομι-
κής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ευ-
ρώπη (UNECE) και θα φιλοξενήσεις 
63 χώρες, περισσότερους από 70 
υψηλόβαθμους προσκεκλημένους 
αξιωματούχους από διεθνείς οργα-
νισμούς από τη Μεσόγειο, τη Μέ-
ση Ανατολή, την Ασία και την Ευρώ-
πη, ενώ, συνολικά, οι εγγεγραμμέ-
νοι συμμετέχοντες έχουν ξεπεράσει 
τους 1.000.
Η αθρόα συμμετοχή και η μεγάλη 
εκδήλωση ενδιαφέροντος για διμε-
ρείς επαφές μεταξύ των Υπουρ-
γών Παιδείας και Περιβάλλοντος, 
με ομολόγους τους των φιλοξε-
νούμενων χωρών, όπως υπογράμ-
μισαν τόσο ο κ. Προδρόμου, όσο 
και ο κ. Καδής στη διάσκεψη, δηλώ-
νουν, όπως ανέφεραν, τον ιδιαί-
τερα σημαίνοντα ρόλο που έχει 
η πραγματοποίηση της Συνόδου 
στην Κύπρο. Άλλωστε, πέρα από 
τις υπουργικές συναντήσεις κατά 
τη διάρκεια της Συνόδου, θα διεξα-
χθούν ακόμα 40 παράλληλες συνε-
δριάσεις, πολλές από τις οποίες θα 
πραγματοποιηθούν στο Ινστιτούτο 
Κύπρου.
Ο κ. Προδρόμου, κατά την τοποθέ-

τησή του στη δημοσιογραφική διά-
σκεψη, έκανε λόγο για ένα «αναντί-
λεκτα πολύ σημαντικό γεγονός για 
την Κύπρο, αλλά και διεθνώς, για 
την αειφορία του πλανήτη», προ-
σθέτοντας ότι η Κύπρος στις αρχές 
Οκτωβρίου θα βρεθεί στο επίκε-
ντρο της διεθνούς κοινότητας, φιλο-
ξενώντας τη Σύνοδο που περιστρέ-
φεται γύρω από θέματα αειφορίας 
και περιβάλλοντος.
Είπε ότι ως κεντρικό μήνυμα ανα-
δεικνύεται φέτος ότι «τώρα όσο 
ποτέ άλλοτε είναι 
αναγκαία η ουσια-
στική συνεργασία 
ανάμεσα στις χώρες, 
ότι μόνο συλλογικά 
και από κοινού μπο-
ρεί να αντιμετωπι-
στεί η μεγάλη πρό-
κληση του, που δεν 
είναι άλλη από την επιβίωσή του», 
σημειώνοντας ότι είναι ευκαιρία για 
τις χώρες τις Μεσογείου να έχουν 
ισχυρή παρουσία και ενίσχυση 
της μεταξύ τους συνεργασίας στα 
θέματα που θα απασχολήσουν τη 
Σύνοδο, όντας σε ένα «ευαίσθητο 
περιβαλλοντικά χώρο».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη θεμα-
τική της εκπαίδευσης για την αει-
φορία, καθώς κατά τη Σύνοδο θα 
συζητηθεί το νέο πλαίσιο στρατηγι-
κής για την εκπαίδευση για αειφόρο 
ανάπτυξη. «Στοχεύουμε σε εκπαι-
δευτικούς οργανισμούς, που θα 
στηρίζουν ουσιαστικά την προσπά-
θειά μας, για τη δημιουργία αειφό-
ρων και ευημερουσών κοινωνιών», 
σημείωσε.
«Η εκπαίδευση μπορεί να αποτε-
λέσει την ελπίδα, αλλά πρέπει να 
είναι και η κινητήριος δύναμη για 
να ενώσουμε δυνάμεις», πρόσθεσε 
ο κ. Προδρόμου, λέγοντας ακόμα 
ότι «η Σύνοδος είναι μία εξαιρετική 
ευκαιρία να βρεθούμε από κοντά, 
να αλληλεπιδράσουμε, να δεσμευ-
τούμε μαζί κυρίως, για μία διεθνή 
και περιφερειακή συνεργασία, που 

ενώνει τις δυνάμεις μας για ένα 
καλύτερο κόσμο».
Τόνισε, όμως, ότι ξεχωριστή θέση 
θα έχει και η νεολαία στη Σύνοδο, 
με τη συμμετοχή 60 οργανώσεων 
νεολαίας από όλες τις χώρες στις 
συζητήσεις, ώστε να «καθορίσουν 
αποφασιστικά το δικό τους ρόλο και 
από τη δική τους σκοπιά, ως συμ-
μέτοχοι του σχεδιασμού των πολι-
τικών μας».
Αναφέρθηκε, επίσης, στην πολι-
τιστική διάσταση της Συνόδου, 

καθώς εννέα δημι-
ουργοί ν τοκιμα-
ντέρ έχουν προσφέ-
ρει τα έργα τους για 
να προβάλλονται 
κατά τη διάρκεια 
της διοργάνωσης, 
Μάλιστα, όπως είπε, 
τα ντοκιμαντέρ θα 

προβληθούν δωρεάν για το κοινό 
το Σάββατο, 8 Οκτωβρίου, μετά τη 
λήξη των εργασιών της Συνόδου.
Στην τοποθέτησή του κατά τη διά-
σκεψη, ο κ. Καδής ανέφερε ότι 
«κύριοι στόχοι της Κυπριακής 
Δημοκρατίας είναι αφενός η επιτυ-
χής διοργάνωση μιας τόσο σημα-
ντικής αλλά και μεγάλης εμβέλειας 
Συνόδου και αφετέρου η εξαγωγή 
σημαντικών συμπερασμάτων, που 
θα συμβάλουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος και θα ενισχύσουν 
την προσπάθειά μας για αειφόρο 
ανάπτυξη στην Ευρώπη».
Σημείωσε, ακόμα, ότι η διοργά-
νωση της Συνόδου για πρώτη φορά 
στον μεσογειακό χώρο, διευρύνει 
τη γεωγραφική εμβέλειά της, με 
συμμετέχοντες από χώρες πέραν 
αυτών που ανήκουν στην Οικο-
νομική Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για την Ευρώπη.
Χαρακτήρισε, επίσης, τιμητική την 
επιλογή της Κύπρου ως έδρα φιλο-
ξενίας της 9ης Συνόδου, η οποία 
εστιάζει στο περιβάλλον. Αναφε-
ρόμενος, δε, στην εμπειρία από 
τη συμμετοχή του στην προηγού-

μενο Σύνοδο της UNECE, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο Μπατούμι 
της Γεωργίας το 2016, σημείωσε ότι 
«οι διακηρύξεις της Συνόδου εκεί-
νης αποτέλεσαν σημείο αναφοράς 
για τις χώρες που καλύπτει η UNECE 
κατά τη διαμόρφωση των δικών 
τους εθνικών πολιτικών» και πρό-
σθεσε ότι «φιλοδοξούμε να έχουμε 
ακόμα πιο διευρυμένη εκπροσώ-
πηση και εξαιρετικής σημασίας 
αποτελέσματα», με τη διοργάνωση 
στην Κύπρο.
Εξήγησε ότι η ιδιαιτερότητα αυτής 
της Συνόδου έγκειται στο γεγονός 
ότι σε αυτήν θα συμμετέχουν αξι-
ωματούχοι, όχι μόνο από τον τομέα 
του περιβάλλοντος, αλλά και από 
τους τομείς της εκπαίδευσης, του 
τουρισμού, της βιομηχανίας και 
της εξωτερικής πολιτικής, και πρό-
σθεσε ότι «βασικός στόχος μας 
είναι μέσα από τη Σύνοδο να συμ-
βάλουμε ουσιαστικά στην επίτευξη 
των στόχων αειφόρου ανάπτυξης 
που τίθενται στην Ατζέντα 2030 των 
Ηνωμένων Εθνών».
Ο κ. Καδής αναφέρθηκε στη θεμα-
τική ενότητα που αφορά στις βιώσι-
μες υποδομές και την κυκλική οικο-
νομία, λέγοντας ότι «τη δύσκολη 
αυτή περίοδο που διανύουμε, 
κατά την οποία τα κράτη σε όλο τον 
κόσμο επικεντρώνονται στην ανά-
καμψη της οικονομίας τους, θεω-
ρείται ύψιστης σημασίας να δια-
σφαλιστεί ότι αυτή η ανάκαμψη 
θα ακολουθήσει μια βιώσιμη 
πορεία». Μιλώντας για τη θεματική 
που αφορά στον αειφόρο τουρι-
σμό, είπε ότι «τουριστικοί προορι-
σμοί όπως η Κύπρος, αντιμετωπί-
ζουν πρόσθετες περιβαλλοντικές 
προκλήσεις, ειδικά στον τομέα της 
διαχείρισης αποβλήτων» και κατέ-
ληξε ότι οι συζητήσεις κατά τη διάρ-
κεια της Συνόδου «θα δώσουν την 
ευκαιρία σε όλες τις συμμετέχου-
σες χώρες  να «εμβολιάσουν» με 
νέες πολιτικές και να βελτιώσουν τις 
εθνικές τους στρατηγικές».

Σ
υνολικά 15 γύπες απε-
λ ε υ θ ε ρ ώ θ η κα ν  τ ο 
τελευταίο διάστημα στο 
νησί μας, σε μια προ-

σπάθεια να διασωθεί το είδος, 
που κινδυνεύει με εξαφάνιση 
από τη συνεχή δηλητηρίαση 
δολωμάτων.
Οκτώ καθαριστές της υπαί-
θρου, όπως είναι γνωστοί οι 
γύπες, άνοιξαν τα φτερά τους 
σήμερα, Τετάρτη,  στην επαρ-
χία Λεμεσού, ενώ σύμφωνα με 
την συντονίστρια των προγραμ-
μάτων του μη κερδοσκοπικού 
οργανισμού Bird Life Cyprus, 
Μέλπω Αποστολίδου, άλλοι 
επτά απελευθερώθηκαν την 
προηγούμενη εβδομάδα.
Οι γύπες αποτελούν μια δωρεά 
της Ισπανικής Κυβέρνησης, ενώ 
άλλοι 15 αναμένεται να φτά-
σουν τον Νοέμβριο, συμπλή-
ρωσε.
«Είναι μέρος ενός μεγάλου 
αγώνα που δίνουμε για να προ-
στατεύσουμε και να αποκατα-
στήσουμε τον πληθυσμό του 
γύπα, ο οποίος απειλείται με 
εξαφάνιση στην Κύπρο λόγω 
των δηλητηριασμένων δολω-
μάτων», είπε η κ.Αποστολίδου.
Η ανάγκη ενίσχυσης του πλη-
θυσμού ήταν επιβεβλημένη, 
σημείωσε, καθώς μόλις οκτώ 
γύπες καταγράφονταν σ τη 
χώρα μας «επομένως είναι 
σημαντικό να ενισχύσουμε 
αυτόν τον αριθμό και να μειώ-
σουμε την χρήση δηλητηρια-
σμένων δολωμάτων στην ύπαι-
θρο».
Εξάλλου, ο Ανώτερος Λειτουρ-
γός της Υπηρεσίας Θήρας, 
Νίκος Κασίνης δήλωσε ότι 
στους γύπες έχει τοποθετη-
θεί συσκευή GPS για συνεχή 
καταγραφή της θέσης τους και 
δυνατότητα επέμβασης σε περί-
πτωση που παρατηρηθεί κάτι 
ασυνήθιστο.
Σημείωσε δε τον ρόλο των 
ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων 
της Υπηρεσίας, οι οποίοι εντο-
πίζουν δηλητηριασμένα δολώ-
ματα, τα οποία απομακρύνο-
νται άμεσα από την ύπαιθρο.

Ενισχύεται ο 
πληθυσμός του 
γύπα στην Κύπρο 
με γύπες από την 
Ισπανία

ΥΠΑΝ: Τον Οκτώβριο Σύνοδος υψηλού επιπέδου 
στην Κύπρο
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Γ
ια ζημιές από εκρηκτικούς μηχανι-
σμούς, οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί 
στους σωλήνες των αγωγών Nord 
Stream στη Βαλτική, κάνουν λόγο 

οι γερμανικές αρχές ασφαλείας, οι οποίες 
μελετούν τα δεδομένα από το περιστατικό 
που έχει προκαλέσει νέα «ενεργειακή» α-
ναστάτωση, σύμφωνα με πληροφορίες του 
Spiegel.
Οι γερμανικές αρχές ασφαλείας έχουν κατα-
λήξει στο αρχικό συμπέρασμα ότι για την 
πρόκληση ζημιάς στους αγωγούς του Nord 
Stream στη Βαλτική Θάλασσα, χρειάζονταν 
εξαιρετικά αποτελεσματικοί εκρηκτικοί 
μηχανισμοί. Με βάση τις πηγές του Spiegel, 
υπολογίστηκε ότι για την καταστροφή 
των σωλήνων πρέπει να χρησιμοποιήθη-
καν εκρηκτικοί μηχανισμοί με αποτέλεσμα 
συγκρίσιμο με εκείνο 500 κιλών ΤΝΤ. Τα 
σεισμικά σήματα που καταγράφηκαν από 
διάφορους σταθμούς μέτρησης, συμπερι-
λήφθηκαν επίσης στην εκτίμηση.
Οι μέχρι σήμερα εκτιμήσεις υποστηρίζουν 
την υπόθεση ότι μόνο ένας κρατικός φορέας 
μπορεί να βρίσκεται πίσω από τη συγκεκρι-
μένη ενέργεια. Μέχρι στιγμής, η ομοσπον-
διακή κυβέρνηση της Γερμανίας έχει αρκε-
στεί μονάχα σε εικασίες σχετικά με το παρα-
σκήνιο της διαρροής των αγωγών.
Υπάρχουν πολλές εικασίες ότι η Ρωσία βρί-
σκεται πίσω από τη δράση 
αυτή. Η ρωσική ηγεσία, 
ωστόσο, χαρακτήρισε τη 
διαδικασία ως διεθνή τρο-
μοκρατία που στρέφεται 
κατά της Ρωσίας.
Στους κύκλους ασφαλείας 
της Γερμανίας ειπώθηκε ότι 
δύτες ή ένα τηλεχειριζό-
μενο ρομπότ θα μπορού-
σαν ενδεχομένως να εκτι-
μήσουν τη ζημιά το Σαββατοκύριακο.  Έτσι, 
θα μπορούσε κανείς να βγάλει τα πρώτα 
συμπεράσματα για τον τύπο της έκρηξης 
κάτω από το νερό και τα εκρηκτικά που χρη-
σιμοποιήθηκαν. Ωστόσο, είναι δύσκολο να 
προβλεφθεί πόσα ίχνη μπορούν να βρε-
θούν ακόμη.
Η επισκευή του αγωγού θεωρείται πλέον 
πολύ απίθανη στους κύκλους ασφαλείας. 
Δεδομένου ότι οι κατεστραμμένοι σωλήνες 
είναι σήμερα γεμάτοι με θαλασσινό νερό, η 
ειδική εσωτερική επίστρωση διαβρώνεται 
πολύ γρήγορα, σύμφωνα με το Βερολίνο. 
Σύμφωνα με την ανάλυση, μόλις οι σωλήνες 
πλημμυρίσουν, ο αγωγός δεν μπορεί πλέον 
να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά φυσι-

κού αερίου.

Μυστήριο με τον ρόλο της Μό-
σχας στον Nord Stream - Για ρω-
σικά πλοία πριν τις εκρήξεις, μιλά 
το CNN
Την παρουσία πλοίων υποστήριξης του 
Ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού στην περι-
οχή που σημειώθηκαν διαρροές στους 
αγωγούς του Nord Stream, οι οποίες πιθα-
νόν προκλήθηκαν από υποβρύχιες εκρή-
ξεις, παρατήρησαν τη Δευτέρα και την Τρίτη 
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας, σύμ-
φωνα με όσα ανέφεραν στο CNN δύο αξιω-
ματούχοι μυστικών υπηρεσιών από χώρες 
της Δύσης και άλλη μια πηγή που γνωρίζει 
το θέμα.
Δεν είναι σαφές αν τα πλοία είχαν κάποια 
σχέση με αυτές τις εκρήξεις, δήλωσαν οι 
πηγές, ωστόσο είναι ένας από τους πολλούς 
παράγοντες που θα εξετάσουν οι ερευνη-
τές.
Ρωσικά υποβρύχια παρατηρήθηκαν επίσης 
όχι μακριά από αυτές τις περιοχές την περα-
σμένη εβδομάδα, δήλωσε ένας από τους 
αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών.
Τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν 
ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη καμία εμπε-
ριστατωμένη εξήγηση για το τι ακριβώς 
συνέβη στη Βαλτική, λίγες ημέρες αφότου 

οι εκρήξεις φάνηκε να προ-
καλούν τρεις ξεχωριστές 
διαρροές στους δύο αγω-
γούς τη Δευτέρα. Ρωσικά 
πλοία επιχειρούν συνήθως 
στην περιοχή, σύμφωνα με 
έναν Δανό στρατιωτικό αξι-
ωματούχο, ο οποίος τόνισε 
ότι η παρουσία των πλοίων 
δεν υποδηλώνει απαραί-
τητα ότι η Ρωσία προκά-

λεσε τη ζημιά.
«Τα βλέπουμε κάθε εβδομάδα», δήλωσε το 
πρόσωπο αυτό. «Οι ρωσικές δραστηριό-
τητες στη Βαλτική Θάλασσα έχουν αυξηθεί 
τα τελευταία χρόνια. Δοκιμάζουν αρκετά 
συχνά τα αντανακλαστικά μας - τόσο στη 
θάλασσα όσο και στον αέρα».
Αλλά η παρουσία τους τις προηγούμενες 
ημέρες εξακολουθεί να δημιουργεί περαι-
τέρω υποψίες για τη Ρωσία, η οποία έχει 
τραβήξει τη μεγαλύτερη προσοχή τόσο από 
Ευρωπαίους όσο και από Αμερικανούς αξι-
ωματούχους ως ο μόνος παράγοντας στην 
περιοχή που πιστεύεται ότι έχει τόσο την 
ικανότητα όσο και το κίνητρο να προκαλέσει 
σκόπιμη ζημιά στους αγωγούς.

Τι δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος 
για την παραβίαση της εδαφικής 
κυριαρχίας χωρών - «Στη διεθνή 
τάξη να διασφαλίσουμε ότι κάθε 
χώρα μπορεί να επιλέξει το δικό 
της δρόμο»

Τ
ο πολυμερές πλαίσιο που κλη-
ρονομήθηκε το 1945 βρίσκεται 
σήμερα σε κρίση επειδή αμφι-
σβητήθηκαν οι μηχανισμοί του 

και η αποτελεσματικότητά τους. Όταν έ-
να ιδρυτικό μέλος των Ηνωμένων Εθνών 
παραβιάζει τόσο κατάφωρα τον Χάρτη 
τους και περιφρονεί το δικαίωμα των λα-
ών στην αυτοδιάθεση, είναι το θεμέλιο 
του κοινού μας οικοδομήματος που πα-
ραπαίει». Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων 
ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μα-
κρόν, σε συνέντευξη του που δημοσι-
εύεται σε ειδικό τεύχος που εξέδωσε το 
περιοδικό Le Point με την ευκαιρία της 
συμπλήρωσης 50 χρόνων κυκλοφορίας.
Ο Γάλλος πρόεδρος κάνει λόγο για φαι-
νόμενα παρακμής του σύγχρονου δυτι-
κού κόσμου λέγοντας χαρακτηριστικά τα 
εξής:
«Η Δύση είναι ένας χώρος πολιτισμών 
με ισχυρή ιστορία, που έχει οικοδομή-
σει φιλελεύθερες δημοκρατίες. Πίσω 
από αυτή την έννοια της Δύσης, υπάρ-
χει ωστόσο πολύ μεγάλη ποικιλομορ-
φία. Η Ευρώπη δεν είναι Ηνωμένες Πολι-
τείες. Έχουμε ένα διαφορετικό κοινωνικό 
μοντέλο, βασισμένο στην αλληλεγγύη 
και την αδελφοσύνη και μια οικουμενι-
κότητα πολύ διαφορετική από την πολυ-
πολιτισμικότητα. Είναι σαφές ότι η Δύση 
διέρχεται κρίση ως προς τη σταθερότητα 
των αξιών της και την αποτελεσματικό-
τητα της λειτουργίας της. Επίσης, περνάει 

και δημογραφική κρίση».
Συνεχίζοντας ο Γάλλος πρόεδρος ανα-
φέρεται «στη δυσκολία να σκεφτούμε 
και να μεταμορφώσουμε έναν κόσμο 
όπου τα έθνη απομακρύνονται, ενώ 
κοινές απειλές θα έπρεπε να τα φέρουν 
πιο κοντά. Αλλά πέρα από όλα αυτά, 
πιστεύω ότι η συνεισφορά μας στη σύγ-
χρονη ιστορία του κόσμου είναι πιο 
ζωντανή από ποτέ: η φιλοσοφική μας 
οικουμενικότητα, η υπεροχή του λογι-
κού και ελεύθερου ατόμου, οι ελευθε-
ρίες που συνδέονται με αυτό δίνουν 
αξίες και βαθιά παγκόσμια πλαίσια σκέ-
ψης και δράσης».
«Ο ρόλος της Δύσης, της Ευρώπης και 
της Γαλλίας ειδικότερα, πρέπει να δια-
δραματιστεί σε δύο επίπεδα (...) Στη διε-
θνή τάξη να διασφαλίσουμε ότι κάθε 
χώρα μπορεί να επιλέξει το δικό της 
δρόμο (...) Εν συνεχεία, στις ίδιες τις 
χώρες μας», αναφέρει επίσης ο Γάλλος 
πρόεδρος ο οποίος καταλήγοντας τονι-
ζει τα εξής:
«Παραδοσιακά, η Γαλλία είναι μια 
μεγάλη δύναμη εξισορρόπησης και 
η συλλογική μας φιλοδοξία πρέπει να 
τοποθετείται σε αυτό το ύψος (...) Εάν 
είμαστε πιο δυνατοί στην παγκόσμια 
σκηνή, είναι επειδή αναζωογονήσαμε 
το παραγωγικό, βιομηχανικό, επιστημο-
νικό και πολιτιστικό μας μοντέλο, χάρη 
στις μεταρρυθμίσεις που έγιναν πολύ 
νωρίς. Έτσι μπορούμε άφοβα να επενδύ-
σουμε στις κλιματικές και δημογραφικές 
μας μεταβάσεις και να κάνουμε το κοινω-
νικό μας μοντέλο ισχυρότερο. Είμαστε 
ένα ισχυρότερο έθνος γιατί εργαζόμα-
στε περισσότερο, η ανεργία μειώνεται, 
οι ξένες επενδύσεις εισρέουν και μπο-
ρούμε να επενδύσουμε στην προβολή 
μας και στις ικανότητές μας».

Μήνυμα Μακρόν: H Δύση περνά κρίση, 
βλέπουμε φαινόμενα παρακμής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Nord Stream: Εκρηκτικά με ισχύ ίση 
500 κιλών TNT χρησιμοποιήθηκαν 
στους αγωγούς, εικάζουν στο Βερολίνο 
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Μ
πορεί να μην είναι σαν τον 
Mουσολίνι αλλά να έχει πε-
ρισσότερα κοινά με τον 
Τραμπ», γράφει σε άρθρο 

της η βρετανική εφημερίδα «Guardian» 
σχολιάζοντας τις πολιτικές απόψεις της 
σταρ της Ακροδεξιάς, Τζόρτζια Μελόνι 
που θριάμβευσε στις βουλευτικές εκλογές 
της Κυριακής. Η ίδια πάντως δήλωσε ότι 
τάσσεται κατά των «ροζ ποσοστώσεων» 
κι ότι δεν αντιπαθεί τις γυναίκες .
Η Τζόρτζια Σερουγκέτι, Κοινωνιολόγος 
στο Πανεπιστήμιο του «Milan-Bicocca» 
που γράφει για γυναικεία ζητήματα, 
τόνισε ότι η νίκη της Μελόνι στις εκλογές, 
δεν ήταν μία γιορτή των γυναικών», αλλά 
ένα άτομο που απλά «τα κατάφερε». «Δεν 
έχει λόγο σε ότι αφορά τον αγώνα κατά 
των γυναικών και ούτε την επιθυμία να 
γίνει γυναικείο πρότυπο», τόνισε η Σερου-
γκέτι.
Πολλοί πάντως σχολίασαν ότι το βίντεο 
της Μελόνι για τα πεπόνια στο ύψος του 
στήθους της την ημέρα των εκλογών, ήταν 
ένας έξυπνος τρόπος για να παρουσιάσει 
το χιούμορ της, εκφράζοντας ταυτόχρονα 
τις αντρικές αξίες, επισημαίνει η βρετα-
νική εφημερίδα.

«Το κόμμα «Αδέρφια της Ιταλίας» έχει 
καταλάβει ότι εάν η Μελόνι είχε φεμινι-
στικές αξίες, δεν θα της επέτρεπαν ποτέ να 
φτάσει τόσο μακριά».
Ωστόσο, η έλλειψη αυτών των αξιών είναι 
εγγυημένο ότι θα γυρίσει τον χρόνο πίσω 
στα δικαιώματα των γυναικών, λένε οι επι-
κριτές της 45χρονης σταρ της Ακροδεξιάς.
Ενώ η Μελόνι έχει δεσμευτεί ότι δεν σκο-
πεύει να καταργήσει τον ιταλικό νόμο 
περί αμβλώσεων, σκοπεύει να τις περι-
ορίσει, όπως να προσφέρει οικονομική 
υποστήριξη σε γυναίκες για να τεκνοποιή-
σουν αντί να επιλέξουν τον τερματισμό της 
εγκυμοσύνης.
Δεν είναι τυχαίο ότι χιλιάδες γυναίκες δια-
δήλωσαν χθες σε όλη την Ιταλία ια να προ-
στατεύσουν το δικαίωμα των αμβλώσεων. 
Η «ατζέντα» της Μελόνι είναι επίσης απί-
θανο να ευνοεί την παροχή ειδικής μετα-
χείρισης στις γυναίκες στο χώρο εργασίας.
«Σε ότι αφορά τις (υποχρεωτικές) ροζ 
ποσοστώσεις σε εταιρικά διοικητικά συμ-
βούλια – θα ήθελα να ξεπεράσουμε και 
αυτό το μέτρο, αλλά μέχρι να γίνει φυσι-
ολογικό να βλέπουμε γυναίκες σε θέσεις 
εξουσίας στην Ιταλία, είναι απαραίτητες οι 
ροζ ποσοστώσεις».

Έ
νας απόστρατος ταγματάρχης του α-
μερικανικού στρατού και η αναισθη-
σιολόγος σύζυγός του κατηγορούνται 
για φερόμενο σχέδιο διαρροής στη 

Ρωσία εξαιρετικά ευαίσθητων δεδομένων υ-
γειονομικής περίθαλψης σχετικά με ασθενείς 
μέλη του στρατού, αποκάλυψε σήμερα το υ-
πουργείο Δικαιοσύνης.
Στον Τζέιμι Λι Χέντρι, απόστρατο ταγμα-
τάρχη που υπηρέτησε επίσης ως γιατρός στο 
Φορτ Μπραγκ στη Βόρεια Καρολίνα, και στη 
σύζυγό του, δρ Άννα Γκαμπριελίαν, απαγγέλ-
θηκαν ποινικές κατηγορίες, σύμφωνα με ένα 
κατηγορητήριο, που δεν αποκαλύφθηκε σε 
ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μέριλαντ για 
συνωμοσία και παράνομη αποκάλυψη πλη-

ροφοριών υγείας ατόμων.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η συνωμο-
σία ξεκίνησε μετά την ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία.
Οι εισαγγελείς είπαν ότι το ζευγάρι ήθελε 
να προσπαθήσει να βοηθήσει τη ρωσική 
κυβέρνηση παρέχοντάς της δεδομένα για 
να βοηθήσει το καθεστώς Πούτιν «να απο-
κτήσει πληροφορίες για την κατάσταση της 
υγείας ατόμων που σχετίζονται με την αμερι-
κανική κυβέρνηση και τον στρατό των ΗΠΑ».
Οι δυο τους συναντήθηκαν με κάποιον που 
πίστευαν ότι ήταν Ρώσος αξιωματούχος, 
αλλά στην πραγματικότητα ήταν μυστικός 
πράκτορας του FBI, αναφέρει το κατηγορη-
τήριο.

διεθνή νέα

Μελόνι: «Είμαι κατά των ροζ 
ποσοστώσεων... Δεν αντιπαθώ τις 
γυναίκες...» 

ΗΠΑ: Απόστρατος και η σύζυγός 
του κατηγορούνται για συνωμοσία 
και διαρροή δεδομένων υγείας 
Αμερικανών στρατιωτών στη Ρωσία

Γκάφα από την Καμάλα Χάρις - 
Μπέρδεψε τη Νότια με τη Βόρεια 
Κορέα

Ε
πίσκεψη στην αποστρατιωτικο-
ποιημένη ζώνη που χωρίζει την 
κορεατική χερσόνησο, πραγμα-
τοποίησε την Πέμπτη (29/9) η α-

ντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις.
Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και ενώ 
μιλούσε σε σκληρούς τόνους κατά του 
καθεστώτος της Πιονγκγιάνγκ υπέπεσε 
σε γκάφα καθώς μπέρδεψε τη Νότια 
με τη Βόρεια Κορέα κι έκανε λόγο για 
τη σημαντική συμμαχία που έχουν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες με... τη Βόρεια 
Κορέα.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται 
μια πολύ σημαντική σχέση, η οποία 
είναι μια συμμαχία με τη Δημοκρατία 
της Βόρειας Κορέα» είπε η Χάρις κατά 
τη διάρκεια ομιλίας της, θέλοντας να 
αναφερθεί στη Δημοκρατία της Νότιας 

Κορέας. «Είναι μια συμμαχία που είναι 
ισχυρή και διαρκής» συνέχισε η Χάρις, 
χωρίς να φαίνεται να αναγνωρίζει το 
λάθος της.
Δείτε το βίντεο:
Ένας σύμβουλος επικοινωνίας του 
γερουσιαστή του Τέξας Τεντ Κρουζ 
έκανε λόγο για «χοντρό και ανόητο 
λάθος» εκ μέρους της αντιπροέδρου, 
σύμφωνα με την Daily Mail.
Η γκάφα της Καμάλα Χάρις έρχεται 
μόλις ένα 24ωρο μετά το περιστατικό 
με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάι-
ντεν, ο οποίος στη διάρκεια εκδήλω-
σης στον Λευκό Οίκο αναζήτησε μεταξύ 
των παρευρισκομένων την πρώην βου-
λευτή των Ρεπουμπλικάνων Τζάκι Γουα-
λόρσκι, που σκοτώθηκε σε τροχαίο τον 
Αύγουστο.
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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

Πανομοιότυπα δίδυμα: Κι όμως, 
δεν είναι ίδια! Σε τι διαφέρουν

Ό
ταν δύο σπερματοζωάρια γονι-
μοποιούν το ίδιο ωάριο, προκύ-
πτουν τα λεγόμενα «μονοζυγωτι-
κά δίδυμα». Στην καθομιλουμένη 

ονομάζονται πανομοιότυπα δίδυμα αλλά ο 
όρος αυτός είναι λανθασμένος, καθώς είναι 
διαφορετικά από πολλές απόψεις – συμπε-
ριλαμβανομένου του DNA τους – όπως επι-
βεβαιώνει μια πρόσφατη μελέτη.

Δείχνουν ίδια, αλλά δεν είναι ίδια
Αναμένουμε τα μονοζυγωτικά δίδυμα 
να έχουν το ίδιο DNA. Σε τελική ανάλυση, 
προέρχονται από ένα μόνο σπερματοζωά-
ριο (που έχει 23 από τα χρωμοσώματα του 
πατέρα) και ένα μόνο ωάριο (που έχει 23 
από τα χρωμοσώματα της μητέρας) για να 
παράγει ένα κύτταρο με 23 ζεύγη χρωμο-
σωμάτων που συνεχίζει να αντιγράφει αυτό 
το DNA και να διαιρείται, και αναπαράγονται 
και διαιρούνται, έως ότου αναδυθούν δύο 
ξεχωριστές μάζες για να προκύψουν τελικά 
τα δίδυμα. Δεδομένου ότι το γονιδίωμά μας 
αποτελείται από 3 δισεκατομμύρια γράμ-
ματα, η σύγκριση του DNA των μονοζυγω-
τικών διδύμων για να δούμε αν είναι πραγ-

ματικά πανομοιότυπο, ήταν για πολλά χρό-
νια αδύνατη. Ωστόσο, οι βελτιώσεις στην 
τεχνολογία (και στην προσιτή τιμή της) επι-
τρέπουν τώρα στους επιστήμονες να ρίξουν 
μια πολύ πιο βαθιά ματιά για να ανακαλύ-
ψουν ότι πολλά μονοζυγωτικά δίδυμα τελικά 
δεν είναι πανομοιότυπα σε επίπεδο DNA.
Πρόσφατα οι επιστήμονες που διάβασαν το 
DNA 381 διδύμων ζευγών, ανέφεραν ότι – 
κατά μέσο όρο – τα λεγόμενα πανομοιότυπα 
δίδυμα ζεύγη διέφεραν κατά 5,2 μεταλλά-
ξεις. Αυτή είναι μια μικρή διαφορά στην κλί-
μακα των 3 δισεκατομμυρίων γραμμάτων, 
αλλά είναι ένας μέσος όρος. Τριάντα εννέα 
από αυτά τα ζεύγη διέφεραν στην πραγμα-
τικότητα κατά περισσότερες από 100 μεταλ-
λάξεις, ενώ 38 ζεύγη δεν διέφεραν καθόλου 
στο επίπεδο του DNA τους.

Από πού προέρχονται αυτές οι 
μεταλλάξεις;
Πολλές από αυτές προκύπτουν επειδή το 
ένζυμο που είναι επιφορτισμένο με την 
αντιγραφή του DNA μας κάνει λάθη, κι αν 
αυτά τα λάθη δεν διορθωθούν, μένουν ως 
μεταλλάξεις. Όσο περισσότερο αντιγράφε-

ται το DNA μας, τόσο περισσότερες ευκαι-
ρίες υπάρχουν για λάθη. Όταν μια μετάλ-
λαξη προκύπτει αφού η κυτταρική μάζα 
έχει χωριστεί σε δύο δίδυμα, ο ένας δίδυ-
μος λαμβάνει τη μετάλλαξη, ενώ ο άλλος όχι. 
Αλλά ακόμα κι αν η μετάλλαξη προκύψει 
πριν από τη διαδικασία της αδελφοποίησης, 
μπορεί να επηρεάσει μόνο τα κύτταρα που 
θα αποτελέσουν το ένα δίδυμο και όχι το 
άλλο, ή μπορεί να επηρεάσει ορισμένα από 
τα κύτταρα ενός διδύμου, που σημαίνει ότι 
ο ενήλικος δίδυμος θα έχει τη μετάλλαξη στο 
κάποια από τα κύτταρά του αλλά όχι σε άλλα 
– ένα φαινόμενο γνωστό ως μωσαϊκισμός.
Αλλά εκτός από τις μεταλλάξεις, υπάρ-
χει ένας άλλος σημαντικός τρόπος με τον 
οποίο διαφέρουν τα μονοζυγωτικά δίδυμα, 
και έχει να κάνει με ένα από τα πιο «καυτά» 
πεδία έρευνας: την επιγενετική.

Τι αποκαλύπτει η επιγεγνετική
Αν η γενετική εξηγεί ότι τα γονίδια παράγουν 
πρωτεΐνες, η επιγενετική περιγράφει λεπτο-
μερώς τους κανόνες και τους κανονισμούς 
που υπαγορεύουν πότε και σε τι ποσότητα. 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους το 

σώμα μας έχει εξελιχθεί για να υπαγορεύει 
πότε ένα συγκεκριμένο τμήμα του DNA μας 
θα πρέπει να είναι ενεργό, κι ενώ αυτοί οι 
επιγενετικοί δείκτες κληρονομούνται από 
τους γονείς μας, μπορούν να αντιστραφούν 
και να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. 
Αυτό σημαίνει ότι τα μονοζυγωτικά δίδυμα 
μπορούν απομακρύνονται το ένα από το 
άλλο, επειδή η επιγενετική τους αλλάζει ανε-
ξάρτητα το ένα από το άλλο.
Μπορεί να εκπλαγείτε με το πόσο ευρείες 
μπορεί να είναι μερικές από αυτές τις αλλα-
γές στα λεγόμενα «πανομοιότυπα δίδυμα». 
Στα 3/4 σχεδόν των περιπτώσεων μονοζυ-
γωτικών διδύμων που έχουν αυτοάνοση 
νόσο (παθήσεις όπως ο λύκος και η ρευ-
ματοειδής αρθρίτιδα), επηρεάζεται μόνο 
ένα από τα δίδυμα. Αυτό είναι γνωστό ως 
«ασυμφωνία ασθένειας», που σημαίνει ότι 
το ένα δίδυμο έχει ασθένεια ενώ το άλλο 
όχι, κι έχει αναφερθεί για καταστάσεις όπως 
η αιμορροφιλία, η σκλήρυνση κατά πλάκας 
και η μυϊκή δυστροφία Duchenne. Πολύ 
σπάνια, μερικά μονοζυγωτικά δίδυμα κατα-
λήγουν ακόμη και με διαφορετικά φυλετικά 
χρωμοσώματα.

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

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

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

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

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

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

Μήπως το σκυλάκι σου έγινε γάτα;

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

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

Είσαι ευχάριστος τύπος για να ζει 
κανείς μαζί σου;

Αθήνα: Η διασκέδαση και η 
νυχτερινή ζωή σε μια... άλλη εποχή, 

των αρχών του 20ου αιώνα 

Ο 
Κωστάκης Καλίτσης υπήρξε μια 
ολόκληρη εποχή διά τας Αθήνας. 
Αυτός θιασάρχης, αυτός διευθυ-
ντής, πρωταγωνιστής, συγγραφεύς 

κωμωδιών. Ήταν το θέατρόν του το κέντρον 
του «συρμού», όπως έλεγαν και έγραφαν στα 
περασμένα χρόνια. Έμπρός από το ταμείον 
του, ουρά ατελείωτη ο κόσμος. Αφού υπήρ-
χαν τότε ιρισμένοι τύποι που πήγαιναν πρώ-
τοι να πάρουν εισιτήρια, για να τα μεταπω-
λήσουν αυξημένα κατόπιν στους εκλεκτούς 
που έφθασαν αράδα τη νύκτα στο «'Αντρον». 
αυτό, δηλαδή, που τα τελευταία λίγα χρόνια 
γίνεται στην πρωτεύουσα όταν έρχονται ξέ-
νοι θίασοι, γινόταν και προ πενήντα και πλέ-
ον ετών.
Ο Κωστάκης Καλίτσης ήταν δημοφιλέστα-
τος σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Πασί-
γνωστος, περιζήτητος, αγαπητότατος. Αι διά-
φοροι φράσεις που έβαζε στις αυτοσχέδιες 
κωμωδίες του κυκλοφορούσαν παντού και 
όλοι τις μετεχειριζόμεθα, μιμούμενοι μάλιστα 
το ύφος, την προφορά, την μιμική του και τας 
κινήσεις του».

Οι παραστάσεις και οι αρτίστες της 
εποχής
«Οι παραστάσεις - αναφέρει ο Μίλτος Λιδω-
ρίκης που έγραψε και σκηνοθέτησε δεκάδες 
θεατρικά έργα στην 40χρονη πορεία του στο 
Θέατρο- άρχιζαν στας εννέα. Πότε ετελείω-
ναν; Αυτό ήταν ακαθόριστον. Την ώρα της 
λήξεως την καθόριζεν ο Κωστάκης βγαίνο-
ντας στο τέλος της παραστάσεως για να παίξει 
την κωμωδία του, που κανόνιζε την διάρκεια 
αναλόγως του δικού του κεφιού και των χει-
ροκροτημάτων των θεατών. κάποτε μάλιστα 
ρωτούσε: «Τι λέτε, δεν είναι ώρα να τελειώ-
νουμε και να πάτε να κοιμηθείτε;».
Περιττόν να προσθέσω ότι το κοινόν πάντοτε 
εκραύγαζε: «Όχιιι!». Έτσι, πολλές φορές το 
θέαμα του Κωστάκη τελείωνε τις πρωινές 
ώρες, και σειρά ωραιοτάτων αμαξιών, ιδι-
ωτικών και μη, κατέβαινε στην πόλη για να 
ξημερωθεί συνοδεύοντας τις αρτίστες του 
«'Αντρου» σε κάποιο διανυκτερεύον κέντρον.
Έις τα παριλίσσια κέντρα η κίνησις έφθανε 

στο ζενίθ μέχρι πρωίας, διότι εκεί υπήρχε και 
το ζυθεστιατόριον «Μετς», που σε αυτό, μετά 
το τέλος εκάστης παραστάσεως, όλες σχεδόν 
οι αρτίστες του «'Αντρου» ανέβαιναν για να 
σουπάρουν, συνοδευμένες από τους φίλους 
και εραστάς. Και μήπως ήσαν λίγες; η Κλαίρη, 
η Φορτουναί, η Έστερίνα, η Αιμιλία, η Τζού-
λια, η Καρμεντσίτα, η Ζαν Νταράς».

"Στιγμιότυπα" της εποχής
«Ένας πλούσιος ζωέμπορος με την παρέα του 
είχε κρατημένα κάθε βράδυ έξι, κάποτε και 
περισσότερα, καθίσματα εμπρός στην πρώτη 
γραμμή. Νεαρότατος, υιός πλουσιοτάτων 
γονέων, είχε στη διάθεση της Ζαν Νταράς τα 
αμάξια του και ό,τι άλλο εκείνη ήθελε.
Τα γνωστά γεροντοπαλίκαρα των Αθηνών 
αποτελούσαν την αυλή της, και όλη η νεο-
λαία το κόμμα της κλάκας της. Κάθε βράδυ 
πανέρια, μπουκέτα και περιστέρια γέμιζαν τη 
σκηνή. Όλοι οι γνωστοί των Αθηνών και όλων 
των αξιωμάτων έδιναν κάθε βράδυ ραντε-
βού στο «'Αντρον των Νυμφών». Πλουσιό-
τατα και λουκούλλεια σουπέ προσεφέροντο 
προς τιμήν της μετά την παράσταση. Έις ένα 
από αυτά, νεαρότατος και πλουσιότατος θαυ-
μαστής της γέμισε το γοβάκι τής Ζαν Νταράς 
και το ήπιε εις υγείαν της.
Η ζωή αυτής της Γαλλίδος αρτίστας και τα τρα-
γούδια της, που είχαν γίνει δημοτικότατα, 
περιλαμβάνει σελίδες που δεν χαρακτηρί-
ζουν μόνον την ιδίαν αλλά και την εποχή, τα 
πολλά χρόνια που έζησε και δούλεψε στην 
Έλλάδα. Το όνομά της ήταν πασίγνωστο 
παντού. Η Ζαν Νταράς δούλεψε πολλά καλο-
καίρια μαζί με τον Κωστάκη Καλίτση. Όταν 
έφυγε από το «'Αντρο» και ταξίδεψε στην 
Έυρώπη, πένθος και κατήφεια παντού. Απα-
ρηγόρητοι ήσαν όλοι. Παρηγορήθηκαν όμως 
γρήγορα, γιατί η νύμφη των παραλισσίων 
ξαναγύρισε στην Αθήνα, και αυτή τη φορά 
για χρόνια πολλά. Δούλεψε σε άλλα κέντρα. 
Διέπρεψε στο θέατρον «Ορφανίδη», που βρι-
σκόταν στον θαυμάσιο κήπο του ποιητού και 
σοφού Βοτανικού Θ. Ορφανίδη".

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
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υγεία

Τ
ο πρωινό ξύπνημα είναι 
μια δύσκολη και δυσά-
ρεστη συνθήκη για πολ-
λούς. Συγχέεται συχνά με 

τη δουλειά και τις υποχρεώσεις, 
γι΄αυτό και δεν θα βρείτε εύκο-
λα κάποιον που θα σας πει ότι 
το αγαπά.
Όταν ξυπνάμε νωρίς, αισθανό-
μαστε κουρασμένοι και σίγουρα 
ευχόμαστε να είχαμε λίγο περισ-
σότερο χρόνο ύπνου. Έρευνα 
που δημοσιεύθηκε στο JAMA 
Psychiatry, ωστόσο, αποκάλυψε 
ότι το ξύπνημα πριν τις 7 το πρωί 
«κρύβει» πολλά και σημαντικά 
οφέλη για τον οργανισμό, 
ιδιαίτερα καθώς μεγαλώ-
νουμε.
Ειδικότ ερα,  σύμφωνα 
με τα ευρήματα της 
μελέ της, το πρω-
ινό ξύπνημα συν-
δέεται με καλύτερη 
γνωστική λειτουργία, 
αλλά και ψυχική υγεία, 
κυρίως στις μεγαλύτερες ηλι-
κίες.
Οι ερευνητές θέλη-
σαν να εξετάσουν τους 
παράγοντες του τρό-
που ζωής και τις δρα-
στηριότητες των ηλικιω-
μένων, καθώς και το κατά 
πόσο αυτά ήταν συνυ-
φασμένα με συνθήκες 
υγείας.
Για να το διαπιστώσουν, 
μελέτησαν 1.800 ενήλι-
κες, ηλικίας 73 ετών κατά 
μέσο όρο. Οι συμμετέχο-
ντες φόρεσαν συσκευές παρα-
κολούθησης στον καρπό για 
μια εβδομάδα, ώστε οι ερευνη-
τές να καταγράψουν τα επίπεδα 
δραστηριότητάς τους. Συμπλή-
ρωσαν επίσης ερωτηματολόγια 
αναφορικά με την ψυχική υγεία 
και τη γνωστική λειτουργία.
Από τα αποτελέσματα προ-
κύπτει ότ ι οι ενήλικες που 
ξυπνούν πριν από τις 7 το πρωί 
και μένουν δραστήριοι κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, παρουσί-
αζαν καλύτερη απόδοση στις 
γνωστικές αξιολογήσεις, ενώ 
έδειχναν και ψυχικά πιο υγιείς, 

συγκριτικά με τους συμμετέχο-
ντες, των οποίων το καθημερινό 
πρόγραμμα ήταν λιγότερο δυνα-
μικό.
Όσοι κοιμούνταν και ξυπνού-
σαν αργότερα και ήταν λιγότερο 
δραστήριοι κατά τη διάρκεια 
της ημέρας, διαπιστώθηκε ότι 
είχαν τις υψηλότερες βαθμολο-
γίες γνωστικής δυσλειτουργίας, 
ενώ είχαν και μεγαλύτερες πιθα-
νότητες να εμφανίσουν έντονα 
συμπτώματα κατάθλιψης.
Οι ερευνητές επισημαίνουν 
ότι τα ευρήματα δείχνουν μια 

συσ χέ τ ιση με ταξύ των 
συνηθειών και της υγείας 
και δεν αναδεικνύουν 
απαραίτητα την αιτ ία. 

Όπως σημειώνει ο 
κύριος μελετητής, 
Stephen Smagula, 

η σχέση μεταξύ του 
ύπνου, των επιπέδων 

δραστηριότητας και 
της ψυχικής υγείας 
μπορε ί να ε ίναι 
αμφίδρομη: Μια 

κακή ψυχική υγεία ή 
γνωστική λειτουργία μπο-

ρεί να επηρεάσει τον 
ύπνο και τη δραστη-
ριότητα και το αντί-
στροφο.

Ένα είναι ξεκάθαρο: 
Το να μένουμε δραστή-
ριοι σχετίζεται με καλύ-
τ ερη σωματ ική και 
ψυχική υγεία. Όπως επι-

σημαίνουν, άλλωστε, 
οι συντάκτες της μελέτης, 

«η δραστηριότητα δεν ισο-
δυναμεί απαραίτητα με σωμα-
τική άσκηση. Μπορεί να είναι 
η συνάντηση με κάποιο φίλο, 
η συμπλήρωση ενός δύσκολου 
παζλ ή η επίσκεψη σε ένα αγα-
πημένο μέρος. Καταλήγοντας, 
οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι 
είναι πολύ σημαντικό να παρα-
μένουμε δραστήριοι όσο μεγα-
λώνουμε, αλλά και να εξασφα-
λίζουμε ποιοτικό ύπνο. Έτσι θα 
μπορούμε να ξυπνάμε νωρίς, 
αντλώντας όλα τα οφέλη για την 
υγεία που φαίνεται ότι απορρέ-
ουν από τη συνήθεια αυτή.

Ξυπνάτε από τις 7; Πόσα 
κερδίζει το μυαλό και η 
υγεία σας

Ν
ιώθετε ότι ο λαιμός σας «γαργαλάει», το σώμα σας πονάει και έχετε σηκώσει πυρετό πάνω από 38C; Πρό-
κειται για σημάδια ότι μπορεί να έχετε προσβληθεί από τον ιό της γρίπης.
Για την καλύτερη αντιμετώπιση της ίωσης του αναπνευστικού συστήματος, αλλά και για την προστασία 
των ανθρώπων του περιβάλλοντός σας είναι καλό να ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές που θα σας 

βοηθήσουν να αισθανθείτε καλύτερα και θα περιορίσουν την μεταδοτικότητα του ιού.

Αναγνωρίστε τα συμπτώματα
Αρχικά είναι εύκολο να μπερδέψει κανείς τα συμπτώματα της γρίπης με αυτά του κρυολογήματος. Παρότι έχουν 
πολλά κοινά συμπτώματα η βασική διαφορά είναι ότι η κλινική εικόνα της γρίπης είναι βαρύτερη από αυτή κοινού 
κρυολογήματος.
Τα συμπτώματα της γρίπης περιλαμβάνουν κούραση, ξαφνική έναρξη πυρετού συχνά πάνω από 38°C, ερεθισμένο 
λαιμό, βήχα, ρίγη, πόνους στο σώμα και τους μύες, καταρροή.

Τι να κάνετε
Εάν παρουσιάζετε τα παραπάνω συμπτώματα φροντίστε να:
πλένετε συχνά τα χέρια σας για να αποφύγετε τη μετάδοση του ιού – 20” καλού τριψίματος με σαπούνι είναι ιδανικά
σε κάθε φτέρνισμα ή βήχα καλύψτε το στόμα σας στην εσωτερική πλευρά του αγκώνα σας έτσι ώστε να μην διασπα-
ρούν τα σταγονίδια του ιού.
τρώτε υγιεινά για να τονώσετε την άμυνα του οργανισμού – οπωσδήποτε φρούτα και λαχανικά
πίνετε άφθονα υγρά – κυρίως νερό. Αποφύγετε το αλκοόλ και την καφείνη.
μείνετε στο σπίτι -η ανάπαυση είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίστε την ίωση, ενώ έτσι δεν θα την μεταδώσετε 
στους συναδέλφους σας

Τα λάθη που πρέπει να αποφύγετε
Στα πρώτα συμπτώματα γρίπης αποφύγετε
τις χειραψίες, τις αγκαλιές και τις επαφές με ανθρώπους
τα επεξεργασμένα και σακχαρούχα τρόφιμα
την υπερβολική κούραση
το κάπνισμα

Σας περιτριγυρίζει γρίπη; Τι να κάνετε 
με τα πρώτα συμπτώματα

Οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα κατέγραψαν τα οφέλη της κατανάλωσης καρυδιών 
παρατηρώντας τη διατροφή 3.300 ατόμων για περισσότερο από 25 χρόνια στη διάρκεια των οποίων 
έκαναν συχνά εξετάσεις υγείας. Η περιεκτικότητα των καρυδιών σε ω3 λιπαρά οξέα και ιδιαίτερα σε ALA 

(Α-λινολενικό οξύ) εικάζεται ότι μπορεί να εξηγεί τις παραπάνω διαπιστώσεις, δεδομένου ότι αυτό το λιπαρό οξύ 
έχει συσχετιστεί με βελτιωμένη καρδιακή λειτουργία. Προηγούμενες έρευνες έχουν συσχετίσει τα καρύδια με 
χαμηλή πίεση και υποδεικνύουν ότι μπορεί να προλαμβάνουν τον διαβήτη και την καρδιαγγειακή νόσο. Πρόκει-
ται ωστόσο για διαπιστώσεις που πρέπει να τεκμηριωθούν με περισσότερες έρευνες. Στην τρέχουσα έρευνα οι 
επιστήμονες ανέλυσαν στοιχεία από 3.341 ενήλικες στις ΗΠΑ μέσου όρου ηλικίας 45 ετών οι οποίοι συμμετεί-
χαν στη μελέτη CARDIA που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα από το 1985 έως το 2015. Η έρευνα 
δημοσιεύθηκε στο Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.
Μεταξύ άλλων οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι:
Όσοι κατανάλωναν πολλά καρύδια είχαν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση συγκριτικά με εκείνους που δεν τα έτρω-

γαν – ωστόσο και οι δυο ομάδες ήταν εντός του φυσιολογικού εύρους των τιμών της πίεσης
το 20% όσων έτρωγαν καρύδια είχαν υπερταση συγκριτικά με το 22% όσων δεν τα προτιμούσαν.

Επίσης όσοι έτρωγαν καρύδια είχαν χαμηλότερο ΔΜΣ καθώς και μικρότερα ποσοστά παχυ-
σαρκίας συγκριτικά με όσους δεν τα έτρωγαν (29 έναντι 29,7 και 35% έναντι 39% αντί-

στοιχα).
Η γλυκόζη νηστείας ήταν επίσης χαμηλότερη στην ομάδα όσων έτρωγαν καρύδια 

συγκριτικά με όσους δεν τα κατανάλωναν.
Οι επιστήμοντες αποδίδουν την ευεργετική δράση των καρυδιών στη μεγάλη θρε-
πτική αξία αυτών των καρπών, την περιεκτικότητά τους σε ωφέλιμα λιπαρά οξέα, 
μαγνήσιο, πρωτείνες και φυτικές ίνες. Εντούτοις χρειάζονται περισσότερες έρευ-
νες για να τεκμηριωθεί η ευεργετική τους δράση.

Οι «μαγικοί» καρποί που ρίχνουν πίεση, 
σάκχαρο και κιλά
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«Εφημερίς» 
Η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα

Την 1η Οκτωβρίου 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή  
εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο: Η  «Εφημερίς» και εκδότη 
τον Δημήτριο Κορομηλά.

Ε
φημερίς ονομαζόταν η πρώτη καθημερινή πολιτι-
κή εφημερίδα που κυκλοφόρησε στην Αθήνα, του 
νέου ελληνικού κράτους. Η «Εφημερίς», πρωτοκυ-
κλοφόρησε τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 1873 από 

τον Δημήτρη Κορομηλά. Η έκδοσή της έληξε το 1922.
Τετρασέλιδο φύλλο, δίστηλο, μικρού σχήματος, αρχικά 
χωρίς πολιτική τοποθέτηση, δημοσίευε, εν αντιθέσει με 
τον υπόλοιπο τύπο της εποχής, ειδήσεις παρά άρθρα. 

Δημοσίευε επίσης τα πρακτικά της Βουλής, τηλεγραφή-
ματα εμπορικά και πολιτικά, το δελτίο του χρηματιστηρίου, 
τις δημοσιεύσεις της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σε περί-
ληψη, τα τυχαία συμβάντα του αστυνομικού δελτίου, δικα-
στικό δελτίο, μετεωρολογικό δελτίο, πρόγραμμα θεάτρων, 
διαφημιστικές καταχωρήσεις, ποικίλες κοινωνικές ειδή-
σεις, και μικρές αγγελίες.
Η τιμή φύλλου ήταν 5 λεπτά, η ετήσια συνδρομή Αθηνών 
ανερχόταν στις 13 δρχ. και της επαρχίας στις 20 δρχ. Τα 
γραφεία της εφημερίδας βρίσκονταν στην οδό Ερμού 291. 
τα πρώτα τρία φύλλα μοιράστηκαν δωρεάν στην Αθήνα – 
ως διαφήμιση – ενώ στην επαρχία μοιράστηκαν δωρεάν 
τα δυο πρώτα φύλλα. Η εφημερίδα έβγαινε στα περίπτερα 
στις 10 το πρωί.
Ο Δημήτρης Κορομηλάς (1850-1898) ήταν γιος του τυπο-
γράφου και ιδιοκτήτη τυπογραφείου στην Αθήνα, του 
Ανδρέα Κορομηλά. Όταν κληρονόμησε την επιχείρηση 
από τον πατέρα του, υιοθέτησε τις σύγχρονες τυπογραφι-
κές μεθόδους και μηχανές της εποχής του και προσέλαβε 
τον Κάρολο Μάισνερ ως τυπογράφο του προκειμένου να 
εκδώσει «…φύλλον τακτικώς και ευμεθόδως συντασσό-
μενον και καθ’ εκάστην εκδιδόμενον. Η «Εφημερίς» πρώτη 
θείσα τα θεμέλια της καθ’ ημέραν δημοσιογραφίας, δύνα-
ται να είπη αδιστάκτως ότι η εμφάνισή της υπήρξε γεγονός 
εν τη ιστορία του τύπου εν Ελλάδι.» 
Το 1873, που πρωτο-κυκλοφόρησε, αρχισυντάκτης ήταν 
ο Ιωάννης Καμπούρογλους και συντάκτες και συνεργά-
τες υπήρξαν σημαντικοί δημοσιογράφοι, λογοτέχνες και 
λόγιοι της εποχής.
Από τον επόμενο χρόνο όμως, το 1874 αρχίζει να παίρ-
νει θέση στα πολιτικά γεγονότα της εποχής, πολεμώντας 
τον Δημήτρη Βούλγαρη, δημοσιεύοντας τα πρακτικά των 
δικών των εμπλεκομένων στα λεγόμενα «σιμωνιακά», 
σκάνδαλο που συγκλόνισε εκείνα τα χρόνια τη χώρα. 
Μάλιστα, τότε εξέδωσε και απογευματινό φύλλο, λόγω 
πληθώρας ύλης. Η πρωινή έκδοση περιλάμβανε τις εξελί-
ξεις της δίκης, η δε απογευματινή, την καθιερωμένη ύλη 

της εφημερίδας.
Το 1881 αποχωρεί από την εφημερίδα ο Ιωάννης Καμπού-
ρογλου λόγω διαφωνίας με τον Κορομηλά, και κινείται 
αυτόνομα, εκδίδοντας τη δική του «Νέα Εφημερίς».
Το 1886 αποχώρησε από τη διεύθυνση και ο ίδιος ο ιδρυ-
τής της, ο Δημ. Κορομηλάς, τον οποίο διαδέχεται ο αδερ-
φός του, Λάμπρος Κορομηλάς με αρχισυντάκτη τον Αρι-
στομένη Βαλέτα. Τη δεκαετία του 1880 υποστήριξε αρχικά 
τον Χαρίλαο Τρικούπη για να εισχωρήσει στο στρατόπεδο 
του αντιπάλου του, από το 1887 και μετά.
Το 1888 αναλαμβάνει την έκδοση της εφημερίδας ο Αρι-
στείδης Ρούκης, με αρχισυντάκτη τον Αγησίλαο Γιαννό-

πουλο, μετατρέποντας την σε απογευματινή. Μπαίνει και 
ο υπότιτλος «το αρχαιότατον των εν Ελλάδι ημερησίων 
φύλλων, ιδρυθέν το 1873», η τιμή ανεβαίνει στα 10 λεπτά 
το φύλλο, η ετήσια συνδρομή σε Αθήνα και επαρχίας ορί-
ζεται στις 30 δραχμές. Τα γραφεία μεταφέρονται στην οδό 
Κολοκοτρώνη 15 στο κέντρο της πόλης. Το 1901 διακόπτε-
ται η λειτουργία της.
Τη δεκαετία του 1890 υποστηρίζει το νέο τρίτο κόμμα του 
Δημητρίου Ράλλη ενώ το 1892 υποστηρίζει το «Εθνικό 
κόμμα» του Θεόδωρου Δηλιγιάννη. Από αυτή τη περίοδο 
χρονολογείται και η συνεργασία του λογοτέχνη Μπάμπη 

Άννινου, με τα χρονογραφήματά του στην εφημερίδα με 
τίτλο «Πινακίδες» καθώς και η δημοσίευση σε επιφυλλίδες 
των θεατρικών έργων του Δημήτρη Κορομηλά.
«Η Εφημερίς» επανεκδίδεται το 1912 από το Γιώργο Κορο-
μηλά, και αρχισυντάκτη τον Γ. Ν. Βραχηνό το 1915 αναλαμ-
βάνει ο Χ.Δ. Κορομηλάς με αρχισυντάκτη το Γ. Οικονομό-
πουλο και τέλος αναλαμβάνει την έκδοση ο Ηλίας Παπα-
παύλου, υπό τη διεύθυνση του οποίου κλείνει οριστικά, 
το 1922. Η τιμή της εφημερίδας το 1921 είναι 5, 20 λεπτά. 
Η ετήσια συνδρομή Αθηνών 75 δρχ, η ετήσια εξωτερικού 
125 δρχ.
Συνεργάτες της εφημερίδας υπήρξαν ο Αλ. Παπαδιαμά-
ντης, που σαν αρθρογράφος και μεταφραστής το 1882 
έπαιρνε 100 φράγκα μηνιαίο μισθό, ενώ το 1887 δημοσι-
εύει και το πρώτο-πρώτο του διήγημα [3] ο Κωστής Παλα-
μάς, ο Ιωάννης Κονδυλάκης, ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, ο 
Ανδρέας Καρκαβίτσας κ.α. Από τους συνεργάτες της εφη-
μερίδας 11 διετέλεσαν υπουργοί και 6 πρωθυπουργοί [4]
Τα πρωτότυπα φύλλα της εφημερίδος βρίσκονται στη 
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και στο αρχείο του 
Ε.Λ.ΙΑ.
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Ε
ίναι γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσο-

στό ψηφοφόρων του Κεμπέκ, αδι-

αφορούν για τις εκλογές και ειδι-

κότερα οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι 

αποφεύγουν να μεταβούν στις κάλπες είτε 

για λόγους δυσκινησίας είτε γιατί νιώθουν 

ότι δεν τους αφορούν. Μάλιστα, η δική μας 

Τρίτη Ηλικία ασχολείται πιότερο με τις πο-

λιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

Θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν ότι οι ηλι-

κιωμένοι αποτελούν ένα σημαντικό και 

πολύτιμο κομμάτι της Κεμπεκιώτικης κοι-

νωνίας. 

Στις εκλογές του 2018 παρατηρήθηκε μία 

γενική μείωση της προσέλευσης ψηφο-

φόρων κατά 5% περίπου συγκριτικά με τις 

εκλογές του 2014. Συγκεκριμένα ψήφισαν 

6.169.772 πολίτες, ήτοι ποσοστό 66.45%.

Η μη συμμετοχή όμως των πολιτών κάθε 

ηλικίας δεν είναι η λύση για να αλλάξουν 

τα πράγματα. Θα πρέπει μέσα από τη συμ-

βολή του ο καθένας μας να δημιουργη-

θεί ένα νέο είδος «πολιτικής» που να μας 

συγκινήσει, να μας εμπνεύσει και να μας 

καταστήσει από αντικείμενα διαχείρισης 

στα χέρια των εκάστοτε πολιτικών, ενερ-

γούς πολίτες που αποφασίζουν για το μέλ-

λον και τη ζωή τους. 

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 

είναι η ύψιστη μορφή δημοκρατίας αλλά 

και ελέγχου της εξουσίας που έχει ο κάθε 

πολίτης.

Οι εκλογές στο Κεμπέκ ήταν ανέκαθεν 

καθοριστικές για την περεταίρω πορεία 

της Επαρχίας και του Καναδά γενικότερα. 

Το επίμαχο θέμα της αυτονομίας, αν και 

τελευταία παρουσιάζεται υποβαθμισμένο, 

δεν παύει να παραμένει ζωντανό. Σκοπός 

ύπαρξης των κομμάτων Quebec Solidaire 

και Parti Quebecois, είναι η πλήρης ανε-

ξαρτησία του Κεμπέκ, ενώ το κυβερνών 

Coalition Avenir Quebec, παρότι έβαλε το 

θέμα προσωρινά στο συρτάρι, προτείνει 

αυστηρές διαπραγματεύσεις με την Ομο-

σπονδιακή κυβέρνηση για περισσότερες 

εξουσίες ενώ θεσπίζει αντισυνταγματικούς 

νόμους, όπως ο επίμαχος γλωσσικός νόμος 

96. 

Το Συντηρητικό κόμμα του Κεμπέκ ιδρύ-

θηκε με σκοπό να τον καταργήσει. 

Το Φιλελεύθερο κόμμα επιδιώκει ισχυρή 

φωνή του Κεμπέκ στην Οττάβα και μερική 

τροποποίηση του νόμου. 

Στο θέμα της Γαλλικής γλώσσας, όλα σχεδόν 

τα κόμματα ακολουθούν προστατευτική 

πολιτική.  Ωστόσο, παρά τις όποιες κατά 

καιρούς αντιδράσεις, η Γαλλική γλώσσα 

κατάφερε τελικά να επιβληθεί. 

Εκτός από το αυτονομιστικό και γλωσσικό 

ζήτημα, άλλα ζωτικής σημασίας θέματα 

πιστεύω πως πρέπει να απασχολήσουν και 

να προβληματίσουν τους ψηφοφόρους. 

Το μεταναστευτικό π.χ. είναι ένα θέμα που 

επηρεάζει την δημογραφική δομή του 

τόπου, οι ελλείψεις στον τομέα υγειονομι-

κής περίθαλψης και το περιβάλλον, θα πρέ-

πει να εξετασθούν προσεκτικά πριν ριφθεί 

η ψήφος. 

Φτάσαμε αισίως στις τελευταίες ημέρες των 

εκλογών. Το «εκλέγειν» όπως και το «εκλέ-

γεστε» αποτελεί την ύψιστη τιμή και υπο-

χρέωση των πολιτών προς την δημοκρατία 

και η κάθε ψήφος έχει αξία γιατί κρίνει το 

μέλλον όλων μας. 

Συνεπώς, η συμμετοχή μας στις εκλογές της 

3ης Οκτωβρίου2022 επιβάλλεται.

Όσοι δεν έχετε ήδη ψηφίσει, φροντίστε να 

το κάνετε την Δευτέρα.

Διότι σε τελευταία ανάλυση, η ψήφος είναι 

δικαίωμα και υποχρέωση, στον εαυτό μας 

κυρίως και στην οικογένειά μας και κατ’ 

επέκταση στη χώρα που ζούμε…

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος
Η ύψιστη μορφή δημοκρατίας

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ 
ΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

Ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυ-
ξης & Επενδύσεων της Ελλάδας 
κ. Νίκος Παπαθανάσης θα επι-
σκεφθεί το Τορόντο στα μέσα Ο-

κτωβρίου, προκειμένου να συμμετάσχει σε 
οικονομικό και επιχειρηματικό συνέδριο με 
τίτλο “Toronto Economic Forum”. Το συνέ-
δριο, το οποίο διοργανώνεται για πρώτη 
φορά στον Καναδά, θα δώσει την ευκαι-
ρία να προβληθεί η Ελλάδα ως επενδυτικός 
προορισμός, αλλά και να παρουσιασθούν 
οι ευκαιρίες σύσφιξης των ελληνοκαναδι-
κών οικονομικών σχέσεων σε μία σειρά α-
πό κρίσιμους τομείς, όπως των Επενδύσε-
ων, της Ενέργειας, του Τουρισμού, της Τε-
χνολογίας και των Φαρμακευτικών.
Μαζί με τον κ. Παπαθανάση θα συμμετά-
σχουν στην εκδήλωση αυτή πέντε Γενικοί 
Γραμματείς ελληνικών Υπουργείων (Εξω-

τερικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Τουρι-
σμού, Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης) , η Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά 
κα Αθανασιάδου, καθώς και υψηλόβαθμα 
στελέχη Οικονομικών και Επενδυτικών 
Οργανισμών και διακεκριμένοι επιχειρη-
ματίες.
Από την καναδική πλευρά, πληροφορού-
μαστε ότι μεταξύ άλλων, έχει επιβεβαιώ-
σει τη συμμετοχή του ο Υπουργός Καινοτο-
μίας, Επιστήμης και Βιομηχανίας κ. François 
– Philippe Champagne, καθώς και εκπρό-
σωποι μεγάλων επιχειρήσεων.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον κ. Υπουργό, 
ο οποίος σημειωτέον είναι παλαιός κάτοι-
κος Τορόντο, αλλά και στους διοργανω-
τές του Συνεδρίου, το οποίο ελπίζουμε να 
δώσει επιπλέον ώθηση στην γενικότερη 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.
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Για άλλη μια χρονιά η 
Παναρκαδική Ομοσπονδία 

τίμησε την άλωση της 
Τριπολιτσάς με αρτοκλασία 
στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
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Καλοί μου αναγνώστες, ζήτησα 
από τον Εμπορικό μας Ακόλουθο 
Καναδά να κάνουμε μια ενημερωτική 
συζήτηση για τα εξαγωγικά Ελληνικά 
προϊόντα, και ειδικά τα κρασιά, 
και πραγματικά εντυπωσιάστηκα 
ότι με κάποιες ελάχιστες κινήσεις, 
μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ 
τις εξαγωγές της Ελλάδας μας ΑΡΚΕΙ 
ΝΑ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ εμείς 
οι περήφανοι Έλληνες και Ελληνίδες. 
Πάμε λοιπόν.

Ό
λοι γνωρίζουμε το LCBO. Είναι 
το μονοπώλιο του Oντάριο για 
όλα τα οινοπνευματώδη είδη, ε-
πομένως οποιαδήποτε εισαγωγή 

η εμπόριο οινοπνευματωδών ποτών στο 
Οντάριο, πρέπει να γίνει μέσω του LCBO. 
Προσφάτως πραγματοποιήθηκε αποστολή 
στελεχών του στην Ελλάδα.  θα μπορούσα-
τε να μας εξηγήσετε πώς φθάσαμε σε αυτό 
το αποτέλεσμα;
Τα καταστήματα του LCBO είναι παντού. 
Έχει πάνω από 680 και υπάρχουν τουλάχι-
στον άλλα 400 που αγοράζουν από αυτό. 
Με τζίρο 7,2 δισ. CAD, χωρίς να συμπεριλά-
βουμε τους φόρους, είναι μάλλον ο μεγαλύ-
τερος εισαγωγέας οινοπνευματωδών ποτών 

παγκοσμίως. Σίγουρα είναι μία πολύ σημα-
ντική πηγή εσόδων για το Οντάριο. Έχει 
προϊόντα από 87 χώρες. Ο ανταγωνισμός 
είναι πολύ μεγάλος. Αυτονόητα, λοιπόν, για 
να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα ελλη-
νικά κρασιά στο Oντάριο πρέπει να αναπτύ-
ξουμε την συνεργασία μας με το LCBO. Μετά 
από πολλές επαφές, κατά τον τελευταίο 
χρόνο, συμφωνήσαμε να οργανώσουμε επί-
σκεψή του στην Ελλάδα.
Από το πρόγραμμα που είδαμε, φαίνεται 
ότι ήταν μία απαιτητική προσπάθεια. Μπο-
ρείτε να μας περιγράψετε πώς οργανώθηκε 
η επίσκεψη;
Για να πετύχει μια τέτοια επίσκεψη απαιτεί-
ται ομαδική προσπάθεια. Είναι απαραίτητο 
να συνεργασθούν στην οργάνωσή της οι 
φορείς που έχουν αποφασιστική σχέση με 
το ελληνικό κρασί. Ως Εμπορικό Γραφείο της 
Ελλάδας στο Τορόντο, συνεργασθήκαμε με 
το Enterprise Greece και το Wines of Greece 
για την συγκεκριμένη δράση. Έχει σημα-
σία ότι αυτή είναι η πρώτη δράση, εδώ και 
αρκετά χρόνια, η οποία δεν χρηματοδοτή-

θηκε από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης αλλά αποκλειστικά από τον ελληνικό 
κρατικό προϋπολογισμό και τους Έλληνες 
οινοποιούς που συμμετείχαν. Το Enterprise 
Greece είναι ο αρμόδιος κρατικός φορέας 
του Υπουργείου Εξωτερικών για την προώ-
θηση των ελληνικών εξαγωγών και την προ-
σέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και χρη-
ματοδότησε μέρος της δράσης. Το Wines 
of Greece ή αλλοιώς Εθνική Διεπαγγελμα-
τική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου, είναι 
ο ελληνικός φορέας για το αμπέλι και τον 
οίνο και συνενώνει όσους ασχολούνται με 
την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία 
τους, τόσο ιδιωτικές όσο και συνεταιριστι-
κές επιχειρήσεις, καθώς και άλλους κλαδι-
κούς οινικούς φορείς. Εξασφάλισε τη συμ-
μετοχή των οινοποιείων που ενδιαφέρονται 
για την καναδική αγορά οι οποίοι συνέβα-
λαν στην κάλυψη του κόστους. Επομένως, 
είχαμε αγαστή συνεργασία των κατ’ εξοχήν 
αρμοδίων φορέων.
Πώς έγινε η επιλογή των οινοποιείων που 
συμμετείχαν;
Προσκλήθηκαν όλα τα ελληνικά οινοποιεία 
και εμείς από τη μεριά μας ενημερώσαμε 
τις εδώ εισαγωγικές εταιρείες που ονομά-
ζονται agents, ώστε να στείλουν εκπροσώ-
πους τους στις εκδηλώσεις που οργανώ-

σαμε. Άλλωστε, μπορεί το LCBO να ανα-
λαμβάνει την εισαγωγή, αποθήκευση και 
πώληση μέσω των καταστημάτων, όμως ο 
ρόλος των agents είναι πάρα πολύ σημαντι-
κός. Αφ’ ενός το κρασί χρειάζεται να επιλε-
γεί για να μπει στο LCBO και μετά να γίνουν 
ενέργειες προώθησης, ώστε να ξεχωρίσει 
από τον ανταγωνισμό. Εξάλλου, οι agents 
είναι αυτοί που προωθούν το προϊόν σε 
εστιατόρια ή άλλα παράλληλα κανάλια δια-
νομής. Η επιλογή του κατάλληλου agent 
είναι καθοριστική για την πορεία ενός κρα-
σιού στην συνέχεια.
Για να φτιάξουμε το πρόγραμμα της επίσκε-
ψης που διήρκησε από 9 έως 17 Σεπτεμ-
βρίου, το LCBO προσδιόρισε τις οινοπαρα-
γωγούς περιοχές που ήθελε να επισκεφθεί 
κι εμείς προσαρμοσθήκαμε στις απαιτήσεις 
του. Οργανώσαμε 9 γευσιγνωσίες καθώς και 
επισκέψεις σε οινοποιεία, όπου συνολικά 
συμμετείχαν 76 ελληνικά οινοποιεία και έγινε 
γευστική δοκιμή πάνω από 310 κρασιών με 
απολύτως επαγγελματικές συνθήκες. 
Επισκεφθήκαμε την Νεμέα, Μαντινεία, Τρί-

πολη, Νάουσα, Νυμφαίο, Αμύνταιο και 
Σαντορίνη, και οργανώσαμε γευσιγνωσίες 
με τα τοπικά οινοποιεία. Για τα κρασιά των 
υπολοίπων περιοχών, οι γευσιγνωσίες έγι-
ναν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το 
πρόγραμμα, μάλιστα, ξεκίνησε με μια μέρα 
εντατικής εισαγωγής στην παραγωγή οίνου 
στην Ελλάδα και την ιστορία της χώρας μας 
σε αυτό τον τομέα. Έτσι όταν ξεκινήσαμε 
τις γευστικές δοκιμές, οι εκπρόσωποι του 
LCBO ήταν ήδη εξοικειωμένοι με τις βασι-
κές ελληνικές ποικιλίες και τα χαρακτηρι-
στικά τους. Στην πράξη, δείξαμε στο LCBO, 
πάντοτε σε συμφωνία μαζί του, κρασιά από 
όλο τον ελληνικό αμπελώνα, και όχι μόνο 
από τις περιοχές που αρχικά είχε προσδι-
ορίσει. Και πάλι, υπάρχουν πολύ περισσό-
τερα που δεν χώρεσαν στο πρόγραμμα. Η 
Ελλάδα έχει πλέον πάνω από 360 οινοποι-
εία και 300 γηγενείς ποικιλίες οίνων. Συνε-
χώς προστίθενται νέα οινοποιεία και αναβι-
ώνουν και άλλες αρχαίες ποικιλίες. Η χώρα 
μας είναι μία εξαιρετική περίπτωση στον 
παγκόσμιο οινικό χάρτη.
Επομένως, η επίσκεψη στην Ελλάδα απο-
σκοπούσε στην καλύτερη γνωριμία με την 
χώρα; Σίγουρα οι εκπρόσωποι του LCBO 
δοκιμάζουν κρασιά από όλο τον κόσμο 
κάθε μέρα στο Τορόντο. Δεν μπορούσαν 
να σταλούν δείγματα στο Τορόντο και να 
γίνει γευστική δοκιμή εδώ;
Ασφαλώς και θα μπορούσε να γίνει αυτό 
αλλά σημασία έχει να αλλάξει συνολικά η 

αντίληψη για την Ελλάδα και τις δυνατότητές 
της. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ελλάδα είναι 
μια μικρή χώρα με αναλόγως μικρή παρα-
γωγή σε σχέση με τον παγκόσμιο ανταγω-
νισμό. Δεν είναι αυτονόητο ότι ο Καναδός 
ειδικός ή καταναλωτής γνωρίζει την ελλη-
νική οινοπαραγωγή και τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά της. θέλαμε οι Καναδοί φίλοι μας 
να γνωρίσουν τους ανθρώπους πίσω από 
κάθε ετικέτα, να δουν από κοντά το πάθος 
τους, να δουν τις ιδιαίτερες συνθήκες με τις 
οποίες δημιουργούνται αυτά τα κρασιά, 
καθώς και τις γηγενείς ελληνικές ποικιλίες 
για  να αντιληφθούν τις δυνατότητές τους. 
Αυτό ακριβώς κάναμε μέσα από ένα πολύ 
απαιτητικό πρόγραμμα.
Θεωρείτε ότι η δράση πέτυχε τον στόχο της;
Ναι, σίγουρα. Η εμπειρία ήταν συγκλονι-
στική για όλους. Ως λαός έχουμε ένα τρο-
μερό πάθος που δεν το συνειδητοποιούμε 
γιατί το θεωρούμε δεδομένο, αλλά αυτό 
γίνεται αισθητό όταν έρθουμε επαφή σε 
επαφή ιδίως με ξένους επισκέπτες στην 
Ελλάδα. Ο συνδυασμός της απαράμιλ-
λης ελληνικής φιλοξενίας και του πάθους 
των ανθρώπων προσφέρει μια εκπληκτική 
εμπειρία. Οι ίδιοι οι Καναδοί είπαν ότι ήταν 
η πιο καλά οργανωμένη αντίστοιχη επί-
σκεψη που έχουν κάνει στο εξωτερικό. Ο 
επαγγελματισμός όλων ήταν εντυπωσιακός. 
Τι είναι αυτό που άλλαξε ως προς το πώς 
αντιλαμβάνονταν οι Καναδοί το ελληνικό 
κρασί;

«Υποστηρίζουμε Ελλάδα και Ελληνικά Προϊόντα»: Μια όμορφη 
συνομιλία-συνέντευξη με τον Εμπορικό Ακόλουθο κ. Διονύση 



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 33TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

30 Σεπτεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

H αντίληψη που υπήρχε, όπως και σε άλλες 
χώρες, ακόμη και μεταξύ ομογενών μας, 
είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα φθηνού 
κρασιού, χωρίς αξιόλογες απαιτήσεις, το 
οποίο πωλείται συνήθως χύμα. Τα ελληνικά 
οινοποιεία τις τελευταίες δεκαετίες έχουν 
κάνει τεράστια άλματα. H ελληνική παρα-
γωγή και οινοποίηση δεν έχει τίποτε να 
ζηλέψει από άλλες χώρες. Η Ελλάδα παρά-

γει εξαιρετικά κρασιά που προσφέρουν 
τρομερή ποιότητα σε πολύ ανταγωνιστική 
τιμή. Και αυτό συμβαίνει τόσο στην εισαγω-
γική κατηγορία όσο και στη μέση και ανώ-
τερη. Τους αποδείξαμε ότι η Ελλάδα μπο-
ρεί να βασισθεί στον τεράστιο αριθμό γηγε-
νών ποικιλιών ή ακόμη και σε ξένες ποικι-
λίες που αποδίδουν εντελώς διαφορετικά 
χαρακτηριστικά από τα συνηθισμένα, χάρις 
στο ευεργετικό μικροκλίμα και τις ιδιότητες 
του εδάφους. Ένα ποιοτικό ελληνικό κρασί 
μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη από-
λαυση από τα ανταγωνιστικά του και συνή-
θως σε χαμηλότερη τιμή. Συνεχώς ακούγαμε 
από τους φιλοξενουμένους μας τις φράσεις 
“great value”, “good value for money”, 
“great wine”. Οι Έλληνες οινοποιοί σπού-
δασαν την τέχνη του κρασιού στα καλύτερα 
πανεπιστήμια του εξωτερικού, συνήθως 
στην Γαλλία και στις ΗΠΑ, και έφεραν στην 
Ελλάδα την απαραίτητη τεχνογνωσία με την 
οποία αναγέννησαν κυριολεκτικά το ελλη-
νικό κρασί. Πλέον, η νέα γενιά και τα παιδιά 
τους είναι αυτή που θα φέρει το ελληνικό 
κρασί σε ακόμη καλύτερη θέση. Αυτό ήταν 
το βασικό μήνυμα από την επίσκεψη.
Βλέποντας τα στατιστικά στοιχεία, διαπι-
στώνουμε ότι το Οντάριο απορροφά σημα-
ντικά χαμηλότερη αξία ελληνικών οίνων 
από ό,τι το Κεμπέκ. Μπορεί να αλλάξει 
αυτό;
Σωστά επισημαίνετε το πρόβλημα. Αυτό 
ακριβώς επισημάναμε όλο το προηγούμενο 
διάστημα λέγοντας ότι αποτελεί ευκαιρία 
για το LCBO. Οι πωλήσεις μας στο Οντά-
ριο δεν υπάρχει κανείς λόγος να υστερούν, 
άρα πρέπει να δουλέψουμε για να τις αυξή-
σουμε. Με εξαίρεση το κατάστημα του LCBO 
στο Danforth, τα ελληνικά κρασιά έχουν 
μικρή παρουσία στα υπόλοιπα καταστήματά 
του. Ωστόσο αυτό που βλέπει ο καταναλω-
τής είναι μόνο ένα από τα κανάλια μέσα τα 
οποία πωλεί to LCBO. Πέρα από αυτό που 
ονομάζει general listing, προωθεί προϊό-
ντα μέσα από σειρές που ονομάζει vintages 
όπως και από το destination collection, 

καθώς και μέσω του online καταστήματος. 
Επομένως συζητούμε με το LCBO πώς θα 
αυξήσουμε τον αριθμό των ελληνικών κρα-
σιών μέσα από όλα αυτά τα κανάλια που 
έχει και όχι μόνο μέσω αυτών που ο επι-
σκέπτης βλέπει στο μικρό ράφι που σήμερα 
αντιστοιχεί στην Ελλάδα. Επίσης, πρέπει να 
θυμόμαστε ότι ακόμη και αν ένα κατάστημα 
δεν έχει το κρασί που θέλουμε, αυτό μπο-

ρεί να αγορασθεί από οπουδήποτε online. 
Επομένως το τι έχει ένα συγκεκριμένο κατά-
στημα δεν είναι εμπόδιο για να αγοράσουμε 
το κρασί που μας αρέσει. 
Προσπάθειες έχουν γίνει και στο παρελ-
θόν. Τι προοπτικές βλέπετε για το ελληνικό 
κρασί στο Οντάριο και κατ’ επέκταση στον 
Καναδά;
Όντως έγιναν σημαντικές προσπάθειες, 
οι οποίες όμως σε μεγάλο βαθμό έμειναν 
αποσπασματικές. Κάναμε δράσεις μεμο-
νωμένες, για μια δυο εβδομάδες το χρόνο 
χωρίς συνέχεια. Είναι σημαντικό να έχουμε 
έναν Greek Wine Ambassador, ο οποίος 
θα εκπροσωπεί το ελληνικό κρασί όλο το 

χρόνο τόσο προς τον LCBO, όσο και προς 
τους καταναλωτές. Στην προσπάθεια αυτή 
είναι απαραίτητο να συνεργασθούν τα ελλη-
νικά οινοποιεία όσο και οι agents / εισαγω-
γείς. Ως χώρα δεν έχουμε την δυνατότητα να 
σπαταλήσουμε χρήματα, ούτε έχουμε τερά-
στιους προϋπολογισμούς. Πρέπει τα χρή-
ματα που θα επενδύσει ο ελληνικός κρατι-
κός προϋπολογισμός να συνδυασθούν με 
όσα κονδύλια προέρχονται από πηγές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να έχουμε το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επί πλέον, 
πρέπει οι δράσεις από ελληνικές πηγές να 
καλύψουν τα κενά ή τους περιορισμούς 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ο Κανα-
δάς είναι ήδη η 3η καλύτερη αγορά για τους 
ελληνικούς οίνους αλλά οι δυνατότητές μας 
είναι πολύ μεγαλύτερες. Το παράδειγμά μας 
πρέπει να είναι η Πορτογαλία που κάνει 
στον Καναδά πολλαπλάσιες πωλήσεις από 
τις δικές μας. Είμαι αισιόδοξος ότι συντονι-
σμένα μπορούμε να πάμε πολύ ψηλότερα.
Και ποιος θα είναι ο ρόλος των ελληνικών 
εστιατορίων σε αυτή την προσπάθεια;
Κατ’ αρχήν πρέπει να διαχωρίσουμε μεταξύ 
εστιατορίων που προσφέρουν ελληνική κου-
ζίνα, εστιατορίων με διεθνή κουζίνα, όπως 
μεσογειακή, και των υπολοίπων που είναι ο 
μεγαλύτερος αριθμός και μπορεί να ανήκουν 
σε Έλληνες. Είναι πολύ σημαντικό όταν πηγαί-
νεις σε εστιατόριο, με ελληνικό όνομα, που 
προσφέρει ελληνική κουζίνα, να σου σερβί-
ρουν ελληνικό νερό και κρασί. Στο ελληνικό 
εστιατόριο έρχεται για αυτά που προσφέ-
ρει η Ελλάδα και όχι άλλη χώρα. Ο πελάτης 
ψάχνει την αυθεντική ελληνική εμπειρία. 
Θεωρώ πως ό,τι ισχύει για το LCBO, ισχύει 
και για τα ελληνικά εστιατόρια. Κάποιος που 
σερβίρει ελληνικά φαγητά μπορεί να έχει 
ως πηγή έμπνευσης τις εξελίξεις και νέες 
τάσεις στην Ελλάδα. Είναι απίστευτο πόσο 
γρήγορα δημιουργείται μία νέα κατηγορία 
εστιατορίων που βασίζεται αποκλειστικά 
σε ελληνικές πρώτες ύλες και μεταμορφώ-
νει τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές με 
πρωτοποριακές ιδέες και άψογη τεχνική και 
παρουσίαση. Ο καιρός που η Ελλάδα παρή-
γαγε μόνο χύμα κρασί δεν υπάρχει πλέον. 
Πλέον στην Ελλάδα υπάρχουν εκατοντάδες 

εστιατόρια και wine bars με καταπληκτικά 
ελληνικά κρασιά. Ο διεθνής ανταγωνισμός 
και την γαστρονομία είναι τεράστιος αλλά 
δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Είμαστε 
καλύτεροι γιατί έχουμε τεράστια παράδοση, 
εξαιρετικές πρώτες ύλες και ανθρώπους με 
θέληση να πάνε μπροστά και να κάνουν την 
διαφορά.
Μπορεί να βασισθεί το ελληνικό κρασί στον 
Καναδά μόνο στα ελληνικά εστιατόρια;

Τα ελληνικά εστιατόρια σίγουρα είναι ο 
βασικός κορμός της προσπάθειας. Ωστόσο, 
όπως ακριβώς συμβαίνει σε άλλες μεγαλου-
πόλεις, όπως στη Νέα Υόρκη το Λονδίνο το 
Παρίσι, την Φρανκφούρτη ή το Τόκυο, στό-
χος είναι και τα μη ελληνικά εστιατόρια να 
εντάξουν ποιοτικές ελληνικές ετικέτες στους 
καταλόγους τους. Αν προσεγγίσουμε δημι-
ουργία την ευρεία αγορά της κάθε χώρας, 
τότε ευνοούμε και τα ελληνικά εστιατόρια 
γιατί γίνονται πιο δημοφιλή.
Πώς βλέπετε τον ρόλο της ομογένειας σε 
αυτή την προσπάθεια; 
Στο Oντάριο υπάρχουν πάνω από 150.000 
Έλληνες ομογενείς. Είναι σαφές ότι ακόμη 
και ένα μπουκάλι κρασί αν αγόραζε ο 
καθένας μια φορά το χρόνο, με την ευκαι-
ρία κάποιας γιορτής, θα είχαμε μια σημα-
ντική αύξηση εξαγωγών. Όλοι έχουν τερά-
στια αγάπη για την πατρίδα. Γιατί να μην την 
δείξουμε αγοράζοντας περισσότερα ελλη-
νικά προϊόντα; Όχι μόνο γιατί είναι ελλη-
νικά, αλλά γιατί είναι καλύτερα σε τιμή και 
ποιότητα. Το επόμενο διάστημα θα κάνουμε 
προσπάθειες ώστε να δούμε πώς θα συνερ-
γαστούμε με τους κύριους ομογενειακούς 
φορείς. Ιδίως το κρασί θεωρώ ότι προσφέ-
ρεται, γιατί μπορεί εύκολα ναι είναι ένα 
πολύ ωραίο δώρο είτε ως ένα μπουκάλι 
μόνο του, είτε σε ένα καλαίσθητο κουτί με 3 
ή 6 μπουκάλια, είτε μαζί με εκλεκτά τρόφιμα 
από την Ελλάδα.
Ως λαός πρέπει να αναγνωρίσουμε τις δυνα-
τότητές μας. Αν μία χώρα 10 εκατομμυρίων 
ανθρώπων, προσελκύει 33 εκατομμύρια 
επισκέπτες και είναι το 2022 ο πιο καυτός 
τουριστικός προορισμός, τότε αυτό σημαί-
νει ότι έχουμε πάρα πολλά θετικά στοιχεία 
που μας πηγαίνουν μπροστά. Οι άλλοι έχουν 

να ζηλέψουν από εμάς και όχι το ανάποδο. Η 
Ελλάδα του 2022 είναι μία ευρωπαϊκή χώρα 
με εξαιρετικές υποδομές σε πολλά επίπεδα, 
ακόμη και σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγ-
μένες χώρες, και δεν έχει καμμία σχέση 
με την παλιά Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι μία 
άλλη μεγάλη συζήτηση, ας την αφήσουμε 
για άλλη φορά και ας εστιάσουμε στο πώς 
θα φέρουμε περισσότερα ελληνικά κρασιά 
στον Καναδά.

Πρωτοπαπά για το τι πρέπει να κάνουμε επιχειρηματίες και 
ομογενείς για να κρατάμε ψηλά την Ελλάδα και το προϊόντα της
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του 
υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις 

της Hellas News

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΣ 
ΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ

Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ 
δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ».
Ὁ ἔμπειρος Στρατηγὸς τοῦ «καλοῦ 
ἀγῶνος», ὁ ἀπόστολος τῶν Ἑθνῶν, 

γράφει στὸν ἐπίσκοπο Τίτο, ποὺ τὸν κατέ-
στησε ὑπεύθυνο τῆς Ἐκκλησίας στὴν Κρήτη: 
«Αἱρετικὸν ἄνθρωπον, ποὺ ὕστερα ἀπὸ 
πρώτη καὶ δεύτερη συμβουλὴ μένει μὲ πεῖ-
σμα στὴν πλάνη του, ἄφησέ τον καὶ μὴ συζη-
τᾶς πιὰ μαζί του». Δυστυχῶς καὶ στὴν ἐποχή 
μας ὑπάρχουν πολλοὶ αἱρετικοί. Πῶς θὰ τοὺς 
ἀντιμετωπίσουμε ὅλους αὐτοὺς καὶ ποιά 
πρέπει νὰ εἶναι ἡ συμπερι φορά μας ἀπένα-
ντί τους;
Στὸ ἐρώτημα αὐτὸ μᾶς ἀπαντᾶ ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος καὶ οἱ ̔́ Αγιοι Πατέρες, ποὺ ἑρμηνεύ-
ουν σωστὰ τὰ λόγια τοῦ μεγάλου ̓Αποστόλου 
καὶ χύνουν φῶς καθοδηγητικὸ στὴν ὀρθό-
δοξη πορεία μας. Μὲ νουθεσία θὰ ἀντιμετω-
πίσουμε τὸν πλανεμένο ἀδελφό μας. Ἔτσι 
συνιστᾶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Θὰ τὸν πάροιμε 
μὲ ἀγάπη. θὰ τὸν νουθετή σουμε. θὰ τὸν συμ-
βουλεύσουμε. Οπως ἕνας πατέρας νουθε-
τεῖ καὶ συμβουλεύει τὸ παιδί του. Οπως ἕνας 
ἀδελφός, μιλάει ἀδελφικὰ μὲ πόνο καὶ προ-
σπαθεῖ μὲ ἀγάπη νὰ ὑποδείξῃ τὸ σφάλμα 
στὸν μικρότερο αδελφό του, γιὰ νὰ τὸν διορ-
θώση. Ἡ νουθεσία μὲ ἐμπρακτη ἀγάπη μπο-
ρεῖ νὰ κάνη θαύματα καὶ νὰ μετ τατρέψῃ 
τὸν αἱρετικὸ ἀδελφό. Γράφει σχετικὰ μὲ τὸ 
θέμα αὐτὸ ὁ ἅγιος Νεκτάριος στην Ποιμα-
ντική του: «Τὸ δόγμα, δὲν καταπολεμεί την  
ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη χαρίζεται τῷ δό γματι, διότι 
πάντα στέγει, πάντα ὑπο μένει· ἡ χριστιανικὴ 
ἀγάπη ἐστὶν ἀναλλοίωτος, δι᾿ ὃ οὐδ᾽ ἡ τῶν 
ἑτερο δόξων χωλαίνουσα πίστις δύναται ν’ 
ἀλλοιώσῃ τὸ πρὸς αὐτοὺς τῆς ἀγά πης συναί-
σθημα. Διὰ τῆς ἀγάπης ἐστὶν λίαν πιθανὸν 
νὰ ἑλκύση πρὸς ἑαυτὸν καὶ τῆς ἐσφαλμένης 
περιωπής κρίνουσαν δογματικόν τι ζήτημα 
έτε ρόδοξον Ἐκκλησίαν. Ἡ ἀγάπη οὐδέ ποτε 
χάριν δογματικής τινός διαφοράς, πρέπει 
νὰ θυσιάζεται». Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ αἱρετικοῦ 
χρειά ζεται ὑπομονὴ καὶ πολλὴ προσευχή. 
Πολλὲς φορὲς οἱ ἐπιθέσεις, οἱ ὕβρεις καὶ οἱ 
διωγμοὶ ἐναντίον τῶν αἱρετι κῶν δημιουρ-
γοῦν συμπάθεια γι’ αὐτο τούς.
Ομως, ἀφοῦ κάνουμε τὴ νουθε σία καὶ μία καὶ 
δύο φορές, θὰ πρέπει νὰ ἀλλάξουμε τακτική. 
Νὰ τοὺς κρατήσουμε σὲ ἀπόσταση. Όπως ὁ 
τσοπάνος ἀπομονώνει ἀπ̓  τὸ κοπάδι τὰ ψωρι-
άρικα πρόβατα έτσι χρειάζεται νὰ γίνη καὶ 
μὲ τοὺς αἱρετικούς. Καμιὰ σχέση καὶ ἐπικοι-
νωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς. Γιατὶ ἡ φιλία πρὸς 
τὸ πρόσωπο, γίνεται ἀγάπη πρὸς τὴν αἵρεση.
Ὁ Μέγας Βασίλειος συνιστᾶ στοὺς χριστια-

νοὺς τὴν προτροπὴ τοῦ ἀπο στόλου Παύλου: 
«Στέκεσθε σε απόσταση ἀπὸ κάθε ἀδελφό, 
ποὺ συμπεριφέρεται άτακτα καὶ δὲν πορεύε-
ται σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση ποὺ πα ρέλα-
σαν ἀπὸ μένα». Καὶ ὁ Μέγας ̓Αντώνιος λέει 
ότι «ἡ φιλία καὶ ἡ συνή ομιλία μὲ τοὺς αἱρε-
τικοὺς εἶναι ὅλά 6η καὶ ἀπώλεια τῆς ψυχῆς». 
Ἀλλὰ πῶς θὰ πρέπει νὰ γίνη μιὰ συζήτηση 
μὲ τοὺς αἱρετικούς; Πρῶτα-πρῶτα χρειάζε-
ται μεγάλη προσοχὴ καὶ διάκριση. Ὁ καθη-
γητὴς τῆς ἐρήμου Μ. ̓ Αντώνιος ἐνῶ συνι-
στοῦσε στοὺς μοναχοὺς καὶ χριστιανοὺς ν᾿ 
ἀποφεύγουν τοὺς αἱρετικούς, ὁ ἴδιος δεχόταν 
νὰ συζητήση μαζί τους. Προσπαθοῦσε μὲ τὸν 
διάλογο καὶ τὴ νουθεσία νὰ τοὺς μεταστρέψη 
στὴν ὀρθὴ πίστη.
Ἡ συζήτηση ἐπιβάλλεται. ̓Αλλὰ ἀπὸ αὐτοὺς 
ποὺ μποροῦν καὶ ἔχουν τὶς προϋποθέσεις. Οι 
μορφωμένοι ίε ρεῖς, οἱ θεολόγοι καὶ καταρτι-
σμένοι χριστιανοὶ ποὺ μποροῦν ν᾿ ἀντιμετω 
πίσουν τοὺς αἱρετικούς. Οἱ ἄλλοι ἂς μὴν ἐπι-
χειροῦν εὔκολα, γιατὶ ἐκτίθεν ται οἱ ἴδιοι καὶ 
ἐκθέτουν τὴν Ἐκκλη σία.
Ἡ συζήτηση θὰ ἀρχίση μὲ ἠρεμία καὶ πραό-
τητα. Δὲν θὰ πρέπει νὰ μποῦμε κατ᾿ εὐθείαν 
στὸ περιεχόμε να τῆς αἱρετικῆς διδασκαλίας. 
Θάρω τήσουμε τὸν αἱρετικό, γιατί δὲν ἔρ 
χεται στὴ δική μας Ἐκκλησία. Δὲν μᾶς ἐνδια-
φέρει μόνο ἡ αἵρεση, ἀλλὰ ὁλόκληρος ὁ αἱρε-
τικός άνθρωπος. Ἡ αἵρεση εἶναι αὐτὸ ποὺ 
φαίνεται. Πίσω όμως κρύβεται μιὰ δυστυχι-
σμέν νη ὕπαρξη. Εἶναι ὁ αἱρετικὸς ποὺ πρέ-
πει νὰ τὸν βοηθήσουμε. Νὰ τοῦ δείξουμε τὴν 
ἀρρώστια, τὴν πλάνη. Στὴ διάρκεια τῆς συζη-
τήσεως ἂν δοῦμε ὅτι ἐπιμένει πεισματικά, 
χρειά ζεται νὰ ἀποκαλύψουμε τὸ πραγμα 
τικό πρόσωπο τῆς αἱρέσεως. Θὰ και τηριά-
σουμε, λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, 
θὰ ἐλέγξουμε τὴν δι δασκαλία καὶ τὸν ἴδιο θὰ 
τὸν ὀνομά σουμε αἱρετικό. Τὸν ἄρρωστο δὲν 
μπορεῖς ἐπειδὴ τὸν ἀγαπᾶς, νὰ τοῦ πῆς ὅτι 
εἶναι ὑγιής.
Ἐντύπωση μας κάνει ὁ Εὐαγγελι στὴς Ἰωάν-
νης ὁ Θεολόγος, ὁ μαθη τῆς τῆς ἀγάπης, στὴ 
δεύτερη καθολι κὴ ἐπιστολή του μᾶς γρά-
φει τὰ ἑξῆς: «Πολλοὶ πλᾶνοι βγῆκαν στὸν 
κόσμο... Προσέχετε τὸν ἑαυτό σας... Οποιος 
παραβαίνει καὶ δὲν μένει στὴν διδα χὴ τοῦ 
Χριστοῦ, αὐτὸς δὲν ἔχει τὸν Θεό. Ἐκεῖνος ποὺ 
μένει στὴ διδαχὴ τοῦ Χριστοῦ, αὐτὸς ἔχει καὶ 
τὸν Πα τέρα καὶ τὸν Υἱό, Ἐὰν ἔρχεται κανεὶς 
σ’ ἐσᾶς καὶ δὲν φέρνει τὴν διδαχή · αὐτή, νὰ 
μὴν τὸν δέχεσθε στὸ σπίτι σας καὶ νὰ μὴν τὸν 
χαιρετάτε. Γιατὶ - ἐκεῖνος ποὺ τὸν χαιρετᾶ 
γίνεται συμ μέτοχος στὰ πονηρά του ἔργα» 
(Β΄ - ‘Iwáv. 7-11).

Μια πρώτη γνωριμία με τον νέο 
Γενικό Πρόξενο του Τορόντο κ. 

Παναγιώτη Αντωνάτο

Π
ριν μερικές μέρες επισκέφτηκα άλλη μια 
φορά το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος 
στο Τορόντο. Οπωσδήποτε, στην 55ετή 
θητεία μου στην ομογενειακή δημοσι-

ογραφία σε Καναδά και Αμερική είχα την τιμή να 
γνωρίσω αξιόλογους διπλωμάτες που αντιπρο-
σωπεύουν την Ελλάδα μας στη διασπορά.
Ο κύριος Παναγιώτης Αντωνάτος αναλαμβάνει 
ένα σημαντικό προξενείο της πατρίδας μας και 
αυτό σημαίνει όλοι εμείς, Έλληνες κι Ελληνίδες, να 
τον υποδεχτούμε, να τον αγκαλιάσουμε και να του 
συμπαρασταθούμε στο έργο του σε δύσκολους 
παγκοσμίως καιρούς.
Όλοι καταλαβαίνουμε τον βασικό ρόλο που παίζει 
το προξενείο μας στο Τορόντο, η αερογέφυρα για 
οτιδήποτε χρειαζόμαστε απ’ την μητέρα πατρίδα, 
κι οπωσδήποτε οι άξιοι συνεργάτες που προ-
σπαθούν να μας εξυπηρετήσουν. Το μόνο που θα 
ήθελα να τονίσω εγώ, να τους πλησιάζουμε με 

ευγένεια, να τους ζητάμε ότι έγγραφο θέλουμε 
και πάλι μ’ ευγένεια, κι αν δεν καταλαβαίνουμε 
κάτι απ’ την μεγάλη υπερατλαντική γραφειοκρα-
τία πάλι μ’ ευγένεια να τους λέμε να μας το επανα-
λάβουν. Και το τονίζω αυτό γιατί λόγω της «πολύ 
θερμής» ιδιοσυγκρασίας της φυλής μας «ξεφεύ-
γουμε» πιστεύοντας ότι δεν εξυπηρετούμαστε ή 
οτιδήποτε άλλο και αρχίζουμε τα «Ελληνικά» μας 
που είναι μια πανέμορφη γλώσσα όταν την χρησι-
μοποιούμε με αγάπη και κατανόηση.
Έγραψα ήδη πολλά. Καλώς ήλθατε κύριε Πρό-
ξενε, που είμαι σίγουρος ότι θα αγαπηθείτε απ’ 
τον Ελληνισμό του Καναδά, όχι λόγω θέσεως αλλά 
λόγω ήθους και προσωπικότητας. Τουλάχιστον 
αυτό αποκόμισα εγώ, με μετά από 55 χρόνια με τις 
δημιουργικές παροικίες Νέας Υόρκης και Τορό-
ντο, που εκάλυψα σε όλη μου την ζωή, δύσκολα 
πέφτω έξω.
ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ.
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©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

 
 

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

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

+ Lock in up to 2% Loyalty-rate 
    reduction on select 2023 models.

H. Ching Kircher Inc.
DFC Auto Group

Step Up to Audi Uptown for the finest cars and superior service.

Fall for Audi Uptown.

Offer Ends September 30th!

2023 Audi Q3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$3,750 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$228† 6.98%†

all-wheel-drive

2023 Audi Q7 45 TFSI Komfort 8-spd Tiptronic

for 48 months with
$9,380 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$848† 6.98%†

all-wheel-drive

2023 Audi Q5 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$4,950 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$588† 6.98%†

all-wheel-drive

© 2022 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2023 Q3/ A3/Q5/Q7 models. *Lease a 2023 Audi A3 Sedan 40 TFSI quattro komfort/2023 Q3 40 TFSI quattro/2023 Q5 40 TFSI quattro Komfort/2023 Q7 45 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$73,100/Q5=$51,310/A3=$42,400/Q3=$42,219 (including $2,700 
freight and PDI, Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($380) Wheel locks ($100)) at Q7=6.98% 48mos/Q5+ 6.98% 48mos/Q3=6.98% 48 mos/A3=6.98% for 48 months with monthly payments of Q7=$848/Q5=$588/month/A3=$228 Bi-weekly./Q3=$228 Bi-weekly. Q7=$9,380/Q5=$4,950/A3=$4,700/Q3=$3,750 down payment or equivalent trade-in, security 
deposit of approximately one-month’s payment, and first monthly or bi-weekly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is Q7=$50,081/Q5=$33,516/Q3=$27,490/A3=$28,395 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on 
approved credit only. ** Up to 2% loyalty-rate reduction is available to eligible current Audi Finance customers. Loyalty offer available on approved credit only to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the current calendar year. The interest rate will not be below 0.0% per annum. Valid identification and proof of valid lease of current Audi are required. Rate reduction 
cannot be applied to Audi vehicles currently being financed or leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Co-lessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable and not redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Contact your Audi dealer for complete details. Offer expires on September 
30th, 2022 and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details.
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M
IA ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑ ΚΑΙΡΟ ...
ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΧΑΜΟ-
ΓΕΛΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΖΟΥ-
ΣΑΝ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ 

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ
ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ...
ΞΑΦΝΙΚΑ ΚΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ  ΕΝΑ 
ΟΝ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΓΑΝ ΦΟΒΟΥ-
ΛΕΞ. 
ΑΥΤΟΣ Ο ΦΟΒΟΥΛΕΞ ΗΤΑΝ EΝΑ 
ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΟΝ ΓΕΜΑΤΟ ΣΠΥΡΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΜΠΟΥΡΑ ..ΔΕΝ ΑΓΑΠΟΥΣΕ ΚΑΘΟ-
ΛΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ,ΓΙΑΤΙ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΚΑΘΕ 
ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΚΟΙΤΟΥΣΕ ΜΕΣΑ, ΕΒΛΕΠΕ 
ΕΝΑ ΤΕΡΑΣ ..ΕΤΣΙ ΔΕ ΠΛΕΝΟΤΑΝ ΚΑΙ 
ΒΡΩΜΟΥΣΕ .
ΟΤΑΝ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ 
ΑΜΕΣΩς ΟΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 

ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ .
---ΠΟΘΘ!! ΤΙ ΒΡΩΜΑ !! ΦΤΑΞΤΕ ΤΟΥΣ
ΥΠΟΝΟΜΟΥΣ!!
ΦΩΜΑ Ξ ΑΝ ΟΙ  Κ ΑΤΟΙΚΟΙ  Σ ΤΟ 
ΔΗΜΑΡΧΟ.
 -ΜΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΟΙ ΥΠΟΝΟ-
ΜΟΙ
 ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΑΥΤΟΣ
--- ΠΟΥΥΦΦ !!! ΒΡΩΝΑ .. ΒΡΩΜΜΑ ΤΙ 
ΒΡΩΜΑ.  ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΤΡΩΤΕ ΚΑΙ 
ΝΑ  ΦΤΙΑΧΝΕΤΕ ΦΑΣΟΛΑΔΑ  
ΕΙΠΑΝ ΣΤΟ ΜΑΓΕΙΡΑ ΤΟΥ  ΜΕΓΑΛΥΤΕ-
ΡΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
- -- ΜΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΜΑΓΕΙΡΕΨΕΙ ΦΑΣΟ-
ΛΑΔΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΩΣΤΙΚΟ 
ΚΥΜΑ ΠΟΥ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΟΤΑΝ 
Η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΦΑΓΕ ΤΗ ΤΕΛΕΥ-
ΤΑΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ !!!! 
ΠΑΡΑΠΟΝΕΘΗΚΕ Ο ΑΡΧΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΤΟΤΕΕΕ ,ΤΙ ΜΠΟΧΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ??
--ΝΑΝΑΝΑΙΙΙΙΙ  ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ
ΦΩΝΑΖΑΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ
- --ΝΑ ΑΥΤΟΣ !!! ΑΥΤΟΣ ...
ΕΙΠΕ Ο ΟΛΑΤΑΒΛΕΠΕΙ , Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ  
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ
---ΑΥΤΟΣ ΕΚΕΙ . ΠΟΥ ΚΑΘΕΤΑΙ ΣΤΟ  
ΠΑΓΚΑΚΙ   ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ 

ΠΟΥ ΤΟΝ  ΒΛΕΠΩ .. ΝΑ ΞΥΝΕΤΑΙ ..  ΝΑ 
ΞΕΨΕΙΡΙΖΕΤΑΙ..  ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΒΡΩΜΙΣΕ 
Ο ΤΟΠΟΣ...
--- ΟΘΘΦΦΦ ΜΠΟΧΑΑΧ . ΒΡΩΜΑΑΑ
---ΝΑ ΦΥΓΕΙ !!!
ΕΙΠΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΓΑΓΙ-
ΣΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΘΥΜΩΜΕΝΑ. 
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Σ Ε ΑΥΤΑ ΗΤΑΝ ΠΡΩΤΟ-
ΓΝΩΡΗ Η ΜΥΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ  ,ΤΗΣ 
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗΣ ,ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ ..
-ΟΧΙ , ΕΙΠΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ !!! EΜΕΙΣ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ  ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΙ .ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ  ΚΑΝΑΚΕ-
ΨΟΥΜΕ , ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΝΑ  
ΔΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΘΕΤΙΚΑ ΝΑ ΤΟΝ 
ΚΑΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕΙ ...
ΕΤΣΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟ  
ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΒΗΜΑ ΤΑΧΥ ΠΟ ΒΡΙΣΚΟ-
ΤΑΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΤΕΡΑΤΟΜΟΡΦΟ ΟΝ ..
ΟΤΑΝ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟΥΣ ΕΙΔΕ ΑΝΑΣΗΚΩ-
ΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΗΚΩΣΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΨΗΛΑ ΙΚΕ-
ΤΕΥΟΝΤΑΣ!!
  - ΜΗ ΜΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΚΟ !!
  - ΘΑ ΦΥΓΩ ΣΕ ΛΙΓΟ ..ΗΘΕΛΑ ΝΑ 
ΚΑΤΣΩ
  ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΔΕ ΜΕ 
ΘΕΛΟΥΝ
 ΚΑΙ ΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ 
ΜΟΛΙΣ
  ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΥΣΟΥΝ !!
  - ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ,, ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΟΝ !!
  ΕΙΠΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΕΙΣΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ .
 ΧΑΑΧΑΧΑΧ   ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ .. 
ΧΑΧΧΑΧΧΑ  ΝΑΙΑΙΑΑ ΝΑΑΑΙ
ΕΙΣΑΙ ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ !!!
ΕΙΠΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΟΣ . ΕΙΣΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ .
ΕΙΣΑΙ ΟΜΟΡΦΟΣ
ΑΝΑΦΩΝΗΣΑΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΟΙ ΚΑΤΙ 
ΤΗΣ
 ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΒΑΛΘΗΚΑΝ ΝΑ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΕΝΑ
 ΧΟΡΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΡΑΤΟΜΟΡΦΟ 
ΟΝ
---ΕΙΣΑΙ ΟΜΟΡΦΟΣ . ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΟΣ
ΚΑΙ ΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΔΩΣΤΟΥ 

ΝΑ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΕΝΑ ΓΥΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΝ  
ΠΟΥ ΩΣ ΔΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ . ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ 
ΠΕΦΤΟΥΝ ΤΑ ΣΠΥΡΙΑ ΝΑ ΧΑΝΕΤΑΙ ΞΑΙ 
Η ΚΑΜΠΟΥΡΑΑ ΤΟΥ
  - ΕΙΣΑΙ ΟΜΟΡΦΟΣ .. ΕΙΣΑΙ ΑΓΑΠΗ-
ΤΟΣ.
  ΕΙΣΑΙ ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ !!!! ΚΑΛΩ Σ ΗΡΘΕΣ 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΓΕΛΑΣΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΚΑΙ ΔΩΣΤΟΥ ΠΑΛΙ ΕΝΑ ΓΥΡΟ , ΟΛΟΙ  
ΜΑΖΙ ΠΙΑΣΜΕΝΟΙ ΧΕΡΙ ΧΕΡΙ  ΝΑ 
ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΕΝΑ ΧΟΡΟ ΠΑΛΙΟ ΠΑΡΑ-
ΔΟΣΙΑΚΟ
ΚΑΙ ΤΟ ΟΝ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΙΑ 
ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ . ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟ-
ΣΩΠΟ ΤΟΥ  ΚΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ 
ΕΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΟ  ΣΤΗ ΣΚΥΘΡΩΠΗ ΤΟΥ 
ΦΑΤΣΑ ...
  - ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΟΣ. ΕΙΣΑΙ 
ΑΣΦΑΛΗΣ. ΕΙΣΑΙ ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ   ΚΑΛΩΣ 
ΟΡΙΣΕΣ ΦΙΛΕ ΜΑΣ !!!
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΓΕΛΑ-
ΣΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΧΕΡΙ ΧΕΡΙ 
ΠΙΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΕΛΑΝΕ .. ΜΕ ΤΗ 
ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ  ΣΕ ΕΝΑ ΧΟΡΟ ΔΙΟΝΥΣΙ-
ΑΝΟ .. Σ ΕΝΑ ΧΟΡΟ  ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 
Η ΠΛΑΣΗ ΖΗΛΕΨΕ ΚΙ  ΕΒΑΛΕ ΤΑ ΚΑΛΑ 
ΤΗΣ ΚΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ  ΑΝΘΙΖΟΥΝ ΟΙ 
ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ. ΟΙ ΚΕΡΑΣΙΕΣ ..
 -- ΕΙΣΑΙ ΟΜΟΡΦΟΣ . ΕΙΣΑΙ ΑΓΑΠΗ-
ΤΟΣ. ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΟΣ
ΚΑΙ ΔΩΣΤΟΥ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΧΟΡΟ ΚΑΙ 
ΤΟ ΟΝ ΑΝΘΙΣΕ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΛΕΣ ΚΙ ΗΤΑΝ 
ΕΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙ 
ΟΜΟΡΦΟ ΠΟΥ ΕΛΑΜΠΕ ΑΠΟ ΧΑΡΗ ΚΙ 
ΟΜΟΡΦΙΑ...
  --ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΩΩ !!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΩΩ 
ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ !!!
  - ΕΜΕΙΣ ΔΕ ΚΑΝΑΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΞΕΝΕ 
!!! ΑΠΛΑ ΣΟΥ ΔΕΙΞΑΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩΣΟ-
ΡΙΣΜΑ  ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ....  

ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ... ΕΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΟ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ  ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΣΟΥ
ΠΟΛΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΕΣ 
ΣΚΕΨΕΙΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗ ΖΩΗ  
ΣΟΥ!!!!!!

 ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ  ΓΕΛΙΟΥ
Της Εύας Πετροπουλου Λιανού - Συγγραφέας παιδικής λογοτεχνιας 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΕΙΡΑ
ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Ή ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ 

ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙ. ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ
ΣΤΗΝ κα ΤΖΕΝΝΥ

437-288-3077

ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ
ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ

ΤΗΛ. 647.768.3799
ΕΧΕΙ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΩΗΝ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ
ΓΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ

ΟΜΙΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ & ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ
ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΕ ΚΑΤΙ ΑΠΡΟΟΠΤΟ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΤΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟΝ κ. ΘΑΝΑΣΗ

416-953-0234
ΚΑΝΤΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΦΙΛΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΡΟΟΠΤΑ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 43TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

30 Σεπτεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

«Στου Μπελαμή το ουζερί» 
Μουσική: Γρήγορης Μπιθικώτσης - Στίχοι: Κώστας βίρβος - Α! Ερμηνεία: Γρηγόρης Μπιθικώτσης  1969

Τ
ο τραγούδι «Στου Μπελαμή το ουζερί» είναι σε μου-
σική του Γρηγόρη Μπιθικώτση και σε στίχους Κώστα 
Βίρβου, και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αυ-
τοβιογραφικό τραγούδι του σπουδαίου στιχουργού, 

αφού εκείνη την εποχή ήταν ολίγον άσωτος,  όπως έχει ανα-
φέρει ο ίδιος, και γυρνούσε από μπαρ σε μπαρ, ενώ επίσης ο 
ίδιος,  φέρει τον εαυτό του ως «παλικάρι χλωμό και πικραμέ-
νο».
Ο Βίρβος, τότε την δεκαετία του 1960 τα έτσουζε συχνά.  Ήταν 
πότης και σύχναζε σε  μπαράκια, ουζερί και  ταβέρνες. Πίνο-
ντας σε διάφορα στέκια, η σκέψη του απελευθερωνότανε και 
μπορούσε να γράψει με περισσότερη ευκολία. Τα στιχάκια με 
το ποτό  του κατέβαιναν με ιδιαίτερη άνεση!
Εκείνη την δεκαετία του 1960   ήταν  στη μόδα πολλά γαλλικά 
τραγούδια τα οποία ο κόσμος αγαπούσε. Σε ένα από αυτά, στο 
ρεφρέν, οι στίχοι έλεγαν τη φράση.. «Μπελ αμι». Του άρεσε 
του Βίρβου αυτή η γαλλική φράση και την έκανε  ελληνιστή 
*Μπελαμή. Την έκανε όνομα και μάλιστα  γένους αρσενικού..!
Έτσι με βασικό στοιχείο τον  Μπελαμή  και προσθέτοντας  τα 
προσωπικά του βιώματα, προβλήματα και συνήθειες που είχε 
εκείνη την εποχή, έγραψε το πολύ όμορφο τραγούδι! Την μου-
σική έγραψε
 ο κουμπάρος και φίλος του Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ενώ 
βέβαια το τραγούδησε ο ίδιος, κάνοντας το τεράστια και δια-
χρονική επιτυχία ..!
 Το τραγούδι παιζόταν συνεχώς τότε  στο ραδιόφωνο και έγινε 
γνωστό όχι μόνο γνωστό σε ολη την Ελλάδα, άλλα και σε ολό-

κληρη την ομογένεια!  Ο τίτλος του τραγουδιού «Στου Μπε-
λαμή το ουζερί» φαίνεται να καλάρεσε  και έτσι ξεπετάχτηκαν 
τουλάχιστον τρία ουζερί,  με την επωνυμία το ουζερί του Μπε-
λαμή ..τέτοια απήχηση είχε!

Αργότερα, σε ένα από αυτά, που άνοιξαν σαν το ουζερί του 
Μπελαμή, ο Βίρβος πήγαινε συχνά, γράφοντας εκεί αλλά τρα-
γούδια!

Στου Μπελαμή το ουζερί, 
τα ούζα έπινε σερί, 
το παλικάρι το χλωμό, το πικραμένο.
Όπως και γω κάποια φορά, 
όταν με πρόδωσαν σκληρά, 
και από τότε με πιοτό,  αργοπεθαίνω.

Στου Μπελαμή το ουζερί, 
λόγια πικρά, κορμιά νέκρα, 
βλέμμα σβησμένο. 
Ζήση μου  ψεύτρα και σκληρή,
μου ‘διξες δρόμο σκοτεινό και λαθεμένο.

Παλικαράκι μου χλωμό, 
άκου και με τι θα σου πω, 
δεν πρέπει άντρας για γυναίκα να δακρύζει.
Ξεχασ’ την κι άλλη αγάπη βρες, 
πάψε να πίνεις και να κλαις, 
δες το φινάλε μου και πες μου αν αξίζει.

 *το όνομα Μπελαμής,  προϋπάρχει των στίχων του Βίρβου, 
και το συναντάμε στην δισκογραφία, στο ομώνυμο τραγούδι 
του 1940  « Μπελαμής» αγνώστου συνθέτη και στιχουργού..!

«Ντόλτσε βίτα» –(Γλυκιά ζωή)
Μουσική: Θόδωρος Δερβενιώτης - Στίχοι: Κώστας Βίρβος - Α! Ερμηνεία: Σπύρος Ζαγοραίος  1964

Τ
ο τραγούδι «ντόλτσε βίτα» ( γλυκιά 
ζωή ) του Θόδωρου Δερβενιώτη, σε 
στίχους Κώστα βίρβου, είναι γραμ-
μένο με αφορμή το διάσημο φιλμ  

του Φεντερίκο Φελίνι  * “La dolce vita”   
που κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας 
στο φεστιβάλ Καννών το 1960.
 Η ταινία  “La dolce vita”  διάρκειας 180 
λεπτών,  είναι μια βαθιά τομή , στον  τρόπο 

διασκέδασης, στα ήθη και κυρίως στην 
διαφθορά των μεσοαστικών κύκλων της 
Ρώμης,  στα τέλη της δεκαετίας του 1950 .
Η ταινία έγινε παγκόσμια επιτυχία και το 
1963 , όταν την είδε ο εξαίρετος στιχουργός 
και κινηματογραφόφιλος Κώστας Βίρβος, 
εντυπωσιασμένος και συνάμα προβληματι-
σμένος,  έγραψε τους στίχους, που μελοποί-
ησε ο Θόδωρος Δερβενιώτης.
Η έννοια της  ντόλτσε βίτα είναι ότι,  στην 
αρχή είναι γλυκιά και πολύ εύκολα σε παρα-
σύρει,   όμως  αν δεν είσαι προσεκτικός,  στο 
τέλος γίνεται πικρή και  καταστροφική! 
Την έννοια της ντόλτσε βίτα, ο Βίρβος την 
μετέφερε στις σχέσεις ενός ζευγαριού, όπου 
εκείνη, παρασύρεται από την γλυκιά ζωή, 
και χωρίς να το καταλάβει, κατεβαίνει της 
κοινωνίας τα σκαλοπάτια… 

Σε πλάνεψε η ντόλτσε βίτα, 
αυτή που λεν ζωή γλυκειά 
και κάθε μέρα κατεβαίνεις, 
της κοινωνίας τα σκαλιά.

Γιατί , γιατί αγάπη μου γλυκιά.

Με πόνο παρακολουθώ,
όπως κυλάς στα σκαλοπάτια,

μα να σε σώσω δεν μπορώ, 
όσο κι αν κλαιν τα δυο σου μάτια.

Είναι γλυκιά η ντόλτσε βίτα,
που σ’ αιχμαλώτισε μια νύχτα.

Αν μετανιώσεις και σταθείς, 

στο τελευταίο σκαλοπάτι,
κοντά μου γύρνα μην ντραπείς, 
σε συγχωρώ γλυκιά μου αγάπη.

Παράτησε τη ντόλτσε βίτα, 
προτού χαθείς και συ μια νύχτα.

*Πρωταγωνιστούν: Μαρτσέλο Μαστρο-
γιάνι , Ανίτα Έκμπεργκ,  Ανούκ Εμέ , 
Μαγκαλί Νοέλ ,Αλέν Κινί,  Ιβόν Φιρνό κ.α.

Κώστας Βίρβος
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Τ
ο TTC λέει ότι ένα νέο εκσυγχρονι-
σμένο σύστημα σηματοδότησης που 
θα επιτρέπει στα τρένα να κινούνται 
πιο γρήγορα και πιο συχνά είναι πλέ-

ον πλήρως σε λειτουργία στη Γραμμή 1 μετά 
από σχεδόν μια δεκαετία εργασιών αναβάθ-
μισης.
Οι βελτιώσεις αναμένεται να επιτρέψουν στο 
πολυάσχολο σύστημα να χειρίζεται περισσό-
τερους επιβάτες τα επόμενα χρόνια και επί-
σης αναμένεται να συμβάλουν στη διασφά-
λιση ενός πιο συνεπούς χρόνου ταξιδιού σε 
κάθε διαδρομή.
Σε μια δήλωση, ο δήμαρχος John Tory χαρα-
κτήρισε την ολοκλήρωση του έργου «ένα 
μεγάλο ορόσημο για το TTC» και για τις προ-
σπάθειες εκσυγχρονισμού του συστήματος 
διαμετακόμισης.
«Αυτή η τεχνολογία θα εξασφαλίσει ότι τα 
τρένα του μετρό θα μπορούν να ταξιδεύουν 
πιο γρήγορα και πιο αξιόπιστα, κάτι που θα 

έχει ως αποτέλεσμα να μπορούμε να μετα-
κινούμε περισσότερους ανθρώπους στη 
γραμμή όσο πιο γρήγορα και αποτελεσμα-
τικά μπορούμε», είπε ο Τόρι. «Θέλω να ευχα-
ριστήσω τους επιβάτες για την υπομονή τους 
κατά την εφαρμογή αυτής της νέας τεχνολο-
γίας και θέλω να χειροκροτήσω τους υπαλλή-
λους της TTC για τη συμβολή τους στην ολο-
κλήρωση αυτού του μεγάλου έργου».
Το TTC ξεκίνησε εργασίες για την αναβάθ-
μιση των απαρχαιωμένων σημάτων του 
από τη δεκαετία του 1950 στο νέο σύστημα 
ATC το 2013. Η τεχνολογία ενσωματώθηκε 
στην επέκταση της γραμμής 1 στο Vaughan, 
η οποία άνοιξε στα τέλη του 2017. Ωστόσο, 
εργασίες για την αναβάθμιση του συστή-
ματος στο παλαιότερο τμήμα της γραμμής 
από το Finch στο Sheppard West απαιτούσε 
συχνό κλείσιμο του μετρό τα Σαββατοκύ-
ριακα και νωρίς κλείσιμο το βράδυ της εβδο-
μάδας τα τελευταία εννέα χρόνια.

Το ταχύτερο σύστημα σήματος του TTC 
είναι πλέον σε ισχύ στη γραμμή 1

Ο 
σταθμός Bloor-Yonge του μετρό 
της Επιτροπής Διαμετακόμισης του 
Τορόντο (TTC) καλύπτεται με αφί-
σες Alberta is Calling, οι οποίες εμ-

φανίζουν μηνύματα σχετικά με την καλύτερη 
οικονομική προσιτότητα και ευκαιρίες εργα-
σίας και ενθαρρύνουν έντονα τους κατοίκους 
του Τορόντο  να μετακομίσουν  δυτικά.
Ο πρωθυπουργός Jason Kenney ανακοί-
νωσε τον Αύγουστο την εκστρατεία Alberta is 
Calling για την πρόσληψη ειδικευμένων εργα-
ζομένων με μια εκστρατεία μάρκετινγκ που 
διαφημίζει τους χαμηλότερους φόρους της 
επαρχίας, την οικονομική προσιτότητα των 
κατοικιών, τις μικρότερες μετακινήσεις και την 
εγγύτητα στα Βραχώδη Όρη.

Η προσπάθεια των 2,6 εκατομμυρίων δολα-
ρίων περιλαμβάνει διαφημίσεις σε μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, ραδιόφωνο και αφίσες 
σε περιοχές με μεγάλη επισκεψιμότητα. Ως 
αποτέλεσμα, η επαρχία της Αλμπέρτα έχει 
καταλάβει τουλάχιστον ένα τμήμα του Τορό-
ντο με τη μορφή μεγάλης διαφημιστικής 
εκστρατείας.
Ο ιστότοπος Alberta is Calling παρέχει πλη-
ροφορίες σχετικά με την οικονομική προσι-
τότητα, τον τρόπο ζωής και τις ευκαιρίες στα-
διοδρομίας. Η αρχική σελίδα γράφει: «Ξεκι-
νήστε το ταξίδι σας. Ανακαλύψτε τι σημαί-
νει να ζεις σε μια επαρχία με χαμηλότερους 
φόρους, καλύτερη ποιότητα ζωής και ατελεί-
ωτες ευκαιρίες».

Eκστρατεία μάρκετινγκ καλεί τους 
κατοίκους του Τορόντο να μετακομίσουν 
στην Αλμπέρτα

Η 
δωρεά των 75 εκατομμυρίων 
δολαρίων παρέχεται από την 
εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων 
Orlando Corporations για την ε-

νίσχυση της εκπαίδευσης και της κλινικής 
φροντίδας στην περιοχή του ανατολικού 
GTA.
Το Δίκτυο Υγείας του Σκάρμπορο (SHN) 
θα λάβει τη μερίδα του λέοντος της χρη-
ματοδότησης στα 50 εκατομμύρια δολά-
ρια, καθιστώντας το τη μεγαλύτερη δωρεά 
στην ιστορία του δικτύου.
Περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια από 
αυτά τα χρήματα αναμένεται να στηρίξουν 
το νέο νοσοκομείο στο Birchmount, το 
οποίο ανακατασκευάζεται για να περιλαμ-
βάνει μεγαλύτερη χωρητικότητα κλινών 
ασθενών και να περιλαμβάνει έναν νέο 
πύργο ασθενών για εντατική φροντίδα.
Θα σ τ ε γάσε ι επίσης το «Orlando 
Corporation Emergency Department».
«Είναι  μια ισ τορική μέρα γ ια το 
Scarborough, το Δίκτυο Υγείας του 
Scarborough και για το 
ανατολικό GTA», είπε η 
Δρ Elaine Yeung, επικε-
φαλής του προσωπικού 
της SHN, στο CP24 το 
πρωί της Τετάρτης.
«Θα είμαστε σε θέση να 
κάνουμε πολύ περισ-
σότερα, να παρέχουμε 
καλύτερη περίθαλψη στα 
τμήματα επειγόντων περιστατικών και την 
εντατική φροντίδα και την ψυχική υγεία 
ειδικότερα, τόσο πολύ ενθουσιασμένοι 

με αυτό».
Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα χρησιμο-
ποιηθούν επίσης για την ίδρυση του 
«Orlando Corporation Mental Health 
Center of Excellence» και την υποστή-
ριξη «περιοχών με τις μεγαλύτερες ανά-
γκες».
Το Πανεπιστήμιο του Τορόντο Σκάρ-
μπορο θα λάβει 25 εκατομμύρια δολά-
ρια για να υποστηρίξει την κατασκευή 
μιας νέας ακαδημίας ιατρικής και ολο-
κληρωμένης υγείας, η οποία θα επι-
κεντρωθεί στην εκπαίδευση επαγ-
γελματιών υγείας στην περιοχή.
«Εκ μέρους του Πανεπιστημίου του 

Τορόντο, θα ήθελα να εκφράσω τη 
βαθιά μας ευγνωμοσύνη στην Orlando 
Corporation για αυτήν την εξαιρετική 
πράξη φιλανθρωπίας», δήλωσε ο Πρό-
εδρος του U of T, Meric Gertler.
Οι δωρεές έγ ιναν ως μέρος της 
εκστρατείας Love, Scarborough, η 
οποία ξεκίνησε στις αρχές του 2022 
σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει 
δωρεές για νοσοκομεία της περιοχής, 

αφού οι αξιωματούχοι διαπί-
στωσαν ότι ήταν υποχρηματο-
δοτούμενος σε σύγκριση με 
άλλες περιοχές
Σε μια προεκλογική ανακοί-
νωση τον Απρίλιο, η κυβέρ-
νηση τou Ford ανακοίνωσε 

ότι θα ξοδέψει περισσό-
τερα από 1 δισεκατομμύ-

ριο δολάρια σε πολλά έργα επέκτασης και 
ανάπλασης σε όλο το SHN..

«Ιστορική» δωρεά 75 εκατομμυρίων 
δολαρίων για το Δίκτυο Υγείας 
Scarborough και  Πανεπιστήμιο του 
Τορόντο στο Scarborough
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Από 100% Ελληνικές Από 100% Ελληνικές 
πιστοποιημένεςπιστοποιημένες
ντομάτες και ότι ντομάτες και ότι 
άλλο λαχταράτε!   άλλο λαχταράτε!   
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα 
και συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας στο krinos.ca
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LIFE

Jennifer Auada:
Η Βραζιλιάνα καλλονή 

Πριν μερικούς μήνες 
ανακαλύψαμε την 
Jennifer Auada 
και μας “έπεσε” το 
σαγόνι στο πάτωμα, 
καθώς είναι μια 
πολύ όμορφη και 
σέξι γυναίκα, η 
οποία ανεβάζει 
τις θερμοκρασίες 
στο Instagram, 
στέλνοντας τους 
οπαδούς της για κρύο 
ντους κάθε φορά που 
κάνει μια ανάρτηση.

Η 23χρονη καλλονή 
κατάγεται από 
την Βραζιλία, και 
όπως θα δείτε και 
παρακάτω, διαθέτει 
ένα θανατηφόρο 
κορμί και βλέμμα που 
μαγνητίζει. Μπορεί να 
διαθέτει λιγότερους 
από 1 εκατ. 
ακόλουθους, ωστόσο, 
κάθε φορά που κάνει 
μια ανάρτηση, τα 
σχόλια και τα likes 
πέφτουν “βροχή”!

Η Jennifer έγινε 
γνωστή το 2012, 
καθώς ανέβασε μια 
φωτογραφία στο 
Instagram στην 
οποία αναπαριστούσε 
την Μέριλιν Μονρόε. 
Από τότε άρχισε να 
κερδίζει πολλούς 
οπαδούς.
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Ο 
Γιώργος Α-
σ η μ α κ ό -
πουλος ερ-
γάζεται έ-

χοντας μαζί του την κα-
λύτερη παρέα, προκει-
μένου να περνάνε ευ-
χάριστα οι ώρες.

Ο Γιώργος Ασημακό-
πουλος που άφησε 
το σ τ ίγμα του σ το 
Survivor, μετά το ριά-
λιτ ι επιβίωσης του 
ΣΚΑΙ έχει πέσει με τα 
μούτρα στη… δου-
λειά.

Συγκεκριμένα, δια-
τηρεί 14 μαγαζιά με 
ρούχα, τα οποία παρα-
μέλησε τους τελευ-
ταίους μήνες λόγο της 
διαμονής του σ τον 
Άγιο Δομίνικο, προ-
σπαθών τας πλέον 
να αναπληρώσει τον 
χαμένο χρόνο.

Οι κολασμένες πόζες 

της Εριέττας στο 

Instagram
Μία από τις… πρωταγωνί-
στριες του The Bachelor ήταν η 
Εριέττα, η οποία με τον έντονο 
χαρακτήρα της διεκδίκησε 
μέχρις εσχάτων την καρδιά του 
Παναγιώτη.

Ωστόσο, η «καυτή» Εριέττα δεν 
σταμάτησε τη… δράση της στο 
The Bachelor. Μόλις βγήκε από 
το ριάλιτι αγάπης ξεκίνησε να 
«βομβαρδίζει» το Instagram 
με άκρως αποκαλυπτ ικέ ς 
φωτογραφίες.

Θετικός στον κορωνοϊό 
και ο Μαρίνος Κόνσολος

Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπο-
μπή «Super Κατερίνα» και ανα-
φέρθηκε τόσο στην δική του 
περιπέτεια με την υγεία του, 
αλλά και στην τραγουδίστρια, 
η οποία νοσηλεύεται στο νοσο-
κομείο. «Από τα δεδομένα της 
εβδομάδας, πρώτα νόσησε η 
κυρία Δήμου και ήταν αναπό-
φευκτο να κολλήσω κι εγώ. Δεν 
έχει όμως, σημασία. Με την 
κυρία Δήμου είμαστε σε καθη-
μερινή επικοινωνία, μιλάμε 
δύο ή τρεις φορές την ημέρα», 
δήλωσε αρχικά ο ηθοποιός.

Σε μια νέα πρόσθηκη ενόψει 
του πρωταθλήματος μπάσκετ 
γυναικών προέβη η Ελευθερία 
Μοσχάτου, συγκεντρώνοντας 
πάνω της τα βλέμματα.

Ο λόγος για την Μάντι Τόρεσιν, η 
οποία αποχαιρέτησε την Κύπρο 
και την ΕΝΑΔ προκειμένου να 
μετακομίσει στην Ελλάδα. Αν 
μη τι άλλο πρόκειται για μια 
«καυτή» παρουσία, η οποία θα 
κοσμεί τα ελληνικά γήπεδα.

Γιώργος Ασημακόπουλος: 
Εργασία και χαρά με την πιο 
όμορφη ύπαρξη

Η Καρολίνα Καλύβα μπαίνει 
και αναστατώνει

Έβαλε «φωτιά» με το 
νέο μεταγραφικό της 
χτύπημα η Ελευθερία 
Μοσχάτου

Η 
Μπρίτνεϊ Σπίαρς στάθηκε αφορμή για 
να αναφερθεί η Ιωάννα Μαλέσκου 
στον εκλεκτό της καρδιάς της.
Η Αμερικανίδα, ποπ τραγουδίστρια 

πραγματοποιεί γκάλοπ, ρωτώντας τους followers 
της σε ποια χώρα να παντρευτεί και η Ιωάννα 
Μαλέσκου αποκάλυψε στους συνεργάτες της πως 
ο γάμος αποτελεί και δική της επιθυμία.
«Εγώ θέλω πολύ να παντρευτώ. Νόμιζα ότι θα 
με ρωτούσατε ποιος θέλει να με παντρευτεί. Έχω 

κάτι στο μυαλό μου», τόνισε, με νόημα, η οικοδέ-
σποινα του «Love It» και πρόσθεσε:
«Ο αρχισυντάκτης μου μού λέει να προχωρήσω 
παρακάτω και να μην λέω τα αποκλειστικά μου. 
Μισή νιώθω. Το άλλο μισό κάτι νιώθει και αυτό». 
Το τελευταίο διάστημα δημοσιεύματα θέλουν την 
παρουσιάστρια ερωτευμένη με τον γοητευτικό 
εκπαιδευτή σκύλων Κωνσταντίνο Δανιά. Πρό-
σφατα πέρασαν ένα ρομαντικό διήμερο στο Ναύ-
πλιο.

Ιωάννα Μαλέσκου: «Θέλω πολύ να 
παντρευτώ» 

Ν
έα… ενίσχυση 
για τους «Κόκ-
κινους», κα-
θώς στο παι-

χνίδι μπαίνει η δυναμι-
κή μελαχρινή καλλονή, 
με στόχο να βοηθήσει 
την ομάδα της στα αγω-
νίσματα, μια και οι γυ-
ναίκες των «Μπλε» δεί-
χνουν να τα πηγαίνουν 
καλύτερα στην… αρέ-
να, προσφέροντας πολ-
λούς πόντους στην ομά-
δα τους. 
Για τον λόγο αυτό, η 
παραγωγή αποφάσισε 
να προχωρήσει σε μία 
ακόμα… ενίσχυση της 
ομάδας των «Κόκκι-
νων» και για τον λόγο 
αυτό, έβαλε στο παιχνίδι 
την Καρολίνα Καλύβα. 
Από την πρώτη στιγμή, 
άπαντες θα διαπιστώ-
σουν πως πρόκειται για 
μία γυναίκα που έχει 
σχέση με την γυμνα-
στική, καθώς το κορμί 
της είναι… φέτες.
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H 
μεταγραφή του 
Μάρκους Μπεντι-
νέλι δεν προκάλε-
σε δα και κανένα 

κύμα ενθουσιασμού στους 
φίλους της Τσέλσι, καθώς 
προορίζεται για συμπλη-
ρωματικό ρόλο. Αντίθετα η 
μνηστή του, η Νάντια Φα-
κέντα, έχει τραβήξει όλα τα 
βλέμματα.
Η 24χρονη Σκωτσέζα είναι 
μοντέλο που… ειδικεύεται 
στις φωτογραφίσεις εσω-
ρούχων και μαγιό για ευνό-
ητους λόγους. Μάλιστα, το 
ζεύγος είχε επιλέξει πέρσι τη 
Μύκονο για τις καλοκαιρινές 
του διακοπές.

Ο 
κολομβιανός τραγου-
διστής απάντησε στις 
φήμες για τη σχέση του 
με την Kim Kardashian. 

Ελεύθερη και ωραία πλέον η Kim 
Kardashian συνεχίζει τη ζωή της, 
με τις φήμες για νέα σχέση να α-
κούγονται συνεχώς. Αυτή που 
κέντρισε ωστόσο το ενδιαφέρον 
των fans ήταν η είδηση πως η Kim 
Kardashian βγαίνει με τον Maluma. 
Τι ισχύει όμως πραγματικά; Ο 
27χρονος τραγουδιστής αποφά-
σισε να μιλήσει και να δώσει ένα 
τέλος στις φήμες που τον θέλουν να 
βγαίνει με τη 40χρονη reality star. 
Μιλώντας με το L’Officiel Hommes, 
ο Maluma είπε όταν ρωτήθηκε 
πώς ξεκίνησαν οι φήμες: «Δεν ξέ-
ρω καν! Ήμασταν μαζί στην έκθε-
ση του Dior. Την γνώρισα για πρώ-
τη φορά εκεί. Ήμουν επίσης εκεί με 
την Kourtney (Kardashian). Οι άν-
θρωποι απλά άρχισαν να μιλούν 
για αυτό. Δεν ξέρω γιατί άρχισαν 
να τη ρωτούν κάτι τέτοιο». «Ίσως 
επειδή έπαιρνε το διαζύγιό της και 
κυκλοφορούσαν τόσα, ξέρεις; Αλ-
λά όχι, είμαστε καλοί φίλοι. Δεν μι-
λάμε τόσο συχνά, αλλά ναι, είμαστε 
καλοί φίλοι και ευχόμαστε πάντα 
το καλύτερο ο ένας στον άλλον», 
πρόσθεσε ο Maluma δίνοντας έ-
να οριστικό τέλος στη φήμη αυτή.

Ο Maluma απαντά στις φήμες- Είναι 
σε σχέση με την Kim Kardashian;

Η 
Ι σ π α ν ί -
δ α  κα λ -
λονή Eva 
Padlock, εί-

ναι το γνωστό μοντέλο 
από την Ισπανία, που 
πολλοί έχουν ονοματί-
σει ως την νέα “Μόνικα 
Μπελούτσι”, καθώς δι-
αθέτει το σεξαπίλ και τις 
καμπύλες της διάσημης 
Ιταλίδας σταρ. Πρόκει-
ται για μια γυναίκα που 
είναι σέξι, γοητευτική 
και διαθέτει τέλειες ανα-
λογίες. Τα τελευταία χρό-
νια δεν αφήνει σε ησυχία 
τον ανδρικό πλυθησμό, 
καθώς κάθε φορά που α-
νεβάζει μια φωτογραφία 
στο Instagram, όλοι οι ο-
παδοί της ψάχνουν για υ-
πογλώσσιο.

Η σέξι μνηστή του νέου 
γκολκίπερ της Τσέλσι

Κάνει σπαγγάτο φορώντας Κάνει σπαγγάτο φορώντας 
μπικίνι και κολάζει τη μπικίνι και κολάζει τη 

ΜύκονοΜύκονο

Το διάσημο μοντέλο του Playboy, Khloe 
Terae, που αυτές τις μέρες κάνει τις δια-
κοπές της στην Μύκονο, μας άφησε 
άφωνους με την ευλυγισία της. Η 
28χρονη Καναδή φόρεσε το μπικίνι της 
και πόζαρε στην κάμερα του Mykonos 
Live TV με φόντο την πισίνα του υπερ-
πολυτελούς συγκροτήματος Aegon στο 
Καλό Λιβάδι, όπου διαμένει.

Με τα θηλυκά καμώματα, το νάζι και 
τις πόζες της η Khloe επιβεβαίωσε για 
ακόμη μια φορά ότι ξέρει να κολά-
ζει τον ανδρικό πληθυσμό. Εκτός όμως 
από κορίτσι-κόλαση απέδειξε ότι είναι 
και κορίτσι-λάστιχο! Την ώρα που βρι-
σκόταν διπλα στην πισίνα η Terae άνοιξε 
τα πόδια της και έκανε ένα άψογο και 
σούπερ σέξυ σπαγγάτο.

Η “Μόνικα Μπελούτσι” του Instagram 
μας άφησε με το στόμα ανοιχτό!
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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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ΚΡΙΟΣ
Νιώθετε έντονη την ανάγκη να ξοδέψετε, 
σε βαθμό που κοντεύετε να χάσετε κάθε 
μέτρο. Αντισταθείτε σε αυτή την παράλογη 
επιθυμία να αποκτήσετε ότι βλέπετε. Ήρθε 
ο καιρός να σκεφτείτε σοβαρά τη διαφορά 
ανάμεσα στο θέλω κάτι και στο χρειάζο-
μαι πραγματικά κάτι. Όσο για την προσοχή 
που απαιτείτε κατά διαστήματα από τους 
άλλους, θυμηθείτε πως για να πάρετε κάτι, 
πρέπει να δώσετε και εσείς. 

ΤΑΥΡΟΣ
Έχετε την ανάγκη να τα αλλάξετε όλα και να 
αρχίσετε τη ζωή σας από την αρχή, αλλά 
βέβαια κάτι τέτοιο είναι δύσκολο. Είναι ανά-
γκη να καταλάβετε ότι τα περισσότερα προ-
βλήματα ξεκινούν από σας και είναι καιρός 
να αρχίσετε μέσα σας τις εκκαθαρίσεις, για 
να νιώσετε καλύτερα. Πρέπει κάποια στιγμή 
να κάνετε πράξη όλα αυτά που σκέφτεστε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αποφύγετε συζητήσεις που δεν σας οδη-
γούν πουθενά και αποφασίστε να δεχθείτε 
μια αλλαγή που έχει γίνει στη ζωή σας. 
Μην ξεχνάτε πως οι άσπονδοι φίλοι σας 
κάποιο σφάλμα σας περιμένουν για να σας 
επιτεθούν. Μην αφήνετε τους άλλους να 
σας δημιουργούν προβλήματα τη 
στιγμή που μπροστά σας ανοί-
γονται καινούργιοι δρό-
μοι. Η νευρικότητα και το 
άγχος σας οφείλονται 
σ’ αυτή τη μεταβα-
τική κατάσταση και θα 
εξανεμισθούν μόλις 
δεχθείτε την καινούρ-
για πραγματικότητα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αποφύγετε με κάθε τρόπο 
οι επαγγελματικές σας δυσκο-
λίες ή κάποιος άλλος προβληματι-
σμός να χαλάσουν τη διάθεσή σας. Η διά-
θεσή σας αναμένεται υποτονική και θέλοντας 
να ξεφύγετε από αυτή την κατάσταση, μπορεί 
να οδηγηθείτε σε άσκοπες αγορές. Τα αποτε-
λέσματα κάποιας συμφωνίας από το παρελ-
θόν αρχίζουν να εμφανίζονται σιγά σιγά.

ΛΕΩΝ
Η υπερένταση που προκαλεί η αυξημένη 
ευθύνη, κυρίως απέναντι στους άλλους, σας 
έχει εκνευρίσει. Προστατέψτε τα οικονομικά 
σας από απερίσκεπτες επενδύσεις και επιδέ-
ξιους τύπους και μην αφήνεστε σε υποσχέσεις 
βοηθείας για τα επαγγελματικά σας σχέδια. Τα 
οικονομικά σας παρόλα αυτά θα παραμείνουν 
σταθερά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Το διάστημα αυτό που διανύουμε είναι 
ευνοϊκό για τις κοινωνικές και επαγγελμα-
τικές σας επιδιώξεις παρόλο που δεν θα 
λείψουν και κάποιες μικρές αντιξοότητες 
στην προσπάθειά σας για κάτι καινούργιο. 
Προσπαθήστε να ελέγχετε τους εκνευρι-
σμούς σας. Ύστερα από πάρα πολύ καιρό 
θα ανταμειφθείτε απλόχερα στην κοινω-
νική σας ζωή και θα βοηθήσετε να καλλι-
εργήσετε την ποιότητα στη σχέση σας.

ΖΥΓΟΣ
Ίσως να μην το έχετε αντιληφθεί ακόμα, 
αλλά η κατάσταση αυτή στην οποία βρίσκε-
στε είναι το τέλος μιας ευρύτερης φάσης της 
ζωής σας, κάτι σαν το τέλος ενός ταξιδιού. 
Προσπαθήστε να αποκωδικοποιήσετε τα 
σημάδια γύρω σας, να καταλάβετε τι θέλετε 
πραγματικά και να προετοιμαστείτε κατάλ-
ληλα για την επόμενη φάση της ζωής σας, 
φυσικά θέτοντας νέους στόχους και κάνο-
ντας νέα όνειρα για το μέλλον.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Θα έχετε μια διάθεση διασκέδασης και η 
κοινωνικότητά σας αυτή την εποχή θα είναι 
στην κορύφωσή της. Θα κάνετε μικρές ή 
μεγάλες εξορμήσεις. Προσέξτε τα οικονο-
μικά θέματα και αποφύγετε ρίσκα που μπο-
ρεί να σας στοιχίσουν. Θα υπάρξει βοήθεια 
από το περιβάλλον σας σε οποιοδήποτε 
θέμα σας απασχολήσει αυτό το διάστημα. 
Πολλές επαφές και μεγάλη κοινωνικότητα. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Οι περισσότεροι από εσάς διαθέτουν μια 
εσωτερική δύναμη για να ανατρέψουν οτι-
δήποτε εμποδίζει την πραγματοποίηση των 
στόχων τους. Κάποιες κοινωνικές αναγκαιό-
τητες, φαίνεται να σας υποχρεώσουν να φερ-

θείτε με τον ανάλογο τρόπο. Βρείτε 
τρόπους για να αποβάλλετε τις 

αρνητικές σκέψεις και την 
απαισιόδοξη στάση σας 

και φροντίστε να μην σας 
επηρεάζουν αρνητικά τα 
καθημερινά σας ζητή-
ματα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Να είσ τε προσεκτ ικοί 

στις συναλλαγές σας και 
να αποφύγετε κάθε βεβι-

ασμένη απόφαση, ιδιαίτερα 
αυτές που αφορούν αγορές. Όποιες 

υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του βγήκε 
χαμένος. Προσέξτε λοιπόν και μην ακολου-
θείτε τον ίδιο λανθασμένο δρόμο. Αποφά-
σεις που λαμβάνονται σε στιγμές άγχους ή 
μελαγχολίας θα αποδειχθούν λάθος. Πρέπει 
να εφαρμόσετε ένα πρόγραμμα που θα σας 
βοηθήσει να αντεπεξέλθετε με άνεση στις 
υποχρεώσεις και στα έξοδά σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αυτό το μήνα οι πλανήτες παίρνουν πιο 
αρμονικές τροχιές απέναντι στο ζώδιό σας. 
Θα αυξηθεί το επίπεδο της ενεργητικότητάς 
σας και η δημιουργικότητά σας θα βρει διε-
ξόδους στη δουλειά, γεγονός που θα σας 
καταξιώσει στα μάτια των ανωτέρων σας. 
Στη σχέση σας με τα αδέρφια σας ή τους 
φίλους σας μπορεί να δείξετε έναν ασυνή-
θιστο ανταγωνισμό

ΙΧΘΕΙΣ
Η ζωτικότητά σας θα είναι αρκετά ανεβα-
σμένη για αυτό πρέπει να εσείς να στρω-
θείτε στη δουλειά και να διευθετήσετε τις 
υποθέσεις σας. Ίσως προκύψει κάποια 
απρόοπτη κατάσταση στο χώρο του σπι-
τιού σας. Προσοχή σε τσακωμό ή και 
ρήξεις.

FUN

Ο Γρηγόρης παίρνει την απόφαση να 
ζητήσει αύξηση από το αφεντικό του. 
Μπαίνει λοιπόν στο γραφείο του και 
του λέει:
«Καλημέρα σας, πήρα το θάρρος να 
σας μιλήσω, γιατί είμαι 15 χρόνια στη 
δουλειά και δεν έχω ζητήσει ακόμα 
αύξηση.» 
Και του απαντάει το αφεντικό του: 
«Μα δεν κατάλαβες καλά, γ ι’ αυτό 
είσαι 15 χρόνια σ τη δουλειά, γ ιατί 
ποτέ δε μου ζήτησες αύξηση!»

Ένας άν τρας είχε πρόβλημα με την 
καρδιά του και τις τελευταίες μέρες 
είχε κάποιες ενοχλήσεις και πονούσε. 
Η γυναίκα του ανησύχησε και τον 
έπεισε να πάνε στον γιατρό να κάνει 
εξετάσεις.
Μετά την εξέταση, φωνάζει ο γιατρός 
τη γυναίκα μέσα στο ιατρείο του και 
της λέει, χωρίς να ακούει ο σύζυγος: 
«Λυπάμαι πολύ κυρία μου αλλά ο 
άντρας σας έχει σοβαρό πρόβλημα με 
την καρδιά και μπορεί να πεθάνει από 
ανακοπή αν δεν τον φροντίζετε.» 
«Έτσ ι, σας προτείνω από εδώ και 
πέρα να τον έχετε σαν πασά. Να μην 
τον αφήνετε καθόλου μόνο, να φρο-
ντίσετε να μην κουράζεται και να του 
δίνετε ό,τι σας ζητάει.» 

Φεύγουν από το ιατρείο και ρωτάει ο 
σύζυγος: 
«Τι σου είπε ο γιατρός αγάπη μου;» 
Και του απαντάει εκείνη: 
«Λυπάμαι πολύ αγαπούλα μου, αλλά 
δε θα ζήσεις για πολύ ακόμα!»

Τρέχει χαρούμενος ο άνδρας να ανα-
κοινώσει στη γυναίκα του τα… νέα:
– Χαρίκλεια τα έμαθες; Βγήκαν… ολυ-
μπιακά προφυλακτικά!
– Καλά Κώστα μου, σοβαρά μιλάς; 
Και τι το ιδιαίτερο έχουν δηλαδή;
– Είναι σαν τα μετάλλια, Χαρίκλεια, 
βγαίνουν σε χρυσό, ασημέν ιο και 
χάλκινο.
– Αλήθεια; Πήρες Κώστα μου εσύ; 
Πήρες;
– Εμ, βέβαια Χαρίκλεια, έτσι θα σ’ 
άφηνα; Πάμε γρήγορα να το «δοκι-
μάσουμε».
– Και ποιο από τα τρία πήρες καλέ 
μου;
– Μα ποιο άλλο; Το χρυσό βέβαια!
– Ουφ… χάθηκε βρε αγάπη μου να 
πάρε ις  το ασημέ ν ιο,  μήπως κα ι 
τελειώσεις κι εσύ μια φορά… δεύ-
τερος;
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα 
 θα ταξιδεύουμε τον χρόνο πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα 
  που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη και χιούμορ...ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Οργανοπαίχτες το 
1930 στην Κρήτη

Παλιά Βουλή 
22/08/1929 

Χανιά 1941 , ο 
Τσολάκογλου στο 

ξενοδοχειο ΠΛΑΖΑ στο 
λιμανι 

Το ατμόπλοιο Βασιλεύς 
Κωνσταντίνος στο 

λιμάνι του Πειραιά το 
1921

Η Σοράγια, γυναίκα του 
Σάχη από το Ιράν, στο 

Σούνιο το 1960

Σαντορίνη , δεκαετία 
1930

Καβάλα 1912/13

Οι Κρήτες βουλευτές 
πηγαίνουν για πρώτη φορά 
στο Ελληνικό Επιμελητήριο, 

την ημέρα που ανοίγει η 
Βουλή, στην Αθήνα (14-10-

1912)

Ψαράς απλώνει τα δίχτυα του 
στο νησί των Ιωαννίνων 

έχοντας για παρέα 2 κότες, 
1976
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Όταν ένα νησί αδικείται από τη 
φύση, με πετρώδες, άνυδρο 
και άγονο έδαφος, είναι ο 
ανθρώπινος παράγοντας και η 
μακραίωνη ιστορία που παίρνουν 
τα ηνία μετατρέποντάς το σε έναν 
αρχιτεκτονικό παράδεισο που 
εντυπωσιάζει.

Έ
να μικροσκοπικό νησάκι στη σκιά 
της Ρόδου και την αγκαλιά των 
τουρκικών παραλίων κατέχει επά-
ξια τον τίτλο του Δωδεκάνησου, 

χάρη τόσο της ιστορίας της όσο και του 
σημερινού της πολιτισμού που γίνεται εμ-
φανής από την πρώτη στιγμή που θα βρε-
θεί ο επισκέπτης στο νησί.
Αυτό που εκπλήσσει ευχάριστα το βλέμμα, 
καταφθάνοντας στον Γιαλό, το πεταλό-
σχημο λιμάνι του νησιού, είναι η αρχι-
τεκτονική. Τα πολύχρωμα σπιτάκια της 
πόλης, του Χωριού, με τις φουντωτές 
αυλές και τα βοτσαλωτά δάπεδα, χτισμένα 
αμφιθεατρικά στους γύρω λόφους, δημι-
ουργούν μία εικόνα καρτ-ποστάλ. Θες να 
τρέξεις να χτυπήσεις τις πόρτες τους, να 
βεβαιωθείς ότι αυτή η ζωγραφιά πραγ-
ματικά κατοικείται από ανθρώπους, να 
τους συγχαρείς και να τους θαυμάσεις για 
την τύχη τους. Δεν είναι τυχαίο ότι η Σύμη 
ανακηρύχθηκε νωρίς διατηρητέος οικι-
σμός.

Ιστορία
Για την ιστορία, η Σύμη γράφεται πως 
κατοικείται από την αρχαιότητα. Το δε 
όνομά της λέγεται, μεταξύ άλλων, ότι το 
πήρε από την σύζυγο του Γλαύκου, του 
πρώτου κατοίκου του νησιού. Εικάζεται 
πάντως πως οι πρώτοι της κάτοικοι ήταν 
Κάρες και Φοίνικες. Μετά ήρθαν Δωρι-
είς, ενώ κατά τη βυζαντινή περίοδο το 
νησί υπήρξε μέρος της αυτοκρατορίας. 
Η τουρκοκρατία δεν πλήγωσε τόσο τον 
τόπο αυτόν, αφού ο Σουλτάνος Σουλεϊ-
μάν έδειξε γρήγορα τη συμπάθειά του στο 
νησί, χαρίζοντάς του αυτονομία και αυτο-
διοίκηση που ωφέλησαν πολύ τις ναυτι-
κές τέχνες.
Η ανάπτυξη της υπέροχης αρχιτεκτονικής 
του νησιού πάντως κορυφώθηκε κατά τον 
18ο αιώνα, με τα βοτσαλωτά δάπεδα, την 
ξυλογλυπτική, τη ζωγραφική, την αγιογρα-
φία κ.α., ενώ το 1765 ιδρύθηκε και η περί-
φημη σχολή της Αγίας Μαρίνας, το «Μου-
σείον της των Συμαίων χώρας», όπου 
δίδαξαν σημαντικοί διδάσκαλοι. Η σχολή 
έκλεισε λίγο πριν την επανάσταση και δεν 
ξανάνοιξε ποτέ. Η εισβολή των Ιταλών το 
1940 και ο βομβαρδισμός από τους Γερ-
μανούς το 1943 τσάκισαν την κοινωνία 
και την οικονομία του νησιού, οδηγώ-
ντας πολλούς κατοίκους στην προσφυγιά. 
Ακολούθησε η παράδοση στους Άγγλους 
και χρειάστηκε να φτάσει ο Μάρτιος του 
1947 για να ενωθεί τελικά η Σύμη με την 
Ελλάδα. Κατεστραμμένη και ερημωμένη, 
η Σύμη δεν το έβαλε κάτω. Ορθοπόδησε, 
αγωνίστηκε και έφτασε σήμερα να είναι 
ένας από τους αγαπημένους τουριστικούς 
προορισμούς παγκοσμίως.

Αξιοθέατα
Όλη η Σύμη είναι ένα αξιοθέατο. Από αυτά 
που θα δείτε έτσι κι αλλιώς είναι ο Πύργος 
του Ρολογιού στην είσοδο του λιμανιού, 
καθώς και το Κάστρο των Ιπποτών, στο 
πιο ψηλό σημείο του λιμανιού, το οποίο 
προσφέρει την καλύτερη θέα στο νησί. 
Αξίζει, ακόμα, να επισκεφθείτε το Αρχαιο-
λογικό-Λαογραφικό Μουσείο και το Μου-
σείο Ναυτικής Τέχνης, στο Γιαλό.
Κατά τη διαμονή σας στο νησί θα βολτά-
ρετε και στους γύρω οικισμούς, που δεν 
είναι λιγότερο γραφικοί από τη Χώρα. Θα 
πάτε, λοιπόν, στον Εμπορειό (ή Νημπόριο) 
που είναι το δεύτερο λιμάνι του νησιού, 
στο Πέδι, ένα γραφικό, μικρό λιμανάκι 
2χλμ. από τη Χώρα, αλλά και στον οικισμό 
Πανορμίτη, στη νότια άκρη του νησιού, 
χτισμένος σε ένα αμμουδερό κλειστό 
όρμο. Εκεί μπορείτε να προσκυνήσετε 
στο Μοναστήρι της Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος, το αγαπημένο των Συμια-
νών, αλλά και στο Μοναστήρι του Άρχο-
ντα Μιχαήλ του Πανορμίτη, με το εντυπω-
σιακό καμπαναριό και τις λεπτομερείς τοι-
χογραφίες.

Παραλίες
Η Σύμη περιβάλλεται από γραφικές, 
πεντακάθαρες παραλίες, οι περισσότερες 
εκ των οποίων ωστόσο είναι δυσπρόσι-
τες με τα πόδια ή το αυτοκίνητο. Έτσι, το 
καλοκαίρι ξεκινάνε από τον Γιαλό καΐκια 
και μικρά σκάφη που εκτελούν ημερήσιες 
εκδρομές στις καλύτερες παραλίες του 
νησιού ή σε κοντινά νησάκια στα οποία 
μπορεί κανείς να κολυμπήσει.
Από τις παραλίες που πρέπει οπωσδήποτε 
να επισκεφθείτε είναι η Νος, η δημοφιλέ-
στερη και κοντινότερη στη Χώρα παρα-
λία, που σκεπάζεται από πεύκα προσφέ-
ροντας αμέριστη σκιά (αναφέρεται και ως 
παραλία γυμνιστών). Η εντυπωσιακότερη 
είναι σίγουρα ο Άγιος Γεώργιος Δυσάλω-
νας με τα καταγάλανα νερά και τον επιβλη-
τικό, πανύψηλο βράχο πίσω της. Εύκολα 

προσβάσιμη και αμμουδερή είναι ο Άγιος 
Νικόλαος, η οποία είναι και οργανωμένη 
με ξαπλώστρες και ομπρέλες, ενώ κρυ-
στάλλινα νερά και λευκό βότσαλο θα 
βρείτε στη Μαραθούντα. Στον Πανορμίτη 
υπάρχει ένας μικρός, απάνεμος κόλπος για 
κολύμπι, ενώ το Πέδι, πιο εξωτικό, προτι-
μάται πολύ από τους επισκέπτες.
Κοντά στον Γιαλό, οι ωραιότερες παρα-
λίες που προσεγγίζονται με καΐκι βρίσκο-
νται στο νησάκι της Αγίας Μαρίνας, στη 
Σεσκλιά με τα πεντακάθαρα νερά αλλά και 
στο νησάκι Νύμος, στο βόρειο άκρο της 
Σύμης.

Ιερά Μονή Ταξιάρχη Μιχαήλ του 
Πανορμίτη
Κατά τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού 
άκμασε στη Μικρά Ασία η αίρεση της 
Αγγελολατρείας, που επεκτάθηκε σταδι-
ακά και στη Σύμη, λόγω των στενών σχέ-
σεων που είχε το νησί με τα παράλια. Παρ’ 
ότι η αίρεση αυτή έχει πλέον σβήσει, η 
Σύμη παραμένει ένας τόπος - πυρήνας της 
λατρείας προς τους αγγέλους, διαθέτο-
ντας συνολικά 9 μοναστήρια αφιερωμένα 
στον Ταξιάρχη Μιχαήλ. Το σημαντικότερο 
από αυτά τα μοναστήρια θεωρείται αυτό 
του Πανορμίτη, που βρίσκεται στα νότια 
του νησιού και δεσπόζει στον ομώνυμο 
κόλπο. Σύμφωνα με την παράδοση, η 
τοποθεσία για την ανέγερση του μοναστη-
ριού οφείλεται στην εύρεση μίας εικόνας 
του Ταξιάρχη Μιχαήλ στο σημείο εκείνο 
από μία Συμαία, τη “Μαριώ του Πρωτε-
νιού”. Η εξωτερική μαρμάρινη επιγραφή 
μαρτυρά ότι η μονή χτίστηκε το 1783, ενώ 
ένα χειρόγραφο του 1460 που σωζόταν 
έως το 1862 επιβεβαίωνε την ύπαρξή της 
κατά το 15ο αιώνα. Αποτελείται από ένα 
μεγάλο κτιριακό συγκρότημα που εκτός 
από το καθολικό και τα κελιά των μονα-
χών, περιλαμβάνει μία βιβλιοθήκη με 
μεταβυζαντινά χειρόγραφα, ένα εκκλησι-
αστικό και ένα λαογραφικό μουσείο. Ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοι-

χογραφίες εντός του καθολικού της που 
χρονολογούνται από τον 18ο αιώνα και η 
εικόνα με φυσικές διαστάσεις του Αρχαγ-
γέλλου την οποία κάθε χρόνο στις 8 Νοεμ-
βρίου και την Πεντηκοστή, συρρέουν οι 
πιστοί για να προσκυνήσουν . Εκτός από 
το προσκύνημα, τόσο η τοποθεσία της 
μονής, όσο και η διαδρομή προς αυτήν 
από την πρωτεύουσα το νησιού, προσφέ-
ρουν μοναδικές εικόνες από τις φυσικές 
ομορφιές του νησιού.

Ναυτικό Μουσείο Σύμης
Ένα από τα σημαντικότερα μουσεία στο 
είδος του στη χώρα μας, το Ναυτικό Μου-
σείο Σύμης δημιουργήθηκε το 1983, έχο-
ντας ως πρωταρχικό σκοπό να στεγάσει 
οτιδήποτε σχετίζεται με την τεράστια ναυ-
τική παράδοση του νησιού. Βρίσκεται 
στην Πλατεία 8ης Μαΐου 1945 στο Γιαλό 
και από το 1990 στεγάζεται σε ένα από τα 
πιο αντιπροσωπευτικά νεοκλασικά κτίρια 
της περιοχής, εκεί που άλλοτε βρισκόταν 
ο κεντρικός ταρσανάς της Σύμης. Με τους 
Συμιακούς σφουγγαράδες να κατέχουν 
μία σημαντική θέση στην σπογγαλιεία της 
περιοχής, το μουσείο δεν θα μπορούσε να 
μην αφιερώσει τη μεγαλύτερη ενότητά του 
σε αυτούς. Εδώ παρουσιάζονται εκθέματα 
όπως καταδυτικές μηχανές, σκάφανδρα, 
είδη σφουγγαριών, σκανταλόπετρες, αλλά 
και διάφορα άλλα εξαρτήματα σφουγγα-
ράδων που αποτελούν δωρεά του παρα-
δοσιακού μηχανουργού Τάσου Αναστα-
σιάδη, ενώ τα διάφορα ομοιώματα σπογ-
γαλιευτικών σκαφών αποτελούν έργα του 
Αντώνη Πολιά. Μία επίσκεψη στο μουσείο 
αυτό θεωρείται επιβεβλημένη, καθώς ο 
επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να κάνει 
ένα ταξίδι στην τεράστια ναυτική ιστορία 
του νησιού, που σημάδεψε την οικονο-
μική και κοινωνική ανάπτυξη της Σύμης. 
Το Ναυτικό Μουσείο Σύμης είναι ανοιχτό 
καθημερινά κατά τις πρωινές ώρες και για 
περισσότερες πληροφορίες για την επί-
σκεψή σας καλέστε στο 22460 72363.

Σύμη:  Το πολύχρωμο πετράδι



LIFE56 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

30 Σεπτεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

Τί περιλαμβάνει το σχέδιο του 
Υπουργείου Πολιτισμού  και 
Αθλητισμού

T
o Φρούριο της Καβάλας α-
ποτελεί έναν ακόμη πολι-
τιστικό χώρο που αναβαθ-
μίζεται από το υπουργείο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το 
σχέδιο της αναβάθμισής του περι-
λαμβάνει επεμβάσεις για τη βελτί-
ωση της προσβασιμότητας σε επι-
σκέπτες, θεατές και ΑμεΑ, αλλά και 
για τη λειτουργική και αισθητική 
βελτίωση του υπαίθριου θεάτρου 
εντός του εξωτερικού περιβόλου 
του, προχωρά το Υπουργείο Πολι-
τισμού και Αθλητισμού.
Το έργο της διαμόρφωσης δια-
δρομών για ΑμεΑ και εμποδιζό-
μενα άτομα στον χώρο του Φρου-
ρίου Καβάλας, ενταγμένο στο ΠΕΠ 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
– ΕΣΠΑ 2014-2020, περιλαμβάνει 
τη βελτιστοποίηση των υποδο-
μών, όσον αφορά στην πρόσβαση 
στο μνημείο, την αναβάθμιση του 
χώρου υποδοχής και των υπηρε-
σιών για ΑμεΑ, τη διαμόρφωση 
διαδρομής κίνησης επισκεπτών και 
ΑμεΑ. Ως προς την πρόσβαση από 
την κεντρική είσοδο του Φρου-
ρίου, λόγω ανεπάρκειας ωφέλι-
μου χώρου, η εγκατάσταση ηλε-

κτρικού αναβατορίου πλατφόρμας 
κλίμακας κρίθηκε ως η προσφορό-
τερη λύση. Στον εσωτερικό περί-
βολο όπου βρίσκονται ο κεντρικός 
κυκλικός πύργος, η φυλακή και ο 
κοιτώνας των αξιωματικών, προ-
βλέπεται η εξομάλυνση του ανά-
γλυφου του εδάφους και η διαμόρ-
φωση διαδρόμου. Στον χώρο που 
βρίσκονται οι κερκίδες του φρου-
ρίου προβλέπεται χάραξη και ορι-
οθέτηση σημείων στάσης για αμα-
ξίδια ΑμεΑ.
Η αισθητική και λειτουργική ανα-

βάθμιση του υπαίθριου θεάτρου 
στο φρούριο της Καβάλας, δρομο-
λογείται μέσω της Προγραμματι-
κής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανά-
πτυξης μεταξύ του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο-
νίας - Θράκης και του Δήμου Καβά-
λας. Το έργο, χρηματοδοτείται από 
το ΥΠΠΟΑ με πόρους του Ταμείου 
Ανάκαμψης, με φορέα υλοποίη-
σης τον Δήμο Καβάλας. Σε αυτό 
εντάσσονται η αντικατάσταση της 
υπάρχουσας σκηνής του θεάτρου, 

η αναδιαμόρφωση των κερκίδων 
δημιουργώντας ένα ομοιόμορφο 
σύνολο και η αντικατάσταση των 
υφιστάμενων καθισμάτων με προ-
σθήκη και νέων. Το έργο αποσκο-
πεί στην αναβάθμιση του υπαί-
θριου θεάτρου σύμφωνα με τις 
ισχύουσες προδιαγραφές για την 
ασφάλεια και την άνεση επισκε-
πτών, θεατών και καλλιτεχνών. 
Για την καλύτερη λειτουργία του 
χώρου συνολικά, κρίνεται σκόπιμη 
η επαναλειτουργία της βόρειας 
πύλης του φρουρίου.

Π
ίσω στον Μάιο και τον 66ο 
διαγωνισμό τραγουδιού της 
Eurovision, όλες οι προβλέ-
ψεις επιβεβαιώθηκαν και νι-

κήτρια χώρα αναδείχθηκε η Ουκρανία 
με το κομμάτι «Stefania» των Kalush 
Orchestra. 
Δεδομένου, βέβαια, ότι η Ουκρανία βρί-
σκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, απο-
φασίστηκε τη διοργάνωση του 2023 να 
αναλάβει το Ηνωμένο Βασίλειο, που 
ήρθε δεύτερο με τον «Spaceman» Σαμ 
Ράιντερ. 
Οι πόλεις που είχαν πέσει ως τώρα στο 
τραπέζι γ ια να γίνουν οικοδέσποινες 
του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγου-
διού ήταν το Μπέρμιγχαμ, το Λιντς, το 
Μάντσεστερ, το Νιούκαστλ, το Σέφιλντ, 
το Λίβερπουλ και η Γλασκώβη. 
Από τις επτά υποψήφιες πόλεις, αυτές 
που τελικά θα διεκδικήσουν τη διοργά-
νωση της Eurovision 2023 θα είναι η Γλα-
σκώβη και το Λίβερπουλ, που αποφασί-
στηκε πως είναι καταλληλότερες, βάσει 
των απαιτούμενων κριτηρίων, από τις 
υπόλοιπες. 

Και οι δύο αυτές πόλεις διαθέτουν μεγά-
λες αρένες κοντά σε ποτάμια, η Γλα-
σκώβη το OVO Hydro χωρητικότητας 
14.300 ατόμων και το Λίβερπουλ την 
M&S Bank Arena χωρητικότητας 11.000 
ατόμων.
Η Γλασκώβη αποτελεί αγαπημένη επι-
λογή των μπούκερ. Από τη σκωτσέζικη 
πόλη κατάγεται επίσης και η Lulu, που 
κέρδισε τον διαγωνισμό το 1969 με το 
κομμάτι «Boom Bang-a-Bang». Συν τοις 
άλλοις, σ το OVO Hydro έγιναν και τα 
γυρίσματα της ταινίας «Eurovision Song 
Contest: The Story of Fire Saga» με τον 
Γουίλ Φέρελ που είδαμε στο Netflix, άρα 

έχει πάρει ένα άτυπο «βάπτισμα του 
πυρός» από Eurovision. 
Για τη μουσική ιστορία της πόλης που 
γέννησε τους Beatles, πάλι, τα λόγια 
περισσεύουν.  Το Λίβερπουλ δέ χε-
ται κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες για 
αυτόν τον λόγο και τώρα νιώθει έτοιμο 
να το κάνει και για την Eurovision. Έχει 
ξαναφιλοξενήσει, άλλωστε, μεγάλες 
μουσικές διοργανώσεις, όπως τα MTV 
Europe Music Awards το 2008. 
Σε λίγες, πάντως, εβδομάδες θα έχουμε 
την επίσημη απάντηση για την πόλη που 
θα χτυπήσει σε ρυθμούς Eurovision την 
άνοιξη του 2023.

Είναι επίσημο: 
Τα «Μαγνητικά 
Πεδία» θα είναι η 
υποψηφιότητα της 
Ελλάδας στα φετινά 
Όσκαρ

Τ
α «Μαγνητικά Πεδία» 
του Γιώργου Γούση, η 
μάλλον πιο πολυσυ-
ζητημένη ε λ λην ική 

ταινία που έχουμε δει τελευ-
ταία, θα είναι και αυτή που 
θα διεκδικήσει μια θέση στο 
σύμπαν των βραβείων Όσκαρ 
στη φετινή διοργάνωση.

Έτσι, λοιπόν, η ταινία του 
Γιώργου Γούση, επε λέγη 
για να εκπροσωπήσει την 
Ελλάδα στην 95η διοργά-
νωση βραβείων Όσκαρ και 
άρα να διεκδικήσει το Όσκαρ 
Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου 
Μήκους, όπως ανακοίνωσε 
το ΥΠΠΟΑ.

Την επίσημη υποψηφιότητα 
της Ελλάδας επέλεξε επτα-
μελής επιτροπή, η οποία 
συγκροτήθηκε αποκλειστικά 
για τον σκοπό αυτό.

H επιτροπή συνήλθε σε συνε-
δρίαση και, έπειτα από διε-
ξοδική συζήτηση, πρότεινε 
κατά πλειοψηφία τα «Μαγνη-
τικά Πεδία», καθώς έκρινε ότι 
πρόκειται για μία ταινία που 
μιλάει απευθείας στον θεατή, 
ενώ δύναται να σταθεί σε ένα 
διεθνές κοινό, από τη στιγμή 
που πραγματεύεται ένα θέμα 
οικουμενικό, αυτό της υπαρ-
ξιακής κρίσης. Ο υφυπουρ-
γός Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, αρμόδιος για θέματα 
Σύγ χ ρονου Πολι τ ισμού, 
Νικόλας Γιατρομανωλάκης, 
έκανε αποδεκτή τη γνώμη 
της Επιτροπής και εξέδωσε τη 
σχετική απόφαση.

«Το υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητ ισμού θα μερι-
μνήσει για την έγκαιρη ολο-
κλήρωση των διαδικασιών 
εκπροσώπησης της Ελλάδας 
στην 95η διοργάνωση των 
βραβείων Oscar, σύμφωνα 
με τους κανονισμούς της Αμε-
ρικανικής Ακαδημίας Κινημα-
τογράφου» καταλήγει η ανα-
κοίνωση.

Φρούριο Καβάλας: Αναβαθμίζεται και καθίσταται 
προσβάσιμο σε ΑμεΑ

Γλασκώβη ή Λίβερπουλ, αυτή τη Eurovision ποιος 
θα την πάρει;

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η 
Ελλάδα επέστρεψε στις νίκες και στις 
καλές εμφανίσεις και έκλεισε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το Nations 
League μπροστά στους Έλληνες φιλά-

θλους καθώς επικράτησε της Β. Ιρλανδίας με 3-
1 στη Ριζούπολη σε ένα ματς όπου έδειξε δύο 
πρόσωπα.
Οι παίκτες του Γκουστάβο Πογέτ είχαν μέτρια 
απόδοση σ το πρώτο μέρος αλλά ανέβα-
σαν κατακόρυφα την απόδοση τους στο δεύ-
τερο 45λεπτο, έβγαλαν ωραίες φάσεις, πέτυ-
χαν ένα πανέμορφο τέρμα σε δημιουργία με τον 
Μασούρα και ένα εξαιρετικό σε εκτέλεση από 
τον Μάνταλο και έφτασαν εν τέλει σε μια άνετη 
επικράτηση κόντρα σε μια ομάδα που μόνο στο 
πρώτο μέρος κόντραρε τους Έλληνες διεθνείς.
Η Ελλάδα μπήκε καλύτερα στο ματς και άνοιξε 
το σκορ στο 14’ με τον Πέλκα να εκμεταλλεύ-
εται μια κακή εκτίμηση του Φάρελ ο οποίος 
συγκρούστηκε με τον Φλάναγκαν με τον Έλληνα 
επιθετικό με κεφαλιά να στέλνει τη μπάλα στα 
δίχτυα.
Οι φιλοξενούμενοι όμως απάντησαν και μάλιστα 
αρκετά γρήγορα καθώς τέσσερα λεπτά αργότερα 
σε σέντρα από τα αρισερά ο Λέιβερι βρέθηκε 
ανενόχλητος μέσα στην περιοχή και πλάσαρε 
για το 1-1.
Μάλιστα η Β. Ιρλανδία έδειξε να παίρνει την 
πρωτοβουλία των κινήσεων και την ίδια ώρα 
η Ελλάδα δεν είχε τρόπους να απειλήσει και 
να φτάσει να φτάσει κοντά στην περιοχή των 
φιλοξενούμενων. Το μόνο που έκανε ήταν ένα 
μακρινό σουτ του Μπακασέτα το οποίο όμως 
έφυγε εκτός εστίας.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από 
τον Γκουστάβο Πογέτ και με την Ελλάδα να 
ξεκινάει με γκολ όπως ακριβώς και στο πρώτο 
45λεπτο. Στο 55’ ο Μάνταλος έκλεψε τη μπάλα, 
έκανε μερικά μέτρα κάθετα προς την περιοχή, 
έδωσε στον Μπακασέτα ο οποίος αν και σκό-
νταξε έδωσε δίπλα του στον Μασούρα που με 
εύστοχο πλασέ έγραψε το 2-1.
Τέσσερα λεπτά αργότερα η Ελλάδα έβγαλε μια 
υπέροχη φάση. Από την άμυνα της βρέθηκε σε 
κανονική ροή αγώνα στην επίθεση με τους Μπα-
κασέτα, Μασούρα, Ιωαννίδη να συνεργάζονται 
υπέροχα από τα δεξιά. Ο Έλλληνας επιθετικός 

μπήκε στην περιοχή, έκανε την προσποίηση και 
την πάσα στην απέναντι πλευρά που είδε την 
κίνηση του Τσιμίκα με τον μπακ της Λίβερπουλ 
να κάνει το σουτ, τη μπάλα να κοντράρει και να 
φεύγει κόρνερ.
Στο 80’ ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα με τον 
Μάνταλο να κλέβει τη μπάλα, να κινείται προς 
το χώρο του κέντρου, είχε το χώρο, έπιασε έναν 
τρομερό κεραυνό, η μπάλα πήρε φάλτσα, άλλαξε 
πορεία και έγινε το 3-1.
Μέχρι το τέλος της αναμέτρησης η Ελλάδα είχε 
και άλλες καλές στιγμές για να βάλει και άλλα 
τέρματα αλλά δεν τα κατάφερε με το 3-1 να 
παραμένει έως το τέλος του αγώνα.
Η Εθνική Ελλάδας προβιβάστηκε από τον Ιού-
νιο στη League B και γνώριζε ήδη έντεκα ομά-
δες που θα βρίσκονται στην ίδια κατηγορία στην 
επόμενη έκδοση του τουρνουά.
Απέμεναν πέντε θέσεις, που οριστικοποιήθηκαν 
την Τρίτη και όλες αφορούν ομάδες τις οποίες 
μπορεί να συναντήσει στην κλήρωση για το 
Nations League 2024-2025. Πρόκειται για την 
Τσεχία, την Ουκρανία, την Ιρλανδία, τη Νορβη-
γία και τη Σλοβενία.

Οι πιθανοί αντίπαλοι της Ελλάδας στο 
Nations League 2024-2025
ΠΡΩΤΟ ΓΚΡΟΥΠ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αυστρία
Τσεχία
Αγγλία
Ουαλία
ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΚΡΟΥΠ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ουκρανία
Ισλανδία
Φινλανδία
Νορβηγία
ΤΡΙΤΟ ΓΚΡΟΥΠ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ιρλανδία
Αλβανία
Μαυροβούνιο
Σλοβενία
ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΚΡΟΥΠ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τουρκία
Ελλάδα
Καζακστάν
Γεωργία

Με ένα εξαιρετικό δεύτερο 45λεπτο και υπέροχα γκολ από τους Μασούρα και Μάνταλο η Ελλάδα 
επικράτησε 3-1 της Β. Ιρλανδίας στη Ριζούπολη και έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το 
φετινό Nations League 

Ελλάδα - Β. Ιρλανδία 3-1: Ελλάδα - Β. Ιρλανδία 3-1: 
Επιστροφή στις νίκες με Επιστροφή στις νίκες με 
μπαλάραμπαλάρα

HANDBALL PREMIER
Handball Premier: Η ΑΕΚ 
υπέταξε την Πυλαία, άνετα ο 
ΠΑΟΚ τη Δράμα

Η ΑΕΚ έκανε το 2/2 στη Handball Premier, με νίκη απέναντι σε 
ακόμα ένα δύσκολο αντίπαλο, την Πυλαία. Ο ΠΑΟΚ άρχισε τις 
υποχρεώσεις του στη σεζόν με νίκη επί της Δράμας.
Τη δεύτερη νίκη της στη Handball Premier πανηγύρισε η ΑΕΚ 
επικρατώντας στη Μίκρα του ΑΕΣΧ Πυλαίας με 18-22.
Οι άμυνες και οι τερματοφύλακες είχαν τον πρώτο λόγο, σε ένα 

ματς που έμεινε σε πολύ χαμηλό σκορ, γεγονός που κράτησε και τους 
γηπεδούχους μέσα στον αγώνα έως το τέλος. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
στο πρώτο μέρος σημειώθηκαν μόλις 15 τέρματα (7-8), με τον Μπα-
μπατζανίδη από πλευράς Πυλαίας να κάνει εξαιρετική δουλειά στην 
εστία του και την άμυνα της ΑΕΚ να μπλοκάρει τους παίκτες των γηπε-
δούχων.
Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ πήρε πολύτιμα γκολ από τον Θέμη Ηλιό-
πουλο και προηγήθηκε στο 50’ με 13-18. Η Πυλαία προσπάθησε να 
απειλήσει και μείωσε σε 15-18 στο 55’, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι 
έφτασαν χωρίς περαιτέρω προβλήματα στο τελικό 18-22.

ΠΑΟΚ - Δράμα 32-20
Με το απόλυτο (2/2) των νικών ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, που μετά από μια 
εξαιρετική εμφάνιση επιβλήθηκε άνετα με 32-20 της Δράμας στο 
«Σπίτι του Χάντμπολ».
Με πολυφωνία στην επίθεση και δυνατή άμυνα ο «Δικέφαλος» του 
Βορρά πήρε διαφορά από το ξεκίνημα (7-2 στο 15’ και 9-3 στο 20’) και 
δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο από τους Δραμινούς.

ΑΣΕ Δούκα - Ολυμπιακός 27-37: Πρώτη νίκη για τους 
ερυθρόλευκους
Ο ΑΣΕ Δούκα υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική της 
Handball Premier. Οι ερυθρόλευκοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 
27-37 και πέτυχε το πρώτο θετικό αποτέλεσμα, μετά και την ήττα στην 
πρεμιέρα του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ.
Οι ερυθρόλευκοι είχαν τον έλεγχο του ματς από τα πρώτα κιόλας 
λεπτά, με τη διαφορά στο 20’ να είναι οκτώ βαθμοί, με τους φιλοξε-
νούμενους να έχουν το προβάδισμα με 12-4.

ΕΣΝ Βριλησσίων- Ιωνικός 29-28
Ματσάρα στα Βριλήσσια με την τοπική ομάδα να συνδυάζει το πρώτο 
ματς εντός έδρας στη Handball Premier μετά από 11 χρόνια με μία 
επική ανατροπή και νίκη επί του Ιωνικού ΝΦ με 29-28.
Η ομάδα του Θάνου Τούτση με εξαιρετικό Αντωνιάδη κάτω από τα 
δοκάρια και τον Χερουβείμ να σημειώνει τρία γκολ- καρμπόν από την 
περιφέρεια, ισοφάρισε 28-28 στο 59:48!
Ο Ιωνικός είχε την τελευταία επίθεση του ματς, την οποία όχι μόνο 
δεν εκμεταλλεύτηκε, αλλά αποδείχθηκε καταστροφική, αφού μετά το 
επιθετικό φάουλ, ο Αϊβαλιώτης πέταξε εσκεμμένα τη μπάλα μακριά 
για καθυστέρηση και οι διαιτητές έδωσαν πέναλτι σύμφωνα με τους 
κανονισμούς, το οποίο εκτέλεσε σε νεκρό χρόνο ο αρχηγός Γιώργος 
Πέρρος για το 29-28 μέσα σε έξαλλούς πανηγυρισμούς.
Ο Χερουβείμ με 10 γκολ και ο Χουρσουντιάν με 7 οδήγησαν επιθετικά 
τους γηπέδούχους, ενώ για τον Ιωνικό πρώτος σκόρερ ήταν ο Δελη-
χρήστος με 5 γκολ.
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Η 
Μαρία Σάκκαρη, η οποία πέρασε 
bye στον 2ο γύρο ως Νο1 του τα-
μπλό στο Parma Ladies Open, επι-
βλήθηκε με ανατροπή 2-1 σετ (6-7, 

6-2, 6-3) της Ουκρανής Κατερίνα Μπάιντλ και 
προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του τουρνουά.
Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε (Νο7) με το δεξί τις 
υποχρεώσεις της στο 250άρι χωμάτινο τουρ-
νουά της Πάρμα κόντρα στην προερχόμενη 
από τα προκριματικά Ουκρανή και Νο124 του 
κόσμου, Κατερίνα Μπάιντλ, και επικρατώντας 
με 2-1 σετ (6-7, 6-2, 6-3) πήρε την πρόκριση 
στον τρίτο γύρο.
Η Ελληνίδα και Νο1 του ταμπλό επέστρεψε 
στην ενεργό δράση μετά από τον πρόωρο 
αποκλεισμό της στο US Open, έχοντας στόχο 
να συγκεντρώσει όσους περισσότερους βαθ-
μούς μπορεί, προκειμένου να βρεθεί στην 
8άδα του Race που θα την οδηγήσει στους 
τελικούς της WTA τον ερχόμενο Νοέμβριο 
στο Τέξας. Θυμίζουμε ότι ως Νο1 του ταμπλό 
πέρασε κατευθείαν στον 2ο γύρο του τουρ-
μουά και πλέον προκρίθηκε στις «16» καλύ-
τερες του Parma Ladies Open, όπου θα συνα-
ντήσει μια εκ των Αράντσκα Ρους και Πάνα 
Ουντβάρντι Στον πρώτο της αγώνα στο χώμα 
μετά από τέσσερις μήνες χρειάστηκε ανατροπή 
για να κάμψει την αντίσταση της Νο124 τενί-
στριας του κόσμου μετά από δυο ώρες και 45 
λεπτά μάχης.
Η Μαρία Σάκκαρη, η οποία κάνει πρεμιέρα τη 
Δευτέρα (26/9) στο 250άρι χωμάτινο τουρ-
νουά της Πάρμα, έχασε μια θέση στην κατά-
ταξη της WTA και πλέον βρίσκεται στο Νο7 του 
κόσμου.
Η Ελληνίδα τενίστρια έχασε 304 βαθμούς από 
την παρουσία της στον τελικό του περσινού 
τουρνουά στην Οστράβα, με αποτέλεσμα να 
υποχωρήσει μια θέση με την Αρίνα Σαμπα-
λένκα να περνάει στο Νο6 της κατάταξης.
Αυτή όμως δεν ήταν η μοναδική αλλαγή στο 
Top-10, καθώς η Ανέτ Κόνταβεϊτ (είχε κατακτή-
σει τον τίτλο στην Οστράβα) έπεσε στο Νο4, με 
την Ισπανίδα Πάουλα Μπαντόσα να ανεβαίνει 
στο Νο3 του κόσμου.

Από εκεί και πέρα οι νικήτριες σε Τόκιο και 
Σεούλ, Λιουμντμίλα Σαμσόνοβα και Εκατε-
ρίνα Αλεξαντρόβα κέρδισαν 23 και 21 θέσεις 
αντίστοιχα κάνοντας νέο career-high και με την 
Λευκορωσίδα να είναι πλέον στο Νο23 και τη 
Ρωσίδα στο Νο21.
Από ελληνικής πλευράς και εκτός της Σάκκαρη, 
η Δέσποινα Παπαμιχαήλ κέρδισε 35 θέσεις 
ανεβαίνοντας στο Νο178 του κόσμου, ενώ η 
Βαλετίνη Γραμματικοπούλου έμεινε σταθερή 
στο Νο200.
Άνοδος και για τη Σαπφώ Σακελλαρίδη, η 
οποία ανέβηκε 9 θέσεις σκαρφαλώνοντας 
στο Νο322, η Μάρθα Ματούλα βρέθηκε στο 
Νο557 κερδίζοντας 12 θέσεις, ενώ η Μιχα-
έλα Λάκη ανέβηκε στο Νο668 κερδίζοντας 6 
θέσεις.
Άλμα 12 θέσεων για την Ελένη Χριστοφή που 
βρίσκεται στο Νο780, αλλά και για τη Δήμητρα 
Παύλου που είναι στο Νο877 έχοντας κερδί-
σει 9 θέσεις.

Σταθερά στο Νο6 ο Τσιτσιπάς
Μόνο μια αλλαγή στο Top-10 είχε να παρου-
σιάσει ο ανανεωμένος πίνακας της κατάταξης 
της ATP με τον Γιάνικ Σίνερ να επιστρέφει στην 
κορυφαία 10άδα αφήνοντας εκτός τον Χού-
μπερτ Χουρκάτς. Εκτός αυτού δεν είχαμε καμία 
άλλη μεταβολή στις θέσεις της πρώτης 10άδας, 
με τον Κάρλος Αλκαράθ να παραμένει στο Νο1 
του κόσμου και τον Κάσπερ Ρουντ να ακολου-
θεί στο Νο2. Την πρώτη 5άδα συμπληρώνουν 
οι Ράφα Ναδάλ, Ντανίλ Μεντβέντεφ και Αλε-
ξάντερ Ζβέρεφ ενώ στο Νο6 του κόσμου βρί-
σκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Τον Έλληνα τενί-
στα ακολουθεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς που αναμέ-
νεται να αγωνιστεί στο Τελ Αβίβ, αν και εφόσον 
έχουν σταματήσει οι ενοχλήσεις στον καρπό, 
στο Νο8 είναι ο Κάμερον Νόρι, ενώ στο Νο9 
ο Αντρέι Ρούμπλεφ. Εντυπωσιακή άνοδο είχε 
ο νικητής στο τουρνουά της Μετς, Λορέντζο 
Σονέγκο που βρέθηκε στο Νο45 κερδίζοντας 
20 θέσεις, ενώ 21 θέσεις κέρδισε ο Τζέσον 
Νακασίμα που κατέκτησε το τουρνουά στο 
Σαν Ντιέγκο.

Ο 
Κυριάκος Γιαννόπουλος ανακοί-
νωσε τη συμφωνία με την ΕΡΤ 
για την κάλυψη των πρωταθλη-
μάτων πόλο, ενώ αναφέρθη-

κε και ζήτησε από όλους να συμβάλλουν 
στην προστασία και την περαιτέρω ανά-
δειξη του αθλήματος.
O Πρόεδρος της ΚΟΕ Κυριάκος Γιαννό-
πουλος, με την εναρκτήρια ομιλία του στο 
πλαίσιο της κλήρωσης των πρωταθλη-
μάτων υδατοσφαίρισης Α1 Ανδρών και 
Α1 Γυναικών, ουσιαστικά κήρυξε και επι-
σήμως την έναρξη της νέας αγωνιστικής 
περιόδου στις εγχώριες διοργανώσεις.
Ο Πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπον-
δίας ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία 
με την ΕΡΤ, που θα καλύψει τα δυο μεγάλα 
πρωταθλήματα, από την αρχή μέχρι το 
τέλος τους, αλλά και το Κύπελλο Ελλάδας. 
Ευχαρίστησε τους χορηγούς και τα σωμα-
τεία, τόνισε τη σημασία των διακρίσεων 
των Εθνικών μας ομάδων και ζήτησε από 
όλους να συμβάλλουν στην προστασία 
και την περαιτέρω ανάδειξη του αθλήμα-
τος, του διακεκριμένου προϊόντος, που 
λέγεται υδατοσφαίριση.
Αποκάλυψε, εξάλλου, ότι η διοίκηση της 
ΚΟΕ κινείται και για συμφωνία με χορηγό 
των πρωταθλημάτων πόλο.

Α1 πόλο: Το πρόγραμμα του 
πρωταθλήματος της σεζόν 2022-
23
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του πρω-
ταθλήματος της Α1 πόλο ανδρών το οποίο 
θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους και με τη 
συμμετοχή 16 ομάδων.
Το μεσημέρι της Τετάρτης πραγματοποιή-
θηκε η κλήρωση για το πρωτάθλημα της 
Α1 πόλο ανδρών της νέας αγωνιστικής 
περιόδου.
Σε αυτό θα συμμετάσχουν 16 ομάδες οι 
οποίες θα είναι χωρισμένες σε δύο ομί-
λους των οκτώ. Στη συνέχεια οι ομάδες θα 
χωριστούν εκ νέου ανάλογα με την κατά-
ταξη που έλαβαν.
Οι πρώτοι τέσσερις των δύο ομίλων θα 
σχηματίσουν τον έναν όμιλο και οι υπό-

λοιποι τέσσερις τον άλλον με διπλά παι-
χνίδια. Οι ομάδες κρατούν τη βαθμολο-
γία της πρώτης φάσης και δεν αντιμετω-
πίζουν ομάδες με τις οποίες έπαιξαν στον 
πρώτο γύρο.

Η κλήρωση της πρώτης φάσης
Α όμιλος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο.
Α.Ε.Κ.
ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΥΔΡΑΪΚΟΣ Ν.Ο.
ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ.
Ν.Ο. ΧΙΟΥ
Β όμιλος
Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
Γ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Π.Α.Ο.Κ. DOMUS ERGO
Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
Ν.Ο. ΧΑΝΙΩΝ

Ξεχωρίζουν τα ματς:
29/10/2022
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 
Α.Ο.
5/11/2022
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. - Α.Ε.Κ.
12/11/2022
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. - Α.Ε.Κ.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο.
19/11/2022
Α.Ε.Κ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.
3/12/2022
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.
7/1/2023
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
Σ.Φ.Π.
14/1/2023 
Α.Ε.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο.
21/1/2023
Α.Ε.Κ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.

Tennis

Σάκκαρη - Μπάιντλ 2-1: Νίκη 
με ανατροπή για τη Μαρία 
που προκρίθηκε στον 3ο 
γύρο του τουρνουά της 
Πάρμα

Α1 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ

Γιαννόπουλος: «Να 
προστατεύσουμε και να 
αναδείξουμε το διακεκριμένο 
προϊόν μας που λέγεται 
υδατοσφαίριση»



6330 Σεπτεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

 Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε 
ακόμη μία μεταγραφή, αυτή του 
33χρονου διεθνούς τερματοφύλακα, 
Αλέξανδρου Πασχαλάκη, με τους 
ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την 
απόκτησή του την Πέμπτη (29/9).

Ο 
Ολυμπιακός αποφάσισε να ενι-
σχυθεί και στη θέση του τερμα-
τοφύλακα, ανακοινώνοντας την 
απόκτηση του Αλέξανδρου Πα-

σχαλάκη. Οι Πειραιώτες εξέταζαν από καιρό 
την περίπτωση του 33χρονου γκολκίπερ και 
μπήκαν στη διαδικασία να τον κάνουν δικό 
τους μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Τό-
μας Βατσλίκ (τραυματίστηκε στον 
ώμο στον αγώνα με την Ελβε-
τία).
Ο Πασχαλάκης πέρασε 
από ιατρικά το πρωί 
της Πέμπτης, σ τη 
συνέχεια υπέγραψε 
το συμβόλαιό του 
διάρκειας 1+1, με το 
deal να επισημοποι-
είται το απόγευμα. 
Μάλιστα, ο 33χρο-
νος τερματοφύλακας 
θα μπει στην ευρωπαϊκή 
λίστα των ερυθρόλευκων 
για τα τέσσερα σημαντικά παι-
χνίδια του Europa League, ενώ δεν έχασε 
χρόνο συμμετέχοντας στην προπόνηση της 
Πέμπτης.
Ο 33χρονος διεθνής τερματοφύλακας είχε 
μείνει ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ και τελικά 
ντύθηκε στα ερυθρόλευκα. Στην ομάδα της 
Θεσσαλονίκης αγωνιζόταν από το 2017 και 
στη διάρκεια αυτής της πενταετίας έπαιξε σε 
179 ματς, κατακτώντας το πρωτάθλημα του 
2019 και τρία Κύπελλα (2018, 20129, 2021).
Στην καριέρα του του έχει υπερασπιστεί επί-
σης την εστία του ΠΑΣ Γιάννινα, του Παν-
θρακικού και του Λεβαδειακού. Ο Πασχα-
λάκης ξεκίνησε από τις ακαδημίες της ΑΕΚ, 
ενώ από το 2003 έως το 2005 ήταν σε αυτές 
του Ολυμπιακού.
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την από-
κτηση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Ο 
33χρονος τερματοφύλακας, γεννημένος στις 
28 Ιουλίου 1989, υπέγραψε το νέο του συμ-
βόλαιο και θα συνεχίσει την καριέρα του 

στους «ερυθρόλευκους».
Έχει παίξει σε 148 αγώνες στη Super League 
και είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική 
Ελλάδας, την οποία έχει εκπροσωπήσει 
τρεις φορές.
Στο παρελθόν βρέθηκε στην ακαδημία του 
Ολυμπιακού, ενώ αγωνίστηκε σε Ηλιού-
πολη, Λεβαδειακό, Πανθρακικό, ΠΑΣ Γιάν-
νινα και ΠΑΟΚ».

Η UEFA τιμώρησε τους «Ερυθρό-
λευκους» και έκλεισε τη «Θύρα 7» 
για το ματς με την Καραμπάγκ
Βαριά τιμωρία της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαι-
ρικής Ομοσπονδίας στον Ολυμπιακό, με 
λουκέτο στην «Θύρα 7» ενόψει του ματς με 

την Καραμπάγκ (06/10) και πρό-
στιμο 58.000 ευρώ.

Κλειστή θα είναι η «Θύρα 
7» στο προσεχές ευρω-

παϊκό παιχνίδι του 
Ολυμπιακού με την 
Καραμπάγκ (06/10) 
μετά την τ ιμωρία 
που επέβαλε η UEFA 
στους «Ερυθρόλευ-
κους» για όσα έγι-

ναν στο παιχνίδι με τη 
Φράιμπουργκ.

Σύμφωνα με την σχετική 
ανακοίνωση της ευρωπαϊκής 

ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, οι 
«ερυθρόλευκοι» τιμωρούνται για άναμμα 
πυροτεχνημάτων, ρίψη αντικειμένων και 
χρήση λέιζερ.
Αναλυτικά όσα αναφέρονται από την UEFA:
Το Σώμα Ελέγχου, Δεοντολογίας και Πει-
θαρχικής της UEFA (CEDB) ανακοίνωσε τις 
ακόλουθες αποφάσεις που θα επηρεάσουν 
την προσέλευση οπαδών στους αγώνες της 
UEFA:
Για τον Ολυμπιακό αποφάσισε:
- Να επιβάλει πρόστιμο 50.000 ευρώ στην 
ΠΑΕ Ολυμπιακός και να διατάξει το μερικό 
κλείσιμο του γηπέδου της ΠΑΕ Ολυμπιακός 
(δηλαδή ολόκληρης της Βόρειας κερκίδας) 
κατά τη διάρκεια του επόμενου (1) αγώνα 
της UEFA στον οποίο η ΠΑΕ Ολυμπιακός θα 
παίξει ως οικοδεσπότης, για άναμμα πυρο-
τεχνημάτων, ρίψη αντικειμένων και χρήση 
δεικτών λέιζερ.
- Πρόστιμο 8.000 ευρώ στην ΠΑΕ Ολυ-
μπιακός για απόφραξη δημόσιων δια-
δρόμων

Ολυμπιακός: Επίσημο του 
Πασχαλάκη!
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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! 

Ο 
Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία 
να ξεμουδιάσει απέναντι στην 
δεύτερη ομάδα του, της οποίας 
και επικράτησε με 2-1 στο μεταξύ 

τους φιλικό παιχνίδι.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδωσε φιλικό 
στο «Γ.Καλαφάτης» απέναντι στην Β’ ομάδα 
των «πρασίνων», που προετοιμάζεται κι 
εκείνη για τη συμμετοχή της στο βόρειο 
όμιλο του πρωταθλήματος της Super League 
2. Ο αγώνας διήρκεσε δύο 35λεπτα και νική-
τρια αναδείχθηκε με 2-1 η πρωτοπόρος της 
Superleague 1, παρά τις πολλές απουσίες 
της.
Ο Πούγγουρας άνοιξε το σκορ στα πρώτα 
λεπτά του δευτέρου μέρους με ωραία κεφα-
λιά στο δεύτερο δοκάρι μετά από κόρνερ 
του Μπερνάρντ. Στο 56ο λεπτό ήρθε το 
2-0 για την ομάδα του Σέρβου τεχνικού. Ο 
Βαγιαννίδης έκανε εξαιρετική ατομική προ-
σπάθεια περνώντας δύο αντιπάλους και 
κινούμενος κάθετα προς την περιοχή και 
με ωραίο δυνατό σουτ νίκησε τον Χριστο-
γεώργο κι έκανε το 2-0. Το τελικό 2-1 δια-
μόρφωσε ο Εμπό στην τελευταία φάση του 
αγώνα με υπέροχο σουτ έξω από την περι-
οχή.

Τα Χανιά ανακοίνωσαν την από-
κτηση του Λας Μπανγκουρά
Ο Λας Μπανγκουρά που ήταν πέρσι στη 
Λαμία έγινε και επίσημα κάτοικος Κρήτης 
και παίκτης των Χανιών.
Στην Ελλάδα θα συνεχίσει ο Λας Μπαν-
γκουρά, που αγωνίστηκε στο περσινό δεύ-
τερο μισό της σεζόν στη Λαμία. Ο 30χρονος 
μεσοεπιθετικός ήταν σε προχωρημένες επα-
φές με τα Χανιά που ανακοίνωσαν την από-
κτησή του.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΠΑΕ Χανιά βρίσκεται στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει τη μεταγραφή του Λας 
Μπανγκουρά.
Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός που πέρυσι 
αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Super 

League 1 με την φανέλα της Λαμίας, θα απο-
τελέσει ακόμα μια δυνατή προσθήκη στο 
ρόστερ της ομάδας μας. Ο γεννημένος στις 
30 Μαρτίου 1992 στη Γουϊνέα, είναι διεθνής 
με την Εθνική ομάδα της χώρας από το 2011, 
ενώ έχει και την Ισπανική υπηκοότητα.
Το νέο απόκτημα της ομάδας μας έχει 
μεγάλη εμπειρία και παραστάσεις από την La 
Liga της Ισπανίας, κυρίως με την ομάδα της 
Ράγιο Βαγεκάνο με την οποία έχει 152 συμ-
μετοχές, 9 γκολ και 14 ασίστ. Επίσης στην 
Ισπανία έχει αγωνιστεί σε Γρανάδα, Αλμερία 
και Λούγκο, ενώ έχει περάσει ακόμα από 
Γαλλία (Ρεμς), ΗΠΑ (Βανκούβερ Γουάιτκαπς) 
και Εκουαδόρ (Έμελεκ).
Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνί-
στηκε στη Λαμία, τη μορφή του δανεισμού 
από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, από την οποία 
έμεινε ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι. Με την 
Λαμία ο Λας Μπανγκουρά είχε πέρυσι 18 
συμμετοχές (15 στο πρωτάθλημα και 3 στο 
Κύπελλο) και 1 γκολ.
Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε πολ-
λές επιτυχίες με την ομάδα μας.

Εργοτέλης: Δεν θα συμμετέ-
χει στο Κύπελλο
Ο Εργοτέλης δεν θα έχει 
δικαίωμα συμμετοχής στο 
φετινό Κύπελλο Ελλάδας 
και ως εκ τούτου δεν 
θα γίνει το ματς με τον 
Απόλλωνα Λάρισας.
Στα ερασιτεχνικά οδη-
γήθηκε και επίσημα, 
ουσιαστικά, ο Εργοτέλης 
αφού μετά την πρόσφατη 
ανακοίνωση του ερασιτέ-
χνη πως «φτιάχνει» ομάδα για 
τη Γ’ Εθνική, ήρθε και εκείνη της 
ΕΠΟ όπου επισημποίησε πως δεν θα 
συμμετάσχει στο Κύπελλο.
Ετσι δεν θα γίνει το παιχνίδι του με τον Απόλ-
λωνα Λάρισας, ενώ από την Κρήτη ενημέ-
ρωσε και τη διοργανώτρια αρχή της Super 
League 2 ότι αποσύρονται από το πρωτά-
θλημα.
Η ενημέρωση της ΕΠΟ:
«Ενημερώνουμε ότι απορρίφθηκε η δήλω-
σης συμμετοχής της ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ 
88 στη διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλά-
δος περιόδου 2022 – 2023. Ως εκ τούτου 
ματαιώνεται το προγραμματισμένο για τις 

28/9/2022 παιχνίδι του με τον Απόλλωνα 
Λάρισας για την 3η φάση του κυπέλλου».

Ολυμπιακός Β’: Ο Ιμπαγάσα απο-
χαιρέτησε τους παίκτες, φαβορί 
να τον διαδεχθεί ο Οκκάς
Ο Ιμπαγάσα σύμφωνα με τις τελευταίες πλη-
ροφορίες αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε 
τους παίκτες του Ολυμπιακού Β’ καθώς απο-
χωρεί από τον πάγκο του. Φαβορί για τη 
θέση του ο Οκκάς.
Ο Αριέλ Ιμπαγάσα, μετά από έναν χρόνο στο 
Πρωτάθλημα της Super League 2 σε αυτή τη 
νέα προσπάθεια του Ολυμπιακού Β’ αφήνει 
τη θέση του και επικρατέστερος να αναλάβει 
είναι ο Γιάννης Οκκάς, παλιός παίκτης του 
Ολυμπιακού με θητεία ως προπονητής στις 
μικρές Εθνικές της Κύπρου.
Ο Ιμπαγάσα μεταξύ άλλων επισήμανε προς 
τους παίκτες του Ολυμπιακού Β’: «Έφτασε η 
στιγμή για αλλαγή. Σας αφήνω παιδιά διότι 
αποφασίστηκε να υπάρξει αλλαγή στην 
ομάδα. Έμαθα πολλά από εσάς και από την 
ομάδα, όπως θα μάθω και άλλα πράγματα 
στην πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ για τη 
συνεργασία που είχαμε, για την καλή σας 
στάση και συμπεριφορά και τον επαγγελμα-
τισμό σας». Ο 45χρονος Ιμπαγάσα που έχει 
περάσει μέχρι και από το επιτελείο της α’ 
ομάδας, στον Ολυμπιακό Β’ είχε 32 ματς με 
14 νίκες, 9 ισοπαλίες και 9 ήττες και 40 γκολ 
υπέρ και 31 κατά.

Ο Θωμάς Στράτος ανέλαβε τον Η-
ρόδοτο
Ο 56χρονος Θωμάς Στράτος, πρώην συνερ-
γάτης του Μίχαελ Σκίμπε στην Εθνική Ελλά-
δος, είναι ο νέος κόουτς του Ηρόδοτου.
Ο Θωμάς Στράτος είναι ο νέος τεχνικός του 
Ηρόδοτου, καθώς ο 56χρονος κόουτς ανα-
κοινώθηκε από την ομάδα της Super League 
2 και βρίσκεται ήδη στην Κρήτη.
Με θητεία, μεταξύ άλλων, στο τιμ της Εθνι-
κής Ελλάδος ως συνεργάτης του Μίχαελ Σκί-
μπε, στο παρελθόν έχει εργαστεί και στο επι-
τελείο της Αλ Αϊν και του Ηρακλή.

Στην Επισκοπή ο Κώστας 
Νταμπίζας, γιος του Νί-

κου Νταμπίζα
Ο Κώστας Νταμπίζας που 
είναι γιος του Νίκου Ντα-
μπίζα υπέγραψε στην 
Επισκοπή και θα συνεχί-
σει στην ομάδα της Super 
League 2.

Στην Επισκοπή θα συνε-
χίσει ο Κώστας Νταμπίζας, 

γιος του πρωταθλητή Ευρώ-
πης του 2004 Νίκου Νταμπίζα, 

καθώς ο 22χρονος κεντρικός αμυ-
ντικός που αγωνίζονταν πέρσι στη δεύ-

τερη ομάδα του Παναθηναϊκού υπέγραψε σε 
εκείνη της Super League 2.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΠΑΕ Επισκοπή ανακοινώνει την απόκτηση 
του ποδοσφαιριστή, Κωνσταντίνου Ντα-
μπίζα.
Ο Νταμπίζας αγωνίζεται σε θέση κεντρικού 
αμυντικού. Έχει γεννηθεί στην Αθήνα την 1η 
Δεκεμβρίου το 2000 και το ύψος του είναι 
1.86μ..
Ο Κώστας Νταμπίζας πρωτόπαιξε στις ακα-
δημίες της ΑΕΛ. Μετά τα 15 του χρόνια 

ωστόσο, όταν άρχισε να εξελίσσεται ποδο-
σφαιρικά, τον συναντάμε στην ομάδα Κ17 
του Παναθηναϊκού.
Το 2017-18 δοκιμάζει στην Αγγλία αγωνι-
ζόμενος πρώτα στην Gateshead U19 όπου 
έμεινε εκεί για ενάμισι χρόνο. Τον Ιανουά-
ριο του 2019 αποχωρεί και πηγαίνει στην 
Benfield όπου έμεινε ως τον επόμενο Ιανου-
άριο (2020). Η σεζόν επί της ουσίας διακό-
πτεται λόγω κορονοϊού και την επόμενη 
σεζόν (2020-21) επιστρέφει στα πάτρια 
εδάφη για να αγωνιστεί στον Αστέρα Βάρης 
(Γ’ Εθνική). Πέρυσι (2021-22) αγωνίστηκε 
στον Παναθηναϊκό Β’ (SL2).
Ο σύλλογός μας τον καλωσορίζει και του 
εύχεται πολλές ομαδικές αλλά και ατομικές 
επιτυχίες.
Κ. Νταμπίζας: «Πιστεύω στο πρότζεκτ της 
ομάδας»
Ο Κωνσταντίνος Νταμπίζας, αφού υπέγραψε 
στην ομάδα μας έκανε τις πρώτες του δηλώ-
σεις:
«Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω 
τον ίδιο τον σύλλογο που πίστεψε σ’ εμένα 
και που μου δίνει την ευκαιρία να δείξω τί 
μπορώ να πετύχω. Θέλω πολύ να αγωνιστώ 
και να μπορέσω να πετύχω τόσο τους προ-
σωπικούς μου στόχους όσο και τους στό-
χους της ομάδας.
Πιστεύω πολύ στο πρότζεκτ της ομάδας και 
είμαι αισιόδοξος ότι με δουλειά και σύνεση 
θα καταφέρουμε να διακριθούμε μέσα από 
ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα».

Καλαμάτα: Ανακοίνωσε τον Ασί-
γκμπα
Ο Γκανέζος κεντρικός αμυντικός που είναι 
στην Ελλάδα από το 2013 υπέγραψε στην 
Καλαμάτα και θα συνεχίσει στη «Μαύρη 
Θύελλα».
Παίκτης της Καλαμάτας και επίσημα έγινε 
χθες (27/9) ο Μαρκ Ασίγκμπα, καθώς η 
«Μαύρη Θύελλα» ολοκλήρωσε την από-
κτηση του 30χρονου κεντρικού αμυντικού.
Ο οποίος έχει «ριζώσει» στη χώρα μας 
καθώς ήρθε το 2013 στην Ελλάδα και μεταξύ 
άλλων στο παρελθόν έπαιξε σε Παναχαϊκή, 
Βέροια και Λαμία.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΠΑΕ Καλαμάτα, ανακοινώνει την από-
κτηση του Μαρκ Ασίγκμπα. Του ευχόμαστε 
να είναι υγιής και να έχει μία παραγωγική 
χρονιά στην ομάδα μας.Μάρκ, σε καλωσορί-
ζουμε στην οικογένεια της Μαύρης Θύελλας.

Επιστροφή Γράφα στο Αιγάλεω
Η ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 ανακοινώνει την 
έναρξη συνεργασίας της με τον προπονητή 
Θωμά Γράφα. Ο Θωμάς Γράφας γεννήθηκε 
στο Αιγάλεω στις 10 Φεβρουαρίου 1970 και 
γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα, καθώς είναι 
μόνιμος κάτοικος της πόλη μας και κατά το 
παρελθόν διετέλεσε προπονητής του City, 
τόσο το 2009, όσο και την 2ετία 2019-2021.
Την περσινή αγωνιστική περίοδο την ολο-
κλήρωσε στον Απόλλωνα Λάρισας στη 
Super League 2 και από τον Δεκέμβριο όταν 
και ανέλαβε τα ηνία των Θεσσαλών, τους 
οδήγησε στην παραμονή τους στην κατηγο-
ρία. Κατά το παρελθόν ο 52χρονος τεχνικός 
έχει εργαστεί με επιτυχία σε ΑΕΛ, Απόλλων 
Καλαμαριάς, Ηρακλή Ψαχνών, Κηφισιά,
Πιερικό, Χανιά, Βέροια, Σπάρτη, Τρίκαλα και 
Ολυμπιακό Βόλου.



66 30 Σεπτεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Π
ορτογαλία και Ισπανία έδιναν... τε-
λικό στην Μπράγκα για την πρω-
τιά στο 2ο όμιλο της League A του 
Nations League. Ο αγώνας έμοια-

ζε κομμένος και ραμμένος στα μέτρα των 
γηπεδούχων, όμως στο 88’ ήρθε η ψυχρο-
λουσία από τον Άλβαρο Μοράτα, που επα-
νέφερε τη «ρόχα» στην κορυφή, με συνέ-
πεια να πάρει το «εισιτήριο» για τα playoffs.
Ο αγώνας ήταν γεμάτος σκοπιμότητες και 
η εικόνα του ευνοούσε τους γηπεδού-
χους. Η μπάλα βρισκόταν διαρκώς στα 
πόδια Ισπανών, οι οποίοι όμως όπως και 
στο παιχνίδι με την Ελβετία προ ημερών, 
δεν είχαν τι να την κάνουν. Οι καλές στιγ-
μές που δημιούργησαν ήταν ελάχιστες, 
με τους Πορτογάλους να προσπαθούν να 
χτυπήσουν στην κόντρα και να έχουν δύο 
καλές στιγμές στο 1ο ημίχρονο.
Ο Λουίς Ενρίκε έριξε στη μάχη τους Σέρ-
χιο Μπουσκέτς, Γκάβι, Πέδρι, Γέρεμι Πίνο 
και Νίκο Γουίλιαμς στο 2ο ημίχρονο, έχο-
ντας παρατάξει ένα βασικό σχήμα με 
αρκετούς αναπληρωματικούς. Η εικόνα 
δεν άλλαξε όμως, με την Πορτογαλία να 
μοιάζει πιο επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις 

και να έχει την καλύτερη στιγμή, όταν ο 
Ουνάι Σιμόν σταμάτησε τον Κριστιάνο 
Ρονάλντο.
Στο 88ο λεπτό, η Ισπανία «χτύπησε» την 
Πορτογαλία με το ίδιο νόμισμα. Σε μία αντε-
πίθεση από δεξιά, ο Ντάνι Καρβαχάλ έκανε 
υπέροχη ενέργεια και σέντρα, ο Γουίλιαμς 
με τον... ώμο τροφοδότησε τον Άλβαρο 
Μοράτα που από κοντά έκανε το 1-0 κι 
έστειλε τους Ισπανούς για δεύτερο σερί 
τουρνουά στα τελικά.
Στη μάχη αποφυγής του υποβιβασμού στον 
ίδιο όμιλο, η Ελβετία έκανε το καθήκον της 
απέναντι στην Τσεχία στο Σεν Γκάλεν και με 
το 2-1 άφησε την ομάδα του Γιάροσλαβ Σίλ-
χαβι στην τελευταία θέση που οδηγεί στη 
League B. 
Οι Ρέμο Φρόιλερ και Μπριλ Εμπολό πέτυχαν 
δύο γκολ σε δύο λεπτά στο πρώτο ημίωρο 
του παιχνιδιού και έστρωσαν το δρόμο της 
παραμονής, παρά τη μείωση του σκορ από 
τον Πάτρικ Σικ στο 45’ και τα δύο δοκάρια 
των φιλοξενουμένων. 
Ο Τόμας Βατσλίκ άρχισε βασικός για την 
Τσεχία, όμως έγινε αλλαγή στο ημίχρονο 
λόγω τραυματισμού.

Nations League: Η Ισπανία 
«πάγωσε» την Πορτογαλία στο 88’, 
υποβιβάστηκε η Τσεχία

Η 
Μπαρτσελόνα θα λάβει αποζημί-
ωση από τη FIFA για τον τραυμα-
τισμό του Αραούχο από το Club 
Protection Program, εφόσον ο 

Ουρουγουανός κεντρικός αμυντικός παρα-
μείνει στα πιτς τουλάχιστον για 28 ημέρες.
Η Μπαρτσελόνα «έχασε» τον Ρόναλντ Αρα-
ούχο και τον Ζιλ Κούντε λόγω τραυματι-
σμών με τον τραυματισμό του Ουρουγου-
ανού στόπερ να αποδεικνύεται πιο σοβα-
ρός. Έτσι οι Καταλανοί δικαιούνται αποζη-
μίωση από τη FIFA για τον τραυματισμό του 
23χρονου στόπερ, ενδεχομένως και του 
Κούντε αν παραμείνουν στα πιτς παραπάνω 
από 28 ημέρες.
Η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου 
ίδρυσε το Club Protection Program, προ-
κειμένου οι ομάδες να είναι προστατευμέ-
νες σε περίπτωση που οι παίκτες τραυμα-

τιστούν με τις Εθνικές τους. Για να λάβουν 
αποζημίωση πρέπει να περάσουν 28 μέρες. 
Ως «πρώτη μέρα» ορίζεται εκείνη που ταξι-
δεύει ο παίκτης προς τον σύλλογό του, 
μέχρι και τα μεσάνυχτα της 28ης ημέρας.
Ο Αραούχο τη δεδομένη στιγμή είναι αμφί-
βολος ακόμα και για τη συμμετοχή του 
στο Μουντιάλ, όπως αναφέρει η Mundo 
Deportivo (δεν είναι σίγουρος ο χρόνος 
επιστροφής του), επομένως είναι πολύ 
πιθανό να ξεπεράσει τις 28 ημέρες «παρο-
πλισμού». Η αποζημίωση που μπορούν 
να λάβουν οι ομάδες είναι έως και 20.548 
ευρώ ημερησίως (7.5 εκατ. ευρώ το χρόνο).
Η αποζημίωση που δικαιούνται οι ομά-
δες είναι με βάση τον σταθερό μισθό του 
και όχι κάποια μπόνους και θα σταματήσει 
να χορηγείται όταν ο Αραούχο επιστρέψει 
στην προπόνηση.

Μπαρτσελόνα: Η FIFA θα αποζημιώσει 
τους Καταλανούς για τον τραυματισμό 
του Αραούχο

Μάντσεστερ Σίτι: «Δένει» τον 
Φόντεν μέχρι το 2028 με μυθικό 
συμβόλαιο

Η 
Μάντσεσ τερ Σίτ ι ήρθε σε 
συμφωνία με τον Φιλ Φό-
ν τεν γ ια να επεκτείνε ι το 
συμβόλαιό του μέ χρι το 

καλοκαίρι του 2028, με τον Άγγλο 
μεσοεπιθετ ικό να γ ίνε ται ο τρίτος 
πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης των 
«πολιτών» πίσω από τους Χάλαν τ 
και Ντε Μπρόινε.
Η Μάν τσεσ τερ Σίτ ι αποφάσισε να 
επεκτε ίνε ι το συμβόλαιο του Φιλ 
Φόν τεν μέχρι το 2028, με τ ις δύο 
πλευρές να έρχονται σε συμφωνία 
με το football insider, κάνοντάς τον 
έναν εκ των πιο ακριβοπληρωμένων 
παικτών στο γαλάζιο ρόστερ.
Ο Άγ γλος  διεθνής  μεσοεπιθε τ ι -
κός συμφώνησε να λάβει περίπου 

85 εκατ. ευρώ σ το νέο συμβόλαιό 
του, ενώ οι μηνιαίες απολαβές του 
θα ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο 
ευρώ. 
Το μόνο που απομένε ι  ε ίνα ι  να 
γ ίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις, 
μιας και η συμφωνία είναι στο τρα-
πέζι.
Με το νέο συμβόλαιο ο Φόντεν θα 
έχε ι «μπροσ τά του» σε απολαβές 
μόνο τους Έρλινγκ Χάλαντ και Κέβιν 
Ντε Μπρόινε. Τη φετινή σεζόν έχει 
«γράψε ι» ήδη 10 συμμε τοχέ ς σε 
όλες τις διοργανώσεις, με απολογι-
σμό τρία γκολ και δύο ασίστ. Συνο-
λικά με τη φανέλα της Σίτι έχει από 
48 γκολ και 35 ασίστ σε 179 συμμε-
τοχές.

Nations League: Η Ιταλία πήρε 
την πρωτιά από την Ουγγαρία, 
χορταστική ισοπαλία για Αγγλία και 
Γερμανία

Ο 
«τελικός» του 3ου ομίλου στη 
League A του Nations League 
έληξε με νικήτρια την Ιταλία, η 
οποία προσπέρασε την ύστατη 

στιγμή την Ουγγαρία και κέρδισε το 
δικαίωμα να συμμετάσχει στο Final Four 
για το τρόπαιο της διοργάνωσης.
Το παιχνίδι στη Βουδαπέστη ήταν ισορ-
ροπημένο, με τη «σκουάντρα ατζούρα» 
να προηγείται στο 27’ με τον Τζιάκομο 
Ρασπαντόρι να εκμεταλλεύεται λάθος της 
άμυνας.
Με την έναρξη του 2ου μέρους, ο Τζιαν-
λουίτζι Ντοναρούμα έκανε τρεις επεμβά-
σεις στην ίδια φάση και κράτησε ανέπαφη 
την εστία του, με τους συμπαίκτες του να 
δικαιώνουν την προσπάθειά του στην 
επόμενη φάση.
Ο Φεντερίκο Ντιμάρκο έκανε το 2-0 και 
«κλείδωσε» τη νίκη για τους φιλοξενού-
μενους, που στη συνέχεια υπέφεραν αλλά 
κράτησαν το υπέρ τους προβάδισμα.
Αγγλία και Γερμανία είχαν μόνο το γόητρο 
για να αγωνιστούν στο «Γουέμπλεϊ» και 
τελικά προσέφεραν ένα χορταστικό ημί-
χρονο, με ανατροπές και ισοπαλία 3-3. 
Το 1ο μέρος θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα, 
αφού δεν είχε πολλά πράγματα πλην ενός 
τετ α τετ του Ραχίμ Στέρλινγκ που απέ-

κρουσε ο Μαρκ Αντρέ τερ Στέγκεν.
Με τη σέντρα του 2ου ημιχρόνου, οι παί-
κτες του Χάνσι Φλικ πήραν τον έλεγχο κι 
άρχισαν να δοκιμάζουν την άμυνα των 
«τριών λιονταριών».
Ο Χάρι Μαγκουάιρ που αποδοκιμάστηκε 
πριν από τη σέντρα αποδείχθηκε ξανά ο 
πιο αδύναμος κρίκος. Αρχικά έκανε λάθος 
στο 52ο λεπτό, το οποίο επιχείρησε να 
διορθώσει αλλά υπέπεσε σε πέναλτι με 
τον Ιλκάι Γκιντογάν να κάνει το 1-0. Στο 
67’ έχασε την κατοχή προκαλώντας την 
αντεπίθεση των Γερμανών για το 2-0 από 
τον Κάι Χάβερτς.
Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ πέρασε σ τον 
αγώνα τους Μπουκαγιό Σακά και Μέισον 
Μάουντ στο ίδιο λεπτό, κίνηση που απο-
δείχθηκε κομβική για μία μεγάλη ανα-
τροπή.
Στο 71’ ο Λιουκ Σο και στο 75’ ο Μάουντ 
έφεραν το παιχνίδι στα ίσια, ενώ στο 83’ 
ο Νίκο Σλότερμπεκ ανέτρεψε τον συμπαί-
κτη του στην Ντόρτμουντ, Τζουντ Μπέ-
λιγχαμ, με τον Χάρι Κέιν να εκτελεί το 
πέναλτι και να φέρνει τα πάνω κάτω.
Όμως ακόμα ένα λάθος των Άγγλων, του 
Νικ Πόουπ αυτήν τη φορά, έφερε το 3-3 
του Χάβερτς και απέτρεψε την πρώτη νίκη 
των Άγγλων στο τουρνουά.
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Η Εθν ική ομάδα με ν ίκη επί της Ελ λάδας (1-0) έμε ινε 
«ζωντανή» γ ια παραμονή σ το δεύτερο όμιλο της τρίτης 
κατηγορίας του Nations League.
Οι παίκτες του Τιμούρ Κετσπάγια που έκανε ποδαρικό στον 
πάγκο της Εθνικής Κύπρου, έπαιξαν παθιασμένα και με 
ένα υπέροχο τέρμα του Τζιωνή (18΄) πήραν το ζητούμενο, 

«σπάζοντας» το αήττητο της ομάδας του Γκουστάβο Πογιέτ που 
έφυγε από την «ΑΕΚ Αρένα» με σκυμμένο το κεφάλι, καθώς η 
αντίδραση από τους φιλοξενούμενους δεν ήρθε ποτέ!
Με τον καλύτερο τρόπο καταγράφηκε το ντεμπούτο του Ρομπέρζ 
στην αρχική ενδεκάδα, ο οποίος ήταν ηγετικός στην αμυντική 
γραμμή, ενώ και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές ήταν εξαιρετικοί, 
κόντρα σε ένα ποιοτικό σύνολο. Δοκάρι για τον Φούντα (63΄), 
φοβερές χαμένες ευκαιρίες από Λοΐζου και Πιέρο στο πρώτο 
μέρος.

ΤΟ ΜΑΤΣ:
Στο πρώτο ημίχρονο η Εθνική μας μπήκε κάπως «μουδιασμένα», 
με την Ελλάδα να δημιουργεί την πρώτη φάση σ τα καρέ του 
Παναγή. Ο Δουβίκας ύστερα από σέντρα (4΄) αστόχησε από πλε-
ονεκτική θέση, ενώ λίγο αργότερα, το γύρισμα του Μπακασέτα, 
έδιωξε σε κόρνερ ο πορτιέρο της Ομόνοιας.
Στη συνέχεια το συγκρότημα του Τιμούρ Κετσπάγια βρήκε την 
ισορροπία και κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά τον Βλαχο-
δήμο. Το «καμπανάκι» ήχησε στο πλασέ του Λοΐζου (17΄ ) που 
πέρασε σύριζα εκτός δοκαριών, ενώ το 1-0 «γράφτηκε» με το 
έξοχο τελείωμα του Τζιωνή (18΄), ύστερα από κάθετη μπαλιά του 
Κάστανου. Ο ταλαντούχος άσος που δοκιμάζει τη τύχη στο MLS, 
έβαλε μπροστά την Κύπρο και οδήγησε τους φιλάθλους στα… 
ουράνια, οι οποίοι γέμισαν κάθε γωνία της «ΑΕΚ Αρένα».
Το σύνολο του Γκουστάβο Πογιέτ προσπάθησε να αντιδράσει, 
όμως η αμυντική γραμμή της Εθνικής «κράτησε» μακριά τους 
παίκτες της Ελλάδας και μάλισ τα με σχετ ική άνεση, καθώς η 
μοναδική ευκαιρία που καταγράφηκε, ήταν το σουτ του Πέλκα 
(21΄ ) που έδιωξε σε κόρνερ ο Παναγή. Στην αμέσως επόμενη 
φάση του αγώνα, ο Πιέρος Σωτηρίου (23΄ ) θα μπορούσε να 
σημειώσει το δεύτερο τέρμα για την ομάδα μας, όμως ο Βλαχο-
δήμος απομάκρυνε τη μπάλα με δυσκολία. Το 1-0 διατηρήθηκε 
ως το φινάλε του ημιχρόνου, με τον Τιμούρ Κετσπάγια να είναι 
ικανοποιημένος.
Στο δεύτερο μέρος, η Ελλάδα μπήκε δυνατά, διεκδίκησε την ισο-
φάριση, όμως οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής ανταποκρίθηκαν 
στις προκλήσεις. Ο γρήγορος ρυθμός των πρώτων λεπτών στη 
συνέχεια «έσβησε», με την Ελλάδα να χάνει μοναδική ευκαιρία 
με το σουτ του Φούντα (63΄) που βρήκε το δοκάρι της εστίας του 
Παναγή. Ο Κετσπάγια με κινήσεις ματ από τον πάγκο, ηρέμησε το 
ματς, το οποίο έφτασε ως το 80΄ με το 1-0 υπέρ μας. Το τελευταίο 
δεκάλεπτο ήταν κρίσιμο για το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρό-
τημα», καθώς μόνο με τους τρεις βαθμούς έπαιρνε ζωή ως την 
τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου.
Τελικά, οι τρεις βαθμοί μπήκαν στο… «σακούλι», με την Εθνική 
να μένει «ζωντανή» ως τη «μάχη» με το Κόσοβο σε λίγες ημέρες. 
Αν η ομάδα του Κετσπάγια φέρει καλύτερο αποτέλεσμα από τη 
Β. Ιρλανδία, παραμένει στη τρίτη κατηγορία του Nations League.

Το όνειρο έγινε… εφιάλτης στην Πρίστινα, με 
την Εθνική ομάδα να γνωρίζει την συντριβή με 
5-1 από το Κόσοβο.

Μ
ε την ήττα αυτή η εθνική μας πάει στα 
μπαράζ για να αποφύγει την διαβάθμιση 
στην Δ’ κατηγορία, εκεί όπου θα αντιμε-
τωπίσει το Γιβραλτάρ.

Οι διεθνείς μας μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, έχασαν 
μία μεγάλη ευκαιρία με τον Λοΐζου στο 1ο λεπτό, όμως 
από εκεί και πέρα, οι Κοσοβάροι ήταν οι απόλυτοι 
κυρίαρχοι του αγώνα. Στο 22′ άνοιξαν το σκορ με τον 
Μουσλίγια και στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων έγινε 
το 2-0 με τον Ρουντχανί.
Ο Κετσπάγια προσπάθησε να αλλάξει πράγματα στην 
ανάπαυλα, ρίχνοντας στον αγώνα τους Χριστοφή και 
Χαραλάμπους, όμως με το που ξεκίνησε το Β’ μέρος, 
το Κόσοβο σημείωσε και τρίτο γκολ με τον Ρασάνι. 
Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Μουρίκι στο 52′ έκανε 
το 4-0.
Η Εθνική μας μείωσε με τον Ρομπέρζ 
στο 81′, αλλά τρία λεπτά αργότερα, 
ο Μουρίκι έγραψε το τελικό 
Κόσοβο – Κύπρος 5-1.

Κετσπάγια: «Δυστυ-
χώς δεν ανταποκρι-
θήκαμε»
Οι δηλώσεις του Τιμούρ 
Κετπάγια, μετά την βαριά 
ήττα από το Κόσοβο.
Αναλυτικά όσα είπε ο προ-
πονητής της Εθνικής ομάδας:
«Είναι δύσκολο να μιλάς μετά 
από τέτοια ήττα. Πιστεύαμε πως 
σαν ομάδα αξίζαμε κάτι περισσό-
τερο, μετά το πρώτο παιχνίδι που παί-
ξαμε. Δυστυχώς δεν ανταποκριθήκαμε. Δεν 
δούλεψε τίποτα, ούτε η μεσαία γραμμή, ούτε η επί-
θεση, παρά το ότι είχαμε την πρώτη φάση στο παιχνίδι. 
Είναι δύσκολο να παίξουμε δύο παιχνίδια σε τέσσερις 
μέρες, δεν είναι έτοιμοι γι αυτά τα παιχνίδια, ειδικά οι 
νέοι παίκτες που έχουμε στην ομάδα. Βλέπετε έχουμε 
πολλούς νέους παίκτες που θα μάθουν πολλά πράγ-
ματα. Είμαστε απογοητευμένοι, αλλά η προσπάθεια 
συνεχίζεται. Περιμένουμε την επόμενη διοργάνωση, 
θα έχουμε και φιλικά παιχνίδια, να δούμε άλλα πράγ-
ματα, άλλους παίκτες, ούτως ώστε να ξέρουμε ποιοι 
θα μας δώσουν την χαρά που είχαμε τις προηγούμε-
νες ημέρες».
Στις 9 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση 
των προκριματικών του Euro 2024, με την Εθνική μας 
ομάδα να περιμένει αντιπάλους.
Τα γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση της Φραν-

κφούρτης είναι επτά. Ένα εξ αυτών, το γκρουπ του 
Nations League, περιλαμβάνει τις τέσσερις ομάδες που 
θα βρεθούν στο Final Four του τουρνουά τον Μάρτιο 
του 2023 (Κροατία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία) και οι 
οποίες θα τοποθετηθούν επικεφαλής σε όμιλο πέντε 
ομάδων, ώστε να έχουν δύο λιγότερες αγωνιστικές στο 
πρόγραμμά τους για να μπορούν να δώσουν τα παιχνί-
δια του Final Four. Από την κλήρωση θα σχηματιστούν 
δέκα προκριματικοί όμιλοι, με τους επτά εξ αυτών να 
απαρτίζονται από πέντε ομάδες και τους υπόλοιπους 
τρεις να έχουν από έξι ομάδες. Στην τελική φάση προ-
κρίνονται οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου, καθώς και τρεις 
ομάδες από το Nations League που δεν θα τερματί-
σουν σε αυτές τις δύο πρώτες θέσεις. Η 24η ομάδα (ή 
η πρώτη χρονικά) είναι η Γερμανία, που προκρίθηκε 
απευθείας ως διοργανώτρια.
Στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας περιλαμβάνονται έξι 
ομάδες, οι οποίες θα τοποθετηθούν επίσης επικεφα-
λής σε κάποιον προκριματικό όμιλο. Το 2ο, το 3ο, το 4ο 

και το 5ο γκρουπ δυναμικότητας αποτελείται 
από δέκα ομάδες έκαστο, ενώ στο 6ο 

γκρουπ υπάρχουν τρεις ομάδες, για 
τους τρεις ομίλους που θα περι-

λαμβάνουν έξι ομάδες.
Η θέση της Κύπρου είναι γνω-
στή εδώ και καιρό, αφού θα 
βρεθεί στο 5ο γκρουπ δυνα-
μικότητας, λόγω της θέσης 
της στο Nations League. Για 
την κλήρωση αυτή, η UEFA 
χρησιμοποιεί την τελική κατά-

ταξη του Nations League 2022-
2023.

Μαζί της θα είναι στο ίδιο 
γκρουπ δυναμικότητας είναι η 

Σλοβακία, η Βόρεια Ιρλανδία, η Λευ-
κορωσία, η Λιθουανία, το Γιβραλτάρ, η 

Εσθονία, η Λετονία, η Μολδαβία και η Μάλτα, 
δηλαδή χώρες με τις οποίες δεν μπορεί να κληρωθεί.
Τα γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του 
Euro 2024
Δανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ουγγαρία, Ελβετία, Πολω-
νία + Ολλανδία, Κροατία, Ισπανία, Ιταλία (ως γκρουπ 
Nations League)
Γαλλία, Αυστρία, Τσεχία, Αγγλία, Ουαλία, Ισραήλ, 
Βοσνία, Σερβία, Σκωτία, Φινλανδία
Ουκρανία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σλοβενία, Ιρλανδία, 
Αλβανία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σουηδία, Αρμενία
Γεωργία, Ελλάδα, Τουρκία, Καζακστάν, Λουξεμ-
βούργο, Αζερμπαϊτζάν, Κόσοβο, Βουλγαρία, Νησιά 
Φερόε, Βόρεια Μακεδονία
Σλοβακία, Βόρεια Ιρλανδία, Κύπρος, Λευκορωσία, 
Λιθουανία, Γιβραλτάρ, Εσθονία, Λετονία, Μολδαβία, 
Μάλτα

Kόσοβο - Κύπρος 5-1: Απόλυτη 
κατάρρευση στην Πρίστινα

Κύπρος – Ελλάδα 1-0: Πήρε το 
ζητούμενο στο ντεμπούτο του 
Τιμούρ
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αθλητικά

Η ώρα του Super Cup (1-2/10) πλησιάζει, εκεί 
όπου Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Προμηθέας 
και Κολοσσός θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο 
της χρονιάς στην Ρόδο, με τον ΕΣΑΚΕ να γνωστο-
ποιεί το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνω-
σης, καθώς και το κανάλι που θα καλύψει τηλεο-
πτικά την διοργάνωση.
Όπως λοιπόν έγινε γνωστό, ο πρώτος ημιτελι-
κός, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Κολοσσό, 
θα διεξαχθεί το απόγευμα της 1ης Οκτωβρίου 
(17:00, ΕΡΤ3) και ο δεύτερος ημιτελικός, ανά-
μεσα σε Ολυμπιακό και Προμηθέα θα διεξα-
χθεί τέσσερις ώρες αργότερα (21:00, ΕΡΤ3). Μία 
ημέρα αργότερα, τις ίδιες ώρες, θα διορ-
γανωθούν Μικρός και Μεγάλος 
τελικός.

Αναλυτικά το 
πρόγραμμα του 
Super Cu p με ώρες 
Ελλάδος:
Σάββα το  1  Οκ τ ω -
βρίου
Πρώτος ημιτ ε λικός 
(17:00):  Παναθηνα-
ϊκός  –  Κολοσσός  H 
Hotels ΕΡΤ3
Δ ε ύ τ ε ρ ο ς  η μ ι τ ε λ ι κό ς 
(21:00): Ολυμπιακός-Προ-
μηθέας ΕΡΤ3
Κυριακή 2 Οκτωβρίου
Μικρός τελικός (17:00-ΕΡΤ3)
Τελικός (21:00-ΕΡΤ3)

Η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:
«Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή 
του Super Cup 2022 by aegean islands στη Ρόδο 
έχει ξεκινήσει και σε αυτό το πλαίσιο επιση-
μοποιήθηκαν οι ώρες των αναμετρήσεων για 
το ερχόμενο Σαββατοκύριακο καθώς θα διεξα-
χθούν στις 17:00 και στις 21:00 και θα καλυ-
φθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ3. Συνεχίζεται η 
διάθεση των εισιτηρίων από τα γραφεία της ΚΑΕ 
Κολοσσός H Hotels...

Σάββατο 1 Οκτωβρίου
Πρώτος ημιτελικός (17:00): Παναθηναϊκός – 
Κολοσσός H Hotels ΕΡΤ3
Δεύτερος ημιτελικός (21:00): Ολυμπιακός-Προ-

μηθέας ΕΡΤ3

Κυριακή 2 Οκτωβρίου
Μικρός τελικός (17:00-ΕΡΤ3)
Τελικός (21:00-ΕΡΤ3)

Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων
Η διάθεση των εισ ιτηρίων γ ια το Super Cup 
2022 by aegean islands συνεχίζεται από τα γρα-
φεία της ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels στην Πλατεία 
Βρούχου 1 σ την Ρόδο μέχρι την Παρασκευή 
(30/9) από τις 10:00 έως τις 15:00 και το Σάβ-
βατο (1/10) από 10:00-13:00.

Τα εισιτήρια – που ισχύουν και τις δύο 
ημέρες της διοργάνωσης – τιμώ-

ν ται 100 (γ ια τ ις κεν τρικές 
θύρες) και 80 (για τις πλα-

ϊνές θύρες) ευρώ και τα 
παιδικά (γ ια ηλικ ίε ς 
από 6 έως 16 ε τών) 
70 και 50 ευρώ.
Η αγορά των ε ισ ι-
τηρίων αλλά και η 
ε ίσοδος σ τ ις  δύο 
ημέρε ς του τουρ-

νουά θα γ ίν ε ι  με 
τ α υ τ ο π ρ ο σ ω π ί α 

(ασ τ υ νομ ική  τ αυ τ ό -
τητα ή διαβατήριο). Συνε-

πώς τα εισιτήρια είναι ονομα-
στικά, ενώ στην είσοδο θα γίνεται 

σωματικός έλεγχος από την Αστυνομία. 
Απαγορεύονται τα διακριτικά ομάδων.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Ατόμων 
με Αναπηρία (ΑμεΑ), τα οποία αν τ ιμε τωπί-
ζουν κινητικά προβλήματα και χρησιμοποιούν 
για το λόγο αυτό ειδικά αμαξίδια μπορούν να 
δηλώνουν την κράτηση της θέσης τους στο mail 
esake@esake.gr
Ακολούθως και αφού πιστοποιείται πως είναι 
ΑμεΑ, το όνομά τους θα καταγράφεται στη σχε-
τική λίστα με σειρά προτεραιότητας μέχρι και 
την κάλυψη του αριθμού των θέσεων. Μετά την 
κάλυψη των θέσεων θα εκδοθεί σχετική ενημε-
ρωτική ανακοίνωση προκειμένου να αποφεύ-
γεται η προσέλευση περισσοτέρων ΑμεΑ στο 
γήπεδο και ως εκ τούτου η ταλαιπωρία τους, 
καθώς δεν θα υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέ-
τησης».

Super Cup: Το αναλυτικό πρόγραμμα 
της διοργάνωσης, οι ώρες και το 
κανάλι μετάδοσης

Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα του Super Cup (1-2/10) με την συμμετοχή Ολυμπιακού, 
Παναθηναϊκού, Προμηθέα και Κολοσσού, καθώς και το κανάλι που θα καλύψει τηλεοπτικά την 
διοργάνωση.

Παναθηναϊκός - Αρμάνι 
Μιλάνο 64-77: Είχε 
δυνάμεις και καλά 
ποσοστά για τρεις 
περιόδους

Εν αντιθέσει με ό,τι έγινε στο 
φιλικό με την Αναντολού Εφές, 
απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, 
ο Παναθηναϊκός δεν ήταν εξί-
σου αποτελεσματικός στην επί-
θεση. Κι αυτό έκανε, εν τέλει, 
τη διαφορά. Η ομάδα του Έτορε 
Μεσίνα επιβλήθηκε εκείνης του 
Ντέγιαν Ράντονιτς (77-64) στο 
ΟΑΚΑ, κατακτώντας τον τίτλο 
στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» 
που διεξήχθη για τέταρτη σεζόν.
Πολλά τα μαθήματα που πήραν 
οι πράσινοι αυτό το διήμερο 
(και δη στον τελικό του φιλικού 
τουρνουά), δεδομένου πως πρό-
κειται για μια ομάδα με πολλά 
νέα πρόσωπα, τα οποία όμως 
ξέρουν πως σε μια βδομάδα θα 
διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο 
της σεζόν -αυτό του Super Cup 
στη Ρόδο.
Εν αναμονή βέβαια της έντα-
ξης τόσο του Μάριους Γκριγκό-
νις όσο και του Ματέους Πονί-
τκα (ήταν στο ΟΑΚΑ) στις προ-
πονήσεις και, εν συνεχεία, 
στο rotation για να αυξηθούν 
αισθητά οι επιλογές του Ντέγιαν 
Ράντονιτς.

Ο αγώνας
Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε 
να ελέγξει τον ρυθμό στα πρώτα 
λεπτά, με τον Νέιτ Γουόλτερς σε 
ρόλο κουμανταδόρου. Παρά 
τις πολλές απουσίες που είχε 
όμως, η Αρμάνι Μιλάνο έδειξε 
πιο συνεπής στις δύο πλευρές 
του παρκέ. Οι φιλοξενούμενοι 
πήραν μικρό προβάδισμα στα 
πρώτα λεπτά (12-15 στο 8’), αλλά 
μέχρι το φινάλε της πρώτης περι-
όδου αυτόι είχε κάνει... φτερά, 
με τον Αρτούρας Γκουντάιτις να 
σκοράρει σχεδόν με την εκπνοή 
για το πράσινο προβάδισμα (20-
18 στο 10’).
Ο Ντέγιαν Ράντονιτ ς περιό-
ρισε το rotation σε σχέση με το 
πρώτο φιλικό στο «Παύλος Γιαν-

νακόπουλος» (δείγμα ότι πλέον 
ήθελε να προετοιμαστεί καλύ-
τερα εν όψει του Super Cup), με 
το ντέρμπι να συνεχίζεται και 
τον χαμηλό ρυθμό να αποτελεί 
τον κανόνα της φιλικής αναμέ-
τρησης.Το καλό τελευταίο δίλε-
πτο των κόκκινων αρκούσε 
για να τους δώσει το προβάδι-
σμα με μια καλή διαφορά (33-
40 στο 20’) στην ανάπαυλα, με 
τον Έτορε Μεσίνα να βλέπει τον 
Τομάσο Μπαλντάσο να προσφέ-
ρει πολλά περισσότερα απ ότι 
συνήθως (8 πόντοι).
Στο δεύτερο μέρος, ο ρυθμός 
του αγώνα έπεσε σημαντικά, 
με τους παίκτες των ομάδων να 
καταναλώνουν περισσότερη 
ενέργεια στην άμυνα παρά στην 
επίθεση. Αυτό επηρέασε την 
ποιότητα του φιλικού, με την 
Αρμάνι Μιλάνο πάντως να δια-
τηρεί το προβάδισμα. Έστω και 
μικρό.
Με τον Μπίλι Μπάρον να ανα-
λαμβάνει δράση πλέον, οι φιλο-
ξενούμενοι βρέθηκαν στο +6 
(45-51 στο 27’), μεγαλώνο-
ντας τη διαφορά λίγο ακόμη 
στις αρχές της τέταρτης περιό-
δου. Το +10 (53-63 στο 32’) ήταν 
ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει 
η ομάδα του Έτορε Μεσίνα ως 
τότε, την ώρα που ο Ντέγιαν 
Ράντονιτς επιχειρούσε -μέσω 
συνεχόμενων αλλαγών- να βρει 
ένα λειτουργικό σχήμα για να 
κυνηγήσει την ανατροπή.
Όσο όμως τα περιφερειακά σουτ 
κατέληγαν στο σίδερο, ήταν 
αδύνατο για τον Παναθηναϊκό 
να μαζέψει ή να ανατρέψει το 
ιταλικό προβάδισμα. Αντίθετα, 
η Αρμάνι Μιλάνο ήταν πολύ πιο 
ουσιαστική (κυρίως κοντά στο 
καλάθι) και διατήρησε τη δια-
φορά ασφαλείας, φτάνοντας 
δίχως πρόβλημα στη νίκη - τίτ-
λος στο «Παύλος Γιαννακόπου-
λος».
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Ελλάδα - Β. Ιρλανδία 3-1:Ελλάδα - Β. Ιρλανδία 3-1:
Επιστροφή στις νίκες μεΕπιστροφή στις νίκες με
μπαλάραμπαλάρα σελ. 61σελ. 61 σελ. 68σελ. 68

Σάκκαρη - Μπάιντλ Σάκκαρη - Μπάιντλ 
2-1: Νίκη με ανατροπή 2-1: Νίκη με ανατροπή 
για τη Μαρίαγια τη Μαρία

Super Cup: Το αναλυτικό Super Cup: Το αναλυτικό 
πρόγραμμα της πρόγραμμα της 
διοργάνωσηςδιοργάνωσης

σελ. 62σελ. 62
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