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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Το ΜΕΓΑ λάθος του 
Έλληνα είναι πως 
όταν κοιτάζεται 
στον καθρέπτη, 

πάντα βλέπει ή το 
Μεγαλέξανδρο, ή 
τον Κολοκοτρώνη 

ή τον Ωνάση... 
Ποτέ τον 

Καραγκιόζη...

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Άλλη μία εβδομάδα παρεΐτσα 

να τα πούμε και να μάθουμε τι 

γίνεται στην όμορφη παροικία 

μας, αλλά και για τα ελληνικά και παγκόσμια 

νέα. Μπήκαμε στον Οκτώβρη και κάπου 

γενικά μαζευόμαστε στα σπίτια μας με φυσικό 

επακόλουθο περισσότερες ώρες τηλεόρασης 

και δόξα τω Θεώ εδώ στην διασπορά και στο 

Τορόντο είμαστε τυχεροί που έχουμε ένα 

αυτόνομο κανάλι κι όχι από εκατοντάδες 

κομπιούτερ κι έχουμε την ευκαιρία να 

απολαμβάνουμε ότι έχουν και τα αδέλφια 

μας στην Ελλάδα.

Τα τελευταία νέα είναι ότι το «Mega Cosmos» 

υπέγραψε με τον Γιάννη Μανιατάκο, 

ιδιοκτήτη του Odyssey TV, και θα 

απολαμβάνετε σειρές, ταινίες, ποδόσφαιρο 

κλπ από το πλούσιο πρόγραμμα του. Φυσικά, 

θα πρέπει να έχετε το Rogers ή Bell. Καλή 

διασκέδαση!

Τώρα στα ελληνοτουρκικά ούτε προβλέψεις 

δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί με την τρέλα 

και την ανωμαλία του ψευτοσουλτάνου 

Ερντογάν κι η επιστήμη έχει σηκώσει τα 

χέρια ψηλά. Φυσικά, θα πρέπει όλες οι 

πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδος κι ειδικά 

ο λαός να είναι ενωμένος και ψυχολογικά 

προετοιμασμένος για οποιαδήποτε σπίθα 

ανάψει, που μπορεί να έχει απρόβλεπτες 

διαστάσεις.

Καλοί μου αναγνώστες, δυστυχώς φτάσαμε 

σε εποχές που πλέον δεν μπορούμε να 

κάνουμε σχέδια, όχι για του χρόνου, αλλά 

ούτε για αύριο. Για αυτό να είμαστε κοντά 

και να υποστηριζόμαστε όσο μπορούμε 

περισσότερο. 

Τώρα, πηγαίνοντας στο θέμα των 

γυναικοκτονιών και γενικά των εγκλημάτων 

μεταξύ των οικογενειών έχει πάρει 

ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Σπίτια κλείνουν, 

μικρά παιδιά δολοφονούνται από ανώμαλους 

ψυχοπαθείς που κυκλοφορούν ελεύθεροι 

ανάμεσα μας. Και η συμβουλή που θέλω να 

δώσω σε εσάς ευγενικοί μου αναγνώστες 

ακόμα και οι πιο μικρή αφορμή που θα σας 

τύχει στον δρόμο οδηγώντας ή πεζοί, δώστε 

τόπο στην οργή και φύγετε. Δεν μπορείτε 

να τα βάλετε με το τρελό μυαλό κάθε 

ψυχοανώμαλου που κυκλοφορεί χωρίς να 

υπολογίζει ούτε την ζωή του, πόσο μάλλον 

των άλλων. Κάνε, λοιπόν, το κορόιδο, κάνε το 

σταυρό σου και προχώρα.

Δεν ξέρω τι να σας πω, γιατί με την 

δημοσιογραφική δουλειά που κάνουμε αλλά 

και ότι μαθαίνουμε αμέσως μα δημιουργεί 

και σε εμάς διάφορα συναισθήματα, γιατί 

πάνω από όλα είμαστε άνθρωποι. Καλά μου 

φιλαράκια, να είστε καλά σε όποιο σημείο του 

πλανήτη και να ζείτε και περνάτε καλά με τα 

αγαπημένα σας πρόσωπα.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

To πρόγραμμα του MEGA COSMOS στο 
ODYSSEY TV του Γιάννη Μανιατάκου
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επικαιρότητα

Αναστασιάδης στην Πράγα: Να τελειώνουν τα δύο μέτρα και δύο σταθμά 
για την Τουρκία 

Σ
το Κυπριακό και στις συνεχιζόμενες απειλές της Τουρ-
κίας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλά-
δας, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε παρέμβαση του στις 

εργασίες της Συνάντησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινό-
τητας που πραγματοποιούνται σήμερα στην Πράγα με τη 
συμμετοχή συνολικά 44 ηγετών από κράτη της ευρωπαϊκής 
ηπείρου.
Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Μάριος Πελεκάνος, αναφερόμενος στη συμμετοχή του Προ-
έδρου Αναστασιάδη είπε πως «ολοκληρώθηκε πριν από λίγο 
η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην οποία συμμετείχε ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με θέμα ‘Ειρήνη και Ασφάλεια’.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επανέλαβε την υποστήριξη της 
Κύπρου όσον αφορά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πολι-
τικής Κοινότητας καθώς όλες οι χώρες μαζί, της ευρωπαϊκής 
ηπείρου, μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της σταθε-
ρότητας, της ασφάλειας και της ειρήνης.
Όσον αφορά στις τοποθετήσεις του Προέδρου, θα πρέπει 
να πούμε ότι αναφέρθηκε τεκμηριωμένα στις ομοιότητες 
μεταξύ του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία μετά 
τη ρωσική εισβολή και των όσων συνέβησαν και συνεχίζουν 
να συμβαίνουν στην Κύπρο μετά από την τουρκική εισβολή 
το 1974.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε τη μεγάλη 
σημασία ο διεθνής παράγοντας να αντιδράσει στη συνεχώς 
αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα 
τόσο εναντίον της Κύπρου όσο και εναντίον της Ελλάδας. Δεν 
μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η συμπεριφορά της Τουρκίας 
εφαρμόζοντας δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε πόσο μεγάλη σημασία 
έχει ο διεθνής παράγοντας να κινητοποιηθεί, έτσι ώστε να 
αποτρέψουμε αυτή την επιθετική συμπεριφορά».

Αναστασιάδης - Ερντογάν: Η χειραψία και ο δι-
άλογος στην Πράγα για το Κυπριακό
Μπορεί το τελευταίο διάστημα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν να έχει προβεί σε μπαράζ προκλήσεων ενα-
ντίον της Ελλάδας και της Κύπρου, ωστόσο στη Σύνοδο της 
Πράγας, είχε συνάντηση και μάλιστα φωτογραφήθηκε να 
κάνει χειραψία με τον Νίκο Αναστασιάδη.
Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, που επικαλείται ο Alpha 
Κύπρου, ο κ. Αναστασιάδης κατά τη συνάντησή τους ανέ-
φερε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι «θα πρέπει να δούμε τι 
κάνουμε με το ζήτημα του κυπριακού προβλήματος», δηλώ-
νοντας την ετοιμότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς να επι-
στρέψει το συντομότερο δυνατό στο τραπέζι των διαπραγ-
ματεύσεων.

Η ίδια πηγή ανέφερε, ότι ο Τούρκος πρόεδρος απάντησε στον 
Νίκο Αναστασιάδη, ότι, ναι θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε 
με το κυπριακό, προσθέτοντας, όμως ότι, «δεν είναι η κατάλ-
ληλη ώρα». Η αναφορά αυτή του Ερντογάν ερμηνεύτηκε σαν 
η τουρκική πλευρά, τουλάχιστον επί του παρόντος, να μην 
είναι έτοιμη να προβεί σε βήματα αναφορικά με την επίλυση 
του Κυπριακού.

Times: Ποιος θέλει να καθίσει με τον άξεστο 
Ερντογάν; Κανείς...
Όλοι ήταν χαμογελαστοί, με παρατεταμένες χειραψίες και 
πηγαδάκια, όλοι οι ηγέτες της Γηραιάς Ηπείρου συγκεντρώ-
θηκαν στην Πράγα για την εναρκτήρια συνάντηση της Ευρω-
παϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Στο βάθος βέβαια αχνοφαι-
νόταν ένα… σύννεφο καθώς η διαμάχη για την ενεργειακή 
κρίση ήταν για τα καλά παρούσα παρά την επίπλαστη αισι-
οδοξία.
Η Σύνοδος συγκέντρωσε πάνω από 40 Ευρωπαίους ηγέτες 
και έχει μεταξύ άλλων σκοπό να επιδείξει αλληλεγγύη ενό-
ψει του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, ήρθε 
επίσης μια ημέρα πριν από τη συνάντηση των 27 χωρών της 
ΕΕ. Ηταν έτσι σαφές ότι η ευθυμία της Πράγας θα διαρκούσε 
όσο και η Σύνοδος, αφού τα προβλήματα που αντιμετωπί-

ζουν όλοι μαζί αλλά και ένας ένας ξεχωριστά δεν πρόκειται 
να εξανεμιστούν.
Αυτό το απόγευμα της Πέμπτης, οι ηγέτες συμμετέχουν σε 
τέσσερις στρογγυλές τράπεζες: δύο για θέματα κλίματος 
και περιβάλλοντος, δύο για θέματα ειρήνης και ασφάλειας. 
Το δείπνο της Πέμπτης θα είναι μια ευκαιρία να παρουσιά-
σουν τις ιδέες τους και τους τρόπους συνεργασίας σε αυτά τα 
θέματα που τους αφορούν όλους.
Από πλευράς ελληνικού  ενδιαφέροντος, ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης δεν συναντήθηκε με τον Τούρκο πρό-
εδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.  Χαρακτηριστικό του «παγω-
μένου» κλίματος είναι πως και στην... οικογενειακή φωτο-
γραφία της άτυπης Συνόδου της Πράγας, ήταν μεγάλη η από-
σταση μεταξύ τους. 
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε κοντά στη Βρε-
τανίδα πρωθυπουργό Λιζ Τρας και μακριά από τον Ερντογάν, 
πάνω αριστερά στη γωνία. Ο Τούρκος πρόεδρος στάθηκε στο 
κέντρο προς τα δεξιά και τέσσερις θέσεις δίπλα από τον πρόε-
δρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.
Στη συνάντηση στην Πράγα που θα έχει η Βρετανίδα πρω-
θυπουργός, Λιζ Τρας με 43 αρχηγούς κρατών και κυβερ-
νήσεων στην εναρκτήρια σύνοδο κορυφής για την ίδρυση 
μιας «Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας» αφιερωμένης στην 
ειρήνη αναφέρεται δημοσίευμα της εφημερίδας Times.
Το δημοσίευμα τονίζει ότι με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία και μια επικείμενη ενεργειακή κρίση, οι συνομιλίες στη 
μεγάλη ισπανική αίθουσα του κάστρου της πόλης έχουν 
χαρακτηριστεί ως ιστορική στιγμή. Η παρουσία του Ερντο-
γάν είναι σημαντική στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρα-
νία, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολη, ειδικά μετά τα σχόλιά του 
αυτό το καλοκαίρι ότι η Τουρκία θα μπορούσε «να έρθει ξαφ-
νικά μια νύχτα» για να καταλάβει τα νησιά του Αιγαίου από 
την Ελλάδα, επισημαίνεται. Η Τουρκία υπέβαλε επίσημη δια-
μαρτυρία στη Σουηδία για μια σατιρική τηλεοπτική εκπομπή 
που κορόιδευε τον Ερντογάν, υπενθυμίζοντας στους Σουη-
δούς ότι μπορεί να ασκήσει βέτο στην αίτησή τους για ένταξη 
στο ΝΑΤΟ.
«Είναι ένας άξεστος αυταρχικός ηγέτης που απειλεί την ασφά-
λεια της Ελλάδας και της Κύπρου και που δυσκολεύει τη ζωή 
της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Ποιος θέλει να κάθεται 
δίπλα του στο δείπνο; Κανείς», είπε ένας βοηθός ενός δυτι-
κοευρωπαίο ηγέτη.
Το άρθρο καταλήγοντας σημειώνει ότι η Τρας εξέπληξε πολ-
λούς Ευρωπαίους ηγέτες με το προσφερθεί να φιλοξενήσει 
την επόμενη σύνοδο σε μια βρετανική πόλη. Του χρόνου, αν 
η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα επιβιώσει από το δείπνο 
στην Πράγα απόψε, το ερώτημα ποιος κάθεται δίπλα σε ποιον 
είναι πιθανό να είναι ο δικός της πονοκέφαλος.

Ο Κύπριος πρόεδρος 
αναφέρθηκε στις ομοιότητες της 
τουρκικής εισβολής στην Κύπρο 
με την εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία και ζήτησε από τη 
διεθνή κοινότητα να αντιδράσει 
στην τουρκική επιοθετικότητα
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Ν
έα επίθεση κατά της Ελλάδας εξα-
πέλυσε το απόγευμα της Τρίτης ο 
Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν.

Μιλώντας σε θρησκευτική εκδήλωση, έκανε 
λόγο για αιτήματα της ελληνικής κυβέρ-
νησης προς τις ΗΠΑ για βοήθεια κατά της 
Τουρκίας: «Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας 
ζητάει βοήθεια από τις ΗΠΑ. Ζητάει βοήθεια 
εναντίον ποιου; Εναντίον της Τουρκίας. Οτι-
δήποτε και να κάνει, εμείς θα κάνουμε πάντα 
αυτό που πρέπει και είμαστε έτοιμοι για να 
το κάνουμε».
«Σχεδόν κάθε μέρα, ξυπνάμε σε μια νέα 
κρίση ως ανθρωπότητα. Ο πόλεμος που 
ξέσπασε μεταξύ των δύο γειτόνων μας, πριν 
προλάβουμε να ξεπεράσουμε τις επιπτώ-
σεις της επιδημίας. Ο 21ος αιώνας μετατρέ-

πεται κυριολεκτικά στην εποχή της κατά-
θλιψης. Παρακολουθούμε πώς τα ελληνικά 
πλοία θάβουν αυτούς τους αθώους στο 
Αιγαίο. Βγάζει άχνα ο κόσμος; Όχι. Ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός ζητά βοήθεια από τις 
ΗΠΑ. Για ποιο πράγμα ζητά βοήθεια; Ενα-
ντίον της Τουρκίας. Ό,τι κάναμε, θα συνε-
χίσουμε να το κάνουμε. Γίνεται όλο και πιο 
σαφές μέρα με τη μέρα ότι οι υλιστικές σκέ-
ψεις οδηγούν στην καταστροφή, που δεν 
είναι λύση. Βλέπουμε ότι ο θεσμός της οικο-
γένειας, που είναι το δομικό στοιχείο της 
κοινωνίας, δέχεται μεγάλη επίθεση. Προ-
σπαθούν να απειλήσουν τη δομή της οικο-
γένειάς μας. Είναι ισχυρές οικογένειες που 
κάνουν ένα έθνος, έθνος» ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο πρόεδρος της Τουρκίας σύμ-
φωνα με την Hurriyet.

Ερντογάν: «Η Ελλάδα ζητά βοήθεια 
από τις ΗΠΑ κατά της Τουρκίας»

Έχουν διασωθεί 25 άτομα στη 
Λέσβο και 80 στα Κύθηρα - «Η 
Τουρκία είναι υπεύθυνη για τα 
ναυάγια» τόνισε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου

Σ
υνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευ-
νας και διάσωσης μεταναστών σε 
Λέσβο και Κύθηρα, με τις ελληνι-
κές Αρχές να διασώζουν, υπό ιδι-

αίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες, αν-
θρώπινες ζωές.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, 
στη Λέσβο, έχουν εντοπιστεί 18 σοροί, 
εκ των οποίων 16 είναι γυναίκες, ένας 
άνδρας και ένα ανήλικο αγόρι. Οι διασω-
θέντες είναι 25, εκ των οποίων 14 γυναί-
κες και 11 άνδρες.
Στα Κύθηρα, σημειώνεται πως δεν έχουν 
εντοπιστεί σοροί μεταναστών. Από τους 
95 μετανάστες, έχουν διασωθεί οι 80, εκ 
των οποίων 55 άνδρες, 7 
γυναίκες και 18 παιδιά. 
Άρα, οι αγνοούμενοι είναι 
15.
Από την πλευρά του, ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης προσερχό-
μενος στην άτυπη Σύνοδο 
της Πράγας εξέφρασε τη 
λύπη του για τα δύο ναυά-
για σε Λέσβο και Κύθηρα.

Οικονόμου: «Η Τουρκία είναι υ-
πεύθυνη για τα ναυάγια»
«Η Τουρκία είναι υπεύθυνη για τα ναυ-
άγια» τόνισε χαρακτηριστικά ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονό-
μου, κατά την ενημέρωση των πολιτικών 
συντακτών καταλογίζοντας «ανεύθυνη 
συμπεριφορά και πλημμέλειες» στη γεί-
τονα. Όπως τόνισε, μάλιστα, «είναι μαθη-
ματικά βέβαιο ότι θα θρηνούμε θύματα 
όσο η Τουρκία δεν πράττει όσα επιτάσ-
σουν οι συμφωνίες που έχει υπογράψει 
και το Διεθνές Δίκαιο».
«Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. 
Οι ελληνικές αρχές διασώζουν ανθρώ-
πους όχι, δυστυχώς όλους. Αυτή η εργα-
λειοποίηση του μεταναστευτικού πρέπει 
να σταματήσει γιατί κοστίζει ανθρώπινες 
ζωές. Όσο η Τουρκία κάνει πλάτες στους 
διακινητές θα βρισκόμαστε αντιμέτωποι 
με τέτοιες τραγωδίες» συμπλήρωσε ο 
Γιάννης Οικονόμου.

«Εγκληματική ενέργεια ήταν αυτό που 
έγινε χθες, να επιβιβάζουν ανθρώπους 
σε βάρκες σε τέτοιες καιρικές συνθήκες. 
Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες στην καλύ-
τερη περίπτωση πλημμέλειας των τουρκι-
κων αρχών γι’ αυτή την τραγωδία» κατε-
ληξε στις αναφορές του στα δύο ναύαγια 
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Κύθηρα: «Είδα 5 ανθρώπους να 
πνίγονται μπροστά μου»
Στο μεταξύ, η πιο συγκλονιστική περι-
γραφή για όσα συνέβησαν στα Κύθηρα 
ήρθε δια στόματος του δημάρχου του 
Νησιού ο οποίος, όπως είπε, «είδα μπρο-
στά μου να πνίγονται πέντε άτομα.
Όπως εξήγησε ο δήμαρχος Κυθήρων, 
Στράτος Χαρχαλάκης, «αν τους έβγαζε 
50 μέτρα αριστερότερα ή δεξιότερα θα 
έβγαιναν σε αμμώδη παραλία και θα 
είχαν σωθει όλοι. Εκεί που προσέκρουσε 
είναι καταβόθρα με κάθετα βράχια 15-20 

μέτρων. Οι άνθρωποι 
βγήκαν σε ένα υποτυ-
πώδες πλάτωμα και εκεί 
η θάλασσα τους χτυ-
πούσε σαν χταπόδια. 
Είδα πέν τε άτομα να 
τους παίρνει η θάλασσα 
και μέσα σε πέντε δευ-
τερόλεπτα να πν ίγο-
νται».
Την ίδια εικόνα μετέ-

φερε στο ΟΡΕΝ και ο κάτοικος των Κυθή-
ρων Γιώργος Πρωτοψάλτης ο οποίος είπε 
ότι το ναυάγιο με το ιστιοφόρο σημειώ-
θηκε στο πιο δύσκολο κομμάτι κοντά στο 
λιμάνι των Κυθήρων, ένα όρμο με απότο-
μους βράχους.
«Είδαμε ανθρώπους να πνίγονται μπρο-
στά μας. Να προσπαθούν να κρατηθούν 
σε μια μικρή γλύστρα που υπάρχει εκεί 
και να τους παρασύρουν τα κύματα» είπε 
ο κ. Πρωτοψάλτης. Σύμφωνα με τον ίδιο 
«από τις γυναίκες δεν θα γλίτωνε καμία αν 
δεν γινόταν μια πατέντα με σάκο οικοδο-
μής και γερανό για να τις σώσουν».
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, μάλι-
στα, ο διοικητής της τοπικής πυροσβεστι-
κής υπηρεσίας κατέβηκε με κίνδυνο της 
ζωής του στο σημείο που ήταν εγκλωβι-
σμένοι μετανάστες για να συντονίσει και 
να βοηθήσει. Κατά τον αυτόπτη μάρτυρα 
ανάμεσα στους μετανάστες βρίσκονταν 
νεαρές γυναίκες, νεαροί άνδρες και 2-3 
παιδιά.

Mάχη των σωστικών συνεργείων με το 
χρόνο και τα μποφόρ - 18 νεκροί στη 
Λέσβο, 15 αγνοούμενοι στα Κύθηρα 
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Σκληρές εικόνες που καταρρίπτουν τα fake news του Ερντογάν - Μικρά παιδιά και γυναίκες ουρλιάζουν - 
Μηταράκης: Άλλη μία απόδειξη της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από την Τουρκία

Τ
ο φως της δημοσιότητας βλέ-
πει ένα βίντεο που δείχνει την 
τουρκική ακτοφυλακή να προ-
ωθεί βίαια μετανάστες στην 

Ελλάδα.
Το βίντεο κοινοποίησε στο Twitter ο 
υπουργός Μετανάστευσης και Ασύ-
λου, Νότης Μηταράκης ο οποίος 
σημειώνει πως στο απόσπασμα απει-
κονίζεται η τουρκική ακτοφυλακή να 
σπρώχνει (push forward) μετανάστες 
στην Ελλάδα. Όπως λέει ο κ. Μηταρά-
κης αυτό αποτελεί παραβίαση του Διε-
θνούς Δικαίου και της Κοινής Δήλω-
σης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την 
Τουρκία.
Το βίντεο μαγνητοσκοπήθηκε από 
πρόσφυγα ο οποίος διασώθηκε από 
τις ελληνικές αρχές. «Πρόκεται για 
περαιτέρω απόδειξη της εργαλειοποί-
ησης των μεταναστευτικών ροών από 
την Τουρκία», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ο Νότης Μηταράκης.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, στη βάρκα 
του περιστατικού το οποίο σύμφωνα 
με πληροφορίες εκτυλίχθηκε στο 
Αιγαίο, είναι γεμάτη από μετανάστες 
οι οποίοι φωνάζουν απεγνωσμένα 
κατά την διάρκεια των βίαιων πρα-
κτικών των Τούρκων. Η βιαιότητα των 
τουρκικών αρχών μάλιστα είναι άνευ 
προηγουμένου αφού εμφανίζονται 
άνδρες να χτυπούν με στειλιάρια τους 
μετανάστες.
Νωφρίτερα η Αθήνα απάντησε στα 
νέα fake news που διέδωσε σήμερα 
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με το 
μεταναστευτικό. Ο Τούρκος πρόεδρος 
συνέχισε την παντελώς ψευδή ρητο-
ρική που ξεκίνησε από το βήμα της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά 
με ό,τι συμβαίνει στο Αιγαίο με τους 
παράνομους μετανάστες σε σημερινή 
του ομιλία.  
Ο Ερντογάν υποστήριξε χαρακτηρι-
στικά: «βλέπουμε πώς τα ελληνικά 
πλοία θάβουν αθώους στο Αιγαίο και 
τη Μεσόγειο. Έχουμε ακούσει τίποτα 
από τον κόσμο;».

Πηγές Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου μετά τις δηλώσεις 
του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, αναφέρουν:  «Η Τουρκία 
αντί να αποτρέπει επικίνδυνες και 
παράνομες μεταναστευτικές ροές, 
αντί να εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο 
και την Κοινή Δήλωση με την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, προσπαθεί να πιέσει την 
Ελλάδα να ανοίξει τα σύνορα της. Ώστε 
να μπορέσει και πάλι να διαπραγμα-
τευτεί ανταλλάγματα.
Όμως η Ελλάδα θα συνεχίσει με την 

ίδια αποφασιστικότητα να φυλά τα 
σύνορα της, με απόλυτο σεβασμό στο 
Διεθνές Δίκαιο.»
Ο Ερντογάν, υποστήριξε, επίσης 
σήμερα, ότι είναι η Τουρκία που δια-
σώζει τους μετανάστες επειδή οι 
Τούρκοι ως μουσουλμάνοι, «εκπλη-
ρώνουν τις απαιτήσεις του ισλαμι-
σμού».
«Οι φρεγάτες μας τρέχουν, τους προ-
λαβαίνουν και τους σώζουν από τη 
θάλασσα. Διότι εμείς είμαστε μου-
σουλμάνοι. Και εκπληρώνουμε τις 
απαιτήσεις του ισλαμισμού μας» ήταν 
η χαρακτηριστική αποστροφή του 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Οι εξωφρενικοί αυτοί ισχυρισμοί του 
προέδρου της Τουρκίας έγιναν στην 
ίδια ομιλία στην οποία αναφέρθηκε 
και στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον 
οποίο είπε «ο Έλληνας πρωθυπουργός 
ζητά βοήθεια από τις ΗΠΑ. Εναντίον 
ποιου; Ενάντια στην Τουρκία».
Νωρίτερα, στην παντελώς ψευδή 
ρητορική την οποία δεν δίστασε να 

αναπτύξει από το βήμα της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με ό,τι 
συμβαίνει στο Αιγαίο με τους παρά-
νομους μετανάστες επέμεινε ο Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του την 
Τρίτη.
Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε 
χαρακτηριστικά: «βλέπουμε πώς τα 
ελληνικά πλοία θάβουν αθώους στο 
Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Έχουμε ακού-
σει τίποτα από τον κόσμο;».
Ο Ερντογάν, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, 
υποστήριξε, επίσης, ότι είναι η Τουρ-
κία που διασώζει τους μετανάστες 
επειδή οι Τούρκοι ως μουσουλμά-
νοι, «εκπληρώνουν τις απαιτήσεις του 
ισλαμισμού».
«Οι φρεγάτες μας τρέχουν, τους προ-
λαβαίνουν και τους σώζουν από τη 
θάλασσα. Διότι εμείς είμαστε μου-
σουλμάνοι. Και εκπληρώνουμε τις 
απαιτήσεις του ισλαμισμού μας» ήταν 
η χαρακτηριστική αποστροφή του 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Οι εξωφρενικοί αυτοί ισχυρισμοί του 
προέδρου της Τουρκίας έγιναν στην 
ίδια ομιλία στην οποία αναφέρθηκε 
και στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον 
οποίο είπε «ο Έλληνας πρωθυπουργός 
ζητά βοήθεια από τις ΗΠΑ. Εναντίον 
ποιου; Ενάντια στην Τουρκία».
«Ο,τιδήποτε και να κάνεις, εμείς θα 
κάνουμε πάντα αυτό που πρέπει και 
είμαστε έτοιμοι για να το κάνουμε» 
συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος 
απευθυνόμενος στον Έλληνα πρωθυ-
πουργό και χωρίς να δίνει περισσό-
τερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς 
εννοεί.
Στην ίδια ομιλία ο Ερντογάν αναφέρ-
θηκε στην υπεροχή της Τουρκίας και 
στο πώς ξεχωρίζει για την οικονομία 
της, στις στρατιωτικές της δυνατότητες 
και στην προσφορά της σε ανθρωπι-
στικά ζητήματα αλλά και στους γκιου-
λενιστές τους οποίους κατηγόρησε 
ότι «η οργάνωση FETO δεν διαφέρει 
καθόλου από την ISIS. Η μία είναι η 
αδελφή ψυχή του άλλου».

Μεταναστευτικό: Το τουρκικό λιμενικό 
χτυπάει μετανάστες με στειλιάρια και τους 
σπρώχνει στο Αιγαίο

Πηγές υπ. Μετανάστευσης: 
Η Τουρκία προσπαθεί να 
πιέσει την Ελλάδα να ανοίξει 
τα σύνορά της

Α
πάντηση στις προκλητικές δηλώσεις του Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε 
ότι «οι Έλληνες πνίγουν μετανάστες», δίνει το υ-
πουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πηγές του υπουργείου σημειώνουν ότι: «Η Τουρκία αντί 
να αποτρέπει επικίνδυνες και παράνομες μεταναστευτι-
κές ροές, αντί να εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο και την Κοινή 
Δήλωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθεί να πιέσει 
την Ελλάδα να ανοίξει τα σύνορα της. Ώστε να μπορέσει και 
πάλι να διαπραγματευτεί ανταλλάγματα».
Και καταλήγουν: «Όμως, η Ελλάδα θα συνεχίσει με την ίδια 
αποφασιστικότητα να φυλά τα σύνορα της, με απόλυτο 
σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο».
Eρντογάν στον ΟΗΕ: «Η Ελλάδα μετατρέπει το Αιγαίο σε 
νεκροταφείο προσφύγων»
Ο Τούρκος πρόεδρος λοιδορεί την Ελλάδα ενώπιον της διε-
θνούς κοινότητας, με φόντο τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 
στη Νέα Υόρκη. Μιλά για δύο κράτη στην Κύπρο.

Eρντογάν στον ΟΗΕ: «Η Ελλάδα μετατρέπει το 
Αιγαίο σε 
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέλεξε να 
«επιτεθεί» στην Ελλάδα, με φόντο τη Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ, οι εργασίες της οποίας εκτυλίσσονται αυτήν την εβδο-
μάδα στη Νέα Υόρκη.
Ο Τούρκος ηγέτης υποστήριξε, μεταξύ άλλων, πως «η 
Ελλάδα μετατρέπει το Αιγαίο σε νεκροταφείο προσφύγων» 
και πως η χώρα μας «με παράνομες επαναπροωθήσεις 
αυξάνει τη βία κατά των προσφύγων στο Αιγαίο». Στο ίδιο 
πλαίσιο, υποστήριξε ότι πέρα από τις «απάνθρωπες απω-
θήσεις» μεταναστών, η Ελλάδα ακολουθεί επίσης «πολιτι-
κές καταπίεσης και διακρίσεων» κατά της μουσουλμανικής 
«τουρκικής μειονότητας».
«Παρατηρούμε πως αυξάνονται οι ελληνικές θηριωδίες 
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ενώ εμείς παλεύ-
ουμε να αποτρέψουμε τους θανάτους μωρών, όπως είχε 
συμβεί με το μωρό Αϊλαν, η Ελλάδα μετατρέπει το Αιγαίο 
σε νεκροταφείο προσφύγων με τις παράνομες και απερί-
σκεπτες απωθήσεις της», είπε. Και συνέχισε: «Την περα-
σμένη εβδομάδα, ο 4χρονος Αμπντούλ Βαχάμπ και ο 9 
μηνών Ασίμ πέθαναν μαζί με τις οικογένειες τους, καθώς 
τους βύθισε το φουσκωτό τους η Ελληνική Ακτοφυλακή. 
Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη και ο ΟΗΕ να σταματήσουν 
αυτές τις βιαιότητες που αποτελούν εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας».
«Όσοι κάνουν επιδείξεις δύναμης στην περιοχή, δεν είναι 
ισότιμοι και δεν έχουν σχέση ούτε στρατιωτικά ούτε και 
πολιτικά, φέρνουν τον εαυτό τους σε αστεία θέση. Στην 
Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο η συνέχιση της ειρήνης 
και της ασφάλειας εξαρτάται από τον σεβασμό των δικαιω-
μάτων και των συμφερόντων όλων», τόνισε ο κ. Ερντογάν 
για να προσθέσει: «Καλούμε την Ελλάδα να σταματήσει την 
πολιτική της πρόκλησης και της έντασης και να ακούσει τα 
καλέσματα μας για συνεργασία και υποστήριξη».
«Η Τουρκία υπερασπίζεται μέχρι τέλους τα δικαιώματα 
και τα συμφέροντα της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο 
δεν θα παγιδευτεί στα παιχνίδια όσων ακολουθούν στρα-
τηγική έντασης με στόχο πολιτικής σκοπιμότητας», υπο-
γράμμισε.
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Σ
ε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή τα 
ξημερώματα του Σαββάτου, ο Σταμά-
της Κόκοτας, σκορπίζοντας θλίψη στον 
καλλιτεχνικό χώρο.

Γεννημένος στην Αθήνα, στις 23 Μαρτίου 
1937, ο αείμνηστος τραγουδιστής διέγραψε 
μία αξιοσημείωτη πορεία κατά τη διάρκεια 
των δεκαετιών του 1960 και 1970, οπότε και 
συνεργάστηκε με ορισμένους από τους σημα-
ντικότερους Έλληνες συνθέτες της εποχής, 
όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Δήμος Μούτσης, 
ο Απόστολος Καλδάρας, ο Γιώργος Χατζηνά-
σιος, ο Γιάννης Σπανός, ο Γιώργος Ζαμπέτας.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του 
Σταμάτη Κόκοτα είναι το «Γιε μου».
Ο γνωστός τραγουδιστής νοσηλευόταν τις 
τελευταίες ημέρες στο Ασκληπιείο της Βούλας 
και κατέληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου 
έπειτα από ραγδαία επιδείνωση της υγείας 
του.
Η επιτυχία των Απόστολου Καλδάρα και Λευ-
τέρη Παπαδόπουλου κυκλοφόρησε το 1977 
και πολλοί πίστευαν ότι το τραγούδι αυτό γρά-
φτηκε για τον θάνατο του γιου του Αριστοτέλη 

Ωνάση, Αλέξανδρου, μιας και ο αείμνηστος 
τραγουδιστής είχε φιλία με τον Αριστοτέλη 
Ωνάση.
Παρόλα αυτά, ο Σταμάτης Κόκοτας το διέ-
ψευσε, αποκαλύπτοντας την πραγματική ιστο-
ρία πίσω από το τραγούδι.
Σε συνέντευξή του, είχε πει:
«Το τραγούδι γράφτηκε για ένα πατέρα με 
ναρκομανή γιο. Τότε, τέλη δεκαετίας ’70, 
άρχισε να μπαίνει η πρέζα στη ζωή μας. Και 
ο Λευτέρης Παπαδόπουλος τα λέει όλα εδώ… 
Είσαι είκοσι χρονών κι όμως γερνάς… Γιε μου, 
είν’ οι άνθρωποι απάνθρωποι καλέ μου, οι 
αρχόντοι είν’ εμπόροι του πολέμου και γελούν 
όταν το δάκρυ μας κυλά. Ως κι οι φίλοι σου 
χαρήκανε, Θεέ μου που ’χεις πέσει τώρα τόσο 
χαμηλά».
«Σε τουρνέ μου στην Αμερική, που έλεγα το 
«Γιε μου» και πήγε κάποιος ν’ ανάψει το τσι-
γάρο του -από πόνο, επειδή είχε χάσει το 
παιδί του- με αποτέλεσμα να πάρουν τα μαλ-
λιά μου φωτιά και ο μπουζουξής να τραβάει 
το τραπεζομάντιλο για να τη σβήσει» είχε προ-
σθέσει.

επικαιρότητα

Σταμάτης Κόκοτας - «Γιε μου»: Η 
αληθινή ιστορία πίσω από τη μεγάλη 
επιτυχία του 

Χαλκιδική: «Τον γρονθοκόπησα γιατί 
κοίταξε την κοπέλα μου» λέει ο 20χρονος 
για το επεισόδιο με πυροβολισμούς 

Σ
το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο 
Θεσσαλονίκης αναβίωσε η υ-
πόθεση με τους πυροβολισμούς 
που σημειώθηκαν τα ξημερώ-

ματα της 13ης Ιουνίου του 2021, έξω 
από καφέ- μπαρ στον Νέο Μαρμαρά 
Χαλκιδικής και είχε ως αποτέλεσμα τον 
τραυματισμό δύο νεαρών ατόμων.
Το βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε 
κάμερα ασφαλείας κοντινού καταστή-
ματος και έφερε στο φως της δημοσι-
ότητας το protothema.gr, είχε προκα-
λέσει σοκ καθώς αποτυπώνεται καρέ - 
καρέ το πώς ξεκίνησε το αιματηρό επει-
σόδιο και οι στιγμές πανικού που επι-
κράτησαν έξω από το μπαρ, με δεκά-
δες ανθρώπους να τρέχουν για να ξεφύ-
γουν από τους πυροβολισμούς.
Στο ειδώλιο κάθονται συνολικά δύο 
άτομα, ο 20χρονος που εμφανίζεται 
στο βίντεο να ανοίγει το τσαντάκι που 
φοράει χιαστί στον ώμο και ξεκινάει το 
επεισόδιο γρονθοκοπώντας τον δεύ-
τερο κατηγορούμενο και ο 25χρονος 
που αφού δέχθηκε το δυνατό χτύπημα 
και έκανε μερικά βήματα πίσω, στη 
συνέχεια τράβηξε πιστόλι και πυροβό-
λησε συνολικά τέσσερις φορές.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο άνδρας 
με το λευκό μπλουζάκι και το μαύρο 
γιλέκο πυροβολεί αρχικά στο πεζοδρό-
μιο και η σφαίρα εξοστρακίζεται. Επι-
κρατεί ξανά πανικός καθώς ο πιστο-
λέρο στρέφει το όπλο του εναντίον του 
άνδρα που τον είχε χτυπήσει και ενός 

ακόμη. Πυροβολεί ξανά, αυτή τη φορά 
προς το μέρος τους και τους τραυμα-
τίζει. Ο 20χρονος που ξεκίνησε τον 
καβγά τραυματίστηκε στην κοιλιακή 
χώρα, ενώ ο 25χρονος φίλος του στους 
μηρούς και μεταφέρθηκαν στο Νοσο-
κομείο Πολυγύρου.
Το επεισόδιο, όπως κατέθεσε σήμερα 
στο δικαστήριο ο πρώτος μάρτυρας 
και κατηγορούμενος που δέχθηκε τον 
πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα, ξεκί-
νησε από μια παρεξήγηση που έγινε για 
μία κοπέλα. «Τον έχασα από το οπτικό 
μου πεδίο και ξεκίνησε να πυροβολεί. 
Πρώτα πυροβόλησε στον αέρα, μετά 
στο σώμα μου και τον φίλο μου. Όλα 
ξεκίνησαν από μια παρεξήγηση για μια 
κοπέλα» ανέφερε ο 20χρονος.
Ο ίδιος τόνισε στο δικαστήριο πως ο 
πιστολέρο δεν είχε σκοπό να τους σκο-
τώσει, αφού αν πραγματικά ήταν αυτή 
η πρόθεσή του, τότε θα το είχε κάνει. 
Το επεισόδιο, όπως είπε, ξεκίνησε μέσα 
από το μαγαζί και ύστερα μεταφέρθηκε 
έξω. «Η φασαρία έγινε μέσα και μετά 
βγήκαμε έξω και έπεσε ξύλο. Αυτός ήταν 
μέσα και καθόταν με μια παρέα απέναντι 
μας. Τον είχα δει μέσα στο μαγαζί. Εγώ 
ξεκίνησα την φασαρία γιατί με ενόχλησε 
που κοίταξε την κοπέλα μου», ανέφερε.
Η δίκη διεκόπη και αναμένεται να συνε-
χιστεί με την εξέταση των υπολοί-
πων μαρτύρων στις 19 Οκτωβρίου. Ο 
25χρονος που πυροβόλησε παραμένει 
κρατούμενος.

Σ
υγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες 
δύο γυναικών από τη Σομαλία, 37 
και 31 ετών, οι οποίες διασώθηκαν 
από το πολύνεκρο ναυάγιο στη Λέ-

σβο.
Σύμφωνα με όσα δηλώνουν οι δύο 
γυναίκες -οι οποίες μεταφέρθηκαν στο 
ΚΥΤ Μυτιλήνης, μαζί με άλλους 23 δια-
σωθέντες- ξεκίνησαν στις 10 το βράδυ 
της Τετάρτης από την Τουρκία, πέρασαν 
τον δίαυλο και έφτασαν στα παράλια της 
Λέσβου περίπου τα μεσάνυχτα. Οι και-
ρικές συνθήκες ήταν πολύ κακές -«τα 
κύματα ήταν σαν τοίχος», όπως λένε χαρα-
κτηριστικά- και τους έριχναν στα τεράστια 
βράχια στη στεριά.
Με τον τρόμο ακόμα ζωγραφισμένο στα 
μάτια τους, οι δύο γυναίκες περιγράφουν 
ότι κόσμος άρχισε να πέφτει στη θάλασσα, 
οι γυναίκες ούρλιαζαν, ενώ η βάρκα δεν 

άργησε να σπάσει στα δύο. Έβλεπαν 
πτώματα, ανάμεσά τους και ένα παιδί 
14 ετών, να επιπλέουν δίπλα τους και οι 
ίδιες φοβούνταν ότι σύντομα θα βρίσκο-
νταν ανάμεσά τους... Κάποιοι, πιο τυχε-
ροί, κατάφεραν να βγουν στη στεριά και να 
σκαρφαλώσουν στα βράχια.
Οι δύο γυναίκες εξέφρασαν την ευγνωμο-
σύνη τους προς τις ελληνικές αρχές, δηλώ-
νοντας ότι στη χώρα μας νιώθουν ασφα-
λείς. Αποκάλυψαν ακόμη ότι πλήρωσαν 
350 έως 600 δολάρια στους διακινητές, 
αλλά υποστήριξαν ότι μόνες τους περάσαν 
τα στενά από την Τουρκία στη χώρα μας.
Πααράλληλα, διευκρίνισαν ότι πάνω στη 
βάρκα ήταν 53 άτομα. Δέκα γυναίκες δια-
σώθηκαν από το Λιμενικό στη θάλασσα 
και ακόμα 15 άτομα βρέθηκαν, σύμφωνα 
με πληροφορίες, από τις Αρχές στη στεριά. 
Συνολικά έχουν ανασυρθεί 18 σοροί.

Ναυάγιο στη Λέσβο: «Βλέπαμε με τα 
πτώματα να επιπλέουν δίπλα μας» 
- «Δώσαμε 350-600 δολάρια στους 
διακινητές» 



117 Οκτωβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Θ
έλουμε να μοιράζονται τα πλούτη 
του Αιγαίου». Με αυτήν την φρά-
ση ο υπουργός Άμυνας της Τουρ-
κίας έριξε σήμερα φως στους μύ-

χιους πόθους της Άγκυρας και συνέχισε το 
γαϊτανάκι των προκλήσεων σε βάρος της Ελ-
λάδας λέγοντας ότι το ναυτικό και η αερο-
πορία της Τουρκίας έχουν σαφείς διαταγές 
για να υπερασπιστούν τα τουρκικά συμφέ-
ροντα!  
Οι εμπρηστικές δηλώσεις του Χουλουσί 
Ακάρ σημειώθηκαν ένα μόλις 24ωρο πριν 
την Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοι-
νότητας που θα πραγματοποιηθεί στην 
Πράγα δυναμιτίζοντας ακόμα περισσότερο 
τις ήδη τεταμένες ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Όπως είναι γνωστό, στην Σύνοδο της Πρά-
γας θα μετάσχει τελικά ο Τούρκος πρόεδρος 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο εκπρόσωπος του 
οποίου είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο 
συνάντησης με τον Έλληνα πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη αν υπάρξει πρωτοβου-
λία από ελληνικής πλευράς.  
Στην πράξη όμως η Άγκυρα 
είναι εμφανές ότι δυναμιτί-
ζει κάθε προοπτική του δια-
λόγου.
Υπό το πρίσμα αυτό, η 
Αθήνα συνεχίζει το μπαράζ 
των διπλωματικών επαφών  
προκειμένου να καταδείξει 
τις παράνομες δραστηριό-
τητες της Τουρκίας στην Ανατολική Μέσο-
γειο με τις νομικά έωλες συμφωνίες που 
υπέγραψε με την προσωρινή κυβέρνηση της 
Λιβύης.
Μετά τις ΗΠΑ, την ΕΕ, την Αίγυπτο και το 
Βερολίνο, σήμερα ήταν η σειρά του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου να ξεκαθαρίσει ότι η κυριαρ-
χία στα ελληνικά νησιά δεν αμφισβητείται, 
ενώ ο υπουργός Εξωτερικών από τη Βαρσο-
βία που βρίσκεται εξέφρασε την ικανοποί-
ησή του για τις θέσεις που παίρνουν οι ξένες 
κυβερνήσεις.  
Με ικανοποίηση βλέπουμε ότι δημοσίως 
αποκηρύττουν τις πρακτικές της Τουρκίας. 
Επισημαίνουν ότι η νυν κυβέρνηση Τρίπολης 
δεν έχει εξουσιοδότηση να υπογράφει διε-
θνείς συμφωνίες. Τα 2 ΜoU είναι παράνομα, 
άκυρα & κενά περιεχομένου ανέφερε συγκε-
κριμένα ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Οι προκλητικές δηλώσεις Ακάρ
Σε νέο επιθετικό κρεσέντο κατά της Ελλά-
δας επιδόθηκε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας 
Χουλουσί Ακάρ, που χαρακτήρισε τη χώρα 

μας χαρακτηριστικό παράδειγμα «κακής γει-
τονίας».
«Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε βήμα πίσω, 
ούτε χιλιοστό. Ό,τι πρέπει να γίνει γι’ αυτό, 
έχει γίνει και γίνεται. Το Πολεμικό Ναυτικό 
και η Πολεμική Αεροπορία έχουν λάβει 
σαφείς οδηγίες. Αποκλείεται να δείξουμε 
κατανόηση και να κάνουμε υποχωρήσεις. 
Ανεξάρτητα από το ποιος είναι πίσω τους 
(από την Ελλάδα), είμαστε αποφασισμένοι 
να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», δήλωσε.
Ο Χουλουσί Ακάρ μιλούσε στην τελετή 
έναρξης της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς στην 
Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας, όπου 
από την αρχή έθεσε το πλαίσιο των τουρκι-
κών διεκδικήσεων. «Θέλουμε να μοιράζο-
νται τα πλούτη του Αιγαίου δίκαια στο πλαί-
σιο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων 
καλής γειτονίας», ανέφερε.
Ο Τούρκος υπουργός επανέλαβε όσα είπε 
ο Ερντογάν, ότι πίσω από την Ελλάδα κρύ-
βονται άλλες δυνάμεις και επανέφερε τη 

Μικρασ ιατ ική κατα-
στροφή.
«Μην παραπλανηθείτε 
με κάποιες μάταιες προ-
σπάθειες εξοπλισμού, 
τις λεγόμενες συμμα-
χίες, τα κατορθώματα 
κάποιων χωρών και την 
ενθάρρυνση όσων προ-
σπαθούν να πουλήσουν 

όπλα. Αυτά τα όπλα δεν σας χρησιμεύουν. 
Αυτός ο οπλισμός είναι πολύς για την άμυνα, 
λίγος για την Τουρκία. Αυτές οι συμμαχίες 
είναι άχρηστες», είπε.
Στο ίδιο μοτίβο, υποστήριξε ότι υπάρχουν 
παραδείγματα γι’ αυτό που λέει, και ειδικό-
τερα η περίοδος 1919-1922. «Ορισμένες 
χώρες προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν την 
Ελλάδα ως πληρεξούσιο κατά της Τουρκίας. 
Μπήκαν στην Ανατολία και κατέληξαν, με το να 
πέσουν στη θάλασσα το 1922. Διαβάστε την 
ιστορία. Θυμηθείτε. Αν σκέφτεστε κάτι τέτοιο, 
λέμε “Μην ξεχάσετε να κολυμπήσετε”».
Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει 
οπλισμό σε νησιά με μη στρατιωτικό καθε-
στώς, παραβιάζοντας, σύμφωνα με τον 
Ακάρ, το διεθνές δίκαιο.
«Τα παρακολουθούμε όλα στενά. Έχουν 
γίνει και γίνονται οι απαραίτητες μελέτες για 
αυτά. Αυτή η κατάσταση ξεκίνησε το 1956 
με τη Χίο. Κάποια πράγματα έχουν συμβεί 
από τότε, αλλά τα Ίμια είναι ένα ορόσημο. 
Δεν υπάρχει μετά από αυτό θέμα για να 
κάνουν βήμα», τόνισε.

Ομοβροντία καταδίκης του 
τουρκικολιβυκού μνημονίου - 
Απειλεί ο Ακάρ

Πέθανε ο πατέρας της Μαρέβας 
Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη

Είχε επιδεινωθεί η κατάσταση της 
υγείας του -  «Έφυγε» σε ηλικία 
89 ετών - Η κηδεία του θα γίνει τις 
επόμενες μέρες στο Λονδίνο

Σ
ε ηλικία 89 ετών και μετά από τη 
ραγδαία επιδείνωση της υγείας 
του, πέθανε στο Λονδίνο ο Βόιτεκ 
Γκραμπόφσκι, πατέρας της συζύ-

γου του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβας.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης είχε μεταβεί εσπευσμένα τη Δευτέρα 
στην αγγλική πρωτεύουσα, όπου έδινε 
τη μάχη για τη ζωή ο πατέρας της συζύ-
γου του.
Όπως έγινε γνωστό, η κηδεία του Βόιτεκ 
Γκραμπόφσκι θα γίνει τις επόμενες μέρες 
στη βρετανική πρωτεύουσα.
Ο Βόιτεκ Γκραμπόφσκι γεννήθηκε το 
1933, σε μια οικογένεια διάσημων φαρ-
μακοποιών της Βαρσοβίας.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο πατέρας 
του, Mateusz Grabowski, βρέθηκε στη 
Μεγάλη Βρετανία και ο 11χρονος Βόιτεκ 
έμεινε με τη μητέρα του στην κατεχόμενη 
Πολωνία, συμμετέχοντας στην Εξέγερση 
της Βαρσοβίας το 1944 ως αξιωματι-
κός-σύνδεσμος με το ψευδώνυμο «Oko».
Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο πατέρας 
του, Mateusz Grabowski, βρέθηκε στη 
Μεγάλη Βρετανία και ο 11χρονος Βόιτεκ 
έμεινε με τη μητέρα του στην κατεχόμενη 
Πολωνία, συμμετέχοντας στην Εξέγερση 
της Βαρσοβίας το 1944 ως αξιωματι-
κός-σύνδεσμος με το ψευδώνυμο «Oko».

Μετά τον πόλεμο, ο πατέρας Mateusz 
έφερε τους γιους του στη Μεγάλη Βρετα-
νία, όπου φρόντισε για την άρτια εκπαί-
δευσή τους και τους κέντρισε το ενδιαφέ-
ρον για τον πολωνικό πολιτισμό, καθώς 
και την ανάγκη να τον προωθήσουν στον 
κόσμο.
Ο Mateusz Grabowski ίδρυσε τη γκα-
λερί ζωγραφικής «Grabowski Galery» 
και υποστήριξε διάφορα πολιτιστικά 
ιδρύματα στο Λονδίνο και στην Πολω-
νία, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Μου-
σείο στη Βαρσοβία, το Μουσείο Τέχνης 
στο Λοτζ, στο οποίο δώρισε 400 πίνακες, 
και το Μουσείο Φαρμακευτικών στην 
Κρακοβία, που στήριξε με μια εξαιρε-
τικά πολύτιμη συλλογή φαρμακευτικών 
αγγείων από τον 16ο και τον 17ο αιώνα. 
Ήταν επίσης ο ιδρυτής και ο κύριος 
δωρητής του «Μ. B. Grabowski Fund».
Μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Βόι-
τεκ συνέχισε να διαχειρίζεται την αλυ-
σίδα φαρμακείων και να προωθεί τον 
πολωνικό πολιτισμό στην «Grabowski 
Galery II». Σε όλη αυτή την περίοδο, 
συγκέντρωνε γραμματόσημα και άλλα 
αντικείμενα με πολωνική όψη φτιαγμένα 
στο εξωτερικό, όπως βιβλιοθήκες, χάρ-
τες, μετάλλια και πορσελάνες.
Ωστόσο, το μεγαλύτερο πάθος του είναι 
η νομισματική που σχετίζεται με τον 
Ιωάννη Παύλο Β’. Το ενδιαφέρον του 
για αυτό το θέμα χρονολογείται από την 
ημέρα που ο Karol Wojtyła ανακηρύ-
χθηκε Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ στο κον-
κλάβιο της Ρώμης.
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Ο Φορντ δεν αποκλείει να 
χρησιμοποιήσει την διαταγή 
επιστροφής στην δουλειά 
για όσους εκπαιδευτικούς 
απεργήσουν

Ο 
πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ 
ζήτησε από τους εργαζόμε-
νους στην εκπαίδευση να μην 
προχωρήσουν σε απεργία, 

ενώ αρνήθηκε να πει εάν θα χρησιμοποι-
ούσε τη νομοθεσία για την επιστροφή 
στην εργασία εάν αποχωρήσουν.
Τα σχόλια του πρωθυπουργού έρχονται 
καθώς οι συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνη-
σης και του Συμβουλίου Συνδικάτων Σχο-
λικής Επιτροπής του Οντάριο (OSBCU) του 
CUPE ξεκίνησαν ξανά την Πέμπτη.
Τα μέλη του συνδικάτου – που περιλαμ-
βάνει 55.000 βιβλιοθηκονόμους, κηδε-
μόνες και διοικητικό προσωπικό σε όλη 
την επαρχία – ψήφισαν πρόσφατα με 
ποσοστό 96,5 τοις εκατό υπέρ της εντο-
λής απεργίας, ωστόσο, οι αξιωματούχοι 
υποστηρίζουν ότι η απεργία δεν είναι η 
πρώτη τους επιλογή.
Το συνδικάτο ζήτησε ετήσιες αυξήσεις 
μισθών 3,25 $ ανά ώρα - ή 11,7 τοις εκατό 
- για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της 
αύξησης του πληθωρισμού, καθώς και 
στις ελάχιστες απαιτήσεις προσωπικού, 
έναν καθορισμένο Εκπαιδευτή Προσχο-
λικής Ηλικίας για κάθε τάξη νηπιαγωγείου 
και 100 εκατομμύρια δολάρια για τη 

δημιουργία μεταξύ 1.500 και 1.700 νεων 
θέσεων εργασίας.
Η κυβέρνηση τoυFord προσφέρθηκε να 
δώσει στους εκπαιδευτικούς που κάνουν 
λιγότερα από 40.000 $ αυξήσεις 2% ετη-
σίως και 1,25% για όλους τους άλλους σε 
μια προτεινόμενη τετραετή συμφωνία.
Όταν ρωτήθηκε εάν η κυβέρνησή του 
ήταν πρόθυμη να δείξει ευελιξία στην 
τελευταία της προσφορά μισθού, ο Ford 
είπε ότι ήταν βέβαιος ότι θα επιτύχουν μια 
«δίκαιη συμφωνία» τόσο για τους δασκά-
λους όσο και για τους ανθρώπους του 
Οντάριο.
«Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε στο 
γεγονός ότι θέλουμε τα παιδιά στην τάξη 
χωρίς διακοπή», είπε ο Ford.
«Σας παρακαλώ, μην κάνετε απεργία, 
μην με αναγκάσετε να κάνω κάτι που δεν 
θέλω», είπε ο Φορντ. «Συνεχίστε τις δια-
πραγματεύσεις, αλλά μην κάνετε απερ-
γία».
Όταν ρωτήθηκε αν αυτό ήταν τελεσί-
γραφο, ο Φορντ επανέλαβε ότι η τρέ-
χουσα συμφωνία στο τραπέζι είναι καλή 
και δεν ενδιαφέρεται να επανεξετάσει τα 
δύο τελευταία χρόνια που τα παιδιά δεν 
πήγαιναν σχολείο λόγω της πανδημίας.

Το Hockey Canada έχασε τους 
μεγαλύτερους χορηγούς του

Η 
Canadian Tire λέει ότι τερματίζει τη 
σχέση της με το Hockey Canada, μία 
ακόμη εταιρεία από τέσσερις άλ-
λους χορηγούς που τις τελευταίες 24 

ώρες απέσυραν την υποστήριξη για τα προ-
γράμματα ανδρών του Hockey Canada για αυ-
τή τη σεζόν. Ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τρι-
ντό δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι σαφές ότι το 
Hockey Canada έχει χάσει την εμπιστοσύνη 
των Καναδών και είναι αδιανόητο σε αυτό το 
σημείο η οργάνωση να αρνηθεί να αλλάξει.
«Πρέπει να το κάνουν, πρέπει να συνειδητο-
ποιήσουν ότι αν πρέπει να δημιουργήσουμε 
έναν οργανισμό, να απαλλαγούμε από το 
Hockey Canada και να δημιουργήσουμε έναν 
οργανισμό που ονομάζεται Canada Hockey, 
θα κοιτάξουμε να το κάνουμε αυτό», είπε.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, η εταιρεία τηλεπικοι-
νωνιών Telus Corp. και η αυτοκινητοβιομηχα-
νία Chevrolet Canada ανακοίνωσαν ότι δεν θα 
χρηματοδοτούν πλέον τα προγράμματα χόκεϊ 
ανδρών  για τη σεζόν 2022-23. Ήταν οι τελευ-
ταίες εταιρείες που απέσυραν τη χορηγία τους, 
μετά από παρόμοιες ανακοινώσεις του Tim 
Hortons και της Scotiabank την Τετάρτη.
Ο γίγαντας λιανικής Canadian Tire και η Telus 
ακολούθησαν το παράδειγμά τους αργότερα 
μέσα στην ημέρα, αποσύροντας την υποστή-
ριξη από το επερχόμενο World Juniors τουρ-
νουά. Την επόμενη μέρα, η Canadian Tire είπε 
ότι θα τερματίσει τη συνεργασία της με το 
Hockey Canada, ενώ η Telus απέσυρε τη χορη-
γία της από τα προγράμματα ανδρών για αυτή 
τη σεζόν.

`
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι 
στο Οντάριο σχετικά με τις νέες 
προσαυξήσεις πιστωτικών καρτών

Ο Καναδάς επιβάλλει κυρώσεις στο 
Ιράν για συστηματικές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η 
αξιότιμη Mélanie Joly, Υπουργός 
Εξωτερικών, ανακοίνωσε τη Δευ-
τέρα ότι ο Καναδάς επιβάλλει νέες 
κυρώσεις βάσει των κανονισμών 

για τα Ειδικά Οικονομικά Μέτρα (Ιράν). Αυτές 
οι κυρώσεις είναι απόκριση στις κατάφωρες 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που έχουν διαπραχθεί στο Ιράν, συμπερι-
λαμβανομένης της συστηματικής δίωξης των 
γυναικών και ειδικότερα, των καταστροφικών 
ενεργειών που διαπράχθηκαν από την απο-
καλούμενη «Αστυνομία Ηθικής» του Ιράν, η 
οποία οδήγησε στο θάνατο της Mahsa Amini 
που ήταν υπό την κράτηση τους.  Οι σοβα-
ρές και συνεχιζόμενες παραβιάσεις του διε-
θνούς δικαίου από το Ιράν είναι ευρέως γνω-
στές και τεκμηριωμένες, συμπεριλαμβανο-

μένης της κατάφωρης περιφρόνησής του για 
την ανθρώπινη ζωή.  Ο Καναδάς θα στέκεται 
πάντα στο πλευρό των Ιρανών και των θυμά-
των αυτού του καθεστώτος, συμπεριλαμβα-
νομένων των οικογενειών και των αγαπημέ-
νων προσώπων των θυμάτων της κατάρριψης 
της πτήσης PS752. Αυτά τα νέα μέτρα βασίζο-
νται στο υπάρχον καθεστώς κυρώσεων της 
κυβέρνησης του Καναδά και απαριθμούν 25 
άτομα και 9 οντότητες. Μεταξύ των ατόμων 
και των οντοτήτων που αναφέρονται είναι 
ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι και εξέχου-
σες οντότητες που εφαρμόζουν άμεσα κατα-
σταλτικά μέτρα, παραβιάζουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και διαδίδουν την προπαγάνδα 
και την παραπληροφόρηση του ιρανικού 
καθεστώτος.

Ο
ι επιχειρήσεις στο Οντάριο θα έ-
χουν τη δυνατότητα να μεταφέ-
ρουν χρεώσεις πιστωτικών καρ-
τών στους πελάτες από την Πέ-

μπτη.
Η αλλαγή έρχεται ως μέρος ενός διακανονι-
σμού σε μια πρόσφατη ομαδική αγωγή πολ-
λών εκατομμυρίων δολαρίων που αφορά τη 
Visa και τη Mastercard.
Αν και δεν ήταν ποτέ παράνομο στο Οντάριο 
για τις επιχειρήσεις να μετακυλήσουν χρε-
ώσεις πιστωτικών καρτών στους πελάτες, 
η Visa και η Mastercard είχαν τους δικούς 
τους κανόνες κατά της πρόσθετης χρέωσης, 
τους οποίους οι έμποροι έπρεπε να ακολου-
θήσουν.
Η Καναδική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων 
Επιχειρήσεων (CFIB) είπε στο CTV News 
Toronto ότι υπάρχουν μερικά πράγματα που 
«πρέπει να γνωρίζουν» οι επιχειρήσεις και 
οι καταναλωτές στο Οντάριο πριν τεθούν σε 
ισχύ οι νέοι κανόνες στις 6 Οκτωβρίου.
Πρώτον, οι επιχειρήσεις πρέπει να ειδοποι-
ήσουν το δίκτυο της πιστωτικής τους κάρτας 
τουλάχιστον 30 ημέρες πριν ξεκινήσουν την 
πρόσθετη χρέωση. Πρέπει επίσης να δημο-
σιεύσουν ειδοποίηση ότι επιβαρύνουν και 
τα ποσά τυχόν προσαυξήσεων στο σημείο 
πώλησης, καθώς και να αναφέρουν σαφώς 
τυχόν προσαυξήσεις στις αποδείξεις
Σύμφωνα με το CFIB, η μέγιστη επιβάρυνση 

που μπορούν να χρεωθούν οι πελάτες περι-
ορίζεται στο 2,4 τοις εκατό.
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται επίσης να 
αναφέρουν με σαφήνεια σε δολάριο το 
κόστος της προσαύξησης στις αποδείξεις.
Η CFIB είπε ότι μια πρόσφατη έρευνα των 
μελών της στο Οντάριο διαπίστωσε ότι το 19 
τοις εκατό των εμπόρων σκοπεύουν να χρη-
σιμοποιήσουν τη νέα ενέργεια για να επιβα-
ρύνουν. Ένα επιπλέον 24 τοις εκατό είπε ότι 
θα επιβαρύνουν μόνο εάν το κάνουν οι αντα-
γωνιστές ή οι προμηθευτές τουs.
Σύμφωνα με την έρευνα, το σαράντα τοις 
εκατό των μικρών εταιρειών στο Οντάριο 
είπαν στο CFIB ότι δεν είναι βέβαιοι εάν θα 
αρχίσουν να προσθέτουν επιπλέον χρέωση 
και το 17 τοις εκατό δήλωσε ότι δεν σκοπεύει 
να το κάνει.
«Ζητήσαμε από την κυβέρνηση του Οντάριο 
να μην εμποδίσει τους μικρούς εμπόρους 
να επιβαρύνουν για να καλύψουν το υψηλό 
κόστος αποδοχής πιστωτικών καρτών», 
δήλωσε η Τζούλι Κβιετίνσκι, Διευθύντρια 
Επαρχιακών Υποθέσεων για το Οντάριο της 
CFIB, σε δήλωσή της στο CTV News Toronto. 
«Κάθε μεμονωμένη επιχείρηση θα πρέπει να 
μπορεί να αποφασίζει μόνη της εάν η πρό-
σθετη χρέωση είναι κατάλληλη για αυτήν, 
σταθμίζοντας παράγοντες όπως η ανταγωνι-
στικότητα έναντι της ανάγκης αντιμετώπισης 
του αυξανόμενου λειτουργικού κόστους».
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H 
κυβέρνηση του Οντάριο έχει ανακοινώσει εκατομμύρια δολάρια για την πρόσλη-
ψη περισσότερων νοσοκόμων στον τομέα της μακροχρόνιας περίθαλψης.
«Επενδύουμε 57 εκατομμύρια δολάρια τα επόμενα τρία χρόνια για να προσλά-
βουμε και να διατηρήσουμε έως και 225 επιπλέον νοσηλευτές για τον τομέα της 

μακροχρόνιας φροντίδας», δήλωσε ο Paul Calandra, Υπουργός Μακροχρόνιας Φροντίδας.
Ως μέρος του προγράμματος, τα σπίτια μακροχρόνιας φροντίδας μπορούν να ζητήσουν 
χρηματοδότηση για επιλέξιμες δαπάνες απασχόλησης - συμπεριλαμβανομένων μισθών, 
παροχών και γενικών εξόδων - για νεοπροσλαμβανόμενους νοσηλευτές. Η χρηματοδό-
τηση παρέχει επίσης έως και 5.000 $ σε υποστήριξη μετεγκατάστασης για νοσηλευτές που 
προσλαμβάνονται για να εργαστούν με πλήρη απασχόληση σε αγροτικές κοινότητες και οι 
οποίοι έχουν συμφωνήσει να παρέχουν τουλάχιστον 12 μήνες υπηρεσίας.
Οι επαγγελματίες νοσηλευτές είναι εγγεγραμμένοι νοσηλευτές που έχουν προηγμένη πανε-
πιστημιακή εκπαίδευση και μπορούν να εργάζονται στον τομέα της μακροχρόνιας περί-
θαλψης ως μέρος μιας ομάδας υγειονομικής περίθαλψης που αναπτύσσει, εφαρμόζει και 
αξιολογεί τα σχέδια φροντίδας των κατοίκων. Πολλοί νοσηλευτές έχουν εγκαταλείψει τον 
τομέα λόγω του νομοσχεδίου 124 της κυβέρνησης του Ford, που περιορίζει τις ετήσιες 
αυξήσεις μισθών στο ένα τοις εκατό για πολλά τμήματα του δημόσιου τομέα στην επαρχία. 
Ο Calandra δεν απάντησε σε αυτές τις ανησυχίες, ούτε απάντησε απευθείας σε ερωτήσεις 
σχετικά με το νομοσχέδιο 7, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να μεταφέρει τους ασθενείς 
από το κρεβάτι του νοσοκομείου σε ένα σπίτι μακροχρόνιας φροντίδας που δεν επιλέγουν.

Η κυβέρνηση του Οντάριο 
διαθέτει $57εκατ. για να 
προσλάβει και να διατηρήσει 
225 νοσηλευτές

Νέα έκθεση φέρνει στο 
φως την φοροαποφυγή 
δισεκατομμυρίων των μεγάλων  
εταιρειών 

Μια νέα έκθεση από την Canadians 
for Tax Fairness αναφέρει ότι οι 
κορυφαίες εταιρείες πλήρωσαν 
30 δισεκατομμύρια δολάρια 
λιγότερους φόρους πέρυσι 
από ό,τι θα αναμενόταν βάσει 
των υφιστάμενων εταιρικών 
φορολογικών συντελεστών.

Η 
έκθεση ανέλυσε τις οικονομικές 
καταστάσεις 123 καναδικών ε-
ταιρειών αξίας τουλάχιστον 2 
δισεκατομμυρίων δολαρίων και 

διαπίστωσε ότι ο πραγματικός φορολο-
γικός συντελεστής που κατέβαλαν αυτές 
οι εταιρείες ήταν περίπου 15 τοις εκατό 
το 2021 — σημαντικά χαμηλότερος από 
τον μέσο όρο 26,5 τοις εκατό του συνδυ-
ασμένου ομοσπονδιακού και επαρχιακού 
φόρου τιμή.
Ο όμιλος λέει ότι συγκρίνεται με έναν 
μέσο πραγματικό φορολογικό συντελε-
στή 19 τοις εκατό μεταξύ 2017 και 2019, ή 
ένα μέσο έλλειμμα 13,5 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων στα φορολογικά έσοδα τα χρό-
νια πριν από την πανδημία.
Ο συγγραφέας της έκθεσης D.T. Cochrane 
λέει ότι ο χαμηλότερος πραγματικός 
φορολογικός συντελεστής που καταβάλ-
λουν οι εταιρείες μπορεί να οφείλεται σε 
διάφορους λόγους, από νόμιμες φορολο-
γικές εκπτώσεις έως αξίωση κερδών σε 
χαμηλότερες φορολογικές δικαιοδοσίες.
Το Canadians for Tax Fairness περιγράφει 
τον εαυτό του ως μια μη κερδοσκοπική, 
μη κομματική οργάνωση που υποστηρί-
ζει δίκαιες και προοδευτικές φορολογι-
κές πολιτικές.
Καλεί την ομοσπονδιακή υπουργό Εσό-
δων Diane Lebouthillier να είναι διαφα-
νής σχετικά με το τι οφείλεται στα χαμένα 
φορολογικά έσοδα.
Οι φορολογικές δηλώσεις θα μπορού-
σαν να ρίξουν φως στο γιατί αυτές οι εται-
ρείες πλήρωσαν λιγότερους φόρους, αλλά 
ο Cochrane λέει ότι δεν παρέχουν αρκε-
τές λεπτομέρειες για να κατανοήσουν το 
χάσμα στους φόρους που καταβλήθηκαν.
«Δεν λέμε ότι αυτή η εταιρεία ή εκείνη η 
εταιρεία έκανε λάθος», είπε ο Κόχραν.
Ο Cochrane είπε ότι η ομάδα είναι έτοιμη 

να «καθίσει και να συνομιλήσει» με την 
Lebouthillier σχετικά με τα ευρήματα της 
έκθεσης, τα οποία είπε ότι υποδηλώνουν 
ότι γίνονται αξιώσεις για κέρδη σε δικαι-
οδοσίες με χαμηλή φορολογία «που είναι 
τουλάχιστον αμφίβολα».
Η ανάλυση που διεξήχθη Canadians for 
Tax Fairness βασίζεται σε μια κοινή ανά-
λυση που διεξήχθη από το Toronto Star 
και το Corporate Knights, που δημοσιεύ-
θηκε το 2017, και εξέτασε πόσους φόρους 
πλήρωναν οι εταιρείες.
Οι Φιλελεύθεροι περιελάμβαναν μέτρα 
για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού 
συστήματος και το κλείσιμο των κενών 
στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό του 
2022.
Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα θα απο-
τρέψει τη χρήση ξένων εταιρειών για να 
αποφύγουν την πληρωμή καναδικών 
φόρων.
Ο προϋπολογισμός εκτιμά ότι αυτό το 
μέτρο θα αυξήσει τα ομοσπονδιακά 
έσοδα κατά 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια 
τα επόμενα πέντε χρόνια.
Στον ίδιο προϋπολογισμό, οι Φιλελεύ-
θεροι ανακοίνωσαν επίσης έναν απροσ-
δόκητο φόρο και μια μόνιμη αύξηση 
του εταιρικού φόρου στις τράπεζες και 
τις ασφαλιστικές εταιρείες ζωής ως απά-
ντηση στα υψηλά κέρδη κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας. 
Οι Φιλελεύθεροι απέδωσαν εν μέρει τα 
υψηλά κέρδη που αποκόμισαν τα χρημα-
τοπιστωτικά ιδρύματα σε ομοσπονδιακές 
ενισχύσεις πανδημίας για ανθρώπους και 
επιχειρήσεις που μείωσαν τον κίνδυνο 
που θα αντιμετώπιζαν διαφορετικά αυτά 
τα ιδρύματα.
Ο κοινοβουλευτικός υπάλληλος προϋ-
πολογισμού εκτιμά ότι αυτά τα μέτρα θα 
αποφέρουν επιπλέον έσοδα 5,3 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων τα επόμενα πέντε 
χρόνια.
Ωστόσο, ο Cochrane είπε ότι ο περιορι-
σμός αυτών των μέτρων σε έναν κλάδο 
«αποστρέφει την προσοχή» από την ανά-
γκη για υψηλότερους εταιρικούς φορο-
λογικούς συντελεστές σε όλους τους κλά-
δους και έναν ευρύτερο φόρο απροσδό-
κητων κερδών για το 2021.

Δικηγόροι που εκπροσωπούν 
περιθωριοποιημένες εργάτριες του 
σεξ λένε ότι οι νόμοι προκαλούν 
δυσανάλογη βλάβη

Η 
Καναδική Συμμαχία για τη Μεταρρύθμιση του Νόμου της Σεξουαλικής Εργασίας 
άρχισε να υποστηρίζει σε μια δικαστική αίθουσα του Τορόντο τη Δευτέρα ότι οι 
νόμοι που διέπουν τη σεξουαλική εργασία ενθαρρύνουν το στίγμα, καλούν τη 
στοχευμένη βία και αφαιρούν την ασφαλή συναίνεση. Το Ανώτατο Δικαστήριο 

του Καναδά απέρριψε την απαγόρευση της πορνείας το 2013, αφού οι δικηγόροι υποστή-
ριξαν ότι οι υφιστάμενες διατάξεις ήταν δυσανάλογες, υπερβολικές και έθεταν τις εργάτριες 
του σεξ σε κίνδυνο. Οι υποστηρικτές λένε ότι οι νέοι νόμοι είναι πιο περιοριστικοί από αυτό 
που αντικατέστησαν και συνεχίζουν να ποινικοποιούν τη σεξουαλική εργασία. Η συμμαχία 
λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ποινικοί νόμοι ειδικά για τη σεξουαλική εργασία και έχει 
δεκάδες συστάσεις για τη δημιουργία μιας πιο ρυθμισμένης βιομηχανίας.
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Α
πόψεις για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέρο-
ντος, συμπεριλαμβανομένων του τρόπου 
εμβάθυνσης της διμερούς αμυντικής συνερ-
γασίας, της κατάστασης ασφάλειας στην Ευ-

ρώπη, καθώς και τρεχόντων θεμάτων στο πλαίσιο 
της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ 
αντάλλαξαν οι Υπουργοί Αμυνας της Κύπρου και της 
Αυστρίας.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, 
ο Υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης πραγ-
ματοποίησε επίσκεψη εργασίας στη Βιέννη, κατόπιν 
πρόσκλησης της ομολόγου του  Klaudia Tanner. Ο κ. 
Πετρίδης αφού έτυχε επίσημης υποδοχής στο Υπουρ-
γείο Άμυνας της Αυστρίας, παρακάθισε σε συνομιλίες 
και διευρυμένες διαβουλεύσεις με την ομόλογό του.
Κατά τη συνάντηση αντάλλαξαν απόψεις για θέματα 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομέ-
νων του τρόπου εμβάθυνσης της διμερούς αμυντι-
κής συνεργασίας, της κατάστασης ασφάλειας στην 
Ευρώπη, καθώς και τρεχόντων θεμάτων στο πλαίσιο 
της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ.
Ενημέρωσε την ομόλογό του για την κατάσταση 
ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, την τουρκική 
αναθεωρητική πολιτική στην περιοχή, τις παράνομες 
ενέργειες και αξιώσεις, την εργαλειοποίηση του μετα-
ναστευτικού και τις περιφερειακές πρωτοβουλίες της 

ΚΔ με στόχο την ειρήνη και σταθερότητα.
Στις δηλώσεις του ο Υπουργός ανέφερε ότι πρό-
θεση της ΚΔ είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με την 
Αυστρία, με την οποία διατηρούμε διαχρονικά στενές 
σχέσεις και ταυτόσημες απόψεις σε επίπεδο ΕΕ. Ταυ-
τόχρονα, σημείωσε ότι φέτος συμπληρώνονται εξή-
ντα χρόνια από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέ-
σεων μεταξύ των δύο χωρών και ευχαρίστησε την κ. 
Tanner για τη συμβολή της Αυστρίας στην ασφάλεια 
της ΚΔ με την αποστολή Αυστριακών στρατιωτών 
στην δύναμη της UNFICYP.
Συναντήθηκε επίσης με τα μέλη της Επιτροπής Άμυνας 
του Αυστριακού Κοινοβουλίου, τα οποία ενημέρωσε 
για τις προοπτικές ενίσχυσης της αμυντικής συνερ-
γασίας ΚΔ - Αυστρίας και την κατάσταση ασφάλειας 
στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σημειώνεται ότι, Κύπρος και Αυστρία υπέγραψαν 
τον περασμένο Απρίλιο ετήσιο πρόγραμμα διμερούς 
αμυντικής συνεργασίας, σε συνέχεια της επίσκεψης 
της κ. Tanner στην Λευκωσία τον περασμένο Φεβρου-
άριο.
Οι δυο χώρες συνεργάζονται στενά για την από κοι-
νού πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μεταξύ των αντίστοιχων ακαδημιών άμυ-
νας και ασφάλειας μέσω του Ευρωπαϊκού Κολεγίου 
Ασφάλειας και Άμυνας, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΥΠΑΜ Κύπρου-Αυστρίας: Τρόποι εμβάθυνσης 
της διμερούς αμυντικής συνεργασίας

Πριν από τα Χριστούγεννα η ψήφιση των 
νομοσχεδίων για τα διαζύγια

Π
ριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να 
οδηγηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής 
προς ψήφιση τα νομοσχέδια, για την α-
ναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του 

νομοθετικού πλαισίου, που διέπει το οικογενεια-
κό δίκαιο.
Αυτό λέχθηκε την Τετάρτη, κατά τη συζήτηση 
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, με την 
Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Στέφη 
Δράκου, να διαβεβαιώνει ότι σε τρεις εβδομάδες 
θα οδηγηθούν ενώπιων των βουλευτών τα αναθε-
ωρημένα κείμενα, αφού προηγουμένως τύχουν 
του απαραίτητου νομοτεχνικού ελέγχου, ώστε να 
αρχίσει η κατ’ άρθρο συζήτησή τους.
Σημειώνεται πως οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφο-
ρούν στον γάμο και το διαζύγιο, τις σχέσεις γονέων 
και τέκνων, ενώ εισάγεται και συγκεκριμένο πλαί-
σιο αναφορικά με το συναινετικό διαζύγιο.
Όπως αναφέρθηκε στη συνεδρία με την ψήφιση 
των νομοσχεδίων μειώνεται η χρονική περίοδος, 
που πρέπει να μεσολαβήσει μεταξύ της γνωστο-
ποίησης της πρόθεσης διαζυγίου στον Επίσκοπο 

και της καταχώρισης της αγωγής διαζυγίου από 
τους 3 μήνες στις 6 εβδομάδες, ενώ παραμένει η 
απλοποίηση της διαδικασίας παρέχοντας την επι-
λογή της ηλεκτρονικής καταχώρησης της γνωστο-
ποίησης.
Σημειώνεται ότι ο νόμος αυτός εξαιρεί από την 
υποχρεωτική αυτή διαδικασία τις περιπτώσεις, 
κατά τις οποίες ο επικαλούμενος λόγος διαζυγίου 
είναι η αφάνεια του συζύγου, η σοβαρή ψυχική 
νόσος του συζύγου, ενώ εισάγεται με το νομοσχέ-
διο η επιπλέον εξαίρεση, όταν ο επικαλούμενος 
λόγος είναι ο ισχυρός κλονισμός, λόγω βίας στην 
οικογένεια.
Κατά την τοποθέτησή της στη συνεδρία η κ. Δρά-
κου τόνισε ότι οι αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο 
εστιάζονται σε μια πιο παιδοκεντρική μεταρρύθ-
μιση, με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού.
Επίσης, είπε πως οι αλλαγές στοχεύουν στην απλο-
ποίηση των διαδικασιών, για να προσθέσει ότι οι 
όλες εισηγήσεις των εμπλεκομένων, που ακούστη-
καν κατά την έναρξη των συζητήσεων, έχουν υιο-
θετηθεί στο σύνολό τους.

Σ
χέδιο στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα, ύψους μέχρι 
€200.000, παρουσίασε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Περιβάλλοντος, λόγω υψηλών αποθεμάτων οίνου 
που δημιουργούνται από την οινοποίηση της φετινής εσοδείας. 

Το εν λόγω Σχέδιο θα πρέπει, πριν εφαρμοστεί, να εγκριθεί από τα αρ-
μόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις προβλεπόμε-
νες διαδικασίες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, δικαιούχοι στο Σχέδιο είναι 
οι οινοποιητικές επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι 
καταχωρισμένες το μητρώο οινοποιών του Τμήματος Γεωργίας και δημι-
ουργούν αποθέματα οίνου/γλεύκους από οινοποίηση σταφυλιών της 
ποικιλίας «Ξυνιστέρι» εσοδείας 2022 σε ποσότητα που να είναι ίση ή 
περισσότερη από 120 εκατόλιτρα, ή/και επιχειρήσεις που δημιουργούν 
αποθέματα οίνου/γλεύκους προερχόμενων από την οινοποίηση σταφυ-
λιών της ποικιλίας «Ντόπιο Μαύρο» εσοδείας 2022, σε ποσότητα που 
είναι ίση ή περισσότερη από 5.000 εκατόλιτρα.
Σημειώνεται ότι η υπολογιζόμενη παραγόμενη ποσότητα οίνου και για 
τις δύο ποικιλίες αντιστοιχεί σε αναλογία σταφυλιού προς οίνο 1Kg προς 
0,6 L. Καμία άλλη αναλογία δεν θα είναι αποδεκτή.
Προστίθεται ότι η ενίσχυση θα χορηγείται υπό μορφή άμεσης επιχορή-
γησης και θα καταβληθεί το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2022. 
Το μέγιστο συνολικό ποσό που θα διατεθεί από το Σχέδιο ανέρχεται στις 
€200.000, εκ των οποίων €170.000 προορίζονται για τα αποθέματα 
της ποικιλίας «Ξυνιστέρι» και €30.000 για τα αποθέματα της ποικιλίας 
«Ντόπιο Μαύρο». Σε περίπτωση μη διάθεσης των πιο πάνω ποσών σε 
μια δράση, δύναται να μεταφερθούν στην άλλη δράση, δεδομένου ότι ο 
συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου παραμένει ο ίδιος.
Το Υπουργείο εξηγεί ότι θα παραχωρείται ενίσχυση προς τις οινοποι-
ητικές επιχειρήσεις ύψους €25 ανά εκατόλιτρο οίνου ή/και γλεύκους 
προερχόμενων από σταφύλια της ποικιλίας «Ξυνιστέρι», για όσα αποθέ-
ματα δημιουργούνται από παραλαβές σταφυλιών από 4 Οκτωβρίου και 
εντεύθεν, καθώς αυτά θεωρούνται ότι δημιουργούν τις περισσές ποσό-
τητες. Η συνολική ποσότητα που θα τύχει ενίσχυσης δεν θα ξεπερνά το 
25% των συνολικών αποθεμάτων οίνου/γλεύκους της αναφερόμενης 
ποικιλίας που θα δημιουργηθούν από τη φετινή εσοδεία. Σε περίπτωση 
υπέρβασης του προϋπολογισμού (€170.000) θα γίνεται μείωση του 
ποσού ενίσχυσης, έτσι ώστε να περιοριστεί ο προϋπολογισμός εντός 
του εγκεκριμένου ποσού.
Η ενίσχυση για οίνο ή/και γλεύκος προερχόμενα από σταφύλια της ποι-
κιλίας «Ντόπιο Μαύρο» θα είναι €6 ανά εκατόλιτρο για όσα αποθέ-
ματα δημιουργούνται από παραλαβές σταφυλιών από 4 Οκτωβρίου και 
εντεύθεν. Η συνολική ποσότητα που θα τύχει ενίσχυσης δεν θα ξεπερνά 
το 25% των συνολικών αποθεμάτων οίνου/γλεύκους της αναφερόμενης 
ποικιλίας που θα δημιουργηθούν από τη φετινή εσοδεία. Σε περίπτωση 
υπέρβασης του προϋπολογισμού (€30.000) θα γίνεται μείωση του 
ποσού ενίσχυσης, έτσι ώστε να περιοριστεί ο προϋπολογισμός εντός 
του εγκεκριμένου ποσού.
Τέλος, σημειώνεται ότι η Αρμόδια Αρχή θα ανακοινώσει την έναρξη 
του Σχεδίου και θα προβεί σε σχετική ενημέρωση των αιτητών, ώστε να 
υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένη Αίτηση Συμμετοχής. Η αίτηση 
συμμετοχής, που θα συνοδεύεται με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, 
δηλώσεις και βεβαιώσεις, θα εξετάζεται εάν πληροί τις απαιτήσεις του 
Σχεδίου και εάν ο δικαιούχος προσκόμισε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία 
ολοκλήρωσης της δράσης. Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποι-
ηθεί το αργότερο μέχρι 31.12.2022. Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδι-
αφερόμενοι καλούνται να απευθύνονται στον Κλάδο Αμπελουργίας και 
Οινολογίας του Τμήματος Γεωργίας, στο τηλέφωνο 25877010.

Διευκρινίσεις για εφαρμογή 
κινήτρων αεροπορικής 
επιβατικής κίνησης
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Κ
άποια στιγμή πρέπει να λυ-
θεί το θέμα των σχολικών 
συνοδών, είπε ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Παιδείας της 

Βουλής, Παύλος Μυλωνάς, σε δη-
λώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας 
της Επιτροπής.
Η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής 
συνέχισε την Τετάρτη τη συζήτηση 
για τα προβλήματα που προκύπτουν 
από το υφιστάμενο καθεστώς εργο-
δότησης σχολικών βοηθών/συνο-
δών παιδιών με ειδικές ανάγκες.
Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. 
Μυλωνάς είπε ότι υπάρχουν πάρα 
πολύ συνοδοί και πάρα πολλά και 
οικογένειες στηρίζονται μέσα από 
τη διαδικασία που έχουμε σήμερα.
«Το πρόβλημα προκύπτει από το 
γεγονός ότι αυξάνονται συνεχώς 
ο αριθμοί των παιδιών που αιτού-
νται και των γονέων που αιτούνται 
για στήριξη από την πολιτεία, διότι 
πράγματι έχουν σοβαρά προβλή-
ματα υγείας», ανέφερε.
Εκεί προκύπτει και το πρόβλημα, 
συμπλήρωσε.
«Η άποψη η δική μου γιατί δεν 
γίνεται να μην το σημειώσω. Είναι 
καθαρά θέμα προτεραιοτήτων , 
οικονομικής ανάγκης για να εργοδο-
τηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα 
να εργοδοτηθούν με σωστό τρόπο, 
όχι με τον τρόπο που εργοδοτού-
νται σήμερα, οι συνοδοί εννοώ. 
Πολύ χαμηλός μισθός, τρεις μήνες 
το καλοκαίρι άνεργοι , κοινωνικές 
ασφαλίσεις δε τους καταβάλει κανέ-
νας», πρόσθεσε.
Αλλά, σημείωσε, για να καταλήξουν 
σε ένα αποτέλεσμα πρέπει να απο-
φασίσει η πολιτεία στο σύνολο της 
να διαθέσει χρήματα για να μπορέ-
σει να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
όλων των παιδιών που έχουν ανά-
γκη.
Το πρώτο μέρος, είπε, μετά από 
κόπο και θυσίες δύο χρόνων είναι 
το Κέντρο Αξιολόγησης, δηλαδή οι 
ειδικοί, οι γιατροί, όπως τα ιατρο-
συμβούλια, θα αποφασίζουν εάν 

ένα παιδί χρειάζεται συνοδό και 
ποιο συνοδό χρειάζεται.
«Υπάρχουν αναπηρίες διαφόρων 
ειδών και κατηγοριών. Το φάσμα 
μόνο του αυτισμού είναι τόσο πολύ-
πλοκο που το δίνω ως παράδειγμα. 
Αν πάμε σε άλλες νευρολογικές 
παθήσεις επιπλέον, εξειδικευμένο 
ιατρικό προσωπικό που θα απο-
φασίσει. Οπόταν και το προσωπικό 
που θα στηρίζει ο συνοδός, δηλαδή 
θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο. 
Και μπαίνουμε σε ένα κυκεώνα 
θεμάτων, τα οποία 
πρέπει να επιλυ-
θούν, αλλά μέχρι να 
φτάσουμε εκεί πρέ-
πει η πολιτεία να 
αποφασίσει να δια-
θέσει ένα κονδύλι», 
συμπλήρωσε.
Ο κ. Μυλωνάς ανέ-
φερε, επίσης, ότι η «μπάλα» δεν 
είναι μόνο στην εκτελεστική εξου-
σία, προσθέτοντας ότι κατά την 
άποψη του είναι και στην νομοθε-
τική εξουσία, στους προϋπολογι-
σμούς που έρχονται.
Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος 
Κάρουλλας, σε δηλώσεις του είπε 
ότι όλοι αναγνωρίζουν την ανάγκη 
για συνεχή βελτίωση του θεσμού 
των σχολικών συνοδών, μιας από-
λυτα χρήσιμης και αναγκαίας συνι-
στώσας για τα παιδιά με αναπηρίες, 
για τα παιδιά που πραγματικά το 
έχουν ανάγκη.
«Όλοι και το τονίζουμε πρέπει να 
έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 
τόσο προς τη σχολική μονάδα όσο 
και προς τις διαδικασίες της μάθη-
σης. Τα ζητήματα είναι πολλά», ανέ-
φερε.
Τόσο όλα τα κόμματα όσο και το 
Υπουργείο Παιδείας, όπως τονί-
στηκε στην Επιτροπή από τον 
εκπρόσωπο του Υπουργείου Παι-
δείας, σημείωσε, «έχουμε τη βού-
ληση για την λήψη έμπρακτων 
μέτρων για ολοκληρωμένη διαχεί-
ριση των ζητημάτων του θεσμού 

των συνοδών είτε αυτά αφορούν τα 
σχέδια υπηρεσίας είτε επιμόρφωση 
είτε μισθοδοσία, γενικά την κατοχύ-
ρωση και αποτύπωση του επαγγέλ-
ματος του συνοδού».
Το Υπουργείο Παιδείας, συνέχισε 
ο κ. Κάρουλλας, εξήγγειλε τη δημι-
ουργία του Κέντρου Αξιολόγησης 
των παιδιών με αναπηρία, που εντός 
της τρέχουσας σχολικής χρονιάς θα 
έχουν ενώπιον τους σχετικό νομο-
σχέδιο για την βέλτιστη και ολο-
κληρωμένη επιστημονική αξιολό-

γηση των παιδιών 
και των αναγκών για 
συνοδό.
«Πρέπει όλοι να 
συμβάλουμε δημι-
ουργικά προς την 
κατεύθυνση της επί-
λυσης των όποιων 
ζητημάτων και όχι 

με αφορισμούς προς το Υπουργείο 
Παιδείας για την τάχιστη ολοκλή-
ρωση και διαχείριση του ζητήμα-
τος», συμπλήρωσε.
Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας 
Καυκαλιάς, σε δηλώσεις του είπε 
ότι «έλλειψη βούλησης, αθέτηση 
υποσχέσεων, να αναφερθώ απλά 
στο γεγονός ότι από το 2014 εκκρε-
μεί η υλοποίηση της δέσμευσης του 
Υπουργείου για κατάθεση νομο-
θεσίας για την ενιαία εκπαίδευση, 
πολιτικές των οροφών, κοινωνική 
αναλγησία, ανικανότητα, ανεπάρ-
κεια, προβληματικές διαδικασίες».
Όλα τα πιο πάνω, είπε, χαρακτηρί-
ζουν τις πολιτικές της Κυβέρνησης 
σε ότι αφορά στο κεφάλαιο εκπαί-
δευση για παιδιά με αναπηρίες .
«Η Κυβέρνηση, ο ίδιος ο Υπουργός 
Παιδείας, ζουν στο κόσμο τους», 
ανέφερε. Ένα κόσμο, πρόσθεσε, 
«που καμία σχέση έχει με τις πραγ-
ματικότητες που βιώνουν τα παιδιά 
με αναπηρίες, αλλά και τις ανάγκες 
των παιδιών με αναπηρίες».
Σύμφωνα με τον κ. Καυκαλιά, «είναι 
ξεκάθαρο λοιπόν ότι αυτή η Κυβέρ-
νηση ούτε θέλει, ίσως ούτε και να 

μπορεί, ίσως και τα δύο μαζί: ούτε 
και να θέλει ούτε και να μπορεί να 
δώσει λύσεις σε αυτά τα ζητήματα. 
Δυστυχώς, για την κοινωνία μετρώ-
ντας τα 10 χρόνια διακυβέρνησης 
από αυτή την Κυβέρνηση μετρούμε 
δέκα χρόνια χαμένα και σε αυτό τον 
τομέα».
Σε ότι αφορά στο κεφάλαιο Συνο-
δοί των παιδιών με αναπηρίες στα 
σχολεία, ο κ. Καυκαλιάς είπε ότι επι-
βάλλεται να γίνει επιτέλους αξιο-
λόγηση του θεσμού. «Επιβάλλεται 
να ληφθούν αποφάσεις σε σχέση 
με την επιμόρφωση των συνοδών. 
Να αγγίξουμε και να επαναξιολογή-
σουμε τις διαδικασίες πρόσληψης 
αυτών των ανθρώπων και να δούμε 
και το σύστημα των αμοιβών τω 
συνοδών», ανέφερε, προσθέτοντας 
ότι «όλα αυτά έχουν τεθεί σήμερα 
στη συζήτηση».
«Αναμένουμε ότι ο Υπουργός Παι-
δείας θα μας κάνει επιτέλους την 
τιμή να παρευρεθεί στην Επιτροπή 
Παιδείας. Έχει προαποφασιστεί ότι 
θα καλεστεί να είναι παρών σε 15 
μέρες και να έχουμε τις απαντήσεις 
του Υπουργείου για αυτά τα ζητή-
ματα», συμπλήρωσε.                         
Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργα-
σία, Αλέκος Τρυφωνίδης, σε δηλώ-
σεις του είπε ότι «αποτελεί ντροπή 
για την Πολιτεία μας η συνέχιση 
αυτής της κατάστασης».
«Μισοδουλειές και στα θέματα που 
αφορούν τα παιδιά και στους συνο-
δούς και γενικά στην Ειδική Εκπαί-
δευση», είπε. «Αναμένουμε από 
το Υπουργείο Παιδείας την κατά-
θεση του Νομοσχέδιου για την Ενι-
αία Εκπαίδευση, την υλοποίηση της 
εξαγγελίας από το Υπουργικό Συμ-
βούλιο του Ειδικού Κέντρου Αξιο-
λόγησης όπου σε αυτό θα αξιολο-
γείται κάθε παιδί από ειδικούς, θα 
ορίζονται οι ανάγκες του και την 
ίδια ώρα θα του παραχωρείται ο 
κατάλληλος συνοδός με τα ανάλογα 
προσόντα και ειδίκευση», πρό-
σθεσε.

 Σε δηλώσεις του, μετά το τέλος 
της συνεδρίασης, ο Υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, Κυριάκος Κούσιος, 
σημείωσε ότι στις 14 Ιουλίου το 
Υπουργικό Συμβουλίου είχε απο-
φασίσει την παραχώρηση επιδό-
ματος προς τους αιχμαλώτους και 
παθόντες της Τουρκικής εισβο-
λής. «Είχε εντοπιστεί τότε ότι ορι-
σμένες κατηγορίες συμπολιτών 
μας είχαν παραληφθεί, και όπως 
είχα δηλώσει, το θέμα θα εσυζη-
τείτο ξανά στο Υπουργικό Συμ-
βούλιο για να καλύψουμε και 
άλλες κατηγορίες παθόντων», 
ανέφερε.
Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφά-
σισε την Τρίτη την παραχώρηση 
επιδόματος σε όλες τις κατηγο-
ρίες παθόντων. Συγκεκριμένα, 
στους αιχμάλωτοι της τουρκικής 
εισβολής είχε παραχωρηθεί επί-
δομα σε όσους έπαιρναν το τιμη-
τικό επίδομα και τώρα αυτό επε-
κτείνεται σε όλους τους αιχμαλώ-
τους. Αντίστοιχα, στους μη στρα-
τεύσιμους και άμαχους αιχμαλώ-
τους είχε παραχωρηθεί και πάλι 
επίδομα σε όσους έπαιρναν το 
τιμητικό επίδομα και τώρα επε-
κτείνεται σε όλους ανεξαιρέτως. 
Επίσης, οι παθόντες ανάπηροι 
δικαιούνται και αυτοί του συγκε-
κριμένου επιδόματος, πρόσθεσε 
ο κ. Κούσιος.
Περαιτέρω, σ την απόφαση 
περιλαμβάνονται και οι παθού-
σες κατά την Τουρκική εισβολή 
γυναίκες. «Πρέπει να πω ότι 
πέραν του συγκεκριμένου επι-
δόματος, οι παθούσες κατά την 
Τουρκική εισβολή λαμβάνουν, με 
απόφαση αυτής της κυβέρνησης, 
από το 2016 και άλλο ειδικό επί-
δομα», συμπλήρωσε.
Ο Υπουργός σημείωσε ότι από 
το 2016-2017 παρέχεται επίδομα 
φροντίδας σε αιχμαλώτους του 
1974 και τους εξαρτωμένους 
τους, ενώ παρέχεται φροντίδα 
και σε χήρες πεσόντων, συζύγους 
εξαφανισθέντων, γονείς πεσό-
ντων και εξαφανισθέντων. Αυτό 
περιλαμβάνει και την περίοδο της 
ΕΟΚΑ, ανάπηρους μαχητές της 
ΕΟΚΑ, πεσόντες του 1963-’64 
και πολίτες ανάπηρους του 1963-
΄64, πρόσθεσε.

Επίδομα σε όλες 
τις κατηγορίες 
παθόντων της 
εισβολής

Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας: Να λυθεί το θέμα 
των σχολικών συνοδών
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Φρικιαστικές εικόνες βλέπουν το 
φως της δημοσιότητας μετά την 
απελευθέρωση του χωριού Πίσκι-
Ραντκίβσκι - Εντοπίστηκαν σοροί 
που είχαν δεχθεί πυροβολισμούς στα 
γόνατα και το κεφάλι

Α
ποκρουστικό και απάνθρωπο ή-
ταν το θέαμα που αντίκρισαν Ου-
κρανοί αξιωματούχοι σε πόλη 
που απελευθέρωσαν πρόσφατα 

από τις ρωσικές δυνάμεις. Ένας κουβάς με 
δόντια και χρυσά σφραγίσματα Ουκρανών 
αιχμαλώτων ήταν πεταμένος σε ένα δωμά-
τιο που χρησιμοποιούσαν οι Ρώσοι ως θά-
λαμο βασανιστηρίων.
Εκεί έθαβαν ζωντανούς τους εχθρούς τους, 
απλούς πολίτες και στρατιώτες, όπως ισχυ-
ρίζονται Ουκρανοί αξιωματούχοι, αναφέ-
ρει δημοσίευμα της εφημε-
ρίδας Daily Mail.
Οι άτυχοι πολίτες φέρε-
ται να εξαναγκάστηκαν να 
φορέσουν μάσκα αερίων 
που είχε μέσα ένα φλε-
γόμενο πανί, ενώ άλλοι 
θάφτηκαν ζωντανοί, όπως 
αναφέρουν Ουκρανοί αξι-
ωματούχοι.
Οι απάνθρωπες μέθοδοι 
των Ρώσων που θυμίζουν πρακτικές Γκου-
αντάναμο βλέπουν το φως της δημοσιότη-
τας μετά την προέλαση των ουκρανικών 
δυνάμεων στο νότιο και το βόρειο τμήμα 
της χώρας και την ανακατάληψη πολλών 
εδαφών της από τους Ρώσους.
Η φρικιαστική ανακάλυψη έγινε στην πόλη 
Πίσκι-Ραντκίβσκι  στη βόρεια Ουκρανία, 
περίπου 15 μίλια ανατολικά της πόλης 
Ιζιούμ. «Πρόκειται για ένα ακόμη παρά-
δειγμα Ρώσων στρατιωτών που βασανί-
ζουν και εκτελούν με συνοπτικές διαδι-
κασίες πολίτες σε κατεχόμενες περιοχές 
της χώρας, μετά την ανακάλυψη ομαδι-
κών τάφων στην Μπούτσα, το Ιρπίν και το 
Ιζιούμ», σχολιάζει η βρετανική εφημερίδα.
Στο Ιζιούμ ανακαλύφθηκαν δεκάδες θάλα-
μοι βασανιστηρίων, συχνά στημένοι στα 
υπόγεια εγκαταλελειμμένων κυβερνητικών 
κτιρίων.
Σε ορισμένους, βρέθηκαν σοροί Ουκρα-
νών αιχμαλώτων με τα χέρια δεμένα πισθά-
γκωνα και σφαίρες στα γόνατα ή στο πίσω 
μέρος του κεφαλιού τους. Οι περιγραφές 
επιζώντων συγκλονίζουν, καθώς, όπως 
περιγράφουν, κρατούνταν επί εβδομάδες 

και υπέστησαν βασανιστήρια στη διάρκεια 
των ανακρίσεων.
Επιπλέον, τους έκαναν... ηλεκτροπληξία 
προκειμένου να γίνουν προδότες αποκαλύ-
πτοντας τα ονόματα των ντόπιων που συν-
δέονται με τον στρατό ή την κυβέρνηση.
Ο νέος θάλαμος βασανιστηρίων αποκαλύ-
φθηκε από τον Σέρχι Μπόλβινοβ, επικεφα-
λής ερευνητή στην περιοχή του Χάρκοβο, 
όπου βρίσκεται η πόλη Πίσκι-Ραντκίβσκι.
«Οι γείτονες άκουγαν συνεχώς κραυγές. 
Οι ερευνητές εντόπισαν έναν τρομακτικό 
θάλαμο βασανιστηρίων στο χωριό. Η αστυ-
νομία έχει ενημερωθεί για τις πρακτικές 
των ρωσικών δυνάμεων. Στο θάλαμο βασα-
νιστηρίων βρέθηκαν επίσης ένας δονητής 
κι ένα κουτί με σκισμένες μασέλες».
Μετά από μια αστραπιαία επίθεση στο 
Χάρκοβο τον περασμένο μήνα που επέ-
στρεψε σχεδόν σε ολόκληρη την επαρχία 

να περάσει εκ νέου στον 
έλεγχο των Ουκρανών, τα 
σ τρατεύματα απωθούν 
τους Ρώσους από τις τελευ-
ταίες περιοχές που κατέ-
χουν - οι περισσότερες 
ανατολικά του ποταμού 
Όσκιλ.
Το Πίσκι-Ραντκίβσκι βρί-
σκεται στην ίδια περιοχή, 
ανατολικά του Όσκιλ. Χθες, 

τουλάχιστον δύο πόλεις απελευθερώθηκαν 
από τους Ρώσους.

Ρώσοι παραδίδονται σε Ουκρα-
νούς στρατιώτες - Υψώνουν λευ-
κή σημαία
Η πρόελαση των Ουκρανών στα μέτωπα 
στην ανατολική και τη νότια Ουκρανία βρί-
σκει τις μονάδες των Ρώσων κουρασμένες, 
με μεγάλες απώλειες.
Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα οι Ρώσοι 
εγκαταλείπουν το υλικό τους και είναι έτοι-
μοι να παραδοθούν.
Αυτό δείχνει βίντεο των ουκρανικών δυνά-
μεων στα νότια, στην περιοχή της Χερσώ-
νας, ένα από τα μέτωπα όπου η Ουκρανία 
προελαύνει σταθερά.
Οι Ρώσοι είναι μέσα σε τεθωρακισμένο 
όχημα τύπου BMP-2 και υψώνουν λευκή 
σημαία. Βγαίνουν από το όχημα και 
πέφτουν με το πρόσωπο στο έδαφος.
Αμέσως οι Ουκρανοί, που είναι ακροβολι-
σμένοι και έτοιμοι να αντιδράσουν αν χρει-
αστεί, τους κάνουν σωματικό έλεγχο και 
τους συλλαμβάνουν ενώ παίρνουν στην 
κατοχή τους το όχημα.

Τ
ην αποδοκιμασία της για τη συμ-
φωνία που υπέγραψαν τη Δευτέρα 
η Τουρκία και η Λιβύη εξέφρασε 
η κυβέρνηση των ΗΠΑ, υπενθυ-

μίζοντας της υποχρεώσεις της κυβέρνη-
σης της Λιβύης βάσει του οδικού χάρτη 
για τη χώρα.
Ο εκπρόσωπος απάντησε σε ερώτηση 
των Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσι-
γκτον για το μνημόνιο που υπογράφηκε 
μεταξύ της Άγκυρας και της Τρίπολης για 
τους υδρογονάνθρακες, αναφέροντας ότι 
όλα τα μέρη πρέπει να απέχουν από ενέρ-
γειες που κινδυνεύουν να αυξήσουν τις 
εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
Όπως σημε ίωσε χαρακτηρισ τ ικά, 
«παρόλο που είναι σε γνώση μας οι ανα-
φορές για την υπογραφή ενός μνημονίου 
κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης της 
Τουρκίας και της προσωρινής κυβέρνη-
σης της Λιβύης, δεν έχουμε δει ακόμα το 
κείμενο.
«Σημειώνουμε ότι η προσωρινή κυβέρ-
νηση της Λιβύης υποχρεούται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του οδικού χάρτη του 
Φόρουμ για τον Πολιτικό Διάλογο στη 
Λιβύη (LPDF) να μην εξετάζει νέες συμφω-
νίες που βλάπτουν τη σταθερότητα των 
εξωτερικών σχέσεων του λιβυκού κρά-
τους ή του επιβάλλουν μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις.
«Θα σας παραπέμψουμε στις κυβερνήσεις 
της Τουρκίας και της Λιβύης για το απο-
τέλεσμα των πρόσφατων συζητήσεων. 
Καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από 
ενέργειες που κινδυνεύουν να αυξήσουν 
τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο».
Το μεσημέρι της Δευτέρας ο Τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου, επικεφαλής πολυπληθούς απο-
στολής Τούρκων αξιωματούχων, μεταξύ 
των οποίων και ο υπουργός Άμυνας, Χου-
λουσί Ακάρ, βρέθηκε στην Τρίπολη όπου 
και υπέγραψε με την λιβυκή κυβέρνηση, 

μνημόνιο συνεργασίας σύμφωνα με το 
οποίο, τουρκικές εταιρείες θα μπορούν 
να κάνουν έρευνες για υδρογονάνθρακες 
στην ξηρά και την ΑΟΖ της Λιβύης.
Η συγκεκριμένη συμφωνία έρχεται να 
προστεθεί στο παράνομο τουρκολι-
βυκό μνημόνιο σύμφωνα με το οποίο και 
παραχαράσσοντας κάθε έννοια Διεθνούς 
Δικαίου αλλά και γεωγραφίας, Τουρκία 
και Λιβύη μοιράζονται κοινή ΑΟΖ, αγνοώ-
ντας τα δικαιώματα της Ελλάδας σε Αιγαίο 
και Ανατολική Μεσόγειο.
Υπενθυμίζεται πως τον Αύγουστο του 
2020 η Ελλάδα είχε υπογράψει την μερική 
οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Το 
μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ήταν και 
είναι πως η Ελλάδα δεν κάνει παράνομες 
συμφωνίες. Διαπραγματεύεται και προ-
βαίνει σε οριοθετήσεις με βάση το δίκαιο 
της θάλασσας και η ορθότητα της πολι-
τικής μας έναντι παράνομων ενεργειών, 
όπως το τουρκολιβυκό μνημόνιο, απο-
δεικνύεται από το ότι το Κάιρο οριοθέ-
τησε με την Ελλάδα, παρά τις μάταιες προ-
σπάθειες της Τουρκίας να πλειοδοτήσει 
προσφέροντας στην Αίγυπτο μεγαλύτερη 
ΑΟΖ.
Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών με 
μία αυστηρή ανακοίνωσή του τη Δευτέρα 
ξεκαθάρισε πως η χώρα μας έχει συμ-
φέροντα στην περιοχή και και πως θα τα 
υπερασπιστεί με κάθε μέσο.
Πιο συγκεκριμένα το υπουργείο Εξωτερι-
κών τονίζει ότι «η Ελλάδα παρακολουθεί 
ιδιαίτερα στενά τις εξελίξεις στη Λιβύη και 
ιδιαίτερα τη σημερινή υπογραφή «μνη-
μονίου συνεργασίας» μεταξύ της κυβέρ-
νησης εθνικής ενότητας (GNU) της Λιβύης 
και της Τουρκίας στον τομέα των υδρο-
γονανθράκων. Η Ελλάδα έχει κυριαρχικά 
δικαιώματα στην περιοχή, τα οποία προ-
τίθεται να υπερασπιστεί με όλα τα νόμιμα 
μέσα, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές 
Δίκαιο της Θάλασσας»

Οι ΗΠΑ αποδοκιμάζουν τη συμφωνία 
Λιβύης και Τουρκίας 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Χάρκοβο: Δόντια, χρυσά σφραγίσματα 
και «γαζωμένες» σοροί Ουκρανών 
αιχμαλώτων στον θάλαμο βασανιστηρίων 
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Α
ίσθηση προκάλεσε η εμφάνιση 
του Κάνιε Γουέστ σε σόου μόδας 
στο Παρίσι, μέσω της οποίας αμ-
φισβήτησε το κίνημα «Black Lives 

Matter» (οι ζωές των μαύρων αξίζουν).
Για τον ράπερ φαίνεται πως και οι «ζωές 
των λευκών έχουν σημασία» ή τουλάχιστον 
αυτό άφησε να εννοηθεί με τη μπλούζα 
που επέλεξε να φορέσει στην Εβδομάδα 
Μόδας.
Ο 45χρονος πρώην σύντροφος της Κιμ 
Καρντάσιαν στην επίδειξη της νέας καμπά-
νιας για το Yeezy εμφανίστηκε με ένα 
μαύρο φούτερ το οποίο έγραφε «White 
Lives Matter» με το πρόσωπο του Πάπα 
στο μπροστινό μέρος και τις ίδιες σαγιονά-
ρες με στρας που φόρεσε την περασμένη 
εβδομάδα στην επίδειξη μόδας του οίκου 
Burberry στο Λονδίνο.
Η κίνησή του προκάλεσε μεγάλες αντιδρά-
σεις στα social media και τον Τύπο και επα-
νήλθε στο Instagram του, με μία νέα ανάρ-
τηση. Μάλιστα, τα μοντέλα για την καμπά-
νια φορούσαν το ίδιο μπλουζάκι. Εκτός του 
Κάνιε Γουέστ, μπλούζες με το «White Lives 

Matter» στην πλάτη φορούσαν αρκετά 
μοντέλα, αλλά και η συντηρητική πολιτική 
σχολιάστρια Κάντας Όουενς.
Απευθυνόμενος στους 17 εκατομμύρια ακο-
λούθους του, ο Κάνιε Γουέστ έγραψε: «Όλοι 
γνωρίζουν ότι το «Black Lives Matter» ήταν 
απάτη. Τώρα τελείωσε. Παρακαλώ».
Το «Black Lives Matter» εδραιώθηκε ως το 
σύνθημα κατατεθέν για τη φυλετική ανισό-
τητα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
το 2013, μετά τον θανατηφόρο πυροβολι-
σμό του Trayvon Martin από τον George 
Zimmerman και είχε μεγάλη απήχηση στον 
κόσμο. Ο ρόλος του κινήματος ήταν βασι-
κός σε διαδηλώσεις που ακολούθησαν τη 
δολοφονία του George Floyd από τον αστυ-
νομικό.
Παρά το γεγονός ότι το hashtag με το σλό-
γκαν #BlackLivesMatter λειτουργεί μέχρι 
και σήμερα ως υπενθύμιση για την ανισό-
τητα εξακολουθεί να υπάρχει σε παγκόσμια 
κλίμακα, ο Γουέστ εξέπληξε τους θαυμα-
στές του, ειδικά από τη στιγμή που ο ίδιος 
εκπροσωπεί τους μαύρους καλλιτέχνες της 
ραπ μουσικής.

Η 
Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα 
πως μέσα σε λιγότερο από μία ε-
βδομάδα ανακατέλαβε με αντε-
πίθεση περισσότερα από 400 τε-

τραγωνικά χιλόμετρα κατεχόμενων από τη 
Ρωσία εδαφών στην περιφέρεια της Χερ-
σώνας.
«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας απε-
λευθέρωσαν από την αρχή Οκτωβρίου 
περισσότερα από 400 τετραγωνικά χιλιό-
μετρα της περιφέρειας της Χερσώνας», ανα-
κοίνωσε η εκπρόσωπος της νότιας στρα-
τιωτικής διοίκησης Νατάλια Γκουμενιούκ, 
αναφερόμενη για πρώτη φορά σε αριθμούς 
σχετικά με τις επιτυχίες των ουκρανικών 
δυνάμεων.
«Ναι, οι επιτυχίες μας είναι αρκετά πειστι-
κές. Δεν κατονομάζουμε τις περιοχές... Και 
προχωράμε μπροστά», πρόσθεσε η Γκου-
μενιούκ.
Όπως αναφέρει το Ukrinform, μέχρι τις 5 

Οκτωβρίου η σημαία της Ουκρανίας έχει 
αποκατασταθεί σε οκτώ οικισμούς της περι-
φέρειας Μπερισλάβ στη Χερσώνα.
Παράλληλα, ραγδαία είναι η υποχώ-
ρηση των ρωσικών δυνάμεων σε σχεδόν 
σε όλο το μέτωπο της Ουκρανίας γεγονός 
που άλλωστε παραδέχθηκε εμμέσως και ο 
Βλαντιμίρ Πούτιν την Τετάρτη λέγοντας ότι 
«περιμένουμε η κατάσταση να σταθεροποι-
ηθεί».
Σύμφωνα με χάρτες που επεξεργάστηκε το 
Sky News, μετά την αντεπίθεση της Ουκρα-
νίας η Ρωσία έχει χάσει 4.000 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα μέσα σε μόλις μια εβδομάδα. 
Όπως σημειώνει το βρετανικό δίκτυο η 
αντεπίθεση της Ουκρανίας ξεκίνησε στις 6 
Σεπτεμβρίου και η ταχύτητά της φαίνεται 
ότι έπιασε εξαπίνης την Μόσχα. Οι Ρώσοι 
αποσύρονται από θέσεις της πρώτης γραμ-
μής ειδικά στην ανατολική επαρχία του Χαρ-
κόβου.

διεθνή νέα

Κάνιε Γουέστ: Όλοι γνωρίζουν ότι το 
«Black Lives Matter» ήταν μια απάτη 

Πάνω από 400 τ.χλμ. στη Χερσώνα 
έχει ανακτήσει ο ουκρανικός στρατός

Ρωσία: Οι έφεδροι επαναστατούν για 
τις φρικτές συνθήκες

Α
ναστάτωση και τάσεις φυγής ε-
πικρατούν στη Ρωσία μετά το 
δραματικό διάγγελμα του Βλα-
ντιμίρ Πούτιν με το οποίο ανα-

κοίνωσε μερική επιστράτευση, σε μια κί-
νηση κλιμάκωσης των πολεμικών επιχει-
ρήσεών του. Οι αντιδράσεις στους κύ-
κλους των Ρώσων, που βρίσκονται σε η-
λικία στράτευσης, δεν άργησαν να φα-
νούν, με πλήθος κόσμου να επιλέγει τη 
διαφυγή προς γειτονικές χώρες, ενώ σύμ-
φωνα με νέο ρεπορτάζ, που ανήκει στην 
Daily Mail, οι άνδρες που κατατάσσονται 
στον στρατό καταγγέλλουν απάνθρωπες 
συμπεριφορές. Την ίδια στιγμή, στα ύψη 
βρίσκονται οι πωλήσεις αντικαταθλιπτι-
κών, σε σχέση με τα προηγούμενα χρό-
νια. 
«Μας φέρονται σαν βόδια, δεν μας 
εκπαιδεύουν σωστά για τον πόλεμο στην 
Ουκρανία» δηλώνουν οι Ρώσοι έφεδροι, 
όπως φαίνεται σε σχετικό βίντεο.
Οι νεοσύλλεκτοι, που βρίσκονται σε 
καθεστώς απελπισίας, κινδυνεύουν 
να τιμωρηθούν καθώς φανερώνουν 
τα αισθήματα απέχθειας για την κατά-

σταση ενώ φτάνουν με τρένο στην περι-
οχή Μπέλγκοροντ που συνορεύει με την 
Ουκρανία.
Ένας από τους στρατιώτες υποστήριξε, 
μάλιστα, στην κάμερα: «Είμαστε περίπου 
500, όλοι οπλισμένοι. Ωστόσο, δεν είμα-
στε εγγεγραμμένοι σε καμία στρατιωτική 
μονάδα».
«Περάσαμε μια βδομάδα σε βάναυσες, 
φρικτές συνθήκες. Δεν είχαμε καμία φρο-
ντίδα, ούτε χρήματα - τίποτα απολύτως. 
Δεν έχουμε ιδέα ποιος πηγαίνει πού. Τα 
όπλα είναι μη καταχωρημένα. Ούτε ένα 
πολυβόλο δεν έχει καταχωρηθεί, κάτι 
που αντίκειται στον ρωσικό ποινικό 
κώδικα» πρόσθεσε.
«Δεν υπάρχει καμία απολύτως μέρι-
μνα, μας συμπεριφέρονται σαν ζώα. 
Ξοδεύουμε χρήματα για να αγοράσουμε 
φαγητό» συμπλήρωσε.
Εντωμεταξύ, ο ι πωλήσεις αντικαταθλι-
πτικών σε φαρμακεία έχει εκτοξευθεί στη 
Ρωσία μετά την επιστράτευση εφέδρων 
που διέταξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετέ-
δωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο 
ειδήσεων TASS.
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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

Πότε μπορεί να σας αναγνωρίσει 
το μωρό;

Ο 
εγκέφαλος του μωρού σας αρχί-
ζει να αναπτύσσεται στη μήτρα. 
Μέχρι να γεννηθεί, μπορεί ακό-
μα και να αναγνωρίσει την φω-

νή σας, μας λένε οι ειδικοί. Καθώς μεγαλώ-
νουν, ο εγκέφαλος των βρεφών συνεχίζει 
να αναπτύσσεται και η ικανότητά τους να α-
ναγνωρίζουν, να θυμούνται και ακόμη και 
να νοσταλγούν τους ανθρώπους γύρω τους 
μεγαλώνει.

Πώς αναπτύσσεται η μνήμη ενός 
μωρού;
Ο εγκέφαλος του μωρού σας αρχίζει να ανα-
πτύσσεται κατά την τρίτη εβδομάδα της κύη-
σης, όταν αρχίζουν να αναπτύσσονται κύτ-
ταρα που τελικά θα αποτελέσουν το νευρικό 
σύστημα. Μέχρι την ένατη εβδομάδα της 
εγκυμοσύνης, τα μωρά έχουν αναπτύξει μια 
λεία δομή που είναι αναγνωρίσιμη ως εγκέ-
φαλος.
Από εκεί, ο εγκέφαλος συνεχίζει να ανα-
πτύσσεται και να διαμορφώνεται με γρή-
γορο ρυθμό μέχρι το μωρό σας να γίνει 
περίπου 2 ετών. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος 
έχει τρία κύρια μέρη: τον εγκέφαλο, που 

περιλαμβάνει τον εγκεφαλικό φλοιό, το 
εγκεφαλικό στέλεχος και την παρεγκεφα-
λίδα.
Υπάρχουν επίσης μικρότερες δομές μέσα 
στον εγκέφαλο, συμπεριλαμβανομένου του 
μεταιχμιακού συστήματος, το οποίο αποτε-
λείται από τον ιππόκαμπο και την αμυγδαλή. 
«Το μεταιχμιακό σύστημα και ο μετωπιαίος 
λοβός του εγκεφαλικού φλοιού ελέγχουν τη 
μνήμη», σύμφωνα με τους ειδικούς.
Ενώ η φυσική ανάπτυξη του εγκεφάλου του 
μωρού σας είναι αυτή που καθοδηγεί τη λει-
τουργία της μνήμης, το περιβάλλον και η διέ-
γερση που λαμβάνουν είναι εξίσου κρίσιμα 
κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του.

«Η ενασχόληση με το μωρό σας και η 
παροχή ενός διεγερτικού περιβάλλοντος 
με πολλές ευκαιρίες για παρακολούθηση, 
μάθηση και αλληλεπίδραση με παιχνίδια, 
αντικείμενα και ανθρώπους συμβάλλουν 
στην προώθηση της ανάπτυξης του εγκεφά-
λου», μας λένε οι ειδικοί.

Το μωρό μου με αναγνωρίζει;
Πρώτον, τα μωρά αναγνωρίζουν τη φωνή 

σας, ειδικά αν μιλάτε πολύ κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης σας.
Η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τα πρό-
σωπα των γονιών τους και άλλων συγγενών 
εξελίσσεται γρήγορα κατά το πρώτο έτος 
της ζωής τους. «Η συχνότητα της έκθεσης 
—ουσιαστικά, όσες περισσότερες φορές 
βλέπουν και αλληλεπιδρούν με αγαπημένα 
πρόσωπα, όπως παππούδες, θείες και θεί-
ους, τόσο πιο εύκολα θα μπορούν σας ανα-
γνωρίσουν» μας εξηγούν οι ειδικοί.

Από τον πρώτο έως τον τέταρτο μήνα
Τους πρώτους μήνες της ζωής τους, τα μωρά 
προσέχουν τα πρόσωπα γύρω τους. Θα 
αρχίσουν να αναγνωρίζουν τα πρόσωπα 
των γονιών τους, μαζί με τα πρόσωπα άλλων 
φροντιστών, καθώς και ανθρώπους που 
είναι οικείοι.
Μέχρι τους 4 μήνες, τα μωρά είναι καλά στο 
να αναγνωρίζουν τα πρόσωπα των άλλων, 
ιδιαίτερα των γονιών τους. Αυτό μπορεί να 
ισχύει για μέλη της οικογένειας που βλέπουν 
πολλές φορές την εβδομάδα επίσης.

Από τον πέμπτο έως τον όγδοο

Καθώς το μωρό σας συνεχίζει να εξοικειώ-
νεται περισσότερο με το πρόσωπό σας και 
με τους συγγενείς ή τους φίλους που βλέπει 
περισσότερο, θα αρχίσει να κάνει διαφο-
ροποίηση μεταξύ των ανθρώπων που γνω-
ρίζει και των ανθρώπων που δεν γνωρίζει.
Σε αυτό το σημείο, το μωρό σας μπορεί να 
καταλάβει αν κάποιος είναι ξένος, μας λένε 
οι ειδικοί. Γύρω στους 6 μήνες, πιθανότατα 
θα μπορεί να αναγνωρίσει μέλη της οικογέ-
νειας που βλέπει και αλληλοεπιδρά ακόμα 
και μία φορά την εβδομάδα.

 Από τον ένατο έως τον δωδέκατο 
μήνα
Καθώς τα μωρά πλησιάζουν τον δωδέκατο 
μήνα, η αναγνώριση των γονιών τους και 
άλλων ανθρώπων που βλέπουν τακτικά θα 
πρέπει να είναι συνεπής. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της φάσης, τα μωρά θα αρχίσουν επί-
σης να αναγνωρίζουν αντικείμενα και παι-
χνίδια.
Θα αρχίσετε να παρατηρείτε ότι το μωρό 
σας θα αρχίσει να αναπτύσσει τις προτιμή-
σεις του, έχοντας συχνά ένα αγαπημένο παι-
χνίδι.

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 

Έ
νας πλούσιος ζωέμπορος με την πα-
ρέα του είχε κρατημένα κάθε βράδυ 
έξι, κάποτε και περισσότερα, καθί-
σματα 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 Αθη-
νών αποτελούσαν την αυλή της, και όλη 
η νεολαία το κόμμα της κλάκας της. Κάθε 
βράδυ πανέρια, μπουκέτα και περιστέ-
ρια γέμιζαν τη σκηνή. Όλοι οι γνωστοί των 
Αθηνών και όλων των αξιωμάτων έδιναν 
κάθε βράδυ ραντεβού στο «'Αντρον των 
Νυμφών». Πλουσιότατα και λουκούλλεια 
σουπέ προσεφέροντο προς τιμήν της μετά 
την παράσταση. Έις ένα από αυτά, νεαρότα-
τος και πλουσιότατος θαυμαστής της γέμισε 
το γοβάκι τής Ζαν Νταράς και το ήπιε εις 
υγείαν της.
Η ζωή αυτής της Γαλλίδος αρτίστας και τα 
τραγούδια της, που είχαν γίνει δημοτικό-
τατα, περιλαμβάνει σελίδες που δεν χαρα-
κτηρίζουν μόνον την ιδίαν αλλά και την 
εποχή, τα πολλά χρόνια που έζησε και δού-
λεψε στην Έλλάδα. Το όνομά της ήταν πασί-
γνωστο παντού. Η Ζαν Νταράς δούλεψε 
πολλά καλοκαίρια μαζί με τον Κωστάκη 
Καλίτση. Όταν έφυγε από το «'Αντρο» και 
ταξίδεψε στην Έυρώπη, πένθος και κατή-
φεια παντού. Απαρηγόρητοι 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 βρισκόταν στον 
θαυμάσιο κήπο του ποιητού και σοφού 
Βοτανικού Θ. Ορφανίδη".

Οι ξενύχτηδες του Συντάγματος 
και της Ομόνοιας - Οι διάφορες 
τους
Ο Μίλτος Λιδωρίκης στις αναμνήσεις ανα-
φέρεται ξεχωριστά και με ονόματα σε πολ-
λούς Αθηναίους της εποχής που πρωταγω-

νιστούσαν στην νυχτερινή ζωή της Αθή-
νας. Πολλούς από αυτούς τους είχε γνω-
ρίσει και ο ίδιος προσωπικά. Στο εισαγω-
γικό του σημείωμα πριν αναφερθεί ξεχω-
ριστά στο καθέναν από αυτούς αναφέρει: 
«Οι πραγματικοί νυκτόβιοι ζούσαν δύο 
ζωές: τη ζωή της ημέρας και τη ζωή της 
νυκτός. Ομολογώ ότι βασανίζω το γεγη-
ρακός μυαλό μου για να μην ξεχάσω κανέ-
ναν. Θέλω όλους να τους αναφέρω, για να 
δείξω, ότι δεν ξενυκτούσαν οι αργόσχο-
λοι, αλλά οι δουλευταράδες.
Ξενύκτηδες με πατέντα, τακτικοί, σαν να 
πούμε επαγγελματικοί, ήσαν όχι εκείνοι 
που χαιρετούσαν την αυγή γλεντώντας, 
αλλά όσοι κάθε βράδυ έμεναν έξω από τα 
σπίτια τους, όλες τις νύκτες του έτους. Οι 
άνθρωποι αυτοί ήταν αδύνατον να κοιμη-
θούν αν δεν άνοιγαν την εξώθυρά τους τις 
πρωινές ώρες. Ούτε λόγο ούτε δουλειά 
είχαν να ξενυκτούν. Συνήθεια της ωραίας 
ζωής που έκαναν. Κάτι θα τους έλειπε 
αν παρέλειπαν να συναντηθούν, μετά τα 
μεσάνυκτα, στο κέντρο του ξενυκτιού της 
παρέας τους. 
Το Σύνταγμα, και ειδικώς το καφενείον 
«Γιαννοπούλου-Ζαχαράτου», ήταν η 
φωλιά τους. Όσοι ξενυκτούσαν εκεί είχαν 
τα τραπεζάκια τους μακριά από τη σειρά 
των άλλων. Οι ξενύκτηδες του Συντάγμα-
τος δεν έμοιαζαν τους νυκτοβίους της 
Ομονοίας. 
Οι πρώτοι περνούσαν τις ώρες του ξενυ-
κτιού μακριά από τον άλλο κόσμο που 
παρέμενε τυχαίως αργά στο καφενείον. Γι’ 
αυτό έβλεπε κανείς, αργά τη νύκτα, έρημη 
την πλατεία από κόσμο και τραπέζια, ενώ 
παράμερα έμεναν δύο τρία τραπεζάκια με 
πέντε δέκα ανθρώπους, που έπιναν καφέ-
δες, φούμαραν ναργιλέδες, συζητούσαν 
γελούσαν.
Οι δεύτεροι ξενυχτούσαν στα πολυθό-
ρυβα μαγαζιά της Ομόνοιας με όλο τον 
κινούμενο πληθυσμό της Αθήνας. Αυτοί 
γλεντούσαν».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
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υγεία

Δ
εν μπορούμε να φαντα-
στούμε τη ζωή μας χω-
ρίς τα μάτια μας και α-
κολουθώντας τις παρα-

κάτω απλές συμβουλές από την 
Βρετανική Ένωση Οπτομετρών, 
θα διαφυλάξουμε για περισσό-
τερο καιρό την ποιότητα της όρα-
σής μας.
Μην παραλείπετε την επίσκεψη 
στον οφθαλμίατρο
Εκτός από τον έλεγχο της υγείας 
των ματιών, η εξέταση της όρα-
σης μπορεί να βοηθήσει ακόμη 
και στον εντοπισμό ενδείξεων 
υποκείμενων γενικών παθή-
σεων, όπως ο σακχαρώδης δια-
βήτης, η υψηλή χοληστερόλη 
και η υψηλή αρτηριακή πίεση.
Ακολουθήστε μια ισορροπη-
μένη διατροφή 
Μια υγιεινή διατροφή συμ-
βάλλει στη μείωση και του 
κινδύνου οφθαλμικών 
παθήσεων. Φροντίσ τε 
να την έχετε εμπλουτί-
σει με αρκετά ω-3 λιπαρά, 
που βρίσκονται στα λιπαρά 
ψάρια, αλλά και λουτεΐνη, που 
βρίσκεται σ τα φυλλώδη 
λαχανικά, όπως το σπα-
νάκι και το λάχανο.
Επιπλέον, οι βιταμίνες Α, C 
και Ε είναι επίσης ιδιαίτερα 
οφέλιμες για την οθφαλμική 
υγεία, επομένως μην παρα-
λείπετε πέντε μερίδες φρού-
των και λαχανικών ημερη-
σίως.
Εάν έχετε οικογενειακό 
ισ τορικό εκφύλισης της 
ωχράς κηλίδας, συμβουλευ-
τείτε τον οφθαλμίατρό σας 
σχετικά με τη λήψη συμπληρω-
μάτων διατροφής.
Σταματήστε το κάπνισμα 
Η βλαβερή συνήθεια του καπνί-
σματος προσβάλλει και την 
υγεία των οφθαλμών. Το κάπνι-
σμα αυξάνει σημαντικά τον κίν-
δυνο εμφάνισης οφθαλμικών 
παθήσεων, όπως ο καταρρά-
κτης και ο ηλικιακός εκφυλισμός 
της ωχράς κηλίδας. Όσο καιρό 
και αν καπνίζετε, ποτέ δεν είναι 
αργά για να επωφεληθείτε από 
τη διακοπή του καπνίσματος.
Φορέστε τα σωστά γυαλιά
Πολλά προβλήματα της όρασης 

αναπτύσσονται ή εντείνονται 
καθώς μεγαλώνουμε. Φροντίστε 
να φοράτε τα κατάλληλα γυαλιά 
για το πρόβλημα που έχετε και 
μην τα αποφεύγετε πιστεύοντας 
τον μύθο ότι «τεμπελιάζουν» τα 
μάτια σας.
Ξεκουράστε τα μάτια σας 
Όταν εργάζεστε κοιτώντας μια 
οθόνη, οι μύες των ματιών σας 
συσπώνται διαρκώς. Αυτό μπο-
ρεί να προκαλέσει κούραση και 
πονοκεφάλους, ακόμη και σε 
όσους έχουν τέλεια όραση.
Φροντίστε λοιπόν να κάνετε 
τακτικά διαλείμματα, ακολου-
θώντας τον κανόνα 20/20/20: 

κάθε 20 λεπτά, κοιτάξτε κάτι 
σε απόσταση 20 μέτρων, για 
20 δευτερόλεπτα. Και μην 
ξεχνάτε να ανοιγοκλείνετε 

τα μάτια σας, καθώς αυτό 
συμβάλλει σ την απο-
φυγή της ξηροφθαλμίας.

Φορέστε γυαλιά ηλίου
Η προστασία από τον ήλιο 

θωρακίζει τα μάτια σας 
από την υπεριώδη ακτι-
νοβολία, ενώ παράλ-
ληλα καθιστά την όρασή 

σας πιο άνετη στον ήλιο. 
Ό ταν επιλέ γε τ ε  γυαλιά 
ηλίου, θα πρέπει πάντα να 
βεβαιώνεστε ότι φέρουν 
την ένδειξη CE. Η έκθεση 
στην υπεριώδη ακτινοβο-
λία σε νεαρή ηλικία είναι 

πιο επιβλαβής, γι’ αυτό προ-
στατέψτε τα παιδιά με γυα-
λιά ηλίου, καθώς και με 
καπέλο και αντηλιακό.
Αποφύγετε την ξηροφθαλ-

μία
Δεν είναι λίγοι οι ενήλικες 

υποφέρουν από ξηροφθαλ-
μία λόγω κάποιας κατάστασης 
υγείας ή φαρμακευτικής αγω-
γής. Τα μάτια ξηραίνονται, κου-
ράζονται και πονάνε αν δεν 
παράγετε αρκετά δάκρυα ή αν 
έχετε δάκρυα κακής ποιότητας. 
Η κεντρική θέρμανση, ο κλιμα-
τισμός και η χρήση υπολογιστή 
μπορούν επίσης να επιδεινώ-
σουν αυτή την κατάσταση. Οι 
λιπαντικές οφθαλμικές σταγό-
νες μπορούν να καταπραΰνουν 
τον ερεθισμό και να μειώνουν τη 
δυσφορία.

Μάτια: Top tips για όραση 
χωρίς προβλήματα

Μ
ια αγκαλιά, ένα χάδι στο κατοικίδιο μας και ένα βλέμμα σε αυτόν που αγαπάμε θα μπορούσε να 
γιατρέψει κυριολεκτικά μια καρδιά; Επιστήμονες από το Μίσιγκαν ανακάλυψαν ότι η ωκυτοκίνη 
ενδεχομένως να έχει την ικανότητα να επιδιορθώνει τα κύτταρα σε μια τραυματισμένη καρδιά.
Η ωκυτοκίνη, γνωστή και ως ορμόνη της αγάπης, παράγεται φυσικά από τον οργανισμό όταν αγκα-

λιαζόμαστε, όταν κάνουμε σεξ και όταν ερωτευόμαστε.
Πώς θα μπορούσε όμως να γιατρέψει τις πληγές της καρδιάς; Σε μια καρδιακή προσβολή, καταστρέφονται τερά-
στιες ποσότητες καρδιομυοκυττάρων, μια κατηγορία κυττάρων τα οποία δεν μπορούν να αναπληρωθούν.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν στην πράξη, ωστόσο, ότι η ωκυτοκίνη διεγείρει τα βλαστικά κύτταρα στο εξωτερικό 
στρώμα της καρδιάς, τα οποία μετακινούνται στο μεσαίο στρώμα της και μετατρέπονται σε καρδιομυοκύτταρα.
Παρά τα θετικά αυτά αποτελέσματα της μελέτης, που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Cell and Developmental 
Biology, διευκρινίζεται ότι τα πειράματα έχουν γίνει μέχρι στιγμής μόνο σε ψάρια ζέβρα και σε ανθρώπινα κύτταρα 
σε περιβάλλον εργαστηρίου.
Υπάρχει όμως η ελπίδα ότι στο μέλλον η ορμόνη της αγάπης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη 
μιας αντίστοιχης θεραπείας.

Οι εκπληκτικές ιδιότητες των ψαριών- ζέβρα
Προηγούμενες έρευνες έχουν αποδείξει ότι ορισμένα κύτταρα στην εξωτερική στιβάδα της καρδιάς μπορούν να 
επαναπρογραμματιστούν και να μετατραπούν σε καρδιομυοκύτταρα, χωρίς όμως αυτό να είναι εφικτό από τον 
ανθρώπινο οργανισμό.
Αυτό ήταν και το έναυσμα για την ερευνητική ομάδα για να εστιάσουν στα ψάρια ζέβρα, τα οποία έχουν τη μονα-
δική ιδιότητα να αναγεννούν μέρη του σώματος, όπως ο εγκέφαλος, τα οστά και το δέρμα. Λόγω της αφθονίας των 
καρδιομυοκυττάρων, μπορούν να αναγεννήσουν έως και το ένα τέταρτο του οργάνου- στόχου των μεγαλύτερων 
ψαριών-θηρευτών, που τα χρησιμοποιούν ως τα θηράματά τους για να τραφούν.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μέσα σε τρεις ημέρες από την πρόκληση ένος τραυματισμού της καρδιάς, τα επίπεδα 
της ωκυτοκίνης αυξήθηκαν έως και 20 φορές περισσότερο στον εγκέφαλο. Επιπλέον, η ορμόνη αυτή εμπλέκεται 
στη συνέχεια άμεσα στη διαδικασία επανόρθωσης της καρδιάς.
Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι η ωκυτοκίνη είχε παρόμοια επίδραση σε ανθρώπινο ιστό σε δοκιμαστικό σωλήνα.
Στα επόμενα βήματα των ερευνητών συμπεριλαμβάνεται και η επίδραση της ωκυτοκίνης σε ανθρώπους μετά από 
κακώσεις της καρδιάς.

Έμφραγμα: Μπορεί μια αγκαλιά να 
γιατρέψει την πληγωμένη καρδιά; 

Τα γηρατειά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, μπορούμε όμως να μεγαλώσουμε με χάρη, αρκεί να 
δώσουμε έμφαση σε εκείνους τους παράγοντες του τρόπου ζωής που είναι τροποποιήσιμοι όπως η 
διατροφή. Υπάρχουν πλέον ερευνητικά δεδομένα σύμφωνα με τα οποία οι τροφές που επιλέγουμε επη-

ρεάζουν το ρυθμό γήρανσης των οργάνων του σώματος και του οργανισμού συνολικά,  υποστηρίζει η Δρ Dana 
Ellis Hunnes  επίκουρος καθηγήτρια στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της  Καλιφόρνια (UCLA).
Η κατανάλωση περισσότερων θρεπτικών συστατικών που οδηγούν σε μακροζωία μπορεί να είναι τόσο απλή 
όσο η προσθήκη μιας κουταλιάς λιναρόσπορου στην καθημερινή διατροφή.
Με ποιο τρόπο η προσθήκη λιναρόσπορου στη σαλάτα ή στα smoothies μπορεί να υποστηρίξει την υγιή 
γήρανση; Τα διαθέσιμα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι ο λιναρόσπορος:
είναι πολύ πλούσιος σε αντιοξειδωτικά συστατικά που καταπολεμούν τη γήρανση των ιστών όπως φυτοθρεπτικά 
συστατικά, λιγνάνες, τοκοφερόλες και φερουλικό οξύ. Ειδικότερα οι λιγνάνες του λιναρόσπορου έχουν ισχυρή 
αντιοξειδωτική δράση που εχει συσχετιστεί με προστασία από ασθένειες όπως ο καρκίνος και τα καρδιαγγει-

ακά νοσήματα.
είναι πηγή ω-3 λιπαρών οξέων τα οποία υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου

περιέχει και πρωτείνες που σημαίνει ότι ενισχύει το μυικό ιστό ο οποίος τείνει να αποδυνα-
μώνεται και να χάνεται καθώς περνούν τα χρόνια.

Μια κουταλιά της σούπας (7 γραμμάρια) αλεσμένου λιναρόσπορου περιέχει 2 γραμ-
μάρια πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (συμπεριλαμβανομένων ωμέγα-3 λιπαρών 

οξέων), 2 γραμμάρια διαιτητικών ινών και 37 θερμίδες.
Ο λιναρόσπορος χρησιμοποιείται συνήθως για τη βελτίωση της πεπτικής υγείας ή 
για την ανακούφιση από τη δυσκοιλιότητα. Μπορεί επίσης να συμβάλει στη μεί-
ωση της συνολικής χοληστερόλης στο αίμα και της LDL (κακής) χοληστερόλης, 
μειώνοντας τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Θέλετε να γεράσετε καλά; Οι σπόροι που 
βοηθούν – Μια κουταλιά την ημέρα αρκεί
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7 Οκτωβρίου 2020: Ιστορική απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής
Αναγνώριση της από το Εφετείο ως εγκληματική οργάνωση

Στις 7 Οκτωβρίου 2020, και ενώ ένα μεγάλο πλήθος 
20.000 με 30.000 διαδηλωτών είχε συγκεντρωθεί έξω 
από το Εφετείο, ανακοινώθηκαν οι ομόφωνες αποφά-
σεις του τριμελούς που περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την 
αναγνώριση της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργά-
νωσης-συμμορίας βάση του άρθρου 187 του Ποινικού 
Κώδικα.

Η 
δίκη της Χρυσής Αυγής είναι μία ποινική δίκη 
στην οποία δικάστηκαν 69 κατηγορούμενοι, με-
ταξύ των οποίων μέλη τοπικών οργανώσεων, 
στελέχη και ο γενικός γραμματέας της Χρυσής 

Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, κατηγορούμενοι για διεύθυν-
ση ή ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με βάση το άρθρο 

187 του ελληνικού Ποινικού Κώδικα. 18 από τους κατηγο-
ρούμενους είχαν εκλεγεί βουλευτές με τη Χρυσή Αυγή τον 
Ιούνιο του 2012 και κατηγορήθηκαν επιπλέον για διεύθυν-
ση εγκληματικής οργάνωσης. Η διεξαγωγή της δίκης ξεκί-
νησε στις 20 Απριλίου 2015 στο Α’ Τριμελές Εφετείο Κα-
κουργημάτων στη δικαστική αίθουσα των γυναικείων φυ-
λακών Κορυδαλλού και ολοκληρώθηκε στις 22 Οκτωβρίoυ 
2020 στην αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών.
Στο πλαίσιο της δίκης για εγκληματική οργάνωση, συνεκδι-
κάστηκαν τρία κακουργήματα: η ανθρωποκτονία του Παύ-
λου Φύσσα (18 Σεπτεμβρίου 2013), η απόπειρα ανθρωπο-
κτονίας του Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουζίντ Εμπάρακ (12 
Ιουνίου 2012) και η απόπειρα ανθρωποκτονίας των στελε-
χών του ΚΚΕ και μελών του ΠΑΜΕ (12 Σεπτεμβρίου 2013), 
ενώ συνεξετάστηκαν και άλλες 60 υποθέσεις που έχουν 
ήδη δικαστεί ή δικάζονται παράλληλα σε άλλα δικαστήρια 
και αφορούν εγκλήματα για τα οποία έχουν καταδικαστεί 
ή κατηγορούνται τα μέλη της Χρυσής Αυγής που δικάζο-
νται για ένταξη ή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
Στίς 7 Οκτωβρίου 2020, κρίθηκε ένοχος για όλες τις κατη-
γορίες που του αποδίδονται, τόσο για ένταξη στην εγκλη-
ματική οργάνωση όσο και για τη δολοφονία Φύσσα, ο 
Γ. Ρουπακιάς. Επιπλέον, κρίθηκαν ένοχοι για διεύθυνση 
εγκληματικής οργάνωσης οι Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, 
Λαγός, Γερμενής, Παναγιώταρος, Παππάς, Ματθαιόπουλος 
και ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση οι Άγγος, 
Αποστόλου, Καζαντζόγλου, Καλαρίτης, Μιχαλάρος, Μπα-
ρέκας, Παπαβασιλείου, Παπαδόπουλος, Πόπορη, Ρουπα-
κιάς, Σκιατούνης, Σκάλκος, Στεργιοπουλος, Στράτος, Τσα-
κανίκας, Τσόρβας, Τσαλίκης, Χατζηδάκης, Χρυσαφίτης Για 

την ηγετική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης οι εφέσεις 
τους δεν είχαν ανασταλτικό χαρακτήρα και οδηγούνται στη 
φυλακή

«Εγκληματική οργάνωση»
Οι δικαστές, στο σκεπτικό τους για την εγκληματική οργά-
νωση, κρίνουν πως αποδείχθηκαν οι παραδοχές του βου-
λεύματος, το οποίο αναφέρεται σε ναζιστικού τύπου οργά-
νωση, που ιδρύθηκε την δεκαετία του 1980 και εξακο-
λούθησε σε όλη την πορεία της να έχει την ίδια ιδεολογία. 
Όπως συγκεκριμένα σημειώνουν: «Η ναζιστική αυτή ιδεο-
λογία δεν άλλαξε από το 1992, ούτε οι υποστηρικτές αυτής 
απομακρύνθηκαν, όπως αβάσιμα οι κατηγορούμενοι ισχυ-
ρίζονται. Τούτο άλλωστε σαφώς προκύπτει από δηλώσεις, 

έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο, ναζιστικά σύμβολα, ναζι-
στικό χαιρετισμό, ομιλίες εντός των γραφείων αλλά και 
δημόσια, όπως ενδεικτικά αποσπάσματα δημοσιευμάτων 
στην εφημερίδα ‘Χρυσή Αυγή’ του 2006, δηλώσεις του 
Νίκου Μιχαλολιάκου, ομιλίες του και άλλα».
Στο σκεπτικό τονίζεται δε, πως «την ναζιστική ιδεολογία 
τους, ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής την καθιστούσαν 
εμφανή, πλην άλλων και με δερματοστιξία, όπως ο ναζιστι-
κός αετός του Ιωάννη Λαγού, η σβάστικα του Ηλία Κασι-
διάρη, το ‘Sieg Heil’ του Παναγιώτη Ηλιόπουλου, όπως και 
με άλλους τρόπους, μεταξύ των οποίων και η εκπαίδευση 
ενηλίκων με το ‘χάιλ Χίτλερ’». 
Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται μάλιστα, «κύριο χαρα-
κτηριστικό της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία εκκολά-
φθηκε και στους κόλπους του πολιτικού σχηματισμού και 
μετέπειτα πολιτικού κόμματος με την επωνυμία λαϊκός σύν-
δεσμος Χρυσή Αυγή και δραστηριοποιείτο υπό την κάλυψή 
του, ήταν η ιεραρχική δομή της, με επικεφαλής τον αρχηγό 
της Νικόλαο Μιχαλολιάκο, στη συνέχεια τους βουλευτές 
του κόμματος, οι οποίοι είχαν οριστεί και περιφερειάρχες 
σε συνενωμένες μεγάλες εκλογικές περιφέρειες για τον 
συντονισμό των δράσεων, και τέλος τους υπευθύνους κάθε 
τοπικής οργάνωσης».

Σκοποί και δράση
Η απόφαση των δικαστών όσον αφορά τους σκοπούς και 
τη δράση της οργάνωσης είναι ξεκάθαρη: «Η εγκλημα-
τική τους δράση, που σκοπό είχε την διά της βίας αντιμε-
τώπιση των αλλοδαπών, των ιδεολογικών αντιπάλων, των 
αντιφρονούντων και δια του τρόπου αυτού την επιβολή 

και διάδοση πολιτικών ιδεών και θεωριών, εκδηλωνόταν 
μέσω των τοπικών οργανώσεων και πάντα υπό την καθο-
δήγηση ανώτερου στην ιεραρχία στελέχους της».
Επισημαίνεται επίσης ότι: «Από την αποδεικτική διαδικα-
σία προέκυψε ότι κάθε παραβίαση της ιεραρχίας επέσυρε 
πειθαρχικές ποινές για μέλη τα οποία παράκουσαν εντολή 
που δόθηκε από ανώτερο όργανο. Υπεύθυνος στο πειθαρ-
χικό συμβούλιο ήταν οι Λαγός και Παναγιώταρος. Οι πει-
θαρχικές ποινές περιελάμβαναν ακόμα και τον αποκλεισμό 
του αποπεμφθέντος από τα γραφεία».
Στην απόφαση γίνεται εκτενής αναφορά στον ρόλο του 
αρχηγού και στο καθεστώς που διέπει όλη την δομή της 
Χρυσής Αυγής: «Η αρχή του αρχηγού αποδεικνύεται ότι 
διαπερνά την ιεραρχική δομή της εγκληματικής οργά-
νωσης από την αρχή της ίδρυσής της. Ο γενικός γραμμα-
τέας, ο αρχηγός, ο ανώτατος ηγέτης ο Νίκος Μιχαλολιά-
κος, έχει την απόλυτη, απεριόριστη και αδιαμφισβήτητη 
εξουσία, ως και την απόλυτη ευθύνη των τελικών αποφά-
σεων. Η πίστη στον αρχηγό ανάγεται σε επίπεδο μεταφυ-
σικής, εκδηλώνεται δε πανηγυρικά και με τη διαδικασία 
του όρκου».
Αναφορά με λεπτομέρειες, γίνεται επίσης και στην επιχει-
ρησιακή δράση «της Χρυσής Αυγής έναντι τρίτων» η οποία 
«υλοποιείται από επίλεκτες ομάδες στελεχών, μελών, υπο-
στηρικτών, που ασπάζονται τους σκοπούς της και την ιδεο-
λογία της, για την οποία τακτικές ήταν οι ιδεολογικού προ-
σανατολισμού επιμορφωτικές συναντήσεις, όπου αναλύ-
ονταν θέματα σχετικά με τις απόψεις και τους στόχους της 
Χρυσής Αυγής από ειδικούς ομιλητές. Πρόκειται για ομά-
δες ατόμων που συμμετείχαν σε παραστρατιωτικές εκπαι-
δεύσεις, έφεραν ομοιόμορφη στρατιωτική ενδυμασία, 
κατείχαν σχεδόν όλοι παράνομα όπλα και επιτίθεντο σε 
συγκεκριμένες ομάδες - στόχους».

Δολοφονία Φύσσα
Για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, το δικαστήριο, επι-
καλούμενο τα στοιχεία που διατέθηκαν στην δίκη, αναφέ-
ρει πως «το θύμα δέχτηκε επίθεση και χτυπήματα από τα 
μέλη της Χρυσής Αυγής, πριν το θανάσιμο τραυματισμό 
του» και ότι το κίνητρο ήταν πολιτικό-ιδεολογικό.
Τονίζουν μάλιστα οι δικαστές: «Ο Ρουπακιάς δεν έδρασε 
μόνος του και αυτοβούλως, η ανθρωποκτονία του Παύλου 
Φύσσα ήταν αποτέλεσμα της οργανωμένης κινητοποίησης 
της ασφάλειας της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας της Χρυσής 
Αυγής, το δε κίνητρο ήταν πολιτικό ιδεολογικό. Ο κατηγο-
ρούμενος Γεώργιος Ρουπακιάς, δεν ήταν ένας απλός ψηφο-
φόρος της Χρυσής Αυγής, ούτε ένας τυχαίος περαστικός 
από τα γραφεία, όπως ισχυρίστηκε σε δηλώσεις του ο γενι-
κός γραμματέας Νικόλαος Μιχαλολιάκος. Ήταν μέλος της 
τοπικής Νικαίας ήδη από τον Ιούλιο του 2012 και μάλιστα 
μέλος του πενταμελούς της τοπικής Νικαίας της Χρυσής 
Αυγής, και συγκεκριμένα ήταν ταμίας».
Για τους 15 συγκατηγορουμένους του Ρουπακιά στην δολο-
φονία του μουσικού, η απόφαση αναφέρει ότι «δημιούρ-
γησαν ευνοϊκές συνθήκες για την τέλεση του κακουργή-
ματος και συγκεκριμένα κλίμα γενικότερης σύγχυσης και 
οχλαγωγίας, έντασης και εκφοβισμού του ευρισκομένου 
στο σημείο αυτό Παύλου Φύσσα, καθώς και της ολιγομε-
λούς παρέας του, στην οποία συμμετείχαν και δύο νεαρές 
γυναίκες, με τον προπηλακισμό τούτων με ιαχές και ύβρεις, 
καθώς και με τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων από 
το τάγμα εφόδου, με αποτέλεσμα της συμπεριφοράς τους 
αυτής, που συνιστούσε προετοιμασία εδάφους για την 
καίρια και μοιραία παρέμβαση του Ρουπακιά, ο Παύλος 
Φύσσας να εγκλωβιστεί από αυτούς και έτσι να καταστεί 
ευάλωτος...».
Τέλος, βασιζόμενοι σε δεκάδες στοιχεία, οι δικαστές ανα-
φέρονται ως και στην «επιχείρηση συγκάλυψης της ανθρω-
ποκτονίας του Παύλου Φύσσα από την ηγεσία και επι-
φανή στελέχη της Χρυσής Αυγής», επικαλούμενοι σχεδια-
γράμματα των τηλεφωνικών κλήσεων που έλαβαν χώρα το 
βράδυ της δολοφονίας. 
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Ό
πως επανε ιλημμένα έ χω 

αναφέρει, θεωρώ ότι είμα-

στε πολύ τυχεροί που ζούμε 

στην φιλόξενη αυτή χώρα 

πού λέγεται Καναδάς και απολαμβάνουμε 

ειρήνη, ελευθερία,  ασφάλεια, τάξη, ηρε-

μία, ευκαιρίες εργασίας, τεράστιες δυνα-

τότητες στον επιχειρηματικό τομέα και ένα 

υποδειγματικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Την ερχόμενη ΔευτέραThanksgiving Day 

(Ημέρα των Ευχαριστιών), πρέπει όλοι να 

δώσουμε τις ευχαριστίες μας για τα αγαθά 

που απολαμβάνουμε στη δεύτερή μας 

πατρίδα. 

Βέβαια, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η Ημέρα 

αυτή δεν έχει την ίδια σημασία. 

Παρόλο που οι ΗΠΑ και ο Καναδάς μοιρά-

ζονται μια ήπειρο, οι δύο δεν μοιράζονται 

την ίδια ημερομηνία. Στον Καναδά, η δεύ-

τερη Δευτέρα του Οκτώβρη είναι δημόσια 

αργία ενώ στην Αμερική η τέταρτη Πέμπτη 

του Νοεμβρίου.

Όπως συμβαίνει και με τις άλλες επίσημες 

αργίες, πολλές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, 

όπως κυβερνητικά γραφεία, τράπεζες, σχο-

λεία, κ.α. την Ημέρα αυτή δεν λειτουργούν.

Στον Κεμπέκ, η Ημέρα των Ευχαριστιών, 

Action de grace όπως είναι πιο γνωστή, 

έχει μικρότερη σημασία από ότι έχει στον 

υπόλοιπο Καναδά και ειδικότερα στις δυτι-

κές επαρχίες, δεδομένης της προτεσταντι-

κής της προέλευσης.

Οι γαλλοκαναδοί ευθυγραμμίζονται περισ-

σότερο με τον καθολικισμό, οπότε η Ημέρα 

έχει μεγαλύτερο νόημα για τον αγγλόφωνο 

πληθυσμό της επαρχίας. 

Για την ιστορία, οι απαρχές της Ημέρας των 

Ευχαριστιών εδώ στον Καναδά, θεωρεί-

ται πως οφείλονται στον εξερευνητή Μάρ-

τιν Φρόμπισερ, ο οποίος προσπαθούσε να 

ανακαλύψει ένα βόρειο πέρασμα προς τα 

ανατολικά. Το 1578 στην επαρχία Νιουφά-

ουντλαντ και Λαμπραντόρ διοργάνωσε μία 

τυπική τελετή ευχαριστίας για την επιβίωσή 

του από ένα μακρύ ταξίδι. Αυτή θεωρεί-

ται από πολλούς ως η παλιότερη αναφορά 

Γιορτής Ευχαριστιών στη Βόρεια Αμερική.

Την ίδια περίοδο, εν τω μεταξύ, Γάλλοι 

άποικοι που είχαν φτάσει στον Καναδά 

διασχίζοντας τον Ατλαντικό με επικεφα-

λής τον Σαμυέλ ντε Σαμπλέν, διοργάνω-

σαν επίσης μια γιορτή ευχαριστιών για την 

ασφαλή άφιξή τους στο Νέο Κόσμο. Στη 

γιορτή αυτή καθιέρωσαν να μοιράζονται 

το φαγητό τους με τους αυτόχθονες γείτο-

νές τους.

Μια ειδική Ημέρα Ευχαριστιών καθιέρω-

σαν το 1763 οι κάτοικοι του Χάλιφαξ. Μετά 

το 1799 αναφέρονται πολλοί εορτασμοί της 

Ημέρας αλλά όχι σε τακτική βάση.

Ως πρώτη Ημέρα Ευχαριστιών, μετά τη 

δημιουργία της Καναδικής Ομοσπονδίας, 

αναφέρεται μια λαϊκή γιορτή που διοργα-

νώθηκε στις 5 Απριλίου 1872 προς τιμή του 

βασιλιά της Αγγλίας Εδουάρδου Ζ’. 

Από το 1879 η Ημέρα των Ευχαριστιών 

άρχισε να γιορτάζεται συστηματικά κάθε 

χρόνο. Όμως, η ημερομηνία δεν ήταν στα-

θερή. Επίσης, κάθε χρόνο άλλαζε το θέμα 

του εορτασμού ανάλογα με τι εθεωρείτο ως 

σημαντικότερο για να γίνει η γιορτή.

Μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο η Ημέρα 

των Ευχαριστιών άρχισε να γιορτάζεται 

μαζί με την Ημέρα των Βετεράνων Πολε-

μιστών μια Δευτέρα του Νοεμβρίου. Από 

το 1931 πάντως, οι δύο εορτασμοί έγιναν 

ξεχωριστοί και η Ημέρα των Ευχαριστιών 

μεταφέρθηκε την δεύτερη Δευτέρα του 

Οκτώβρη. 

Με τη γιορτή των Ευχαριστιών απονέμο-

νται ευχαριστίες προς το Δημιουργό για τα 

πλούσια αγαθά που μας παρέχει…

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Thanksgiving Day
Μία σημαντική Ημέρα…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Θερμή παράκληση από 
επιχειρηματίες που 

πληρώνουν υπέρογκα 
ενοίκια και φόρους 

προς το Β.Ι.Α.

Α
ξιότιμοι κύριοι, το φετινό καλο-
καίρι, ένα ξεχωριστό ζήτημα προ-
έκυψε στην Danforth και έτυχε να 
υπάρξω αυτόπτης μάρτυρας ενός 

περιστατικού, αλλά είναι πολύ περισσότερα.
Στην μια πλευρά του δρόμου, στα πεζο-

δρόμια όπου υπάρχουν δένδρα, οι ρίζες 
είναι καλυμμένες με πλάκες ή σίδερα και 
έτσι, όταν φυσάει αέρας, τα χώματα και τα 
πούσια εκτοξεύονται. Στην άλλη πλευρά 
στις ρίζες υπάρχει μεγάλος ακάλυπτος 
χώρος που είναι δίπλα στα τραπέζια κι όταν 
φυσάει, όλα τα χώματα και τα ξερά φύλλα 

πάνε στα πιάτα που τρώνε οι πελάτες.
Έτυχα σε περιστατικό που έξι πελάτες, όπως 
έτρωγαν, γέμισαν τα πιάτα τους με χώματα. 
Αυτομάτως τ’ άφησαν όλα στο τραπέζι κι 
έφυγαν χωρίς να πληρώσουν ή να πουν 
τίποτα. Κι αυτό, όπως μου λένε οι ιδιοκτήτες 

είναι φαινόμενο όλο το καλοκαίρι όταν έχει 
έστω κι απλό αεράκι.
Σας παρακαλούμε στο Β.Ι.Α. όπως λάβετε 
σοβαρά υπ’ όψιν σας για να μην επεκταθεί 
το ζήτημα και το πρόβλημα.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την 
προσοχή στο αίτημά μας.

Η ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΝΤΑΝΦΟΡΘ ΚΑΙ Η ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΠΛΕΥΡΑ. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Canada One Family Network 
Held their Opening Ceremony in 

Preparation for their Tang Dynasty 
themed Natural Arts Concert

MARKHAM - Canada One Family Network (COFN), a registered non-profit 
organization, held their 7th anniversary of the Age of Literati Culture Festival’s 
Opening Ceremony on October 1st, 2022, in New Kennedy Square.
 “The festival is a high-caliber music concert with both traditional and contemporary 
programs,” said Yanyan Zhu, president of COFN. “The traditional Tang Dynasty dance 
is a culmination of dance techniques from the Han Dynasty, and Chinese and foreign 
music and dance in the Northern and Southern Dynasties. The strong national power, 
the openness of society, and the ability to integrate all nationalities and foreign 
cultures are the reasons why dance flourished in Tang Dynasty”.
 The Opening Ceremony and Elegant Gathering started at 1 pm with a lion dance 
performance and ribbon cutting. Tea ceremonies, poetry recitation, poetic songs, 
cultural dance performances, etc. attracted thousands of audiences to the stage. 
Mayor Frank Scarpitti, Deputy Mayor Don Hamilton, Councilor Isa Lee from the City of 
Markham, and retired Councilor Jim Karygiannis from the City of Toronto participated 
in the lion dance eye dotting to mark the show’s beginning.
 The Tang Dynasty themed Natural Arts Concert will be held on October 7th, 2022, 
from 7 pm to 10 pm at Markham Flato Theater. The Concert introduces Tang Dynasty’s 
multicultural and compelling music and dance, and also poetry from Dun Huang 
Grottoes that include contemporary expressions of ancient literary aesthetics.
 “We couldn’t have held this festival without the continuous support from our 
community sponsors, local businesses, and local artists,” said Yanyan. “I would also 
like to thank Heritage Canada, the Government of Ontario, and Celebrate Markham 
for providing us funding, and supporting Canada’s multicultural heritage.”
 Canada One Family Network and community partners have involved more than 50 
sponsors, businesses, and ethnic communities from Markham, Scarborough, and the 
GTA to promote local economic and cultural activity in recovery from the COVID-19 
pandemic.
Please visit www.canadaonefamilynetwork.ca for further information and ticket 
order.
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Άλλος ένας κρίκος στις επιτυχίες του HHF 
με το επιτυχημένο Golf Tournament.

Με μια υπέροχη διοργάνωση και συμμετοχή 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΙΝΑΚΗΣ

Η κα Ειρήνη Κερογλίδη και η κα Ελένη Βοττέας πανταχού παρούσες

Οι κυρίες Παρθένα Κερογλίδη, Γεωργία Βλάχου και 
Γκόλφα ΤάσχοςΟι κυρίες Παρθένα Κερογλίδη, Γεωργία Βλάχου και Γκόλφα Τάσχος

Ο πρόεδρος του Hellenic Heritage Foundation, κ. Τόνι 
Λουράκης, με τον κ. Στηβ Κριάρη

Από το Ελληνικό Σπίτι, οι κυρίες Πατ Αγραπίδης και Μέριλυν Γκιτσίδης
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δεκάδων επιχειρηματιών, τελείωσε άλλο ένα 
golf tournament του HHF. 

Συγχαρητήρια μέχρι το επόμενο.

Οι κυρίες Jane Conte και Vera Johnson με τους 
κυρίους George Gulid και Peter Efsandi

O κ. Γιώργος Μαυρουδής με τον κ. Νίκο Εμμανοηλίδη 
και τον κ. Άρθουρ και κα Μαίρη Heinmaa

Οι κύριοι Τομ Κανελλόπουλος, Ματ Roncadin, 
Chris Non και Andrew Κωτσοβός

Ο Γενικός Διευθυντής του Hellenic Home for the 
Aged, κ. Κώστας Κωστούρος, με τους κυρίους 

Αντώνη, Βασίλη και Φώτη Αμπατζή

Οι κύριοι Θάνος Ζησσόπουλος, Τζον 
Δημητρόπουλος, Γιώργος Τσιργκέλης και Τζον 

Κριαράκης
Οι κύριοι Νίκος Τόρκος, Σάιμον Χόουλτον, Άντι 

και Νικ Σερέτης
Οι κύριοι Γιώργος Καραχοτζίτης, Μάικ Βέιν και 

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

της Hellas News

Τα Δάκρυα Της Μάνας 

Ο Κύριος πλησιάζει στὴν πόλη 
Ναῖν. Μαζί του εἶναι ὄχι μόνο οἱ 
Μαθηταί του, ἀλλὰ «καὶ ὄχλος 
πολύς». Μόλις ὅμως πλησίασε 

στὴν πύλη τῆς πόλεως, ἕνα πλῆθος ἀνθρω-
πων ἔβγαινε ἔξω. Δὲν ἔρχονται γιὰ νὰ τὸν 
ὑποδεχθοῦν. Οχι! Οἱ μορφές τους εἶναι 
λυπημένες, τὰ μάτια τους ὑγρά, τὰ βήματά 
τους ἀργά. Τὴ σιωπηλὴ πορεία τους τὴν 
διακόπτει κάθε τόσο μιὰ πονεμένη κραυγή, 
ποὺ ραγίζει τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων. 
Μιὰ χήρα μάνα, φέρνει τὸ μονάκριβο παιδί 
της στὴν πολιτεία τῶν νεκρῶν: «Καὶ ἰδοὺ 
ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ 
μητρὶ αὐτοῦ». Καὶ ὁ Ἰησοῦς, ὁ βασιλιὰς τοῦ 
πόνου καὶ τῆς ἀγάπης, στέκεται. Βλέπει τὴν 
κηδεία. Παρατηρεῖ τὰ δάκρυα τῆς πονεμέ-
νης μάνας. Λυπᾶται. Σπλαχνίζεται τὸ πλά-
σμα του. «Ας σταθοῦμε κι ἐμεῖς μαζί του καὶ 
μὲ τὴν ἴδια συμπάθεια ἂς δοῦμε τὰ δάκρυα 
τῆς μάνας. 

ΓΙΑΤΙ ΧΥΝΟΝΤΑΙ;
Τὸ ἐρώτημα ἀνεβαίνει αὐθόρμητα στὰ 
χείλη μας. Γιατί χύνονται τὰ μητρικὰ 
δάκρυα; Ἡ ἀπάντηση στὴ συγκεκριμένη 
περίπτωση τῆς χήρας τῆς Ναῖν, εἶναι κάτι 
τὸ πολὺ εὔκολο. Ἔχει μπροστά της νεκρὸ 
τὸ παιδί της. Τὸ λουλούδι τοῦ σπιτιοῦ της 
κόπηκε, πρὶν προλάβει νὰ σκορπίση τὴν 
ὀμορφιὰ καὶ τὸ ἄρωμά του. Πῶς νὰ μὴ 
χύση δάκρυα; Οταν ὅμως παρατηροῦμε 
ἄλλες μητέρες, ποὺ δὲν εἶναι χῆρες, ποὺ 
δὲν κηδεύουν παιδιά; νὰ μεταβάλλουν σὲ 
πηγὲς δακρύων τὰ δυό τους μάτια, τί ἄραγε 
νὰ συμβαίνη. 
Ας πλησιάσουμε νὰ τὶς ἀκούσουμε. Η μία 
μᾶς λέει: «Θρηνῶ τὸ παραστράτημα τοῦ 
παιδιοῦ μου. Αὐτὸς εἶναι ἕνας ἀπαίσιος καὶ 
τρομερὸς θάνατος. Ἔχω μιὰ διαρκὴ κηδεία 
μέσα στὸ σπίτι μου». Ἡ δεύτερη προσθέτει: 
«Κλαίω τὴν ἀπώλεια τοῦ συζύγου μου. Τὸν 
ἔχασα. Χάθηκε γιὰ μένα καὶ τὰ παιδιά μου. 
Δὲν ἔφυγε ἀπὸ τὸ σπίτι, δὲν ξενητεύτηκε. 
Τί ὅμως μ᾿ αὐτό; Γιὰ μᾶς οὐσιαστικὰ εἶναι 
ἕνας ξένος. Τὸ ψωμί μας τὸ ζυμώνουμε μὲ 
τὸ δάκρυ μας».
Οἱ δακρυσμένες αὐτὲς μητέρες, μαζὶ μὲ 
πολλὲς ἄλλες, μᾶς ἀποκαλύπτουν ὅτι ἡ 
θλίψη τους εἶναι πολύμορφη καὶ πολυσύν-
θετη. Ἡ ἀρρώστια τοῦ παιδιοῦ, ἡ φτώχεια, 
ὁ ἀποτυχημένος γάμος τῆς κόρης, τὰ ἐγκα-
ταλελειμμένα ἐγγόνια, ἡ περιφρόνηση ἀπὸ 
τὰ παιδιά τους, εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ ὀδυ-
νηρὰ ἀγκάθια ποὺ ματώνουν τὴν μητρική 
τους καρδιά. Δάκρυα, πολλὰ δάκρυα.
Αὐτὰ ὅμως τὰ πικρὰ καὶ πυρακτωμένα 
δάκρυα τῶν μητέρων

ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ;
 Ἡ ἀπάντηση βρίσκεται στὸ σημερινὸ Εὐαγ-
γέλιο. Ο Κύριος εἶναι ὁ μοναδικὸς παρηγο-
ρητὴς κάθε πονεμένης μητέρας, ὅπως καὶ 
κάθε θλιμμένης ψυχῆς. Στὴν περίπτωση 
τῆς χήρας τῆς Ναΐν «ἐσπλαγχνίσθη ἐπ̓  
αὐτῇ· καὶ εἶπεν αὐτῇ· μὴ κλαῖε». Καὶ δὲν 
τῆς ἀπηύθυνε μόνο λόγια παρηγοριᾶς, 
ἀλλὰ καὶ λύση οὐσιαστικὴ τῆς πρόσφερε. 
Στέγνωσε τὰ δάκρυα τῆς πονεμένης αὐτῆς 
μάνας, δίνοντάς της ζωντανὸ καὶ πάλι τὸ 
παλικάρι της. Καὶ στὴν ἄλλη, τὴν πιστὴ 
Χαναναία μητέρα, ποὺ καιγόταν στὸ καμίνι 
τοῦ πόνου γιὰ τὴν ἀρρώστια τῆς κόρης της, 
ἔδωσε τὴν χαρὰ μὲ τὴν θεραπεία ποὺ τῆς 
χάρισε. Καὶ ἀπὸ τότε δὲν σταμάτησε ὁ δωρε-
οδότης Θεὸς νὰ πλησιάζη τὶς ἀφανεῖς ἡρω-
ίδες μητέρες στὶς δοκιμασίες τους. Πόσα 
ἔχουν νὰ μᾶς διηγηθοῦν οἱ πιστὲς μητέ-
ρες! «Ὁ Θεὸς μοῦ ἔσωσε τὸ παιδί μου ἀπὸ 
βεβαιο θάνατο», λέει ἡ μία. «Ὁ Κύριος εἶδε 
τὰ δάκρυά μου καὶ ἔφερε τὴ γαλήνη στὸ 
σπίτι μου», ὁμολογεῖ ἡ ἄλλη. 
Καὶ αὐτὴ ἡ μεταβολή, αὐτὴ ἡ μετατροπὴ 
τῆς λύπης σὲ χαρά, ἀρκετὲς φορὲς γίνε-
ται σὲ σύντομα χρονικὰ διαστήματα, ὅπως 
συνέβη καὶ στὴ χήρα τῆς Ναῖν. Γρήγορα 
θεραπεύεται καὶ ὁ ἄρρωστος σύζυγος. Βρί-
σκεται δουλειὰ γιὰ τὸν ἄνεργο γιὸ τῆς 
οἰκογενείας. Ἡ ἀποκατάσταση τοῦ κορι-
τσιοῦ δὲν καθυστερεῖ πολύ. Εἶναι ὅμως ἐξ 
ἴσου πραγματικότητα πὼς πολλὲς φορὲς ὁ 
φιλάνθρωπος Κύριος καθυστερεῖ νὰ θέση 
τέρμα στὸν πόνο καὶ τὰ δάκρυα τῆς μητέ-
ρας. Οἱ ἀπουσίες τοῦ πατέρα ἀπὸ τὸ σπίτι 
παρατείνονται. Τὰ χρήματα ποὺ προορίζο-
νται γιὰ τὰ παιδιὰ συνέχεια σπαταλῶνται 
κ.λ.π. Τότε ἡ λεπτὴ καὶ εὐαίσθητη ψυχὴ 
τῆς μητέ ρας ταλαιπωρεῖται. ̓ Ανυπομο-
νεῖ, ἴσως καὶ ἀπογοητεύεται. Καὶ σ᾽ αὐτὲς 
ὅμως τὶς δύσκολες πραγματικὰ στιγμές, ἡ 
πιστὴ μητέρα δὲν πρέπει νὰ ἀπελπίζεται. 
Ο Κύριος Ἰησοῦς μπορεῖ νὰ ἀργῆ, ἀλλὰ δὲν 
λησμονεῖ τὰ δάκρυά της. Οπως μᾶς λέει ὁ 
ἀπόστολος Παύλος, ἔρχεται καὶ δίνει «σὺν 
τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν». Μαζὶ μὲ τὸν 
πειρασμὸ ἀνοίγει καὶ διέξοδο, γιὰ νὰ γλυ-
τώση ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ αὐτόν (Ά  Κορ. ι΄ 13).

***
Τὰ δάκρυα τῆς μάνας εἶναι ἱερά. Δὲν μπορεῖ 
νὰ τὰ βλέπη κανεὶς ψυχρὰ καὶ ἀδιάφορα. Ὁ 
ἴδιος ὁ Κύριος τὰ βλέπει μὲ τόση εὐσπλα-
χνία! Ας τὸ σκεφθοῦν αὐτὸ ἰδιαίτερα ὅσοι 
μέχρι σήμερα περιφρονοῦσαν τὰ μητρικὰ 
δάκρυα. Καί, πρὶν εἶναι πολὺ ἀργά, ἂς σπεύ-
σουν νὰ τὰ σφουγγίσουν μὲ τὸ μαντήλι τῆς 
συγνώμης καὶ τῆς ἀγάπης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) ανακοινώνει τις παρα-
κάτω αλλαγές:
 
1.   Στις 22 Σεπτεμβρίου 2022, το ΔΣ έλαβε την παραί-
τηση του Α’ Αντιπροέδρου κ. Κωνσταντίνου Φλέγκα.
 
2.   Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, το ΔΣ έλαβε την παραί-
τηση της Γενικής Γραμματέα κας Αθηνάς Κρανιά Κων-
σταντάτου.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ήθελε να ευχαριστήσει 
τον κ. Φλέγκα και την κα. Κρανιά Κωνσταντάτου για τις 
υπηρεσίες τους στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο.
 
Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 5 
Οκτωβρίου 2022, η Πρόεδρος κα. Μπέτυ Σκουτάκη 
τόνισε τη σημασία της πλήρωσης του ρόλου του Γενι-
κού Γραμματέα και ζήτησε προτάσεις για υποψηφιότη-
τες από τους συμβούλους.
 
3.   Ο Δρ. Αναστάσιος Καραντώνης πρότεινε τον κ. Χρή-
στο Γεωργακόπουλο για τη θέση του Γενικού Γραμμα-
τέα. Η πρόταση δευτερώθηκε από την κα. Ελένη Χρι-
στοφιλοπούλου. 
Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ήθελε να ευχηθεί στον νέο 
Γενικό Γραμματέα καλή επιτυχία στη νέα του θέση.
 
Η θέση του Α' Αντιπροέδρου θα παραμείνει, προς το 
παρόν, κενή.
 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 
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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 October 31st!

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 October 
31st, 2022 and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details.
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Π
ραγματοποιήθηκε το 2ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου στο Τορόντο. Με διαφορετική ονομασία 
φέτος (Greek Film Festival Tour of Canada) καθώς 
ταξιδεύει στις μεγάλες πόλεις του Καναδά και πα-

ρουσιάζει ελληνικές ταινίες και ντοκιμαντέρ. Στο Τορόντο την 
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου η πρεμιέρα της ταινίας «Σμύρνη 
μου αγαπημένη» άνοιξε την αυλαία του φεστιβάλ στην κατά-
μεστη αίθουσα του Hot Docs Cinema στο κέντρο της πόλης, με 
το πρόγραμμα να παρουσιάζουν η κα Ντόρα Κονόμι και η κα 
Ειρήνη Ανάργυρου.
Μεγάλη ήταν η παρουσία του ελληνισμού που ήρθε για 
να γνωρίσει από κοντά και μία εκ των πρωταγωνιστριών 
της ταινίας, την κα Κατερίνα Γερονικολού, η οποία ταξίδεψε 
στην μεγαλύτερη πόλη του Καναδά έχοντας συντροφιά τον 
άνθρωπο της, επίσης γνωστό ηθοποιό, κ. Γιάννη Τσιμιτσέλη. Η 

κα Γερονικολού στο τέλος της ταινίας μίλησε για τα γυρίσματα 
και την παραγωγή του «Σμύρνη μου αγαπημένη» και την ιστο-
ρία πίσω από την οποία βασίζεται, που δεν είναι άλλη από τα 
τραγικά γεγονότα της Μικρασιατικής Καταστροφής του 1922. 
Στο πάνελ, το οποίο συντόνισε η κα Κονόμι, βρέθηκε επίσης ο 
δημοφιλής Καναδός και αρμένικης καταγωγής σκηνοθέτης,  κ. 
Atom Egoyan.
Η κα Γερονικολού δεν είναι η μοναδική διασημότητα που 
επισκέφθηκε την μεγαλύτερη πόλη του Καναδά, καθώς την 
Πέμπτη για την πρεμιέρα του «King Otto», το ντοκιμαντέρ για 
τον άθλο της Εθνικής Ελλάδος και την κατάκτηση του Euro το 
2004, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Γιώργος Καραγκούνης 
ήταν εκεί.
Το παρών έδωσε και ο νέος Γενικός Πρόξενος του Τορόντο, κ. 
Παναγιώτης Αντωνάτος, η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότη-

τας, κα Μπέτυ Σκουτάκη, ο Βουλευτής κ. Άρης Μπαμπικιάν 
και η Βουλευτής, κα Έφη Τριανταφυλλοπούλου, ο πρόεδρος 
του Hellenic Heritage Foundation, κ. Τόνυ Λουράκης, ο πρόε-
δρος τους Hellenic Home for the Aged, κ. Ιωάννης Φαναράς, 
ο αντιπρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Θεόδωρος Κερο-
γλίδης με την σύζυγο του κα Ειρήνη Κερογλίδη, καθώς και 
άλλοι γνωστοί επιχειρηματίες όπως ο κ. Στηβ Κριάρης και 
ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην ομοσπονδιακός 
Βουλευτής, κ. Τζίμης Καρύγιαννης, ο οποίος με την εταιρεία 
GTA Strategies ήταν από τους μεγαλύτερους σπόνσορες του 
φεστιβάλ.
Το φεστιβάλ διάρκειας δύο εβδομάδων ολοκληρώνεται αυτό 
το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα την Κυριακή 9 Οκτω-
βρίου. Για πληροφορίες κι εισιτήρια για τις εναπομείναντες 
ταινίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.gifft.ca 

Με μεγάλη επιτυχία η αυλαία του
Greek Film Festival Tour of Canada

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Ο αγώνας για την αποπεράτωση του Ι.Ν. Αγίων Παντελεήμονος, 
Άννης και Παρασκευής συνεχίζεται και με την αμέριστη βοήθεια 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΙΝΑΚΗΣ
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της Φιλόπτωχου Αδελφότητος που σε μια πολύ πετυχημένη 
βραδιά μάζεψαν αρκετά χρήματα. Συγχαρητήρια σε όλες τις κυρίες



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ42 TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

7 Οκτωβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

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

Full Time Superintendent - Live In
Under the direction of the Environmental Services Manager, 

the Superintendent is responsible for: 

• Maintaining the property in a safe, clean, 
and good condition. 

• Keeping exteriors, common areas, vacant units, sidewalks, 
roads and lawns in a clean    and safe condition. 

• Servicing and maintaining equipment in good working 
order and effecting small repairs where required. 

• Cleaning, preparing units when they become vacant for 
occupancy by new tenants. 

• Assisting the Environmental Services Manager in all 
aspects of building operations, tenant and public relations. 

• Work as a part of the Environmental Services team. 
• Performing other duties as assigned 

Minimum Qualifications: 
• Must be physically able to perform duties. 
• Must be able to complete minor repairs. 

• Excellent Customer service skills a must. 
• Experience as a Superintendent an asset. 

• Ability to speak Greek is an asset. 

Please submit your resume to: 
mgitsidis@hellenichome.org 

or fax to: 416-654-0943

ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΓΓΕΛΙΑ 
ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΡΔΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Το Mr. Greek του κ. Γιώργου Ράϊου 
ανοίγει το καινούριο πολυτελές μαγαζί του 

στο κέντρο του Τορόντο απέναντι 
από το Rogers Centre

και ζητούνται
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

(ΜΑΓΕΙΡΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ – ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ

BUS BOYS/GIRLS
και διάφορες ακόμα θέσεις

Τηλ. στον Mr. George

416.816.7787
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“Μαντουμπάλα”
Μουσική: Θόδωρου Δερβενιώτη - Στίχοι: Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου - Α! Ερμηνεία: Στέλιος Καζαντζίδης 1959 

Η 
θρυλική *«Μαντουμπάλα»,  εί-
ναι βεβαίως μια από τις πολύ με-
γάλες επιτυχίες του Στέλιου Κα-
ζαντζίδη. Τραγούδι που ξεπήδη-

σε  μέσα από τον Ινδικό κινηματογράφο, 
τον οποίο  οι έλληνες  αγάπησαν ιδιαίτερα 
τις δεκαετίες του 1950 και του 1960.
Η «Μαντουμπάλα» που στα Ινδικά σημαί-
νει γλυκό κορίτσι,   δεν ήταν απλώς ένα 
όνομα εξωτικό, όπως τόσα  που έδωσαν 
εκείνη την εποχή  οι συνθέτες μας στα 
τραγούδια τους, η Μαντουμπάλα ήταν 
μια πανέμορφη  Ινδή πρωταγωνίστρια 
του κινηματογράφου, που στην χώρα 
της  την αποκαλούσαν Αφροδίτη του Ινδι-
κού σινεμά! Πολλοί από τους λάτρεις του 
είδους θα την θυμούνται, όπως βεβαίως  
και την άλλη μεγάλη ινδή πρωταγωνίστρια 
Ναργκίς, που για χάρη τους έχουν χυθεί 
τόνοι δακρύων…! 
Ας δούμε όμως πως δημιουργήθηκε το 
“δικό μας” τραγούδι «Μαντουμπάλα».
Ο Στέλιος Καζαντζίδης εκείνη την εποχή 
βλέποντας την ταινία «Ο αλήτης της Βομ-
βάης »,  στην οποία πρωταγωνιστούσε η 

Ναργκίς,  άκουσε ένα τραγούδι το οποίο 
τον εντυπωσίασε και θέλησε να το δια-
σκευάσει στα ελληνικά.
Αποστήθισε  τη μουσική, ενώ στη συνέ-
χεια απευθύνθηκε για στίχους στην Ευτυ-
χία Παπαγιαννοπούλου.
Η Ευτυχία εν τω μεταξύ, σαν παλιά ηθο-
ποιός και κινηματογραφόφιλη,  είχε δει 
αρκετές  Ινδικές ταινίες,  που ορισμένες  
από αυτές  είχαν  πρωταγωνίστρια  την 
ηθοποιό Μαντουμπάλα. Η Ευτυχία φαίνε-
ται πως υπήρξε θαυμάστρια της!
Έτσι όταν πήγε στο σπίτι της ο Καζαντζί-
δης και της ψιθύρισε την  Ινδική μουσική, 
ώστε να γράψει στίχους, της ήρθε αμέσως 
ο τίτλος του τραγουδιού, «Μαντουμπάλα», 
το όνομα της Ινδής πρωταγωνίστριας! Στη 
συνέχεια έγραψε τους γνωστούς στίχους, 
που  έχουν σαν κεντρικό θέμα την αναζή-
τηση, με πόνο και με λαχτάρα, μιας χαμέ-
νης αγάπης! Ο Καζαντζίδης πήρε τους στί-
χους από την Ευτυχία, αλλά δεν μπόρεσε 
να τους προσαρμόσει ακριβώς στην μου-
σική. Κάτι δεν του έβγαινε, δεν τον ευχα-
ριστούσε το αποτέλεσμα στο σύνολο του. 

Προσπάθησε να  διορθώσει κάποιο στίχο 
ή λίγο τα μουσικά μέτρα αλλά δεν τα κατά-
φερε. Έτσι πήρε  στίχους και μουσική και 
τα πήγε στον Θόδωρο Δερβενιώτη, ώστε 
να τον βοηθήσει να τα ταιριάξει.
Πράγματι ο έμπειρος μαέστρος και μεγά-
λος δημιουργός, υποσχέθηκε στον Στέ-
λιο ότι θα το κάνει. Ο Δερβενιώτης  «δού-
λεψε»  αρκετές μέρες το τραγούδι και με το 
κόψε ράψε,  σχεδόν το άλλαξε ολόκληρο 
κατά τα 2/3 Έβαλε δική του μουσική στην 
εισαγωγή και στα κουπλέ, ενώ άφησε  
μόνο το αρχικό Ινδικό  ρεφρέν..Με μάτια 
κλαμένα τους δρόμους γυρνώ…..
Όταν πήγαν στο σπίτι του, ο Στέλιος με την 
Μαρινέλλα και το άκουσαν τελειωμένο 
τρελάθηκαν! Δεν το πίστευαν!
Με την κυκλοφορία του, τη χρονιά του 
1959, το τραγούδι πούλησε αμέσως 
96.000 δίσκους, σπάζοντας όλα τα προη-
γούμενα ρεκόρ!
Το τραγούδι *γράφτηκε στο όνομα του 
Στέλιου Καζαντζίδη…

Μαντουμπάλα,  αγάπη γλυκιά μου,
λαχταρώ να’ ρθεις πάλι κοντά μου.
Από τότε που σ’ έχασα λιώνω,
τ’ όνομα σου φωνάζω με πόνο, 
Μαντουμπάλα….Μαντουμπάλα…

Με μάτια κλαμένα τους χρόνους 
γυρνώ, 
μια χαμένη αγάπη ζητάω να βρω.

Να σε δω κι ας πεθάνω καλή μου.
Αυτό μόνο ζητάει η ψυχή μου.
Από τότε που σ’ έχασα λιώνω,
τ’ όνομα σου φωνάζω με πόνο, 
Μαντουμπάλα….Μαντουμπάλα…

*Στοιχεία από το βιβλίο «Ο Θόδωρος Δερ-

βενιώτης και το μετεμφυλιακό τραγούδι» 
εκδόσεις σύγχρονη εποχή 2003
*Η Μαντουμπάλα, ήταν μια πανέμορφη 
Ινδή ηθοποιός, που πρωταγωνίστησε σε 
πολλές ταινίες με μεγάλη επιτυχία, κυρίως 
την δεκαετία του 1950 και μέχρι τις αρχές 
του 1960. Γεννήθηκε στις 14 Φεβρουα-
ρίου 1933 και έφυγε από τη ζωή στις 23 
Φεβρουαρίου 1969.  Μαζί με τις σύγχρο-

νες της Ναργκίς και Μίνα Κουμάρι θεω-
ρούνται «Ιερή τριάδα» του Ινδικού κινη-
ματογράφου.
Το πραγματικό όνομα της Μαντουμπά-
λας ήταν  Μουμτάζ Μπεγκούμ Τζεχάν Ντε-
λάβι, και είχε καταγωγή από το Δελχί. Ξεκί-
νησε ως παιδί θαύμα το 1942 στην ταινία 
“Basant” , ενώ στα επόμενα χρόνια πρω-
ταγωνίστησε ή συμμετείχε σε πάνω από 
70 ταινίες του Ινδικού σινεμά.
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Η 
αστυνομία εντόπισε και εξέδωσε 
ένταλμα για τη σύλληψη ενός υπό-
πτου που έφυγε από το θανατηφό-
ρο δυστύχημα νωρίς το πρωί στο 

Βον την περασμένη εβδομάδα.
Η σύγκρουση σημειώθηκε στις νότιες λωρί-
δες του Highway 400 κοντά στο Bass Pro Mills 
Drive γύρω στις 3 π.μ. στις 30 Σεπτεμβρίου. Η 
αστυνομία λέει ότι ένα κόκκινο Volkswagen 
Jetta ταξίδευε με υψηλές ταχύτητες και χτύ-
πησε από πίσω ένα μίνι βαν με τέσσερις επι-
βάτες μέσα, αναγκάζοντας το βαν να ανατρα-
πεί.
Για μια 73χρονη γυναίκα (ελληνικής καταγω-
γής) διαπιστώθηκε ο θάνατος της στο σημείο 
και άλλοι τρεις επιβαίνοντες στο βαν μετα-
φέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύ-
ματα. Ο οδηγός του Jetta εθεάθη τελευταία 
φορά να απομακρύνεται από το σημείο. Έχει 

ταυτοποιηθεί ως ο 31χρονος Μάικλ Οκοάκι 
από το Ρίτσμοντ Χιλ. Ο Okoaki αντιμετωπίζει 
πολλαπλές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομέ-
νης της επικίνδυνης οδήγησης που προκαλεί 
θάνατο και της αποτυχίας να παραμείνει στο 
σημείο σε ατύχημα με αποτέλεσμα το θάνατο. 
Η αστυνομία τον καλεί να «καλέσει δικηγόρο» 
και να παραδοθεί.

Η αστυνομία ταυτοποιεί κι εκδίδει 
ένταλμα σύλληψης για τον ύποπτο που 
σκότωσε μια 73χρονη στο Hwy 400

Τ
ο Περιφερειακό Συμβούλιο Ακινήτων 
του Τορόντο (TRREB) λέει ότι οι πωλή-
σεις κατοικιών τον Σεπτέμβριο μειώ-
θηκαν κατά 44 τοις εκατό σε σύγκριση 

με πέρυσι, καθώς οι νέες λίστες έπεσαν στο 
χαμηλότερο επίπεδο που έχει δει ο μήνας τα 
τελευταία 20 χρόνια. Στην ενημέρωσή του την 
Τετάρτη, η TRREB είπε ότι 5.038 σπίτια πωλή-
θηκαν σε όλο το GTA τον μήνα, σε σύγκριση με 
9.010 τον Σεπτέμβριο του 2021. Οι νέες λίστες 
μειώθηκαν επίσης κατά 16,7 τοις εκατό από 
πέρυσι σε 11.237.
«Αυτός ήταν ο χαμηλότερος αριθμός νέων 
καταχωρήσεων που αναφέρθηκαν για τον 
μήνα Σεπτέμβριο από το 2002. Αυτό είναι ιδι-
αίτερα ενοχλητικό δεδομένου ότι το απόθεμα 

κατοικιών στο GTA αυξήθηκε σημαντικά τα 
τελευταία 20 χρόνια», δήλωσε η TRREB. Η 
μέση τιμή για ένα σπίτι μειώθηκε επίσης 4,3 
τοις εκατό στα 1.086.762 δολάρια, το χαμη-
λότερο από τον Οκτώβριο του περασμένου 
έτους, και από 17 τοις εκατό από την ανοιξιά-
τικη αιχμή. Καθώς οι δημοτικές εκλογές πλη-
σιάζουν αργότερα, η τελευταία δημοσκό-
πηση της Ipsos για το TRREB υποδηλώνει ότι 
η έλλειψη προσφοράς κατοικιών είναι βασικό 
ζήτημα στο GTA. Η δημοσκόπηση διαπίστωσε 
ότι το 71 τοις εκατό των κατοίκων της GTA 
πιστεύουν ότι οι δήμοι πρέπει να επικεντρω-
θούν στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών 
προς πώληση και ενοικίαση, αντί να προσπα-
θούν να μειώσουν τη ζήτηση για στέγαση.

Οι πωλήσεις κατοικιών στο GTA τον 
Σεπτέμβριο μειώθηκαν κατά 44% σε σχέση 
με πέρυσι

Π
ροσβολές, διακρίσεις, ψυχική δυ-
σφορία και έλλειψη υποστήριξης 
από την ηγεσία – αυτοί είναι με-
ρικοί από τους ισχυρισμούς που 

διατυπώθηκαν από υπαλλήλους της Επι-
τροπής Διέλευσης του Τορόντο (TTC) που 
λένε ότι ο εκφοβισμός και η παρενόχληση 
έχουν γίνει συνηθισμένα στον χώρο εργα-
σίας που χρηματοδοτείται από το δημόσιο.
Το CTV News Toronto έχει πάρει συνεντεύ-
ξεις με περισσότερους από δώδεκα νυν 
και πρώην υπαλλήλους που λένε ότι έχουν 
γίνει μάρτυρες ή έχουν υποστεί εκφοβι-
σμό, διακρίσεις και εκφοβισμό.
Λόγω ενός κοινού φόβου για επαγγελμα-
τικές ή νομικές επιπτώσεις, το CTV News 
Toronto επέτρεψε σε έναν από αυτούς τους 
υπαλλήλους να μιλήσει ανώνυμα. Άλλοι 
έχουν πάει στο αρχείο ή έχουν βάλει τα 
ονόματά τους σε νομικά έγγραφα.
Ο Michael Getchell, πρώην βοηθός διευ-
θυντής της επιτροπής, είπε στο CTV News 
Toronto ότι υφίσταται εκφοβισμό από τα 
χέρια δύο από τους διευθυντές του.
Εκτός από τους προσωπικούς λογαρια-
σμούς, το CTV News Toronto έμαθε για 
δύο αγωγές, που ζητούσαν συνολικά 
700.000 δολάρια, που κατατέθηκαν από 
πρόσφατα αναχωρη-
μένους υπαλλήλους. Οι 
ισχυρισμοί που περιγρά-
φονται σ τα δικαστικά 
έγγραφα απηχούν αυτούς 
που περιγράφονται σε 
συνεντεύξεις. Δεν έχουν 
αποδειχθεί οι κατηγο-
ρίες στο δικαστήριο.
Όταν κλήθηκε να σχολι-
άσει, η Επιτροπή Διέλευσης του Τορό-
ντο είπε ότι έχει «εκτεταμένες πολιτικές 
και διαδικασίες για την αντιμετώπιση κάθε 

είδους διαφωνιών στο χώρο εργασίας» και 
ότι «προωθούν και εφαρμόζουν μια κουλ-
τούρα ένταξης, αποδοχής και ανεκτικότη-
τας».
Ο εκπρόσωπος Stuart Green είπε ότι το 
TTC δεν μπορεί να σχολιάσει τις εν εξελί-

ξει δικαστικές διαμάχες, αλλά ότι «ανυ-
πομονεί να παρουσιαστούν τα γεγονότα 
στα δικαστήρια, ώστε να μπορούν να 
καθορίσουν ποιας εκδοχής των εν λόγω 
γεγονότων είναι σωστή».
Η Pamela Ashcroft, 52 ετών, εργάστηκε 
στο TTC για 15 χρόνια. Αρχικά προ-
σλήφθηκε ως χειριστής λεωφορείων, η 
Ashcroft εργάστηκε για να εκπαιδεύσει 
λοχία στην ειδική υπηρεσία αστυφύ-
λακα. Σύμφωνα με τη δήλωση απαίτη-
σής της, που κατατέθηκε τον Απρίλιο, 
έλαβε «τίποτα μόνο θετικά σχόλια και 
κριτικές απόδοσης» κατά τη διάρκεια 

της απασχόλησής της.
Μεταξύ του καλοκαιριού του 2020 και 
του 2021, η Ashcroft ισχυρίζεται ότι οι 
συνθήκες της απασχόλησής της άρχι-
σαν να χειροτερεύουν και δέχθηκε επα-
νειλημμένα «εκφοβισμό, παρενόχληση 
και μισογυνικές και μεροληπτικές επι-
θέσεις» από έναν άνδρα συνάδελφο. 
Ισχυρίζεται ότι η συμπεριφορά έφτασε 
σε σημείο που δεν είχε άλλη επιλογή 

από το να παραιτηθεί από την 
επιτροπή.
Η μήνυση ισχυρίζεται ότι η 
διοίκηση ενημερώθηκε για 
την κατάσταση, αλλά απέτυχε 
να αναλάβει δράση για λογα-
ριασμό της Ashcroft, φέρνο-

ντάς την σε μια θέση όπου 
έπρεπε «να αποδεχτεί τη 

συνεχιζόμενη παρενόχληση και τον εκφο-
βισμό ή να φύγει».

Μυνήσεις στη ΤΤC: Οι εργαζόμενοι 
ισχυρίζονται ότι εκφοβίζονται στο χώρο 
εργασίας και παρενοχλούνται
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Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο  
krinos.ca

Happy Thanksgiving
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LIFE

Khloe Terae: 
Aποκάλυψε τις καμπύλες της και 
προκάλεσε… λιποθυμίες

Eίδαμε την Καναδή Khloe 
Terae στο beach club 
Tropicana στο Παραντάις 
και παραλίγο να μας πέσει η 
κάμερα…

Το εκρηκτικό μοντέλο 
του Playboy με τους 3,6 
εκατομμύρια followers στο 
Instagram προκάλεσε… 
λιποθυμικά επεισόδια 
καθώς αποφάσισε να 
αποκαλύψει σε όλο τους 
το μεγαλείο τις ζουμερές 
καμπύλες του. Το δροσερό 
αεράκι της παραλίας έδωσε 
ανάσα στους λουομένους, 
που την παρακολουθούσαν 
μαγεμένοι!
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Μ
ε βάση το 
ρεπορτάζ, 
ο τραγου-
διστής προ-

χώρησε σε συμφωνία 
και σύντομα αναμένεται 
να βγει στον αέρα η ιστο-
ρία της ζωής του. Πιο συ-
γκεκριμένα, η ταινία θα 
ξεκινάει από τα πρώιμα 
στάδια της πορείας του 
και θα ακολουθεί τα ό-
σα έχει βιώσει μέχρι και 
σήμερα. Η διάρκεια του 
ντοκιμαντέρ θα είναι πε-
ρίπου τρεις ώρες και θα 
προβληθεί μέσα από την 
διαδικτυακή πλατφόρμα 
ANT1+. Όπως σημειώθη-
κε στην πρωινή εκπομπή 
του Star, θα προβληθούν 
πολλές άγνωστες μέχρι 
σήμερα πτυχές της ζωής 
του, τόσο σε επαγγελμα-
τικό όσο και σε προσωπι-
κό επίπεδο.

Ρ. Αντωνίου: Ποζάρει 
και επιδεικνύει τα 
οπίσθιά της

Η Ρ ία Αν των ίου σε νέε ς 
πόζες που… ξεσηκώνουν.
Η Ρ ία Αν των ίου ξαναχ τύ-
πησε στο Instagram και με 
ένα πολύ «καυτό» βίν τεο, 
φορώντας ένα μπλε κον τό 
σορτσάκι.
Η Ρία ζει πλέον μόνιμα στην 
Ιταλία και έ χε ι κάνε ι μια 
λαμπρή καριέρα σ την ιτα-
λική τηλεόραση, ενώ έχε ι 
γ ίν ε ι  αρκε τά  δημοφιλής 
στη χώρα. Τα λάικς πέφτουν 
βροχή με κάθε ανάρτηση της 
και βάζει φωτιά...

Γιώργος Αγγελόπουλος: 
Απαντά για το «All Star 
Survivor»

Ο νικητής του ριάλιτι που προ-
βλήθηκε το 2017,  ξεκαθάρισε 
πως δεν θα συμμετέχει στο 
«All Star Survivor» ως παίκτης, 
καθώς έχει υπογράψει κάποιες 
άλλες συνεργασίες για το 2023, 
που δεν του επιτρέπουν να 
ταξιδέψει στον Άγιο Δομίνικο. 
Όσον αφορά στο ενδεχόμενο 
να έχει στο ριάλιτι επιβίωσης 
ρόλο coach, υποστήριξε πως 
έχει γίνει μία πρώτη συζήτηση, 
αλλά ούτε έχουν αναφερθεί σε 
χρήματα, ούτε και σε λεπτομέ-
ρειες για τον ρόλο του.

Είναι γνωστό ότι η Βίκυ Καγιά 
δε συμπαθεί τα τατουάζ. 
Έτσι, ήταν δεδομένο πως η  
θα προκαλούσε τα σχόλια 
της πιο αυστηρής από όλους 
τους κριτές στις auditions 
του GNTM 5. Όπως και έγινε, 
όταν είπε ότι «δεν αντέχει 
τόση “φλυαρία” στο σώμα». 
Bέβαια οι χρήστες τους διαδι-
κτύου είχαν αντίθετη άποψη 
και μια βόλτα στα προφίλ της 
στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης θα σας δώσει να καταλά-
βετε το γιατί

O Νίκος Οικονομόπουλος 
ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τη 
ζωή του

Η Τζούλια Νόβα ποζάρει με μαγιό 
και ανοιχτά πόδια

Η «καυτή» Ειρήνη 
Θεοδωράκη έβαλε 
φωτιές

Ο
νομάζεται Έλενα Λυσάνδρου είναι 
18 χρονών απο την Κύπρο και έχει 
ύψος 1.64, κάτι το οποίο όπως φαί-
νεται προκάλεσε προβλήματα με-

ταξύ των κριτών στο ριάλιτι μοντέλων του Star 
και στην πρεμιέρα που έκανε την Δευτέρα το 
βράδυ.
Η 18χρονη πανέμορφη κοπέλα έχει κάνει ήδη 
το ξεκίνημα της ως ανεξάρτητο μοντέλο με 
δουλείες στο Instagram, οπου μάλιστα διαθέ-
τει περισσότερους απο 40k followers στο κοι-
νωνικό δίκτυο.
Φυσικά όπως ήταν αναμενόμενο, το ύψος της 

ήταν αυτό που της δημιούργησε πρόβλημα, με 
τους κριτές να διαφωνούν σε όλα επάνω αυτά 
που είχε επάνω της, απο το ύψος έως και τα 
μαλλιά, αλλά τελικά να της δίνουν το πολυπό-
θητο ΝΑΙ για την επόμενη φάση.
Φυσικά το όνομα της έγινε αμέσως trend στα 
social media, αφού κατάφερε να διχάσει τους 
κριτές, αλλά ταυτόχρονα να μαγέψει το τηλε-
οπτικό κοινό. Όσοι όμως δείτε το προφίλ 
της στο Instagram να είστε σίγουροι ότι θα 
μαγευτείτε απο τις φωτογραφίες της, αφού το 
μικρό κυριολεκτικά μαγνητίζει όλα τα βλέμ-
ματα πάνω του.

Έλ.Λυσάνδρου: Η 18χρονη που ζάλισε το 
κοινό και δίχασε τους κριτές του GNTM

Μ
πορεί το καλο-
καιράκι να τε-
λείωσε αλλά 
όσο οι υψηλές 

θερμοκρασίες επιμένουν, 
πάντα θα μας θυμίζουν τις 
καλοκαιρινές μας αποδρά-
σεις. Κάτι παρόμοιο έγινε 
και με την Τζούλια Νόβα, η 
οποία δημοσίευσε μία φω-
τογραφία από τις φετινές της 
διακοπές. Συγκεκριμένα, η 
ξανθιά καλλονή «δηλώνει» 
ξεκάθαρα πως το καλοκαίρι 
είναι ακόμα εδώ κι ανήρτη-
σε μια φωτογραφία με την 
ίδια να είναι επάνω σε μια 
σανίδα, ανοίγοντας τα πόδια 
και κρατώντας στα χέρια της 
ένα κουπί. Η Τζούλια Νόβα 
κλέβει τις εντυπώσεις με το 
μαύρο μπικίνι της και το α-
ψεγάδιαστο κορμί της.
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Έ
κλεισε τα 50 και 
γιόρτασε η Γκου-
ίνεθ Πάλτροου. Η 
γοητευτική ηθοποι-

ός έχει γενέθλια και κέρδισε 
τις εντυπώσεις με τη φωτο-
γράφισή της. «Το μόνο που 
ξέρω είναι ότι θα με βάψουν 
χρυσή και ότι πρέπει να εί-
μαι γυμνή. Νιώθω τόσο κα-
λά που κλείνω τα 50 και έχει 
να κάνει με την έκφραση αυ-
τής της αίσθησης ενέργειας 
και αισιοδοξίας που βιώνω. 
Έχει να κάνει περισσότερο 
με το γυναικείο βλέμμα και 
απλά με την αίσθηση διασκέ-
δασης», τόνισε η Πάλτροου 
λίγο πριν τα πρώτα φλας. Φω-
τογράφος ήταν ο Άντριου Λι, 
ενώ υπεύθυνη για την εντυ-
πωσιακή μεταμόρφωση της 
50χρονης ηθοποιού είναι η 
διάσημη makeup artist, Λότι.

Μ
ήνες μετά τον 
«Morbius» και 
το «House of 
Gucci», ο Τζά-

ρεντ Λέτο έχει ήδη κλείσει την 
επόμενη δουλειά του στον κι-
νηματογράφο. Σύμφωνα με 
πληροφορίες του Variety, ο 
Λέτο θα υποδυθεί τον Καρλ 
Λάγκερφελντ στη βιογραφι-
κή ταινία για τη ζωή του διά-
σημου σχεδιαστή μόδας, με 
πάνω από 50 χρόνια στον χώ-
ρο. Υπενθυμίζεται, ότι ο Λά-
γκερφελντ πέθανε τον Φε-
βρουάριο του 2019 και ήταν 
γνωστός, ως καλλιτεχνικός δι-
ευθυντής της Chanel. Εκτός α-
πό τον πρωταγωνιστικό ρό-
λο, ο Λέτο θα εκτελέσει και 
χρέη παραγωγού στην ταινία 
για τον Καρλ Λάγκερφελντ. 
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέ-
ρουν, ότι για την ταινία ο Λέτο 
πήρε το «πράσινο φως» και 
από τον ομώνυμο οίκο μό-
δας. Ωστόσο, το πρότζεκτ βρί-
σκεται ακόμη σε πρώιμα στά-
δια παραγωγής και δεν έχει 
βρει ούτε τον σκηνοθέτη του.

Τζάρεντ Λέτο: Θα υποδυθεί τον Καρλ 
Λάγκερφελντ σε βιογραφική ταινία

Τ
ο όνομα της Έ-
στερ Εξπόζιτο εί-
χε «συνδεθεί» 
τους προηγούμε-

νους μήνες με τους Καρίμ 
Μπενζεμά και Βινίσιους. 
Όμως η Ισπανίδα ηθο-
ποιός έβαλε τέλος στα σε-
νάρια περί… Ρεάλ με την 
πρώτη δημόσια εμφάνιση 
που έκανε με το νέο της σύ-
ντροφο, τον Αργεντινό η-
θοποιό Νίκο Φουρτάδο. Η 
22χρονη πρωταγωνίστρια 
του Elite, με τους περίπου 
30 εκατομμύρια followers 
στο Instagram, εμφανίστη-
κε με τον σύντροφό της στην 
εβδομάδα μόδας του Μιλά-
νου και τράβηξε τα φλας των 
φωτογράφων φορώντας ένα 
πολύ αποκαλυπτικό κόκκινο 
φόρεμα.

Έκλεισε τα 50 και φωτογραφήθηκε 
γυμνή η Γκουίνεθ Πάλτροου

Κιάρα Φεράνι: Η προκλητική Κιάρα Φεράνι: Η προκλητική 
ανάρτησή της με τον σύζυγό ανάρτησή της με τον σύζυγό 

τηςτης

Η 
35χρονη έ χε ι κάνε ι αρ-
κε τ έ ς  γ υ μ ν έ ς  ε μφ α ν ί -
σε ις  με  τ ις  αναρτήσε ις 
της να γ ίνονται viral σ το 

Instagram.
Ωσ τόσο,  υπάρχουν  κα ι  πολ λ έ ς 
φωτογραφίε ς της με τον σύζυγό 
της, Φέν τεζ , με τον οποίο έ χουν 
α π ο κ τ ή σ ε ι  δ ύ ο  π α ι δ ι ά .  Σ τ η ν 
τ ε λευταία τους κοινή ανάρτηση, 
την οποία έκανε πριν από λίγο η 
Φεράνι μέσα από τον προσωπικό 
της λογαριασμό, οι δυο τους είναι 
ξαπλωμένοι σ το κρεβάτ ι γυμνοί, 

έχοντας μία προσωπική στιγμή.
Στ η  λ ε ζ ά ν τ α  τ η ς  δημο σ ίευσ ής 
της, η Φεράν ι έγραψε: «Ασφαλές 
μέρος» αναφερόμενη σ τον άνδρα 
με τον οποίο είναι μαζί εδώ και έξι 
χρόνια.
Αυτή δεν είναι η πρώτη τους εμφά-
ν ιση σ τα social media, όπου δεί-
χνουν τον έρωτά τους. Σε ένα άλλο 
σ τ ιγμιότυπο που δημοσ ίευσε η 
Ιταλίδα το καλοκαίρι, ο φακός τους 
έ χε ι απαθανατ ίσε ι σε μία ακόμη 
προκλητική πόζα.

 Η Έστερ Εξπόζιτο με σέξι  φόρεμα 
αποκαλύπτει τον σύντροφό της
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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



LIFE 53ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

7 Οκτωβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com FUN

Τέσσερις παντρεμένοι άντρες πήγαν για 
ψάρεμα. Μετά από λίγο άρχισαν να συζη-
τούν μεταξύ τους.
– Δεν θα το πιστέψετε τι έπρεπε να κάνω 
για να μπορέσω να έρθω για ψάρεμα αυτό 
το σαββατοκύριακο. Υποσχέθηκα ότι θα 
βάψω όλο το σπίτι σε μια εβδομάδα!
– Αυτό δεν είναι τίποτα λέει ο άλλος…
– Εγώ έπρεπε να της υποσχεθώ ότι θα 
χτίσω καινούργια πέργκολα για την 
πισινά.
– Καλά με δουλεύετε;
– Εγώ της υποσχέθηκα ότι θα κάνω πλήρη 
ανακαίνιση στην κουζίνα συμπεριλαμβα-
νόμενων και των ηλεκτρικών συσκευών!
– Ο τέταρτος δεν μιλάει….
-Εσύ μεγάλε γιατί δεν μιλάς; Θες να πιστέ-
ψουμε ότι δεν υποσχέθηκες τίποτα;
– Εγώ παιδιά έβαλα το ξυπνητήρι σήμερα 
το πρωί να χτυπήσει στις 5 και 30… και 
όταν άρχισε να βαράει, γυρίζω στην 
γυναικά μου και της λέω:
Ψάρεμα η Sex; και μου απαντά… Πάρε 
ένα πουλόβερ μαζί σου!

Ένας αγρότης είχε ένα πολύ μεγάλο αγρό-
κτημα με μια ωραία λίμνη στο πίσω μέρος 
του. Μια μοναχική βραδιά αποφάσισε να 
πάει μια βόλτα μέχρι την λίμνη. Καθώς 
πλησίαζε, κάνοντας το τρίτο τσιγάρο, 
άκουσε φωνές και γέλια.

Όταν έφτασε είδε πολλά γυμνά νεαρά 
κορίτσια να παίζουν μέσα στα νερά. Μόλις 
όμως κατάλαβαν την παρουσία του, πήγαν 
στα βαθιά για να μην φαίνονται. Ένα από 
τα κορίτσια του φώναξε: «Δεν πρόκειται 
να βγούμε αν δεν φύγεις».
Και απαντάει κι αυτός: «Ναι, σιγά μην 
ήρθα για να σας δω να κολυμπάτε γυμνές. 
Απλά εγώ ήρθα για να ταΐσω τον κροκό-
δειλο.

Μια ξανθιά οδηγεί το αυτοκίνητο της και 
σταματάει στο φανάρι όπου της καθαρίζει 
ένας νεαρός το τζάμι.
Η κοπέλα του δίνει ένα ευρώ κι ο νεαρός 
από τον ενθουσιασμό του της λέει:
«Κυρία μου είστε μια κούκλα.»
Η ξανθιά τον ευχαριστεί και συνεχίζει την 
πορεία της. Στο επόμενο φανάρι συνα-
ντάει ξανά τον ίδιο νεαρό, της καθαρίζει 
το τζάμι, του δίνει πάλι ένα ευρώ, κι εκεί-
νος της κάνει το ίδιο κομπλιμέντο. Εκείνη 
προχωράει αλλά σε όποιο φανάρι και να 
σταματήσει συναντάει τον ίδιο νεαρό και 
επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό. Αυτό 
έγινε 5-6 φορές, ώσπου κόντευε να σκά-
σει η ξανθιά και τελικά του είπε:
«Άκου, θα σου δώσω 10 ευρώ, αρκεί να 
μου πεις πώς το κάνεις κι εμφανίζεσαι σε 
κάθε φανάρι.»

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.
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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

Αθήνα – Άνω 
Χαραυγή Υμηττός, 

Νούμερο 152

Οδός Σταδίου πριν το 
1900

Ο βασιλιάς της Λιβύης 
Ιντρίς στα Καμένα 
Βούρλα το 1969

Ε΄ Πανελλήνιο 
Συνέδριο Αναπήρων 

και Θυμάτων Πολέμου 
25 Ιουνίου 1947

Χαλκίδα 15/08/1939 
Πλατεία Ηρώων και ο 

Τύμβος απέναντι από την 
βιβλιοθήκη δίπλα στον Άγιο 

Νικόλαο

Παλιά επαγγέλματα ... ο 
σαλεπιτζής .

( ταχυδρομημένη το 1906 )

Χανιά 1966

Φωτο από την κατάθεση στεφάνου 
στο μνημείο του Βασιλέως Γεωργίου 

Β σ́το Τατόϊ μετά την λήξη του 
Συνεδρίου

Ναός του Ολυμπίου Διός το 
1860 περίπου
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Μανιταροβόλτες για μικρούς και 
μεγάλους και απρόσμενες διαδρομές στα 
φθινοπωρινά τοπία της Βάλια Κάλντα.

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

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

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

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

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

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

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

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

Γρεβενά: Τι κρύβει το δάσος;
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Την εκδήλωση διοργανώνει  η 
Ιερά Σύνοδος της Εκκλησία της 
Ελλάδος

Τ
α παιδιά τιμούν το παρελθόν 
με το βλέμμα στραμμένο προς 
το μέλλον. Με την συμμετο-
χή 1.922 παιδιών και νέων 

από 55 χορωδίες και παραδοσιακά 
χορευτικά συγκροτήματα από τις Ιε-
ρές Μητροπόλεις θα πραγματοποι-
ηθεί, το Σάββατο 8 Οκτωβρίου στις 
19.00, στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη 
επετειακή εκδήλωση για την επέτειο 
100 χρόνων από την Μικρασιατική 
Καταστροφή. «Μικρασία: Όσο σε θυ-
μάμαι, ζεις» είναι ο τίτλος της παρά-
στασης αυτής που διοργανώνει η Ι-
ερά Σύνοδος της Εκκλησία της Ελλά-
δος, χρησιμοποιώντας τον χορό και 
το τραγούδι γέφυρα μνήμης των αλη-
σμόνητων πατρίδων.
Κατά την διάρκεια της βραδιάς με 
τους μικρούς μουσικούς και χορευτές 
θα συμπράξουν οι ερμηνευτές Δημή-
τρης Μπάσης, Αρετή Κετιμέ, Σοφία 
Μάνου, Κωνσταντίνος Βελιώτης. 
Αφηγητής της εκδήλωσης θα είναι ο 
ηθοποιός Θανάσης Βισκαδουράκης.
Το πρόγραμμα της βραδιάς θα περι-
λαμβάνει τραγούδια των Απόστολου 
Καλδάρα, Χρήστου Παπαδόπουλου, 
Σταμάτη Σπανουδάκη και Παντελή 
Θαλασσινού σε πρωτότυπη ενορ-
χήστρωση, ειδικά προσαρμοσμένη 

στην πολυπληθή νεανική χορωδία 
και την ορχήστρα Σύγχρονης Μου-
σικής της ΕΡΤ, που διευθύνει ο Γιώρ-
γος Αραβίδης. Στο δεύτερο μέρος θα 
ακουστούν τα αγαπημένα παραδοσι-
ακά μικρασιατικά τραγούδια, με την 
σύμπραξη της Ορχήστρας Ελληνικής 
Μουσικής της Εκκλησίας της Ελλάδος 
που διευθύνει ο Γιώργος Δεμελής.
Ο κ. Ηλίας Λιαμής, Πρόεδρος Συνο-
δικής Επιτροπής καλλιτεχνικών εκδη-
λώσεων της Εκκλησιάς της Ελλάδος, 
αναφέρει στο στο εισαγωγικό σημεί-
ωμα του προγράμματος της εκδήλω-
σης: «Λαοί που ξεχνούν το παρελ-
θόν, δεν έχουν μέλλον. Γί  αυτό και η 
Μικρασιατική καταστροφή, αν και 

μας πονά, δεν πρέπει να ξεχαστεί. 
Η Μικρασία δεν είναι μόνον γη, δεν 
είναι μόνον χώματα και πέτρες. Η 
Μικρασία είναι η μάνα που γέννησε 
τον νεοελληνικό πολιτισμό. Είναι η 
βαθιά λίμνη, στην οποία συναντήθη-
καν δύο μεγάλα ποτάμια: Ο αρχαίος 
Ελληνικός πολιτισμός και η χριστια-
νική μας πίστη. Μικρασία είναι μαζί 
η αρχοντιά και η ευσέβεια, η καλαι-
σθησία και το μέτρο, η αγάπη για 
μόρφωση και η πίστη στα θαύματα. 
Μικρασία είναι η δύναμη της φυλής 
μας, η οποία μέσα σε μια νύχτα τά 
΄χασε όλα, αλλά σύντομα πρόκοψε 
και ανάστησε παιδιά κι εγγόνια, 
πλουτίζοντας τη νέα της πατρίδα με 

πνευματικότητα, πολιτισμό, αλλά και 
πλούτο. Νέα παιδιά βρίσκονται και 
σήμερα μπροστά μας και περιμένουν 
από μας τις αξίες του Μικρασιάτι-
κου Ελληνισμού, τις ρίζες του γένους 
μας, που θα κρατήσουν σταθερό το 
πηδάλιο της ζωής τους σε καιρούς 
ανατροπών και λησμονιάς της ιστο-
ρίας και των προγόνων τους. Σε αυτά 
τα παιδιά και τους νέους, η Εκκλη-
σία της Ελλάδος θέλησε να δώσει 
την ευκαιρία να χαρούν, αλλά και να 
θυμηθούν, να συναντηθούν μεταξύ 
τους, να συναντηθούν όμως και με 
την ιστορία, αυτή τη φορά όχι διαβά-
ζοντας, αλλά χορεύοντας και τραγου-
δώντας.»

Τ
ην προστασία και ανάδειξη του Πα-
λαιού και του Νέου Φρουρίου της 
Κέρκυρας αλλά και την βελτίωση της 
προσβασιμότητας σε αυτά περιλαμ-

βάνει το σχέδιο που εκπονήθηκε στο πλάί-
σιο του διετούς ερευνητικού προγράμματος  
το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απ’ όπου 
και εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πρόκειται για ένα 
φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο που συνδυάζει 
την αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλ-
λοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας.
Στο Παλαιό Φρούριο της πόλης της Κέρκυ-
ρας, χαρακτηριστικό στοιχείο της τοπογρα-
φίας της, που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 
16ου αιώνα από τους Ενετούς, προβλέπο-
νται, μεταξύ άλλων, επεμβάσεις ανάδειξης, 
αναγνωσιμότητας και προστασίας των μνη-
μείων, σήμανσης των διαδρομών και των 
επιμέρους εγκαταστάσεων, βελτίωσης της 
ασφάλειας των επισκεπτών. Το Νέο Φρού-
ριο ολοκληρώθηκε το 1645 και αναπτύ-
χθηκε σε δύο επίπεδα: Στη δυτική πλευρά 
του κατασκευάστηκαν ο βόρειος και ο νότιος 

προμαχώνας των «Επτά Ανέμων» και σε 
χαμηλότερο επίπεδο, το οχυρό του Σκάρ-
πωνα. Μετά την αναλυτική τεκμηρίωση των 
δύο Φρουρίων και της παθολογίας τους, οι 
κατευθύνσεις αντιμετώπισης, ως προς τις 
απαιτούμενες επεμβάσεις, αφορούν στη 
βελτίωση των εγκαταστάσεων, των δικτύων 
υποδομής, της προσβασιμότητας και της 
κίνησης των οχημάτων, εντός των φρου-
ρίων, στην ασφάλεια εργαζομένων και επι-
σκεπτών, στην απόσυρση κατασκευών και 

χρήσεων που υποβαθμίζουν την αισθητική 
αξία των μνημείων.
Μέσα από το ερευνητικό πρόγραμμα ανα-
δείχθηκε η μεθοδολογία της διαχείρισης των 
μνημείων, τα οποία είναι ενταγμένα σε ένα 
ευρύτερο οικιστικό περιβάλλον. Δεδομένης 
της αλληλένδετης σχέσης των δυο φρουρίων 
με την πόλη, τα προβλήματα που απειλούν 
τόσο τα Φρούρια όσο και την Πόλη είναι σε 
μεγάλο βαθμό συνδεδεμένα και πρέπει να 
αντιμετωπιστούν συνδυασμένα. 

Θέατρο Τέχνης 
Καρόλου Κουν: 
Γιορτάζει τα 80 
χρόνια του

Σ
ημαν τ ικοί  Έ λ ληνε ς 
σκηνοθέ τ ε ς,  με γά -
λοι ξένοι και Έλληνες 
συγγραφείς, σημα-

ν τ ικέ ς  συμπράξε ις ,  ν έ ε ς 
παραγωγές αλλά και επανα-
προσέγγ ιση παλαιότερων 
έργων μέσα από το πρίσμα 
της σύγχρονης πραγματικό-
τητας: Αυτά είναι τα βασικά 
«συστατικά» του νέου, χειμε-
ρινού προγραμματισμού του 
Θεάτρου Τέχνης Καρόλου 
Κουν  που γιορτάζει φέτος τα 
80 χρόνια της δημιουργικής 
διαδρομής του.
Θοδωρής Αμπαζής,  Ιόλη 
Ανδρεάδη, Γιάννης Καλαβρι-
ανός, Ακύλλας Καραζήσης, 
Νίκος Μαστοράκης, Βασίλης 
Μαυρογεωργίου, Έλλη Παπα-
κωνσταντίνου, Γιάννος Περ-
λέγκας, Μαρία Πρωτόπαππα, 
Γιάννης Χουβαρδάς και Τάκης 
Τζαμαργιάς ε ίναι ανάμεσα 
σ τους σκηνοθέτες που θα 
εκφράσουν το καλλιτεχνικό 
τους όραμα πάνω στις σκηνές 
του Θεάτρου Τέχνης με στόχο 
να παραμείνουν πιστοί στην 
ποιοτική ιστορία του αλλά και 
να προσθέσουν, παράλληλα, 
νέες, ενδιαφέρουσες σελίδες 
σε αυτήν.
Όσον αφορά στα έργα που 
θα παρουσ ιασ τούν, αυτά 
φέρουν δυνατές ξένες συγ-
γραφικές υπογραφές, όπως 
αυτές των Σαίξπηρ, Ανούιγ, 
Καμύ,  Φασ μπ ίν τ ε ρ  ε νώ 
δεν απουσιάζει και η ελλη-
νική γραφή καθώς στο πρό-
γραμμα συμπεριλαμβάνονται 
επίσης έργα του Αριστοφάνη 
και του Ιάκωβου Καμπα-
νέλλη. Η σύγχρονη θεατρική 
δημιουργία δίνει επίσης το 
παρών μέσα από ελληνικά 
και ξένα έργα.
Το φετ ινό ρεπερτόριο του 
Θεάτρου Τέχνης Καρόλου 
Κουν περισ τρέφεται γύρω 
από δύο βασικούς άξονες: 
Ο πρώτος σχετίζεται με τις 
γυναίκες και εμπόδια που 
αν τ ιμε τωπίζουν σ τη σύγ-
χρονη εποχή. Ο δεύτερος 
θεματικός άξονας διερευνά 
το αποτύπωμα της εποχής 
μας στα ήθη.

Καλλιµάρµαρο: Μεγάλη εκδήλωση για την επέτειο της 
Μικρασιατικής Καταστροφής

Κέρκυρα: Στρατηγικό σχέδιο για την ανάδειξη των 
μνημείων της Παλιάς Πόλης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο 
Ολυμπιακός υποδέχθηκε την Καραμπάγκ 
για την 3η αγωνιστική των ομίλων του 
Europa League σε μία ακόμη μία άσχη-
μη ευρωπαϊκή βραδιά. Οι ερυθρόλευκοι 

ηττήθηκαν 3-0 από τους Αζέρους, οι οποίοι σκόρα-
ραν τρία γκολ στο δεύτερο μέρος. Το σκορ άνοιξε 
ο Οβούζου στο 68’, ενώ ο Βέσοβιτς διπλασίασε τα 
τέρματα της ομάδας του στο 82’. Στο 86’ ο Σεϊντάεφ 
διαμόρφωσε το αποτέλεσμα.
Έτσι, οι Πειραιώτες παραμένουν στους μηδέν βαθ-
μούς και με τρεις αγωνιστικές να απομένουν οι 
πρώτες δύο θέσεις φαντάζουν πάρα πάρα πολύ 
δύσκολες. Πλέον, ρεαλιστικός στόχος είναι η 
3η θέση που οδηγεί στα μπαράζ του 
Conference League.
Την επόμενη αγωνιστική σε μία 
εβδομάδα από τώρα (13/10, 
19:45) οι ερυθρόλευκοι 
φιλοξενούνται από την 
Καραμπάγκ στο Αζερ-
μπαϊτζάν για την 4η αγω-
νιστική.
Το πρώτο μέρος ε ίχε 
αρκετή ένταση και ρυθμό, 
όμως καμία από τις δύο 
ομάδες δεν μπόρεσε να 
πάρει προβάδισμα. Οι ερυ-
θρόλευκοι οι οποίοι ξεκίνη-
σαν το ματς με 3-4-2 καρδιοχτύπη-
σαν στο 6ο λεπτό. Ο Ζουμπίρ έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε 
καθώς ο Αντράντε ήταν εκτεθειμένος στο ξεκίνημα 
της φάσης.
Ο Ολυμπιακός απάντησε στο 12’ με μία εξαιρετική 
απευθείας απόκρουση φάουλ, με τον τερματοφύ-
λακα της Καραμπάγκ να αποκρούει εντυπωσιακά. 
Σε αυτό το σημείο οι ερυθρόλευκοι ανέβασαν την 
πίεσή τους και είχαν αρκετές τελικές. Ωστόσο, η 
Καραμπάγκ ήταν επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις.
Στο 23’ ο Ογούσου πλάσαρε από καλή θέση, όμως 
ο Εμβιλά ήταν σωτήριος με την επέμβασή του πριν 
η μπάλα περάσει την γραμμή. Η Καραμπάγκ πήρε 
την κατοχή, αλλά ο Ολυμπιακός συνέχισε να γίνε-
ται απειλητικός. Στο 36’ είχε πολύ καλή στιγμή με 
τον Σισέ.
Ο Ολυμπιακός μπήκε στο δεύτερο μέρος με τη 

διάθεση να πιέσει και είχε καλή στιγμή με σουτ 
του Ροντρίγκες στο 49ο λεπτό. Γι’ αυτόν τον λόγο 
ο Μίτσελ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον 
Μαρσέλο, που έκανε ντεμπούτο, αλλά και τον 
Μασούρα, ο οποίος βρήκε και δίχτυα, αλλά ήταν 
εκτεθειμένος.
Ωστόσο, γρήγορα η Καραμπάγκ αύξησε την πίεσή 
της. Στο 68’ κατόρθωσε να πάρει και το προβάδι-
σμα στο σκορ. Ο Οβούσου μπήκε στην περιοχή 
από τα αριστερά, έκανε το πλασέ και έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα. Ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι 
του, όμως μετά από εξέταση στο VAR, ο διαιτητής 

έδειξε σέντρα.
Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να 

απαντήσει γρήγορα, ο Μασού-
ρας έκανε την σέντρα-σουτ 

από τα δεξιά, με την μπάλα 
να σταματάει στο δοκάρι 
της Καραμπάγκ στο 73ο 
λεπτό.
Στο 82ο λεπτό οι φιλοξε-
νούμενοι «κλείδωσαν» 
το τρίποντο. Ο Σισέ έκανε 
μεγάλο λάθος, έχασε την 

μπάλα, με την Καραμπάγκ 
να τρέχει στην αντεπίθεση. 

Ο Βέσοβιτς πάτησε στην περι-
οχή από τα δεξιά, πέρασε τον 

Τζολάκη και πλάσαρε για το 2-0. Η 
ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν δεν σταμά-

τησε εκεί. Ο Σεϊντάεφ έκανε το σουτ από τα δεξιά, 
η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και κατέ-
ληξε στην εστία του Τζολάκη για το 3-0.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Βρσάλικο, Σισέ, Άβιλα, 
Ρέαμπτσουκ, Μπουχαλάκης, Κούντε, Εμβιλά, 
Ροντρίγκες, Μπιέλ, Ουί Τζο Χουάνγκ

ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ: Μαγκομενταλίγεβ, Βέσοβιτς, Μου-
σταφαζάντε, Χουσεΐνοφ, Γιαφαργκουλίγεβ, Γκαρά-
γιεβ, Αλμέλντα, Κάντι, Αντράντρ, Ζούμπιρ, Ογού-
σου

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:
Φράιμπουργκ - Ναντ 2-0
Ολυμπιακός - Καραμπάγκ 0-3

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 3-0 από την Κάραμπαγκ για την 3η αγωνιστική και συνεχίζει στον όμιλο 
του Europa League με μηδέν βαθμούς

Ολυμπιακός - Καραμπάγκ 0-3: Ολυμπιακός - Καραμπάγκ 0-3: 
Καθίζηση, παραμένουν χωρίς Καθίζηση, παραμένουν χωρίς 
βαθμό στον όμιλοβαθμό στον όμιλο

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 1-2
Πέταξε στο +7 το τριφύλλι, 
τεράστιο διπλό στην Τούμπα 
με Αϊτόρ και ανατροπή

Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο διπλό στην Τούμπα,επικράτησε 
του ΠΑΟΚ με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή με δύο γκολ του Αϊτόρ ο 
οποίος έφτασε τα επτά γκολ στο πρωτάθλημα και μετά το έξι στα έξι 
στο πρωτάθλημα ξέφυγε στο +7 από τους διώκτες του στη βαθμολογία 
ενώ υποχρεώσε την ομάδα της Θεσσαλονίκης στην πρώτη της ήττα τη 
φετινή σεζόν.

ΤΑ ΠΛΑΝΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Ο Λουτσέσκου από τη μία πλευρά δεν είχε στη διάθεση του τον Κουλεριάκη 
και επέλεξε τον Νάσμπεργκ ως βασικό στο ντεμπούτο του με τη φανέλα 
του ΠΑΟΚ, δίπλα στον Ίνγκασον, ενώ επίσης χρησιμοποίησε στο αρχικό 
σχήμα τον Βιεϊρίνια αριστερά και τους Κούρτιτς-Νάρεϊ ως δίδυμο στη μεσαία 
γραμμή. Από την άλλη ο Γιοβάνοβιτς γνώριζε εδώ και μέρες πως δεν θα είχε 
τον Κώτσιρα στη διάθεση του αλλά είδε λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση της 
Τούμπας πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Παλάσιος και Βέρμπιτς. Ο Σέρ-
βος τεχνικός έβαλε τον Μπερνάρ για πρώτη φορά βασικό ενώ προχώρησε 
και σε άλλες αλλαγές με την παρουσία των Μάγκνουσον και Σένκεφελντ στο 
κέντρο της άμυνας.

Χτύπησαν στις πλευρές και οι δύο
Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος «χτύπησε» από την αριστερή του πλευρά και δη 
πάνω στον Σάντσες. Από εκεί προσπάθησε να βγάλει τις περισσότερες επι-
θέσεις του. Και από εκεί βρήκε και το γκολ με το οποίο άνοιξε το σκορ στην 
αναμέτρηση στο 16’ του αγώνα. Ήταν ένα «μαγικό τρίγωνο» από τους Ζίβκο-
βιτς, Αουγκούστο ο οποίος με ποδιά-τακουνάκι πέρασε τη μπάλα κάτω από 
τα πόδια του Σένκεφελντ ώστε να φτάσει η μπάλα στον Ολιβέιρα ο οποίος 
πλάσαρε εύστοχα τον Μπρινιόλι. Οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να βάλουν 
ένα δεύτερο τέρμα για να «κλειδώσουν» τη νίκη με τους Νάρεϊ και κυρίως 
τον Κούρτιτς στις καθυστερήσεις να χάνουν τις ευκαιρίες από πλευράς ΠΑΟΚ.
Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μέρος δεν μπόρεσε να κάνει πολλά πράγματα. Αν 
και απείλησε πρώτος, στο 12’ με διαγώνιο σουτ του Αϊτόρ το οποίο έβγαλε ο 
Κοτάρσκι. Η μόνη φάση που έβγαλε ήταν ένα διαγώνιο σουτ του Σπόραρ στο 
37’ το οποίο έπιασε εύκολα ο Κροάτης γκολκίπερ.

Έφερε τα πάνω κάτω η αλλαγή του Γιοβάνοβιτς
Στο δεύτερο μέρος ο Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να αλλάξει πλευρές τους Αϊτόρ 
και Μπερνάρ με τον Ισπανό να πέφτει πάνω στον Βιεϊρίνια και θέλησε να 
εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του. Αυτό έγινε μόλις στο 51’ όταν ο Πέρεθ έκανε 
μια τρομερή μπαλιά σαράντα μέτρων στον Αϊτόρ ο οποίος έφυγε στην πλάτη 
του Πορτογάλου μπακ, μπήκε στην περιοχή, πέρασε και τον Κοτάρσκι και 
πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-1 του Παναθηναϊκού. Το τριφύλλι κέρδισε 
πέναλτι στο 68’ όταν ο Σπόραρ δέχτηκε μια ψηλοκρεμαστή πάσα, πήρε την 
κεφαλιά με τον Κοτάρσκι να μην βρίσκει τη μπάλα αλλά το κεφάλι του Σλοβέ-
νου. Ο διαιτητής της αναμέτρησης μέσω VAR έδειξε την άσπρη βούλα και το 
πέναλτι στους πράσινους. Ο Αϊτόρ ανέλαβε την εκτέλεση του και νίκησε τον 
Κοτάρσκι για το 2-1 και την ανατροπή του Παναθηναϊκού στο σκορ.
Στο 90’ ο διαιτητής της αναμέτρησης έδειξε πέναλτι σε μια μονομαχία του 
Μάγκνουσον με τον Κωνσταντέλια αλλά μετά τη χρήση του VAR άλλαξε την 
απόφαση του καθώς δεν υπήρχε επαφή ανάμεσα στους δύο παίκτες. Από 
εκείνο το σημείο και μετά ο ΠΑΟΚ είχε τρεις τελικές αλλά όλες πέρασαν πάνω 
από την εστία του Μπρινιόλι.
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Η 
ΑΕΚ έστησε ένα πάρτι στην OPAP 
Arena κόντρα στον Ιωνικό, γιορ-
τάζοντας την επιστροφή της στη 
Νέα Φιλαδέλφεια μετά από 19 

χρόνια με σπουδαία νίκη επί του Ιωνικού 
με 4-1. Ο Γκατσίνοβιτς πέτυχε δύο γκολ, από 
ένα οι Αραούχο και Γκαρσία, ενώ ο Ελευθε-
ριάδης διαμόρωσε το τελικό σκορ. Η ΑΕΚ 
έβαλε τέλος στα 19 χρόνια χωρίς γήπεδο, 
καθώς επέστρεψε στη Νέα Φιλαδέλφεια, δί-
νοντας το πρώτο της επίσημο παιχνίδι στην 
OPAP Arena κόντρα στον Ιωνικό. Μάλιστα 
κατάφερε να επισφραγίσει την ιστορική η-
μέρα με καταιγιστική νίκη κόντρα στην ο-
μάδα της Νίκαιας, επικρατώντας 4-1 
και ανέβηκε στη δεύτερη θέση. 
Γκατσίνοβιτς (δύο γκολ), 
Γκαρσία και Αραούχο 
χρίστηκαν σκόρερ για 
την ομάδα του Μα-
τίας Αλμέιδα, ενώ ο 
Ελευθεριάδης δια-
μόρφωσε το τελικό 
σκορ.
Το κλίμα ήταν γιορ-
τινό ώρες πριν από την 
έναρξη του ματς με τους 
της ΑΕΚ να δημιουργούν 
μια φαντασμαγορική ατμό-
σφαιρα που θύμισε σκηνές αποκάλυ-
ψης με καπνογόνα και πυροτεχνήματα πριν 
από τη σέντρα του παιχνιδιού. Τα πολλά 
καπνογόνα οδήγησαν σε καθυστέρηση 
περίπου 20 λεπτών για την έναρξη της ανα-
μέτρησης.

Το ματς
Οι παίκτες του Ματίας Αλμέιδα δεν επηρέ-
αστηκαν από την καθυστέρηση, αντίθετα 
μπήκαν φουριόζοι στο παιχνίδι με την αύρα 
του κόσμου. 
Πήγαιναν πρώτοι στις μονομαχίες, πίεζαν 
ψηλά και περιόρισαν τον Ιωνικό σε παθη-
τικό ρόλο. Η ΑΕΚ απείλησε για πρώτη φορά 
με τον Λιβάι Γκαρσία στο πρώτο λεπτό, ο 
οποίος έκανε ένα σουτ από το ημικύκλιο της 
περιοχής με τη μια, αλλά ο Χουτεσιώτης τον 
σταμάτησε.
Ό,τι δεν έγινε στο πρώτο λεπτό, έγινε στο 
έκτο με τον Γκατσίνοβιτς να μένει στην ιστο-

ρία ως ο πρώτος παίκτης που σκόραρε στο 
νέο γήπεδο της ΑΕΚ. Η Ένωση συνέχισε στο 
ίδιο μοτίβο ψάχνοντας και δεύτερο γκολ, 
κάτι που βρήκε στο 26ο λεπτό με τον Λιβάι 
Γκαρσία.
Ο Ιωνικός δεν μπόρεσε να αντιδράσει στο 
πρώτο μέρος και δεν έκανε ούτε μια τελική 
στην εστία του Στάνκοβιτς (στα πρώτα 45 
λεπτά). 
Αντίθετα η ΑΕΚ έφτασε πολύ κοντά στο 3-0 
με τον Γκατσίνοβιτς, όταν σε φάση διαρκείας 
στα καρέ του Ιωνικού, ο Σέρβος μέσος δεν 
μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα προς την 
εστία από πολύ πλεονεκτική θέση. Η Ένωση 

είχε άλλες δύο ευκαιρίες με σουτ του 
Πινέδα και του Ρότα έξω από την 

περιοχή, τα οποία πέρασαν 
ελάχιστα άουτ.

Με την ίδια διάθεση 
μπήκε και στο δεύτερο 
ημίχρονο η ΑΕΚ, όμως 
ο Ιωνικός κατάφερε 
να ισορροπήσει στα 
πρώτα λεπτά και να 

πάρει μπάλα στα πόδια 
του, δίχως όμως ουσία. 

Η Ένωση όμως ήταν εκείνη 
που άγγιξε πρώτη το γκολ 

στο δεύτερο μέρος. 
Ο Ελίασον με ωραία σέντρα βρήκε μόνο 

του τον Πινέδα μέσα στην περιοχή. Αυτός 
ελίχθηκε όμορφα και το σουτ που εξαπέ-
λυσε κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του 
Χουτεσιώτη.
Ό,τι δεν πέτυχε στο 58’ το πέτυχε στο 62’ και 
το 65’. Ο Αραούχο βρήκε το γκολ που έψα-
χνε, ενώ ο Γκατσίνοβιτς εκμεταλλεύτηκε μια 
ακόμα γλυκιά σέντρα του Ελίασον και από 
κοντά ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0.
Μετά το 4-0 ο ρυθμός του αγώνα έπεσε. 
Η Ένωση έφτασε κοντά στο 5-0 σε δύο περι-
πτώσεις. Ο Τσούμπερ νικήθηκε από τον 
Χουτεσιώτη από κοντά στο 78’, ενώ ο Έλλη-
νας κίπερ σταμάτησε και την κεφαλιά του 
Αραούχο ένα λεπτό μετά.
 Ο Μάνταλος που πέρασε στον αγωνιστικό 
χώρο ως αλλαγή είχε κάποιες τελικές για 
να σκοράρει, αλλά ανεπιτυχώς. Αντίθετα ο 
Ιωνικός βρήκε το γκολ της τιμής με τον Ελευ-
θεριάδη στην τελευταία φάση του αγώνα.

Ο 
Βόλος απέδειξε για ακόμα μια 
φορά ότι είναι σκληρό καρύ-
δι κόντρα στους «μεγάλους», 
καθώς νίκησε τον Άρη 2-0 στο 

Πανθεσσαλικό. Ντέλετιτς και Μπαριέντος 
οι σκόρερ της ομάδας του Μπράτσου, που 
προσπέρασε τους κίτρινους στη βαθμο-
λογία.
Ο Βόλος πέτυχε τη δεύτερη σερί νίκη του 
στο Πανθεσσαλικό, επικρατώντας του Άρη 
2-0 για την έκτη αγωνιστική της Super 
League. Οι Θεσσαλοί καθάρισαν το παιχνί-
δια στο πρώτο μέρος, σε διάστημα πέντε 
λεπτών, χάρη στα γκολ των Ντέλετιτς και 
Μπαριέντος στο 26’ και το 30’ αντίστοιχα.
Οι παίκτες του Κώστα Μπράτσου ήταν 
ανώτεροι στο πρώτο μέρος και εκμεταλ-
λεύτηκαν τις φάσεις που τους δόθηκαν, 
ενώ την ίδια στιγμή περιόρισαν την απειλή 
του Άρη. Στο δεύτερο μέρος, ο Άλχο απο-
βλήθηκε στο 55’ και ο Άρης είχε τις ευκαι-
ρίες του, όμως δεν κατάφερε να πάρει κάτι 
από το ματς.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 26ο 
λεπτό. Ο Οζέγκοβιτς μπήκε με υπέροχη 
ατομική ενέργεια στην περιοχή και έκανε 
το σουτ. 
Ο Κουέστα τον νίκη, όμως η μπάλα στρώ-
θηκε στον Ντέλετιτς, ο οποίος με κεφαλιά 
από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Πέντε λεπτά μετά ο Βόλος πέτυχε και δεύ-
τερο γκολ στο 30ο λεπτό. 
Ο Οζέγκοβιτς κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρι-
σμα του Μαζικού. Την εκτέλεση ανέλαβε ο 
Μπαριέντος, ο οποίος νίκησε τον Κουέστα.

Το ματς
Το πρώτο μέρος είχε αρκετά καλό ρυθμό 
με τις δύο ομάδες να παίζουν αρκετά καλά 
και να θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο με 
σετ επιθέσεις.
Ο Άρης απείλησε πρώτος στο πέμπτο 
λεπτό. Ο Νταμπό δεν μπόρεσε να στείλει 
την μπάλα προς την εστία, έπειτα από γύρι-
σμα του Εμπακατά, ενώ στην εξέλιξη της 
φάσης, ο μπακ των κίτρινων δοκίμασε ένα 
σουτ, το οποίο κόπηκε από την άμυνα του 
Βόλου.
Στο 11’ ο Άρης έφτασε κοντά στο να πάρει 
το προβάδισμα στο σκορ. Ο Ντιόπ είδε την 

μπάλα να του στρώνεται μέσα στην περι-
οχή, όμως το σουτ που εξαπέλυσε, πέρασε 
άουτ. Δευτερόλεπτα μετά ήταν η σειρά του 
Βόλου να πιέσει. Έπειτα από σέντρα από τα 
αριστερά, ο Οζέγκοβιτς έπιασε μια κεφα-
λιά και η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.
Στην εξέλιξη του παιχνιδιού, ο Βόλος εξα-
κολουθούσε να απειλεί πιο εύκολα τα καρέ 
του Κουέστα και βρήκε τα δύο γκολ σε διά-
στημα πέντε λεπτών. Μετά το 30’ στο ματς 
δεν έλειψαν οι εντάσεις ανάμεσα στους 
δύο παίκτες, με αφορμή τα σκληρά μαρ-
καρίσματα και τις αποφάσεις του διαιτητή 
Βεργέτη με τις οποίες δεν συμφωνούσαν.
Στο δεύτερο μέρος ο Βόλος μπήκε δυνατά 
στο παιχνίδι και κατάφερε να πετύχει ένα 
γκολ που πέτυχε στο 47’. Ο Πάολο Φερ-
νάντες έκανε μια υπέροχη ντρίμπλα και 
γύρισε στον Μεσκίδα, ο οποίος από κοντά 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 
Το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, καθώς 
ο Οζέγκοβιτς που ήρθε σε επαφή με 
την μπάλα, ήταν οφσάιντ στην αρχή της 
φάσης.
Ο Βόλος έμεινε με δέκα παίκτες στο 54’. Ο 
Άλχο σταμάτησε αντικανονικά με τάκλιν 
τον Ιτούρμπε και αποβλήθηκε από τον 
Βεργέτη. Ο Πάλμα ανέλαβε την εκτέλεσή 
του, όμως η προσπάθειά του πέρασε πάνω 
από τα δοκάρια του Κλέιμαν.
Ο Άρης πήρε τα ηνία του ματς, εκμεταλ-
λευόμενος το γεγονός ότι έπαιζε με παίκτη 
παραπάνω. 
Στο 67’ ο Μαντσίνι δοκίμασε να απειλήσει 
με απευθείας κόρνερ, όμως ο Κλέιμαν και 
το δοκάρι του στέρησαν την ευκαιρία να 
στείλουν την μπάλα στα δίχτυα.
Ο Πάρντιου τα έπαιξε όλα για όλα, βγάζο-
ντας όλους τους ανασταλτικούς του μέσους 
στο 68ο λεπτό, ενώ ο Βόλος περιορίστηκε 
στα καρέ του. 
Ο Άρης πίεζε κατά κύριο λόγο από τα δεξιά 
με γεμίσματα του Εμπακατά, όμως ελάχι-
στα εξ αυτών απείλησαν την άμυνα του 
Βόλου.
Ο Ζερβινιό έδωσε νέα πνοή στον Άρη με 
την έλευσή του και στο 90’ λίγο έλειψε να 
στείλει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, 
όμως ο Κλέιμαν τον σταμάτησε, με απότε-
λεσμα το 2-0 να μείνει μέχρι το τέλος.

ΑΕΚ - Ιωνικός 4-1

Κιτρινόμαυρη καταιγίδα 
διέλυσε τους Νικαιώτες στο 
ηφαίστειο της OPAP Arena

Βόλος - Άρης 2-0

Καθάρισε σε πέντε λεπτά με 
Ντέλετιτς και Μπαριέντος
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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! 

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου 
της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας 
έλαβε δύο αποφάσεις που ανακοινώθηκαν.
Κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας η Επι-
τροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου έλαβε 
τις εξής αποφάσεις:
• Ενέκρινε με τις παρατηρήσεις που συμφω-
νήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
τον Κανονισμό Αδειοδότησης των Ομάδων 
της περιόδου 2022-2023. Η απόφαση τελεί 
και υπό την έγκριση της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της ΕΠΟ.
• Ενέκρινε την πρόταση της της Super 
League2 για να ξεκινήσει το νέο πρωτά-
θλημα στις 16 Οκτωβρίου 2022.

Νίκη Βόλου: Ανακοίνωσε Λούκα 
Μιλούνοβιτς
Ο Λούκα Μιλούνοβιτς, που έγινε γνωστός 
στην Ελλάδα, φορώντας τη φανέλα των 
Πλατανιά και Άρη, ανακοινώθηκε από τη 
Νίκη Βόλου.
Παίκτης της Νίκης Βόλου μέχρι το τέλος της 
σεζόν θα είναι ο Σέρβος μεσοεπιθετικός, 
Λούκα Μιλούνοβιτς. Ο 29χρονος, επιστρέ-
φει στην Ελλάδα, στην οποία και έγινε γνω-
στός από το πέρασμά του από Πλατανιά και 
Αρη.

Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Οκκάς 
για να ολοκληρώσει το deal
Στην τελική ευθεία έχει μπει η πρόσληψη 
του Γιάννη Οκκά στον Ολυμπιακό Β’ καθώς 
ο Κύπριος προπονητής βρίσκεται στην 
Αθήνα για να ολοκληρώσει το deal.
Με τον Αριέλ Ιμπαγάσα να αποτελεί παρελ-
θόν από τον Ολυμπιακό Β’, ο Γιάννης Οκκάς 
ήταν ο εκλεκτός για να τον αντικαταστίσει 
στον «ερυθρόλευκο» πάγκο.
Ο 45χρονος προπονητής, έπειτα από μία 
καλή πορεία στην Κ21 της Κύπρου είναι 
έτοιμος να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, 
όπου αγωνίστηκε για μία τριετία ως ποδο-
σφαιριστής (2003-07).
Σύμφωνα με τα κυπριακά ΜΜΕ ο ίδιος βρί-

σκεται ήδη στην Αθήνα προκειμένου να 
ολοκληρώσει την πρόσληψή του στους Πει-
ραιώτες και μάλιστα, αναφέρεται πως το 
συμβόλαιό του θα είναι για 2+1 χρόνια.

Τα Χανιά πήραν παίκτη με 109 
συμμετοχές στην Ligue 1
Ο Γάλλος αμυντικός Σεντρίκ Γιαμπερέ που 
για χρόνια έπαιζε στην πρώτη κατηγορία 
της χώρας του θα συνεχίσει στα Χανιά.
Μεταγραφή με... άρωμα Ligue 1 έκαναν τα 
Χανιά, καθώς απέκτησαν τον Γάλλο αμυ-
ντικό, Σεντρίκ Γιαμπερέ που έπαιζε για χρό-
νια στην πρώτη κατηγορία της χώρας του 
ενώ έχει παίξει και στο Europa League.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΠΑΕ Χανιά, ανακοινώνει την έναρξη της 
συνεργασίας της με τον πολύπειρο Γάλλο 
αμυντικό, Σεντρίκ Γιαμπερέ.
Το νέο απόκτημα της ομάδας μας έρχεται 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μετά από μια 
σπουδαία καριέρα, με πολλές παραστάσεις 
και συμμετοχές σε μεγάλα πρωταθλήματα 
και σημαντικά Club.
Ο γεννημένος στις 6 Νοεμβρίου 1990 στο 
Μπορντό της Γαλλίας με καταγωγή την 
Κεντροαφρικανική Δημοκρα-
τία, έχει διαγράψει σημα-
ντική πορεία στην Ligue 
1 της Γαλλίας, όπου έχει 
109 συμμετοχές στην 
καριέρα του, με 7 γκολ 
και 1 ασίστ, με τις φανέ-
λες των Μπορντό και 
Ντιζόν.
Επίσης έχει παίξει 9 
φορές στο Europa League 
(οι δυο σε προκριματική 
φάση), τόσο με την Μπορντό 
όσο και με τον ΑΠΟΕΛ, όπου 
αγωνίστηκε το β’ εξάμηνο της σεζόν 
2016-17. Συνολικά με την κυπριακή ομάδα 
είχε 9 εμφανίσεις και 1 γκολ, πανηγυρίζο-
ντας μάλιστα την κατάκτηση του πρωταθλή-
ματος.
Ακόμα, ο δυναμικός σέντερ μπακ που 
είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα της 
Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, έχει 
αγωνιστεί στη Ρωσία με την Ανζί (13 συμ.), 
στη
Σαουδική Αραβία με την Αλ Ετιφάκ (30 
συμ., 3 γκολ) και στο Βέλγιο με την Ρέισινγκ 
Γουάιτ Ντάρινγκ ντε Μόλενμπεεκ (5 συμ.). 

Την τελευταία χρονιά επέστρεψε στη Γαλ-
λία για να αγωνιστεί στην Ορλεάν (15 συμ.).
Η ΠΑΕ Χανιά καλωσορίζει τον Σεντρίκ και 
του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες.
Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της 
ομάδας μας ο Σεντρίκ τόνισε: «Είμαι πολύ 
χαρούμενος που βρίσκομαι στα Χανιά. Ο 
σύλλογος έχει φιλοδοξίες και αυτό με ικα-
νοποιεί πάρα πολύ. Είμαι αποφασισμένος 
να δώσω το μέγιστο για να πραγματοποιή-
σει η ομάδα μου τους στόχους της. Με πολύ 
δουλειά θα καταφέρουμε να χαρίσουμε ικα-
νοποίηση σε όλο τον κόσμο της πόλης».

Στον Απόλλωνα Πόντου ο Χρή-
στος Αραβίδης
Μετά τον Λεβαδειακό, η επόμενο στάση 
στην επαγγελματική καριέρα του Χρήστου 
Αραβίδη είναι ο Απόλλων Πόντου.
Μάλιστα η απόκτηση του έμπειρου επιθετι-
κού ανακοινώθηκε και επίσημα το μεσημέρι 
της Κυριακής...
Η ανακοίνωση...
«Απόλλων Πόντου βρίσκεται στην ευχάρι-
στη θέση να ανακοινώσει την συμφωνία με 
τον Διεθνή επιθετικό Χρήστο Αραβίδη!
Ο Χρήστος Αραβίδης αποτέλεσε μεταγρα-
φικό στόχο της ομάδος μας από τις αρχές 
του καλοκαιριού και με συντονισμένες 
ενέργειες της διοίκησης ο Πόντιος επιθετι-
κός είπε το ναι και πλέον αποτελεί γεγονός 
πως θα φορέσει την κοκκινόμαυρη φανέλα.
Σημαντικό σημείο της συμφωνίας για το 
ίδιο αποτέλεσε τόσο η ιστορία του Απόλ-
λωνα όσο και το Ποντιακό στοιχείο το οποίο 
εκφράζει η ομάδα μας.
Τα πρώτα του βήματα τα ξεκίνησε στην 
ομάδα του Ακράτητου από τον οποίο μετα-
πήδησε στον Πανιώνιο από όπου και εκτο-
ξεύτηκε η καριέρα του καθώς στην συνέ-
χεια αγωνίστηκε σε Εθνικό Αστέρα , Άρη 
Θεσσαλονίκης , Δόξα Δράμας, ΑΕΚ , ΟΦΗ , 
Αστέρα Τρίπολης , Υβερτόν, Λαμία , Πανα-
χαική. Τελευταία του ομάδα ο Λεβαδειακός 
με τον οποίο φέτος στέφθηκε πρωταθλητής 
στην SL2 .

Η ΠΑΕ Απόλλων Πόντου τον καλω-
σορίζει και του εύχεται υγεία 

και πολλές επιτυχίες με την 
ομάδα μας».
Μακεδονικός: Ανακοί-
νωσε Τσίφτσι και Εμπε-
σίλιο
Ο Μακεδονικός ανακοί-
νωσε δύο παίκτες στο 
τέλος της μεταγραφικής 

περιόδου για τους ελεύ-
θερους παίκτες.

Ο Λορέντσο Εμπεσίλιο και ο 
Ναντίρ Τσίφτσι ανήκουν πλέον 

στην οικογένεια του Μακεδονι-
κού, με το σύλλογο να δυναμώνει έτσι την 

επίθεσή του.
Η ανακοίνωση του Μακεδονικού:
«Η διοίκηση της ΠΑΕ Μακεδονικός βρί-
σκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώ-
σει την έναρξη της συνεργασίας της με τον 
Λορέντσο Εμπεσίλιο και τον Ναντίρ Τσί-
φτσι!
Αμφότερους τους ενώνει η… ολλανδική 
παράδοση. Ο γεννημένος στο Χοορν της 
Ολλανδίας, Λορέντσο Εμπεσίλιο, μεσοε-
πιθετικός 31 ετών (24/09/1991), έχει κατα-
γωγή από το Σουρινάμ και μετρά 20 συμ-

μετοχές σε ομίλους Champions League και 
Europa League, έχοντας «δουλευτεί» από 
μικρός στην Ακαδημία του Άγιαξ και παίζο-
ντας για μια τριετία στην πρώτη ομάδα του 
«Αίαντα»! Ο 30χρονος (12/02/1992) επιθε-
τικός Ναντίρ Τσίφτσι είναι γενημμένος στο 
Ελάζιγκ της Τουρκίας, ενώ έχει και ολλαν-
δικό διαβατήριο. Η καριέρα του είναι ένα 
μαγευτικό ταξίδι σε ζηλευτούς και αξιοθαύ-
μαστους ποδοσφαιρικούς κόσμους, από τις 
μικρές Εθνικές ομάδες της Ολλανδίας και 
της Τουρκίας, ως το Champions League με 
την Σέλτικ!»

Επιστρέφει στην Ελλάδα για τα 
Χανιά ο Ρότσα
Ο γνώριμός μας Λουίς Ρότσα που έπαιζε 
παλαιότερα στον Παναιτωλικό θα συνεχίσει 
στην ομάδα των Χανίων.
Στην Ελλάδα για λογαριασμό των Χανίων 
θα επιστρέψει ο γνώριμός μας Λουίς Ρότσα, 
που για 2,5 σεζόν έπαιζε παλαιότερα στον 
Παναιτωλικό.
Ο 29χρονος Πορτογάλος αριστερός μπακ 
ήταν από το καλοκαίρι 2016 μέχρι τον Φλε-
βάρη του 2019 στους «κυανοκίτρινους», 
όταν τότε πήρε μεταγραφή για τη Λέγκια 
Βαρσοβίας ενώ πέρσι ολοκλήρωσε τη σεζόν 
στην Κρακοβία, επίσης της Πολωνίας.

Ανακοίνωσε Λαδιά και Ερτουρούλ 
Αλή ο Θεσπρωτός
Η μεταγραφική ενίσχυση του Θεσπρωτού 
συνεχίζεται καθώς ανακοίνωση την από-
κτηση του Ερτορούλ Αλή και του Μιχάλη 
Λαδιά.
Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός Ερτουρούλ 
Αλή, είναι γεννημένος στις 21 Φεβρουαρίου 
2003 και σε ηλικία των 5 ετών ξεκίνησε να 
παίζει ποδόσφαιρο στα τμήματα υποδομής 
του Α.Ο. Ξάνθης. Το 2020 υπέγραψε επαγ-
γελματικό συμβόλαιο για να αγωνιστεί στο 
μπαράζ ανόδου στη Super League της θρα-
κικής ομάδας με τον Απόλλωνα Σμύρνης. 
Τον περασμένο Ιανουάριο μετακινήθηκε για 
ένα εξάμηνο στο Νέστο Χρυσούπολης.
Ο Αλή αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις πίσω 
από τον σέντερ φορ αλλά και ως ακραίος 
επιθετικός. Επίσης η ομάδα της Ηγουμε-
νίτσας απέκτησε τον 19χρονο γκολκίπερ 
Μιχάλη Λαδιά πρωταθλητής Παίδων της 
ΕΠΣ Ηπείρου, ο οποίος πέρυσι υπερασπί-
στηκε την εστία της ομάδας Νέων του ΠΑΣ 
Γιάννινα. Ο 19χρονος (σ.σ. γεννήθηκε στις 
15 Δεκεμβρίου του 2003) γκολκίπερ συμ-
φώνησε για δύο χρόνια.

Η Αναγέννηση Καρδίτσας απέτισε 
φόρο τιμής στους αδικοχαμένους 
φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Η αποστολή της Αναγέννησης Καρδίτσας 
σταμάτησε στα Τέμπη και απέτισε φόρο 
τιμής στους έξι αδικοχαμένους φιλάθλους 
του ΠΑΟΚ που το 1999 «έφυγαν» πρόωρα 
από τη ζωή. Τον Μακεδονικό θα αντιμετω-
πίσει αύριο (5/10) η Αναγέννηση Καρδίτσας 
για το Κύπελλο Ελλάδος και η αποστολή 
της βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη ενόψει 
της αναμέτρησης. Μάλιστα καθ’ οδόν στα-
μάτησε στα Τέμπη και απέτισε φόρο τιμής 
στους έξι αδικοχαμένους φιλάθλους του 
ΠΑΟΚ που «έφυγαν» πρόωρα από τη ζωή 
την 4η Οκτωβρίου 1999, σε ένα δυστύχημα 
που συγκλόνισε την Ελλάδα.
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Κοίταξε στα μάτια την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ολλαν-
δίας και πρωτοπόρο του πρωταθλήματος της χώρας Άλμααρ, 
αλλά έφυγε ηττημένος με 2-3 από το «ΑFAS Stadium» ο 
Απόλλων, σε παιχνίδι για την 3η αγωνιστική των ομίλων του 
Κόνφερενς Λιγκ. Οι πρωταθλητές Κύπρου έπαιξαν στα ίσα 
την ποιοτικότερη ομάδα του ομίλου (στα τελευταία 18 παι-

χνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, μετρά μόλις 1 ήττα και 2 ισοπα-
λίες), είχαν απάντηση στα δύο πρώτα γκολ που δέχθηκαν, όμως 
δεν κατάφεραν να αποκομίσουν βαθμολογικό κέρδος.
Γιόστεν στο 19’ και Καμπράλ στο 71’ ισοφάρισαν σε 1-1 και 2-2 
τα τέρματα των Όντγκαρντ (16′) και Ντε Βιτ (με πέναλτι) στο 62’, 
αλλά την τελευταία λέξη είπε ο Κάρλσον. Στο 85’ της αναμέτρησης 
με κεφαλιά, αμαρκάριστος στην καρδιά της μεγάλης περιοχής του 
Αλεξάνταρ Γιοβάνοβιτς πέτυχε το νικητήριο γκολ των Ολλανδών.
Παρά τις πολλές και σημαντικές απουσίες η ομάδα του Νταβίδ 
Καταλά ήταν στη διεκδίκηση βαθμολογικού κέρδους μέχρι το 
τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα. Δεν λύγισε στο γκολ του Όντ-
γκαρντ (μετά από ασίστ του Χατζηδιάκου), αντιθέτως, είχε άμεση 
απάντηση με τον Γιόστεν να σκοράρει στην πατρίδα του και να 
ισοφαρίζει σε 1-1. Ο Χέντι από αριστερά ταλαιπώρησε την άμυνα 
της Άλκμααρ, έκανε το γύρισμα, ο Πίττας άγγιξε ελαφρώς την 
μπάλα και ο Ολλανδός ακραίος επιθετικός με προβολή έφερε το 
ματς στα ίσα.
Ο Ντε Βιτ στο 62’ με πέναλτι (που κέρδισε ο ίδιος σε ανατροπή 
από τον Βούκασιν Γιοβάνοβιτς) έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους 
Ολλανδούς, όμως και πάλι ο Απόλλων είχε απάντηση. Ο Καμπράλ 
στο 71’ με έναν κεραυνό εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στο 
«παραθυράκι» της εστίας της Άλκμααρ για το 2-2. Η αναγκαστική 
αλλαγή του Παναγιώτη Αρτυματά και οι εσωτερικές αλλαγές που 
έγιναν βρήκαν σε ανισορροπία την άμυνα του Απόλλωνα που πιά-
στηκε αδιάβαστη στο 85’ όταν ο Κάρλσον με κεφαλιά διαμόρφωσε 
το τελικό 3-2.
Απογοητευμένος από την ήττα (2-3) αλλά ικανοποιημένος με την 
εμφάνιση των παικτών του Απόλλωνα στον αγώνα με την Άλκμααρ 
δήλωσε ο Νταβίδ Καταλά μετά το τέλος του αγώνα στην Ολλανδία.
Η αρχική τοποθέτηση: «Είναι κρίμα. Ήμασταν ανταγωνιστικοί, κοι-
τάξαμε τον αντίπαλο στα μάτια, πρέπει να είμαστε θετικοί. Είμαστε 
χαρούμενοι για την προσπάθεια μας. Τα δώσαμε όλα απέναντι σε 
μια πολύ δυνατή ομάδα. Κρατώ πολλά θετικά, ήμασταν καλύτεροι 
με την μπάλα στα πόδια, βρήκαμε χώρους, κάναμε φάσεις. Αυτό 
με χαροποιεί».
Για την εμφάνιση των παικτών του και ιδίως αυτών που κλήθη-
καν να αντικαταστήσουν τους τραυματίες; «Όλη η ομάδα. Δεν 
είναι δίκαιο να πω 2-3 παίκτες. Το έκανα με τον Αρτυματά επειδή 
δεν είχε αγωνιστεί πολύ. Δεν ήταν εύκολο, είμαι χαρούμενος για 
όλους».
Πώς περιμένει την ομάδα από εδώ και μπρος; «Να επανέλθουμε. 
Είναι σημαντικό. Είναι καλά νέα που επέστρεψαν σημαντικοί παί-
κτες για εμάς. Δουλειά μας είναι ξεκουράσουμε τους παίκτες. Την 
Παρασκευή θα δούμε τους ποδοσφαιριστές. Δεν είμαι σίγουρος 
αν θα έχουμε και άλλες επιστροφές».
Για τον κόσμο της ομάδας; «Τι να πω για τον κόσμο; Απίστευτος. 
Όλα τα παιχνίδια μας υποστηρίζουν. Είναι πολύ κοντά με τους παί-
κτες. Ευχαριστούμε για την στήριξη».

Η Ομόνοια στρίμωξε τη Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ, προηγήθηκε (34’ Ανσαριφάρντ), 
άγγιξε το «θαύμα», όμως εν τέλει υπέκυψε στη 
φημισμένη αντίπαλό της.

Μ
ε τρία γκολ στην επανάληψη (53’, 84’ Ρά-
σφορντ, 63’ Μαρσιάλ), οι «κόκκινοι διά-
βολοι» έφεραν τούμπα το ματς και πήραν 
τη νίκη στο ΓΣΠ, για την 3η αγωνιστική 

των ομίλων του Κόνφερενς Λιγκ.
Μείωσε στο 86ο λεπτό ο Παναγιώτου, όμως δεν ήταν 
αρκετό. Δύο δοκάρια είχαν οι φιλοξενούμενοι (18’ 
Φερνάντες, 78’ Ρονάλντο). Οι δύο ομάδες θα αναμε-
τρηθούν ξανά, την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου στου «Ολντ 
Τράφορντ» για την 4 αγωνιστική.
Τρίτη ήττα της Ομόνοιας σε ισάριθμους αγώνες, η 
οποία την αφήνει στην τελευταία θέση του ομίλου με 
μηδέν βαθμούς. Στη δεύτερη θέση με 6 βαθμούς η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ στην κορυφή παραμένει 
η Ρεάλ Σοσιεδάδ, που νίκησε τη Σέριφ και 
ανέβηκε στους 9 βαθμούς.

Το ματς
Τον κυρίαρχο ρόλο από το 
πρώτο κιόλας λεπτός της 
αναμέτρησης πήρε η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 
γυροφέρνοντας την μπάλα 
γύρω από την περιοχή του 
Φαμπιάνο και ψάχνοντας 
για διαδρόμους προς την 
περιοχή. Και τα κατάφερε, 
δημιουργώντας τρεις μεγά-
λες ευκαιρίες για να ανοί-
ξει το σκορ. Δύο φορές βρήκε 
όμως απέναντι της τον εξαιρετικό 
Φαμπιάνο (9’ Ρονάλντο, 27’ Άντονι), 
ενώ στο 18ο λεπτό ο Μπρούνο Φερνάντες 
«σημάδεψε» το δοκάρι.
Η Ομόνοια από την άλλη, πήρε θέση άμυνας από 
νωρίς, όπως αναμενόταν και περιμένοντας για την 
κατάλληλη ευκαιρία να χτυπήσει στην κόντρα επί-
θεση. Μια τέτοια βρήκε στο 34’, όταν τρεις παίκτες του 
«τριφυλλιού» έκλεψαν και έφυγαν στην αντεπίθεση, 
η μπάλα έφτασε στον Ανσαριφάνρτ που βρέθηκε σε 
θέση βολής και δεν λάθεψε, νικώντας τον Ντε Χέα για 
το 1-0. Πήρε φωτιά στη συνέχεια το ματς. Οι πράσινοι 
ήταν αυτοί που είχαν τον μομέντουμ και προσπάθησαν 
να το εκμεταλλευτούν, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν 
να φτάσουν σε δεύτερο γκολ.
Φουριόζα μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο η Γιουνάιτεντ, 
που κατάφερε πολύ νωρίς να φέρει το ματς στα ίσα. 
Στο 53ο λεπτό συγκεκριμένα, ο Ράσφορντ που πέρασε 
ως αλλαγή με την επανέναρξη του ματς, έγινε κάτο-

χος της μπάλας λίγο έξω από την περιοχή. Ελευθερώ-
θηκε όμορφα και με ωραίο φαλτσαριστό σουτ νίκησε 
τον Φαμπιάνο για το 1-1. Έβαλε πίεση στη συνέχεια η 
αγγλική ομάδα, έκλεισε την Ομόνοια στα καρέ της και 
έψαξε για το γκολ της ανατροπής. Το βρήκε, δέκα λεπτά 
μετά την ισοφάριση με μια άλλη «χρυσή αλλαγή». Ο 
Μαρσιάλ πέρασε στο ματς στο 61’ και βρήκε δίκτυα 
στο 63’ με δυνατό σουτ, μετά από πάσα του Ράσφορντ 
με τακουνάκι.
Δεύτερο δοκάρι είχε στο 78’ η Γιουνάιτεντ με τον 
Ρονάλντο, ενώ στο 84’ ο Ράσφορντ με το δεύτερο προ-
σωπικό το γκολ έδωσε αέρα δύο γκολ στην ομάδα του. 
Ο Παναγιώτου μείωσε στο 86’, μετά από ασίστ του 
Κακουλλή και όμορφο πλάσε, δεν ήταν όμως αρκετό. 
Οι πράσινοι στον χρόνο που απέμεινε δεν κατάφεραν 
να βρουν τρίτο γκολ και μοιραία γνώρισαν την ήττα.
Η πρώτες δηλώσεις του Νιλ Λένον αμέσως μόλις τελεί-
ωσε το παιχνίδι:
«Είχαμε καλή παρουσία, είμαι ικανοποιημένος από 

την παρουσία της ομάδας μου. Σκοράραμε 
δύο γκολ και δημιουργήσαμε φάσεις. 

Είμαι απογοητευμένος από το απο-
τέλεσμα».

Αν θα άλλαζε κάτι: «Όχι δεν θα 
άλλαζα κάτι. Ανησυχήσαμε 
λίγο στην αρχή όμως κατα-
φέραμε να πάρουμε προβά-
δισμα. Ευτυχώς ο Ρονάλντο 
πήρε ρεπό».
Για τον κόσμο: «Εκπληκτι-
κός ο κόσμος μας βοήθησε 

πολύ». Ακολούθως, ο Ιρλαν-
δός μίλησε στη συνέντευξη 

Τύπου: «Είναι ένα μεγάλο γεγο-
νός για τον σύλλογο, σε μία υπέ-

ροχη ατμόσφαιρα. Δώσαμε τον καλύ-
τερο μας εαυτό, απέναντι σε σούπερ 

σταρ. Μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ».
Για το αν μέσα από αυτές τις εμφανίσεις, ο σύλλογος 
μεγαλώνει: «Σίγουρα αυτά τα παιχνίδια βοηθούν, 
έγινε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια σήμερα. Δεν είμα-
στε συνηθισμένοι να παίζουμε αντίπαλοι με τόσο 
μεγάλες ομάδες. Με ομάδες όπως τη Μάντσεστερ 
αγωνίζεσαι μία φορά στη ζωή σου. Οι ποδοσφαιρι-
στές μου ήταν ενθουσιασμένοι που θα παίξουν με 
παίκτες όπως ο Ρονάλντο. Εννοείται όμως ότι δεν μου 
αρέσει να χάνω».
Για τον Χάμπο Χαραλάμπους: «Πιστεύω ότι είναι 
φανταστικός από την αρχή της σεζόν. Εχει όλα όσα 
ψάχνεις να βρεις σε ένα μέσο. Όσο δυσκολότερος είναι 
ο αντίπαλος, τόσο καλύτερα τα πάει. Είναι νεαρός και 
ταπεινός και έχει όλα τα φόντα για να πετύχει. Η βελτί-
ωση του είναι τρομερή και μέχρι στιγμής είναι ο καλύ-
τερος μας παίκτης».

Ομόνοια – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-3: 
Την στρίμωξε κι άγγιξε το «θαύμα» 

Άλκμααρ – Απόλλων 3-2: 
Έπεσε μαχόμενος στην 
Ολλανδία
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Με εν τός έδρας ήτ τα από τη Ντιζόν (66-70) 
άνοιξ ε τη σεζόν 2022 /23 σ το Basketball 
Champions League ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα του 
Άρη Λυκογιάννη έκανε την προσπάθειά της, 
πάλεψε μέ χρι το τ έ λος, δεν ήταν όμως σε 
καλή βραδιά σ το περιφερε ιακό σουτ , δεν 
είχε τη δημιουργία που ήθελε και λύγισε από 
μία αν τ ίπαλο που έδειξε μεγαλύτερη ισορ-
ροπία σ το παιχν ίδι της. Ελάχισ τοι ξεχώρι-
σαν από τους Θεσσαλονικείς, με τον Τζέιλεν 
Ράιλι (25 πόν τοι) να παλεύε ι περισσότερο 
από κάθε άλλον, την ώρα που ο Τσέις Σάιμον 
ήταν μακράν του δεύτερου ο κορυφαίος των 
ν ικητών χάρη σ την εκ τ ε λεσ τ ική του 
δεινότητα.
Με τον Ζακ Αλίν γκ να κάνε ι 
σ η μ α ν τ ι κ ή  ζ η μ ι ά  ( 6 
πόν το ι,  3 /4  δίπον τα) 
σ το ξεκ ίνημα, η Ντ ι-
ζόν  έ χ τ ισ ε  προβά -
δ ισ μα  13  π όν τ ω ν 
(18-5) σ το οκ τάλε-
π το.  Ο ΠΑΟΚ ε ίχε 
πέν τε λάθη και 1/7 
σουτ ,  το 13-19 της 
περιόδου όμως ήταν 
αρκετά καλό σύμφωνα 
με την ε ικόνα των δύο 
ομάδων. Απλώς οι Θεσ-
σαλονικείς δεν είχαν το κάτι 
παραπάνω. Πάλεψαν,  έμε ιναν 
κοντά και ακολούθησαν τους αντιπά-
λους τους, που από τον Αλίν γκ έδωσαν τη 
σκυτάλη σ τον Σάιμον γ ια το 27-38 του ημι-
χρόνου. Ο Άρης Λυκογιάννης έβλεπε αστοχία 
από την περιφέρεια (3/15), έβλεπε ελάχιστη 
δημιουργία (5 ασ ίσ τ γ ια 9 λάθη), ακόμη κι 
έτσι όμως το ματς είχε πολύ δρόμο.
Ο ε ν θ ουσ ιασ μός ,  σ το  ξ εκ ί ν ημα  του  β’ 
μέρους, υπήρχε για τον ΠΑΟΚ. Το -3 (34-37) 
ενθουσίασε παίκτες, προπονητές και κόσμο, 
όμως και πάλι η Ντ ιζόν βρήκε τρόπους γ ια 
να κρατήσει το προβάδισμα και να μην απει-
ληθεί σημαντικά. Ένα μακρινό σουτ από τον 
Καμπερίδη (46 -53 σ το 29’)  κράτησε τους 
γηπεδούχους ζωντανούς, όχι όμως για πολύ. 
Το 48-62 στο 34’ έμοιαζε να κόβει τα πόδια 
των παικτών του Λυκογιάννη, ένα επί μέρους 
11-2 «άναψε» τη μάχη μετά από τρίποντο του 

Ράιλι σ το 38’, με τον Αμερικανό να μειώνει 
ακόμη περισσότερο μετά από το timeout του 
Μάρκοβιτ ς γ ια να προκύψει φινάλε-θρίλερ.
Ο Νίκολιτ ς έγραψε το 61-66 μετά από επιθε-
τ ικό ριμπάουν τ του Σάιμον, ο ΠΑΟΚ έκανε 
λάθος στην επόμενη φάση και κάπου εκεί η 
Ντιζόν ουσιαστικά κλείδωσε την νίκη, καθώς 
οι διαιτητές ε ίδαν φάουλ σ τα 13.8» με τον 
Χρόβατ να βάζει τ ις βολές και να κρατάει την 
ομάδα του σε απόσταση δύο κατοχών.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-19, 28-37, 46-55, 66-70

ΠΑΟΚ (Λυκογιάννης): Φράνκε 11 (2/4 
δίπον τα,  1 /5  τ ρίπον τα,  4 /4 

βολές), Χαντς 8 (3/11 σουτ, 
7 ριμπάουντ), Πόλι (0/5 

σουτ),  Ρένφρο 9 (2 /2 
δ ί π ο ν τ α ,  5 / 6  τ ρ ί -
πον τα,  5 /6  βολέ ς , 
7  ρ ι μ π ά ο υ ν τ ,  2 
α σ ίσ τ ,  3  κ λ ε ψ ί -
μα τ α ,  3  μπ λο κ) , 
Ράιλι 25 (3/6 δίπο-
ν τα,  6 /12 τ ρίπο -

ν τα,  1 /2 βολέ ς,  5 
ριμπάουντ), Χρισ τ ί-

δης,  Ντάρκο -Κέ λι  2, 
Καμπερίδης 6, Μαργα-

ρίτης 5, Σαλούστρος, Σλα-
φτσάκης

ΝΤΙΖΟΝ (Μάρκοβιτ ς):  Χόλσ τον 7 (5 
ασ ίσ τ ),  Χρόβατ 9 (1 /10 σουτ ,  7/ 7 βολέ ς), 
Λουμ 3, Νίκολιτ ς 6 (1), Σάιμον 25 (6/9 δίπο-
ντα, 4/5 τρίποντα, 1/3 βολές), Αλίνγκ 8 (4/7 
δίποντα), Μπρέμπλι 4, ΜακΝτάφι 3, Ρουσέλ 
5
Τα ομαδικά σ τα τ ισ τ ικά του ΠΑΟΚ: 10/24 
δίπον τα, 11/33 τρίπον τα, 13/19 βολέ ς, 41 
ριμπάουντ (31 αμυντικά - 10 επιθετ ικά), 12 
ασίστ, 9 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 17 λάθη
Τα ομαδικά σ τατ ισ τ ικά της Ντ ιζόν:  17/37 
δίπον τα,  7/21 τ ρίπον τα,  15/23 βολέ ς,  41 
ριμπάουν τ (33 αμυν τ ικά - 8 επιθε τ ικά), 14 
ασίστ, 10 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 15 λάθη
Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στη 
δεύτερη αγωνισ τική ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί 
τη Σάσαρι (19/10 στις 19:30), ενώ η Ντιζόν θα 
πάει σ τη Μάλαγα (19/10 στις 21:30).

ΠΑΟΚ - Ντιζόν 66-70: Ήττα στην 
πρεμιέρα, έχει δρόμο να διανύσει ο 
Δικέφαλος του Βορρά

Δεν είχε καλό ποσοστό στο τρίποντο, δεν είχε συνέπεια, δεν έπαιξε στο επίπεδο που ήθελε και δίκαια 
λύγισε ο ΠΑΟΚ στο Παλατάκι από την ανώτερη Ντιζόν (66-70) στην πρεμιέρα του Basketball Champions 
League.

Παναθηναϊκός - Ρεάλ 
Μαδρίτης 68-71: Λύγισε 
στα σημεία από αστοχία 

Ο Παναθηναϊκός παρουσιά-
στηκε πολύ καλύτερος σε σχέση 
με τον τελικό του Super Cup απέ-
ναντι στον Ολυμπιακό, έφερε σε 
δύσκολη θέση τη Ρεάλ Μαδρίτης 
για τρεισήμισι περιόδους, στην 
τελική ευθεία όμως, η ομάδα με 
το (πολύ) περισσότερο ταλέντο 
και τη βοήθεια της τύχης ήταν 
αυτή που πήρε τη νίκη (71-68).
Ο αγώνας
Στην εκκίνηση, το παιχνίδι είχε 
πιο γρήγορο ρυθμό από αυτόν 
που ενδεχομένως ήθελε ο Ντέ-
γιαν Ράντονιτς. Η Ρεάλ Μαδρί-
της πήρε το προβάδισμα εκμε-
ταλλευόμενη τη νευρικότητα του 
Παναθηναϊκού και τους μαζεμέ-
νους πόντους του Μάριο Χεζό-
νια (13-21 στο 8’). Το καλό για 
τους γηπεδούχους ήταν πως 
αν τέδρασαν πολύ γρήγορα, 
μετά από το τάιμ άουτ που πήρε 
ο Ντέγιαν Ράντονιτς.
Ο Άντριου Άντριους προσέφερε 
γεμάτα λεπτά (σε άμυνα και επί-
θεση), συμβάλλοντας αποφα-
σιστικά στον περιορισμό της 
ζημιάς στο τέλος της πρώτης 
περιόδου (22-23 στο 10’). Οι 
πράσινοι συνέχισαν να αποδί-
δουν εξαιρετικά στο πίσω μέρος 
του παρκέ και να έχουν το πάνω 
χέρι (26-23 στο 13’), με τον Λευ-
τέρη Μποχωρίδη να εξελίσσεται 
σε «X-Factor» με τη δουλειά που 
έκανε σε εκτέλεση και ριμπά-
ουντ.
Το πολύπλευρο επιθετικό ταλέ-
ντο της «Βασίλισσας» έκανε 
όμως την εμφάνισή του, με τον 
Γκάμπριελ Ντεκ και τον Βενσάν 
Πουαριέ να ηγούνται για την 
ολική ανατροπή σκηνικού (28-
32 στο 16’). Οι φιλοξενούμενοι 
πήγαν μάλιστα στα αποδυτή-
ρια, όντες αυτοί σε θέση οδηγού 
(37-38), αν και το -1 μπορούσε 
να χαρακτηριστεί κι ως... κέρ-
δος για τον Παναθηναϊκό, δεδο-
μένης των κακών ποσοστών 
(7/18 δίποντα, 5/15 τρίποντα, 
8/15 βολές) και της προβλημα-
τικής δημιουργίας (7 ασίστ για 
4 λάθη).

Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε το 
παιχνίδι στην τρίτη περίοδο, 
με τη Ρεάλ Μαδρίτης να διατη-
ρεί μεν μικρό προβάδισμα (να 
ναι καλά ο Έντι Ταβάρες), αλλά 
να μην μπορεί να νιώσει ασφα-
λής σε ό,τι αφορά στην έκβαση 
του αγώνα. Πότε ο Ντέρικ Γουί-
λιαμς και πότε ο Γιώργος Παπα-
γιάννης έκαναν ζημιά στην ισπα-
νική άμυνα κοντά στο καλάθι, 
με το τρίποντο του Μάριους 
Γκριγκόνις (το πρώτο μετά από 
πέντε άστοχες προσπάθειες) 
να συμπράττει για το... ξέσπα-
σμα της πράσινης εξέδρας. 
Κι αν ο Παναθηναϊκός πήρε το 
προβάδισμα ξανά στο 28’ του 
αγώνα (48-45), η επιστροφή του 
Φαμπιάν Κοζέρ έδωσε πέντε 
γρήγορους πόντους στη Ρεάλ 
Μαδρίτης, με τη «Βασίλισσα» 
να κλείνει το δεκάλεπτο στο +3 
(51-54).
Ο Φαμπιάν Κοζέρ με τον Σέρχιο 
Γιουλ πάτησαν ελαφρώς το γκάζι 
στις αρχές της τέταρτης περιό-
δου για να οικοδομήσουν το +7 
(55-62 στο 34’), αλλά αυτό δεν 
εξελίχθηκε σε συνθήκη μείζο-
νος σημασίας για την εξέλιξη του 
αγώνα. Πολύ απλά γιατί ο Πανα-
θηναϊκός επέστρεψε άμεσα, με 
τον Πάρις Λι να ευστοχεί δις σε 
διαδοχικές κατοχές και να υπο-
γράφει το +1 (63-62) των γηπε-
δούχων, με τέσσερα λεπτά για 
το τέλος.
Με το παιχνίδι να μπαίνει στην 
τελική ευθεία, οι δύο ομάδες 
διάλεξαν διαφορετικά μονοπά-
τια, για να επιτεθούν. Ο Πανα-
θηναϊκός συνέχισε να επεν-
δύει (ατυχώς) στο περιφερειακό 
σουτ, η Ρεάλ Μαδρίτης να οδη-
γεί τις κατοχές κοντά στο καλάθι. 
Κάπως έτσι, η ισπανική ομάδα 
ξαναπήρε το προβάδισμα, πριν 
έρθει η χαριστική βολή από τον 
Σέρχιο Γιουλ. Στα 46.5’’ για το 
τέλος, ο αρχηγός της «Βασίλισ-
σας» σκόραρε για τρεις με τη 
βοήθεια του ταμπλό και έχτισε 
το +6 (65-71), το οποίο δεν αμφι-
σβητήθηκε μέχρι το φινάλε.
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Ολυμπιακός - Καραμπάγκ 0-3: Ολυμπιακός - Καραμπάγκ 0-3: 
Καθίζηση των ερυθρόλευκωνΚαθίζηση των ερυθρόλευκων
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ΑΕΚ - Ιωνικός 4-1ΑΕΚ - Ιωνικός 4-1
Κιτρινόμαυρη Κιτρινόμαυρη 
καταιγίδακαταιγίδα

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