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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Να σέβεσαι τους 
ηλικιωμένους 

όταν είσαι νέος...
Να βοηθάς τους 

αδύναμους 
όταν είσαι δυνατός...

Να παραδέχεσαι 
ότι φταις 

όταν είσαι λάθος...
Γιατί θα έρθει 

μια μέρα...
που κι εσύ θα είσαι

ηλικιωμένος...
αδύναμος...
και λάθος...

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Γεια σας! Εύχομαι και σήμερα 

να σας βρίσκω καλά κι υγιείς. 

Οι μέρες περνάνε, πάμε για τις 

Γιορτές σε δυο μήνες και κάτι  και τα πάντα γύρω μας 

αλλάζουν προς το … χειρότερο. 

Οι κοινωνίες παγκοσμίως αλλάζουν. Δεν ακούς 

τίποτα ευχάριστο. Βιασμοί, φόνοι, δολοφονίες μεταξύ 

οικογενειών!!! Τι να πω; Το μεγάλο πρόβλημα το 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας με τα παιδιά τους. Από 

που να αρχίσω και που να τελειώσω;

Το τεράστιο θέμα της 12χρονης στην Ελλάδα έχει 

αρκετά εμετικά επεισόδια. Η μάνα λέει εξέδιδε την 

κορούλα της και την πήγαινε η ίδια σε πελάτες ή 

συγκεκριμένο οίκο ανοχής και μαζεύανε λέει 20άρικα 

για να ζήσουν και η μικρή είχε κινητό χιλίων ευρώ 

για να επικοινωνεί με πελάτες. ΕΛΕΟΣ. Γιατί να 

μην υπάρχει θανατική ποινή για τέτοια κατηγορία 

εγκλημάτων; ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ. 

Δήθεν τώρα κερδίζουν χρόνο αυτά τα ανοσιουργήματα 

ανθρώπων και τα ρίχνει ο ένας στον άλλον… Για 

πόσο καιρό ακόμα είναι σίγουρα τα ισόβια, αλλά 

να βγάλουν φωτογραφίες από όλα τα καθάρματα 

παιδόφιλους που τηλεφωνούσαν για να βιάσουν ένα 

11χρονο – 12χρονο παιδάκι. Εύχομαι να συλληφθούν 

όλοι που εμπλέκονται σε αυτήν την τραγική ιστορία 

και να μην ξανά κυκλοφορήσουν ποτέ σε αυτήν την 

κοινωνία.

Κι εδώ στα δικά μας, λίγο έξω από το Τορόντο η 

αστυνομία δέχτηκε τηλεφώνημα για διατάραξη 

ησυχίας και δυο αστυνομικοί έφτασαν εκεί κι τελικά 

ένας 23χρονος τους πυροβόλησε σκοτώνοντας τους 

και τους δύο. Κι ο 23χρονος έπεσε νεκρός πρώτος 

στο σημείο κι άτυχοι αστυνομικοί κατέληξαν 

στο νοσοκομείο. Φυσικά δεν υπάρχουν πολλές 

λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή καθώς γίνονται έρευνες. 

Φυσικά, δεν θα φέρει κανένας πίσω τις ζωές των 

αστυνομικών που σκοτώθηκαν.

Ας σταματήσετε μερικοί να κατηγορείτε και να βρίζετε 

αστυνομικούς γιατί θα βρεθείτε κάποια στιγμή σε 

ανάγκη και δεν θα έχετε προστασία άμεση γιατί; …. 

Γιατί η αστυνομία θα φτάνει καμιά ώρα αργότερα από 

το τηλεφώνημα σας για να μην τους σκοτώσουνε! 

Αυτό σας το λέω με κάθε επίγνωση πληροφοριών που 

μαθαίνουμε κι ακούμε και που είναι πολύ σοβαρό.

Κατά τα άλλα στην περιοχή μας έχουμε σε λίγες 

ημέρες δημοτικές εκλογές. Όλοι πρέπει να ψηφίσουμε 

τους ανθρώπους που υποστηρίζουν τα συμφέροντα 

της οικογένειας μας στις «περίεργες» εποχές που 

ζούμε γιατί συνήθως σε όλο το κόσμο πολλές φορές 

ψηφίζουμε γνωστούς που δεν είναι κατάλληλοι για το 

κοινωνικό σύνολο. Λοιπόν, άλλο οι προσωπικές φιλίες 

κι άλλο οι πολιτικές αξίες που μπορούν αν κάνουν την 

ζωή μας πιο εύκολη σε αυτές τις δύσκολες εποχές.

Μέχρι την άλλη εβδομάδα να τα ξαναπούμε και να 

έχετε την υγειά σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Μήνυμα Παναγιωτόπουλου σε Ακάρ στο ΝΑΤΟ - «Να σταματήσουν οι 
προκλήσεις»

Σ
αράντα λεπτά διήρκεσε η συνάντηση που είχε ο 
Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος με τον Τούρκο ομόλογό του, Χου-
λουσί Ακάρ στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑ-

ΤΟ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες η συνάντηση θεωρείται ότι 
ήταν μεγάλης διάρκειας για τα πλαίσιο στο οποίο εκτυλί-
χθηκε. Όπως πληροφορείται το protothema.gr, Παναγιω-
τόπουλος και Ακάρ βρέθηκαν οι δυο τους χωρίς μεταφρα-
στές, κάτι που σημαίνει ότι μίλησαν στα αγγλικά με τον 
χρόνο των 40 λεπτών να είναι ωφέλιμος για τη συζήτηση. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τη συνάντηση υπο-
γραμμίστηκε η ανάγκη να υπάρξει επανέναρξη των συνο-
μιλιών, ο Παναγιωτόπουλος του είπε ότι πρέπει να στα-
ματήσουν οι προκλήσεις και οι ρητορικές και στο πεδίο.
Εν τω μεταξύ νωρίτερα ο κ. Παναγιωτόπουλος συνα-
ντήθηκε με τον ομόλογό του από τις ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν. 
«Συζητήσαμε τη συνεχιζόμενη αμυντική συνεργασία και 
τη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας», σημείωσε 
ο κ. Όστιν στην ανάρτησή του.

Η ανακοίνωση ΥΕΘΑ για τη συνάντηση με 
τον Ακάρ
Λίγο μετά τη συνάντηση του Νίκου Παναγιωτόπουλου με 
τον Χουλουσί Ακάρ, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξέ-
δωσε ανακοίνωση:
«Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαος Παναγιωτό-
πουλος συναντήθηκε σήμερα, Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 
2022, με τον υπουργό Άμυνας της Τουρκίας κ. Χουλουσί 
Ακάρ (Hulusi Akar), στο περιθώριο της Συνόδου των 
Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.
Υπογραμμίστηκε η σημασία διατήρησης ανοικτών δίαυ-
λων επικοινωνίας και συναντήσεων μεταξύ των δύο πλευ-
ρών, και η ανάγκη δημιουργίας κλίματος σταθερότητας 
στην περιοχή, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των 
κανόνων καλής γειτονίας».
Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο κ. Παναγιώτοπουλος είχε μια 
εικοσάλεπτη συνάντηση με τον γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς 
Στόλτενμπεργκ, στον οποίο εξέθεσε και πάλι την κατά-
σταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Και παρά το γεγονός ότι 
έγινε μια αναλυτική κουβέντα και το ραντεβού υπερέβη 
την προγραμματισμένη του διάρκεια, ο Νορβηγός πολιτι-
κός δεν υπερέβη την κλασική γραμμή της ουδετερότητας 
που τον έχει κάνει αρκούντως αντιπαθή στην Αθήνα. 
Ο Νίκος Παναγιώτοπουλος θα δει, πάντως, τον Αμερι-
κανό ομόλογό του Λόιντ έστιν, αλλά και τους ομολόγους 
του από Γερμανία Κριστίνε Λάμπρεχτ και Γαλλία Σεμπα-
στιάν Λεκορνύ.

Η ενημέρωση του τουρκικού υπουργείου Ά-
μυνας
Από την πλευρά του, σε μια λιτή ανακοίνωση, το τουρκικό 
υπουργείο Άμυνας ανέφερε: «Ο Υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας Χουλουσί Ακάρ συνεχίζει τις διμερείς συναντήσεις του 
στην έδρα του ΝΑΤΟ, όπου βρίσκεται για τη συνάντηση 
των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
υπουργός Ακάρ είχε συνάντηση με τον Έλληνα υπουργό 
Άμυνας Παναγιωτόπουλο».

Το ΚΥΣΕΑ σήμανε... αποδραματοποίηση για 
ελληνοτουρκικά
Η αναφορά για την τουρκική προκλητικότητα στην τελική 
ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση του 
ΚΥΣΕΑ, χθες το μεσημέρι, στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν 
μάλλον τετριμμένη. «Συζητήθηκε η συνεχιζόμενη προκλη-
τική συμπεριφορά της Τουρκίας στην περιοχή μας και την 
νοτιοανατολική Μεσόγειο. Συμπεριφορά που αντιμετω-
πίζουμε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα», ανέφερε ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.
Στην πραγματικότητα, πάντως, η τουρκική προκλητικό-
τητα συζητήθηκε ελάχιστα μέσα στη συνεδρίαση του 
ΚΥΣΕΑ. Ο πρωθυπουργός, άλλωστε, έχει καθημερινή, 

αναλυτική ενημέρωση από τους υπουργούς και τους 
αρχηγούς των επιτελείων, ενώ ο Νίκος Δένδιας είχε βρε-
θεί προχθές το απόγευμα στο υπουργείο Άμυνας και ενη-
μέρωσε για τα τουρκολιβυκά και την επίσκεψή του στην 
Αίγυπτο τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
Κάπως έτσι, το μήνυμα που εκπέμπεται από το κυβερνη-
τικό επιτελείο, μετά την αξιολόγηση της κατάστασης, είναι 
αυτό της… αποδραματοποίησης.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγρήγορση, ετοιμότητα 
και αποφασιστικότητα για όλα τα σενάρια, όταν και όπου 
χρειαστεί. Αλλά, όπως το έθετε συμμετέχων του ΚΥΣΕΑ 
στο protothema.gr, η εικόνα στο πεδίο δεν είναι σε καμία 
περίπτωση ανάλογη των τουρκικών ρητορικών απειλών 
που συνεχίζονται. Παράλληλα, κανείς δεν φαίνεται να 
«αγοράζει» ιδιαίτερα την τουρκική προπαγάνδα για τα 
νησιά, όσο και αν οι Τούρκοι επιδιώκουν να της προσδώ-
σουν θεσμικό περίβλημα δι’ επιστολών στον ΟΗΕ, ούτε 
τις κινήσεις της Τουρκίας στο πεδίο της Λιβύης, οι οποίες 
έχουν καταδικαστεί από το διεθνές σύστημα.
Την ίδια ώρα, βεβαίως, ερχόταν και η σαφής καταδίκη από 
μέρους της Ε.Ε. για τη μη ανταπόκριση της Τουρκίας στις 
συμβατικές υποχρεώσεις της για να προχωρήσει η ενταξι-
ακή διαδικασία στην Ε.Ε., όσο και αν ο Ερντογάν τις προη-
γούμενες μέρες στη Σύνοδο της Πράγας θέλησε να εμφα-
νιστεί παραπονούμενος ότι τάχα οι Ευρωπαίοι κωλυσιερ-
γούν και φρενάρουν την πορεία της γείτονος, αλλά και την 
απελευθέρωση του καθεστώτος της βίζας για τους Τούρ-
κους πολίτες.

Οικονόμου: Σε επιφυλακή για τον κίνδυνο 
μεθοριακού επεισοδίου στον Έβρο
Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Ελληνικές αρχές στα Ελληνο-
τουρκικά σύνορα στον Έβρο σύμφωνα με τον υφυπουργό 
Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου καθώς το 
τελευταίο διάστημα παρατηρείται έντονη τουρκική κινη-
τικότητα με στόχο ακόμα και την πρόκληση θερμού μεθο-
ριακού επεισοδίου.
Ο κ. Οικονόμου μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής ανέ-
φερε απευθυνόμενος στην εθνική αντιπροσωπεία: «θέλω 
να σας επισημάνω ότι το τελευταίο διάστημα παρατη-
ρείται πάνω στις νησίδες του Έβρου - και με την ιδιαιτε-
ρότητα που υπάρχει στην συγκεκριμένη περιοχή - μια 
αρκετά προκλητική συμπεριφορά από πλευράς τουρκι-
κών αρχών προκειμένου να ωθήσουν τα πράγματα στη 
δημιουργία και ενός μεθοριακού επεισοδίου» για να προ-
σθέσει «Είμαστε ψύχραιμοι και αποφασισμένοι. Παρακο-
λουθούμε και ενεργούμε ότι επιβάλλει το εθνικό συμφέ-
ρον».

Είναι η πρώτη συνάντηση που 
είχαν μετά από αυτή του Ιουνίου 
- Τι αναφέρει η ανακοίνωση του 
υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
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Τ
ραγωδία στη Φθιώτιδα, με 90χρονο 
να κερνάει πρώτα τους συγχωρια-
νούς του, να τους ρωτάει αν θα πάνε 
στην κηδεία του και στη συνέχεια να 

βάζει τέλος στη ζωή του.
Μια ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το 
μεσημέρι της Παρασκευής (7/10) στη Φθιώ-
τιδα. Ένας 90χρονος, αυτοκτόνησε στον 
Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας, έχοντας προει-
δοποιήσει τους συγχωριανούς του.
Σύμφωνα με lamiareport.gr, το ίδιο πρωί 
είχε πάει στο καφενείο του χωριού και τους 
κέρασε όλους. Φεύγοντας τους ρώτησε αν 
θα πάνε στην κηδεία του, με τους ανθρώ-
πους εκεί να τον πειράζουν, καθώς δεν 
πήραν στα σοβαρά τα λόγια του.

Ο 90χρονος, είχε πάρει τελικά την απόφασή 
του και ειδοποίησε μάλιστα, και κάποιους 
συγγενείς του καλώντας τους επίσης, στην 
κηδεία του. Πριν προλάβουν κι εκείνοι να 
ειδοποιήσουν και να ελέγξουν αν μιλούσε 
σοβαρά, ο ηλικιωμένος μέσα στο σπίτι 
όπου διέμενε μόνος του στο Παλαιοχώρι 
Δωριέων, έστρεψε πάνω του το κυνηγετικό 
όπλο που είχε και αυτοπυροβολήθηκε.
Πρόκειται για κάτοικο και ήταν πολύ καλός 
και αξιοπρεπή, όπως τον περιγράφουν όσοι 
τον ήξεραν. Στο σημείο έφτασαν περιπολικά 
του ΑΤ Αμφίκλειας προκειμένου να εξετά-
σουν όλα τα στοιχεία, για τη διερεύνηση 
της υπόθεσης που βύθισαν στο πένθος την 
τοπική κοινωνία.

Ηλικιωμένος στην Φθιώτιδα κέρασε 
όλο το καφενείο, τους προσκάλεσε 
στην κηδεία του και μετά αυτοκτόνησε

Αποφυλακίζονται οι δυο 
συγκατηγορούμενοι του Φουρθιώτη, 
που συνελήφθησαν μετά την επίθεση 
στο σπίτι του - Αθώος και ο τέταρτος 
κατηγορούμενος που αντιμετώπιζε 
κυρίως αδικήματα για κατοχή 
ναρκωτικών

Π
οινή φυλάκισης 26 μηνών με ανα-
στολή επέβαλλε  την Πέμπτη το Μι-
κτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθή-
νας στον Μένιο Φουρθιώτη για τις 

σκηνοθετημένες από τον ίδιο επιθέσεις στο 
σπίτι του, προκειμένου να πείσει τις αρχές να 
του επαναφέρουν την αστυνομικά φρουρά.
Συγκεκριμένα, ο τηλεπαρουσιαστής κρί-
θηκε ένοχος κατά πλειοψηφία (5-2) για ηθική 
αυτουργία κατά συρροή σε παράνομη οπλο-
φορία από κοινού, καθώς 
και ένοχος επίσης κατά 
πλειοψηφία (5-2) για ψευδή 
καταγγελία. Ωστόσο, δικα-
στές και ένορκοι τον έκρι-
ναν ομόφωνα αθώο για τα 
αδικήματα της πρόκλησης 
και προσφοράς εγκλήμα-
τος, της εγκληματικής οργά-
νωσης, της απόπειρας εκβί-
ασης, της ηθική αυτουρ-
γία σε έκρηξη με εκρηκτικό μηχανισμό και 
της διακεκριμένης φθοράς και της ψευδούς 
καταγγελίας όσον αφορά τα χρονικά διαστή-
ματα 23- 26.4.2021. Ακόμη το δικαστήριο 
αναγνώρισε στον Μένιο Φουρθιώτη το ελα-
φρυντικό του σύννομου βίου.
Παράλληλα, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, 
έκρινε ομόφωνα ενόχους για οπλοκατοχή 
και κατά πλειοψηφία ενόχους για διακεκρι-
μένη οπλοφορία και οπλοκατοχή από κοινού 
και κατ’ εξακολούθηση τους συγκατηγορού-
μενους του Μένιου Φουρθιώτη που συνε-
λήφθησαν μετά την επίθεση στο σπίτι του 
παρουσιαστή και πυροβόλησαν εναντίον 
των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ.
Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, κρί-
θηκαν, ωστόσο, ομόφωνα αθώοι για μια 
σειρά αδικημάτων (πρόκληση και προ-
σφορά εγκλήματος, εγκληματική οργάνωση, 
έκρηξη, εκρηκτικό μηχανισμό και διακεκρι-
μένη φθορά) και κατά πλειοψηφία αθώοι 
(4-3) ο ένας για απόπειρα ανθρωποκτονίας 
κατά συρροή και οπλοχρησία και ο άλλος 

για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας 
κατά συρροή. Επίσης, με την απόφαση του 
δικαστηρίου τους αναγνωρίστηκε το ελα-
φρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την 
πράξη και τους επιβλήθηκε ποινή 32 μηνών 
στον έναν και 29 μηνών στον δεύτερο. Και οι 
δύο αποφυλακίζονται.
Τέλος, ομόφωνα αθώος για όλα τα αδική-
ματα κρίθηκε ο τέταρτος κατηγορούμενος 
που αντιμετώπιζε κυρίως αδικήματα σχετικά 
με κατοχή ναρκωτικών.
«Μετά από έναν μακροσκελή δικαστικό 
αγώνα το δικαστήριο αποφάσισε την απαλ-
λαγή των εντολέων μας για το σύνολο σχε-
δόν των κακουργημάτων», ανέφερε ο συνή-
γορος υπεράσπισης εκ των κατηγορουμένων 
Κωνσταντίνος Γώγος. «Αποδόθηκε δικαιο-
σύνη με την πλήρη απαλλαγή του εντολέα 
μου και την αθώωση του» ανέφερε η έτερη 

συνήγορος Σωτηρία Ανα-
στασοπούλου.

Λιάγκας: « Έβγα-
ζε 1,5 εκ. ο Μένιος 
Φουρθιώτης; Φέρτε 
τον εδώ να οικονο-
μήσουμε»
Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 
ε ίχε απευθείας σύν-
δεση με τα δικαστήρια 

όπου απολογούνταν ο Μένιος Φουρθιώ-
της. Επί τόπου βρίσκονταν ο Θάνος Βάγιος, 
ο οποίος μετέφερε τη θέση του κατηγορού-
μενου παρουσιαστή. Σύμφωνα με τον δημο-
σιογράφο, ο Μένιος Φουρθιώτης υποστή-
ριξε ότι ήταν ένας πολύ επιτυχημένος επαγ-
γελματίας ο οποίος, παρότι ξεκίνησε από το 
απόλυτο μηδέν έφτασε στο σημείο να βγάζει 
1,5 εκατομμύριο το χρόνο και δεν είχε καμία 
απολύτως ανάγκη να σκηνοθετήσεις τις επι-
θέσεις στο σπίτι του.
Στο σημείο αυτό ο Γιώργος Λιάγκας διέκοψε 
τον ρεπόρτερ για να διατυπώσει τη απορία 
του. «Συγγνώμη, έβγαζε 1,5 εκ. τον χρόνο ο 
Μένιος Φουρθιώτης; Πολύ ψύχραιμοι είστε 
όλοι και το αντιμετωπίζετε έτσι.
«Τότε γιατί ψάχνουμε γυναίκες παρουσιά-
στριες; Τον Φουρθιώτη να πάρουμε. Λοιπόν 
παιδιά – εγώ έχω κολλήσει. Εάν βγάζει 1,5 
εκατομμύριο ο Μένιος, ειλικρινά, αν αθωω-
θεί, φέρτε τον εδώ δίπλα να τελειώνουμε. Να 
κάνει τα εμπορικά να οικονομήσουμε όλοι 
μαζί».

Δίκη Φουρθιώτη: Ποινή φυλάκισης 
26 μηνών με αναστολή για τις 
στημένες επιθέσεις στο σπίτι του 
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Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους ο Μίχος και ο Σοφιανίδης - «Πιστεύω ότι η μητέρα γνώριζε τι 
συνέβαινε» είπε ο 53χρονος - «Είχαμε βρεθεί πίσω από τα ΚΤΕΛ του Κηφισού» ανέφερε ο 42χρονος

Τ
ον ισχυρισμό ότι η μητέρα 
της 12χρονης γνώριζε τι ακρι-
βώς συνέβαινε με την κόρη της 
προέβαλε κατά τη χθεσινή α-

πολογία του στην 33η ανακρίτρια ο Η-
λίας Μίχος. Σε ό,τι αφορά στον δεύτε-
ρο κατηγορούμενο της υπόθεσης, τον 
42χρονο Γιάννη Σοφιανίδη, αφού κα-
τέθεσε ότι είχε συναινετικές σεξουαλι-
κές επαφές με την ανήλικη, προχώρη-
σε σε αδιανόητους ισχυρισμούς, υπο-
στηρίζοντας ότι η 12χρονη τον προκα-
λούσε και τον πίεζε να συνευρεθούν!
Συγκεκριμένα, ο 53χρονος Ηλίας 
Μίχος ο οποίος πλέον βρίσκεται στις 
φυλακές, προσωρινά κρατούμενος, 
καθώς κατηγορείται ότι βίαζε και εξέ-
διδε το παιδί, υποστήριξε σύμφωνα με 
πληροφορίες, στην απολογία του στην 
ανακρίτρια τα εξής:
«Πιστεύω ότι η μητέρα γνώριζε τι 
συνέβαινε... Όταν είχα ρωτήσει τη 
μικρή τι της έλεγε η μητέρα της που 
την έβλεπε να γυρίζει αργά στο σπίτι 
με 50ευρα, μου είχε απαντήσει: ‘’’Της 
έχω πει ότι φροντίζω μία γιαγιά’’... 
Μου είχε πει ότι πριν από μένα είχε 
πάει και με άλλους και της έδιναν, 50 
με 100 ευρώ. Από τον Μάιο έως τον 
Αύγουστο είχα βρεθεί 4-5 φορές με 
την ανήλικη. Αυτή μου έστελνε μηνύ-
ματα και μου έγραφε να παίρνω τη 
μαμά της τηλέφωνο και να της λέω: 
΄΄στείλε την κόρη σου να με βοηθήσεί ,́ 
γιατί τσακωνόταν μαζί της. Γνώριζα 
την ηλικία της αλλά φαινόταν μεγαλύ-
τερη… ».

Τα 300 ευρώ
Ακόμη, ο 53χρονος φέρεται να ισχυ-
ρίστηκε ότι είχε δώσει στη μητέρα του 
παιδιού 300 ευρώ γιατί είχε, όπως 
είπε, οικονομικά προβλήματα.
Από την πλευρά του ο 42χρονος, 
συγκατηγορούμενος του Ηλία Μίχου, 
ο οποίος επίσης προφυλακίστηκε μετά 
την απολογία του στην ανακρίτρια, 
ισχυρίστηκε, κατά τις ίδιες πληροφο-
ρίες τα εξής αδιανόητα: «H 12χρονη με 

προκαλούσε. Είχαμε βρεθεί πίσω από 
τα ΚΤΕΛ του Κηφισού. Δεν έχω καμία 
σχέση με τον συγκατηγορούμενό μου. 
Το παιδί με πίεζε να βρισκόμαστε. Έχω 
βρεθεί μαζί της λίγες φορές…».

Οι ισχυρισμοί της μητέρας
Την ίδια ώρα, η 37χρονη μητέρα της 
ανήλικης, η οποία απολογείται τη προ-
σεχή Δευτέρα για το αδίκημα της δια-
κεκριμένης μαστροπείας σε βάρος της 
κόρης της, φέρεται να έχει στο πλευρό 
της όλα τα παιδιά της, τα οποία αγωνι-

ούν για την τύχη της.
Η ίδια αρνείται την κατηγορία που της 
έχει απαγγελθεί και φοβάται, όπως 
έχουν δηλώσει οι δικηγόροι της, ότι 
θα της πάρουν τα παιδιά της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγο-
ρουμένη επικαλείται μηνύματα που 
είχε στείλει στον 53χρονο τα οποία 
δείχνουν ότι έπεσε από τα σύννεφα 
όταν έμαθε όσα είχαν γίνει. Σε αυτά, 
φέρεται να του γράφει: «Με κατέστρε-
ψες, σου εμπιστεύτηκα το παιδί μου. 
Είσαι παιδεραστής, ανώμαλος. Δεν θα 
τη γλυτώσεις. Θα τα πω στη γυναίκα 
σου…».
Εν τω μεταξύ, από το Αυτόφωρο 
Μονομελές Δικαστήριο αναβλήθηκε 
σήμερα για τις 26 Οκτωβρίου η δίκη 
του πατέρα της 12χρονης για προμή-
θεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών 
προς ιδία χρήση.

Οι κατηγορίες σε βάρος του 
πατέρα 
Σε βάρος του πατέρα της ανήλι-

κης ασκήθηκε ποινική δίωξη για το 
παραπάνω αδίκημα από την εισαγ-
γελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Οι ναρκωτικές ουσίες βρέθηκαν 
στην κατοχή του πατέρα της ανή-
λικης κατά τη διάρκεια κατ’ οίκον 
έρευνας που πραγματοποίησε η 
αστυνομία.

«Η ίδια την έφερνε στον οί-
κο ανοχής» - Νέες συγκλονι-
στικές καταγγελίες για τον 
ρόλο της μητέρας
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν 
οι αποκαλύψεις γύρω από την υπό-
θεση του βιασμού και της εκπόρνευ-
σης της 12χρονης ανήλικης που έχει 
συγκλονίσει το πανελλήνιο το τελευ-
ταίο 24ωρο. Σύμφωνα την Κωνστα-
ντίνα Καρατζιώτη -ιδιοκτήτρια οίκου 
ανοχής στο Γκάζι -η οποία μίλησε 
στο Mega είπε ότι η μητέρα ετοίμαζε 
το κοριτσάκι και το έβαφε και πρό-
σθεσε πως την πήγαινε στα εξωτε-
ρικά ραντεβού. 
«Η πράξη δε γινόταν μέσα στον 
οίκο ανοχής. Το έχω δει βαμμένο, 
φτιαγμένο το κοριτσάκι που το ετοί-
μαζε η μάνα. Την είχα υπηρεσία στο 
μαγαζί. Το είδα από τις κάμερες το 
κοριτσάκι, βαμμένο, φτιαγμένο με 
τα κοτσιδάκια του, δεν έδειχνε ότι 
ήταν 12χρονο γιατί το είχαν βάψει. 
Η ίδια έφερνε την κόρη της (σ.σ. η 
μητέρα), όχι μέσα τον οίκο ανοχής 
αλλά στα εξωτερικά ραντεβού», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά η ιδιοκτήτρια 
του οίκου ανοχής. Να σημειωθεί ότι 
μία από τις εργαζόμενες στον οίκο 
ανοχής αναγνώρισε τον 53χρονο 
παιδοβιαστή Ηλία Μίχο ως πελάτη. 
Την ίδια ώρα σύμφωνα με τον Alpha 
υπάρχουν μαρτυρίες από τη γειτονιά 
που αναφέρουν ότι η μητέρα, πριν 
από περίπου ένα χρόνο συναντούσε 
άγνωστους άνδρες στην περιοχή, 
έχοντας μαζί της το παιδί. Στη συνέ-
χειατο κοριτσάκι έφευγε μαζί τους 
για λίγη ώρα και μετά επέστρεφε.

Βιασμός 12χρονης - Προκλητικοί οι δυο 
κατηγορούμενοι: «Γνώριζα την ηλικία της 
μικρής» - «Με πίεζε να βρεθούμε» 

Διεγράφη η γυναίκα του 
βιαστή-μαστροπού Ηλία 
Μίχου από τη δημοτική 
παράταξη του Κώστα 
Μπακογιάννη

Α
πό τη Δευτέρα (10/11) είχε ζητηθεί η παραί-
τησή της από τα συλλογικά όργανα στα οποία 
μετείχε η σύζυγος του Ηλία Μίχου και την 
Τρίτη (11/10) με απόφαση του δημάρχου δι-

αγράφηκε από τη δημοτική παράταξη «Αθήνα Ψηλά».
Τη διαγραφή της συζύγου του βιαστή-μαστροπού της 
12χρονης στον Κολωνό Ηλία Μίχου, από τη δημοτική 
παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη στον δήμο Αθη-
ναίων, ανακοίνωσαν πηγές του τελευταίου.
Όπως ανέφεραν σχετικά απαντώντας σε ερώτηση 
δημοσιογράφου: «Είναι προφανές πως μέσα σε αυτές 
τις συνθήκες είναι αδύνατο η σύζυγος του κατηγο-
ρουμένου να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της.
Για αυτό, από το πρωί τη Δευτέρας (10/10) έχει ζητη-
θεί η παραίτησή της από τα συλλογικά όργανα στα 
οποία μετείχε, και σήμερα με απόφαση του δημάρ-
χου διαγράφηκε από τη δημοτική παράταξη Αθήνα 
Ψηλά».
Θυμίζουμε, πως η μητέρα της 12χρονης κοπέλας, την 
οποία φαίνεται πως βίαζαν από τα δέκα και μισό έτη 
της ηλικίας της, είχε καταγγείλει, πως όταν ενημέ-
ρωσε τη σύζυγο του βιαστή-μαστροπού Ηλία Μίχου, 
εκείνη κοίταξε να καλύψει και να κουκουλώσει το 
θέμα, λέγοντας «να σταματήσει αυτή η κατρακύλα», 
ενώ πηγές ανέφεραν η οικογένεια Μίχου ήταν διατε-
θειμένη να προσφέρει 10.000 ευρώ για να σιωπή-
σουν.
Σε ό,τι αφορά τη στήριξη της οικογένειας της 12χρο-
νης, από την πρώτη στιγμή οι κοινωνικές υπηρεσίες 
κινητοποιήθηκαν και βρίσκονται δίπλα στο παιδί.

Alter Ego για Παναγιώτη Μίχο: «Ο ίδιος 
αποδέχθηκε ότι εδώ και εβδομάδες γνώ-
ριζε για τη δράση του πατέρα του...»
Ανακοίνωση εξέδωσε ο Όμιλος Alter Ego, για το τέλος 
της συνεργασίας του δημοσιογράφου Παναγιώτη 
Μίχου με την εφημερίδα «Το Βήμα».
Ο Παναγιώτης Μίχος είναι ο γιος του Ηλία Μίχου, ο 
οποίος είναι βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση 
της 12χρονης στον Κολωνό.
Συγκεκριμένα σ την ανακοίνωση αναφέρει: «Δεν 
πήραμε αβασάνιστα, ούτε ελαφρά τη καρδία, την 
απόφαση διακοπής της συνεργασίας μας με τον κ. 
Παναγιώτη Μίχο.
Σεβόμαστε τους συνεργάτες μας και δεν δεχόμαστε 
λογικές ισοπεδωτικού στιγματισμού ανθρώπων με 
κριτήριο την οικογενειακή σχέση.
Σε αυτό το πλαίσιο, του ζητήσαμε ευλόγως να μείνει 
στο περιθώριο, μέχρις ότου διερευνηθεί πλήρως η 
όλη υπόθεση.
Και τούτο γιατί ο ίδιος αποδέχθηκε ότι εδώ και εβδο-
μάδες γνώριζε για τη δράση του πατέρα του και εκ 
των πραγμάτων ήταν μέρος μιας προσπάθειας να 
αποσιωπηθεί η βαρβαρότητα σε βάρος της ανήλικης.
Μη αποδεχόμενος τη λογική και δίκαιη πρότασή μας, 
έθεσε εαυτόν εκτός ομίλου.
Όμιλος ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ».
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Η μικρή Λυδία φέρεται ότι βρίσκεται 
από το βράδυ της Κυριακής στη 
Μανίλα – Οι γονείς της Καρολάιν 
θέλουν να της εξασφαλίσουν ένα 
ασφαλές περιβάλλον

Σ
τις Φιλιππίνες και συγκεκριμένα στη 
Μανίλα φέρεται ότι βρίσκεται από 
το βράδυ της Κυριακής η μικρή Λυ-
δία, κόρη της αδικοχαμένης Καρο-

λάιν και του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.
Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  τ ο υ 
TheNewspaper.gr, οι γονείς της Καρολάιν 
Κράουτς πήραν την απόφαση να εγκατα-
λείψουν την Ελλάδα, θέλοντας η δύο χρο-
νών εγγονή τους να μεγαλώσει σε ασφαλές 
περιβάλλον, μακριά από όσα θυμίζουν τη 
δολοφονία της μητέρας της από τον πατέρα 
της.
Η Σούζαν και ο Ντέιβιντ Κράουτς δεν 

ξεχνούν ούτε τη δολοφονία που της κόρης 
τους από τον άντρα της, ούτε το θέατρο 
που έπαιζε ο πιλότος για 37 ημέρες. Προ-
τεραιότητά τους είναι η μικρή Λυδία και 
θέλουν να μεγαλώσει με την οικογένεια της 
ετεροθαλούς αδελφής της Καρολάιν, Ντόνα 
, στην Μανίλα στις Φιλιππίνες.
Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, οι γονείς 
της Καρολάιν σκέφτονται να αλλάξουν το 
επίθετο του παιδιού, ενώ ο Ντέιβιντ Κρά-
ουτς είχε δηλώσει ότι θα κάνει ό,τι περνάει 
από το χέρι του για να μην ξαναδεί ο Μπά-
μπης Αναγνωστόπουλος τη μικρή Λυδία.
Όσον αφορά στη δικαστική απόφαση που 
προβλέπει για τους γονείς του πιλότου ότι 
μπορούν να βλέπουν τη Λυδία τις τελευ-
ταίες πέντε ημέρες κάθε μήνα από τις 10:00 
το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, ανα-
μένεται ότι θα κατατεθεί αίτημα προς το 
δικαστήριο να γίνεται η επικοινωνία μέσω 
skype.

επικαιρότητα

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Στις 
Φιλιππίνες η Λυδία, κόρη της 
Καρολάιν και του Μπάμπη 
Αναγνωστόπουλου 

«Μάζεψαν» από τον ΣΥΡΙΖΑ την 
Βαγενά που ρώτησε βουλευτή της 
ΝΔ: «Πώς νιώθεις που είσαι σε κόμμα 
παιδεραστών;» 

Με παρέμβαση Όλγας Γεροβασίλη, 
η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε 
τηλεφωνικά συγγνώμη από τον 
κ. Χαρακόπουλο - Η Βαγενά όμως 
επανήλθε με ανακοίνωσή της

Χ
υδαία επίθεση στους βουλευ-
τές της πλειοψηφίας εξαπέλυσε 
η Αννα Βαγενά στην Βουλή απο-
καλώντας την Νέα Δημοκρατία 

«κόμμα παιδεραστών».
Σύμφωνα με πληρο-
φορίες κατά την συζή-
τηση στην Ολομέλεια 
του κοινοβουλίου της 
αίτησης άρσης ασυλίας 
του πρώην υπουργού 
ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά, η 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
Αννα Βαγενά απευθύν-
θηκε σ τον βουλευτή 
της ΝΔ Μάξιμο Χαρακόπουλο λέγοντας: 
«Πώς αισθάνεσαι που είσαι στο κόμμα 
των παιδεραστών;».
Ο κ. Χαρακόπουλος αντέδρασε άμεσα 
σημειώνοντας «μα τι είναι αυτά που λες. 
Ντροπή» ενώ ζήτησε από την γραμμα-
τέα της ΚΟ της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης Ολγα Γεροβασίλη να παρέμβει και 
να ανακαλέσει στην τάξη την βουλευτή. 
Το protothema.gr επικοινώνησε με τον 

κ. Χαρακόπουλο ο οποίος επιβεβαίωσε 
τους διαλόγους, ενώ πρόσθεσε ότι κατό-
πιν της παρέμβασης της κυρίας Γεροβα-
σίλη, η κυρία Βαγενά του τηλεφώνησε και 
του ζήτησε συγγνώμη την οποία ο ίδιος 
έκανε δεκτή.

Η Βαγενά επανήλθε με ανακοί-
νωσή της
Σε συνέχεια των όσων συνέβησαν στη 
Βουλή, η κυρία Βαγενά επανήλθε επί 

του θέματος, αυτή τη 
φορά με ανακοίνωσή 
της απαντώντας στο 
παρόν δημοσίευμα 
του protothema.gr. 
Χωρίς να διαψεύδει 
το ρεπορτάζ που προ-
ηγήθηκε η βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ επανα-
λαμβάνει τη ρητορική 
η οποία ανάγκασε την 

Όλγα Γεροβασίλη να την ανακαλέσει στην 
τάξη και επισημαίνει: «απαντώντας στο 
σχόλιό σας ότι αποκάλεσα τη ΝΔ “Κόμμα 
παιδεραστών”, χυδαία δεν ήταν όσα είπα 
εγώ στον κ. Χαρακόπουλο. Χυδαία και 
αποτρόπαια είναι όσα κάνουν στελέχη 
και μέλη της ΝΔ με θύματα παιδιά και 
ανηλίκους. Προς αποκατάσταση της προ-
σωπικότητάς μου, παρακαλώ να δημοσι-
ευθεί στην ιστοσελίδα σας». T

ην άποψη ότι «σε καμία περί-
πτωση δεν οδηγούμαστε σε πό-
λεμο με την Τουρκία» εξέφρασε 
ο αντιναύαρχος ε.α.  Γιάννης Ε-

γκολφόπουλος μιλώντας στην εκπομπή 
«Review» του Zougla.gr. Παράλληλα υ-
ποστήριξε πως «ούτε η Μυστική Υπηρε-
σία Πληροφοριών της Τουρκίας,  η γνω-
στή ΜΙΤ είναι σε θέση να δημιουργήσει 
προβοκάτσια εντός της χώρας όπως α-
ναφέρθηκε σε δημοσιεύματα τα τελευ-
ταία 24ωρα», εξηγώντας αναλυτικά τους 
λόγους. 
«Ούτε μια στο εκατομμύριο δεν θα 
έχουμε πόλεμο με την Τουρκία. Το απο-
κλείω», λέει χαρακτηριστικά και προ-
σθέτει μεταξύ άλλων:
«Η Τουρκία ακόμα και αν ήθελε να 
πάει  σε πόλεμο, δεν μπορεί. Θα ήταν 
αυτοκτονία. Ο τουρκικός στρατός έχει 
έλλειψη σε ανταλλακτικά, πυρομαχικά 
και ικανό προσωπικό. Τα αεροσκάφη 
μας  φτάσανε πρόσφατα  τρεις φορές 
στην Κύπρο και οι Τούρκοι δεν  το πήραν 

καν είδηση, δεν μπόρεσαν καν να εντο-
πίσουν τα υποβρύχιά μας.  Ο ίδιος ο 
Ακάρ είπε ότι μόνο το 25% των τουρκι-
κών αεροπλάνων λειτουργεί. Οι Τούρκοι 
δεν έχουν ικανότητες με αυτά που βλέ-
πουμε σχεδόν κάθε μέρα. Το καταλαβαί-
νουμε από τις κινήσεις τους. Τις αποκω-
δικοποιούμε και ξέρουμε.  Οι Έλληνες 
έχουν το στρατηγικό και το τακτικό πλε-
ονέκτημα στο Αιγαίο».
Ερωτηθείς για την εκτίμησή του σχετικά 
με τις επόμενες κινήσεις  του Ερντογάν 
υποστήριξε πως  «περιμένουμε από την 
Τουρκία αύξηση της επιθετικής ρητο-
ρικής προς την Ελλάδα αλλά  πρέπει να 
ξεπεράσουν πολλά θέματα για να μπο-
ρούν να κάνουν επιθετική ενέργεια. 
Έστω μια βάρκα με κομάντος να ακου-
μπήσει ελληνικό βράχο, θα γίνει παρα-
νάλωμα».
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέ-
ρεται και στο τουρκολυβικό μνημόνιο 
τονίζοντας πως «καταρρίπτεται μόνο του 
βάσει Δικαίου της Θάλασσας».

Εγκολφόπουλος: Aποκλείω πόλεμο 
Ελλάδας και Τουρκίας
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επικαιρότητα

Τ
ην αναπτυξιακή δυναμική και τις ευ-
οίωνες προοπτικές της ελληνικής οι-
κονομίας, παρά τις αντίξοες συνθή-
κες που διαμορφώνουν οι πολυ-επί-

πεδες εξωγενείς κρίσεις, αναλύει ο υπουρ-
γός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας κα-
τά τις συναντήσεις που έχει από σήμερα και 
έως μεθαύριο, Σάββατο στην Ουάσινγκτον, 
στο περιθώριο της Ετήσιας Συνόδου του Δι-
εθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Πα-
γκόσμιας Τράπεζας, με υψηλόβαθμα στελέ-
χη επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων και 
οίκων αξιολόγησης (Bank of America, Citi, 
Commerzbank, Credit Suisse International, 
Deutsche Bank, Goldman Sachs, Moody’s, 
Nomura, Société Générale).
Ο κ. Σταϊκούρας παρουσιάζει τις προβλέ-
ψεις που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο 
του Προϋπολογισμού του 2023, εστιάζο-
ντας στη θετική αλλαγή της σύνθεσης του 
ΑΕΠ, καθώς οι εξαγωγές ξεπέρασαν το 2021 
το 40% του ΑΕΠ - ποσοστό 
υπερδιπλάσιο, σε σύγκριση 
με το 2010 - και στο 7μηνο 
του τρέχοντος έτους έφθα-
σαν ήδη το 75% του περυ-
σινού επιπέδου, ενώ οι άμε-
σες ξένες επενδύσεις κατέ-
γραψαν το 2021 την καλύ-
τερη επίδοση της τελευταίας 
20ετίας και στο πρώτο εξά-
μηνο του 2022 άγγιξαν το 80% του συνόλου 
του περασμένου έτους.
Παράλληλα, η ανεργία διαμορφώνεται στα 
χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του 
2010, τα «κόκκινα» δάνεια μειώθηκαν στο 
10% του συνολικού δανειακού χαρτοφυ-
λακίου των τραπεζών τον Ιούνιο του 2022, 
οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί κατά 46 δισ. 
ευρώ από τον Ιούνιο του 2019, και τα δημό-
σια οικονομικά συνεχίζουν να βελτιώνονται 
- με το πρωτογενές έλλειμμα να αναμένεται 
να περιοριστεί στο 1,7% του ΑΕΠ φέτος και 
το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, να 
μειωθεί κατά 24 ποσοστιαίες μονάδες.
Επιπροσθέτως, η Ελλάδα έχει αναβαθμι-
στεί 11 φορές την τελευταία τριετία από τους 
οίκους αξιολόγησης και, τον περασμένο 
Αύγουστο, εξήλθε από το καθεστώς Ενισχυ-
μένης Εποπτείας.
Ο υπουργός Οικονομικών υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι υφίστανται σημαντικές προ-
κλήσεις, έντονη αβεβαιότητα και καθοδι-
κοί κίνδυνοι που συνδέονται με τις τιμές της 
ενέργειας και τον πληθωρισμό και επιτάσ-

σουν συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, καθώς 
και δυναμικές, αποφασιστικές και συνεκτι-
κές λύσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρω-
παϊκό επίπεδο.
Επισημαίνει, δε, ότι, στο ευρωπαϊκό επί-
πεδο, η πρόσφατη απόφαση του Ecofin για 
την ενσωμάτωση του REPowerEU κατά την 
επικαιροποίηση των εθνικών σχεδίων Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί σημα-
ντικό βήμα, αλλά, από μόνο του, δεν αρκεί 
για να επιτευχθεί δραστική αλλαγή των αντί-
ξοων συνθηκών που επικρατούν σήμερα 
στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας. Συνε-
πώς, όπως σημειώνει, απαιτείται σημαντική 
ενίσχυση του βαθμού συντονισμού των 
πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όσον αφορά στο εθνικό επίπεδο, ο κ. Σταϊ-
κούρας τονίζει την προσήλωση της κυβέρ-
νησης στη συνέχιση της εφαρμογής συνε-
τών, φιλοαναπτυξιακών και μεταρρυθμι-
στικών πολιτικών στο οικονομικό πεδίο, οι 

οποίες βασίζονται σε έξι 
άξονες:
1ον. Εφαρμογή στοχευ-
μένων, προσωρινών 
μέτρων στήριξης, ιδίως 
για τους πιο ευάλωτους 
πολίτες, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πολιτική 
αυτή δεν διακυβεύει τους 
δημοσιονομικούς στό-

χους και τη δυναμική του δημοσίου χρέους.
2ον. Αξιόπιστη δημοσιονομική πολιτική, 
που στηρίζεται κυρίως στην οικονομική 
μεγέθυνση, με υψηλότερα μόνιμα φορολο-
γικά έσοδα, που ενισχύονται από φιλοανα-
πτυξιακές μειώσεις φόρων και ασφαλιστι-
κών εισφορών.
3ον. Εφαρμογή μιας έξυπνης εκδοτικής 
στρατηγικής.
4ον. Τόνωση της ρευστότητας στην πραγμα-
τική οικονομία, μέσω της πιστωτικής επέ-
κτασης, της ανάπτυξης του σκέλους των 
δανείων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας και την εφαρμογή του 
νέου πλαισίου για το ιδιωτικό χρέος.
5ον. Διατήρηση της ισχυρής μεταρρυθμιστι-
κής δυναμικής, συμπεριλαμβανομένων των 
αποκρατικοποιήσεων.
6ον. Επιτάχυνση της υλοποίησης του Εθνι-
κού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας, στη φάση εφαρμογής του οποίου έχουν 
ενταχθεί, μέχρι σήμερα, 372 έργα και υπο-
έργα, συνολικού προϋπολογισμού 13,5 δισ. 
ευρώ.

Στην Ουάσιγκτον ο Σταϊκούρας: 
Ευοίωνες οι προοπτικές της 
ελληνικής οικονομίας παρά τις 
αντίξοες συνθήκες 

Η Σακοράφα απέβαλε τον Πολάκη από 
την Ολομέλεια : «Δεν είστε στο καφενείο 
του χωριού σας» 

Η Σοφία Σακοράφα κάλεσε τη 
φρουρά του κοινοβουλίου να 
απομακρύνει τον βουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ από την αίθουσα - «Δεν 
μπορώ με το παραλήρημα αυτό 
στη Βουλή» είπε ο Γεωργιάδης

Έ
νταση προκλήθηκε σ την Ο-
λομέλεια της Βουλής μεταξύ 
της Σοφίας Σακοράφα και του 
Παύλου Πολάκη με αποτέλε-

σμα η αντιπρόεδρος της Βουλής να 
ζητήσει από την φρουρά του κοινο-
βουλίου να απομακρύνει από την αί-
θουσα τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Η αρχή έγινε όταν ο Παύλος Πολά-
κης διαφώνησε με τις απαντήσεις του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωρ-
γιάδη για την υπόθεση του Κ. Μαρα-
βέγια και άρχισε να φωνάζει προκα-
λώντας την οργισμένη αντίδραση της 
προεδρεύουσας, Σοφίας Σακοράφα.
«Ο κ. Μαραβέγιας, αντί να βρει μια 
τρύπα να κρυφτεί είχε το θράσος να 
με αποκαλέσει άσχετο και αδαή», είπε 
αρχικά ο κ. Πολάκης ζητώντας το λόγο 
επί προσωπικού για να προσθέσει: 
«Είναι φωτογραφική η προκήρυξη ή 
δεν είναι; Δεν είπα παράνομο γενι-
κώς, φωτογραφικό είπα ότι είναι».
Απαντώντας ο κ Γεωργιάδης είπε πως 
η συμπερίληψη κάποιου στον ορι-
στικό πίνακα δεν είναι το τελευταίο 
βήμα της έγκρισης, αλλά απαιτείται 

και έκδοση ΦΕΚ.
Στο σημείο εκείνο ο βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ φώναζε και διέκοπτε από 
τη θέση του προκαλώντας την αντί-
δραση του υπουργού. «Δεν μπορώ 
με το παραλήρημα αυτό στη Βουλή. 
Είναι ένα θέμα που ο κ. Πολάκης δεν 
γνωρίζει. Σήμερα που μιλάμε δεν έχει 
πάρει έγκριση ακόμα», είπε ο κ. Γεωρ-
γιάδης.
- Πολάκης: «Μας δουλεύει…»
Κάπου εκεί αντέδρασε η προεδρεύ-
ουσα κ. Σακοράφα, η οποία εγκάλεσε 
τον κ. Πολάκη και ζήτησε την παρέμ-
βαση της φρουράς.
-Σακοράφα: «Κύριε συνάδελφε δεν 
είναι καφενείο η αίθουσα, έχετε κάνει 
καφενείο τη Βουλή, ορίστε μας».
- Πολάκης: «Ε μα δουλευόμασ τε 
τώρα».
- Σακοράφα: «Κύριε Πολάκη, παρα-
καλώ πολύ. Μπορείτε να βγάλετε έξω 
τον κ. συνάδελφο; Από την αίθουσα;».
- Πολάκης: «Όχι δεν μπορούνε».
- Σακοράφα: «Μπορούνε. Η συμπερι-
φορά σας είναι απαράδεκτη για βου-
λευτή. Είστε υποχρεωμένος να τον 
ακούσετε όπως ακούνε και εσάς όλοι 
με τον τρόπο που μιλάτε».
- Πολάκης: «Μη κουνάτε το δάχτυλο».
- Σακοράφα: «Δεν κουνάω κανένα 
δάχτυλο. Πού νομίζε τε ότ ι ε ίσ τε; 
Στο κοινοβούλιο είστε όχι στο καφε-
νείο του χωριού σας. Σας παρακαλώ 
πολύ».
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καναδάς

Δυο αστυνομικοί είναι νεκροί μετά 
από κλήση για να ερευνήσουν 
τάραξη κοινής ησυχίας από 
23χρονο στο Βόρειο Οντάριο

Τ
αυτοποιήθηκαν οι δύο αστυ-
νομικοί και ο 23χρονος που 
σκοτώθηκε σε πυροβολι-
σμούς μέσα σε σπίτι του 

Innisfil το απόγευμα της Τρίτης.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατοικία 
κοντά στην 25th Side Road και 9th Line  
λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Η Μονάδα Ειδι-
κών Ερευνών (SIU), η οποία διερευνά τις 
συνθήκες γύρω από τον πυροβολισμό, 
είπε ότι αστυνομικοί του South Simcoe 
εστάλησαν στη διεύθυνση για κλήση διε-
ρεύνησης της τάραξης κοινής ησυχίας.
Η SIU είπε ότι μέλη της οικογένειας μέσα 
στο σπίτι έκαναν την κλήση. 
Δύο αξιωματικοί, οι οποίοι ταυτοποιήθη-
καν την Τετάρτη ως οι αξιοματικοί Devon 
Northrup, 33, και Μόργκαν Ράσελ, 54 
ετών, έφτασαν αρχικά και στη συνέχεια 
ενεπλάκη σε ανταλλαγή πυροβολισμών με 
έναν 23χρονο άνδρα οπλισμένο με ημιαυ-
τόματο τουφέκι, ανέφερε η SIU.
Ο 23χρονος δράστης διαπιστώθηκε 
νεκρός  στο σημείο. Οι οικογενειακοί φίλοι 
και μια πρώην φίλη του που μίλησαν στο 
CTV News αναγνώρισαν τον 23χρονο ως 
Chris Doncaster.
Εν τω μεταξύ, ο Northrup και ο Russell 
τραυματίστηκαν σοβαρά στο περιστατικό 
και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσο-

κομεία, αλλά και οι δύο πέθαναν αργότερα 
από τα τραύματά τους. Ο Northrup είχε 
έξι χρόνια υπηρεσίας στην αστυνομία του 
South Simcoe, ενώ ο Russell ήταν 33χρο-
νος βετεράνος της υπηρεσίας.
Ο Northrup αφήνει πίσω του τη σύντροφό 
του, τους γονείς του και πολλούς στενούς 
φίλους. Ο Ράσελ είχε οριστεί για ενιαία 
περιπολία και ήταν εκπαιδευμένος δια-
πραγματευτής κρίσεων. Αφήνει πίσω τη 
σύζυγό του και δύο έφηβα παιδιά.
Δεν είναι σαφές τι οδήγησε στους πυροβο-
λισμούς μεταξύ των αστυνομικών και του 
άνδρα. Η SIU έχει αναθέσει έξι ανακριτές 
και τρεις ιατροδικαστές για την υπόθεση.
Οι γείτονες είπαν στο CTV News Toronto 
ότι ο 23χρονος Ντόνκαστερ ήταν εγγονός 
ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που διέμενε 
στο σπίτι.
«Ήταν σίγουρα ένα προβληματικό παιδί. 
Αυτό είναι το μόνο που θα ένιωθα άνετα 
να πω», είπε ένας γείτονας.
Ο πρωθυπουργός  του Οντάριο, Νταγκ 
Φορντ, δήλωσε την Τετάρτη ότι ήταν «πλη-
γωμένος» όταν έμαθε για τον θάνατο των 
δύο αξιωματικών. Ο Πρωθυπουργός Τζά-
στιν Τριντό έγραψε επίσης στο Twitter τα 
συλλυπητήριά του στην αστυνομία του 
South Simcoe και στους οικείους των 
πεσόντων αξιωματικών.

Οι Συντηρητικοί διατηρούν ελαφρύ 
προβάδισμα έναντι των Φιλελευθέρων 
σε νέα δημοσκόπηση

Μ
ια νέα δημοσκόπηση δεί-
χνει ότι οι Φιλελεύθεροι του 
Πρωθυπουργού Τζάσ τ ιν 
Τριντό έχουν κερδίσει ξανά 

κάποια υποστήριξη αφού οι Συντηρητι-
κοί απολάμβαναν ένα μεγάλο προβάδι-
σμα όταν ο Πιερ Πουαλιέβ έγινε ηγέτης 
τους.
Τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η 
Leger βασίζονται σε μια διαδικτυακή 
έρευνα που έκανε το περασμένο Σαββα-
τοκύριακο με περίπου 1.500 Καναδούς.
Δεν μπορεί να του εκχωρηθεί περιθώ-
ριο σφάλματος επειδή οι διαδικτυακές 

δημοσκοπήσεις δεν θεωρούνται πραγ-
ματικά τυχαία δείγματα.
Η έρευνα ρώτησε τους Καναδούς για 
ποιο ομοσπονδιακό πολιτικό κόμμα θα 
ψήφιζαν πιθανότατα εάν γίνονταν εκλο-
γές σήμερα.
Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων επέλεξε 
τους Συντηρητικούς, σε σύγκριση με το 
31% που επέλεξε τους Φιλελεύθερους.
Ενώ οι Συντηρητικοί προηγούνται, τα 
στοιχεία δείχνουν ότι έχασαν μία ποσο-
στιαία μονάδα από τότε που τέθηκε η 
ίδια ερώτηση τον περασμένο μήνα και οι 
Φιλελεύθεροι κέρδισαν τρεις.

`
H Καναδική Ένωση Πολιτικών 
Ελευθεριών  αναζητά απαντήσεις 
σχετικά με τη χρήση του νόμου για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά 
τη διάρκεια του «Freedom Convoy»

Η αστυνομία της επαρχίας του Κεμπέκ 
συνέλαβε ύποπτο 22 χρόνια μετά τη 
δολοφονία

Η 
αστυνομία της επαρχίας του 
Κεμπέκ ανακοίνωσε ότι προ-
χώρησε σε μια σύλληψη για την 
ανθρωποκτονία μιας φοιτήτριας 

πριν από 22 χρόνια.
Η Guylaine Potvin βρέθηκε νεκρή στο 
διαμέρισμά της στο Jonquière, περίπου 
215 χιλιόμετρα βόρεια του Quebec City, 
στις 28 Απριλίου 2000.
Η επαρχιακή αστυνομία λέει ότι συνέ-
λαβε τον Marc-André Grenon, 47 ετών, σε 
σχέση με τη δολοφονία της Potvin.

Ο Grenon, από το Granby, ανατολικά του 
Μόντρεαλ, κατηγορείται επίσης για από-
πειρα φόνου και σεξουαλική επίθεση σε 
σχέση με την υπόθεση.
Η αστυνομία λέει ότι η έρευνά της έδειξε 
ομοιότητες με μια άλλη υπόθεση στην 
πόλη του Κεμπέκ από το 2000, στην 
οποία μια φοιτήτρια, που ζούσε μόνη, 
δέχτηκε επίθεση και αφέθηκε στο σημείο 
καθώς ο δράστης την νόμιζε πως ήταν 
νεκρή, αλλά  το θύμα επέζησε της επίθε-
σης.

Η 
Καναδική Ένωση Πολιτικών Ε-
λευθεριών λέει ότι αναζητά απα-
ντήσεις από την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση καθώς μια δημόσια 

έρευνα σχετικά με τη χρήση του Νόμου Έ-
κτακτης Ανάγκης κατά τη διάρκεια της δι-
αδήλωσης «Freedom Convoy» του περα-
σμένου χειμώνα στην Οτάβα ξεκινά την Πέ-
μπτη.
Η έρευνα θα εξετάσει γιατί έγινε επίκληση 
του νόμου για την αντιμετώπιση των δια-
δηλώσεων κομβόι που κατέλαβαν μεγάλο 
μέρος του κέντρου της Οτάβα τον Φεβρου-
άριο.
«Πιστεύουμε ότι οι ενέργειές τους ήταν 
παράνομες και αν τ ισυνταγματικές», 
δήλωσε η Cara Zwibel από την Canadian 
Civil Liberties Association.
Στις 14 Φεβρουαρίου 2022, η κυβέρνηση 
Τριντό επικαλέστηκε τον νόμο περί έκτα-
κτων περιστατικών, ο οποίος παρείχε στην 
αστυνομία έκτακτες προσωρινές εξουσίες 
για την απομάκρυνση ανθρώπων και οχη-
μάτων από το κέντρο της Οττάβας και επέ-
τρεψε στις τράπεζες να δεσμεύσουν τους 
λογαριασμούς ορισμένων από τους εμπλε-
κόμενους.
Η άνευ προηγουμένου χρήση του νόμου 
ήρθε καθώς οι συμμετέχοντες στον απο-

κλεισμό ζητούσαν την κατάργηση των 
μέτρων δημόσιας υγείας για τον COVID-19 
που ίσχυαν. Μερικοί από τους διαδηλωτές 
ήθελαν επίσης να επιφέρουν το τέλος της 
κυβέρνησης των Φιλελευθέρων.
Η Zwibel πιστεύει ότι μέχρι στιγμής, η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει παρουσι-
άσει αρκετά στοιχεία που να αποδεικνύ-
ουν ότι το όριο πληρώθηκε για να χρησι-
μοποιηθεί ο νόμος για τις έκτακτες ανά-
γκες για να χειριστεί τους διαδηλωτές που 
κατασκήνωσαν στους δρόμους της Οττάβα 
για εβδομάδες. Θέλει να δει στοιχεία γιατί 
αυτή ήταν η μόνη επιλογή.
Η Zwibel είπε ότι έχει επίσης ανησυχίες ότι 
δεν θα δημοσιοποιηθούν όλες οι πληρο-
φορίες.
«Υπήρξαν συζητήσεις για έγγραφα και για 
το απόρρητο του υπουργικού συμβου-
λίου», είπε.
Σύμφωνα με διάταξη του νόμου περί έκτα-
κτων περιστατικών, απαιτείται η διεξαγωγή 
δημόσιας έρευνας για να εξεταστεί η από-
φαση της κυβέρνησης όταν αυτή επικαλε-
στεί.
Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, ο οποίος 
είναι μεταξύ των 65 ατόμων στη λίστα που 
πρόκειται να καταθέσουν στην επιτροπή, 
είπε ότι το κοινό θα λάβει απαντήσεις.
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Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης (Jim) Κρίγκος και είμαι συνέταιρος
στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Gyro Group.
Επικοινωνήστε μαζί μου για όλες τις ανάγκες σας σχετικά με την αγορά 
καινούριου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου Mazda ή Hyundai.

Jim Krigos
Sales Manager, Partner

(416) 422-6501
JKRIGOS@GYROGROUP.CA

139 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROMAZDA.CA
127 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROHYUNDAI.COM

*Hyundai will honour the retail incentive program rate applicable to the customer’s vehicle, which is ordered by way of a sold order, at the time the sold order is completed. 
A bill of sale, a credit application (if applicable for lease or loan) and a program protection record must be completed at the time that the sold order is completed for the 
applicable program rate to be protected. ◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2023 TUCSON 2.5L Essential FWD/2023 KONA 
Essential FWD/2023 ELANTRA Essential IVT models with an annual lease rate of 6.99%/6.99/6.99%. Total lease obligation is $20,852/$16,159/$15,034. Weekly lease payment 
of $90/$70/$65 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $2,095/$1,495/$1,495 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down 
payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,925/$1,925/$1,775, levies and all applicable charges (excluding HST). Lease offer excludes 
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year 
applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 VENUE Essential manual models with 
an annual finance rate of 3.49%. Cost of borrowing is $748. Selling price is $21,097. Weekly payments are $203 for 24 months. $0 down payment required. Trade-in value 
may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,925, levies and all applicable charges (excluding HST). Finance 
offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may vary by dealer. ♦Price of model shown: 2023 TUCSON Ultimate 
Hybrid AWD Shimmering Silver/2023 KONA N Line AWD Ignite Flame with Ultimate package/2022 VENUE Ultimate Fiery Red/2023 ELANTRA N Line Ultimate Intense Blue 
is $45,104/$36,904/$28,004/$32,454. Price includes Delivery and Destination charges of $1,925/$1,925/$1,925/$1,775, levies and all applicable charges (excluding HST). 
Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may vary by dealer. *◊†♦Offers available for a limited time and subject 
to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may 
sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.
com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under 
normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive 
special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details.  
™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and 
trade names are the property of their respective owners. NHL and the NHL Shield are registered trademarks of the National Hockey League. © NHL 2022. All Rights Reserved.

hyundaicanada.com

Breakaway 
on any road.

H
Y U N D A I
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SALES EVENT
Order today!  
Secure your rates with 
Hyundai Program Protection*

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

2023 TUCSON
Lease the 2.5L Essential FWD for:

weekly $ 90
at 6.99%
for 48 months with $2,095 down◊

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

Ultimate model shown ♦

2022 VENUE 
Finance† from: 

3.49%
on all 2022 VENUE  
on select terms

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

2023 ELANTRA
Lease the Essential IVT for: 

weekly $ 65
at 6.99%
for 48 months with $1,495 down◊

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

N Line Ultimate model shown ♦
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ  ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
DELIVERY  ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ & ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
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καναδάς

Η 
υπουργός Άμυνας Anita Anand λέει ότι έχει συναντηθεί με συμμάχους για να συ-
ζητήσει την ενίσχυση μιας ομάδας μάχης του ΝΑΤΟ στη Λετονία με χιλιάδες ακό-
μη στρατιώτες, ακόμη και όταν η αβεβαιότητα περιστρέφεται γύρω από το τι πε-
ρισσότερο μπορεί να προσφέρει αυτή η χώρα.

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε μια συμφωνία τον Ιούνιο για την ενίσχυση 
της ομάδας μάχης των 2.000 στρατιωτών, της οποίας ο Καναδάς ηγείται από το 2016 και 
περιλαμβάνει στρατεύματα από 10 άλλα μέλη του ΝΑΤΟ.
Η συμφωνία ακολούθησε παρόμοιες διευθετήσεις στις οποίες συμμετείχαν άλλες επτά 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπου το ΝΑΤΟ έχει ομάδες μάχης σχεδιασμένες να αποτρέ-
ψουν την απειλή μιας ρωσικής επίθεσης.
Σε μια συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες το πρωί της Τετάρτης, η 
Ανάντ λέει ότι μίλησε με εκπροσώπους από άλλες χώρες με παρουσία στη Λετονία για την 
προσθήκη περισσότερων στρατευμάτων και εξοπλισμού.
Ο πρεσβευτής της Λετονίας στον Καναδά Κάσπαρς Οζολίνς λέει ότι τέτοιες συνομιλίες βρί-
σκονται ακόμη στις πρώτες τους φάσεις, αλλά αναμένεται να ενταθούν καθώς οι εταίροι 
ξεκαθαρίζουν ποιος θα συνεισφέρει τι και πού.
Παραμένει ασαφές πόσους στρατιώτες μπορεί να προσθέσει ο Καναδάς στους 700 που βρί-
σκονται ήδη στη Λετονία, με τις καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις να παλεύουν με μια κρίσιμη 
έλλειψη προσωπικού.

Η υπουργός Άμυνας συνομιλεί 
με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ 
για την ενίσχυση της ομάδας 
μάχης στην Λετονία

Ο υπεύθυνος προϋπολογισμού 
προβλέπει σημαντικά πιο αργή 
οικονομία, μειώνοντας το 
ομοσπονδιακό έλλειμμα

Ο κοινοβουλευτικός υπεύθυνος 
(ΡΒΟ) προϋπολογισμού προβλέπει 
ότι η οικονομία θα επιβραδυνθεί 
σημαντικά το δεύτερο εξάμηνο του 
2022 και θα παραμείνει αδύναμη 
το επόμενο έτος, καθώς η Τράπεζα 
του Καναδά συνεχίζει να αυξάνει τα 
επιτόκια.

Σ
τις πιο πρόσφατες οικονομικές και 
δημοσιονομικές προβλέψεις του, 
ο υπεύθυνος προϋπολογισμού 
Yves Giroux λέει ότι αναμένει α-

πό την Τράπεζα του Καναδά να αυξήσει 
το βασικό της επιτόκιο στο 4% μέχρι το 
τέλος του έτους πριν το μειώσει στα τέλη 
του 2023 καθώς ο πληθωρισμός επιβρα-
δύνεται.
Η προοπτική εκτιμά επίσης ότι το ομο-

σπονδιακό έλλειμμα θα μειωθεί στα 25,8 
δισεκατομμύρια δολάρια, ή 0,9 τοις εκατό 
του ΑΕΠ, για το οικονομικό έτος 2022-23.
Το έλλειμμα ήταν 97 δισεκατομμύρια 
δολάρια, ή 3,9 τοις εκατό του ΑΕΠ, κατά 
τη διάρκεια του προηγούμενου οικονο-
μικού έτους.
Υποθέτοντας ότι δεν θεσπιστούν νέα 
μέτρα και λήγουν τα υπάρχοντα προ-
σωρινά μέτρα όπως αναμένεται, ο PBO 
εκτιμά ότι το έλλειμμα θα μειωθεί περαι-
τέρω στα 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 
0,1 τοις εκατό του ΑΕΠ, έως το 2027-2028.
O PBO προβλέπει επίσης ότι έως το 2027-
28, ο λόγος του ομοσπονδιακού χρέους 
προς το ΑΕΠ θα μειωθεί από την κορύ-
φωσή του το 2020-2021, αλλά θα παρα-
μείνει πάνω από τα προ-πανδημικά επί-
πεδα.

Η Canada Post εγκαινιάζει πρόγραμμα 
δανείου με τον Όμιλο TD Bank

Η 
Canada Post προσφέρει πλέον 
δάνεια μαζί με γραμματόσημα 
και συσκευασίες καθώς εγκαινι-
άζει επίσημα μια συνεργασία με 

τον Όμιλο TD Bank.
Tο πρόγραμμα δανείου έχει σχεδιαστεί για 
να παρέχει περισσότερες οικονομικές επι-
λογές για τους Καναδούς σε ολόκληρη τη 
χώρα, συμπεριλαμβανομένων των αγροτι-
κών, απομακρυσμένων και ιθαγενών κοι-
νοτήτων.
Το πρόγραμμα, που ονομάζεται MyMoney, 
θα δει τους υπαλλήλους της Canada Post 

να βοηθούν τους πελάτες σχετικά με το 
πώς να υποβάλουν αίτηση για δάνεια είτε 
μέσω διαδικτύου είτε μέσω τηλεφώνου, 
ενώ η TD θα υποστηρίζει τους πελάτες 
μέσω της διαδικασίας αίτησης, λήψης απο-
φάσεων και χρηματοδότησης.
Η Canada Post λέει ότι ξεκίνησε πιλοτικά 
προγράμματα το περασμένο φθινόπωρο 
προτού τα αυξήσει σε εθνικό επίπεδο τις 
τελευταίες εβδομάδες. Η Canada Post λέει 
ότι τα προσωπικά δάνεια ξεκινούν από 
1.000 $ και έχουν ευέλικτους όρους απο-
πληρωμής με επιτόκια TD.

Ο αρχηγός του PQ θέλει να λάβει 
θέση στο νομοθετικό σώμα του 
Κεμπέκ χωρίς να ορκιστεί στον 
βασιλιά

Ο 
ηγέτης του Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, αρνείται να ορκιστεί στον 
βασιλιά Κάρολο Γ’. Προτού μπορέσουν να λάβουν τις θέσεις τους στο νομοθε-
τικό σώμα, τα νεοεκλεγέντα μέλη πρέπει να ορκιστούν στο βρετανικό στέμμα και 
στον λαό του Κεμπέκ. Ο St-Pierre Plamondon, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να 

ορκιστεί στις 21 Οκτωβρίου, ζητά από το νομοθετικό σώμα να σταματήσει να απαιτεί από 
τα μέλη να δηλώνουν πίστη στον Βασιλιά. Είπε στους δημοσιογράφους στο Μόντρεαλ ότι 
έστειλε επίσημη επιστολή στο νομοθετικό σώμα ζητώντας να του επιτραπεί να καθίσει στη 
θέση του αφού δώσει όρκο μόνο στον λαό του Κεμπέκ. Ο St-Pierre Plamondon, ο οποίος 
κέρδισε τη θέση του στο Camille-Laurin στο Μόντρεαλ στις 3 Οκτωβρίου, λέει ότι δεν μπο-
ρεί κανείς να υπηρετήσει δύο κυρίους και ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στο να 
ορκιστεί κανείς και στους δύο.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Ό
ταν υπάρχει συνεργασία μεταξύ τοπικών 
Αρχών και κεντρικής Κυβέρνησης μπο-
ρεί να δημιουργηθούν και να πολλαπλα-
σιαστούν και τα έργα και η προσφορά, 

είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστα-
σιάδης, εγκαινιάζοντας το πάρκο «Αγάπης και Ίσων 
Ευκαιριών» στο Γέρι, για παιδιά ΑμεΑ.
Ο Πρόεδρος συνεχάρη τον Δήμαρχο Γερίου και το 
δημοτικό συμβούλιο για τη δημιουργία του πάρ-
κου, το οποί είναι «αποτέλεσμα της ιδιαίτερης ευαι-
σθησίας, της βούλησης και αποφασιστικότητας του 
Συμβουλίου να δημιουργήσει τις απαραίτητες υπο-
δομές που θα προωθούν την προσβασιμότητα και 
συμμετοχή των παιδιών με αναπηρία σε δημόσιους 
χώρους, με στόχο την ψυχαγωγία, την δραστηρι-
οποίηση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους».
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρ-
θηκε στον απολογισμό της Κυβέρνησης στις προ-
σπάθειες οικοδόμησης ενός «πραγματικού κρά-
τους πρόνοιας, χωρίς αποκλεισμούς». Αναφέρθηκε 
στην χάραξη ολιστικής πολιτικής από το Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στη 
σύσταση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, 
στο οποίο θα μεταφερθεί και το Τμήμα Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.
Αναφερόμενος σε συγκεκριμένες δράσεις της στο-

χευμένης πολιτικής που εφήρμοσε η Κυβέρνηση, 
ανέφερε την δημιουργία τριών Κέντρων Αξιολό-
γησης της Αναπηρίας, με στόχο την αντιμετώπιση 
των επικαλύψεων και των στρεβλώσεων στην όλη 
διαδικασία αξιολόγησης των προβλημάτων τους. 
Όπως είπε, πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις για 
20.000 άτομα με αναπηρίες, «με τους επηρεαζόμε-
νους να έχουν για πρώτη φορά την δυνατότητα να 
λάβουν ένα ολοκληρωμένο πόρισμα αξιολόγησης 
αναπηρίας, διασφαλίζοντας τις κοινωνικές παροχές 
και υπηρεσίες που δικαιούνται από την Πολιτεία».
Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην υιοθέ-
τηση Νέου Συστήματος Αξιολόγησης Αναπηρίας, οι 
δαπάνες του οποίου για την προγραμματική περί-
οδο 2014-2020 ανήλθαν σε 4 εκατομμύρια ευρώ, 
ενώ ο προϋπολογισμός του για το 2021-2027 ανέρ-
χεται στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ.
«Λόγω της έλλειψης δομών αποφυγής ιδρυματο-
ποίησης και αποκλεισμού των ατόμων με αναπη-
ρία, και πάλι για πρώτη φορά, δημιουργήσαμε 11 
κατοικίες αυτόνομης διαβίωσης, με αποτέλεσμα 
την πρόσβαση τους πλέον σε υπηρεσίες φροντίδας, 
εκπαίδευσης, αθλητισμού ψυχαγωγίας και κοινωνι-
κοποίησης», ανέφερε ο Πρόεδρος, προσθέτοντας 
ότι δρομολογήθηκε και η ανέγερση 5 νέων κατοι-
κιών.

ΠτΔ: Η συνεργασία τοπικών Αρχών και 
Κυβέρνησης πολλαπλασιάζει την προσφορά

Προς Ολομέλεια νομοσχέδια ιδιωτικής 
απασχόλησης εξειδικευμένων Αστυνομικών

Δ
ύο τροποποιητικά νομοσχέδια που αφορούν 
την ιδιωτική απασχόληση των μελών της Α-
στυνομίας Κύπρου και της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας και τη ρύθμιση της διαδικασίας 

προαγωγής των εξειδικευμένων μελών της Αστυνομί-
ας στον βαθμό του Αστυνόμου Α’ θα οδεύσουν προς 
την Ολομέλεια, δήλωσε την Τετάρτη η Αναπληρώτρια 
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, 
Φωτεινή Τσιρίδου.
Σε δηλώσεις της, η κ. Τσιρίδου ανέφερε ότι ολοκλήρω-
σαν την κατ’ άρθρο συζήτηση σε θέματα που αφορούν 
τη διαδικασία ανέλιξης των εξειδικευμένων μελών της 
Αστυνομίας στο βαθμό του Αστυνόμου Α. Σήμερα, 
πρόσθεσε, με βάση τον προϋπολογισμό, υπάρχουν 
τέσσερις κατηγορίες εξειδικευμένων αστυνομικών, η 
μονάδα αεροπορικών επιχειρήσεων, η λιμενική και 
ναυτική αστυνομία, οι εφαρμοσμένες επιστήμες, και 
οι νομικές, οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. «Με 
αυτό τον τρόπο, λοιπόν θα μπορούν τα μέλη αυτών 
των εξειδικευμένων κατηγοριών να προάγονται και 
να ανελίσσονται μέσα στην ίδια τους την ομάδα», είπε 
η κ. Τσιρίδου. Πρόσθεσε ότι αυτό προβλέπεται έτσι κι 

αλλιώς σήμερα στον προϋπολογισμό.
«Με  αυτό που είδαμε σήμερα τροποποιούμε και 
τον περί Αστυνομίας Νόμο για να συνάδει με αυτό το 
δίκαιο αίτημα της μισθολογικής αναβάθμισης πέραν 
των 4.000 μελών της Αστυνομίας», είπε.
Η κ. Τσιρίδου είπε ότι είναι μέλημά τους, «και κάνουμε 
πράξη αυτά που υποσχεθήκαμε, να ενισχύσουμε το 
αστυνομικό σώμα, προς το καλύτερο και οι νεοεισερ-
χόμενοι αστυφύλακες και οι ειδικοί αστυφύλακες στη 
δύναμη να έχουν και καλύτερο μισθό, καλύτερες απο-
λαβές, καλύτερες συνθήκες, έτσι ώστε να εξασφαλί-
σουμε και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στη χώρα 
μας». «Συνεχίζουμε να ενισχύουμε το αστυνομικό 
σώμα με κάθε τρόπο», πρόσθεσε.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, 
είπε ότι βάσει της νέας συμφωνίας που θα ισχύσει από 
το 2023, οι αστυφύλακες μετά από τρία χρόνια στην 
Αστυνομική Ακαδημία, θα εντάσσονται αυτομάτως 
στην κλίμακα Α5. Βάσει των μέχρι τώρα δεδομένων, 
είπε, εντάσσονταν μετά από 12 χρόνια σε αυτή την κλί-
μακα, ενώ θα μεταπηδούν στην Α7 στα 16 χρόνια υπη-
ρεσίας και στην Α8 στα 21. 

Ά
κρως επιτυχημένο καταγράφεται το συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύ-
προς» το οποίο ολοκλήρωσε, την Τετάρτη, το διεθνές μέρος του, 
σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Δημητριάδη, ο ο-
ποίος την ίδια ώρα ανέφερε ότι η σημερινή 3η μέρα προκάλεσε 

συγκίνηση στους σύνεδρους, από τη ζωντανή μαρτυρία του Πολωνού ναυ-
τικού Andrzej Lasota, που κρατείτο για σχεδόν δυο χρόνια στις μεξικανικές 
φυλακές.
Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο κ.Δημητριάδης «σήμερα είχαμε ένα εξαιρετικό 
πάνελ με φιλοξενούμενο τον Πολωνό καπετάνιο Andrzej Lasota, ο οποίος 
μοιράστηκε την εμπειρία του για την 20μηνη κράτηση του στις μεξικανικές 
φυλακές, όταν το 2019 εντοπίστηκαν 225 κιλά κοκαΐνης σε υπό κυπριακής 
σημαίας πλοίο».
Ήταν, συνέχισε, πολύ φορτισμένη και συγκινησιακή η όλη ατμόσφαιρα γιατί 
ο καπετάνιος, ο οποίος ο ίδιος είχε υποδείξει στις αστυνομικές αρχές τα εμπο-
ρευματοκιβώτια με το παράνομο φορτίο, μίλησε για τα όσα βίωσε στις φυλα-
κές περιμένοντας την απελευθέρωση του, που ήρθε τελικά το 2021.
«Προσπαθούμε να αναδείξουμε το θέμα για να αντιληφθούν οι χώρες ότι 
δεν μπορούν να θυματοποιούνται οι ναυτικοί», συμπλήρωσε ο Υφυπουργός.
Η άλλη θεματική, πρόσθεσε, αφορούσε την όλη εικόνα της ναυτιλίας και 
«πώς μπορούμε να την βελτιώσουμε, όπου αναλύθηκε το γεγονός ότι η ναυ-
τιλία δεν είναι κάτι που ο κόσμος βλέπει και γι αυτό πρέπει να γίνουν βήματα 
ώστε να γίνει αντιληπτό τι πραγματικά συνεισφέρει στις οικονομίες και τα 
νοικοκυριά».
Επιπρόσθετα, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι είναι σημαντικό να εντάξουμε την 
ναυτιλιακή διπλωματία στις εξωτερικές μας σχέσεις και να υπάρχει εξωστρέ-
φεια στην παγκόσμια ναυτιλία «κάτι το οποίο πρεσβεύει η Κύπρος και κινεί-
ται προς αυτή την κατεύθυνση».
«Το γενικό μήνυμα του συνεδρίου είναι πως, ως ναυτιλιακή παγκόσμια κοι-
νότητα, πρέπει να είμαστε πιο ενωμένοι στα μηνύματα που μεταφέρουμε και 
στις θέσεις μας, να μην υπάρχει κατακερματισμός τους, αλλά μια δυνατή και 
ενωμένη φωνή, να είμαστε πιο διαφανείς, τόσο με τις ρυθμιστικές αρχές όσο 
και με τους οργανισμούς», συμπλήρωσε.
Ο Βασίλης Δημητριάδης εξέφρασε την ικανοποίηση του από την επιτυχία του 
φετινού συνεδρίου, το οποίο ξεπέρασε κάθε προηγούμενο σε αριθμό συνέ-
δρων (πέραν των 900) από περίπου 35 χώρες.
Το συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος», υπέδειξε, ανανεώνει το ραντεβού του, 
όχι σε δυο χρόνια, αλλά το 2023, καθώς το 2021 είχε αναβληθεί λόγω της 
πανδημίας και «θα προσπαθήσουμε να είναι ακόμη πιο καινοτόμο και καλύ-
τερο από κάθε φορά».
Ικανοποίηση για την επιτυχία του συνεδρίου εξέφρασε, μιλώντας στο ΚΥΠΕ, 
ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Θωμάς 
Καζάκος.
«Από πλευράς του ΚΝΕ, που εκπροσωπεί την κυπριακή ναυτιλιακή βιομηχα-
νίας, θεωρούμε ότι το συνέδριο, μετά την αποχή τριών ετών φυσικής δραστη-
ριότητας, έχει στεφθεί με μεγάλη επιτυχία, τόσο σε αριθμό συνέδρων, όσο 
και ομιλητών», είπε ο κ. Καζάκος.
Το γεγονός ότι τα θέματα του συνεδρίου ήταν επίκαιρα, σε συνάρτηση με το 
ότι συμμετείχαν στο υψηλότερο επίπεδο, οργανισμοί και φορείς, τόσο σε 
διακυβερνητικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο, «αποδείχθηκε από το γεγονός 
ότι όλες οι συζητήσεις είχαν ξεπεράσει τον προκαθορισμένο χρόνο τους», 
ανέφερε.
Σημείωσε δε ότι, ως βιομηχανία, «το βασικότερο στοιχείο ήταν η έμμεση 
προώθηση της κυπριακής ναυτιλίας και της υποδομής που έχει κτιστεί τα 
τελευταία χρόνια» ενώ εξέφρασε την ικανοποίηση του από τα σχόλια των 
παρευρισκόμενων, τόσο κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, όσο και κατά τη 
διάρκεια των πολλών κοινωνικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν τις 
τελευταίες μέρες.

Υφυπουργός Ναυτιλίας: 
Επιτυχημένο το συνέδριο 
«Ναυτιλιακή Κύπρος»
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Τ
ον Ιούνιο του 2024 η Κύ-
προς θα έχει την νέα δομή 
της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης στην θέση της, έτοιμη 

να λειτουργήσει, ανέφερε την Τρί-
τη ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος 
Νουρής, διαβεβαιώνοντας ότι πα-
ρά τις όποιες δυσκολίες που είναι 
φυσιολογικό να υπάρχουν, πρόκει-
ται για μια επαναστατική αλλαγή, ι-
διαίτερα σε ό,τι αφορά τον θεσμό 
των επαρχιακών συμβουλίων.
Ο κ. Νουρής προήδρευσε την Τρίτη 
σύσκεψης, στην Πάφο, με τη συμ-
μετοχή των τεσσάρων Δημάρ-
χων Πάφου και των κοινοταρχών 
21 κοινοτήτων που αφομοιώνο-
νται στους Δήμους της επαρχίας 
και μίλησε για την εφαρμογή του 
νέου νομοθετικού πλαισίου από τη 
μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης.
Στόχος της σύσκεψης, στην οποία 
συμμετείχαν και εκπρόσωποι 
κυβερνητικών τμημάτων και 
της επαρχιακής διοίκησης, ανέ-
φερε πως ήταν η ενημέρωση από 
μέρους του για τις ενέργειες που 
βρίσκονται σε εξέλιξη, στο μεταβα-
τικό στάδιο της μεταρρύθμισης της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, μετά την 
ψήφιση της νομοθεσίας. 
Συνεχίζουμε σήμερα μετά τη Λάρ-
νακα, τη Λεμεσό και τη Λευκωσία, 
στην Πάφο είπε σε δηλώσεις του ο 
κ. Νουρής, για να συζητήσουμε και 
να παρακολουθήσουμε την μετά-
βαση στην νέα τάξη πραγμάτων 
όσον αφορά την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση.
Ανέφερε ότι το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών, από τον περασμένο Μάιο 
όταν ξεκίνησαν οι πρώτες συναντή-
σεις «έχει προβεί σε μια σειρά από 
ενέργειες και σήμερα θα αξιολογή-
σουμε αυτές τις ενέργειες μαζί με 
τους εκλελεγμένους και όχι μόνο, 
τους αιρετούς αλλά και τους τεχνο-
κράτες που υπηρετούν την ΤΑ, 
τόσο για τις ενέργειες που έχουν 
γίνει αλλά πολύ περισσότερο για 

να απαντήσουμε ερωτήματα προ-
βληματισμούς στην πορεία μετά-
βασης στην νέα μορφή της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης».
Το Υπουργείο Εσωτερικών, συνέ-
χισε, έχει φροντίσει να πλαισιω-
θούν οι τεχνοκράτες του Υπουρ-
γείου και με ξένους εμπειρογνώ-
μονες μετά τη συμφωνία που θα 
είναι την Τετάρτη στο υπουργικό 
συμβούλιο για έγκριση. Ελλαδί-
τες και Ευρωπαίοι εμπειρογνώμο-
νες θα συνδράμουν στην ομαλή 
μετάβαση στο νέο 
σύστημα τοπικής 
αυτοδιοίκησης ανέ-
φερε ο κ. Νουρής, 
χαρακτηρίζοντας 
«φυσιολογικές» τις 
αντιδράσεις που 
υπάρχουν σε διά-
φορες περιοχές.
Αμέσως μετά συνέχισε, θα υπο-
γραφεί η παραχώρηση εμπειρο-
γνωμόνων με εμπειρία στα θέματα 
αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα 
αλλά και από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης, ούτως ώστε, να μετα-
φέρουν αφενός μεν, όλες τις θετι-
κές εμπειρίες που υπάρχουν από 
τα άλλα συστήματα και βεβαίως 
να αποφύγουν, όπως είπε, τα προ-
βλήματα και τις παγίδες που επίσης 
έχουν επισυμβεί σε άλλες χώρες.
Εξάλλου, σε χαιρετισμό του ο 
Υπουργός Εσωτερικών Νίκος 
Νουρής ανέφερε πως το βάρος 
επωμίζεται το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών και οι εκπρόσωποι συνερ-
γάτες του της Ένωσης Δήμων και 
Ένωσης  Κοινοτήτων σημειώνοντας 
πως αυτοί είναι που θα πάρουν τις 
αποφάσεις και θα υλοποιήσουν 
αυτή την προσπάθεια.
Η βοήθεια των εμπειρογνωμό-
νων και των τεχνοκρατών θα είναι, 
όπως είπε, καθαρά συμβουλευ-
τική. Το Υπουργείο Εσωτερικών, 
είπε, προχωρεί στην κατάρτιση 
τόσο των αιρετών όσο και του προ-
σωπικού των τοπικών αρχών, ώστε 

να δοθούν τα αναγκαία εφόδια για 
την ομαλή και εύρυθμη μετάβαση 
στο νέο πλαίσιο λειτουργίας. 
Την ίδια ώρα, έχουν συσταθεί και 
ξεκίνησαν δουλειά και οι ομάδες 
εργασίας της Κεντρικής Συμβου-
λευτικής Επιτροπής στις διάφορες 
θεματικές όπως τα θέματα προσω-
πικού, τα πληροφοριακά συστή-
ματα, η αδειοδότηση της ανάπτυ-
ξης ενώ το επόμενο διάστημα θα 
συνέλθουν και οι ομάδες για τα 
θέματα εκπαίδευσης και προϋπο-

λογισμού. 
Ερωτηθείς για την 
αντίδραση κάποιων 
κοινοτήτων που 
δεν επιθυμούν να 
ενταχθούν στους 
Δήμους ο κ. Νουρής 
απάντησε πως είναι 
σεβαστές όλες οι 

απόψεις. Χαρακτήρισε επίσης 
φυσιολογικές τις αντιδράσεις λέγο-
ντας πως κάθε νέο πάντοτε προκα-
λεί αντιδράσεις και αυτό δεν τους 
«ξενίζει».
Από εκεί και έπειτα, συνέχισε ο κ. 
Νουρής, «τα μηνύματα που παίρ-
νουμε είναι στο πολλαπλάσιο 
θετικά παρά οι όποιες αντιδράσεις 
που καταγράφονται». Και αυτό, 
εξήγησε, πολύ απλά γιατί όλοι αντι-
λαμβάνονται μέσα από αυτές τις 
συγκεντρώσεις που κάνουμε και τις 
συζητήσεις και την παράθεση των 
επιχειρημάτων ότι τα οφέλη είναι 
πολλαπλάσια. 
Ο Υπουργός Εσωτερικών είπε πως 
όταν προχωρήσει το θέμα των 
συνενώσεων, μειώνοντας τις εξου-
σίες που κάποιοι είχαν, ενδεχό-
μενα αυτό να προκαλέσει κάποια 
αντίδραση, σημειώνοντας πως ως 
Υπουργείο δεν θα σταθούν σ’ αυτό 
και πως θα σεβαστούν τις όποιες 
αντιδράσεις.
Έστειλε ακόμη το μήνυμα πως «δεν 
υπάρχει επιστροφή», λέγοντας πως 
η νέα μορφή της Αυτοδιοίκησης θα 
είναι γεγονός τον Ιούνιο του 2024. 

Ερωτηθείς εάν υπάρχει το ενδεχό-
μενο να ανακοπεί αυτή η πορεία από 
δικαστικές αποφάσεις, ο κ. Νουρής 
είπε πως κανένας δεν μπορεί να προ-
δικάσει την απόφαση ενός Δικαστη-
ρίου, αλλά αυτό θα κριθεί εάν υπάρ-
ξει ανάλογη απόφαση.
Επειδή, όπως είπε, «είμαστε πεπει-
σμένοι για τα οφέλη που θα προ-
κύψουν πρώτα και πάνω από όλα 
για τους πολίτες, σεβόμαστε τις 
όποιες αντιδράσεις» ωστόσο, ανέ-
φερε, η κοινωνία απαιτεί αυτόν τον 
εκσυγχρονισμό και Κυβέρνησ προ-
χωρά σε αυτές τις εκσυγχρονιστι-
κές μεταρρυθμίσεις.
Ο κ. Νουρής ανέφερε, μεταξύ 
άλλων, πως στο Υπουργείο Εσω-
τερικών δεν είναι «δογματικοί» 
σημειώνοντας πως οι πρωτοβου-
λίες που ενδεχόμενα αναλαμβάνο-
νται από οργανωμένα σύνολα είναι 
καλοδεχούμενες. Εμείς, συνέχισε, 
είμαστε ανοικτοί στο διάλογο.
Είπε ότι συζητήθηκαν επίσης οι 
δυσκολίες και οι ενστάσεις που 
υπάρχουν από ορισμένες κοινότη-
τες, κυρίως, στους Δήμους Πόλης 
Χρυσοχούς και Ακάμα. Υπενθυμί-
ζεται ότι στο Δήμο Πόλης Χρυσο-
χούς, Δρούσεια, Κρήτου Τέρρα, 
Τέρρα, Νέο Χωρίο και Ανδρολύκου 
έχουν ένσταση με τη συνένωσή 
τους και ενημέρωσαν ότι η συμμε-
τοχή τους στις ομάδες υλοποίησης 
της μεταρρύθμισης θα είναι μόνο 
αντιπροσωπευτική.
Ο κοινοτάρχης Κρήτου Τέρρας Δέρ-
βης Χαραλάμπους ανέφερε στους 
δημοσιογράφους ότι με την ένταξη 
των κοινοτήτων αυτών στους δυο 
Δήμους θα χαθεί η μοναδική οντό-
τητα του Ακάμα και των κοινοτή-
των τους. Στο Δήμο Ακάμα, οι κοι-
νότητες Κάθηκα, Πάνω και Κάτω 
Ακουρδάλειας καθώς και Πάνω 
Αρόδων απέστειλαν επιστολή 
μέσω δικηγόρου και ενημέρωσαν 
ότι ζήτησαν την τροποποίηση του 
τοπικού σχεδίου Ακάμα, ώστε να 
εξαιρεθούν από το νέο Δήμο. 

Στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο φιλο-
ξενήθηκε ο πρόεδρος του Κλάδου 
Σώματος Αστυνομίας «ΙΣΟΤΗΤΑ», 
Νίκος Λοϊζίδης, ο οποίος κλή-
θηκε να σχολιάσει την ανέλιξη και 
τις αυξήσεις σε τέσσερις χιλιάδες 
αστυνομικούς αλλά και την γνώμη 
του για την Ανεξάρτητη Αρχή Διε-
ρεύνησης Παραπόνων κατά της 
Αστυνομίας.
Ο κ. Νίκος Λοϊζίδης ανέφερε ότι 
οι αστυνομικοί απλά θα φτάσουν 
στο «μέτριο» επίπεδο των 1200 
ευρώ το οποίο θα έπρεπε εδώ 
και πάρα πολλά χρόνια να είναι. 
«Υπάρχει όμως μία παρερμηνεία, 
η αναβάθμιση ή ανέλιξη θα γίνει 
με τον κανονισμό 18 ως αναβάθ-
μιση, που είναι λάθος γιατί είναι 
της δημόσιας υπηρεσίας.
Έκαναν το λάθος και αυτή τη 
στιγμή αναβαθμίσαμε λοχίες, 
υπαστυνόμους και ανώτερους 
και αφήσαμε τους αστυνομικούς 
να παίρνουν την Α8 κλίμακα στα 
21 χρόνια. Εμείς δεν θέλουμε πριν 
πάμε στο γεροκομείο να παίρ-
νουμε την κλίμακα», σημείωσε ο 
κ. Λοϊζίδης.
Όσο αφορά την Ανεξάρτητη Αρχή 
Διερεύνησης Παραπόνων κατά 
της Αστυνομίας, ο πρόεδρος του 
Κλάδου Σώματος Αστυνομίας 
«ΙΣΟΤΗΤΑ» ανέφερε ότι, ο νόμος 
τους όταν ιδρύθηκε το 2006 έρχε-
ται σε σύγκρουση με τον περί 
Αστυνομίας νόμο αλλά και με 
το Σύνταγμα. Δεν μπορούμε να 
απαλλάσσουμε κάποιον τον οποίο 
μπορεί να δώσει ψευδείς πληρο-
φορίες εναντίον αστυνομικού από 
οποιαδήποτε ποινική ευθύνη. 
Από την άλλη, πρόσθεσε, το 2018 
το Συμβούλιο της Ευρώπης απο-
στέλλει επιστολή και λέει φύγετε 
όλους τους πρώην αστυνομικούς 
από την Αρχή Διερεύνησης, δεν 
μπορεί να διερευνούν. Δεν είναι 
μόνο θέμα αμεροληψίας.
«Υπάρχουν άτομα τα οποία είχαν 
φίλους μέσα στην Αστυνομία που 
ήθελαν να προαχθούν. Αυτή την 
στιγμή υπάρχει ανακριτής στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης 
Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, 
ο οποίος άνοιξε πέντε υποθέσεις 
σε αξιωματικό τον περασμένο 
χρόνο για να βοηθήσει φίλο του 
στη προαγωγή» τόνισε.

«Ανακριτής σε Αρχή 
άνοιξε 5 υποθέσεις 
σε αξιωματικό για να 
βοηθήσει φίλο του»

ΥΠΕΣ: «Δεν υπάρχει επιστροφή» στη 
μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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Οι κυρώσεις κατά του Όλεγκ Ντεριπάσκα 
-Πρόκειται για έναν από τους 
πλουσιότερους ανθρώπους της Ρωσίας

Ο 
62χρονος Βρετανός επιχειρηματίας 
Γράχαμ Μπόναμ-Κάρτερ συνελήφθη 
στο Λονδίνο με την κατηγορία ότι συ-
νέδραμε τον Ρώσο ολιγάρχη Όλεγκ 

Ντεριπάσκα να παρακάμψει τις αμερικανικές κυ-
ρώσεις, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το υπουργείο 
Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Στην ανακοίνωση του υπουργείου επισημαί-
νεται ότι ο Μπόναμ -Κάρτερ συνελήφθη κατό-
πιν αμερικανικού αιτήματος και πως οι ΗΠΑ θα 
ζητήσουν την έκδοση του.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μπόναμ-Κάρ-
τερ διαχειριζόταν την περιουσία του Ντεριπά-
σκα παραβιάζοντας την αμερικανική νομοθεσία 
και τις κυρώσεις, εργαζόταν σε εταιρείες που 
ήλεγχε ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος από το 
2003 και μετά διαχειριζόταν το σπίτι του Ντε-
ριπάσκα στην Μπελγκρέιβ Σκουέαρ σε αριστο-
κρατική συνοικία του Λονδίνου. Παράλληλα, 
σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κατηγορούμε-
νος απέκρυπτε τις πηγές των εισοδημάτων του.
Ο Μπόναμ -Κάρτερ, θεωρείται επίσης ύποπτος 
για το ότι αποπειράθηκε να μεταφέρει έργα 
τέχνης, που είχε αγοράσει ο Ντεριπάσκα και να 
τα εκποιήσει σε δημοπρασία 
στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με 
την εκδοχή του υπουργείου, ο 
Βρετανός απέκρυπτε εν γνώ-
σει του ότι αυτά ήταν ιδιοκτη-
σία του Ρώσου ολιγάρχη.

Οι κυρώσεις κατά του 
Όλεγκ Ντεριπάσκα
Η Ουάσιγκτον είχε επιβάλλει 
κυρώσεις κατά του Ντεριπά-
σκα το 2018, υποστηρίζοντας ότι ο Ρώσος ολο-
γάρχης όπως είχε ανακοινωθεί , εκπροσωπεί τα 
συμφέροντα της ρωσικής κυβέρνησης σε όλον 
τον κόσμο, έχει μετοχές και ξεπλένει χρήματα 
του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ντε-
ριπάσκα είχε επίσης κατηγορηθεί για παρέμ-
βαση στις αμερικανικές εκλογές.
Τον Σεπτέμβριο του 2022, το υπουργείο Δικαι-
οσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε τον Nτεριπάσκα 
για παραβίαση του καθεστώτος των κυρώσεων, 
παράβαση που συνιστά ποινικό αδίκημα. Σύμ-
φωνα με την δικογραφία, ο Ρώσος ολιγάρχης 
χρησιμοποιούσε την περιουσία του στις Ηνω-
μένες Πολιτείες, ενώ η φίλη του πήγε δύο φορές 

στις ΗΠΑ για να γεννήσει τα παιδιά του.
Ο Όλεγκ Ντεριπάσκα είναι ένας από τους πλου-
σιότερους ανθρώπους της Ρωσίας. Το περιο-
δικό Forbes εκτιμά ότι η περιουσία του ανέρ-
χεται σε 1,7 δισεκ. δολάρια. Ο Ντεριπάσκα έχει 
δηλώσει ότι οι απώλειες που υπέστη λόγω των 
κυρώσεων έφτασαν τα 7,5 δισεκατομμύρια 
δολάρια. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που 
του προσάπτουν και εφεσίβαλε δικαστικά την 
απόφαση βάσει της οποίας συμπεριελήφθη 
στον κατάλογο των κυρώσεων των ΗΠΑ.

Κυρώσεις σε όσους βοηθούν ρωσι-
κές εταιρείες προετοιμάζει η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή
Κυρώσεις σε όσους βοηθούν ρωσικές εται-
ρείες να αποφύγουν τους περιορισμούς που 
έχουν επιβληθεί στη Μόσχα από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, προετοιμάζουν οι «27» και η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, στοχεύοντας «φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, οντότητες ή/και φορείς» που διευκο-
λύνουν την παράκαμψη των κυρώσεων της ΕΕ.
Στο πλαίσιο του νέου πακέτου κυρώσεων κατά 
της Ρωσίας η ΕΕ θα βάλει στο στόχαστρό της 
ακόμα και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα (εκτός ΕΕ) και 
τα οποία εισάγουν ρωσικά προϊόντα, αποκρύ-
πτοντας την χώρα προέλευση ή εξάγουν προϊό-
ντα στην Μόσχα, τα οποία η ΕΕ θεωρεί ως «απα-

γορευμένα».
Ωστόσο θεωρείται μάλ-
λον απίθανο η ΕΕ να προ-
χωρήσει τόσο μακριά όσο 
οι Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής και να επιβά-
λει δυσβάσταχτες δευτε-
ρογενείς κυρώσεις, όπως 
για παράδειγμα την απο-
κοπή ορισμένων εταιρειών 
από το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα. Το πλέον πιθανό σενάριο είναι οι 
κυρώσεις της ΕΕ σε φυσικά και νομικά πρό-
σωπα ακόμα και τρίτων χωρών, να αφορούν 
σε πάγωμα των περιουσιακών τους στοιχείων 
που βρίσκονται στην ΕΕ ή ακόμα και στην 
απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ σε φυσικά 
πρόσωπα που βοηθούν τη Μόσχα να παρα-
κάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις. Μια τέτοια 
«απειλή» θεωρείται ότι θα λειτουργήσει απο-
τρεπτικά για όποιες ευρωπαϊκές εταιρείες 
συνεργάζονται ή ενδέχεται να συνεργαστούν 
με νομικά και φυσικά πρόσωπα που παρακά-
μπτουν, εμμέσως, τις ευρωπαϊκές κυρώσεις 
κατά της Μόσχας.

Ή
θελε αρχικά να καταστήσει τη 
Σαουδική Αραβία «παρία», στη 
συνέχεια επιχείρησε μια προ-
σέγγιση τον Ιούλιο… Ο πρόε-

δρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ζεματισμέ-
νος από τις αποφάσεις του Ριάντ για τη 
μείωση της παραγωγής πετρελαίου, ύψω-
σε τους τόνους εναντίον του βασιλείου.
«Θα υπάρξουν συνέπειες για όσα έκαναν, 
με τη Ρωσία», απείλησε ο Μπάιντεν την 
Τρίτη, σε συνέντευξη που παραχώρησε 
στο CNN, χωρίς να διευκρινίσει ποιες θα 
είναι αυτές.
Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν 
στην πρόσφατη απόφαση του ΟΠΕΚ+ να 
μειώσει την παραγωγή, κάτι που μπορεί 
να εκτοξεύσει και πάλι την τιμή του πετρε-
λαίου – και κατά συνέπεια να γεμίσουν τα 
ταμεία της Ρωσίας, η οποία βασίζεται στις 
πωλήσεις υδρογονανθράκων για να χρη-
ματοδοτήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.
«Δεδομένων των πρόσφατων γεγονότων 
και των αποφάσεων του ΟΠΕΚ+, ο πρόε-
δρος πιστεύει ότι θα έπρεπε να επανεξε-
τάσουμε τη διμερή σχέση με τη Σαουδική 
Αραβία», δήλωσε νωρίτερα ο Τζον Κέρ-
μπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνι-
κής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.
«Το βασίλειο απορρίπτει κάθε διαταγή», 
έγραψε το ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας 
στο Twitter, προσθέτοντας ότι το Ριάντ 
εργάζεται «για να προστατεύσει την 
παγκόσμια οικονομία από την αστάθεια 
της πετρελαϊκής αγοράς».
Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι δεν 
υπήρχε κάποιος λόγος στην αγορά για να 
μειωθεί η παραγωγή πετρελαίου, απορ-
ρίπτοντας τον ισχυρισμό του Ριάντ ότι η 
απόφαση ήταν «καθαρά οικονομική». «Το 
σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών 
μπορεί να προσπαθήσει να χειραγωγήσει 

ή να εκτρέψει την προσοχή, όμως τα γεγο-
νότα είναι απλά», ανέφερε ο Κέρμπι στην 
ανακοίνωσή του. Υποστήριξε επίσης ότι 
άλλες χώρες μέλη του ΟΠΕΚ+ είπαν ιδι-
αιτέρως στις ΗΠΑ ότι «αισθάνθηκαν ότι 
εξαναγκάστηκαν να στηρίξουν» την πρό-
ταση της Σαουδικής Αραβίας.
Οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να παρακο-
λουθούν κάθε ένδειξη για τη στάση (του 
Ριάντ) όσον αφορά την ρωσική επιθετικό-
τητα στην Ουκρανία», πρόσθεσε ο Κέρ-
μπι σε μια σπάνιας οξύτητας ανακοίνωση, 
όπου κατηγορεί τη Σαουδική Αραβία ότι 
πήρε «λανθασμένη κατεύθυνση».
Ο Τζο Μπάιντεν «είναι έτοιμος να εργα-
στεί με το Κογκρέσο για να εξετάσουν 
ποια θα πρέπει να είναι η σχέση» των δύο 
χωρών, διαβεβαίωσε.
Ο Μπάιντεν ταξίδεψε τον Ιούλιο στη 
Σαουδική Αραβία και συναντήθηκε με τον 
πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν 
μολονότι προεκλογικά έλεγε ότι θέλει να 
καταστήσει το Ριάντ «παρία» του κόσμου, 
λόγω της δολοφονίας του Σαουδάραβα 
δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.
Ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερι-
κών Φαϊσάλ μπεν Φαρχάν είπε την Τρίτη 
στο κανάλι Al Arabiya ότι η μείωση της 
παραγωγής εκ μέρους του ΟΠΕΚ+ συνι-
στά μια «καθαρά οικονομική απόφαση» 
την οποία έλαβαν ομόφωνα τα μέλη του 
Οργανισμού.
Η απόφαση αυτή ωστόσο προκάλεσε 
κύμα αντιδράσεων στην Ουάσινγκτον 
και ιδίως μεταξύ των μελών του Δημο-
κρατικού κόμματος. Ο γερουσιαστής 
Μπομπ Μενέντεζ, ο επικεφαλής τη ισχυ-
ρής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 
της Γερουσίας, απείλησε μάλιστα την Δευ-
τέρα ότι θα μπλοκάρει μελλοντικές πωλή-
σεις όπλων στη Σαουδική Αραβία.

Μπάιντεν κατά Σαουδικής Αραβίας: Θα 
υπάρξουν συνέπειες για όσα έκαναν με τη 
Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Λονδίνο: Βρετανός επιχειρηματίας 
συνελήφθη γιατί βοηθούσε Ρώσο 
ολιγάρχη να παρακάμψει τις κυρώσεις 
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Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν, 
ενώ ο 19χρονος έπεσε νεκρός 
από την ανταλλαγή πυρών - 
Καταζητούνταν σε σχέση με 
κατηγορίες για φόνο και τουλάχιστον 
δύο ένοπλες ληστείες

Π
υρ κατά αστυνομικών άνοιξε ένας 
19χρονος στη Φιλαδέλφεια των 
Ηνωμένων Πολιτειών, όταν τους 
είδε να τον πλησιάζουν με ένταλ-

μα σύλληψης στο σπίτι που βρισκοταν, με 
αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις εξ αυ-
τών, ενώ ο νεαρός σκοτώθηκε από τα πυρά 
που ανταπέδωσαν τα όργανα της τάξης.
Ο 19χρονος καταζητείτο σε σχέση με κατη-
γορίες για φόνο τον Αύγουστο και τουλά-
χιστον δύο ένοπλες ληστείες τα τελευταία 
δύο χρόνια, ανέφερε η αστυνομία.
«Όταν οι ειδικές δυνάμεις πλησίασαν τον 
χώρο και προσπάθησαν να αναφέρουν πως 
έχουν στην κατοχή τους ένταλμα σύλληψης, 

ο ύποπτος άνοιξε πυρ εναντίον τους από 
την πόρτα και από το παράθυρο. Οι αστυ-
νομικοί κατάφεραν να μπουν στο εσωτε-
ρικό και εκεί δέχθηκαν και πάλι πυρά από 
το ίδιο πρόσωπο, με αποτέλεσμα ένας 
αστυνομικός να τραυματιστεί στο πόδι, 
ένας άλλος στον μηρό και ένας τρίτος στο 
στήθος, αφού μια σφαίρα εξοστρακίστηκε 
από το αλεξίσφαιρο γιλέκο του... Ανταπέ-
δωσαν τα πυρά, χτυπώντας τελικά τον ύπο-
πτο», δήλωσε εκπρόσωπος των αστυνομι-
κών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Όταν ο ύποπτος προσπάθησε να διαφύγει 
από την πίσω πόρτα, ακολούθησε ανταλ-
λαγή πυροβολισμών στο πίσω μέρος του 
σπιτιού, κατά την οποία οι ειδικές δυνά-
μεις τραυμάτισαν θανάσιμα τον 19χρονο, 
ανέφερε η αστυνομία. Μεταφέρθηκε στο 
νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν 
τον θάνατό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νοσοκομείο 
μεταφέρθηκαν και αστυνομικοί των δυνά-
μεων επιβολής του νόμου.

Η πρώτη ανοιχτά γκέι εκπρόσωπος 
Τύπου του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-
Πιερ μίλησε για την ιστορία της με 
αφορμή την Εθνική Ημέρα Coming 
Out

Η 
εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού 
Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ (Karine 
Jean-Pierre) αφιέρωσε λίγα λεπτά 
κατά τη διάρκεια της ενημέρω-

σης Τύπου για να μοιραστεί την ιστορία της, 
προς τιμήν της Εθνικής Ημέρας Coming Out.
«Όπως πολλοί στην LGBTQ+ κοινότητα, το 
«να βγεις έξω» δεν ήταν εύκολο πράγμα», 
είπε η Ζαν-Πιερ, η πρώτη ανοιχτά γκέι που 
ανέλαβε τον ρόλο της εκπροσώπου Τύπου. 

«Η οικογένειά μου ήταν παραδοσιακή και 
συντηρητική. Το ότι είμαι ομοφυλόφιλη 
στην οικογένειά μου δεν ήταν κάτι που ανέ-
φερες δυνατά ή γιόρταζες. Αλλά η οικογέ-
νειά μου, όπως πολλές οικογένειες, απο-
δέχτηκε αυτό που ήμουν. Αυτό που αγα-
πούσα δεν άλλαξε το ποια ήμουν ως άτομο. 
Δεν άλλαξε τα πράγματα που μου άρεσαν να 
κάνω και δεν άλλαξε τους στόχους που είχα 
για τη ζωή μου», είπε.
Ως πρόσωπο της κυβέρνησης Μπάιντεν, η 
Ζαν-Πιερ έχει ένα ισχυρό βήμα για τη διά-
δοση σημαντικών μηνυμάτων στον κόσμο 
και το μήνυμά της ήταν μία απόδειξη στους 
Αμερικανούς ενός ζωντανού παραδείγμα-
τος επιτυχημένου ατόμου της LGBTQ+ κοι-
νότητας.

διεθνή νέα

ΗΠΑ: 19χρονος άνοιξε πυρ κατά 
αστυνομικών όταν τους είδε να τον 
πλησιάζουν με ένταλμα σύλληψης

Εκπρόσωπος Λευκού Οίκου: 
«Την ομοφυλοφιλία μου δεν την 
γιορτάζαμε στην οικογένεια»

Της είπε πως είναι αστροναύτης 
και της απέσπασε €30.000 «για να 
γυρίσει στη Γη και να παντρευτούν» 

Α
κριβά φέρεται να πλήρωσε 
μία γυναίκα από την Ιαπωνία 
τον... υπεργαλαξιακό έρωτα 
καθώς επιτήδειος που της πα-

ρουσιάστηκε ως Ρώσος αστροναύτης ο 
οποίος εργάζεται στον Διεθνή Διαστη-
μικό Σταθμό κατάφερε να της αποσπά-
σει πάνω από 30.000 ευρώ.
Ο άνδρας είπε στη γυναίκα, που ζει 
στην πόλη Higashiomi, ότι την αγα-
πούσε και ήθελε να την παντρευτεί, 
αλλά για να επιστρέψει από το Διά-
στημα και να τη συναντήσει στην Ιαπω-
νία, χρειαζόταν να του στείλει χρήματα 
για «να πληρώσει τα τέλη προσγείω-
σης».
Σύμφωνα με την ιαπωνική εφημερίδα 
Yomiuri Shimbun, μεταξύ 19 Αυγού-
στου και 5 Σεπτεμβρίου, η γυναίκα του 
έστειλε πάνω από 30.000 ευρώ.
Ο ι  δυο τους  γ νωρίσ τ ηκαν  σ το 
Instagram στις 28 Ιουνίου. Της είπε 
ότι εργαζόταν στον Διεθνή Διαστημικό 
Σταθμό, σύμφωνα με το Newsweek. 

Με την πάροδο του χρόνου, ο άντρας 
άρχισε να εκφράζει τα «συναισθήματά» 
του απέναντί   της, στέλνοντάς της μηνύ-
ματα όπως: «Θέλω να ξεκινήσω τη ζωή 
μου στην Ιαπωνία» και: «Ακόμα κι αν 
το πω 1000 φορές, δεν θα το καταλάβω 
αυτό, αλλά θα συνεχίσω να το λέω. Σ’ 
αγαπώ».
Όταν ο επιτήδειος συνέχισε να επιμένει 
να του στείλει περισσότερα χρήματα, 
το θύμα υποψιάστηκε πως πρόκεται για 
απάτη και ειδοποίησε την αστυνομία.
«Οι ρομαντικές απάτες χρησιμοποι-
ούν συναισθηματική χειραγώγηση για 
να εξαπατήσουν τα θύματα να στεί-
λουν χρήματα ή να εκτελέσουν κάποια 
άλλη παράνομη δραστηριότητα. Συνή-
θως ξεκινούν στο διαδίκτυο, είτε μέσω 
μιας εφαρμογής γνωριμιών ή μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε στο 
Newsweek ο Paul Bischoff, συντάκτης 
της Comparitech και τακτικός σχολια-
στής σε θέματα κυβερνοασφάλειας και 
απορρήτου σε διεθνή μέσα.
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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

Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να 
«αγκαλιάσουν» την μοναδικότητά 

τους

Μ
ία από τις πιο εκπληκτικές 
πτυχές στην ανατροφή των 
παιδιών, είναι να τα βλέπε-
τε να μεγαλώνουν από μι-

κρά και τρυφερά βρέφη σε χαρούμενα 
παιδιά γεμάτα ιδέες, απόψεις, προτιμή-
σεις και στυλ. Ναι, μερικές φορές μπο-
ρεί να εύχεστε να μπορούσατε να γυρί-
σετε πίσω τον χρόνο για να το νανουρί-
σετε στην αγκαλιά σας αλλά δεν υπάρχει 
καλύτερο δώρο από το να το βλέπετε να 
μεγαλώνει και να εξελίσσεται στον δικό 
του μοναδικό εαυτό.
Όλα τα παιδιά είναι μοναδικά με τον 
δικό τους τρόπο και ένα από τα πιο 
σημαντικά μας καθήκοντα ως γονείς 
είναι να να καλλιεργούμε εκείνες τις ιδι-
ότητες στα παιδιά μας που τα κάνουν 
αυτό ακριβώς που είναι. Δεν είναι τόσο 
εύκολο όσο ακούγεται, ειδικά επειδή η 
καθημερινότητα είναι γεμάτη προκλή-
σεις.
Ωστόσο, με πολλούς τρόπους, είναι πιο 
απλό από ό,τι νομίζουμε και τα οφέλη 

για τα παιδιά άπειρα.

Πώς να βοηθήσετε το παιδί να 
αγκαλιάσει τη μοναδικότητά του
Η καλλιέργεια του αληθινού χαρακτήρα 
του παιδιού σας είναι στην πραγματικό-
τητα πιο εύκολη από ό,τι νομίζετε. Το να 
γαλουχήσετε τον πραγματικό του εαυτό 
σημαίνει να κάνετε πίσω και να το αφή-
σετε να λάμψει γι’ αυτό που πραγματικά 
είναι.

Δώστε το δικαίωμα επιλογής
Ναι, μπορεί να έχετε φανταστεί το 
παιδί σας να παίζει πιάνο ή μπάσκετ, 
αλλά μερικές φορές αυτό που φαντα-
ζόσασταν για το παιδί σας δεν είναι εκεί 
που το οδηγεί η καρδιά του. Κάθε παιδί 
έχει τα δικά του μοναδικά ταλέντα, χαρί-
σματα και ενδιαφέροντα.
Επιτρέψτε τους την αυτονομία να βρουν 
τις εξωσχολικές δραστηριότητες που 
ταιριάζουν στο στυλ τους.

Αφήστε το να επιλέξει τι θα φορέ-

σει
Αυτό φαίνεται να είναι δύσκολο αλλά 
στην πραγματικότητα αν του προσφέ-
ρετε μερικές επιλογές μπορείτε να γλι-
τώσετε πολύτιμο χρόνο. Αλλά ένας 
απλός τρόπος για να αφήσετε τη μοναδι-
κότητα του παιδιού σας να λάμψει είναι 
να του δώσετε λόγο στην επιλογή της 
γκαρνταρόμπας του.
Κάθε παιδί έχει το δικό του προσωπικό 
στυλ και το να το αφήνετε να ντύνεται 
μόνο του είναι ένας πολύ καλός τρόπος 
για να προωθήσετε τη θετική αυτοέκ-
φραση.

Ενθαρρύνετε την αυτονομία του 
σώματος
Το σώμα του παιδιού σας ανήκει στο 
ίδιο και μόνο στο ίδιο. Αυτό είναι ένα 
ισχυρό μάθημα, όχι μόνο για να καλλι-
εργήσετε την μοναδικότητα του παιδιού 
αλλά και για να διασφαλίσετε την προ-
στασία της προσωπικής του ασφάλειας.
Όσο το δυνατόν περισσότερο, αφήστε 

το παιδί σας να αποφασίσει τι συμβαί-
νει στο σώμα του, προτείνοντας του 
πότε και τι να φάει, πότε να ντυθεί και τι 
να βάλει, με ποιους φίλους του να βγει, 
δίνοντάς του συμβουλές ώστε να κατα-
νοήσει την συνέπεια της κάθε επιλογής.
Εξηγήστε του δηλαδή γιατί είναι σημα-
ντικό μια κρύα ημέρα να φορέσει φού-
τερ, δίνοντας του την ευκαιρία να επιλέ-
ξει ποιο από όλα θα φορέσει.

Ασφαλής χώρος έκφρασης
Δώστε στο παιδί σας έναν ασφαλή χώρο 
για να εκφράσει τα συναισθήματά του. 
Αν κάτι στενοχωρεί το παιδί σας, όσο 
παράλογο κι αν σας φαίνεται, θέλετε 
πάντα το παιδί σας να ξέρει ότι παίρ-
νετε τα συναισθήματά του σοβαρά και 
ότι είστε εκεί για να το ακούσετε και να 
το στηρίξετε.
Όλα αυτά, επειδή μεγαλώνοντας είναι 
πιθανό να κλάψουν ή να ταραχθούν για 
σημαντικούς λόγους και τότε θέλετε το 
παιδί σας να νιώσει ότι είστε ένα ασφα-
λές άτομο για να μοιραστεί τα συναι-
σθήματά του.

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;

Μ
πορεί να κινείται με αμαξίδιο 
από μικρό παιδί, ωστόσο, 
ξεπερνάει όλες τις δυσκολί-
ες και χαίρεται τη μητρότη-

τα, όσο δύσκολη και αν είναι για όλες τις 
γυναίκες.
«Κάποτε, στο σχολείο, μας έδωσαν κάτι 
κούκλες να τις προσέχουμε για μια εβδο-
μάδα σαν να ήταν αληθινά μωρά. Στο 
τέλος, έπρεπε να γράψουμε μια έκθεση για 
την εμπειρία μας.
“Θα ήθελα πολύ να έχω δικά μου παιδιά 
μια μέρα”, είχα γράψει, “αλλά δεν ξέρω αν 
θα μου το επιτρέψουν”. Βλέπετε, ζω από 
μικρή πάνω σε ένα αμαξίδιο και οι περιο-
ρισμοί ήταν αυτοί που καθόριζαν τη ζωή 
μου, τότε. Ο δάσκαλος ξαφνιάστηκε και με 
πήρε παραδίπλα. “Τι θα πει αν θα σου το 
επιτρέψουν;”, μου είπε, “εσύ μην επιτρέ-
ψεις σε κανέναν να σου πει ότι δεν μπορείς 
να κάνεις κάτι. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνεις 
καταπληκτική μαμά.”
Μου έδωσε φτερά εκείνη τη μέρα, αλλά 
μεγαλώνοντας διατηρούσα τις αμφιβολίες 
μου για το κατά πόσο θα μπορούσα να 
γίνω κι εγώ μαμά σαν κι αυτές που έβλεπα 
και καμάρωνα στις βόλτες μου στο πάρκο. 
Δεν είχα και κάποιες ανάλογες εικόνες, όχι 
στη γειτονιά μου – αυτό θα ήταν εξαιρε-
τικά σπάνιο – αλλά σε μια ταινία έστω, να 
δω μια γυναίκα να το καταφέρνει.
Το διαδίκτυο όμως μου άνοιξε κάπως το 
βλέμμα μου στον κόσμο κι έτσι έπεσα 
πάνω σε γυναίκες σαν κι εμένα που 
έβλεπα ότι τα κατάφερναν μια χαρά ως 
μαμάδες, χωρίς να ωραιοποιούν ή να απο-
κρύπτουν τις δυσκολίες.
Πήρα, λοιπόν, θάρρος και να ‘μαι, έχω 
πλέον ένα αγοράκι 10 μηνών και μια ολο-
καίνουργια ζωή, σαν κι αυτή που ονειρευ-
όμουνα, ανοίγεται μπροστά μου.
Τις προάλλες, έβλεπα τον μικρούλη να 
παίζει με το ζυμάρι στην κουζίνα, να τα 
κάνει χάλια και να μην τον προλαβαίνουμε 
και αναρωτήθηκα πως είναι δυνατόν να 
είχα μια τόσο ωραιοποιημένη εικόνα της 
μητρότητας. Παρ’ ότι οι δυσκολίες για 
μένα ήταν περισσότερες, έπεσα μια χαρά 
στην παγίδα της άσπιλης εικόνας μιας 
χαρούμενης καθημερινότητας κι ενός 
χάους που στο τέλος τακτοποιείται μόνο 
του. Βέβαια, όταν έμεινα έγκυος τρομο-
κρατήθηκα όσο ποτέ. Ήξερα ότι το θέλω, 
αλλά ξαφνικά δεν ήξερα αν θα τα κατα-
φέρω… αμφέβαλλα για τον εαυτό μου και 
θυμήθηκα ξανά εκείνον τον δάσκαλο και 
τα λόγια του.
Τελικά , έγινα μαμά και κατάλαβα από 
πρώτο χέρι πως η μητρότητα είναι μια 
δύσκολη υπόθεση κι έχει πολλές σκοτει-

νές στιγμές για όλες μας. Είναι καλό αυτό 
όμως, γιατί την κάνει αληθινή ως εμπει-
ρία, γήινη και οικεία, αφού κανείς δεν 
πιστεύει πραγματικά ότι η ζωή είναι μόνο 
χαρούμενες και χαλαρές στιγμές.
Ο μικρούλης μου λοιπόν, με εξουθενώ-
νει απίστευτα κάθε μέρα, αλλά με γεμί-
ζει ταυτόχρονα και με αστείρευτη χαρά. 
Τον βλέπω να εξελίσσεται και είναι σα να 
βλέπω ένα θαύμα να ξετυλίγεται μπροστά 
μου – ακόμη κι όταν δε βλέπω απ’ την κού-
ραση…
Απ’ την άλλη, βέβαια είναι και το γεγονός 
πως, όπως και να το κάνουμε δεν είμαι μια 
συνηθισμένη μαμά. Για τον κόσμο, κάνω 
κάτι πραγματικά αξιοθαύμαστο, αλλά και 
περίεργο ταυτόχρονα, σαν να είμαι ισορ-
ροπιστής και περιμένουν να δουν πόσο θα 
μείνω πάνω στο σχοινί. Για μένα, η δυσκο-
λία έγκειται ότι ο κόσμος της μητρότητας 
δεν είναι εξαρχής φτιαγμένος για μαμάδες 
σε αμαξίδιο, οπότε έπρεπε να προσαρμο-
στώ σε πολλά πράγματα – νομίζω πως το 
έχω καταφέρει αρκετά καλά.
Το καλό είναι πως για τον γιο μου δεν είμαι 
διαφορετική. Είμαι απλώς η μαμά του. 
Οπότε, μπορεί να κάνουμε κάποια πράγ-
ματα διαφορετικά και πιο μπελαλίδικα απ’ 
ότι με τον μπαμπά του – π.χ. το πώς μπαί-
νουμε στο αυτοκίνητο – αλλά αυτή είναι 
η δική μας μοναδική “φάση” με όλες τις 
μικρές της ιδιαίτερότητες.
Εν τέλει, έχω καταφέρει να ξεπεράσω τους 
φόβους μου και να νιώθω σίγουρη ότι θα 
είμαι μια καλή μητέρα για τον μικρό μου. 
Και γι’ αυτό είμαι περήφανη».

«Από μικρή ζω πάνω σε ένα 
αναπηρικό αμαξίδιο, αλλά τα 

κατάφερα και έγινα μια καλή μαμά»
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υγεία

Η 
χοληστερόλη είναι απα-
ραίτητο να διατηρείται 
σε φυσιολογικές τιμές, 
καθώς οι υψηλές τιμές 

της και ιδιαίτερα της κακής LDL 
χοληστερόλης μπορεί να οδηγή-
σουν σε σοβαρούς κινδύνους για 
την υγεία - Πώς θα το επιτύχουμε 
αυτό μέσω της διατροφής
Στον κοινό νου, η χοληστερόλη 
έχει συχνά κακή έννοια, αφού 
συνειρμικά συνδέεται με κινδύ-
νους και προβλήματα υγείας. Στην 
πραγματικότητα, ωστόσο, πρό-
κειται για μια ουσία απαραίτητη 
για τον οργανισμό, καθώς συμ-
βάλλει στο σχηματισμό της 
κυτταρικής μεμβράνης, των 
ορμονών και άλλων ουσιών.
Η υψηλή χοληστερόλη απο-
τελεί καθοριστικό παρά-
γοντα κινδύνου για την 
εμφάνιση καρδιαγγεια-
κών παθήσεων, αυξάνο-
ντας τις πιθανότητες πρό-
κλησης στεφανιαίας νόσου, 
εγκεφαλικού επεισοδίου και 
περιφερικής αγγειοπάθειας. 
Επιπλέον, η παχυσαρκία 
είναι συχνά απόρροια της 
υψηλής χοληστερόλης στο 
αίμα, ενώ πρόσφατα ερευ-
νητικά ευρήματα συσχέτισαν 
τα υψηλά επίπεδα χοληστερό-
λης με την επιδείνωση των 
συμπτωμάτων των ιογενών 
λοιμώξεων, όπως η γρίπη.
Για όλους τους παραπάνω 
λόγους, είναι εξαιρετικά σημα-
ντικό να διατηρούμε τις τιμές 
της χοληστερόλης εντός του 
ενδεδειγμένου πλαισίου. Ο τρό-
πος είναι απλός: Έξυπνες διατρο-
φικές επιλογές μπορούν να μας 
εξασφαλίσουν τα επιθυμητά επί-
πεδα χοληστερόλης, διασφαλίζο-
ντας την καλή υγεία της καρδιάς.
Ποια είναι η ιδανική διατροφή 
για τη ρύθμιση της χοληστερό-
λης;
Παρ’ ότι δεν υφίσταται μία, καθο-
λική απάντηση στο ερώτημα 
αυτό, τα επιστημονικά δεδο-
μένα φαίνεται να δείχνουν προς 
μια κατεύθυνση: Τη χορτοφα-
γική διατροφή. Αυτή η επιλογή, 
ωστόσο, δεν είναι εύκολη για 

όλους. Δεν χρειάζεται, όμως, να 
αποθαρρύνονται, καθώς οι ειδι-
κοί επισημαίνουν ότι υπάρχει μία 
ακόμη ιδανική επιλογή, η μεσο-
γειακή διατροφή.
Για πολλούς, η μεσογειακή δια-
τροφή αποτελεί το καλύτερο και 
πιο ωφέλιμο διατροφικό πρό-
τυπο που υπάρχει. Δεν υπάρχει 
αυστηρός ορισμός για το τι πρέ-
πει να περιλαμβάνεται σε αυτή, 
σε γενικές γραμμές, όμως, σημαί-
νει:
1. Η πλειονότητα των ημε-

ρησίως προσλαμβανόμε-
νων θερμίδων πρέπει να 

προέρχεται από φυτι-
κές πηγές και κυρίως 
φρού τα,  λαχαν ικά, 

δημητριακά, φασόλια, 
ξηρούς καρπούς και 
σπόρους

2. Το ελαιόλαδο πρέπει να 
προτιμάται ως κύρια 

πηγή λίπους, αντικα-
θιστώντας άλλα λίπη 
και έλαια

3. Ενδεικνύεται η 
κατανάλωση τυριού ή/

και γιαουρτιού χαμηλών 
λιπαρών καθημερινά

4. Κατανάλωση ψαριών 
τουλάχιστον 1 – 2 
φορές την εβδομάδα

5. Περιορισμός επεξεργα-
σμένων τροφίμων

6. Κατανάλωση αλκοόλ με 
μέτρο, που σημαίνει 
όχι περισσότερα από 
δύο ποτά την ημέρα για 

τους άνδρες και ένα για 
τις γυναίκες

Επιπροσθέτως, εάν θέλετε να 
διατηρήσετε ένα επιθυμητό 
βάρος, θα πρέπει να λαμβά-
νετε μόνο τόσες θερμίδες όσες 
καίτε κάθε μέρα. Εάν πρέπει να 
χάσετε βάρος, τότε οι θερμίδες 
που καταναλώνετε καθημερινά 
θα πρέπει να είναι λιγότερες από 
αυτές που καίτε.
Παράλληλα, εάν θέλετε να εξα-
σφαλίσετε μέγιστα αποτελέ-
σματα, συνδυάστε τη σωστή δια-
τροφή με τουλάχιστον 30 λεπτά 
άσκησης μέτριας έντασης ημερη-
σίως, όπως γρήγορο περπάτημα.

Χοληστερόλη: Η καλύτερη 
διατροφή για να τη 
μειώσετεΜ

όλις ξυπνήσατε έχοντας απολαύσει έ-
ναν ήρεμο και αδιατάρακτο ύπνο; Τότε 
διαβάστε τα κέρδη που αποκομίσατε. 
Οι έρευνες αποκαλύπτουν ότι ο καλός 

ύπνος μας γεμίζει οφέλη. Ας δούμε λοιπόν ποια εί-
ναι αυτά  Πόσα οφέλη αποκομίζει ο οργανισμός μας 
όταν ο ύπνος μας είναι επαρκής, αδιατάρακτος και 
απολαυστικός; Πολλά είναι η απάντηση και πλήθος 
ερευνών το τεκμηριώνουν. Ας δούμε λοιπόν τι κερ-
δίζουμε.

Ρυθμισμένο βάρος
Όσο καλύτερα κοιμόμαστε τόσο λιγότερες οι ατα-
σθαλίες στη διατροφή μας. Πολυάριθμες έρευνες 
συσχετίζουν την έλλειψη ύπνου με την ανεξέλεγκτη 
κατανάλωση φαγητού και μάλιστα πρόχειρου και 
πλούσιου σε «κακά» λιπαρά, αναδεικνύοντας έναν 
σαφή συσχετισμό ανάμεσα στον ανεπαρκή ύπνο και 
την παχυσαρκία. Μια εξήγηση γι’ αυτό το φαινόμενο 
αποδίδεται στην ορμονική ανισορροπία που προκαλούν στον οργανισμό οι λίγες ώρες ύπνου, μειώνοντας τα 
επίπεδα της ανορεξιογόνου ορμόνης λεπτίνης και αυξάνοντας εκείνα της ορεξιογόνου γκρελίνης.

Καλύτερη διάθεση
Χωρίς καμία αμφιβολία ο επαρκής ύπνος είναι ο καλύτερος ρυθμιστής της διάθεσης. Αντιθέτως η έλλειψη 
ύπνου έχει συσχετιστεί με υπερδιέγερση της αμυγδαλής της περιοχής εκείνης του εγκεφάλου που σχετίζεται 
με την ανταπόκρισή μας σε αρνητικές και δυσάρεστες εμπειρίες. Επίσης στη διάρκεια του ύπνου οι νευροδι-
αβιβαστές του στρες είναι σε ύφεση γεγονός που συντελεί στην καλύτερη διάθεση και ηρεμία. Δυνατή άμυνα 
και καλύτερη υγεία Όσο εμείς κοιμόμαστε το ανοσοποιητικό μας σύστημα δουλεύει με εντατικούς ρυθμούς. 
Τι κάνει;  «Φακελώνει» κάθε παθογόνο εισβολέα, καταγράφει,  επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα 
του με σκοπό την ενίσχυση της άμυνας. Γι’ αυτό ο ύπνος είναι σημαντικός για την ανάρρωση σε περίπτωση 
ίωσης, αλλά και για την δυνατή και απρόσβλητη άμυνατου οργανισμού. Οι επαρκείς ώρες ύπνου απομακρύ-
νουν πολλά δεινά υγείας από τον οργανισμό μας. Οι έρευνες έχουν συσχετίσει τις ανεπαρκείς ώρες ύπνου με 
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη, υπέρταση και καρδιαγγειακά νοσήματα.

Ενισχυμένη μνήμη
Μετά από έναν χορταστικό ύπνο ενισχύεται η ικανότητα μάθησης και μνήμης. Πρόκειται για μια αποδεδειγ-
μένη δράση του ύπνου που έχει φανεί ότι βοηθά στη συγκράτηση των αναμνήσεων από γεγονότα και δεδο-
μένα.

Αντιγήρανση και λίμπιντο
Ο ύπνος είναι η πιο αποτελεσματική φροντίδα για το δέρμα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ενισχύεται η ανα-
πλαστική ικανότητα του δέρματος και επανορθώνονται οι φθορές που σημειώθηκαν στη διάρκεια της ημέ-
ρας. Όσο για την ερωτική διάθεση οι λίγες ώρες ύπνου σε άνδρες και γυναίκες έχουν συσχετιστεί με μειωμένη 
λίμπιντο. Από την άλλη μεριά τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι όσοι κοιμούνται καλά και αρκετές ώρες έχουν 
αύξηση της σεξουαλικής επιθυμίας.

Κοιμηθήκατε καλά; Δείτε τα 5 πράγματα 
που κέρδισε ο οργανισμός σας

Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Geriatrics Society υποστηρίζει ότι το ψυχικό 
σθένος, δηλαδή η υιοθέτηση συμπεριφορών που βοηθούν τους ανθρώπους να επανέλθουν ταχύτερα και 
αποτελεσματικότερα μετά από αγχωτικές προκλήσεις που προκύπτουν στη ζωή τους, μπορεί να βοηθήσει 
τα ηλικιωμένα άτομα με διαβήτη τύπου 2 να χρειαστούν λιγότερες νοσηλείες, εξασφαλίζοντάς τους παράλ-
ληλα καλύτερη σωματική λειτουργία, μειωμένη δυσλειτουργία, βελτιωμένη ψυχική ποιότητα ζωής, αλλά 
και μικρότερο κίνδυνο ευπάθειας.
Η νέα μελέτη παρακολούθησε 3.199 ανθρώπους ηλικίας κατά μέσο όρο 72 ετών, με διαβήτη τύπου 2, εκ 
των οποίων το 61% ήταν γυναίκες, για περισσότερο από 14 χρόνια. Οι μελετητές κατέγραψαν στοιχεία για 
τη σωματική λειτουργία των συμμετεχόντων, τα οποία βασίστηκαν είτε σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως η 
ταχύτητα βάδισης και η δύναμη λαβής, αλλά και σε αυτοαναφορές, σχετικά με τα επίπεδα αναπηρίας ή τη 
σωματική ποιότητα ζωής. Μετρήθηκαν επίσης τα πιθανά συμπτώματα κατάθλιψης, αλλά και η ψυχική ποιό-
τητα ζωής. Τέλος, συνυπολογίστηκαν παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν τα αποτελέσματα, όπως η 

ηλικία, το φύλο και η εθνοτική ταυτότητα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέληξαν στο συμπέρασμα η μεγαλύτερη ψυχολογική 

ανθεκτικότητα συσχετίστηκε με χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), λιγότερες 
νοσηλείες, καλύτερη σωματική λειτουργία -χαμηλότερη αυτοαναφερόμενη αναπη-

ρία, καλύτερη σωματική ποιότητα ζωής, μεγαλύτερη ταχύτητα βάδισης, μεγαλύ-
τερη δύναμη λαβής, μικρότερη πιθανότητα αδυναμίας- λιγότερα καταθλιπτικά 

συμπτώματα και καλύτερη ψυχική ποιότητα ζωής.
Το ψυχικό σθένος έδειξε να επηρεάζει ξεκάθαρα το συσχετισμό του πρόσφα-
του ιστορικού νοσηλείας και μετρήσεων όπως η δύναμη λαβής και η αυτοα-
ναφερόμενη αναπηρία. Οι μελετητές επισημαίνουν ότι κάποιοι συσχετισμοί 
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την εθνοτική ταυτότητα.

Λιγότερες νοσηλείες για τους 70ρηδες που 
«αντέχουν» την πίεση και το στρες
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ιστορίες

Οταν η Ελλάδα γλεντούσε στα σκυλάδικα 
Πόθος, λαγνεία, σπασμένα πιάτα και βουνά από γαρίφαλα

Οι ανομολόγητες «αμαρτίες» και οι κρυφές διαστροφές 
της εξουσίας και του απωθημένου, πάνω στην εγχρή-
ματη σεξουαλική πολιορκία...

Σ
ε τρεις λέξεις, μια παλιά, καλή συνάδελφος, «κουλ-
τουριάρα» μάλιστα, που μας είχε ακολουθήσει σε 
σκυλάδικο της Θεσσαλονίκης, είχε καταφέρει να 
περιγράψει την ατμόσφαιρα: «Αυτά τα μαγαζιά μυ-

ρίζουν σπέρμα, χασίσι και ιδρώτα»! Το θυμήθηκα, τώρα, 
που ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μικρή οθόνη η ατμό-
σφαιρα των σκυλάδικων του ’80 (μετά, εκείνο το πρώτο 
είδος έκλεισε τον κύκλο του), με την καθημερινή σειρά 
200 επεισοδίων «Αυτή η νύχτα μένει», στον Alpha (από τη 
Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022).
 

Με έναν τρόπο, ο άνθρωπος που έγραψε το ομότιτλο 
βιβλίο (εκδ. Περίπλους), με βάση τις εμπειρίες και τα βιώ-
ματά του από εκείνα τα σκυλάδικα, ο Θάνος Αλεξανδρής, 
περιγράφει σε λίγες λέξεις ουσιαστικά το ίδιο. Και πολλά 
άλλα, όμως αυτά θα μας τα πει ο ίδιος παρακάτω. 
Το βιβλίο έγινε ταινία, θρυλική, από τον αξέχαστο Νίκο 
Παναγιωτόπουλο, και απέκτησε για σήμα ένα τραγούδι 
παλλαϊκής συγκίνησης, με τον ίδιο τίτλο, από τον Σταμάτη 
Κραουνάκη, με την ερμηνεία της Δήμητρας Παπίου. Το 
«Αυτή η νύχτα μένει», σε νέα εκδοχή από τον δεινό μπου-
ζουκίστα Νίκο Κατσίκη και με τη φωνή της Γιώτας Νέγκα, 
είναι το σήμα και της επικείμενης τηλεοπτικής σειράς – 
όπως είχα γράψει παλαιότερα, μαζί με την ιστορία του. 
Οταν πλησιάζει κάποιος ένα φαινόμενο, συνήθως ξεκινά 
από την ετυμολογία. Την καταγωγή. Σκυλάδικο. Τι είναι 
τούτο; Ποτέ, ποτέ κανένα στόμα δεν το ’βρε και δεν το ’πε 
ακόμα, με ακρίβεια. Εκδοχές υπάρχουν πολλές. Οτι είναι 
η ίδια η τραγουδιστική αγωγή που θυμίζει γαβ γαβ. Οτι 
προήλθε από τους σκύλους που έδεναν έξω από τα σκυ-
λάδικα της ελληνικής περιφέρειας, για να προειδοποι-
ούν όταν ερχόταν η αστυνομία. Εκδοχή που δεν φαίνεται 
να στέκει για τα μαγαζιά που έτσι κι αλλιώς πλήρωναν τη 
συνήθη «προστασία». 
Κρατάω την πιο σοβαρή εκδοχή που καταγράφει ο έγκυ-
ρος Νίκος Σαραντάκος. Σκυλάδικο από τους σκυλάδες, 
τους βαρύμαγκες. Με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη του ’20. 
Οπως είχε καταθέσει και ο ιδιοκτήτης της θρυλικής θεσσα-
λονικιώτικης ταβέρνας-παράγκας «Κούτσουρα», Γιώργος 
Δαλαμάγκας (που μνημονεύεται στο «Μπαξέ Τσιφλίκι» 
του Βασίλη Τσιτσάνη). Στην ίδια εκδοχή φαίνεται να συνη-
γορούσε και ο διακεκριμένος δημοσιογράφος Αλέκος 
Λιδωρίκης, που κατέγραφε στην εφημερίδα «Ακρόπολις», 
το 1935, μια «Αυτοψία σε επαρχιακό σκυλάδικο, παρέα με 
τη Τασίτσα και τη Μαρίκα». Θρυλικό! Ο μελετητής Ηλίας 
Πετρόπουλος φεύγει από τους σκυλάδες και μας μεταφέ-
ρει στα πρώτα σκυλάδικα, που εμφανίστηκαν στις περια-
στικές περιοχές της Θεσσαλονίκης το ’50, ως «αντίδραση 
στη μικροαστική μετεξέλιξη των λαϊκών κέντρων». 
Δεν θα βρούμε, ουσιαστικά, άκρη με την προέλευση. 
Πάμε στο χρονικό πλαίσιο, λοιπόν. Η «Αλλαγή, αλλαγή, 

λαϊκή συμμετοχή» του Ανδρέα Παπανδρέου έστειλε τα 
σκυλάδικα, για τα οποία μιλάμε εδώ, στο απόγειό τους. 
Με το ΠΑΣΟΚ ήρθε η μεγάλη άνθηση. Ειδικά όταν το ίδιο 
κόμμα και ο αρχηγός του φρόντιζαν να απενοχοποιούν το 
λαϊκό τραγούδι, ακόμη και στην πιο… γκλίτερ εκδοχή του 
ή την πιο «περιθωριακή». Την πιο καψούρικη, ας πούμε. 
Μαζί με τις αφειδείς επιδοτήσεις αγροτών της περιφέ-
ρειας, οι οποίες «καίγονταν» –ενίοτε και εν μία νυκτί, που 
λένε– πάνω σε τραπέζια με ουίσκι, σε πρόχειρες παρά-
γκες ή για τα μάτια μιας γυναίκας που δούλευε σε αυτές. 
Οχι πάντα τραγουδώντας. Αλλά και χορεύοντας. Ή απλώς 
περιφέροντας το κορμί της, τονώνοντας την «κονσομα-
σιόν» (την κατανάλωση ποτών, αν θέλετε). Πρώτο κρα-
τούμενο, το χρήμα. Που έρρεε, τότε. Βασική καύσιμη ύλη 

του σκυλάδικου. Δεύτερο, η καψούρα. Και ο καψούρης, 
που έβρισκε πεδίο για το πάθος ή τα πάθη του σε γωνιές 
που δεν «φώτιζε» ο καθωσπρεπισμός της κάθε μέρας. Ή 
της ημέρας. «Το σκυλάδικο στάζει λαγνεία», όπως έγραφε 
στο βιβλίο του, «Ερωτες στη μεταπολίτευση» (εκδ. Τόπος), 
ο Διονύσης Χαριτόπουλος. 
«Η κεντρική ιδέα είναι η καύλα», βάζει το περίγραμμα, 
στην απολαυστική κουβέντα μας, ο Θάνος Αλεξανδρής. 
«Οι της νύχτας χρωστάμε στην άνοδο του Ανδρέα Παπαν-
δρέου την άνθιση του σκυλάδικου. Εκεί, που αρχίζει η 
απομυθοποίηση του πολιτικού τραγουδιού», μού λέει ο 
άνθρωπος που είχε όνειρο να βρεθεί δίπλα στην ιέρεια 
του πολιτικού τραγουδιού της εποχής, Μαρία Δημητρι-
άδη. 
«Μόλις ανεβαίνει ο Ανδρέας, το κοινό έχει χορτάσει μελο-
ποιημένους ποιητές. Ο λαός θέλει να ξεδώσει. Κι αρχίζει, 
ξαφνικά, ένα ξέφρενο πανηγύρι. Τρελαίνεται για ξενύχτι. 
Και, σαν έτοιμος από καιρό, έχει μια λαχτάρα για έρωτα. 
Να πραγματοποιήσει όλες τις φαντασιώσεις του». 
Α, και να τα λέμε κι αυτά, τα μαγαζιά τότε δούλευαν εφτά 
μέρες την εβδομάδα. Και, όπως το είχε θέσει ο Θάνος 
Αλεξανδρής, «η νύχτα ακόμη και στο χειρότερο σκυλά-
δικο ήταν φωταγωγημένη». Σε αυτό το πανηγύρι χωρού-
σαν όλα. «Το ανίερο για την κοινωνία της ημέρας, γίνεται 
καθεστώς στη νύχτα. Σε μια κοινωνία κατά βάση ομοφο-
βική υποδέχονταν με πολλή αγάπη τον Μάριο, μια πρώ-
ιμη ντραγκ κουίν. Υπήρχαν κάτι καψούρια μαζί του… Στο 
σκυλάδικο ήταν έτοιμοι να δεχτούν τα πάντα. Ακόμη και το 
διαφορετικό». Από την κουβέντα μας για τα 30 σκυλάδικα 
που είχε, τότε, η Εθνική Οδός, τα διπλάσια στην Αχαρνών, 
πολλά στη Θηβών, αντίστοιχα στα περίχωρα της Θεσσα-
λονίκης και σε όλη την ελληνική περιφέρεια (ειδικά εκεί 
που «καίγονταν», άνετα, επιδοτήσεις, για τα ροδάκινα 
π.χ., όπως στη Σκύδρα Πέλλας), κρατάω ένα σημαντικό 
στοιχείο, που αφορά τα κορίτσια και τις γυναίκες που δού-
λευαν εκεί: Τη «δημοκρατία»! 
«Οι γυναίκες, όμορφες ή άσχημες, αδύνατες ή το αντί-
θετο, ψηλές ή όχι, γίνονταν ανάρπαστες. Ολες! Δεν χρει-
αζόταν καν να τραγουδάνε, αρκούσε να είναι γυναίκες! 
Βρίσκαμε κοπέλες σε σούπερ μάρκετ ή εργοστάσια, για 

τα μπαλέτα. Κι έπαιρναν νυχτοκάματο, στις αρχές του ’80, 
κάπου 6.000 δραχμές, επί μέσου μισθού 3.000 δραχμών 
τον μήνα! »Δεν ήξεραν χορό ή τραγούδι. Εφτανε το σού-
περ μίνι. Δεν υπήρχε τότε ιδιωτική τηλεόραση ή σόσιαλ 
μίντια. 
Και ο ερχομός ενός μπαλέτου ή μουσικού σχήματος σε μια 
μικρή πόλη ήταν κοσμοϊστορικό γεγονός. Για να πείσεις 
τους μαγαζάτορες έφτανε να τους πεις “έχω τρεις ξεβρά-
κωτες που χορεύουν τσιφτετέλι στα τραπέζια” και η προ-
καταβολή έπεφτε, ατάκα». Ας μην μπούμε σε περιπτωσι-
ολογία καψούρας, που έχει καταγράψει ο Θάνος Αλεξαν-
δρής. Οπως μία πολύ ώριμη και πολύ εύσωμη γυναίκα 
που κυνηγούσε καψούρης εργολάβος οικοδομών και, 
αφού της «ακούμπησε» μια περιουσία, την «κατάφερε» 
στην καρότσα του φορτηγού του, δίπλα στο χαλίκι που 
κουβαλούσε… Ας πάμε σε μια άλλη εικόνα, από τον ίδιο: 
«Τα καψούρια, τις καθημερινές ήταν μόνα τους κι αλώνι-
ζαν. Τα Σαββατοκύριακα ήταν, κάτω στα τραπέζια, με τις 
συζύγους. Και οι κοπέλες έπρεπε να υποδύονται ότι δεν 
τους ξέρουν. Ψιλοάλλαζε και η ενδυμασία και το ρεπερ-
τόριο». 
Οι πιο αγαπημένοι συνθέτες ήταν ο Τάκης Σούκας και ο 
Τάκης Μουσαφίρης. Υπήρχαν και συνθέτες, στην περιφέ-
ρεια κυρίως, που έγραφαν καψούρικα κατά παραγγελία. 
Στο φόρτε τους το «Μυστικέ μου έρωτα» της Κατερίνας 
Στανίση και τα σουξέ της μεγάλης Πίτσας Παπαδοπούλου. 
Ή της Ρίτας Σακελλαρίου. Σε όχι υποχρεωτικά καλόφωνες 
εκδοχές στα σκυλάδικα. 
Υμνοι του σκυλάδικου ήταν ακόμη και παλαιότερα τρα-
γούδια, όπως μου θυμίζει ο συνάδελφος, συγγραφέας και 
μελετητής του λαϊκού τραγουδιού Δημήτρης Ν. Μανιά-
της. «Ας πέθαινες να γλίτωνα», των Γιώργου Μανισαλή και 
Γιώργου Γιαννακόπουλου, που είχε πει η Σωτηρία Μπέλ-
λου το 1951. Ή, το «Απαλλάχτηκα από σένα» του Πάνου 
Μαρίνου (τραγούδι των Γιώργου Μπούρα και Παρα-
σκευής Πολίτου, από το 1974). Και το «Γεννήθηκες για 
την καταστροφή» (1961) του Γρηγόρη Μπιθικώτση, σε 
στίχους Γιάννη Παπαδόπουλου. Σε αντίστοιχες «σκυλάδι-
κες» εκδοχές.  Το πιο συγκινητικό στα σκυλάδικα το εντο-
πίζει όμως ο Θάνος Αλεξανδρής: «Επειδή όλοι έπρεπε να 
συμμετέχουν στη χαρά, στο πανηγύρι της εποχής, γυναί-
κες που είχαν ζήσει στα εκτός σχεδίου και τα παραπήγ-
ματα, ήρθαν στη νύχτα και έζησαν σαν βασίλισσες. Μπο-
ρεί κάποιοι να το θεωρούν γραφικό ή κωμικό…
Ολες, μα όλες, γίνονταν αντικείμενα πόθου, μέσα στη 
«φωταγωγημένη ξεφτίλα», όπως μου την αποκαλεί, μάλ-
λον με τρυφερότητα, ο συγγραφέας του «Αυτή η νύχτα 
μένει». Η «γυναικεία δημοκρατία», που λέγαμε.
Σιγά σιγά έφτασαν να το αγκαλιάσουν ακόμη και οι δια-
νοούμενοι δίχως παρωπίδες. Κάποιοι «θρήνησαν» και το 
τέλος του. Ο πρόωρα χαμένος ποιητής της γενιάς του ’70, 
Γιάννης Βαρβέρης –μου θυμίζει ο Δημήτρης Μανιάτης– 
ήταν ο πρώτος που μίλησε γι’ αυτό. «Το λαϊκό ένστικτο 
θεσμοποιεί λάθη και ιδρύει νέες χρήσεις, τη στιγμή ακρι-
βώς που “παρανομεί”», παρατηρούσε. Και του αφιέρωνε 
στο «Σκυλάδικό» του: «Φίλε το ξέρω / πάντα σ’ άρεσε / το 
σουξεδάκι αυτό / μαζί με το λαρύγγι του / και με το ντε-
κολτέ του. / Λοιπόν απόψε /  μες στο ουίσκι ο συνθεσάιζερ 
/ λιώνει ολοστρόγγυλες τις φαντασίες…». 
Οι άνθρωποι, κυρίως οι γυναίκες, των σκυλάδικων απο-
λάμβαναν μια αίγλη, όχι μόνον τη νύχτα, αλλά και το 
πρωί, έρχεται να μού συμπληρώσει την εικόνα ο Γιώργος 
Μακρής. «Συντελούσε και η σεξουαλική πείνα της επαρ-
χίας εκείνης της εποχής. Ομως, το κυρίαρχο ήταν», κατα-
λήγει ανακαλώντας εμπειρίες του από θεατρικές περιο-
δείες στην ελληνική περιφέρεια, «ότι οι γυναίκες, σε αυτό 
το άσυλο, απολάμβαναν τιμές αυτοκρατορικές». 
Πώς να κλείσει, άραγε, κάποιος αυτό το ταξίδι στο σκυλά-
δικο, που χάθηκε; Δεν βρήκα καταλληλότερη φράση από 
τούτη, του Χρήστου Βακαλόπουλου, που με έναν τρόπο 
μάς αφορά όλους: «Το σκυλάδικο είναι τόσο γνήσιο και 
τόσο περιφρονημένο όσο και τα ένστικτά μας». 
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Α
ν γράφαμε πριν από λίγα χρό-
νια για υποσιτισμένα παιδιά 
στην Ελλάδα, κάποιοι θα μας 
χαρακτήριζαν υπερβολικούς. 

Κι όμως, σ τη σημερινή Ελλάδα της 
βαθειάς οικονομικής κρίσης, της ακρί-
βειας και της εξαθλίωσης, στην Ελλάδα 
του 21ου αιώνα, εκατοντάδες παιδιά 
λιποθυμούν καθημερινά στις σχολικές 
αίθουσες επειδή πεινάνε… 
Η κρίση και οι συνέπειές της (ανασφά-
λεια, ανεργία, οικονομική δυσπραγία 
κ.λπ.) επηρεάζουν την καθημερινότητα, 
αλλά και την ψυχική υγεία των ανθρώ-
πων. Η παροχή υποστήριξης λοιπόν σε 
υπερχρεωμένες οικογένειες κρίνεται 
απαραίτητη. 
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, τα 
νούμερα είναι δραματικά και αποκαλύ-
πτουν το μέγεθος του οικονομικο-κοινω-
νικού προβλήματος στις ελληνικές οικο-
γένειες.
Ειδικότερα, παιδιά που φοιτούν σε νηπι-
αγωγεία και δημοτικά δεν έχουν ούτε τα 
απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Ένα 
κουλούρι ή φρούτο, λίγο γάλα ή χυμό...
Τα άκρως απαραίτητα για την επιβίωση 
και την ανάπτυξη ενός παιδιού έχουν 
πλέον γίνει είδη πολυτελείας. Και πώς 
να μην είναι άλλωστε όταν στις περισσό-
τερες ελληνικές οικογένειες ο ένας ή και 
οι δύο γονείς βρίσκονται χωρίς δουλειά, 
αλλά και εκείνοι που δουλεύουν δυσκο-
λεύονται να τα βγάλουν πέρα. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της στατιστι-
κής υπηρεσίας ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός 
στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο ξεπέρασε 
το 12% και πολλά νοικοκυριά αδυνατούν 
να προσφέρουν στα παιδιά τους βασικά 

αγαθά.
Οι κοινωφελείς οργανισμοί για το παιδί 
υπολειτουργούν λόγω σοβαρής έλλει-
ψης δωρητών μια και οι μέχρι πρότινος 
δωρητές σπανίζουν αφού παλεύουν οι 
ίδιοι να επιβιώσουν κάτω από τις δύσκο-
λες συνθήκες που δημιούργησε η κρίση. 
Σύμφωνα με την υπεύθυνη ιστοσελίδα 
Gold Mum Charity, λειτουργούν σ τη 
χώρα 62 καταγεγραμμένα φιλανθρωπικά 
ιδρύματα, ελληνικά αλλά και παραρτή-
ματα διεθνών ιδρυμάτων. 
Η απανταχού ομογένεια συνεχίζει τη 
συστηματική εκστρατεία με στόχο την 
ανακούφιση και εν ίσχυση των ευπα-
θών κοινωνικών ομάδων. Παρόμοιο 
έργο ανέλαβε εδώ και μερικά χρόνια στο 
Μόντρεαλ η «Μαγική Αποστολή», με 
σκοπό την συμπαράσταση των Παιδικών 
Ιδρυμάτων της Ελλάδας. Με πρωτοβου-
λία της ακούραστης εμπνεύστριας 
κ. Βρισηίδας Μαύρου-Παιδούση και 
με δεκάδες φιλότιμους εθελοντές που 
δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, συνε-
χίζεται η δική μας εκστρατεία για την 
ενίσχυση των μεγάλων ιδρυμάτων που 
ασχολούνται με τα παιδιά. 
Τα ιδρύματα αυτά φιλοξενούν χιλιάδες 
παιδιά προσφέροντας, μεταξύ άλλων, 
συσσίτια, περίθαλψη και πάνω απ’ όλα 
φροντίδα, θαλπωρή και προστασία σε 
καθημερινή βάση. 
Καλούμαστε όλοι μας να τα ενισχύσουμε 
με κάποια τρόφιμα, είδη ρουχισμού, 
σχολικά είδη… Όσα μπορεί ο καθένας.
Την ερχόμενη Κυριακή 16 Οκτωβρίου, 
2022, η Επιτροπή Συμπαράστασης Παι-
δικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας «Μαγική 
Αποστολή», σας προσκαλεί σε γεύμα 
«ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑΣ» γ ια τα παιδιά της 
πατρίδας μας, στην αίθουσα του Ελλη-
νικού Κοινοτικού Κέντρου «Αδριανός 
Μαρής». 
Το «Magic Mission» ευελπιστεί ότι οι 
φίλοι και υποστηρικτές του θα δώσουν 
οικογενειακώς το παρών σ’ αυτή την 
εκδήλωση Αγάπης και Αλληλεγγύης.
Παρόμοιες κοινωφελείς προσπάθειες 
γίνονται στο Τορόντο και σε άλλες πόλεις 
του Καναδά όπου υπάρχει οργανωμένη 
ομογένεια. 
Είναι καθήκον όλων μας να τις στηρί-
ζουμε, γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να 
πεινάει… 

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Ένα γεύμα γεμάτο αγάπη…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Σ
τα τέλη της δεκαετίας του ‘60, δύο άτο-
μα περπατούσαν στο κέντρο του Μο-
νάχου, όταν είδαν μια πινακίδα που έ-
γραφε ότι το 1972, το Μόναχο θα υπο-

δεχθεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες. «Εμείς λες 
να είμαστε εδώ ακόμη τότε;», ρώτησε ο ένας εξ 
αυτών στον άλλον. Οι δύο Έλληνες μετανάστες 
στο Μόναχο όχι μόνο έμειναν ώς το 1972, αλλά 
πέρασαν πολλά χρόνια ώσπου να επιστρέψουν 
και πάλι μόνιμα στην Ελλάδα (ο ένας το 2004 
και ο άλλος το 2006). Στο μεσοδιάστημα, και οι 
δύο εργάστηκαν στην BMW, ένα από τα εργο-
στάσια στη Γερμανία που συνδέθηκαν με την 
ιστορία των Ελλήνων μεταναστών στη χώρα.
«Το χρονικό των Ελλήνων μεταναστών στην 
BMW, 1960-2018» τιτλοφορείται έκδοση 
- αφιέρωμα του ενημερωτικού ομογενεια-
κού οργανισμού του Μονάχου «ΔΟΡΥΦΟ-
ΡΟΣ», που μ’ αυτόν τον τρόπο θέλησε πριν από 
μερικά χρόνια να τιμήσει τους Έλληνες μετανά-
στες και τις Ελληνίδες μετανάστριες που μέσα 
από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες ήρθαν να 
εργαστούν στη Γερμανία, αλλά και να καταγρά-
ψει, μέσα από τις προσωπικές τους μαρτυρίες, 
αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα.
Παιδί γονέων που εργάστηκαν στην BMW, ο 
ιδρυτής του «ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ» Κώστας Τάτσης 
αποφάσισε να καταγράψει την ιστορία των 
Ελλήνων μεταναστών που εργάστηκαν εκεί για 
μια σειρά λόγων που έχουν να κάνουν -μεταξύ 
άλλων- με το γεγονός ότι πρόκειται για ένα 
εργοστάσιο άμεσα συνδεδεμένο διαχρονικά 
με τον Έλληνα μετανάστη στο Μόναχο, την ανα-
γκαιότητα να καταγραφούν αυθεντικές μαρ-
τυρίες και μνήμες των ίδιων των «πρωταγωνι-
στών» αλλά και με το ότι «με την πάροδο του 
χρόνου φαίνεται να απομειώνεται η πραγμα-
τική σημασία και διάσταση των αρχικών κατα-
στάσεων, όπως για παράδειγμα ο αποχωρι-
σμός των μεταναστών από τους οικείους τους 
στην Ελλάδα, οι δυσκολίες της ζωής σε μια 
ξένη και άγνωστη χώρα, οι δύσκολες συνθήκες 
εργασίας, το ανεκπλήρωτο όνειρο της επιστρο-
φής στην πατρίδα».
Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία δια-
θέσιμα από την πλευρά της εταιρείας για τον 
ακριβή αριθμό των Ελλήνων που εργάστηκαν 
σ' αυτήν, αφιέρωμα της βαυαρικής ραδιοφω-
νίας που επικαλείται στοιχεία του τότε προέ-
δρου του συνδικάτου, αναφέρει πως το 1981 
υπήρχαν 1.500 εργαζόμενοι στην BMW Μονά-
χου.

Η υποδοχή στον σιδηροδρομικό 
σταθμό «...με μισό ψητό κοτόπουλο 
κι ένα ψωμάκι semmel»
Όπως αναφέρεται στην έκδοση - αφιέρωμα 
του «ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ», μετά την κρίση της BMW 
στα τέλη της δεκαετίας του '50 άρχισε μια κατα-
πληκτική άνοδος, με αποτέλεσμα η ανάγκη 
για εργατικά χέρια να μην μπορεί να καλυφθεί 
από την εγχώρια αγορά εργατικού δυναμικού 
και η επιχείρηση να αναγκαστεί να απευθυν-
θεί στην Ιταλία και την Ελλάδα. Η πρώτη απο-
στολή Ελλήνων με ετήσιο συμβόλαιο εργασίας 
φτάνει στη Γερμανία τον Ιανουάριο του 1962. 
Οι περισσότεροι από αυτούς παρέμειναν στο 
εργοστάσιο μέχρι και τη συνταξιοδότησή τους. 
Το Τείχος που ανεγέρθηκε το 1961 μείωσε την 
εισροή εργατών από την ανατολική Ευρώπη, 
με αποτέλεσμα οι μετακινήσεις από τη βόρεια 
Γερμανία να μην αρκούν. Έτσι, αναπόφευκτα, η 

μόνη διέξοδος για να λυθεί το πρόβλημα ήταν 
οι μετανάστες από άλλες χώρες, σύμφωνα με 
τον Τρύφωνα Ζουρελίδη ή «Ζούρι», όπως τον 
αποκαλούσαν, ο οποίος βρέθηκε στη Γερμα-
νία για πρώτη φορά το 1957 και ξεκίνησε να 

εργάζεται στο εργοστάσιο το 1965, για να ανέ-
βει στα «ψηλά» γραφεία, ενώ θεωρείται από τα 
πρόσωπα αναφοράς για τους Έλληνες μετανά-
στες που εργάστηκαν στην BMW.
Η υποδοχή των μεταναστών γινόταν οργανω-
μένα ήδη από τον σταθμό. «Πηγαίναμε στον 
σταθμό για να παραλάβουμε τους εργαζόμε-
νους που προορίζονταν για την BMW. Με λεω-
φορεία ή με ταξί, ανάλογα με τον αριθμό των 
εργαζομένων, τους πηγαίναμε μετά στις εργα-
τικές κατοικίες στη Shleissheimer Str. και στη 
συνέχεια στη Zwillingstr. Εκεί υπήρχε φαγητό. 
Την επόμενη μέρα, μια αντιπροσωπεία έπαιρνε 
τους εργαζόμενους από τις κατοικίες τους και 
τους πήγαινε με τα πόδια στο εργοστάσιο προ-
κειμένου να μάθουν και τη διαδρομή- η από-
σταση ήταν κοντινή. Στην καντίνα τούς προσφε-
ρόταν πρωινό και ακολουθούσε η διαλογή για 
την τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένη εργα-
σία. Το εργοστάσιο αναλάμβανε τη διεκπεραί-
ωση των αιτήσεων σε ό,τι αφορούσε την παρα-

μονή και εργασία τους.
Η Σοφία Πουρναρά θυμάται τον σύζυγό της 
Δημήτρη (Τάκη), που εργάστηκε ως διερμη-
νέας στην BMW να της εξιστορεί πώς πήγαινε 
στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό και 
περίμενε τους εργάτες που προορίζονταν για 
το εργοστάσιο με μισό ψητό κοτόπουλο και ένα 
ψωμάκι (semmel) και στη συνέχεια πήγαιναν 
όλοι μαζί στις εργατικές κατοικίες του εργο-
στασίου, ενώ τα βράδια γυρνούσε σπίτι και της 

μιλούσε για ιστορίες που είχαν συμβεί στους 
εργαζόμενους.
Πολλοί από τους Έλληνες εργαζόμενους στην 
BMW κατάφεραν να ολοκληρώσουν με επιτυ-
χία έναν ολόκληρο εργασιακό κύκλο στο εργο-

στάσιο, «κουβαλώντας» έως σήμερα πολλές 
μνήμες από την περίοδο εκείνη. Στο μυαλό της 
Αλεξάνδρας Τάτση είναι ακόμα χαραγμένη η 
μέρα της συμπλήρωσης 25 χρόνων στο εργο-
στάσιο, με την τιμητική εκδήλωση να είναι μια 
από τις «όμορφες ημέρες», όπως λέει. Θυμά-
ται χαρακτηριστικά πως ένα μεγάλο μοντέλο 
της BMW έφτασε μπροστά στο σπίτι της και 
μέσα ήταν δύο υπεύθυνοι διοργάνωσης των 
επετειακών εκδηλώσεων του εργοστασίου, οι 
οποίοι την οδήγησαν στον χώρο της εκδήλω-
σης, όπου μαζί με άλλους εργαζόμενους που 
συμπλήρωναν 25 χρόνια δουλειάς, απόλαυσαν 
έναν πλούσιο μπουφέ και δέχονταν συγχαρη-
τήρια και δώρα από διάφορους υπεύθυνους 
του εργοστασίου.
Ανάλογα ήταν και τα συναισθήματα της Μαρίας 
και του Νίκου Θεοδοσιάδη, που περιγράφουν 
τη δική τους γιορτή για τα 25χρονα ως μια από 
τις καλύτερες στιγμές τους στο εργοστάσιο, 
ενώ αναπολούν με νοσταλγία τις πρώτες δεκα-

ετίες στη δουλειά, που «....ήταν πολύ όμορφα- 
και η αντιμετώπισή μας και οι σχέσεις μεταξύ 
των ανθρώπων» και «μας βοήθησε η BMW 
και οικονομικά αλλά και με διάφορα προνό-
μια που έδινε στους εργαζόμενους και με τον 
τρόπο αυτό τους βοηθούσε να μεγαλώσουν τα 
παιδιά τους».
«Είχα τύχη στη ζωή μου που βρέθηκα στην 
BMW», λέει ο Γιώργος Τσέτσος, ενώ ο Ηλίας 
Καρακασίδης, από τη θέση του συνταξιού-

χου πλέον, τονίζει πως «αν μπορούσα θα ξεκι-
νούσα πάλι δουλειά στην BMW», ενώ άλλοι, 
όπως ο Χρήστος Κάλλιας, υπογραμμίζουν τη 
σημασία της γλώσσας στην αναζήτηση εργα-
σίας στη Γερμανία.

«Έλληνες, Έλληνες!»
Ενδεικτικό του μεγάλου αριθμού εργαζομένων 
από την Ελλάδα στο εργοστάσιο του Μονά-
χου ήταν το γεγονός ότι κάθε βράδυ, την ώρα 
που τελείωνε η απογευματινή βάρδια, στην 
κεντρική πύλη υπήρχε ένας Έλληνας εφημερι-
δοπώλης που πουλούσε εφημερίδες από την 
πατρίδα, ενώ δεν είναι επίσης τυχαίο ότι κατά 
τη διάρκεια της δικτατορίας στην Ελλάδα, οι 
αντιστασιακές οργανώσεις επέλεγαν τις πύλες 
του εργοστασίου για να διανείμουν τις ανακοι-
νώσεις τους.
Η «Ελληνογερμανική Συμφωνία», η «Σύμ-
βαση Περί Επιλογής και Τοποθετήσεως Ελλή-
νων εργατών...» στα γερμανικά εργοστάσια το 
1960 οδήγησε στο πρώτο μαζικό κύμα Ελλή-
νων εργατών στη Γερμανία, συμπίπτοντας με 
τα Ιουλιανά και κατόπιν με τη δικτατορία στην 
πατρίδα. Ως εκ τούτου, η πολιτική κατάσταση 
απασχολούσε πολύ τους Έλληνες μετανά-
στες και όλοι οι χώροι -εργασιακοί, κοινωνι-
κοί, πολιτιστικοί-  μετατρέπονταν σε χώρους 
πολιτικής ζύμωσης, αναφέρει το αφιέρωμα του 
«ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ». Έτσι, και το εργοστάσιο της 
BMW αποτέλεσε κομβικό σημείο αναφοράς 
και επικοινωνίας.
Στις πύλες του, οι αντιστασιακές οργανώσεις 
διένεμαν προκηρύξεις, μεταφέροντας τα μηνύ-
ματά τους. «Έλληνες, Έλληνες!» φώναζαν σε 
κάθε αλλαγή βάρδιας οι διανομείς των προκη-
ρύξεων έξω από το εργοστάσιο προκειμένου 
να εντοπίσουν τους ομοεθνείς τους ανάμεσα 
στη λαοθάλασσα των εργατών, που έβγαινε 
από το εργοστάσιο. Η εικόνα αυτή έπαψε 
να υπάρχει με την ομαλοποίηση της πολιτι-
κής κατάστασης στην Ελλάδα και παράλληλα 
τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου. Στις πύλες της 
BMW δεν μοίραζαν πια προκηρύξεις, οι πολι-
τικές συζητήσεις στα καφενεία εξασθένισαν 
και περιορίστηκαν στο ελάχιστο, οι κομματικές 
και πολιτικές οργανώσεις αποδυναμώθηκαν, 
ενώ στις μέρες μας, όπως αναφέρεται στις σελί-
δες της έκδοσης, η «απολιτίκ» κουλτούρα αργά 
αλλά σταθερά κυριαρχεί.
Από αυτή την έκδοση - αφιέρωμα στους Έλλη-
νες μετανάστες δεν θα μπορούσαν να λείψουν 
και οι μνήμες των παιδιών τους από εκείνα τα 
χρόνια. «Οι γονείς μου δουλεύανε βάρδια. 
Μέναμε με τον μικρότερο αδελφό μου μιάμιση 
ώρα περίπου μόνοι μας στο σπίτι, ένα οχτά-
χρονο κι ένα τρίχρονο παιδί... Περιμέναμε 
κολλημένα στο τζάμι του παραθύρου πότε θα 
έρθει το αυτοκίνητο με τη μαμά ή τον μπαμπά... 
Αυτή η μιάμιση ώρα μας έμοιαζε αιώνας! Ήταν 
πολύ δύσκολο... Ήταν πολύ βαρύ... Είχα να αντι-
μετωπίσω τους φόβους και τις προκαταλήψεις 
των γονιών μου που είχαν μεταφερθεί και σ' 
εμένα: "να μην ανοίξεις την πόρτα", "να μη βγεις 
στο μπαλκόνι", να μην, να μην, να μην...», αφη-
γείται ένα από τα παιδιά αυτά, πολλά από τα 
οποία εγκαταστάθηκαν στη Γερμανία κάποια 
χρόνια μετά τους γονείς τους, μένοντας για 
κάποιο διάστημα στην Ελλάδα μαζί με τον παπ-
πού και τη γιαγιά ώσπου να πάνε τελικά στη 
χώρα, όπου οι γονείς τους αναζήτησαν μια 
καλύτερη εργασιακή τύχη.

Το χρονικό των Ελλήνων μεταναστών στην BMW
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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Ο Σύλλογος Ποντίων «Παναγία Σουμελά» συνεχίζει την 
επιτυχημένη ιστορία του, πάντα με επιτυχία

Η 
Αδελφότητα Ποντίων «Παναγία Σουμελά» για άλλη μια φορά 
φιλοξένησε τους Πόντιους και φίλους της παροικίας στην 26η 
Πανποντιακή Σύνοδο Καναδά-ΗΠΑ που έγινε της στην αίθου-
σα της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.

Η Αδελφότητα θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους παρευρισκόμε-
νους στην πολύ πετυχημένη εκδήλωση, και ιδιαίτερα όλους αυτούς που 
βοήθησαν στην άρτια οργάνωση και εκτέλεση της βραδιάς, και ιδιαί-
τερα τους κκ Κανάρη Λεσπουρίδη, Χριστίνα Κοτσαμποϊκίδη-Τσαρδα-
ρίδη, Γεωργία Χαμαϊλίδου, Έβα Χαμαϊλίδου, Παύλο Χατσισάββα, Ελένη 
Κοντονή, Παντελή Μεταξά. Επίσης μεγάλο ευχαριστώ στην κ. Μπέττυ 
Σκουτάκη και την Πρόνοια.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Τα νιάτα του συλλόγου ενθουσίασαν & καταχειροκροτήθηκαν 
στην κατάμεστη αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας
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Presenting The Toronto Economic Forum

T
he Hellenic Initiative Canada is 
proud to partner with the Delphi 
Economic Forum of Greece for the 
inaugural Toronto Economic Forum, 

a conference that will bring together 
government and business representatives 
from Greece and Canada. 
The latest addition to the line-up of 
international conferences organized by 
the Delphi Economic Forum will take place 
in Canada and aims to become an annual 
institution, with the aim of promoting 
Greek - Canadian trade and investment 
ties. The Toronto Economic Forum will take 
place on October 17-18 at the Sheraton 
Centre Toronto Hotel. 
The forum is the product of a partnership 
between the Delphi Economic Forum 
and The Hellenic Initiative Canada, in 
collaboration with the Hellenic Canadian 
Board of Trade and the Hellenic Canadian 
Chamber of Commerce, and with the 
support of Enterprise Greece and Greece’s 
diplomatic authorities in Canada. 
Discussions will focus on strengthening 
Greek - Canadian economic ties with a 
focus on foreign investments and trade 
partnerships. Specifically, participants 
will have the chance to explore potential 
collaborations and business opportunities 
in both Canada and Greece, especially in 
the fields of the tourism, pharmaceuticals, 
technology, renewable energy and the 
mineral resources sectors.
Keynote speakers include Nikos 
Papathanasis, a dual citizen and Alternate 
Minister for Investments and Development 
of the Hellenic Republic, François-Philippe 
Champagne, Minister of Innovation, 
Science and Industry of Canada and 
Prem Watsa, President and CEO of FairFax 
Financial Holdings Limited. 
The forum will be attended by leaders from 
the Greek and Canadian Governments, 
the business sector, and representatives 
of both countries and the Greek-Canadian 
community. The Greek government 
delegation includes Giannis Smyrlis, 
Secretary General for International 
Economic Affairs at the Ministry of Foreign 
Affairs, Alexandra Sdoukou, Secretary 
General for Energy & Mineral Resources at 
the Ministry of Energy, Orestis Kavalakis, 
Secretary General of Private Investments 
and PPPs, Ministry of Development and 
Investments, Leonidas Christopoulos, 
General Secretary of Digital Governance 

and Procedures at the Ministry of Digital 
Governance, and Olympia Anastasopoulou, 
Secretary General for Tourism Policy 
and Development. Greek business 
representatives and leaders include 
Κonstantinos Katsigiannis, President 
of the Hellenic Canadian Chamber of 
Commerce, Gregory Dimitriadis, CEO & 
Executive Board Member GROWTHFUND, 
the National Fund of Greece, and Athina 
Chatzipetrou, Chief Executive Officer 
at Hellenic Development Bank SA, 
Nikos Koumettis, President of Coca Cola 
Europe, and Christos Balaskas, VP and 
General Manager Greece, Eldorado Gold 
Corporation. 
On the Canadian side, business leaders and 
representatives include the co-Presidents 
of The Hellenic Initiative Canada John Sotos 
and Alexander Georgiadis, the president 
of the Hellenic Canadian Board of Trade 
Vasileios Tsianos, President and CEO of 
LCBO George Soleas, and many more 
representatives of prominent organizations 
and businesses. 
According to the Alternate Minister for 
Investments and Development Mr. Nikos 
Papathanasis, 
“Canada is one of the most extroverted 
and open-minded countries in many 
areas including entrepreneurship and 
investment among others. The Toronto 
Economic Forum is a great opportunity to 
promote business and other relationships 
between the two countries, while it also 
serves as a point of reference for a series of 
business connections operating bilaterally 
to provide opportunities within business 
circles to exchange ideas and, at the same 
time, present the great advances that the 
Greek economy has achieved over the past 
three years in direct foreign investment, the 
decrease in unemployment, and economic 
development, as well as its many positive 
prospects for future growth. International 
institutions continue to elevate the Greek 
economy as Greece becomes a protagonist 
in the international financial markets.”
To view the forum program and register, 
please visit: https://delphitoronto.com/
Sponsors of the forum include Enterprise 
Greece, Eldorado Gold Greece, and 
supporters are Eurobank, the Hellenic 
Development Bank, and Athens 
International Airport. The THI Canada 
reception is sponsored by Peter and Paul’s 
hospitality group.
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Ετήσια Πνευματική 
Σύναξη Ιερέων της Ι. 

Αρχιεπισκοπής Καναδά

Σ
υνήλθε στην πρώτη, μετά την παν-
δημία, ετήσια Πνευματική του Σύ-
ναξη ο Ιερός Κλήρος του Κανα-
δά υπό την πνευματική καθοδή-

γηση του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου στο 
Kingston, Οντάριο από την Τρίτη 4 Ο-
κτωβρίου μέχρι την Πέμπτη 6 Οκτωβρί-
ου 2022.
Την πρώτη ημέρα ο Αρχιεπίσκοπος Σωτή-
ριος έκανε την εναρκτήρια ομιλία με θέμα 
« Πάντα μοι έξεστιν, αλλ’ ου πάντα συμ-
φέρει» (Α’ Κορ. 6,12). Κατόπιν παρουσί-
ασε τους δέκα (10) νέους κληρικούς που 
απέκτησε η Ι. Αρχιεπισκοπή τα τελευταία 
τρία χρόνια.
Πέν τε (5) κληρικοί ε ισηγήθησαν τα 
κάτωθι θέματα:
1. «Η επίδραση της πανδημίας στη ζωή 
της Εκκλησίας, του κλήρου και του λαού»: 
επίσκοπος Πατάρων κ. Αθηναγόρας.
2. «Ο ιερέας ως εξομολόγος»: π. Πανα-
γιώτης Αυγερόπουλος.
3. «Η διακονία της νεολαίας στην εποχή 
μετά την πανδημία»: επίσκοπος Ζηνουπό-
λεως κ. Ιάκωβος.
4. «Η εκκλησιαστική συνείδηση του ιερέα 
και τα καθήκοντά του»: π. Φώτιος Τσάμης.
5. «Η διακονία στον εκκοσμικευμένο, 
πλουραλιστικό και πολυθρησκευτικό 
Καναδά»: π. Τιμολέων Πράττας.
Η κάθε μέρα άρχιζε με Όρθρο και την 
Τρίτη το βράδυ τελέστηκε Θεία Λειτουρ-
γία στον Ι. Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου 
Kingston. Της Θείας Λειτουργίας προέ-
στη ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και συνε-
λειτούργησαν οι επίσκοποι, Πατάρων κ. 
Αθηναγόρας, Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος 

και όλοι οι ιερείς. Ήταν μία Θεία Λει-
τουργία ιστορική. Θα μείνει αξέχαστη. 
Μετά τη Θεία Λειτουργία η Κοινότης του 
Kingston με Ιερατικώς Προϊστάμενο τον 
π. Ευδόκιμο Μαθιουδάκη παρέθεσε δεί-
πνο για όλους. Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτή-
ριος παρουσίασε στην Κοινότητα όλους 
τους ιερείς από το Vancouver του Ειρηνι-
κού Ωκεανού μέχρι το Halifax του Ατλα-
ντικού Ωκεανού. Την Πέμπτη το πρωί 
εψάλλη παράκληση προς την Υπεραγία 
Θεοτόκο.
Οι εισηγητές παρουσίασαν γραπτή εισή-
γηση στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Το 
κάθε θέμα συζητήθηκε διεξοδικά με συμ-
μετοχή όλων των ιερέων και ελήφθησαν 
βασικές και συνετές αποφάσεις, οι οποίες 
θα τεθούν σε εφαρμογή.
Τη συζήτηση διεύθυνε όλες τις ημέρες ο 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος. Η συμμετοχή 
των ιερέων ήταν καθολική.
Η ετήσια Πνευματική Σύναξη των Ιερέων 
έκλεισε με τη φήμη του Παναγιωτάτου 
Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο-
μαίου, την οποίοι έψαλαν ο Αρχιεπίσκο-
πος κ. Σωτήριος και όλοι οι κληρικοί.
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος δήλωσε: 
«Είμαι ευτυχής, διότι στον Καναδά έχομε 
καλούς ιερείς. Η Εκκλησία μας προο-
δεύει. Δέχεται πλούσια τη χάρη και την 
ευλογία του Θεού. Όλοι μας ευχαρι-
στούμε και δοξολογούμε τον Πανάγαθο 
Θεό. Προσεύχομαι και παρακαλώ να 
εργασθούμε όλοι με ζήλο Θεού αυτή την 
εκκλησιαστική χρονιά και υγιείς να αντα-
μωθούμε ξανά στην Πνευματική μας ετή-
σια Σύναξη το έτος 2023».
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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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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του 
υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις 

της Hellas News

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΟΠΛΟ

E ἶναι πιὰ ἱστορικὸ γεγονός: Ἡ 
Ἑλλάδα κατὰ τὸν πόλεμο τοῦ 
1940 κατεῖχε τὸ μυστικὸ ὅπλο. 
Τὸ ὅπλο αὐτό, ἰσχυρότερο ἀπὸ 

τὰ τὰνκς καὶ τὶς ἄλλες μηχανὲς τοῦ 
πολέμου, χάρισε τὴ νίκη στὴν Ἑλλάδα. 
Τὴ νίκη ἡ ὁποία γράφθηκε στὴν ἱστο-
ρία ὡς θαῦμα τῆς πίστεως. Διότι τὸ 
μυστικὸ ὅπλο τῆς Ἑλλάδος τοῦ 1940 
δὲν ἦταν ἄλλο παρὰ ἡ θερμουργὸς 
πίστη στὸν παντοκράτορα καὶ δικαιο-
κρίτη Θεὸ καὶ στὴν ἀκαταγώνιστη προ-
στασία καὶ καθοδήγηση τῆς ὑπέρμαχης 
Στρατηγοῦ, τῆς Παναγίας.
Οἱ ἡγέτες τοῦ ἔθνους βρέθηκαν σὲ 
δύσκολη θέση. ̓ Απὸ τὸ ἕνα μέρος ἔβλε-
παν τὸν καταπληκτικὸ ἐξοπλισμὸ καὶ 
τὴν ἀσύγκριτη ἀριθμητικὴ ὑπεροχὴ 
τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο ἐγνώρι-
ζαν καλὰ τὴν ἀνεπάρκεια τοῦ ἔμψυχου 
καὶ ἄψυχου ὑλικοῦ τῆς Ἑλλάδος γιὰ 
τὴν ἀντιμετώπισή του. Καὶ ὅμως εἶπαν 
τό «ΟΧΙ»! Γιατί; Ποῦ βασίσθηκαν καὶ 
ἔκαναν τὴν τολμηρότατη αὐτὴ πράξη; 
Στὸ μυστικὸ ὅπλο τῆς πίστεως. Ἡ 
πίστη στὸν δίκαιο Θεὸ τοὺς ἐνέπνευσε 
καὶ τοὺς ὁδήγησε στὴν ἡρωικὴ ἀπό-
φαση τοῦ ἀγῶνα. Μιμήθηκαν μὲ τὸν 
τρόπο αὐτὸ τὸ παράδειγμα τῆς ἡρω-
ικῆς πίστεως τοῦ βασιλιὰ Δαβίδ, ποὺ 
βεβαίωνε: «Οὐ σώζεται βασιλεὺς διὰ 
πολλὴν δύναμιν, καὶ γίγας οὐ σωθή-
σεται ἐν πλήθει ἰσχύος αὐτοῦ....ἰδοὺ οἱ 
ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς φοβουμέ-
νους αὐτόν. ὅτι βοηθὸς καὶ ὑπερασπι-
στὴς αὐτῶν ἐστιν» (Ψαλμ. λβ’ 16, 18, 
20).
Σὲ παρόμοια θέση βρέθηκε καὶ ὁ στρα-
τός μας στὸ μέτωπο. Μὲ μικρὲς σχετικὰ 
δυνάμεις καὶ ἐλάχιστα μέσα εἶχαν νὰ 
ἀντιμετωπίσουν ἐκεῖ δυὸ φοβε ροὺς 
ἐχθρούς: τὸ κρύο καὶ τὰ χιόνια, τὸν 
βαρὺ ἐκεῖ νο χειμῶνα τοῦ 1940-1941, 
καὶ τὸν ἰσχυρὸ εἰσβο λέα. Καὶ πολέ-
μησαν «μὲ τὸ χαμόγελο στὰ χείλη». 
Καὶ ἐνίκησαν. Πῶς; Τί ἦταν ἐκεῖνο, τὸ 
ὁποῖο τοὺς χαλύβδωνε καὶ τοὺς μετέ-
βαλλε σὲ ἀκατανίκητους μαχητές; Τὸ 
εἴπαμε. Ἡ μόνη ἐξήγηση εἶναι ὅτι διέ-
θεταν τὸ μυστικὸ ὅπλο τῆς πίστεως. 
Οἱ χιονισμένες κορυφὲς τῆς Βορείου 
Ἠπείρου ἀντηχοῦσαν ἀπὸ τὴν ψαλ-
μικὴ ἐπωδό: «Οὗτοι ἐν ἅρμασι καὶ 
οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι 
Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθη σόμεθα» 
(Ψαλμ. ιθ́  8).
Τὸ ἴδιο ἴσχυε καὶ γιὰ τὰ μετόπισθεν. Γιὰ 
τοὺς γέροντες, τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παι-

διά. Ποῦ βρῆκε ὁ λαός μας τόσο ἐνθου-
σιασμό, τόση καρτερία; Ἡ συν αίσθηση 
τῆς ἀδικίας, που γινόταν στὴ χώρα μας, 
καὶ ἡ θερμὴ ἀγάπη πρὸς τὴν πατρίδα 
τὸν ἕνωνε σὲ ἕνα σῶμα καὶ σὲ μιὰ καρ-
διὰ ποὺ ἔπαλλε ἀπὸ ἐθνικὴ συγκίνηση. 
Καὶ ἀκόμα ἡ ζωντανὴ πίστη τοῦ λαοῦ 
μας δημιούργησε μιὰ ὑπέροχη θρη-
σκευτικὴ ἔξαρση. Ὁλόκληρη ἡ χώρα 
εἶχε μεταβληθῆ σὲ ἕνα στρατόπεδο 
προσευχῆς. Ἡγέτες, στρατὸς καὶ λαός, 
ἡ Ἑλλάδα ὁλόκληρη ζοῦσε μέσα στὴν 
ἀτμόσφαιρα τῆς πίστεως, τοῦ ψυχικοῦ 
μεγαλείου. Καὶ γι’ αὐτὸ νίκησε. Ἔτσι 
ἔγινε τὸ θαῦμα τοῦ 1940.
Σήμερα στὸν ἐθνικό μας χῶρο ἐπιτί-
θενται ἄλλου εἴδους ἐχθροί, φανε-
ροὶ ἤ κρυφοί. Ἐξίσου ἐπικίνδυνοι, μὲ 
ὕπουλους σκοποὺς γιὰ νὰ ἀφανίσουν 
τὸ Ἔθνος. Νὰ τὸ ὑποδουλώσουν πνευ-
ματικά. Τὸ μήνυ μα τοῦ 1940 καὶ στὶς 
σημερινὲς συνθήκες, στοὺς σημερινοὺς 
κινδύνους καὶ ἀγῶνες κάτι σπουδαῖο 
ἔχει νὰ μᾶς προσφέρη. Θὰ μᾶς προ-
σφέρη τὸ μυστικὸ καὶ πάλι ὅπλο του: 
Τὴν πίστη στὸν ζῶντα καὶ ἀληθινὸ Θεὸ 
καὶ στὶς αἰώνιες ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγε-
λίου τοῦ Χριστοῦ. Πολλὰ ἀπὸ τὰ σημε-
ρινὰ προβλήματα ἴσως παρουσιάζονται 
δύσκολα καὶ ἄλυτα. Καὶ τοῦτο, για τὶ 
σὰν βάση καὶ κριτήριο γιὰ τὴν ἐπίλυσή 
τους τίθε ται μόνο ὁ ὑλικός, ὁ οἰκονομι-
κὸς παράγων. Ὅ,τι λαμβάνεται συνή-
θως ὑπ’ ὄψη εἶναι οἱ στατιστικές, οἱ 
ψυχροὶ ἀριθμοί, τὰ τεχνικὰ μέσα, ἡ 
παραγωγή, ἡ πορεία πρὸς τὴν Ο.Ν.Ε, τὸ 
Χρηματιστήριο, ὁ πληθωρι σμός... Τὸ 
μήνυμα ὅμως τοῦ 1940 ἔρχεται νὰ μᾶς 
ὑπενθυμίση ὅτι ἡ δύναμη τῆς Ἑλλάδος 
δὲν βρίσκεται τόσο στὰ ὑλικὰ μέσα, ὅσο 
στὸ ΠΝΕΥΜΑ καὶ στὴν ΠΙΣΤΗ της. Σ’ 
αὐτὴν ἄλλωστε ὀφείλει τὴν ἐπιβίωσή 
του τὸ Ἔθνος μέχρι σήμερα
Τὸ πνευματικὸ δυναμικὸ τοῦ Ἔθνους, 
ἡ πνευματικὴ καὶ χριστιανική του 
κληρονομιά, ἀποτελεῖ τὸ πανίσχυρο 
θεμέλιό του. Τί καὶ ἄν ἐμφανίζωνται 
πανί σχυροι ἐχθροί, ποὺ θέλουν νὰ 
ὑποτάξουν αὐτὸ τὸ πνεῦ μα, αὐτὸν 
τὸν ψυχικό δυναμισμό του; Ἐφ᾽ ὅσον 
θὰ στηρίζεται στὸ πανίσχυρο θεμέ-
λιο τῆς πίστεως θὰ ἀν τέξη καὶ θὰ 
νικήση. Τὸ θαῦμα τοῦ 1940 θὰ ἐπανα-
λαμ βάνεται. Ἐμεῖς εἴμαστε θεμελιω-
μένοι στὴν πέτρα τῆς πίστεως, ὅπως 
οἱ ἡρωικοὶ ἀγωνιστὲς τῆς ἐποποιίας 
τοῦ 1940; Τότε ἡ νίκη θὰ εἶναι καὶ πάλι 
δική μας.
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ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΕΙΡΑ
ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Ή ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ 

ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙ. ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ
ΣΤΗΝ κα ΤΖΕΝΝΥ

437-288-3077

ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ
ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ

ΤΗΛ. 647.768.3799
ΕΧΕΙ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΩΗΝ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ
ΓΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ

ΟΜΙΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ
ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΕ ΚΑΤΙ ΑΠΡΟΟΠΤΟ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΤΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟΝ κ. ΘΑΝΑΣΗ

416-953-0234
ΚΑΝΤΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΦΙΛΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΡΟΟΠΤΑ

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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«Ο Μικρός  Ήρωας» 
Λουκιανού Κηλαηδόνη  1976 

Ο 
Μικρός Ήρωας» είναι ένα θαυμάσιο 
τραγούδι του Λουκιανού Κηλαηδό-
νη και αναφέρετε  στο ομώνυμο θρυ-
λικό  εικονογραφημένο περιοδικό 

του *Στέλιου Aνεμοδουρά, που κυκλοφόρησε  
από το 1952 έως και το 1967, όταν  η χούντα των 
συνταγματαρχών  το απαγόρευσε. Το τραγούδι 
πρώτο-ακούστηκε στο Άλσος Παγκρατίου, από 
το «Ελεύθερο θέατρο» το καλοκαίρι του 1976.  
 Πρωταγωνιστής του μικρού ήρωα ήταν ο  
Γιώργος Θαλάσσης το τρομερό  παλικάρι  που 
μαζί με την παρέα του, την όμορφη Κατερίνα 
και τον αχόρταγο Σπίθα, αντιστεκόντουσαν  
στους κατακτητές , γερμανούς και ιταλούς,  ενώ 
συγκρούονταν  με τις σκοτεινές δυνάμεις και  
τους κακούς της ιστορίας , όπως  τον «καμικάζι», 
τον «κίτρινο σαμποτέρ» , τον «Σειτάν Αλαμάν», 
και άλλους εχθρούς της πατρίδας μας,  άλλοτε 
φανταστικούς και άλλοτε  πραγματικούς, οι 
οποίοι  είχαν δράσει εναντίον μας  τα τρομερά 
εκείνα χρόνια του πολέμου και της κατοχής. 
«Ο Μικρός Ήρωας» και η παρέα του υπήρξε  το 
πιο  αγαπημένο ανάγνωσμα της νεολαίας  για 
δυο ολόκληρες δεκαετίες , του 1950 και του 
1960. Συνολικά 788 τεύχη - ιστορίες  έθρεψαν 
τη φαντασία χιλιάδων  Ελληνόπουλων !
 «Ο Μικρός Ήρωας» είχε τέτοια  απήχηση και  
επιρροή στην νεολαία της Ελλάδος και της 
Κύπρου, ώστε το 1954 οι Άγγλοι  απαγόρευσαν  

για ένα διάστημα  στο νησί την κυκλοφορία του,  
επειδή σε μερικά τεύχη  «Ο Μικρός Ήρωας» 
στράφηκε εναντίον των Τούρκων. Οι Άγγλοι 
φοβούμενοι  να μην επηρεαστεί το  εύθραυ-
στο και  ταραγμένο κλίμα της εποχής,  ανέστει-
λαν προσωρινά  την κυκλοφορία του. Ο Στέλιος  
Ανεμοδουράς στο περιοδικό «Αντί» το 1995  
αναφέρει …
«Ο Μικρός Ήρωας  είχε πολύ  μεγάλη κυκλο-
φορία στην Κύπρο, όλοι αυτοί οι νέοι αγωνι-
στές που βγήκαν μετά, με τον Γρίβα της ΕΟΚΑ, 
όλοι αυτοί ήταν αναγνώστες του μικρού ήρωα. 
Είχα συρτάρια ολόκληρα με τα γράμματα τους…
δυστυχώς έκανα τη βλακεία και τα πέταξα ..»
Με την απαγόρευση της κυκλοφορίας στο νησί, 
ο Ανεμοδουράς έσπευσε στην αγγλική πρε-
σβεία να μάθει τους λόγους. Τότε οι Άγγλοι του 

απάντησαν ευθέως ότι γράφει πολλά εις βάρος 
της Τουρκίας!
Ο Ανεμοδουράς , ευρηματικός , πανέξυπνος και 
ετοιμόλογος ,τους είπε εκβιάζοντας τους .. «Τί θα 
λέγατε αν από εδώ και πέρα οι προδότες είναι 
Άγγλοι, μέχρι και στο περιβάλλον του Άγγλου 
Αρχιστράτηγου;» 
Και πράγματι,  ο Ανεμοδουράς κυκλοφορεί 
μια ιστορία σε λίγες μέρες  όπου «ο προδότης 
της υποθέσεως είναι Άγγλος μέσα στο στρατη-
γείο τους και μάλιστα θεωρήθηκε ύποπτος και ο 
ίδιος ο Αντιστράτηγος». «Ο Μικρός Ήρωας» τα 
είχε βάλει μαζί τους !
Σε λίγες μέρες το πρακτορείο τύπου,  ειδοποί-
ησε τον Ανεμοδουρά ότι οι Άγγλοι στην Κύπρο, 
επέτρεψαν ξανά την κυκλοφορία του περιοδι-
κού!
Αυτό  το αληθινό γεγονός,  όπως  βεβαίως και  
η απαγόρευση της κυκλοφορίας του, από το 
καθεστώς της χούντας,  μας  κάνει  να αντιλη-
φθούμε  την τεραστία επιρροή και αποδοχή που 
είχε «Ο Μικρός Ήρωας» στον κόσμο.
Σήμερα λειτουργεί και σύλλογος φίλων  του 
μικρού ήρωα.
Ο Λουκιανός Κηλαηδόνης, στους στίχους του 
τραγουδιού, κάνει μια σύντομη αλλά συγχρό-
νως ουσιαστική   περιγραφή,  τόσο στις  ικανό-
τητες όσο και στις δραστηριότητες του αγαπη-
μένου μας  Γιώργου θαλάσση , του «Μικρού 

Ηρωα».
Η φωνή του Γιώργου Θαλάσση στο τραγούδι, 
είναι του εκφωνητή και δημοσιογράφου, 
Αντώνη Πυλιαρού. 

Από τη μια οι Ιταλοί κι οι Γερμανοί
για να σε βρουν αναστατώνουν την Αθήνα
κι από την άλλη του πατέρα μου η φωνή
νομίζω  πως τον κρύβεις στην κουζίνα.

Εσύ να παίζεις με το θάνατο κρυφτό 
κι αυτοί να σχίζουνε τα τεύχη τα κρυμμένα. 
Μην σε τρομάζει το διπλό κυνηγητό, 
εσύ τους Γερμανούς και αυτοί εμένα. 

ρεφρέν 
Που είσαι τώρα και σ’ έχω χάσει, 

καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. 
Που είσαι τώρα και σ’ έχω χάσει,
μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση. 
Εγώ δεν ξεκουράζομε ποτέ
κι είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει, 
όσο θα υπάρχουνε στη γη κατακτητές, 
θα τους συντριβώ 
και το αίμα τους θα στάζει.

Πίσω από τον τοίχο,  ο ασύρματος καλεί
είναι απ την μέση ανατολή,  απ το αρχηγείο 
θα σου αναθέσουν 
μια καινούργια αποστολή,  
μ’ ευχές για καλή τύχη απ’ το « Χι -Δυο» 

Η Κατερίνα σ’ αγαπούσε σιωπηλά 
αλλά και συ το ίδιο αγνά την αγαπούσες
χωρίς τον Σπίθα ίσως να’ ταν πιο καλά 
παρ’ ολα αυτά εσύ τον συγχωρούσες
 
Όταν ακούω να μιλάνε για Αφρική, 
για Βερολίνο, Βενετία και Παρίσι 
σκέφτομαι λέω , που να’ ξεραν μερικοί, 
πως σ’ όλα αυτά τα μέρη έχω ζήσει.

Πως όταν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, 
μέσα στις σφαίρες , μες το κρύο,  
μες την πείνα 
με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουνε την «Χ», 
μου έδειχνες μια ξένοιαστη Αθήνα.

Εσύ μπορούσες να οδηγήσεις φορτηγό 
μοτοσικλέτα , οτομοτρίς κι αεροπλάνο 
κι όπου κι αν ήσουν πάντα δίπλα
 ήμουν και γω  μαζί σου, 
η να ζήσω η να πεθάνω. 

Ήσουνα πάντα εκδικητής και τιμωρός,
γι αυτόν που γέμισε τον τόπο  με στρατό του
και μ’ ένα χτύπημα σου έπεφτε ο φρουρός, 
με μια στροφή γύρω απ τον εαυτό του. 

Μπορούσες πάλι να ημερεύεις τα σκυλιά, 
με κάποιο  σφύριγμα 

που σου’ μάθε τσοπάνος  
κι έτσι που πέταγες με κόλπο την θηλιά, 
θα έπρεπε να είσαι αμερικάνος. 

Τι να σου πω,  τι να σου πω , τι να σου πω
που να μην το χει πει , κανένας για κανέναν, 
εγώ μονάχα ένα πράγμα θα σου πω 
μου φτάνει πως μεγάλωσα με σένα.

Που είσαι τώρα και σ’ έχω χάσει, 
καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση,
όπου κι αν είσαι θα ‘χεις γεράσει 
μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση. 
 
*ο Στέλιος Ανεμοδουράς γεννήθηκε στην Αθήνα 
στις 22 Μαΐου 1917 και μεγάλωσε στον Πειραιά, 
την πόλη και το περιβάλλον που τον ενέπνεαν  
στη συγγραφή του. Η καταγωγή των γονιών του 
ήταν από τη Μάνη.
Τελείωσε τη νομική του πανεπιστήμιου Αθη-
νών και έχοντας έφεση στο γράψιμο,  φοιτη-
τής ακόμη, εξέδιδε το λογοτεχνικό περιοδικό 
«Αργώ». 
Μετά την απελευθέρωση εργάστηκε ως δημο-
σιογράφος σε αρκετές εφημερίδες ενώ γνωρί-
ζοντας αρκετές γλώσσες έκανε και μεταφράσεις 
.Συνεργάστηκε με τον Απόστολο Μαγγανάρη, 
που έβγαζε το θρυλικό περιοδικό «Μάσκα», 
εκείνος τον προέτρεψε να γράψει δικές του ιστο-
ρίες. Έτσι ξεκίνησε τον «Υπεράνθρωπο», ένα 
περιοδικό που κυκλοφόρησε για δυο χρόνια.  
Έπειτα το 1952 σε ηλικία 35 ετών, κυκλοφόρησε  
τον «Μικρό Ήρωα». Αργότερα  και ως το τέλος 
του, ο πάντοτε εργατικός και εμπνευσμένος συγ-
γραφέας,  έβγαζε τα περιοδικά «Κατερίνα» και 
«Σούπερ Κατερίνα» και «Μπλέκ». 
ο Στέλιος Ανεμοδουράς  έφυγε από τη ζωή  
το βράδυ της Παρασκευής  5 Μαΐου 2000 
σε ηλικία 83 ετών από οξύ καρδιακό επεισό-
διο. Κηδεύτηκε στο Α! Νεκροταφείο, δημό-
σια δαπάνη.  Ο Στέλιος Ανεμοδουράς έχει δυο 
γιους, τον Γιώργο και τον Κώστα και μια κόρη 
την Κατερίνα, καθώς και τρία εγγόνια, τον Λεω-
κράτη, τη Ναταλία και τον Στέλιο.
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Η 
αστυνομία συνέλαβε τέσσερις νε-
αρούς, ορισμένους ηλικίας 14 ε-
τών, σε σχέση με μια σειρά από 
ληστείες αυτοκινήτων και ληστεί-

ες φαρμακείων που έλαβαν χώρα στο Τορό-
ντο και την περιοχή του Γιορκ σε διάστημα 
δύο εβδομάδων.
Εικάζεται ότι η ομάδα είναι υπεύθυνη για 
τουλάχιστον τρεις ληστείες αυτοκινήτων 
και οκτώ ληστείες φαρμακείων μεταξύ 19 
Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου.
Σε ένα δελτίο τύπου, η αστυνομία λέει ότι 
ένα ή δύο από τα αγόρια πλησίαζαν οχή-
ματα ενώ έστρεψαν ένα πιστόλι στον επι-
βάτη και ζητούσαν τα κλειδιά και την περι-
ουσία τους.
Τα αγόρια στη συνέχεια απομακρύνονταν 
από το σημείο με το κλεμμένο όχημα, λέει 
η αστυνομία.

Περαιτέρω, υποστηρίζεται ότι ορισμένα 
από τα κλεμμένα οχήματα χρησιμοποιήθη-
καν στη συνέχεια σε μια σειρά ληστειών σε 
φαρμακεία τύπου «εξαγοράς».
Η αστυνομία λέει ότι κατά τη διάρκεια 
αυτών των ληστειών ένα από τα αγόρια 
έβγαζε ένα πιστόλι και ζητούσε μετρητά και 
ναρκωτικά.
Η αστυνομία λέει ότι η εκτέλεση δύο ενταλ-
μάτων έρευνας που ακολούθησε οδήγησε 
τελικά στην ανάκτηση ενός πιστολιού, μεγά-
λης ποσότητας ναρκωτικών καθώς και ρού-
χων που φορούσαν κατά τη διάρκεια των 
ληστειών.
Μεταξύ των υπόπτων περιλαμβάνονται τρία 
αγόρια 14 ετών και ένα αγόρι 16 ετών, τα 
οποία δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν σύμ-
φωνα με τους όρους του Νόμου για την Ποι-
νική Δικαιοσύνη για τη Νεολαία.

Η αστυνομία συλλαμβάνει μια ομάδα 
αγοριών, από ηλικίας 14+ ετών, για 
ληστείες αυτοκινήτων και φαρμακείων

Η 
περιοχή Dundas West του Τορό-
ντο συγκαταλέγεται στις 51 πιο 
«cool» γειτονιές του πλανήτη, 
σύμφωνα με έρευνα του Time 

Out Group.
H Dundas West, από το Trinity Bellwood 
Park έως τη Lansdowne Avenue, ήρθε στη 
12η θέση στην τελευταία έκδοση του Time 
Out Index, που κατατάσσει τους πιο cool 
δρόμους και γειτονιές για διασκέδαση, 
φαγητό, πολιτισμό και κοινότητα.
Η δυτική περιοχή του Τορόντο, γνωστή  
από ορισμένους ως Μικρή Πορτογαλία, 
που περιγράφεται ως «ο παράδεισος του 
πολιτιστικού καταναλωτή με μπουτίκ γκα-
λερί τέχνης, άνετα μπαρ, διακριτικά νυχτε-
ρινά μαγαζιά και αρκετά ζεστά καφενεία 

για να σας κρατούν συντροφιά», είναι μια 
από τις τρεις μόλις γειτονιές του Καναδά 
που μπόρεσε να συμπεριληφθεί στη λίστα 
του διεθνούς ομίλου μέσων ενημέρωσης.
Η γειτονιά Mile End του Μόντρεαλ στη 
δημοφιλή περιοχή Plateau-Mont Royal 
ήρθε στην πέμπτη θέση, ενώ το «ταραχώ-
δες» West End του Βανκούβερ κατέλαβε 
την 25η θέση. Η πρώτη θέση πήγε στη γει-
τονιά Colonia Americana στη Γκουανταλα-
χάρα του Μεξικού.
Η λίστα της γειτονιάς έρχεται μήνες αφό-
του το Time Out Group δημοσίευσε την 
κατάταξή του με τους πιο «cool» δρόμους 
στον κόσμο. Η λεωφόρος Ossington του 
Τορόντο κατέλαβε τη 14η θέση στη λίστα 
με τους 33 δρόμους.

Η Dundas West ανακηρύχθηκε η 12η 
«πιο cool γειτονιά» του κόσμου

Έ
νας άνδρας αντιμετωπίζει πολλές 
κατηγορίες για φερόμενη επίθε-
ση σε κάποιον, διάπραξη άσεμνης 
πράξης και επίθεση σε αστυνομι-

κούς αφού διέφυγε από τη σκηνή του ατυ-
χήματος στο ανατολικό άκρο του Τορόντο.
Οι αστυνομικοί απάντησαν σε αναφορές 
για σύγκρουση δύο οχημάτων στις λεω-
φόρους Danforth και Jones γύρω στις 8:20 
μ.μ. την Δευτέρα.
Η αστυνομία λέει ότι μια μπλε BMW 
με δύο επιβάτες ταξίδευε με κατεύ-
θυνση προς τα ανατολικά στο Danforth 
με μεγάλη ταχύτητα όταν πέρασε την 
κεντρική γραμμή και χτύπησε ένα μπλε 
Hyundai που ταξίδευε με κατεύθυνση 
δυτικά.
Ο οδηγός του Hyundai, ένας 39χρονος, 
μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύ-
ματα που άλλαξαν τη ζωή του.
Ο οδηγός της BMW τράπηκε σε φυγή από 
το σημείο της σύγκρουσης με τα πόδια 
με κατεύθυνση νότια στη λεωφόρο Jones 
πριν φτάσουν οι αστυνομικοί. Ο συνεπι-
βάτης της BMW, ένας 22χρονος, παρέ-
μεινε στο σημείο και μεταφέρθηκε στο 
νοσοκομείο χωρίς να κιν-
δυνεύει η ζωή του.
Η αστυνομία λέει ότι οι 
μάρτυρες σ το σημείο 
παρείχαν την περιγραφή 
και την κατεύθυνση ότι ο 
ύποπτος διέφυγε στους 
αστυνομικούς που απά-
ντησαν.
Ο ύποπτος πήγε σ την 
περιοχή των λεωφόρων Seymour και 
Shudell όπου ένας πατέρας έβγαζε το 
παιδί του από ένα σταθμευμένο αυτο-

κίνητο. Η αστυνομία λέει ότι ο οδηγός 
τον γρονθοκόπησε τον πατέρα στο πίσω 
μέρος του κεφαλιού και άρπαξε το παιδί 
ενώ προκάλεσε ζημιές στο όχημα.

Γείτονες στην περιοχή, συμπεριλαμβα-
νομένου ενός αστυνομικού που ήταν 
εκτός υπηρεσίας, έτρεξαν να βοηθή-
σουν αφού άκουσαν το παιδί να ουρ-
λιάζει. Ο ύποπτος οπισθοχώρησε όταν 
οι γείτονες πλησίασαν και φέρεται να 
έριξε το παντελόνι, να εξέθεσε τα γεν-
νητικά του όργανα  και να διέπραξε 
«μια άσεμνη πράξη».
Ο πατέρας μεταφέρθηκε στο νοσοκο-
μείο με τραύματα που δεν απειλούν 
τη ζωή του και το παιδί δεν τραυμα-
τίστηκε.
Όταν ένας αστυνομικός πρώτης αντα-

πόκρισης εμφανίστηκε στο σημείο, 
ο ύποπτος φέρεται να του επιτέθηκε 
γρονθοκοπώντας τον στο πρόσωπο.
Μετά από μάχη με τον αξιωματικό 
εκτός υπηρεσίας και τους γείτονες, 
ένας δεύτερος αξιωματικός που αντα-
ποκρίθηκε κατάφερε να υποτάξει και 
να συλλάβει τον ύποπτο χρησιμοποι-
ώντας ένα Taser.
Τόσο ο πρώτος αξιωματικός που 

ανταποκρίθηκε όσο και ο αξιω-
ματικός εκτός υπηρεσίας μετα-
φέρθηκαν στο νοσοκομείο με 
τραύματα που δεν απειλούν τη 
ζωή τους.
Ο ύποπτος, ο 29χρονος 
Ατίφ Καν από τη Μισισάου-

γκα, αντιμετωπίζει εννέα 
κατηγορίες, μεταξύ των 

οποίων βαριά επίθεση, διάπραξη άσεμνης 
πράξης και αντίσταση στη σύλληψη.

Ο οδηγός που δραπέτευσε μετά από 
μετωπική σύγκρουση στη Ντάνφορθ 
επιτέθηκε σε αστυνομικούς και 
ξεγυμνώθηκε
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PRIME STREET LEVEL RETAIL SPACE 
7 KING STREET EAST, UNIT 5D, TORONTO, ON

Not intended to solicit those under contract with another brokerage

This unit is ideal for retail businesses like: Tim Hortons, Pizza Pizza, Country Style Donuts, Starbucks, This unit is ideal for retail businesses like: Tim Hortons, Pizza Pizza, Country Style Donuts, Starbucks, 
7-Eleven, Circle K, Cobb’s Bakery, International News, Jimmy’s Coffee, Krispy Kreme Donuts, Shoe Store, 7-Eleven, Circle K, Cobb’s Bakery, International News, Jimmy’s Coffee, Krispy Kreme Donuts, Shoe Store, 
and high-end office use like Dentist or Doctor’s Office. POP-UP and short-term use will be considered.and high-end office use like Dentist or Doctor’s Office. POP-UP and short-term use will be considered.

FOR MORE INFORMATION OR TO BOOK A TOUR CONTACT TASO AND GO TO 

www.7KingStEast.ca

FOR LEASE

www.7KingStEast.ca

THE PROPERTY FEATURES INCLUDE:

••  AApppprrooxx..  11,,551133  ssqq..  fftt..

••  AApppprrooxx..  2233  fftt..  wwiiddee  wwiitthh  nnoo  ccoolluummnnss

••  AApppprrooxx..  1166  fftt..  cceeiilliinngg  &&  rreeaarr  ddoooorr

••  PPrroopp  TTaaxxeess  $$1199,,557733  ppeerr  yyeeaarr  ((22002222))  
        (($$11,,666655  ppeerr  mmoonntthh))

••  CCoonnddoo  ffeeeess  aarree  $$440033  ppeerr  mmoonntthh

••  NNeett  rreenntt;;  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  lliissttiinngg  aaggeenntt

••  PPrriioorr  wwaass  VVaarriieettyy  SSttoorree  ffoorr  1177  yyeeaarrss

••  AAvveerraaggee  HHoouusseehhoolldd  IInnccoommee::  $$116688,,443399,,  
        TTrraannssiitt  SSccoorree::  110000,,  WWaallkkiinngg  SSccoorree::  9988,,  
        RRiiddeerrss  SSccoorree::  9922

••  SSttrreeeett--LLeevveell  bbeessiiddee  tthhee  YYoonnggee  &&  KKiinngg  SSuubbwwaayy    
        SSttaattiioonn  &&  tthhee  2244  hhoouurr  KKiinngg  SSttrreeeettccaarr  ssttooppss  iinn      
        ffrroonntt  ooff  SSttoorree

••  SShhoorrtt  bblloocckk  aawwaayy  ffrroomm  GGooooggllee’’ss  bbrraanndd  nneeww  
        440000,,000000  ssqq  fftt..  HHeeaadd  OOffffiiccee  aatt  6655  KKiinngg  EEaasstt

Taso Jouras 
Real Estate Broker

d: 416 837 2700
o: 416 443 0300
e: tasois@rogers.com
w: www.idealrealestate.ca
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LIFE

Katharina Mazepa: 
Eίναι ότι πιο σέξι έχουμε δει στο 
Instagram

Η Katharina Mazepa 
είναι μια από τις πιο 
εντυπωσιακές παρουσίες 
στο Instagram αυτή την 
στιγμή, καθώς διαθέτει 
ένα πανέμορφο πρόσωπο, 
καλλίγραμο κορμί και 
μάτια που μαγνητίζουν.

Η μελαχροινή καλλονή, 
η οποία στέφθηκε “Μις 
Βιέννη” το 2014, κατάγεται 
από την Αυστρία και 
δηλώνει μοντέλο. Αυτή 
την στιγμή έχει ως έδρα 
το Λος Άντζελες και είναι 
παντρεμένη με Αμερικανό 
διπλωμάτη, αυτό ωστόσο 
δεν την εμποδίζει να 
ανεβάζει αποκαλυπτικές 
φωτογραφίες στον 
λογαριασμό της στο 
Instagram, αφήνωντας 
ελάχιστα στην φαντασία του 
ανδρικού κοινού.
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Ο 
Χριστόφορος 
Παπακαλιά-
της ανέτρεξε 
στους σταθ-

μούς της προσωπικής κι 
επαγγελματικής του κα-
ριέρας του μέσα στα χρό-
νια. «Δεν νομίζω ότι έχω 
αδικηθεί. Νομίζω ότι έ-
χω αμφισβητηθεί – είναι 
η σωστή λέξη – στην πο-
ρεία των 32 χρόνων. Πολ-
λές φορές με είχε στενο-
χωρήσει αλλά ανθρώπι-
νο δεν είναι; Είναι ένα παι-
χνίδι και μεγαλώνοντας 
συνειδητοποιείς ότι είναι 
μάταιο, οπότε σταματάς 
να δίνεις τόσο μεγάλη ση-
μασία και να αποκοτούν 
βάρος μέσα σου αυτά τα 
πράγματα. Μου χρέωναν 
δεκάδες πράγματα σε δι-
αφορετικές εποχές κι ηλι-
κίες. Σε κάποια είχαν δί-
κιο.  Αλλά όταν κάνεις μια 
σούμα, νομίζω ότι υπήρ-
ξα πολύ τυχερός», ανέφε-
ρε ο Χριστόφορος Παπα-
καλιάτης.

Την βρήκαν σέξι, 
αλλά την έκοψαν στο 
GNTM 

Η καυτή Κύπρια έβαλε… φωτιές.
Η καυτή παίκτρια εντυπωσί-
ασε τους κριτές με το πόσο σέξι 
ήταν, αλλά την... έκοψαν γιατί δεν 
έκανε για μόντελινγκ.
Ο λόγος για τη 19χρονη Νάταλι 
Χαραλάμπους, η οποία προ-
κάλεσε πανικό στο πλατό με τα 
πληθωρικά προσόντα της, όμως 
οι κριτές δεν την πέρασαν στην 
επόμενη φάση, καθώς έκριναν 
ότι παρότι σέξι, το κορμί της δεν 
έκανε για μόντελινγκ. Εμείς βρή-
καμε το instagram της και θα μας 
επιτρέψετε να διαφωνήσουμε…

«Θα έβαζα με το ζόρι 
τον Ντάνο στο Survivor 
All Star»

Όσο για τον Γιώργο Αγγελό-
πουλο, δήλωσε πως θα πρέπει 
να είναι εκεί, όταν ξεκινήσει το 
Survivor All Star. «Αν ξεκινούσα 
εγώ το All Star από τον Ντάνο 
θα ξεκινούσα, θα πήγαινα να 
τον πιάσω και θα τον έβαζα με 
το ζόρι», δήλωσε.
Τέλος, απάντησε με χιούμορ 
στην ερώτηση της δημοσιο-
γράφου σχετικά με το ποιος θα 
κρατούσε τη γάτα του, σε περί-
πτωση που εκείνος έφευγε. «Η 
γειτόνισσα», απάντησε.

Είναι ένα από τα πρώτα κορίτσια 
που μπήκαν στη βίλα του Love 
Island και αμέσως κατάφερε να 
κλέψει τις εντυπώσεις, μιας και 
είναι μια εντυπωσιακή γυναίκα. 
Κατάγεται από τη Θεσσαλο-
νίκη και σπουδάζει φυσιοθε-
ραπεία. Οι φίλοι της την αποκα-
λούν τρελή ενώ η ίδια δηλώνει 
ευαίσθητη και παρορμητική. Ο 
λόγος για την Μαρία Αστόγλου. 
Η ξανθιά καλλονή, που ψάχνει 
έναν νέο έρωτα, ακόμη δεν ξεκί-
νησε το παιχνίδι και έχει προκα-
λέσει  ταραχές. 

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: 
«Δεν έχω αδικηθεί, έχω 
αμφισβητηθεί»

Η Κ.Ευριπίδου ποζάρει στους 
δρόμους του Παρισιού

Η Μαρία ανέβασε 
επικίνδυνα τη 
θερμοκρασία

Η 
ηθοποιός είναι ιδιαίτερα δραστήρια 
στα social media. Στο Instagram αναρ-
τά φωτογραφίες και βίντεο με στιγμές 
της καθημερινότητά της ενώ έχει το δι-

κό της podcast που γνωρίζει επιτυχία και έχει α-
πήχηση στο κοινό.
Σε μία από τις πρόσφατες αναρτήσεις της, η 
Μαρία Σολωμού ποζάρει με σέξι διάθεση, 
φορώντας ένα μαύρο φόρεμα.

Το συγκεκριμένο φόρεμα διαθέτει μεγάλα cut 
outs σε όλη την πλαϊνή πλευρά, αφήνοντας 
το δέρμα ακάλυπτο και δημιουργώντας ένα 
super sexy effect.
Η Μαρία Σολωμού το απογείωσε με το ύφος 
και το στιλ της, ποζάροντας στα καθίσματα 
ενός αυτοκινήτου με μαύρα γυαλιά και αση-
μένια κοσμήματα.
Τα σχόλια των followers της ήταν αποθεωτικά!

Η Μαρία Σολωμού φόρεσε το πιο 
σέξι μαύρο φόρεμα και… τρέλανε το 
Instagram 

Σ
ην Πόλη του Φωτός 
βρίσκεται η Κων-
σταντίνα Ευριπί-
δου, όπου και τα-

ξίδεψε για την Εβδομάδα 
Μόδας στο Παρίσι και α-
πολαμβάνει τα vibes. Η ρα-
διοφωνική παραγωγός του 
Sfera 96,8 λατρεύει την μό-
δα και ταξίδεψε στο Παρίσι 
αφού είναι καλεσμένη από 
γνωστή εταιρεία ένδυσης 
με την ίδια να απολαμβά-
νει τις βόλτες της και να πο-
ζάρει σαν μια Παριζιάνα. 
Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου 
για ακόμη μία φορά εντυ-
πωσιάζει με τις στυλιστικές 
της επιλογές και μαγνητίζει 
τα βλέμματα ενώ μοιρά-
στηκε ήδη αρκετά στιγιό-
τυπα και μάς δίνει μικρή 
γεύση από το πώς περνάει 
στην Πόλη του Φωτός.
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Ν
έο κορίτσι φαί-
νεται πως έχει 
μπει τελευταία 
στη ζωή του Κά-

νιε Γουέστ. Ο διάσημος ρά-
περ και πρώην σύζυγος της 
Κιμ Καρντάσιαν εντοπίστη-
κε να φεύγει από ένα εστι-
ατόριο με μια μυστηριώδη 
γυναίκα το βράδυ του Σαβ-
βάτου. Σύμφωνα με δημο-
σίευμα του «Page Six» η 
καλλονή που τον συνόδευε 
είναι η Τζουλιάνα Νάλου, έ-
να μοντέλο από τη Βραζιλία. 
Η 26χρονη Νάλου άφησε να 
εννοηθεί χθες ότι αυτή και ο 
ο 45χρονος Γουέστ μπορεί να 
είναι κάτι παραπάνω από α-
πλοί φίλοι, κάνοντας retweet 
μια φωτογραφία από τη συνά-
ντησή τους το Σαββατοκύρια-
κο και προσθέτοντας ένα μαύ-
ρο emoji καρδιάς.

O
52χρονος Δανός 
ηθοποιός, παρα-
γωγός, σεναριο-
γράφος και πρέ-

σβης καλής θελήσεως του 
Προγράμματος του ΟΗΕ για 
την Ανάπτυξη, συμμετείχε στο 
χθεσινό show της L’Oréal Paris 
(aka «Le Défilé») το οποίο πα-
ρουσίασε στη Γαλλική Ακα-
δημία Πολέμου στο πλαίσιο 
της PFW. Πριν, όμως, ανέβει 
στο catwalk μαζί με άλλους 
ambassadors του brand μας 
αφιέρωσε λίγο από τον χρό-
νο του και μας μίλησε απο-
κλειστικά για όλα αυτά που 
πρεσβεύει τόσο η εταιρία, ό-
σο και ο ίδιος: για την καταπο-
λέμηση της έμφυλης βίας, τη 
διασφάλιση της ισότητας των 
γυναικών και τον ρόλο της «ο-
μορφιάς» σε έναν κόσμο με 
πολλά γκρίζα σημεία αλλά και 
άφθονο φως.

O Nikolaj Coster-Waldau εξήγησε γιατί 
η ισότητα των φύλων είναι δικαίωμα

Τ
ην πατρίδα της 
θέλε ι να εκ-
π ρ ο σ ω π ή σ ε ι 
Eurovision η Ελ-

ληνοκύπρια Αντιγόνη 
Μπάξτον, η οποία συ-
στήθηκε στο ευρύ κοινό 
μέσα από τη συμμετοχή 
της στο ριάλιτι ζευγαριών, 
«Love Island». Σύμφωνα 
με ξένα δημοσιεύματα, η 
26χρονη, έχει στείλει τρία 
τραγούδια και αναμένει να 
πάρει το πράσινο φως για 
να τραγουδήσει στη σικηνή 
του Λίβερπουλ, όπου και θα 
πραγματοποιηθεί η επόμε-
νη Eurovision Σε πρόσφατη 
συνέντευξή της, η Μπάξτον 
είπε: «Υποβάλλω τρία τρα-
γούδια αλλά ένα συγκεκρι-
μένα είναι το αγαπημένο μου. 
Είναι ένα up-tempo, δυνατό, 
φλογερό και ρομαντικό κομ-
μάτι με ελληνικό και αγγλικό 
στίχο. Ο συνδυασμός μοντέρ-
νων ήχων και παραγωγής Hip-
hop με ελληνικούς παραδοσια-
κούς ήχους και μελωδίες είναι 
το στυλ μου».

Τζουλιάνα Νάλου: Ποιο είναι το 
κορίτσι στη ζωή του Κάνιε Γουέστ

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Δείτε πώς Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Δείτε πώς 
αποκάλυψε ότι είναι bisexualαποκάλυψε ότι είναι bisexual

H 
Έμιλι Ραταϊκόφσκι έχει τον 
τρόπο να απασχολεί τα μέσα 
ενημέρωσης άλλοτε με τα ε-
παγγελματικά της και άλλοτε 

με την προσωπική της ζωή. Αυτή τη φο-
ρά η πρόσφατα χωρισμένη Έμιλι μέσα 
από ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok 
αποφάσισε να μιλήσει για τη σεξουαλι-
κότητά της.
Το 31χρονο μοντέλο βρήκε έναν ιδι-
αίτερο τρόπο για να «μιλήσει» για τον 
σεξουαλικό της προσανατολισμό. Απο-
κάλυψε πως είναι bisexual δημοσιεύ-
οντας ένα βίντεο άλλου χρήστη. Πιο 

συγκειμένα στο βίντεο μια γυναίκα 
ρωταέι μια άλλη: «Είσαι bisexual, έχεις 
έναν πράσινο βελούδινο καναπέ;».
Στην ανάρτηση, η χρήστης που δέχε-
ται την ερώτηση δείχνει τον πράσινο 
βελούδινο καναπέ της, κάτι που πολλοί 
πιστεύουν ότι με αυτό τον τρόπο επιβε-
βαιώνει ότι είναι bisexual. 
Η Ραταϊκόφσκι, από την πλευρά της, 
έκανε reshared το βίντεο και χωρίς να 
πει λέξη έδειξε τον δικό της πρασι-
νωπό βελούδινο καναπέ πριν χαμογε-
λάσει στην κάμερα και ρίξει μια πονηρή 
ματιά.

Eurovision: Παίκτρια του 
βρετανικού «Love Island» θέλει να 

εκπροσωπήσει την Ελλάδα
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Γίνεται ληστεία σε ένα μεγάλο κατάστημα κι 
ο ληστής απειλεί τον ταμεία με όπλο για να 
του δώσει όλα τα λεφτά. Την ώρα που του τα 
δίνει ο ταμείας, τον πυροβολεί ο ληστής και 
τον σκοτώνει.
Γυρίζει και βλέπει έναν πελάτη που είδε όλη 
τη σκηνή και τον ρωτάει: «Είδες τίποτα;» 
«Ε, κάτι λίγο είδα.» του απαντάει ο πελάτης. 
Τον πυροβολεί και τον σκοτώνει ο ληστής. 
Πιο πέρα ρωτάει άλλον έναν πελάτη: «Είδες 
τίποτα;» 
«Ε, κάτι λίγο είδα.» του απαντάει κι άλλος 
πελάτης. Πυροβολεί και τον σκοτώνει κι 
αυτόν. Πάει να φύγει τρέχοντας και βλέπει 
ακόμα έναν κοντά στην είσοδο… 
«Εσυ είδες κάτι;» τον ρωτάει. Και του απα-
ντάει ο πελάτης: 
«Εγώ δεν είδα τίποτα απολύτως, αλλά η 
πεθερά μου τα είδε όλα!»

Ο κύριος είναι ζωγράφος με ειδικότητα το 
γυμνό.
Δουλεύει έναν πίνακα εδώ και μήνες.
Έχει έρθει το μοντέλο, μια νέα κοπέλα... πάει 
να γδυθεί και λέει αυτός:
- Ξέρεις, σήμερα δεν αισθάνομαι πολύ καλά 
και λέω να μην ζωγραφίσω, αλλά θα στο πλη-
ρώσω το μεροκάματο... Λέω να κάνω ένα 
τσάι και να ξαπλώσω...
Λέει το μοντέλο:
- Ασε να στο κάνω εγώ το τσάι και μετά 

φεύγω.
- Εντάξει, κάνε και ένα για σένα....
Κάθισαν λοιπόν στο σαλόνι και τα λέγανε
πίνοντας το τσάι, οπότε ξαφνικά ακούγεται η
εξώπορτα και γνώριμα βήματα. Φωνάζει 
τότε
πανικόβλητος ο ζωγράφος:
- Θεέ μου, η γυναίκα μου! Γρήγορα!
Γδύσου!

Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρείο, 
χαιρετά τον κουρέα φωναχτά και ο κουρέας 
απαντάει:
- Α καλώς τον Κωστάκη, και ο κουρέας ψιθυ-
ρίζει στον πελάτη, αυτός είναι από τα πιο 
χαζά παιδιά στον κόσμο, κοίτα.
Ο κουρέας τότε βάζει ένα ευρώ στο ένα χέρι 
και κάτι σεντς στο άλλο.
- Διάλεξε όποιο θες, λέει στον Κωστάκη.
Αυτός παίρνει τα ψιλά και φεύγει χαρούμε-
νος.
- Τι σου είπα; λέει ο κουρέας, αυτό το παιδί 
δεν θα μάθει ποτέ.
Αργότερα, ο πελάτης συναντά τον Κωστάκη 
στον δρόμο, να τρώει παγωτό.
- Να σε ρωτήσω, νεαρέ, γιατί δεν πήρες το 
ευρώ και πήρες τα ψιλά, δεν ξέρεις ότι με το 
ευρώ μπορείς να αγοράσεις περισσότερα 
πράγματα; ρώτησε ο πελάτης.
- Ναι αλλά τη μέρα που θα πάρω το ευρώ, το 
παιχνίδι θα τελειώσει, απαντά ο Κωστάκης!!!

ΚΡΙΟΣ
Η σημερινή εποχή όπως καλά γνωρίζετε, 
δεν ευνοεί τα λόγια αλλά τις πράξεις. Και 
όσο περισσότερο διστάζετε να τολμήσετε 
τόσο οι άλλοι θα σας επιβάλλονται και με 
τις πράξεις τους και με τα λόγια τους. Τα 
περιθώριά σας στενεύουν. Γι’ αυτό κάντε 
τώρα την αρχή. Η περίοδος είναι ευνοϊκή. 
Διαχειριστείτε με σύνεση τα οικονομικά 
σας αποφεύγοντας τα περιττά έξοδα.

ΤΑΥΡΟΣ
Κοντά σε φίλους θα περάσετε την εποχή αυτή 
γιατί έχετε ανάγκη να σας βοηθήσουν να 
χαλαρώσετε. Μία από τις καλύτερες εποχές 
είναι αυτή που διανύουμε για εσάς που θα 
μπορούσε να προσφέρει κέρδη υλικά. Προ-
σέξτε λόγια και τις μετακινήσεις σας. Μην 
προσπαθήσετε να επιβάλλετε τις απόψεις σας 
σε ανθρώπους που ούτως ή άλλως δεν έχουν 
καμία διάθεση να σας ακολουθήσουν. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Πιθανόν να εμφανιστούν κάποια προβλή-
ματα από το παρελθόν που θα σας απο-
δυναμώσουν με την παρουσία τους. Καλή 
εποχή για να σταθεροποιήσετε κάποια 
πράγματα στη ζωή σας αρκεί να μην εκνευ-
ριστείτε με τις ενέργειες κάποιων. Έμφαση 
δίνετε σε μία συναρπαστική συνά-
ντηση που θα μπορούσε έστω 
και προσωρινά να αλλάξει 
τη ζωή σας. Θα αναγεν-
νηθείτε από τις στάχτες 
σας και πάλι, αρκεί 
να δώσετε την ευκαι-
ρία στον εαυτό σας 
να συσπειρώσει τις 
δυνάμεις του.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Κάνοντας σωστό προγραμ-
ματισμό στις κινήσεις σας, 
θα καταφέρετε να περιορίσετε το 
άγχος που τον τελευταίο καιρό σας ταλαιπω-
ρεί. Στον επαγγελματικό σας χώρο θα υπάρ-
ξουν απρόοπτα γεγονότα, αλλά ευτυχώς για 
εσάς θα είναι όλα ευχάριστα. Η εύνοια και η 
τύχη θα συμβαδίσουν σε όλους σχεδόν τους 
τομείς της ζωής σας.

ΛΕΩΝ
Δε νομίζω ότι βρίσκετε καιρό για ξεκούραση 
την περίοδο αυτή. Συζητήσεις και μετακινή-
σεις σας κρατούν σε μια διαρκή ένταση. Καλό 
θα ήταν βέβαια να είστε προσεκτικοί στις μετα-
κινήσεις και τις εκφράσεις σας. Το αντίθετο θα 
σας έβλαπτε. Για πολλούς θα υπάρχουν αναπά-
ντεχες οικογενειακές κόντρες. Στη δουλειά σας 
αξιοποιήστε τις επικοινωνιακές σας δραστηρι-
ότητες και δυνατότητες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Γενικά η περίοδος αυτή είναι περίεργη και 
μοναχική για τους ανθρώπους που ανή-
κουν σε αυτό το ζώδιο. Οι σχέσεις ιδιαί-
τερα δεν ευνοούνται. Κυρίως οι επαγγελ-
ματικές. Οι φιλικές όμως σχέσεις και γενι-
κότερα οι κοινωνικές σας επαφές βρίσκο-
νται σε καλό δρόμο και για αυτό φροντίστε 
να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που θα 
σας παρουσιαστούν.

ΖΥΓΟΣ
Αυτή η περίοδος θα μπορούσε να σας φέρει 
αρκετά καλά οικονομικά αποτελέσματα, 
εφόσον στρέψετε το ενδιαφέρον σας σε 
αυτόν τον τομέα. Είστε ακόμη γεμάτοι άγχη 
και εκνευρισμό, αλλά ξέρετε τις αιτίες. Πρέ-
πει να μάθετε να δαμάζετε τον εαυτό σας. 
Δεχτείτε την πραγματικότητα και σιγά-σιγά 
αντιμετωπίστε την. Ξεκινήστε σαν να είναι 
η αρχή, με καινούργιους και μεγάλους στό-
χους.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Την περίοδο αυτή στο επίκεντρο της προσο-
χής σας έχετε βάλει την κοινωνική σας ζωή. 
Έχετε καταλάβει όμως πως απόλαυση και 
χαρά δεν σας δίνει μόνο η πολυτέλεια, αλλά 
και η απλότητα των πραγμάτων, αρκεί αυτή 
να συνοδεύεται από άτομα που πραγμα-
τικά αγαπάτε. Είναι λογικό λοιπόν να προτι-
μήσετε μία καλή παρέα από ένα glamorous 
πάρτι, γιατί στο πρώτο θα βρείτε όσα 
ζητάτε.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μεγάλες ευκαιρίες κυριαρχίας θα έχετε σε 
κάθε λογής αναμετρήσεις σε όλους τους 
τομείς, επαγγελματικούς, νομικούς, κοινω-
νικούς και οικογενειακούς. Όμως το πλή-

θος των γεγονότων και η ορμή σας, 
κάνουν έντονη αλλά λίγο επι-

κίνδυνη την καθημερινότητά 
σας. Οι προθέσεις σας 

είναι καλές και η διορα-
τικότητά σας πολύ χρή-
σιμη. Ευνοϊκές οι μετα-
κινήσεις σας αυτό το 
διάστημα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Οι μέρες που διανύουμε 

είναι μέρες κατά τις οποίες 
πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας, 

αφού εσείς θα είστε στο επίκεντρο 
της προσοχής όλων στο ευρύ κοινωνικό σας 
περιβάλλον. Εσείς θα είστε που θα τους ανε-
βάσετε τη διάθεση, που θα τους συμβουλεύ-
σετε, που θα τους παροτρύνετε ή θα τους 
αποτρέψετε… Είστε ένα άτομο στο οποίο 
όλοι θέλουν να στηριχθούν!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Οι αλλαγές αυτή την εποχή θα είναι προς 
όφελός σας, θα είναι πολλές και άμεσες. 
Δώστε λοιπόν τον καλύτερό σας εαυτό και 
αξιοποιήστε την κάθε ευκαιρία που σας 
παρουσιάζεται. Στο επάγγελμά σας οι αλλα-
γές θα είναι ραγδαίες, από τα χαμηλά στα 
ψηλά. Δική σας εργασία ή προαγωγή ή 
συνεργασία θα είναι το μοτίβο αυτό το διά-
στημα. Όλα θα έχουν την ευκαιρία τους για 
επιτυχία.

ΙΧΘΕΙΣ
Αν ασχολείστε με τα κοινά, φροντίστε να 
πιάσετε το σφυγμό του πλήθους και να 
αποδειχθείτε χρήσιμοι. Αν κάποιοι ευνο-
ούνται να ζήσουν συγκλονιστικές στιγ-
μές, αυτοί είστε εσείς. Είναι μια ειδική 
εβδομάδα σε όλους τους τομείς: τον 
αισθηματικό, τον επαγγελματικό, τον κοι-
νωνικό. 
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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

Ηπειρώτισσες με 
παραδοσιακές 

φορεσιές

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ.Ε.Θ. 1929. Νυκτερινά 
διαφημιστικά δρώμενα διατροφής με 

μαγείρους και τεράστιο κέϊκ,

Σκηνή από ταινία της Finos Films με 
τον Θανάση Βέγγο

Eπίσκεψη του Στρατηγού Μοντγκόμερυ στην 
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων . 1952

Σύνδεσμος 
Οινοπαντοπωλών Πειραιώς. 
Η πρώτη επέτειος στον Άγιο 

Ιωάννη Ρέντη της 10ης 
Μαϊου 1903

Ολυμπιακός Πειραιώς. 
Πρωτάθλημα 1981-82.

ΧΙΟΣ. Σταθμός 
Χωροφυλακής 

Βροντάδου

Καθέλκυση του πλοίου «World Sincerity» 
ιδιοκτησίας Σταύρου Νιάρχου, 6 Ιουλίου 1955

Από την υποδοχή του βασιλιά 
της Λιβύης Ιντρίς στον Πειραιά 

στις 13/06/1969
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Στη θαλασσινή Καστροπολιτεία, 
ιστορία, παράδοση και φύση 
φτιάχνουν ένα μοναδικό αφήγημα 
για τον επισκέπτη.

Κ
άστρα και τείχη, παλιά αρχοντι-
κά, στενά λιθόστρωτα δρομάκια, 
εκκλησιές, αψίδες και οικόσημα, 
μαρμάρινοι αυτοκρατορικοί θρό-

νοι, βυζαντινές εικόνες. Αυτά και τόσα ακό-
μα συνθέτουν την Καστροπολιτεία της Μο-
νεμβασίας, το «περιώνυμον άστυ» του πα-
ρελθόντος, το «πέτρινο καράβι» του Γιάννη 
Ρίτσου. Το σταυροδρόμι αυτό πολιτισμών 
που η πάροδος του χρόνου δεν έχει αγγίξει 
και μοιάζει βγαλμένο, θαρρείς, από τη φα-
ντασία. Μπαίνοντας στο Κάστρο του 6ου αι-
ώνα από τη μοναδική είσοδο, τη «μόνη έμ-
βαση» (εξ ου και Μονεμβασία), ξεκινά ένα 
ταξίδι στο παρελθόν. 
Και πέραν του Κάστρου, όμως, μοναστή-
ρια και βυζαντινά μνημεία με τοιχογραφίες 
και εικόνες ανεκτίμητης αξίας, αλλά και το 
«Μικρό Άγιο Όρος» του θρυλικού Καβο-
μαλιά περιμένουν τους προσκυνητές. Όπως 
επίσης και ο νερόμυλος στα Τάλαντα ή τα 
λαογραφικά μουσεία της Ρειχιάς και των 
Βελιών, που αφηγούνται ιστορίες παράδο-
σης και καθημερινού μόχθου. Η Μονεμβα-
σία είναι επίσης η φύση της με τα σπάνια 
φυσικά μνημεία και τα υψηλής αισθητικής 
τοπία της. Θα εντυπωσιαστείτε από το σπή-
λαιο της Καστανιάς, ένα από τα πλουσιό-
τερα της Ευρώπης, αλλά και το απολιθω-
μένο δάσος στην Αγία Μαρίνα, που φημίζε-
ται για τη μοναδικότητά του και την παλαιο-
ντολογική του αξία. Εντυπωσιακά είναι και 
τα καταφύγια άγριας ζωής, ο υγροβιότοπος 
του Ζάρακα, οι 13 θεσμοθετημένοι παρα-
δοσιακοί οικισμοί, τα κρυστάλλινα νερά του 
Μυρτώου Πελάγους, η αγκαλιά του Λακωνι-
κού Κόλπου, αλλά και η θαλασσινή πολιτεία 
της Νεάπολης, η αρχόντισσα αυτή των Βατί-
κων με τη μεγάλη ιστορία και τη σημαντική 
τουριστική υποδομή.
Η Μονεμβασία, τέλος, είναι η γεωργία της 
και η αμπελοκαλλιέργεια, η γαστρονομική 
της παράδοση και τα εκλεκτά της αγαθά: το 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τα εσπερι-
δοειδή, τα τυροκομικά προϊόντα, τα φρέσκα 
ψάρια και θαλασσινά, το βατικιώτικο κρεμ-
μύδι, το αγνό μέλι και τα βιολογικά προϊ-
όντα, που σε συνδυασμό με το γαστρονο-
μικό απόθεμα της περιοχής καθιστούν την 
τοπική κουζίνα μια πραγματική ταξιδιωτική 
εμπειρία.

Παραλίες
Λίγες περιοχές της Μεσογείου είναι σε θέση 
να προσφέρουν τόσες επιλογές παραλιών, 
όσες ο Δήμος Μονεμβασιάς. Πάνω από 
πενήντα είναι οι παραλίες οι οποίες προσεγ-
γίζονται εύκολα από την στεριά, ενώ πολλές 
είναι και οι μικρές κρυφές γωνιές για τους 
λάτρεις της εξερεύνησης.
Αμμώδεις ή με πολύχρωμα βότσαλα, πολυ-
σύχναστες ή ερημικές, όλες με πεντακάθαρα 
κρυστάλλινα νερά. Πολλές από αυτές είναι 
βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία, δείγμα της 
καθαριότητας και της οργάνωσής τους.
Ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεστε επι-

λέξτε παραλίες της Ανατολικής ακτής προς το 
Μυρτώο Πέλαγος, παραλίες με δυτικό προ-
σανατολισμό προς τη μεριά του Λακωνικού 
κόλπου, ή πάρτε μία γεύση από τον θρυλικό 
Κάβο Μαλέα και τις παραλίες των Βατίκων
Για κάθε παραλία δίνονται οδηγίες πρόσβα-
σης αλλά και μικρά μυστικά για να επιλέξετε 
την καταλληλότερη παραλία όταν φυσούν 
δυνατοί άνεμοι.
Η παραλία του Μαραθιά, το βόρειο τμήμα 
της οποίας ονομάζεται Παναρίτης, με τα 
καταγάλανα ρηχά νερά και τη χρυσαφένια 
άμμο, είναι ένα κρυμμένο στολίδι που λίγοι 
γνωρίζουν.
Η απέραντη αμμουδιά ενδείκνυται για παι-
χνίδια και σπορ στην άμμο, ενώ στον οικι-
σμό του Μαραθιά λειτουργούν cafe-bar και 
εστιατόρια.
Αυτή η παραλία είναι ιδανική για όλους 
όσους θέλουν να απολαύσουν τη θάλασσα 
και τα σπορ σε μια μεγάλη αμμουδιά χωρίς 
πολυκοσμία. Προτιμήστε την παραλία του 
Μαραθιά όταν φυσάει βόρειος ή βορειοα-
νατολικός άνεμος.
Οδηγίες πρόσβασης: Στον κεντρικό οδικό 
άξονα Μολάων – Νεαπόλεως συναντάμε 
το χωριό Ελίκα. Μέσα από το χωριό ξεκινά 
δρόμος που οδηγεί προς τη θάλασσα. Ακο-
λουθούμε αυτό το δρόμο και μετά από δύο 
χιλιόμετρα φτάνουμε στην παραλία του 
Μαραθιά, όπου υπάρχει χώρος στάθμευ-
σης.

Μουσεία-Επισκέψιμοι Χώροι
Στην περιοχή του Δήμου Μονεμβασιάς λει-
τουργούν τρία μουσεία. Το σημαντικότερο 
είναι η Αρχαιολογική Συλλογή στο Κάστρο 
της Μονεμβασιάς. Τα ευρήματα της Συλλο-
γής αποκαλύπτουν την ιστορική εξέλιξη της 
πόλης από την παλαιοχριστιανική περίοδο 
μέχρι τα χρόνια της Τουρκοκρατίας.
Μιαν εντελώς διαφορετική πτυχή της περιο-
χής παρουσιάζουν τα δύο λαογραφικά μου-
σεία στη Ρειχιά και στις Βελιές. Αυτά αφη-
γούνται την καθημερινή ζωή στα χωριά της 
Μονεμβασιάς κατά τους περασμένους αιώ-

νες, τους τρόπους βιοπορισμού στην αγρο-
τική κοινωνία της Πελοποννήσου καθώς 
και τα ήθη και έθιμα των κατοίκων. Εικόνες 
από την αγροτική ζωή της περιοχής δίνουν 
και ο εντυπωσιακός, πλήρως λειτουργι-
κός, Νερόμυλος των Ταλάντων καθώς και το 
αναπαλαιωμένο Λιοτρίβι
Ένα μικρό αλλά πολύ ενδιαφέρον μουσείο 
αργυροχρυσοχοΐας βρίσκεται στο κεντρικό 
καλντερίμι του Κάστρου της Μονεμβασιάς.

Άγιος Νεκτάριος Συκιάς
Ένας από τους σημαντικότερους ναούς του 
Δήμου Μονεμβασίας. Πρόκειται για το 
μοναδικό ιερό προσκήνυμα της περιοχής 
και αποτελεί σημαίο αναφοράς για όλους 
τους πιστούς.
Το έτος 1962 , ο Ηγούμενος της Ιεράς 
Μονής Λογγοβάρδας Πάρου  Μακαριστός 
Αρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος Ζερβάκος, ο 
οποίος καταγόταν από τα Πάκια του Δήμου 
Μονεμβασίας, έφερε τεμάχιο Ιερού Λει-
ψάνου του Αγίου Νεκταρίου από την Ιερά 
Μονή του Αγίου στην Αίγινα συνοδευόμενο 
με δωρητήριο έγγραφο του τότε Μητροπο-
λίτου Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης Προκο-
πίου και της Ηγουμένης Ευνίκης Μοναχής.
Για την ανέγερση του ναού, ο πατήρ Φιλό-
θεος ο οποίος ήταν μαθητής και φίλος του 
Αγίου, προσέφερε πρώτος την συνδρομή 
του και στην συνέχεια προσέφεραν όλοι οι 
κάτοικοι της Συκιάς από το περίσσευμα  και 
το υστέρημά τους . Ο ναός εγκαινιάστηκε 
τον Αύγουστο του 1963.
Το Ιερό Προσκύνημα του Αγίου Νεκταρίου 
εορτάζει την 9η Νοεμβρίου που είναι και 
η κυριώνυμος εορτή του Αγίου, οπότε και 
πραγματοποιείται  μεγάλη εμποροπανή-
γυρη. Πρόκειται για  μια από της σημαντι-
κότερες εορτές του Δήμου Μονεμβασίας. 
Επίσης και την 2α προς 3η Σεπτεμβρίου με 
αγρυπνία όπου η Εκκλησία εορτάζει την 
επέτειο της ανακομιδής του  Ιερού Λειψά-
νου του Αγίου Νεκταρίου.
Οδηγίες πρόσβασης: Το ιερό προσκύνημα 
του Αγίου Νεκταρίου βρίσκεται επί της Ε.Ο 

Μολάων Μονεμβασίας στο ύψος της Συκιάς 
και σε απόσταση 10 χλμ. από τους Μολάους 
και 16 χλμ. από τη Μονεμβασιά.

Γιάννης Ρίτσος
Ποια πόλη, ποια πατρίδα δεν θα ήταν έτσι 
περήφανη, εάν είχε γεννήσει ένα τόσο 
σπουδαίο άνθρωπο, ένα τόσο μεγάλο ποι-
ητή, όπως τον Γιάννη Ρίτσο. Η Μονεμβα-
σιά που τόσο αγαπήθηκε και τραγουδή-
θηκε από τον Ρίτσο, τον τιμά, ως ελάχιστο 
χρέος, κάθε χρόνο με εκδηλώσεις με γνώ-
μονα την ποιότητα και με στόχο να αναδει-
χτεί η πολύπλευρη προσωπικότητα του ποι-
ητή και να μυηθεί κυρίως η νέα γενιά στα 
βαθιά πανανθρώπινα μηνύματα από τη ζωή 
και το έργο του.
O Γιάννης Ρίτσος κατόρθωσε, μέσα από 
το ταλέντο και την τέχνη, να δώσει υψηλά 
δημιουργήματα και να εμπλουτίσει την 
ποίηση με διαχρονικές αξίες και ιδανικά. 
Όρθιος, ως πνευματικός καπετάνιος, πάνω 
στο πέτρινο καράβι του βράχου της Μονεμ-
βασιάς, όπως άλλωστε ο ίδιος είχε πει όταν 
του γιόρταζαν τα εβδομηκοστά πέμπτα 
γενέθλιά του στην πλατεία της Χρυσαφίτισ-
σας, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο με αναπε-
πταμένη τη σημαία της ειρήνης. Ταξίδεψε 
«σε λιμένας πρωτοϊδωμένους» με διαβα-
τήριο το έργο του διασαλπίζοντας σε όλους 
τους λαούς τα πανανθρώπινα κοινωνικά 
ιδεώδη της δημοκρατίας, της ελευθερίας 
και της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά πάνω 
από όλα την παγκόσμια ειρήνη και την ανά-
γκη συμφιλίωσης των λαών. Βαθιά οικουμε-
νικός, αλλά και βαθιά ελληνοπρεπής έντυσε 
τους ανθρώπους, τα τοπία και τα σύμβολα 
της ποίησής του με την ελληνική ομορ-
φιά, έτσι όπως διαγράφεται στην ιστορική 
πορεία από τα χρόνια του Ομήρου ως τις 
ημέρες μας.
Η ποίηση με τη γραφίδα του Ρίτσου είναι 
ένα εξαίρετο καλλιτεχνικό μέσο αφιερω-
μένο στην υπηρεσία των πιο προχωρημέ-
νων και υψηλών ιδανικών της ανθρωπό-
τητας.

Μονεμβασιά:  Ταξίδι στον χρόνο
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Μια διαδρομή από την 
αρχαιότητα μέχρι τους 
νεότερους χρόνους κι από 
την παράδοση, την εσωτερική 
μετανάστευση, την 
προσφυγιά, τη βιομηχανική 
ανάπτυξη και την πολύπαθη 
εργασιακή πραγματικότητα 
μέχρι τη σχέση της πόλης με 
τις τέχνες και τον Αισχύλο

Έ
να μοναδικό οδοιπορικό 
στην ιστορία και τα Μυστή-
ρια της Ελευσίνας αποτελεί 
η έκθεση με τίτλο «Μυστή-

ριο_29 Ελευσίνα - Ωμό Μουσείο», 
που ανοίγει τις πύλες της για το 
κοινό σήμερα, στο Μουσείο Μπε-
νάκη της οδού Πειραιώς. Η έκθε-
ση, που θα διαρκέσει μέχρι τις 27 
Νοεμβρίου και έχει ελεύθερη εί-
σοδο για το κοινό, είναι ένα εμ-
βληματικό έργο - προάγγελος του 
προγράμματος της 2023 Ελευσίς 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευ-
ρώπης.
Εξερευνώντας το παρόν και το 
παρελθόν της Ελευσίνας, αυτό που 
σχηματικά αποκαλείται το «DNA» 
ή το συλλογικό Υποσυνείδητο του 
τόπου, η έκθεση αυτή που έχει 
επιμεληθεί η αρχιτέκτονας - μου-
σειολόγος Ερατώ Κουτσουδάκη, 
επιχειρεί να ερμηνεύσει την πόλη 
ως έκθεμα προσκαλώντας το κοινό 

σε μια διαδρομή στον πυρήνα 
της ύπαρξής της· από την αρχαιό-
τητα και τους νεότερους χρόνους, 
στην παράδοση και την εσωτερική 
μετανάστευση, την προσφυγιά, τη 
βιομηχανική ανάπτυξη, την πολύ-
παθη εργασιακή πραγματικότητα, 
τη σχέση της πόλης με τις τέχνες 
και τον Αισχύλο, του οποίου είναι 
γενέτειρα, στους ανθρώπους αλλά 
και τις κοινότητες που τη συνθέ-
τουν.
Ο σχεδιασμός της έκθεσης κινεί-
ται σε τρία επίπεδα: το πρώτο ακο-
λουθεί τη λογική των cabinets of 
curiosities της ιταλικής Αναγέν-
νησης. Τιμώντας τους Ελευσίνι-

ους συλλέκτες που διασώζουν με 
θαυμαστή επιμονή και φροντίδα 
τα τεκμήρια του παρελθόντος της 
πόλης τους, κάνει μια νύξη στην 
απαρχή της μουσειακής πράξης. 
Μοναδικά ντοκουμέντα και εκθέ-
ματα, μέρος των οποίων ανήκει 
στις συλλογές του Μουσείου Μπε-
νάκη και παρουσιάζεται σπάνια ή 
για πρώτη φορά στο κοινό, μαζί 
με καθημερινά αντικείμενα συναι-
σθηματικής αξίας γίνονται θησαυ-
ροί προς ανακάλυψη.
Το δεύτερο επίπεδο, μέσα από 
μια σειρά ομιλούντων πορτρέ-
των, τοποθετεί σε ρόλο ξεναγού 
στην έκθεση σημαίνοντα πρό-

σωπα της τοπικής κοινωνίας, 
καθώς και άλλα, που έχουν άρρη-
κτα συνδέσει τη ζωή τους με την 
Ελευσίνα.
Το τρίτο επίπεδο αναδεικνύει 
επώνυμες καταγραφές όψεων και 
στιγμών της πόλης. Λιθογραφίες 
περιηγητών του 18ου και 19ου 
αιώνα και ιστορικές αποτυπώ-
σεις σημαντικών διεθνών φωτο-
γράφων συνομιλούν με έργα σύγ-
χρονων Ελλήνων φωτογράφων 
που απαθανατίζουν όψεις της, 
ενώ φευγαλέα περνά από μπρο-
στά μας παλαιότερες ιστορίες των 
κατοίκων, μέσα από τις προσωπι-
κές τους φωτογραφικές συλλογές. 

Τ
ο παρελθόν συναντήθηκε με το μέλλον 
στον Πειραιά. Την ίδια μέρα που αποδό-
θηκαν οι τρεις νέοι σταθμοί του Μετρό, 
παρουσία του πρωθυπουργού Κυριά-

κου Μητσοτάκη, εγκαινιάστηκε, στον σταθμό 
«Δημοτικό Θέατρο», η μόνιμη έκθεση που ανα-
δεικνύει το σύστημα ύδρευσης της αρχαίας πό-
λης του Πειραιά.
Οι δύο τελετές εγκαινίων συνέπεσαν σκοπίμως, 
για συμβολικούς λόγους, προκειμένου να ανα-
δειχτεί η  αρμονική συνύπαρξη αρχαιολογίας 
και Μετρό και να περάσει το ηχηρό μήνυμα πως 
μπορεί να εκφράζεται ο σεβασμός στα αρχαιο-
λογικά ευρήματα χωρίς αυτά να αποτελούν τρο-
χοπέδη για την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας 
έργων υποδομής.
Κατά τη διάρκεια της ανασκαφικής έρευνας, της 
μεγαλύτερης που έγινε ποτέ στην πόλη του Πει-
ραιά, αποκαλύφθηκαν 150 κατασκευές σχετι-
ζόμενες με αρχαία υδροσυστήματα, χαρακτη-
ριστικές της αρχαίας πόλης του Πειραιά. Αυτές 
έρχονται να προστεθούν στα περισσότερα από 
345 πηγάδια και 388 δεξαμενές που έχουν ήδη 
βρεθεί σε παλιότερες ανασκαφές στην πόλη. Η 
συνολική έκταση που ελέγχθηκε αρχαιολογικά 
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και 

Νήσων σε 5 Σταθμούς και 7 Φρέατα Εξαερισμού, 
προσεγγίζει τα 30.000 τ.μ., ενώ οι σωστικές ανα-
σκαφικές έρευνες διενεργήθηκαν σε συνολική 
επιφάνεια 7.500 τ.μ. Υπό μόνιμη αρχαιολογική 
παρακολούθηση πραγματοποιήθηκαν όλες οι 
εκσκαφικές εργασίες, αλλά και η διάνοιξη των 
7,6 χλμ της σήραγγας διέλευσης των συρμών.
«Η μακρά ιστορική διάρκεια του ελληνικού πολι-
τισμού -στον χρόνο και στον χώρο- έχει ως επα-
κόλουθο, οι δραστηριότητες της σύγχρονης επο-
χής να διασταυρώνονται με τις σωζόμενες στο 

υπέδαφος υλικές μαρτυρίες του παρελθόντος» 
τόνισε κατά την ομιλία της η υπουργός Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και πρό-
σθεσε: «Συνταγματική υποχρέωση και θεσμικό 
μας καθήκον αποτελεί η διασφάλιση των προϋ-
ποθέσεων και η λήψη των κατάλληλων μέτρων, 
ώστε η εξυπηρέτηση των αναγκών διαβίωσης, 
ανάπτυξης και προόδου του σύγχρονου ανθρώ-
που, να συνυπάρχει με το πολύτιμο -για την εξέ-
λιξη και την ευημερία της κοινωνίας- κεφάλαιο 
της πολιτιστικής κληρονομιάς.»

Μουσείο η οικία 
του Γιάννη Ρίτσου 
στη Μονεμβασιά

Στη μετατροπή της οικίας του 
Γιάννη Ρίτσου στη Μονεμβα-
σιά σε δημοτικό μουσείο, προ-
χωρούν το υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, η περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου και ο δήμος 
Μονεμβασίας μέσω Προγραμ-
ματικής Σύμβασης Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης.
Το έργο που χρηματοδοτείται 
από το ΥΠΠΟΑ, υλοποιείται, υπό 
την εποπτεία των αρμόδιων υπη-
ρεσιών του, την Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Λακωνίας και την Διεύ-
θυνση Νεότερης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς.
Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή 
του το υπουργείο Πολιτισμού, η 
συνεργασία για τη δημιουργία 
ενός εκθεσιακού χώρου αφιε-
ρωμένου στον Γιάννη Ρίτσο, μια 
από τις εμβληματικότερες προ-
σωπικότητες της νεότερης ελλη-
νικής ποίησης, αναδείχθηκε κατά 
την αυτοψία που διενήργησε η 
υπουργός Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού Λίνα Μενδώνη, στο σπίτι 
του ποιητή και στα μνημεία της 
Καστροπολιτείας.
Σκοπός του έργου «Μετατροπή 
της οικίας Γιάννη Ρίτσου στο 
Κάστρο Μονεμβασίας σε δημο-
τικό μουσείο» είναι η δημιουρ-
γία ενός εκθεσιακού χώρου για 
να παρουσιάζεται η προσωπι-
κότητα του ποιητή και η σχέση 
του με το γενέθλιο τόπο του, τη 
Μονεμβασιά.
Στη μόνιμη έκθεση θα παρουσι-
άζεται η ζωή και το έργο του ποι-
ητή, μέσα από επιλεγμένα εμβλη-
ματικά, για κάθε ενότητα, ποιή-
ματα, αποτελώντας σταθμό στην 
ελληνική και διεθνή λογοτεχνική 
κληρονομιά.
Η σύνδεση με το ιστορικό παρελ-
θόν, η ενδυνάμωση της συλλο-
γικής μνήμης και η ευαισθητο-
ποίηση των κατοίκων του δήμου 
Μονεμβασίας σε θέματα ανάδει-
ξης της Ιστορίας του τόπου τους 
και του πολιτισμού τους, είναι 
βασικοί στόχοι της πρότασης 
σχεδιασμού της έκθεσης, συνει-
σφέροντας μακροπρόθεσμα στη 
βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.
Στο αντικείμενο της σύμβασης 
περιλαμβάνονται οι αναγκαίες 
μουσειολογικές και μουσειο-
γραφικές μελέτες και οι εν γένει 
εργασίες διαμόρφωσης και μετα-
τροπής της οικίας σε Μουσείο.

Μουσείο Μπενάκη: Η ιστορία της Ελευσίνας ξετυλίγεται 
μέσα από μία έκθεση 

Μετρό Πειραιά: Εγκαινιάστηκε η έκθεση του 
αρχαίου συστήματος ύδρευσης της πόλης 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Ο 
Ολυμπιακός πήρε τον πρώτο του βαθ-
μό στους ομίλους του Europa League 
και μπορεί να φανεί πάρα πολύ χρήσι-
μος στο κυνήγι πλέον για την 3η θέση 

που οδηγεί στα μπαράζ για τη φάση των 16 του 
Conference League. Οι ερυθρόλευκοι ήρθαν ισό-
παλοι 0-0 απέναντι στην Καραμπάγκ στο Μπακού.
Πλέον ο Ολυμπιακός είναι μεν τελευταίος με έναν 
πόντο και δεν έχει κάποια ελπίδα για να συνεχί-
σει στο Europa League, όμως κυνηγάει τη Ναντ 
που είναι στην τρίτη θέση και έχει τρεις πόντους, 
ώστε να συνεχίσει το 2023 στις ευρωπα-
ϊκές διοργανώσεις.
Στην επόμενη και προτελευταία 
αγωνιστική ο Ολυμπιακός 
φιλοξενείται από τη Φρά-
ιμπουργκ στη Γερμανία, 
ενώ η Ναντ αντιμετωπίζει 
την Καραμπάγκ.

Το ματς
Από τα πρώτα λεπτά της 
αναμέτρησης η Καρα-
μπάγκ ήταν εκείνη που είχε 
την κατοχή, κυκλοφορούσε 
και προσπαθούσε να δημιουρ-
γήσει συνθήκες στην ερυθρόλευκη 
περιοχή. Ο Ολυμπιακός από την άλλη 
είχε παθητικό ρόλο και επιχειρούσε κυρίως στις 
αντεπιθέσεις.
Στο 13’ ο Κάντι είχε ένα άστοχο σουτ, ενώ το ίδιο 
συνέβη λίγο αργότερα με τον Βέσοβιτς. Μετά το 25ο 
λεπτό, η εικόνα των ερυθρόλευκων βελτιώθηκε με 
τον Μίτσελ να τοποθετεί τον Μπιέλ πίσω από τον 
Ουί Τζο Χουάνγκ και τον Αμπουμπακάρ Καμαρά 
στα αριστερά.
Στο 23’ η κεφαλιά του Ντόι πέρασε άουτ, ενώ στο 
38ο λεπτό η σέντρα του Μαυριτανού επιθετικού 
από τα αριστερά σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι 
του Μαγκομενταλίγιεφ με την μπάλα να παίρνει 
περίεργη τροχιά. Οι ερυθρόλευκοι κράτησαν το 
0-0 μέχρι το φινάλε του παιχνιδιού.
Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός μπήκε βελτιω-
μένος. Επιχειρούσε να κρατήσει την Καραμπάγκ 

μακριά από την περιοχή του και να ψάξει κάποιες 
στιγμές, όταν είχε την κατοχή. Στο 52’ έκανε το σουτ 
ο Κούντε, ενώ στο 59’ τελική είχε και ο Μπιέλ. Από 
την άλλη, η Καραμπάγκ δεν απειλούσε ουσιαστικά.
Μέχρι και το φινάλε του παιχνιδιού η Καραμπάγκ 
διατηρούσε την κατοχή. Όμως ο Ολυμπιακός 
έκλεινε τους χώρους, δεν απειλήθηκε ουσιαστικά 
και κράτησε τον βαθμό έως και το τελευταίο σφύ-
ριγμα.
Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος με την Καρα-

μπάγκ εκτός έδρας, πήρε ένα βαθμό και την 
ίδια ώρα η Ναντ ηττήθηκε από την 

Φράιμπουργκ με αποτέλεσμα οι 
«ερυθρόλευκοι» να μένουν 

ζων τανοί σ την υπόθεση 
πρόκριση στο Conference 
League.
Καθώς οι όποιες πιθανό-
τητες είχαν για συνέχεια 
στο Europa League δεν 
υπάρχουν καθώς και το 
δύο στα δύο να πετύχουν 

και η Καραμπάγκ να χάσει 
και τα δύο ματς θα μείνει 

στην τρίτη θέση.

Aς δούμε τι δίνει κάθε θέ-
ση του ομίλου στο Europa 

League:
Ο 1ος προκρίνεται στη φάση των 16
Ο 2ος παίζει σε έξτρα γύρο για την πρόκριση 
στους 16 με κάποιον τρίτο από τους ομίλους του 
Champions League
Ο 3ος προκρίνεται στον αντίστοιχο έξτρα γύρο του 
Europa Conference League και θα αντιμετωπίσει 
κάποιον 2ο ομίλου εκείνης της διοργάνωσης
Ο 4ος αποκλείεται από τη συνέχεια των ευρωπαϊ-
κών διοργανώσεων.
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
27/10, 22:00 Φράιμπουργκ - Ολυμπιακός
27/10, 22:00 Ναντ - Καραμπάγκ
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
3/11, 19:45 Ολυμπιακός - Ναντ
3/11, 19:45 Καραμπάγκ - Φράιμπουργκ

Την ισοπαλία 0-0 πήρε ο Ολυμπιακός στο Μπακού με αντίπαλο την Καραμπάγκ για την 4η 
αγωνιστική των ομίλων του Europa League και πλέον οι ερυθρόλευκοι θα κυνηγήσουν την 3η 
θέση που οδηγεί στα μπαράζ της φάσης των 16 του Conference League. Δεν έχει καμία ελπίδα για 
την 2η θέση

Πρώτος βαθμός στον όμιλο και Πρώτος βαθμός στον όμιλο και 
τώρα κυνηγάει το Conference τώρα κυνηγάει το Conference 
LeagueLeague

Άρης - ΑΕΚ 0-2
«Καταιγίδα» η Ένωση στο 
Βικελίδης με Σιμάνσκι και 
Γκαρσία

Η ΑΕΚ αυτή τη φορά φεύγει χαρούμενη από το Κλεάνθης Βικελίδης, 
καθώς επικράτησε του Άρη 2-0 χάρη στα γκολ των Σιμάνσκι στο 28’ και 
Λιβάι Γκαρσία στο 51ο λεπτό. Οι παίκτες του Ματίας Αλμέιδα με εξαί-
ρεση το πρώτο κομμάτι του ματς (μέχρι περίπου το 20ο λεπτό) κυρι-
άρχησαν στον αγωνιστικό χώρο και είχαν ευκαιρίες να πετύχουν και 
περισσότερα τέρματα.

Η ΑΕΚ συνέχισε στο ίδιο μοτίβο και στο υπόλοιπο του δεύτερου 
45λεπτου, έχοντας κάποιες ευκαιρίες για να πετύχει κάποιο γκολ, 
δίχως όμως αποτέλεσμα. Να σημειωθεί ότι η στιγμή του ματς ήταν το 
μήνυμα που έστειλαν οι παίκτες της ΑΕΚ με τα μπλουζάκια για τον Άλκη 
Καμπανό, γεγονός που απέσπασε τον σεβασμό του Άρη.

Η Ένωση ανέβηκε μετά το 18’ και βρήκε το γκολ
Ο Άρης μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, εκμεταλλευόμενος την αύρα 
του κόσμου του. Οι κίτρινοι είχαν κάποιες προϋποθέσεις για να απει-
λήσουν τα καρέ του Αθανασιάδη, όμως η κιτρινόμαυρη άμυνα ανταπε-
ξήλθε σε κάθε περίπτωση, είτε κόβοντας τα σουτ, είτε με επέμβαση του 
Έλληνα κίπερ της ΑΕΚ, έπειτα από τελική του Μαντσίνι. Στο 18ο λεπτό ο 
Νταμπό με ωραία ατομική ενέργεια και δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα 
λίγο άουτ.
Η Ένωση ανέβασε στροφές μετά την τελική του Νταμπό και είχε την 
πρώτη της καλή στιγμή με τον Γκατσίνοβιτς στο 25’, όμως ο Κουέστα 
αντέδρασε εξαιρετικά. Ένα λεπτό μετά ο Ρότα με ένα δυνατό σουτ έστειλε 
την μπάλα άουτ.
Οι παίκτες του Ματίας Αλμέιδα βρήκαν το γκολ που έψαχναν και λίγο 
μετά είχαν και άλλες ευκαιρίες για να πετύχουν περισσότερα γκολ, όμως 
οι Αραούχο στο 30’ και ο Γκαρσία στο 37’ έχασαν τεράστιες ευκαιρίες 
για να σκοράρουν.
Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα μέχρι και το φινάλε του πρώτου 
μέρους, έχοντας και το μακρινό καλό σουτ του Σιμάνσκι στο 40’ που 
πέρασε λίγο άουτ, με τον Άρη να απειλεί ελάχιστα μετά από την τελική 
του Νταμπό στο 18’.
Καθάρισε στο δεύτερο μέρος και είχε φάσεις για παραπάνω γκολ
Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος και βρήκε το 
γκολ που έψαχνε με τον Λιβάι Γκαρσία στο 51ο λεπτό, έπειτα από ασίστ 
του Αραούχο.
Μετά το γκολ ο ρυθμός του αγώνα έπεσε με τις δύο ομάδες να κάνουν 
αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα. Η ΑΕΚ απειλούσε κυρίως μέσω αντεπι-
θέσεων, ενώ συνέχιζε την υψηλή πίεση, με τους παίκτες του Άρη να μην 
αποφεύγουν τα λάθη.
Οι παίκτες του Αλμέιδα ανέβασαν στροφές μετά το 60ο λεπτό και απεί-
λησαν σε πολλές περιπτώσεις, με τον Άρη να κάνει πολλά λάθη. Ο 
Πινέδα είχε δύο τελικές προσπάθειες με καλές προϋποθέσεις, οι οποίες 
κόπηκαν από τους αμυνόμενους, ενώ στο 75’ ο Γκατσίνοβιτς με κοντινή 
κεφαλιά έστειλε την μπάλα πάνω στον Κουέστα που έσωσε.
Νωρίτερα στο 68ο λεπτό ο Γκαρσία πέτυχε και δεύτερο γκολ έπειτα από 
γύρισμα του Πινέδα, όμως ο 24χρονος φορ ήταν εκτεθειμένος. Μετά 
το 80ο λεπτό ο Άρης προσπάθησε να πάρει κάτι από το ματς, ωστόσο 
με εξαίρεση το σουτ του Καμάτσο στο 86ο λεπτό που πέρασε ελάχιστα 
άουτ, δεν κατάφερε να απειλήσει την Ένωση με το 0-2 να παραμένει 
μέχρι το τέλος.



62 14 Οκτωβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Ο 
Παναθηναϊκός με τον Αϊτόρ να 
βρίσκει δίχτυα ξανά και να λύ-
νει το γόρδιο δεσμό για το τρι-
φύλλι πήρε μια σημαντική νίκη 

κόντρα στον Αστέρα με 1-0 και έσπασε 
μια ακόμη αρνητική παράδοση που κρα-
τούσε από τον Δεκέμβριο του 2019 και ε-
πτά σερί αγώνες χωρίς νίκη για τους πρά-
σινους.
Το τριφύλλι έκανε το επτά στα επτά στη 
σεζόν, έχει το απόλυτο έως τώρα στη βαθ-
μολογία και δείχνει ασταμάτητο με τον 
Αϊτόρ να οδηγεί τους πράσινους από νίκη 
σε νίκη καθώς σκόραρε και κόντρα στους 
Αρκάδες, και αυτό ήταν το όγδοο φετινό 
του τέρμα με τον Ισπανό να είναι ο πρώ-
τος σκόρερ του πρωταθλήματος έως 
τώρα. Ο Αστέρας είχε ουσι-
αστικά μόλις μια τελική 
για να απειλήσει, αυτή 
ήρθε στο 90+6’ όταν 
ο Μπριν ιόλι ήταν 
εκεί και έδιωξε σε 
κόρνερ.
Οι πράσινοι ήταν 
κ α λ ύ τ ε ρ ο ι  σ τ η 
σ υ ν ο λ ι κ ή  δ ι ά ρ -
κεια της αναμέτρη-
σης, είχαν 19 τελικές 
για γκολ, το οποίο βρή-
καν μέσω εύστοχης εκτέλεσης 
πέναλτι του Αϊτόρ το οποίο κέρδισε 
ο ίδιος και το έδωσε ο διαιτητής της ανα-
μέτρησης μέσω της χρήσης του VAR.
Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν τόσο καλός στο 
πρώτο 45λεπτο, σε αντίθεση με το δεύ-
τερο όπου ανέβασε κατακόρυφα την από-
δοση του, πίεσε τον Αστέρα, έκλεισε τους 
Αρκάδες στα καρέ τους και εν τέλει βρήκε 
ένα «χρυσό γκολ» όπως αποδείχθηκε με 
τον Αϊτόρ.
Οι πράσινοι είχαν την υπεροχή του αγώνα 
και στα πρώτα 45λεπτά στη Λεωφόρο 
χωρίς όμως να μπορούν να βρουν δια-
δρόμους προς την εστία του Παπαδόπου-
λου. Το τριφύλλι ανέβασε την απόδοση 
του μετά το 30’ και κατάφερε να φτιά-
ξει τρεις-τέσσερις τελικές με κορυφαία 
όλων τη χαμένη ευκαιρία του Σένκεφελντ 
από κοντά στο 31’ αλλά ο γκολκίπερ των 
Αρκάδων έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρ-
νερ. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Αϊτόρ 

βρέθηκε σε θέση βολής αλλά η κεφαλιά 
που πήρε δεν απείλησε τον Παπαδόπουλο 
που μπλόκαρε εύκολα.
Με την έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο ο 
Παναθηναϊκός ανέβασε την απόδοση του, 
έψαξε κυρίως από τα αριστερά το γκολ με 
τον Χουάνκαρ να ανεβαίνει περισσότερο. 
Ο Αστέρας είχε την πρώτη του τελική στην 
εστία με σουτ του Τιλίκα στο 50’ αλλά 
το τριφύλλι σιγά-σιγά πατούσε όλο και 
περισσότερο στην περιοχή των Αρκάδων.
Αρχικά στο 51’ ο Ιωαννίδης πήρε την 
κεφαλιά από καλό σημείο αλλά αυτή ήταν 
αδύναμη. Ένα λεπτό αργότερα ο Χουάν-
καρ έκανε την παράλληλη μπαλιά προς 
τον Αϊτόρ που έπιασε το σουτ στην κίνηση 

αλλά αυτό έφυγε ψηλά άουτ. Και στο 
56’ ο Ιωαννίδης και πάλι έγινε 

κάτοχος της μπάλας έξω 
από την περιοχή γύρισε 

και έκανε το σουτ το 
οποίο δεν απείλησε 
τον Παπαδόπουλο.
Στο 63’ ο Γιοβάνο-
βιτς πέρασε στο ματς 
τον Βέρμπιτς αντί του 

Παλάσιος και έστειλε 
τον Αϊτόρ στα δεξιά σε 

μια αλλαγή που έπαιξε 
το ρόλο της, όπως ακρι-

βώς είχε γίνει και στην Τούμπα. 
Καθώς στο 76’ ο Ισπανός εξτρέμ κυνή-

γησε μια φάση μέσα στην περιοχή, βρήκε 
τη μπάλα προ του Άλβαρες ο οποίος 
τον ανέτρεψε. Ο διαιτητής Παπαδόπου-
λος έδωσε συνέχεια στο ματς αλλά κλή-
θηκε από το VAR να δει ξανά τη φάση. Και 
έδωσε πέναλτι.
Ο Αϊτόρ πήρε τη μπάλα, την έστησε στην 
άσπρη βούλα και νίκησε τον Παπαδό-
πουλο καθώς τον έστειλε στην άλλη γωνία 
και σημείωσε το όγδοο φετινό γκολ του.
Ο Παναθηναϊκός είχε διπλή ευκαιρία με 
τον Βέρμπιτς για να πετύχει ένα ακόμη 
γκολ στο 90+5’ αλλά ο Σλοβένος δύο 
φορές νικήθηκε από τον Παπαδόπουλο 
που κράτησε «ζωντανή’ την ομάδα του.
Μάλιστα ο Αστέρας θα μπορούσε στο 
τελευταίο λεπτό του αγώνα να ισοφαρίσει 
το σκορ αλλά ο Σίτο που βρέθηκε σε θέση 
βολής στο δεύτερο δοκάρι έκανε το σουτ 
με τον Μπρινιόλι να διώχνει σε κόρνερ.

Ο 
ΠΑΟΚ υπέστη νέα ψυχρολουσία 
στη Super League, αυτή τη φορά 
στη Λιβαδειά. Ο Νάρεϊ έδωσε το 
προβάδισμα στον Δικέφαλο στο 

73’ με τον Μπελμόντ στις καθυστερήσεις 
να δίνει πολύτιμο βαθμό στον Λεβαδειακό. 
Ο ΠΑΟΚ υπέστη ψυχρολουσία από τον Λε-
βαδειακό εκτός έδρας, με την ομάδα του Για-
σμίνκο Βέλιτς να πληγώνει τον Δικέφαλο στις 
καθυστερήσεις. Ο Νάρεϊ άνοιξε το σκορ για 
τους φιλοξενούμενους στο 73’, με τον Μπελ-
μόντ να ισοφαρίζει στο 90+3’ και να χαρίζει 
έναν πολύτιμο βαθμό στους Βοιωτούς στη 
μάχη που δίνουν για την παραμονή, με τον 
ΠΑΟΚ να μένει στους 12.
Ο Νάρεϊ σκόραρε για ένα ακόμα παιχνίδι 
για τον ΠΑΟΚ. Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός 
εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την πάσα του 
Μπίσεσβαρ και αφού ξεπέρασε το εμπόδιο 
του Μπάχανακ, νίκησε τον Μάρκοβιτς με 
ωραίο πλασέ.
Ο Λεβαδειακός όμως δεν είχε πει την τελευ-
ταία του λέξη. Στο 90+3’ έπειτα από εκτέ-
λεση φάουλ από τα δεξιά, ο Κοτάρσκι απο-
μάκρυνε την μπάλα με γροθιές, αλλά την 
έστειλε στον Μπελμόντ, ο οποίος με ωραίο 
σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα.
Μάλιστα οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στην 
ολική ανατροπή μετά το γκολ του Μπελμόντ. 
Ο Ζίβκοβιτς σταμάτησε αντικανονικά τον 
Μουτίνιο με τράβηγμα και αρχικά ο διαιτη-
τής έδωσε πέναλτι. Ωστόσο με παρέμβαση 
του VAR έδωσε φάουλ, αλλά απέβαλε με 
απευθείας κόκκινη τον μεσοεπιθετικό του 
ΠΑΟΚ, ενώ αρχικά του έδειξε κίτρινη. Στην 
εξέλιξη της φάσης, ο Κοτάρσκι δεν μπό-
ρεσε να μπλοκάρει την απευθείας εκτέλεση 
φάουλ του Μουτίνιο και ο Μπαχανάκ από 
κοντά έστειλε την μπάλα άουτ.
Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ έφτασε κοντά στο να 
πάρει το προβάδισμα στο σκορ στο 49ο 
λεπτό. Ο Λύρατζης έκανε μια σέντρα από τα 
αριστερά, και ο Σλοβενός μέσος με ωραία 
κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο 
δοκάρι του Μάρκοβιτς.

Λίγα πράγματα στο πρώτο μέρος
Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες απεί-
λησαν ελάχιστα στις δύο εστίες. Ο Λεβα-

δειακός με τον Βέλιτς να πραγματοποιεί το 
πρώτο του εντός έδρας ματς στον πάγκο της 
ομάδας του και παρά τις πολλές απουσίες 
μπλόκαρε τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά 
ο Λουτσέσκου παρέταξε τον Δικέφαλο με 
τον Βασίλη Γκορντεζιάνι, ενώ στο βασικό 
σχήμα επέστρεψαν και οι Καντουρί και Κάρ-
γας.
Ο Λεβαδειακός απείλησε πρώτος στο 
πρώτο λεπτό του αγώνα, με τον Μουτίνιο 
έπειτα από σέντρα του Βινίσιους, όμως ο 
Κοτάρσκι μπλόκαρε εύκολα την μπάλα. Ο 
ΠΑΟΚ πήρε από το πρώτο λεπτό την μπάλα 
στα πόδια του και παρότι δεν είχε πρόβλημα 
στην ανάπτυξή του, δυσκολευόταν στην 
τελική πάσα και γι’ αυτό δεν δημιούργησε 
πολλές τελικές.
Ένα καλό σουτ του Κούρτιτς στο 33’ πέρασε 
ελάχιστα άουτ, ενώ στο 44’ ο Γκορντεζιάνι 
με εκπληκτικό ανάποδο ψαλίδι έστειλε την 
μπάλα προς την εστία με τον Μάρκοβιτς να 
απομακρύνει σε κόρνερ.

Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στο δεύτερο μέ-
ρος αλλά υπέστη ψυχρολουσία 
στο τέλος
Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα 
στο παιχνίδι και άγγιξε το 1-0 σε τρομερή 
τριπλή ευκαιρία στην αρχή του δεύτερου 
μέρους. Σε μια εξ αυτών ο Κούρτιτς έστειλε 
την μπάλα στο δοκάρι. Μετά το 55’ ο Λεβα-
δειακός περιόρισε την απειλή του Δικεφά-
λου, αλλά την ίδια στιγμή δεν μπόρεσε να 
απειλήσει τα καρέ του Κοτάρσκι μέχρι και το 
γκολ του Νάρεϊ.
Ο Δικέφαλος απείλησε από αέρος στο 62’ 
με τις κεφαλιές των Κάργα αρχικά και Ίνγκα-
σον στο τέλος να μη φέρνουν το πολυπό-
θητο αποτέλεσμα από τον Λουτσέσκου. Ο 
Λεβαδειακός απείλησε για πρώτη φορά με 
τον Μουτίνιο στο 70’, ο οποίος με ωραίο τσί-
μπημα πρόλαβε τον Κοτάρσκι και δεν μπό-
ρεσε να στείλει την μπάλα προς την εστία.
Μετά το γκολ του Νάρεϊ, ο Λεβαδειακός 
ανέβηκε στο γήπεδο για να πάρει κάτι από 
το ματς και κατάφερε να βρει το γκολ που 
έψαχνε στις καθυστερήσεις με τον Μπελ-
μόντ, ενώ ο Μπάχανακ στο τέλος λίγο έλειψε 
να του χαρίσει την πρώτη νίκη στο πρωτά-
θλημα.

Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 1-0

Ασταμάτητο το πράσινο 
τρένο, 7Χ7 με Αϊτόρ ξανά

Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 1-1

Νέο «έμφραγμα» για τον 
Δικέφαλο
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

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

Σ
το Διοικητικό Συμβούλιο της Super 
League 2 αποφασίστηκε να έχουμε 
σέντρα στις 6/11, ενώ ο Διαγόρας 
πήγε στο Βόρειο Όμιλο.

Η σέντρα του πρωταθλήματος της Super 
League 2 θα πραγματοποιηθεί στις 6/11 αντί 
στις 16/10 όπως αρχικά είχε προγραμματι-
στεί. Στο Διοικητικό Συμβούλιο που πραγ-
ματοποιήθηκε σήμερα, αποφασίστηκε επί-
σης να πάει ο Διαγόρας στο Βόρειο Όμιλο. 
Μετά από κλήρωση, η Ηλιούπολη πήγε αντί 
του Διαγόρα στο Νότιο Όμιλο, όπως και ο 
ΠΑΟ Ρουφ αντί του Εργοτέλη.
Αναλυτικά οι όμιλοι όπως διαμορφώθηκαν:
Βόρειος Όμιλος: Απόλλων Λάρισας, ΑΕΛ, 
Αλμωπός Αριδαίας, ΠΑΟΚ Β, Παναθηναϊκός 
Β, Απόλλων Πόντου, ΑΣΑ, Πανσερραϊκός, 
Ηρακλής, Θεσπρωτός, Νίκη Βόλου, Μακε-
δονικός, Βέροια, Ηρακλής Λάρισας, Διαγό-
ρας
Νότιος Όμιλος: Χανιά, ΟΦ Ιεράπετρας, 
Αιγάλεω, Επισκοπή, Καλαμάτα, Καλλιθέα, 
Ηρόδοτος, Κηφισιά, ΑΕΚ Β, Ολυμπιακός Β, 
Απόλλων Σμύρνης, Παναχαϊκή, Προοδευ-
τική, Ηλιούπολη, ΠΑΟ Ρουφ.
Αναλυτικά οι αποφάσεις:
1) Μετά τη γνωστοποίηση από την ΕΠΟ για 
τον προβιβασμό των τριών ομάδων από τη Γ 
Εθνική και την ενημέρωση της Ε.Ε.Α. για τον 
έλεγχο φακέλων των νέων μελών, αναβάλ-
λει την έναρξη του Πρωταθλήματος Betsson 
Super League 2 για τις 6 Νοεμβρίου 2022.
2) Κατόπιν αιτήματος της ίδιας ΠΑΕ και ομό-
φωνης ψήφισής του από το σώμα, η ΠΑΕ 
Διαγόρας θα αγωνίζεται στην τρέχουσα 
περίοδο, στον Α Όμιλο του Πρωταθλήμα-
τος Betsson Super League 2 ακολουθώντας 
το πρόγραμμα της ΠΑΕ Ξάνθη που αποχώ-
ρησε.
3) Ο Ηρακλής Λάρισας που θα αγωνιστεί 
επίσης στον Α Όμιλο, θα ακολουθήσει το 
πρόγραμμα του Εκπροσώπου Γ Εθνικής, 
όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της διορ-
γανώτριας.
4) Για τον Β Όμιλο και σε κλήρωση που διε-

ξήχθη στο συμβούλιο ανάμεσα στους προ-
βιβασθέντες από τη Γ Εθνική, η Ηλιούπολη 
θα ακολουθήσει το πρόγραμμα της ΠΑΕ 
Διαγόρας ενώ ο ΠΑΟ Ρουφ της ΠΑΕ Εργοτέ-
λης που αποχώρησε.
5) Το πρωτάθλημα της Κ19 θα ξεκινήσει 
επίσης στις 6 Νοεμβρίου 2022, χωρισμένο 
στους υπάρχοντες δυο ομίλους και ακολου-
θώντας το πρόγραμμα του πρωταθλήματος 
Betsson Super League 2.

Η 1η αγωνιστική της Super 
League 2 μετά τις τελευταίες αλ-
λαγές
Μετά τις αλλαγές που έγιναν, καθώς ο Δια-
γόρας πήγε στον Βόρειο όμιλο μαζί με Ηρα-
κλή Λάρισας και οι Ηλιούπολη και ΠΑΟ 
Ρουφ στον Νότιο, η 1η αγωνιστική της Super 
League 2 που θα αρχίσει στις 6/11 έχει το 
δικό της ενδιαφέρον.
Ο κύβος ερρίφθη και επιτέλους η Super 
League 2 θα αρχίσει στις 6 Νοεμβρίου (αν 
δεν υπάρξουν και άλλες ανατροπές). Ένα 
πρωτάθλημα που την τελευταία στιγμή είχε 
και αλλαγές στους ομίλους, καθώς στον 
Βόρειο θα αγωνιστούν οι Διαγόρας 
και Ηρακλής Λάρισας και στο 
Νότιο οι Ηλιούπολη και ΠΑΟ 
Ρουφ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα 
της 1ης αγωνιστικής της 
Super League 2 έχει ως 
εξής:
Η 1η αγωνιστική στο 
Βόρειο Όμιλο:
Απόλλων Πόντου – Δια-
γόρας
ΑΕΛ – Ηρακλής Λάρισας
ΝΠΣ Βέροια – ΠΑΟΚ Β
Μακεδονικός – Νίκη Βόλου
Παναθηναϊκός Β – Απόλλων Λάρισας
Πανσερραϊκός – Θεσπρωτός
Ηρακλής – Αλμωπός Αριδαίας
Ρεπό : Αναγέννηση Καρδίτσας
Η 1η αγωνιστική στο Νότιο Όμιλο:
ΠΑΟ Ρουφ – Προοδευτική
Αιγάλεω – ΟΦ Ιεράπετρας
Ηλιούπολη – ΠΑΕ Κηφισιά
Απόλλων Σμύρνης – ΑΕΚ Β
Καλαμάτα – Ηρόδοτος
ΠΑΕ Επισκοπή – Ολυμπιακός Β
ΠΑΕ Χανιά – Παναχαϊκή

Ο Πανδραμαϊκός θα προσφύγει 
στο διαιτητικό της ΕΠΟ
Εκτός του Αγροτικού Αστέρα και ο Παν-
δραμαϊκός θα προσβάλει την απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ που προβί-
βασε τον Ηρακλή Λάρισας στη Super League 
2.
Μετά τον Αγροτικό Αστέρα και ο Πανδρα-
μαϊκός εξέφρασε την πρόθεση να προ-
σβάλει τη σημερινή (11/10) απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, μέσω της 
οποίας ο Ηρακλής Λάρισας και όχι εκείνος 
θα συμμετάσχει στη Super League 2 της 
επόμενης σεζόν.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η σημερινή απόφαση της εκτελεστικής επι-
τροπής της ΕΠΟ είναι αυθαίρετη, παρά-
νομη, καταχρηστική και με πλήθος νομικά 
παράδοξα.
Ο ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ ΑΟ θα προσβάλλει στο 
ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο, όπως εχει 
δικαίωμα, αυτή την παράνομη απόφαση 
και ελπίζει ότι θα δικαιωθεί για ακόμα μια 
φορά.
Παράλληλα θα κινηθεί και αρμοδίως ανα-
ζητώντας ευθύνες και παραλείψεις απο 
μέλη ΕΕ και στελέχη υπηρεσιών της ΕΠΟ.

Τριπλή μεταγραφική ενίσχυση 
για Ηλιούπολη
Την απόκτηση τριών ποδοσφαιριστών ανα-
κοίνωσε η Ηλιούπολη η οποία επιστρέφει 
στην Super League 2 και συνεχίζει την ενί-
σχυσή της.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Ηλιού-
πολης για τις τρεις μεταγραφές έχει ως εξής: 
«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την από-
κτηση 3 νέων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι 
έχουν ήδη ενταχθεί στο ρόστερ και συμμε-
τέχουν στις προπονήσεις της ομάδας. Πρό-
κειται για τον Στράτο Πασαλιμανιώτη (Tερ-
ματοφύλακα), τον Θανάση Ηλιόπουλο (Eπι-
θετικό), και τον Κωνσταντίνο Nτόι (αμυντι-
κός). Ο Πασαλιμανιώτης είναι γεννημένος το 
2000. Την περυσινή σεζόν αγωνιζόταν για 
τον Διαγόρα Ρόδου, ενώ στο παρελθόν έχει 

αγωνιστεί στον Φωστήρα και στον 
Πανιώνιο K19.

O γεννημένος στις 9/3/2004 
Ηλιόπουλος αγωνίζεται ως 
επιθετικός. Στο παρελθόν 
έχει αγωνιστεί δύο σεζόν 
για τον Απόλλωνα Παρα-
λιμνίου (2020 και 2022) 
και ως δανεικός στις 
Σέρρες 1800. Ξεκίνησε 

την πορεία του από τις 
υποδομές του Απόλλωνα 

Σμύρνης, όπου και έπαιξε 
1 σεζόν στην επαγγελματική 

ομάδα το 2021. Ο Κωνσταντίνος 
Ντόι είναι 17 ετών και αγωνίζεται τόσο 

στην άμυνα όσο και στη μεσαία γραμμή. Ο 
ταλαντούχος νεαρός την περυσινή σεζόν 
αγωνιζόταν στον ΑΟ Ιάσων, και αποτελεί 
την τελευταία μεταγραφική προσθήκη για 
την ομάδα μας. Τους καλωσορίζουμε και 
τους ευχόμαστε πολλές επιτυχίες και μια 
υγιή αγωνιστική σεζόν.»

ΑΕΚ Β’: Νέο συμβόλαιο ετοιμάζει 
η Ένωση στον Γερολέμου σύμφω-
να με τους Κύπριους
Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ Β’, 

Γιάννης Γερολέμου ενδέχεται να υπογράψει 
σύντομα νέο συμβόλαιο με την Ένωση σύμ-
φωνα με τους συμπατριώτες του.
Ο Γιάννης Γερολέμου αποκτήθηκε πέρυσι 
το καλοκαίρι από την ΑΕΚ και εντάχθηκε 
στη δεύτερη ομάδα των κιτρινόμαυρων, με 
την οποία πραγματοποίησε μια καλή πρώτη 
σεζόν στη Super League 2 έχοντας 26 συμ-
μετοχές και τέσσερις ασίστ.
Σύμφωνα με την κυπριακή ιστοσελίδα 
kerkida.net, ο Γερολέμου είναι πολύ πιθανό 
σύντομα να κληθεί να ανανεώσει το συμβό-
λαιό του με την ΑΕΚ.
Ο 22χρονος Κύπριος μεσοεπιθετικός 
δεσμεύεται στην Ένωση με συμβόλαιο ως το 
καλοκαίρι του 2023 και όπως τονίζουν στην 
Κύπρο υπάρχει πρόθεση για επέκτασή του.

Ο ΠΑΟ Ρουφ αποδέχτηκε την πρό-
σκληση και θα παίζει στη Super 
League 2
Μετά την Ηλιούπολη και ο ΠΑΟ Ρουφ γνω-
στοποίησε ότι τη φετινή σεζόν θα αγωνίζε-
ται στη δεύτερη κατηγορία. Η Ηλιούπολη 
και ο ΠΑΟ Ρουφ ήταν οι δύο ομάδες που 
κλήθηκαν να αντικαταστήσουν στη Super 
League 2 την Ξάνθη και τον Εργοτέλη.
Μετά την Ηλιούπολη και ο ΠΑΟ Ρουφ απο-
δέχτηκε την πρόσκληση και με ανακοίνωσή 
του ενημέρωσε πως θα αγωνίζεται στη δεύ-
τερη κατηγορία. Η ανακοίνωση του ΠΑΟ 
Ρουφ:
Παρασκευή 07/10/2022… μια ισ το-
ρική μέρα για τον σύλλογο μας!!! 50 Χρό-
νια μετά… Μια γειτονιά..μια μεγάλη ιστο-
ρία και μια ακόμα μεγαλύτερη ΟΜΑΔΑ! Ο 
ΠΑΟ ΡΟΥΦ σήμερα καλέσθηκε να αγωνι-
σθεί στα σαλόνια της επαγγελματικής κατη-
γορίας Super League 2! Μια πρόσκληση 
που η Διοίκηση αποδέχτηκε προχωρώ-
ντας σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την 
σύσταση της ΠΑΕ ΠΑΟ ΡΟΥΦ ΑΘΗΝΩΝ.
Η στήριξη όλων σας πολύτιμη, η βοήθεια 
σας πολυτιμότερη! Μια νέα σελίδα ανοί-
γει στην ιστορία του Συλλόγου μας και όλοι 
πρέπει να αποτελέσουμε κομμάτι αυτής! 
SUPER LEAGUE 2…HERE WE COME!

Ηρακλής Λάρισας: «Ένας μεγάλος 
άθλος έγινε πραγματικότητα»
Ο Ηρακλής Λάρισας ανέβηκε για πρώτη 
φορά στην ιστορία του στην Super League 
2 και με ανακοίνωσή του κάνει λόγο για 
μεγάλο άθλο που έγινε πραγματικότητα.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Ηρα-
κλή Λάρισας που για πρώτη φορά στην 
ιστορία του θα βρίσκεται στην Super League 
2 έχει ως εξής: «Ήταν δίκαιο… Έγινε πράξη. 
Super League 2 ερχόμαστε. Πριν 3 χρόνια 
γράψαμε ιστορία κατακτώντας το πρωτά-
θλημα της Α’ ΕΠΣΛ και βρεθήκαμε στην Γ’ 
εθνική μετά από 21 χρόνια!
Σήμερα γράφτηκε μια νέα σελίδα στην ιστο-
ρία του Ηρακλή μας. Ένας μεγάλος άθλος 
έγινε πραγματικότητα και ο Ηρακλής Λάρι-
σας βρίσκεται, για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία του, σε επαγγελματική κατηγορία.
Θέλουμε να συγχαρούμε όλους τους περσι-
νούς πρωταγωνιστές της ανόδου (προπονη-
τές, ποδοσφαιριστές, διοίκηση) και να τους 
υποσχεθούμε ότι ο Ηρακλής θα συνεχίσει 
με αξιοπρέπεια και συνέπεια την προσπά-
θειά του.
Τα καλύτερα είναι μπροστά μας!».
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Βόμβα της Marca: "Ο Εμπαπέ θέλει να πάει στη Ρεάλ τον 
Ιανουάριο, η Παρί τον δίνει μόνο στη Λίβερπουλ"
 Σύμφωνα με δημοσίευμα της "Marca" 
η σχέση της Παρί Σεν Ζερμέν με τον 
Κιλιάν Εμπαπέ έχει φτάσει στα άκρα 
με τον Γάλλο σούπερ σταρ να θέλει να 
φύγει τον Ιανουάριο για τη Μαδρίτη, 
τον δίνουν μόνο στη Λίβερπουλ οι 
Παρισιάνοι.

Γ
ια μία ακόμα φορά το μέλλον του 
Κιλιάν Εμπαπέ βρίσκεται στο επί-
κεντρο του ενδιαφέροντος, με την 
Marca να προσθέτει νέα δεδομένα 

στην υπόθεση.
Η ισπανική εφημερίδα τονίζει πως ο Γάλ-
λος σούπερ σταρ νιώθει προδομένος από 
τη διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν και είναι 
έτοιμος να ζητήσει μεταγραφή τον ερχό-
μενο Ιανουάριο.
Φυσικά για να συμβεί αυτό θα πρέπει η 
γαλλική ομάδα να ανάψει το πράσινο φως 
αφού ο Εμπαπέ δεσμεύεται με συμβόλαιο 
μέχρι το καλοκαίρι του 2024, ενώ υπάρ-
χει οψιόν για έναν ακόμα χρόνο τον οποίο 
μπορεί να ενεργοποιήσει η πλευρά του 
παίκτη.
Στο δημοσίευμα τονίζεται πως ο παί-
κτης θέλει να συνεχίσει την καριέρα του 
στη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο κάτι τέτοιο 
δύσκολα θα συμβεί αφού οι σχέσεις ανά-
μεσα στον Φλορεντίνο Πέρεθ και τον 

Νασέρ Αλ Κελαϊφί δεν είναι οι καλύτερες 
δυνατές.
Κάπου εδώ η "Marca" εμπλέκει τη Λίβερ-
πουλ η οποία φαντάζει ως η μοναδική 
ομάδα στην οποία θα άναβε το πράσινο 
φως η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν για 
την απόκτηση του Εμπαπέ.
Βέβαια, εδώ τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα. 
Πώς θα μπορούσαν οι κόκκινοι να καλύ-
ψουν τόσο τις οικονομικές απαιτήσεις της 

Παρί, όσο και του Κιλιάν Εμπαπέ.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό το κόστος 
μιας τέτοιας μετακίνησης θα έφτανε συνο-
λικά σε τεράστια ύψη και δύσκολα θα μπο-
ρούσε να καλυφθεί από τη Λίβερπουλ.
Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της εξίσωσης 
αποτελεί το συμβόλαιο του Εμπαπέ. Ουσι-
αστικά ο 23χρονος επιθετικός σε περί-
που ένα χρόνο από τώρα θα μπορούσε να 
υπογράψει όπου θέλει αφού θα μπει στο 

τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του 
με την Παρί να μην βάζει ούτε ευρώ στα 
ταμεία της.

Η Ρεάλ έκλεισε την πόρτα, δεν θέ-
λει τον Εμπαπέ
Σύμφωνα με την εκπομπή El Chiringuito, ο 
Κιλιάν Εμπαπέ δεν βρίσκεται στα πλάνα της 
Ρεάλ κι ως εκ τούτου οι «μερένγκες» δεν 
πρόκειται να κάνουν καμία κίνηση στην 
περίπτωση που ο Γάλλος θελήσει να αποχω-
ρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν τον Ιανου-
άριο.
Η πόρτα στη Ρεάλ φαίνεται πως έκλεισε για 
τον Κιλιάν Εμπαπέ όταν αποφάσισε να ανα-
νεώσει το συμβόλαιό του με την Παρί Σεν 
Ζερμέν τον περασμένο Μάιο μέχρι το 2025.
Η απόφαση του Γάλλου σταρ δυσαρέστησε 
τους ανθρώπους των «μερένγκες», δεδομέ-
νου ότι οι δύο πλευρές είχαν φτάσει πολύ 
κοντά σε συμφωνία.
Το πρόσφατο δημοσίευμα-βόμβα της 
MARCA, σύμφωνα με το οποίο ο 23χρονος 
θέλει να αποχωρήσει τον Ιανουάριο από το 
Παρκ ντε Πρενς με προορισμό τη Μαδρίτη, 
λόγω των άσχημων σχέσεων με τη διοίκηση 
των Παριζιάνων έχουν ανάψει «φωτιές».
Σύμφωνα ωστόσο, με την ισπανική εκπο-
μπή El Chiringuito, ο Εμπαπέ δεν βρίσκεται 
πλέον στα σχέδια της Ρεάλ, η οποία δεν σκέ-
φτεται να κινηθεί για την απόκτησή του.
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Η ήττα της ΑΕΚ από τη Φενέρμπαχτσε με 1-2 στην «Αρένα», 
βάζει τέλος στα όνειρα για τη δεύτερη θέση του 2ου ομίλου 
του Γιουρόπα Λιγκ και πλέον της μένει η διεκδίκηση της τρίτης 
που οδηγεί στα μπαράζ του Κόνφερενς Λιγκ.
Θα τη διεκδικήσει με την -επόμενη αντίπαλό της- Ντίναμο 
Κιέβου, που ηττήθηκε την ίδια ώρα στην Πολωνία από τη Ρεν 

με 0-1. Η ομάδα της Λάρνακας έχει τρεις βαθμούς, ενώ οι Ουκρανοί 
παραμένουν άποντοι, ενώ απομένουν δύο παιχνίδια.
Για την ΑΕΚ σκόραρε ο Τρισκόφσκι με εκτέλεση πέναλτι στο 52’, 
ισοφαρίζοντας προσωρινά το γκολ που πέτυχε ο Πέδρο στο 16’. Το 
νικητήριο γκολ των Τούρκων σημειώθηκε με πέναλτι του Μπατσου-
αγί στο 80’, που δόθηκε για χέρι του Ναούμ. Μάλιστα, οι φιλοξε-
νούμενοι είχαν την ευκαιρία να σκοράρουν άλλη μία φορά από την 
άσπρη βούλα, αλλά ο Πίριτς νίκησε στον Βαλένσια στο 86’.
Η εσχάτη των ποινών καταλογίστηκε για σπρώξιμο του Ρόσι από 
τον Γκαρσία, ο οποίος αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα και απο-
βλήθηκε.

Το ματς
Το πρώτο ημίχρονο ήταν επιθετικός μονόλογος της Φενέρμπαχτσε 
και το προβάδισμα του ενός γκολ με το οποίο πήγε στα αποδυτή-
ρια την αδικεί. Η τουρκική ομάδα ήταν καλύτερη, προηγήθηκε με 
κοντινή προβολή του Πέδρο στο 16’, ενώ είχε και άλλες ευκαιρίες 
για να διευρύνει το σκορ.
Κυκλοφόρησε την μπάλα καλύτερα, ενώ ανακτούσε συνεχώς την 
κατοχή της με την πίεση που ασκούσε έως την περιοχή των κιτρινο-
πρασίνων.
Από την πλευρά της, η ΑΕΚ είχε μία καλή στιγμή στο 5’, όταν ο 
Μάμας έκλεψε την μπάλα στο κέντρο, προχώρησε και έκανε εκτός 
περιοχής σουτ, υποχρεώνοντας τον Μπαγιντίρ να διώξει σε κόρνερ.
Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, ο Τρισκόφσκι βρήκε στην περι-
οχή τον Άλτμαν, αυτός πρόλαβε και «τσίμπησε» την μπάλα, για να 
ανατραπεί από τον Μπαγιντίρ. Παρά το ότι αρχικά δόθηκε κόρνερ, 
ο Ρατσντόφσκι κλήθηκε από το VAR να πάει στο on field review και 
αφού είδε τη φάση καταλόγισε την εσχάτη των ποινών. Την εκτέ-
λεση ανέλαβε ο Τρισκόφσκι και έφερε το ματς στα ίσα στο 52’.
Στη συνέχεια ήταν πιο ισοζυγισμένο το παιχνίδι, με την ΑΕΚ να 
πιστεύει πλέον ότι μπορεί να φτάσει στην ανατροπή. Όντως, δημι-
ούργησε κάποιες προϋποθέσεις για δεύτερο γκολ, δίχως ωστόσο 
να τα καταφέρει.
Ήρθε όμως η κακιά στιγμή με το χέρι του Ναούμ εντός περιοχής και 
Μπατσουαγι έδωσε από την άσπρη βούλα τη νίκη στην τουρκική 
ομάδα στο 80’. Θα μπορούσε μάλιστα να μεγαλώσει τη διαφορά με 
άλλο ένα πέναλτι, για σπρώξιμο του Ρόσι από τον Γκαρσία, ο οποίος 
αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Πίριτς όμως απέκρουσε 
την εκτέλεση του Βαλένσια.
Ένα τεράστιο πανό στο οποίο αναγραφόταν «ειρήνη στον κόσμο: τι 
ειρωνεία, δεν ξεχνώ», αναρτήθηκε στην κερκίδα όπου φιλοξενού-
νται οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ, στο παιχνίδι με την Φενέρ-
μπαχτσε στην «Αρένα» για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Γιου-
ρόπα Λιγκ. Με αυτό τον τρόπο απάντησαν οι φίλοι της κυπριακής 
ομάδας στους αντίστοιχους της Φενέρ, οι οποίοι τόσο στο σημε-
ρινό παιχνίδι, όσο και στο πρόσφατο με την Ντιναμό Κιέβου είχαν 
αναρτήσει πανό με μήνυμα «ειρήνη στο σπίτι μας, ειρήνη σε όλο 
τον κόσμο».

Έκτη και… φαρμακερή!

Ο 
Απόλλων μετά από πέν τε ήτ τες σε 
ισάριθμα ματς κόντρα σε ολλανδι-
κέ ς ομάδες, επικράτησε της Αλκ-
μάαρ με 1-0 στο ΓΣΠ, για την 4η α-

γωνιστική του Κόνφερενς Λιγκ και έκανε «σε-
φτέ» στον όμιλο, χάρις σε γκολ του Βαλεντίν 
Ρομπέρζ (32’).
Νίκη από «χρυσάφι» για τους κυανόλευκους 
της Λεμεσού που ανεβαίνουν σ τους 4 βαθ-
μούς στον όμιλο και μπαίνουν για τα καλά στο 
παιχνίδι πρόκρισης. Στις 22:00 το άλλο ματς 
του ομίλου, ανάμεσα σε Βαντούζ και Ντνίπρο.
Ο Απόλλων πρόσθεσε επίσης, €500.000 στο 
ταμείο του, το οποίο είναι το ποσό που δίνει 
η ΟΥΕΦΑ ως πριμ γ ια κάθε ν ίκη σ τους ομί-
λους της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργά-
νωσης.
Πολύ καλή συνολικά η εμφάν ιση 
των λεμεσ ιανών, που μπήκαν 
με αρκετή διάθεση στο ματς, 
επ ι τ έθηκαν κα ι  ευ τύχη -
σαν να πάρουν κεφάλι 
στο σκορ. Στη συνέχεια 
αμύνθηκαν σωστά και 
με  συνέπε ια,  ακόμα 
και όταν οι Ολλανδοί 
πήραν ρίσκα ανεβά-
ζον τας παίκ τ ε ς  σ την 
περιοχή του Γιοβάνο-
βι τ ς ,  κα ταφ έ ρνον τα ς 
να μην απειληθούν ιδι-
α ί τ ερα.  Κρά τησαν έ τσ ι 
ένα σπουδαίο αποτέλεσμα 
και αναπτέρωσαν τις ελπίδες 
τους για πρόκριση στην επόμενη 
φάση. Ακολουθούν τα ματς κόντρα σε 
Ντνίπρο (εκτός) και Βαντζού (εντός).

Το ματς
Με επιθε τ ική διάθεση μπήκε σ το μα τ ς  ο 
Απόλλων, ψάχνον τας γ ια διαδρόμους προς 
τ ην  πε ριοχή  τ ης  Α λκμάαρ.  Ο ι  Ολ λανδοί 
ωσ τόσο, ήταν αυτοί που απε ί λησαν πρώ-
τοι,  όταν ο Ντε Βιτ σ το 7ο λεπτό με κεφα-
λιά «σημάδεψε» το δοκάρι. Το παιχνίδι ήταν 
ισορροπημένο σ τη συνέχε ια, με τους κυα-
νόλευκους να έ χουν ε λαφρώς την κατοχή 
της μπάλας, όμως να μην μπορούν να απει-
λήσουν. Στην πρώτη τους ουσ ιασ τ ικά καλή 
ευκαιρία οι παίκτες του Νταβίδ Καταλά κατά-
φεραν να πάρουν προβάδισμα στο σκορ, όταν 
στο 32’ ο Ρομπέρζ με καρφωτή κεφαλιά, μετά 

από εκτέλεση κόρνερ του Γιόστεν νίκησε τον 
Βέρχουλσ τ , διαμορφώνον τας το 1-0. Σκορ 
που έμε ινε μέχρι και το τ έ λος του πρώτου 
μέρους, χωρίς ο Απόλλωνα να απειλείται ιδι-
αίτερα.
Στην επανάληψη ήταν ξεκάθαρη η πρόθεση 
της λεμεσ ιανής ομάδας να προσ τατέψε ι το 
υπέρ της σκορ, αφού από νωρίς οπισθοχώ-
ρησε και  προσπάθησε να χ τυπήσε ι  μέσω 
αν τεπιθέσεων. Η Αλκμάαρ πήρε τον έλεγχο 
και σταδιακά αύξησε την πίεση, όμως η καλά 
οργανωμένη άμυνα των κυανολεύκων δεν της 
επέτρεψε να δημιουργήσει ευκαιρίες, πέραν 
ε λάχ ισ των περιπ τώσεων.  Κράτησαν έ τσ ι, 
μέχρι τέλους το 1-0…

Χ. Κυριάκου: «Δώσαμε ελπίδα στον 
κόσμο και σε εμάς, ότι μπορούμε να 
προκριθούμε»

Ελπίδες πρόκρισης για τον Απόλλωνα 
έδωσε η ν ίκη (1-0) επί της Αλκ-

μάαρ, όπως ανέφερε ο Χάμπος 
Κυ ριά κου  μ ι λ ών τ α ς  σ τ ην 

κάμερα της Cytavision μετά 
το τέλος του ματς.
Όσα δήλωσε ο Χάμπος 
Κυριάκου:
«Είμ α σ τ ε  π ά ρ α  π ο λύ 
χ α ρ ο ύ μ ε ν ο ι  γ ι α τ ί 
δ ώ σ α μ ε  ε λ π ίδ α  σ τ ο ν 
κόσμο και σε εμάς τους 

ίδιους, ότ ι μπορούμε να 
π ρ ο κ ρ ιθ ο ύμ ε .  Πα ί ξ α μ ε 

σαν ομάδα σήμερα.  Παι-
χ ν ίδι  με παιχ ν ίδι  η ομάδα 

ε ίνα ι  καλύ τ ε ρη κα ι  π ισ τ εύω 
ότι σ την πορεία θα είμαστε ακόμη 

καλύτεροι».

Καταλά: «Είμαι περήφανος που εί-
μαι προπονητής του Απόλλωνα, έ-
χουμε πιθανότητες»
Όσα δήλωσε ο Νταβίδ Καταλά:
«Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ περήφανος, 
πολύ περήφανος γαι τους παίκ τε ς, το πώς 
δούλεψαν, πώς πάλεψαν. Ήταν δύσκολο να 
αμυνθούμε 90 λεπτά απέναν τ ι σε αυτή την 
ομάδα αλλά γ ια άλ λη μια φορά οι παίκ τε ς 
μας έδε ιξαν περηφάνε ια, αυτοπεποίθηση, 
φιλοδοξία κι αυτή τη στιγμή είμαι περήφανος 
που είμαι προπονητής του Απόλλωνα. Τώρα 
έχουμε πιθανότητες. Θα ανταγωνιστούμε. Θα 
παλέψουμε για άλλους έξι βαθμούς».

Απόλλων – Αλκμάαρ 1-0: Σεφτέ με… 
γαλλικό κλειδί και φουλ για πρόκριση!

ΑΕΚ – Φενέρμπαχτσε 1-2: 
Την εκτέλεσε από τα 11 
βήματα
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Σε αντίθεση με τα προηγούμενα ματς ο Πανα-
θηναϊκός ξεκίνησε καλύτερα σ το επιθετ ικό 
κομμάτι αλλά όχι τόσο καλά σ το αμυν τ ικό. 
Η άμυνα σ το «ζωγραφισ τό» αποτέλεσε και 
τον μεγαλύτερο «βραχνά» των «πρασίνων» 
οι οποίοι αν τ ιμε τώπισαν προβλήματα από 
τους Μπέν τ ιλ και Μίτροβιτ ς σ το ξεκ ίνημα 
του αγώνα. Στο 3’ ο Ερυθρός Αστέρας ε ίχε 
προηγηθεί με 11-6 και έδειχνε να παίρνει το 
momentum του αγώνα, αλλά οι επιθε τ ικές 
πρωτοβουλίες των Άντριους και Γκουντάιτ ις 
έδωσαν προβάδισμα για την ελληνική ομάδα 
(13-14) τρία λεπτά αργότερα. Αν δεν υπήρ-
χαν και τα «φθηνά» λάθη ο Παναθηναϊκός θα 
μπορούσε να είχε καλύτερη τύχη σε αυτό το 
διάσ τημα καθώς ε ίδε τους γηπεδού-
χους να κλείνουν την α’ περίοδο 
με 24-18.
Ένα διάστημα όπου οι παίκτες 
του Ράντονιτς είχαν 7/17 
εντός παιδιάς και 4 λάθη, 
ενώ ο Ερυθρός Αστέ-
ρας 8/18 εκ των οποίων 
όμως και 3/7 τρίποντα. 
Η «πράσινη» δημιουρ-
γία ήταν αρκετά χαμηλή 
με μόλις 2 ασίστ έναντι 
6 των Σέρβων, κάτι που 
φάνηκε να αλλάζει μετά 
την έναρξη της 2ης περιό-
δου. 
Οι «πράσινοι» πήραν προβάδι-
σμα για δεύτερη φορά έχοντας πραγ-
ματοποιήσει επιμέρους 9-2 για το 26-27 
αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν υπήρξε 
άμεση συνέχεια. Τα λάθη συνέχισαν από πλευράς 
της ελληνικής ομάδας και αίφνης ο Αστέρας βρήκε 
πόντους στο ανοικτό γήπεδο για νέα διαφορά (34-29) 
πέντε λεπτά πριν από το ημίχρονο.
Το τάιμ άουτ του Ράντονιτς άλλαξε άρδην την εικόνα 
του Παναθηναϊκού και στις δύο πλευρές του παρκέ 
και είναι χαρακτηριστικό το επιμέρους 13-4 για το 
+4 (38-42) με τη λήξη του α’ μέρους. Ο Μάριους Γκρι-
γκόνις είχε βρει ρυθμό (9π., 2/2δίπ., 1/1τρ., 2/2β.), 
ο Παπαγιάννης «γέμισε» τη ρακέτα (7π., 5ριμπ.) και 
κάπως έτσι κατάφερε να πάρει τα ηνία του ματς. Στην 
δεύτερη περίοδο το επιμέρους 24-14 υπέρ του «τρι-
φυλλιού» αποτυπώνει και τα όσα είχαν συμβεί στο 
παρκέ, έχοντας στο πρώτο ημίχρονο 11/22 δίποντα, 
4/8 τρίποντα, 8/8 βολές, 19 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 8 
λάθη. Την ίδια ώρα ο Αστέρας μετρούσε 10/20 δίπο-

ντα, 4/11 τρίποντα και 6/7 βολές.
Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε για πρώτη φορά και με 
+6 πόντους στην 3η περίοδο (38-44 και 40-46) ενώ 
θα μπορούσε να ανοίξει την «ψαλίδα» της διαφοράς 
εάν οι παίκτες της ομάδας ήταν πιο προσεκτικοί στην 
επίθεση. Μπορεί στην άμυνα να είχαν αναγκάσει 
τους γηπεδούχους σε τρία λάθη σε τέσσερις κατοχές 
ωστόσο δεν μπόρεσαν να εξαργυρώσουν αυτήν την 
προσπάθεια. Αποτέλεσμα; Η διαφορά αντί να μεγα-
λώσει, έφτασε στο σημείο να γείρει υπέρ του Αστέρα 
(51-50) έχοντας πραγματοποιήσει επιμέρους 11-4. 
Αν και ο Γκριγκόνις συνέχισε από εκεί που είχε στα-
ματήσει, οι χαμένες βολές στην 3η περίοδο σε συν-
δυασμό με τον εξαιρετικό Μπέντιλ, είχαν φέρει εκ 
νέου τους γηπεδούχους σε θέση ισχύος (53-52 στο 

27’). Έκτοτε το ματς έγινε πολύ physical και 
οι βολές διαδέχονταν η μία την άλλη 

και για τις δύο ομάδες έως το 
56-57 υπέρ των «πρασίνων» 

στη λήξη της 3ης περιό-
δου.
Στην τέταρτη και τελευ-
ταία περίοδο το ματς 
συνέχ ισε να ε ίναι 
«αίμα και άμμος» 
αλλά ο Παναθηναϊ-
κός έχασε μια μεγάλη 

ευκαιρία να πάρει 
θέση ισχύος. Όταν προ-

ηγήθηκε με 61-63 στο 
32’ ο Μάριους Γκριγκόνις 

αστόχησε σε τρίποντο για το +5 
το οποίο θα έδινε άλλον αέρα στην 

ελληνική ομάδα. 
Η απάντηση των Σέρβων ήταν άμεση καθώς πήραν 
με... ευχαρίστηση τα «δωράκια» που τους έκαναν οι 
«πράσινοι». Τρία σερί λάθη ήταν αρκετά για να ένα 
7-0 σερί του Αστέρα, με το οποίο προηγήθηκε με +5 
πόντους (68-63) πέντε λεπτά πριν από το τέλος του 
ματς. Το +5 διατηρούνταν (73-68) αλλά ένα «γκολ 
φάουλ» του Γκουντάιτις στο 38’ έφερε τις δύο ομάδες 
στην μία κατοχή (73-71) και στη συνέχεια 2/2 βολές 
του Γουίλιαμς έφεραν το ματς στα ίσια (73-73) στο 
1:27 για το τέλος. Ένα κλέψιμο του Πονίτκα που έφερε 
εύκολο καλάθι για τον Παναθηναϊκό (73-75) ήταν κομ-
βικό για να δώσει προβάδισμα νίκης. 
Ο Μπέντιλ με 1/2 βολές έγραψε το 74-75, στη συνέ-
χεια ο Πάρις Λι με δύο δικές του βολές έδωσε αέρα 
τριών πόντων στην ομάδα του (74-77) το οποίο και 
κλείδωσε το πρώτο «διπλό» των «πρασίνων» στη 
φετινή Euroleague.

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 75-
77: Απόδραση από το Βελιγράδι!

Ύστερα από ένα ματς που ήταν «αίμα και άμμος» ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει στη πρώτη του 
νίκη στη φετινή Euroleague κερδίζοντας τον Ερυθρό Αστέρα μέσα στο Βελιγράδι με 77-75. Εξαιρετικοί οι 
Γκριγκόνις, Γκουντάιτις, κομβικός ο Πονίτκα!

Ρέτζο Εμίλια - ΑΕΚ 73-84: 
Πω πω μια ΑΕΚάρα, πω 
πω μια ομαδάρα

Σαρωτική και απολαυστική η ΑΕΚ, 
νίκησε εύκολα τη Ρέτζο Εμίλια στην 
Ιταλία (84-73) για τη 2η αγωνιστική 
του Basketball Champions League.
Από τη στιγμή που... συμμάζεψε 
τις «αμαρτίες» των προηγούμε-
νων χρόνων, η ΑΕΚ δεν μπορούσε 
παρά να κάνει βήματα προς τα 
εμπρός. Μόνο που οι κιτρινόμαυ-
ροι δείχνουν να κάνουν όχι απλώς 
βήματα, αλλά άλματα, καθώς το 
βράδυ της Τετάρτης (12/10) διέλυ-
σαν εκτός έδρας τη Ρέτζο Εμίλια 
(84-73) για την 2η αγωνιστική του 
Basketball Champions League.
Με ισορροπία σε δίποντο και τρί-
ποντο, με άριστα ποσοστά στις 
βολές, με ομαδικότητα και δημι-
ουργία, αλλά και με αποφασιστι-
κότητα στην άμυνα, η ΑΕΚ έδειξε 
πραγματικά δυνατή και με πολλές 
επιλογές και στις δύο άκρες του 
παρκέ. Ο διεθνής Φινλανδός Άλεξ 
Μάντσεν ήταν ασταμάτητος στο 
πρώτο μέρος, οι Μίτσελ και Μακ-
Γκρίφ ακολούθησαν, οι Ξανθόπου-
λος, Στρέλνιεκς, Φρεζίερ οργάνω-
σαν άψογα και το διπλό στην Ιτα-
λία ήταν ένα απόλυτα δίκαιο απο-
τέλεσμα.
Το ξεκίνημα της ΑΕΚ δεν ήταν κακό, 
δεν ήταν όμως και ενθαρρυντικό. 
Οι κιτρινόμαυροι έκλεισαν την 
πρώτη περίοδο με 5/17 σουτ (3/10 
δίποντα, 2/7 τρίποντα) και στη δεύ-
τερη πάτησαν το γκάζι με τους Ξαν-
θόπουλο - Κόνιαρη να συνεργάζο-
νται για το 31-41 στο 18’. Τα πράγ-
ματα έγιναν ακόμη πιο ξεκάθαρα 
όταν ο Στρέλνιεκς έδωσε αέρα 17 
πόντων στην ομάδα του (65-48) 
προς τα τέλη του τρίτου δεκαλέ-
πτου, στο οποίο είχαν όλα κριθεί.
Ο Καντζούρης ήταν ευτυχισμένος 
για την εικόνα, για το αποτέλεσμα, 
αλλά και για το γεγονός ότι διαχει-
ρίστηκε το ροτέισον ιδανικά, με 
εννέα παίκτες να παίρνουν από 15 
έως 29 λεπτά συμμετοχής.
Τα ομαδικά στατιστικά της Ρέτζο 
Εμίλια: 14/28 δίποντα, 12/26 τρί-
ποντα, 9/12 βολές, 29 ριμπάουντ 
(23 αμυντικά - 6 επιθετικά), 16 
ασίστ, 7 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 18 
λάθη

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 
15/33 δίποντα, 11/22 τρίποντα, 
21/24 βολές, 33 ριμπάουντ (24 
αμυντικά - 9 επιθετικά), 20 ασίστ, 
8 κλεψίματα, 15 λάθη
Στην βοήθεια του κόσμου τους 
ήταν που στάθηκαν και οι «κιτρι-
νόμαυροι» μετά τον αγώνα, ευχα-
ριστώντας τους οπαδούς τους με 
μία όμορφη ανακοίνωση για την 
στήριξή τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:
«Οι αθλητές/προπονητές/στελέχη 
του αγωνιστικού Τμήματος και η 
Διοίκηση της ΑΕΚ BC επιθυμούν 
να ευχαριστήσουν τους φλογισμέ-
νους «Ενωσίτες», που συμπαρα-
στάθηκαν στην Ομάδα, στην ανα-
μέτρηση με Ρέτζιο Εμίλια.
Προφανώς, δεν ήταν η πρώτη 
φορά, που σε εκτός έδρας ανα-
μέτρηση και δη μακριά από τη 
χώρα μας, η «Βασίλισσα» έτυχε 
θερμής υποδοχής και μάλιστα σε 
μία δύσκολη έδρα. Στην παρούσα 
φάση, όμως, αυτή η στήριξη έχει 
ιδιαίτερη σημασία και δημιουρ-
γεί προσδοκίες, αλλά και ευθύνες 
σε όλους μας για τα μελλοντικά. Η 
«Βασίλισσα» ποτέ (στην Ευρώπη) 
δεν ήταν μόνη άλλωστε...
Συνενωσίτες που ταξίδεψαν από 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας, 
συνενωσίτες από την Ιταλία κι 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δημι-
ούργησαν στο PalaBigi ατμό-
σφαιρα, που ζέστανε τις καρδιές 
μας.
Ευχαριστούμε και όλους εκεί-
νους, που ήθελαν να δώσουν το 
«παρών», αλλά βεβαίως ο αριθμός 
των εισιτηρίων, που μας παραχω-
ρήθηκαν, ήταν περιορισμένος και 
όχι επαρκής για να ικανοποιήσει 
τους πάντες.
Ο δρόμος στην περίοδο της μετά-
βασης της Ομάδας μας σε αναπτυ-
ξιακή τροχιά σε όλα τα επίπεδα 
παραμένει, ωστόσο, ανηφορικός. 
Aπαιτείται υπομονή και σύνεση.
Είναι βέβαιο, ότι όλοι μαζί μπο-
ρούμε πάντα τα υψηλότερα.
Εντός και εκτός Ελλάδας.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.
Ξανά... Σας ευχαριστούμε!»
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Ασταμάτητο το Ασταμάτητο το 
πράσινο τρένο, 7Χ7 πράσινο τρένο, 7Χ7 
με Αϊτόρ ξανάμε Αϊτόρ ξανά

Ερυθρός Αστέρας - Ερυθρός Αστέρας - 
Παναθηναϊκός 75-77: Παναθηναϊκός 75-77: 
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σελ. 62σελ. 62
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