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

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

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 1500
EΚΔΟΣΕΙΣ: ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 416.421.5562

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

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1993

σελ.7σελ.7

PRICE: $2.50

Παρέμβαση Μητσοτάκη στο Παρέμβαση Μητσοτάκη στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: «Δεν έχουμε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: «Δεν έχουμε 
πολυτέλεια να διστάζουμε άλλο»πολυτέλεια να διστάζουμε άλλο»

Trudeau: Οι κυβερνήσεις δεν Trudeau: Οι κυβερνήσεις δεν 
συνεργαζόντουσαν κατά τη συνεργαζόντουσαν κατά τη 
διάρκεια του «Freedom Convoy»διάρκεια του «Freedom Convoy» σελ. 17σελ. 17

σελ.34



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

21 Οκτωβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com



3ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ21 Οκτωβρίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

21 Οκτωβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

Anna Sidiropoulos
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

2. 3.

 
 

 
 

Ph: 647-614-KIDS (5437)  

PutStudentsFirst.ca

          Προωθήστε την ενασχόληση 
          των γονέων και την 
          καλλιέργεια θετικών σχέσεων
μεταξύ όλων των άμεσα 
εμπλεκόμενων στην εκπαίδευση 
των παιδιών μας

          Υποστηρίξτε ευκαιρίες για 
          ΟΛΟΥΣ τους μαθητές 
          εστιάζοντας στις ατομικές 
τους ανάγκες και δεξιότητες 
μέσω διαφοροποιημένης 
και εξατομικευμένης μάθησης

              Διευκολύνετε και 
              ενισχύστε την καλύτερη 
              επικοινωνία μεταξύ του 
TDSB και των γονέων για 
βελτιωμένη λογοδοσία και
υπευθυνότητα

 “Ως η επόμενη school 
trustee σας θα

 

σε κάθε απόφαση του TDSB”

βάζω τους 
μαθητές 
πρώτους

• Μητέρα τριών μαθητών του TDSB

• Πρόεδρος του Συμβουλίου Γονέων 

   για 8 χρόνια

• Δια βίου κάτοικος του Scarborough

  Southwest

• Ιδιοκτήτρια τοπικής επιχείρησης

TDSB SCHOOL TRUSTEE CANDIDATE - SCARBOROUGH SOUTHWEST - WARD 18
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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Οι δύσκολες 

στιγμές δεν 

κρατούν αλλά 

οι δύσκολοι 

άνθρωποι ναι” 

Dr. Robert 

Schuller

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Γεια σας και χαρά σας! Εύχομαι και 

θέλω να σας βρίσκω όλους καλά με τα 

αγαπημένα σας πρόσωπα. Θα ήθελα να θυμηθούμε 

μαζί και το τραγουδάκι «…χειμώνιασε, χειμώνιασε το 

κρύο μας περόνιασε…» Κακά τα ψέματα, χειμώνιασε 

κι οπωσδήποτε η ζωή μας μπαίνει σε διαφορετική 

τροχιά όπως πάντα με την αλλαγή των εποχών.

Ρούχα, τρόφιμα, μετακινήσεις γίνονται πιο ακριβά, 

αλλά και δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Με λίγα λόγια 

η θαλπωρή του σπιτιού και της οικογένειας γίνεται 

όμορφη κι απαραίτητη. 

Ευγενικοί μου αναγνώστες, στους αρκετά 

δύσκολους καιρούς που περνάμε ας προσπαθήσουμε 

τουλάχιστον μεταξύ μας οι Ελληνίδες και οι 

Ελλήνες να είμαστε μονιασμένοι και όσο δυνατόν να 

αλληλοϋποστηριζόμαστε. Θυμηθείτε οι πιο παλαιοί 

όταν ήρθαμε πριν 40-50-60 χρόνια που δεν υπήρχαν 

καφετέριες, όπως τις λένε σήμερα, και πηγαίναμε σε 

ελληνικά εστιατόρια να πιούμε απλά ένα καφεδάκι, 

να δούμε άλλους συμπατριώτες μας, να ψάξουμε 

για δουλειά, να βρούμε κάποια κοπέλα να κάνουμε 

οικογένεια και τόσα άλλα πράγματα. ΤΙ ΟΜΟΡΦΕΣ 

ΕΠΟΧΕΣ.

Όχι ότι τότε δεν είχαμε την μανία του κουτσομπολιού 

και του ψιλοδιχασμού, αλλά με μέτρο. Γιατί το 

χωριό του Τορόντο ήταν μικρό κι είχες ανάγκη 

από κάποιον φίλο ή κάποια φίλη. Το κυριότερο 

ψωνίζαμε από τις ελληνικές επιχειρήσεις και 

αλληλοϋποστηριζόμασταν. Ας το κάνουμε και τώρα 

αδέλφια. Πηγαίνετε στους Έλληνες και τις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Είναι μια ξεχωριστή ευχαρίστηση όταν 

τελειώνεις αυτή τη συναλλαγή. Γιατί το κάνουν κι 

οι άλλες εθνικότητες κι όχι εμείς; Δεν θα ήθελα να 

πω λεπτομέρειες μη τυχόν και παρεξηγηθούν μερικοί 

ελληναράδες ή αυτοί που αν μπορούσα να τσακωθώ 

δημόσια μαζί τους θα το έκανα ευχαρίστως που λένε 

«ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ»σσσσ. Γιατί ρε 

φίλε, όταν ξεκίνησες κάποια στιγμή ήταν καλοί οι 

Έλληνες και μόλις τα «πιάσαμε» του παππούλη μας 

τα αμελέτητα, νομίζουμε ότι κάτι γίναμε; 

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ, όπως έγραψα, έρχονται 

απρόβλεπτες δύσκολες εποχές και πρέπει να είμαστε 

κοντά η ελληνική φυλή και το κυριότερο και πιο 

σημαντικό να το μεταλαμπαδεύσετε στα παιδιά σας 

ώστε να είναι υπερήφανα για την καταγωγή της 

μάνας και του πατέρα τους.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΡΕ ΓΑΜΩΤΟ ΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

Ήταν όλοι εκεί σε μια εκδήλωση μοναδική για τις σχέσεις 
Ελλάδας – Καναδά κι όχι μόνο. Επιχειρηματίες, πολιτικοί, 
ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ.κ. Σωτήριος, μεγάλη αποστολή 

από την Κοινότητα του Μόντρεαλ από τον πρόεδρο, όλοι οι 
πολιτικοί του Κεμπέκ, επώνυμοι κι ανώνυμοι. Εκτός από την 

Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο.
 Δεν πιστεύω να ξέχασαν να τους προσκαλέσουν. 

Θα μάθω και θα σας πω στην επόμενη έκδοση
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Ομόνοια – Νέα Σαλαμίνα 0-
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Ο Σλούκας υπέγραψε το 
έπος στη Μαδρίτη
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Έβρος: Η Frontex 
επιβεβαιώνει πως οι 92 
μετανάστες βρέθηκαν 
«γυμνοί και 
τραυματισμένοι»

Η ακρόπολη της αρχαίας Αμφίπολης συνεχίζει να αποκαλύπτει τα «μυστικά» της

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-2: 
θρίαμβος μέσα στο 
Καραϊσκάκης με βολίδα του 
Νάρεϊ

Ποδοσφαιριστής στη Γ’ 
Εθνική ο 28χρονος που 
συνελήφθη για ασέλγεια 
σε 4χρονο αγόρι
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επικαιρότητα

Παρέμβαση Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: «Δεν έχουμε 
πολυτέλεια να διστάζουμε άλλο»

Σ
την παρέμβασή του στη συζήτηση για την ενέργεια 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να 
επιτευχθεί συμφωνία.

«Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Πρέπει να στείλουμε 
το μήνυμα ότι η Ευρώπη ανακτά τον έλεγχο. Δεν έχουμε την 
πολυτέλεια να διστάζουμε άλλο», τόνισε χαρακτηριστικά, 
όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.
Υπογράμμισε ότι η διαρροή και μόνο του σχεδίου για παρέμ-
βαση στην τιμή του φυσικού αερίου (πλαφόν) στο ευρωπα-
ϊκό χρηματιστήριο ενέργειας αποτέλεσε μήνυμα προς την 
αγορά που είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές.
«Οι αγορές βλέπουν την αποφασιστικότητά μας. Αν δεν στεί-
λουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και την εντολή στην Επιτροπή 
να προχωρήσει στη δέσμη προτάσεων, οι αγορές θα αντι-
δράσουν.Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Δεν μπορούμε 
να αποτύχουμε», τόνισε.
Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός, μπαίνοντας στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το οποίο χαρακτήρισε «κρίσιμο», δήλωσε πως 
«έχει έρθει πια η ώρα να πάρουμε ευρωπαϊκές αποφάσεις 
για την αντιμετώπιση του πιο κρίσιμου ζητήματος που απα-
σχολεί όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες».
«Και αναφέρομαι στο υψηλό κόστος ενέργειας, το οποίο 
προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις σε πολύ υψηλά επίπεδα 
πληθωρισμού. Θεωρώ ότι μετά από πολλή δουλειά προ-
εργασίας έχουμε φτάσει πια στο σημείο να έχουμε στη διά-
θεσή μας ένα πακέτο προτάσεων από την ευρωπαΐκή επι-
τροπή που κινείται στην σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε.
Αναλυτικά η δήλωσή του:
«Το ευρωπαϊκό συμβούλιο το οποίο ξεκινά σήμερα θα είναι 
κρίσιμο γιατί έχει έρθει πια η ώρα να πάρουμε ευρωπαϊκές 
αποφάσεις για την αντιμετώπιση του πιο κρίσιμου ζητήμα-
τος που απασχολεί όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
Και αναφέρομαι στο υψηλό κόστος ενέργειας, το οποίο 
προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις σε πολύ υψηλά επίπεδα 
πληθωρισμού. Θεωρώ ότι μετά από πολλή δουλειά προ-
εργασίας έχουμε φτάσει πια στο σημείο να έχουμε στη διά-
θεσή μας ένα πακέτο προτάσεων από την ευρωπαΐκή επι-
τροπή που κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Και πιστεύω 
πραγματικά ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε και τους πιο 
καχύποπτους μετέχοντες στο ευρωπαϊκό συμβούλιο ότι 
τώρα είναι η ώρα να πάρουμε αυτές τις τολμηρές απο-
φάσεις, να επιβάλουμε ένα πλαφόν στην τιμή του φυσι-
κού αερίου στο επίπεδο του TTF, ώστε να μπορέσουμε να 
δώσουμε μία απάντηση σε όσους εργαλείοποιουν την ενέρ-
γεια για να επιβάλουν να χρειαστώ πόνο στις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες.
Σε κάθε περίπτωση θέλω να επαναλάβω την ελληνική 

κυβέρνηση θα εξακολουθεί να στηρίζει την ελληνική κοι-
νωνία και κυρίως τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας για να 
ξεπεράσουμε όλοι μαζί αυτόν τον δύσκολο χειμώνα. Έχουμε 
δαπανήσει πάνω από 7 δισεκατομμύρια μόνο το 2022, ένα 
σημαντικό μέρος των οποίων έχει προέλθει από τους ίδιους 
τους παραγωγούς ενέργειας και με αυτόν τον τρόπο έχουμε 
καταφέρει να συγκρατήσουμε τους λογαριασμούς του ηλε-
κτρικού ρεύματος σε αποδεκτά επίπεδα. Είναι εξάλλου κάτι 
που διαπιστώνουν όλοι οι έλληνες πολίτες, όταν λαμβάνω 
τους λογαριασμούς τους και βλέπουν το ποσό της επιδό-
τησης και αντιλαμβάνονται τι θα πλήρωναν αν δεν υπήρχε 
αυτή η σημαντική κρατική παρέμβαση».

Η ενεργειακή κρίση προκαλεί ρήγμα ανάμεσα 
σε Γαλλία και Γερμανία
Οι ηγέτες της Ε.Ε καλούνται να συζητήσουν για τον τρόπο με 
τον οποίο θα καταφέρουν να συγκρατήσουν τις τιμές στην 
ενέργεια καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του 
πολέμου. Λίγες ώρες προτού μεταβεί στις Βρυξέλλες ο Γερ-
μανός καγκελάριος έστειλε το δικό του μήνυμα δηλώνοντας 
ότι, το ανώτατο όριο στην τιμή του φυσικού αερίου στην ΕΕ 
θα μπορούσε να πλήξει τα αποθέματα.
Ο Σοσιαλδημοκράτης Καγκελάριος προειδοποίησε ότι, τα 

σχέδια περί καθιέρωσης πλαφόν στις τιμές του φυσικού 
αερίου σε όλη την ΕΕ θα μπορούσαν να αποβούν μπούμε-
ρανγκ καθώς το μπλοκ προσπαθεί να αντισταθμίσει τη δρα-
στική μείωση της προσφοράς από τη Ρωσία.
Σε ομιλία του στη Βundestag, o Σολτς δήλωσε χαρακτηρι-
στικά: «Ένα πολιτικά καθορισμένο ανώτατο όριο τιμών ενέ-
χει πάντα τον κίνδυνο οι παραγωγοί να πουλήσουν αλλού 
το φυσικό αέριο που διαθέτουν και εμείς οι Ευρωπαίοι να 
καταλήξουμε να παίρνουμε λιγότερο φυσικό αέριο αντί για 
περισσότερο».
Αντί για ανώτατο όριο τιμής, ο Σολτς υποστήριξε την ιδέα 
της στενής συνεργασίας με αγοραστές όπως η Ιαπωνία και η 
Νότια Κορέα για να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός για περιο-
ρισμένες προμήθειες.
Απευθύνθηκε επίσης και στους συμμάχους της Ευρώπης 
που θα μπορούσαν να ταχθούν υπέρ της πολιτικής του.
«Είμαι πεπεισμένος ότι χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς ή η 
Νορβηγία, που στέκονται μαζί μας αλληλέγγυες στο πλευρό 
της Ουκρανίας, θα έχουν συμφέρον από μία τέτοια προσέγ-
γιση προκειμένου η ενέργεια να μην είναι απρόσιτη», πρό-
σθεσε.
Από την πλευρά του, ο Βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ ντε 
Κρo, που θεωρείται φιλοευρωπαίος πολιτικός, δήλωσε προ-
τού ξεκινήσουν οι εργασίες της συνόδου: «Αυτή είναι μια 
εβδομάδα αποφάσεων. Το θέμα είναι εάν η Ε.Ε έχει ακόμα 
κάποια σημασία στη δραματική οικονομική και ενεργειακή 
κρίση που προκάλεσε ο ρωσικός πόλεμος κατά της Ουκρα-
νίας. Ή θα τα καταφέρουμε ή θα αποτύχουμε», τόνισε και 
πρόσθεσε: : «Εχουν τελειώσει πλέον οι συγγνώμες»
Όπως και οι συνάδελφοί του από την Ιταλία, την Ισπανία και 
τη Γαλλία, ο επικεφαλής της βελγικής κυβέρνησης υποστηρί-
ζει την εισαγωγή ενός ανώτατου ορίου για την τιμή του φυσι-
κού αερίου.
Περίπου οι μισοί από τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερ-
νήσεων της ΕΕ που συνεδριάζουν σήμερα και αύριο στος 
Βέλγιο συμμερίζονται αυτή την άποψη διότι ένα ανώτατο 
όριο θα μπορούσε να εφαρμοστεί γρήγορα και δεν θα 
κόστιζε τίποτα στα κράτη-μέλη.
Οι υπόλοιποι, με πρώτη και καλύτερη την ατμομηχανή της 
Ευρωζώνης, τη Γερμανία, το βλέπουν διαφορετικά. Ένα πλα-
φόν στο εισαγόμενο φυσικό αέριο θα οδηγούσε σε κενά 
στην προσφορά επειδή οι εξαγωγείς ενέργειας δεν θα που-
λούσαν πλέον το αέριο τους στην Ευρώπη, ισχυρίζονται. «Τα 
πλοία με υγρό φυσικό αέριο πάνε εκεί όπου είναι καλύτερη 
η τιμή», δήλωσε αξιωματούχος της γερμανικής κυβέρνησης 
πριν από τη συνάντηση στις Βρυξέλλες. Αλλά και η Κομι-
σιόν απορρίπτει ένα ανώτατο όριο στην τιμή του φυσικού 
αερίου.

Η διαρροή του σχεδίου 
για πλαφόν στο αέριο στο 
ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, 
αποτέλεσε μήνυμα προς την 
αγορά και μειώθηκαν οι τιμές



8 21 Οκτωβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Γ
ια την προσωπική της ζωή και την α-
ποκάλυψη στην οικογένειά της για τη 
σχέση της με μία γυναίκα μίλησε η Πέ-
νυ Σκάρου.

Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή 
«Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε αρχικά, 
στο νέο της τραγούδι που κυκλοφόρησε με 
τίτλο «Αλλού».
«Τα τραγούδια που γράφω χρόνια τώρα, 
τα περισσότερα είναι βιωματικά και ήθελα 
να το αποτυπώσω αυτό που έζησα με μια 
γυναίκα. Ο έρωτας δεν έχει φύλο. Ήταν η 
πρώτη φορά που ένιωσα συναισθήματα για 
μια γυναίκα και αποφάσισα να το αποτυ-
πώσω και στο τραγούδι», είπε αρχικά.
«Υπάρχουν πολλοί που οι γονείς τους τους 

καταπιέζουν και δεν αποδέχονται τις επι-
λογές των παιδιών τους. Μέσα από αυτό το 
κομμάτι δίνω ένα μήνυμα. Έχω λάβει πολλά 
μηνύματα από πολλές κοπέλες που μου λένε 
«μπράβο σου για αυτό που έκανες» κι έχουν 
περάσει δύσκολα από το οικογενειακό τους 
περιβάλλον», συμπλήρωσε.
Αναφορικά με τη δική της οικογένεια και το 
πώς αντέδρασε, όταν αποκάλυψε τη σεξου-
αλικότητά της, η Πένυ Σκάρου δήλωσε: «Η 
οικογένειά μου με αγκάλιασε και με στήριξε, 
είναι άνθρωποι πολύ ανοιχτοί. Δεν έπαθαν 
σοκ. Στις αδερφές μου «κλώτσησε» λίγο. 
Σίγουρα σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει. 
Το πιο σημαντικό όμως, είναι η αγάπη. Όταν 
κάτι γίνεται με αγάπη, όλοι το αποδέχονται».

Η Πένυ Σκάρου μίλησε για τη σχέση της 
με γυναίκα: «Η οικογένειά μου με στήριξε, 
στις αδερφές μου «κλώτσησε» λίγο» 

Π
οδοσφαιριστής σε ομάδες της 
Γ’ Εθνικής είναι ο 28χρονος 
Δημήτρης Κραβαρίτης, τα στοι-
χεία και οι φωτογραφίες του ο-

ποίου δόθηκαν στην δημοσιότητα με α-
πόφαση της Εισαγγελίας Στρατοδικείου 
Ιωαννίνων, καθώς κατηγορείται για α-
σέλγεια σε 4χρονο αγοράκι στο Αγρίνιο.
Σε βάρος του νεαρού άνδρα ασκήθηκε 
ποινική δίωξη, για το αδίκημα της διε-
νέργειας γενετήσιων πράξεων με πρό-
σωπο που δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα 
έτη κατ’ εξακολούθηση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν 
στο διαδίκτυα σχετικά με την ποδοσφαι-
ρική του σταδιοδρομία ο 28χρονος ξεκί-
νησε την αθλητική του καριέρα το 2008 
από την ομάδα «Ελπίδες Αγρινίου».
Στην συνέχεια και μετά από πρόταση που 
του έγινε εγκατέλειψε την 
ομάδα προκειμένου να 
εγκατασταθεί στο Ρέθυ-
μνο της Κρήτης και στην 
ομάδα της Επισκοπής 
μεσοεπιθετικός.
Ο Δημήτρης Κραβαρί-
της το 2015 βρέθηκε 
μετά από συμβόλαιο που 
υπέγραψε με την ομάδα 
να αγωνίζεται στην ίδια 
θέση και στον Άρη Ρεθύμνου.
Το 2021 και ενόψει της επανέναρξης του 
πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής ο ποδοσφαι-
ριστής βρέθηκε να αγωνίζεται και την 
φανέλα της ΑΕ Μεσολογγίου.

Η χρονικό μιας ακόμα φρικια-
στικής υπόθεσης
Η υπόθεση της φερόμενης ασέλγειας εις 
βάρος τετράχρονου αγοριού είχε σοκά-
ρει το Αγρίνιο όταν ήρθε στην επιφάνεια 
στις αρχές του τρέχοντος έτος.
Την δημοσιοποίησε η Σοφία Μπεκατώ-
ρου κατά τη διάρκεια ενημέρωσης σχε-
τικά με τις υποθέσεις που έχουν κατα-
γραφεί στην πλατφόρμα του Ευρωπαϊ-
κού Δικτύου κατά της Βίας και περιλαμ-
βάνεται ανάμεσα σε 200 ακόμα μαρτυ-
ρίες κακοποίησης.  Ηταν ήδη σε εξέλιξη 
ωστόσο η αστυνομική έρευνα από τα 
τέλη του περασμένου έτους.
Σύμφωνα με την τοπική ισ τοσελίδα 
agrinionews, ο πατέρας του παιδιού 

κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Ασφά-
λειας Αγρινίου μια 52χρονη γυναίκα και 
τον γιο της  ο οποίος εκείνη την εποχή 
υπηρετούσε τη θητεία του στον στρατό  
ότι κακοποίησαν τον τετράχρονο γιο του. 
Η γυναίκα ήταν το πρόσωπο που κρα-
τούσε το παιδί (baby sitting) και ο γιος 
της είχε πρόσβαση στο αγοράκι.
Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Εισαγ-
γελία Αγρινίου και έδωσε εντολή για 
έρευνα. Μητέρα και γιος έδωσαν ανω-
μοτί καταθέσεις στην Αστυνομία και υπέ-
βαλαν υπόμνημα με τη δική τους εκδοχή. 
Η περίπτωση του νεαρού εξετάστηκε 
από Στρατοδικείο, καθώς όσα καταγγέλ-
θηκαν συνέβησαν όταν εκείνος υπηρε-
τούσε τη θητεία του.

Τα στοιχεία του 28χρονου
Όπως αναφέρει η ανα-
κοίνωση της ΕΛ.ΑΣ 
πρόκειται για τον Κρα-
βαρίτη Δημήτριο του 
Ευθυμίου, γεννηθέντα 
στις 1-7-1994.
Η συγκεκριμένη δημο-
σιοποίηση, σύμφωνα 
με τη σχετική Εισαγγε-
λική Διάταξη, αποσκο-
πεί στην προστασία του 

κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των 
ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών 
ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμά-
τωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον 
κολασμό του παραπάνω αδικήματος.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι 
πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλε-
φων ικούς αριθμούς 2641022520, 
2641030168 & 2641030173 της Υποδι-
εύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου, για την 
παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληρο-
φορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται 
η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοι-
νωνίας.
Επισημαίνεται ότ ι, η συγκεκριμένη 
δημοσιοποίηση, είναι χρονικής διάρ-
κειας έξι μηνών μέχρι την 17-4-2023, 
σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. 
Πέραν του χρονικού ορίου των έξι 
μηνών, δεν επιτρέπεται και αντίκειται 
στο νόμο η διατήρηση ή/και αναπαρα-
γωγή της δημοσιοποίησης των παρα-
πάνω στοιχείων.

Ποδοσφαιριστής στη Γ’ Εθνική 
ο 28χρονος που συνελήφθη για 
ασέλγεια σε 4χρονο αγόρι 
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Απάνθρωπη εικόνα κακοποίησης - Διασώθηκαν από τις ελληνικές αρχές - Η Αθήνα διεθνοποιει το θέμα 
και ζητά εξηγήσεις από την Τουρκία - Η Άγκυρα ζητάει και τα ρέστα και μιλά για fake news

Τ
ις απάνθρωπες πρακτικές που 
χρησιμοποιεί η Τουρκία απέναντι 
στους μετανάστες επιβεβαιώνει 
με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο 

μια φωτογραφία από τον Έβρο για την α-
πάνθρωπη εργαλειοποίηση της ανθρώ-
πινης δυστυχιας. Στη φωτογραφία που 
αποτυπωνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο 
την απάνθρωπη εργαλειοποίηση της αν-
θρώπινης δυστυχίας φαίνονται γυμνοί 
μετανάστες που διασώθηκαν την Παρα-
σκευή από αστυνομικούς του Τμήματος 
Συνοριακής Φύλαξης Φερών, σε συνερ-
γασία με την Frontex.
Η Frontex επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρα-
κτορείο την άφιξη της ομάδας των μετα-
ναστών υπό συνθήκες που το ελληνικό 
υπουργείο Πολιτικής Προστασίας είπε 
ότι αποτελούν μια «απάνθρωπη εικόνα». 
«Οι αξιωματικοί της Frontex ανέφεραν 
ότι οι μετανάστες βρέθηκαν σχεδόν 
γυμνοί και μερικοί από αυτούς με ορατά 
τραύματα», δήλωσε η Paulina Bakula, 
εκπρόσωπος της οργάνωσης.
Η Μπακούλα σύμφωνα με το AFP, μιλώ-
ντας από τα κεντρικά γραφεία της Frontex 
στη Βαρσοβία, είπε ότι αξιωματικοί της 
Frontex συνεργάστηκαν με τις ελληνικές 
αρχές για να παράσχουν στους μετανά-
στες -- κυρίως Αφγανούς και Σύρους -- 
άμεση βοήθεια. Πρόσθεσε ότι ο οργα-
νισμός είχε ενημερώσει τον υπεύθυνο 
θεμελιωδών δικαιωμάτων της υπηρε-
σίας για πιθανή παραβίαση δικαιωμά-
των.
Συνολικά οι ελληνικές αρχές διέσω-
σαν 92 παράνομους μετανάστες από 
τις όχθες του ποταμού Έβρου, οι οποίοι 
είχαν εγκαταλειφθεί στο σημείο εντελώς 
γυμνοί και χωρίς να φέρουν τον παραμι-
κρό εξοπλισμό.

Την Επίτροπο Γιόχανσον ενημέ-
ρωσε ο Θεοδωρικάκος
Εν τω μεταξύ με την Ευρωπαία Επίτροπο, 
αρμόδια για θέματα Εσωτερικών Υπο-
θέσεων της ΕΕ, Ίλβα Γιόχανσον επικοι-
νώνησε νωρίς το απόγευμα της Κυρια-
κής ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, 

Τάκης Θεοδωρικάκος και την ενημέρωσε 
λεπτομερώς για το περιστατικό των 92 
γυμνών μεταναστών που ώθησαν στα 
ελληνικά σύνορα στον Έβρο Τούρκοι 
στρατοχωροφύλακες.
Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε για την απάν-
θρωπη στάση των Τούρκων αλλά και τη 
σκληρή εικόνα που αντίκρυσαν οι Έλλη-
νες συνοριοφύλακες όταν εντόπισαν 
τους 92 παράτυπους μετανάστες, ενώ για 
μία ακόμη φορά της ανέφερε την εργα-
λειοποίηση του μεταναστευτικού από 
την Τουρκία.

Mηταράκης: Ντροπή στην 
Τουρκία για τη συμπεριφορά 
της απέναντι στους 92 μετανά-
στες
Εν τω μεταξύ την έντονη αντίδραση του 
υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Νότη Μηταράκη, προκάλεσε η εικόνα με 
τους γυμνούς μετανάστες που έστειλαν 
οι Τούρκοι για να περάσουν τα ελληνικά 
σύνορα στον Έβρο την Παρασκευή.
Ο Νότης Μηταράκης σε ανάρτησή του 
στο Twitter, τόσο στα ελληνικά όσο και 
στα αγγλικά, χαρακτηρίζει «ντροπή για 
τον πολιτισμό» τη συμπεριφορά της 
Τουρκίας «απέναντι σε 92 μετανάστες 
τους οποίους διασώσαμε στα σύνορα». 
«Αναμένουμε από την Άγκυρα να διε-
ρευνήσει το περιστατικό και να προ-
στατεύσει επιτέλους τα σύνορα της με 
την ΕΕ» καταλήγει στην ανάρτησή του ο 
Νότης Μηταράκης.

Ζητάει και τα ρέστα η Άγκυρα
Η πρώτη αντίδραση από την Άγκυρα, 
στη ντροπιαστική εικόνα με τους 92 

γυμνούς και χτυπημένους μετανάστες, οι 
οποίοι εντοπίστηκαν από τους Έλληνες 
συνοριοφύλακες στον Έβρο, το πρωί της 
Παρασκευής, ήρθε από τον Τούρκο υφυ-
πουργό Εσωτερικών, Ισμαήλ Τσατακλί.
Με ανάρτησή του στο Twitter, o Τσατακλί 
«απαντά» στον Νότη Μηταράκη και όσα 
είπε για τη συμπεριφορά της Άγκυρας, 
και λέει σε προκλητικό τόνο πως «καθώς 
δεν μπορέσατε να βρείτε ούτε μία περί-
πτωση παραβίασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων από την Τουρκία, επιδιώ-
κετε να καλύψετε την εικόνα της σκληρό-
τητας που έχετε προκαλέσει, σαν να την 
έχει προκαλέσει η Τουρκία». Και συνε-
χίζει με την ίδια εριστική διάθεση, γρά-
φοντας: «Αφιερώστε το χρόνο σας για να 
σεβαστείτε τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και όχι για χειραγώγηση και ανεντιμό-
τητα! Ελάτε, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, 
απλά να είστε λίγο πολιτισμένοι!».
Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο διευθυ-
ντής επικοινωνίας της τουρκικής Προε-
δρίας, Φαχρετίν Αλτούν, επιτίθεται προ-
σωπικά στον υπουργό Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, ενώ 
κατηγορεί την Ελλάδα για... απάνθρωπη 
στάση.
«Η μηχανή των ελληνικών ψευδών ειδή-
σεων είναι και πάλι σε λειτουργία… 
Μπερδεύοντας την Ελλάδα με την Τουρ-
κία, ο Υπουργός Μετανάστευσης και 
Ασύλου με τις αναρτήσεις ψευδών, λαν-
θασμένων περιεχομένων προσπάθησε 
να καταδείξει τη χώρα μας ύποπτη» ανα-
φέρει χαρακτηριστικά ο Αλτούν.
Και συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι «οι 
ελληνικές αρχές συνεργαζόμενες με τη 
Frontex, πρέπει να λογοδοτήσουν για τα 
μωρά που έγιναν αιτία να πνιγούν στο 
Αιγαίο, τους ανθρώπους που έγδυσαν, 
χτύπησαν με ζώνες και άφησαν να πεθά-
νουν από το κρύο στον Έβρο».
Καταλήγοντας ο Αλτούν καλεί την Ελλάδα 
«να εγκαταλείψει την απάνθρωπη στάση 
της απέναντι στους πρόσφυγες το συντο-
μότερο δυνατό, να βάλει τέλος στις αβά-
σιμες κατηγορίες κατά της Τουρκίας και 
να επιδείξει κρατική σοβαρότητα».

Έβρος: Η Frontex επιβεβαιώνει πως οι 
92 μετανάστες βρέθηκαν «γυμνοί και 
τραυματισμένοι» 

Αντώνης Καφετζόπουλος: 
Οργισμένη ανάρτηση για 
τον ζωντανό αετό στο 
γήπεδο της ΑΕΚ - «Γινόμαστε 
σούργελα» 

Α
ν και οπαδός της ΑΕΚ, ο ηθοποιός Αντώνης 
Καφετζόπουλος θέλησε να εκφράσει δημόσια 
την ενόχλησή του με την παρουσία του «Ο-
δυσσέα», του αετού στο «Αγια-Σοφιά OPAP  

Arena».
Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο 
Facebook, ο Αντώνης Καφετζόπουλος αναφέρθηκε 
στα εγκαίνια για το νέο γήπεδο της ομάδας του και δεν 
παρέλειψε να αναφερθεί στον ζωντανό αετό που βρέ-
θηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Στη δημοσίευσή του έγραψε:
«Αυτή η χοντροβλαχομαλ@κία με τον ζωντανό αετό 
πρέπει να σταματήσει τώρα! Δεν έπρεπε καν να είχε 
αρχίσει, για να είμαι καθαρός. Ποτέ. Είπα να μη γκρι-
νιάζω, εγκαίνια είχαμε, ωραίο το γήπεδο, τέλεια η 
έδρα. Αλλά… Οι αετοί είναι άγρια ζώα, η θέση τους 
είναι στη φύση. Γινόμαστε σούργελα. Στην εποχή μας 
δεν συγχωρούνται τέτοιες παπ@@ές. Έχουμε ωραιό-
τατο αητό, με τα δυο κεφάλια του με τα όλα του. Είναι 
σύμβολο. Δεν είναι πρόσκληση σε βασανιστήρια».
Ο εκπαιδευτής του αετού, Σταύρος Αθανασίου απά-
ντησε μια ημέρα αργότερα στον Αντώνη Καφετζόπουλο 
με ανάρτηση στο Facebook.
Σε αυτήν αναφέρει:
«Αγαπητε κύριε Καφετζόπουλε,η επιλεκτική σας μνήμη 
σας καθιστά ΑΚΑΛΥΠΤΟ !!!!!
Με ενδιαφέρον διαβάσαμε την ανάρτηση σας για την 
πτήση και την παρουσία του Οδυσσέα μέσα στο Ναό 
μας…..
Σαφως και δεν θα χρήσιμημοποιησω την γλυκύτατη 
φρασεολογία σας που σίγουρα τραβάει το ενδιαφέρον 
για ανάγνωση της ανάρτησης ……Αλλά θα σας θυμίσω 
κατι….
Ομολογουμένως πέρασαν αρκετα χρόνια,αλλά απο 
ότι θυμάμαι δεν ειδα μια παρόμοια ανάρτηση το 2010 
όταν στην Πασίγνωστη ταινία του κ.Καλογεροπουλου οι 
Ιππεις της Πυλου με σωρια από αξιόλογους ηθοποιούς 
και τεράστια επιτυχία …..μας αναθέσατε(η παραγωγή 
),από κοινου με εταίρο γνωστο γερακαρη να εκπαιδευ-
σουμε ένα γεράκι στο τέλος της ταινίας να πιάσει το 
εσώρουχο της ηθοποιού στον αέρα μετά από επίμαχη 
σκηνή!!!
Σαφως και δεχτήκαμε και τότε όπως και τώρα(Περί-
πτωση Οδυσσέα) να εκπαιδεύσουμε το αρπακτικό για 
κατι τόσο πρωτότυπο γιατι η Ιερακοθηρια εκτός των 
αλλων εκφάνσεων που έχει είναι ΤΕΧΝΗ!!! Να υπενθυ-
μίσουμε ότι για χάρη ταινιών εκδηλώσεων δραστηρι-
ότητων,ντοκυμαντέρ παγκόσμιων συνεργαζομαστε με 
χιλιάδες ζώα πετούμενα και μη,πάντα εκτρεφόμενα και 
πάντα με τον έλεγχο και την φροντίδα του εκπαιδευτή 
τους!!!
Τέλος ειμαι στην διάθεση σας να σας ενημέρωσω για 
διαφορές ανάμεσα σε άγρια εκτρεφόμενα κτλ πτηνα,και 
οτιδήποτε διέπει αυτά και τις δραστηριότητες τους ….
Υ.Γ Η σκηνη είναι screenshot από το YouTube για αυτό 
δεν εχει καλή ανάλυση ,αλλά σίγουρα θα την Θυμά-
στε!!!!
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Τ
ην άμεση αντίδραση της εγγονής του 
Ιωάννη Μεταξά, του πολιτικού άνδρα 
και στρατιωτικού, που μετά από μια 
σειρά πολιτικών γεγονότων επέβαλε 

ως πρωθυπουργός τη δικτατορία στην Ελλά-
δα το 1936, μένοντας στην ιστορία ως δικτά-
τορας, προκάλεσε ο ναζιστικός χαιρετισμός 
και η αναφορά στον παππού της, από τον δι-
κηγόρο Κωνσταντίνο Πλεύρη, χθες το πρωί 
στη δίκη της Χρυσής Αυγής.
Η αρχαιολόγος Ιωάννα Φωκά, παιδί της 
μικρότερης κόρης του Ιωάννη Μεταξά, 
Νανάς, από τον γάμο της με τον γιατρό παθο-
λόγο Ευγένιο Φωκά, ανάρτησε μια σειρά από 
ιστορικές φωτογραφίες του παππού της, στην 
προσωπική της σελίδα στο Facebook με την 
φράση «Καλημέρα Ελλάδα! Έτσι χαιρετούσε 
ο Μεταξάς», στέλνοντας έτσι τη δική της απά-
ντηση στον δικηγόρο Κωνσταντίνο Πλεύρη 
αναφορικά με το πώς χαιρετούσε εκείνος τα 
πλήθη.
Την αντίδραση της Ιωάννας Φωκά προκά-
λεσαν οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες που 
παρουσίασε στο δικαστήριο, ως συνήγορος 
του Ιωάννη Λαγού, ο Κωνσταντίνος Πλεύ-
ρης από την «Εθνική Οργάνωση Νεολαίας» 

του Μεταξά, όπου άπαντες χαιρετούσαν ναζι-
στικά, ενώ στην αναφορά του έκανε λόγο για 
«αυνάνες της Αριστεράς».
Ο ίδιος στη δικαστική αίθουσα του Πενταμε-
λούς Εφετείου Κακουργημάτων, όπου εκδι-
κάζεται σε δεύτερο βαθμό η δίκη για την 
εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή για τα 
γεγονότα της 17ης Σεπτεμβρίου 2013 και τη 
δολοφονία του Παύλου Φύσσα ανέφερε :
«Κάποιες εφημερίδες έγραψαν ότι ο Λαγός 
είναι πρώην Ευρωβουλευτής. Κάποιοι τον 
αποκαλούν δολοφόνο. Υπάρχει παραβίαση 
τεκμηρίου αθωότητας. Υπάρχει απόφαση 
δικαστική που λέει ότι ο Κωνσταντίνος Πλεύ-
ρης έχει σχέση με τον ελληνικό εθνικισμό και 
όχι με τον ναζισμό και να μην ακούτε τους 
αυνάνες της Αριστεράς. Εμείς πιστεύουμε 
στον Μεταξά και χαιρετάμε έτσι».
Εκτός από το φωτογραφικό υλικό ο Κων-
σταντίνος Πλεύρης κρατούσε κι ένα από τα 
βιβλία που έχει συγγράψει για την πολιτική 
πορεία και το έργο του Ιωάννη Μεταξά, ο 
οποίος μέσα από το σπίτι του στην Κηφισιά, 
όπου μένει σήμερα η εγγονή του είπε το ιστο-
ρικό “Όχι” στο ιταλικό τελεσίγραφο της 28ης 
Οκτωβρίου 1940.

επικαιρότητα

Κ. Πλεύρης: Η απάντηση της εγγονής 
του Ιωάννη Μεταξά στις αναφορές 
του για τον ναζιστικό χαιρετισμό 

Δημοσκόπηση ALCO: Ενισχύεται 
το προφίλ αξιοπιστίας του 
Μητσοτάκη έναντι του Τσίπρα, 
στις 11 μονάδες η διαφορά 

Αυξήθηκε δύο μονάδες σε σχέση 
με την μέτρηση του Σεπτεμβρίου 
- Κεντρογενείς 4 στους 10 
αναποφάσιστους ψηφοφόρους

Σ
αφές προβάδισμα έναντι του Α-
λέξη Τσίπρα στο δείκτη αξιοπι-
στίας διατηρεί ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφω-

να με το β’ μέρος της δημοσκόπησης της 
Alco που παρουσιάστη-
κε σήμερα στο κεντρι-
κό δελτίο ειδήσεων του 
Alpha.
H διαφορά του πρω-
θυπουργού ανέρχεται 
πλέον στις 11 μονάδες 
(από 9 που ήταν στην 
μέτρηση του Σεπτεμ-
βρίου) καθώς το 31% 
των πολιτών δηλώνει 
ότι τον εμπιστεύεται περισσότερο ως 
πρωθυπουργό έναντι 20% που εκφρά-
ζει την προτίμησή του στον αρχηγό της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Η ενίσχυση της αξιοπιστίας τους πρω-
θυπουργού ακολουθεί ουσιαστικά την 
αύξηση της πρόθεσης ψήφου επί των 
εγκύρων (0,6% από τον Σεπτέμβριο) που 
καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι 
του ΣΥΡΙΖΑ και φθάνει πλέον το 8,3% 
σύμφωνα με την Alco.

Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται ικανότε-
ρος να αντιμετωπίσει τις κρίσεις στην 
ενέργεια, την ακρίβεια αλλά και στα 
ελληνοτουρκικά από τον  Αλέξη Τσίπρα. 
Πιο συγκεκριμένα, στο ερώτημα ποιος 
πιστεύετε ότι μπορεί να διασφαλίσει 
περισσότερο τη στήριξη της κοινωνίας 
σε σχέση με τη Θέρμανση, το 33% δηλώ-
νει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 24% ο 
Αλέξης Τσίπρας και το 36% κανένας από 
τους δύο.

Για την Ακρίβεια το 
32% λέει ότι ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης μπο-
ρεί να την αντιμετω-
πίσει καλύτερα, ένα-
ντι 22% του Τσίπρα 
και 40% που δηλώνει 
κανένας.
Για τα Ελληνοτουρκικά 
το 43% θεωρεί πως ο 
πρωθυπουργός είναι 

αυτός που μπορεί να τα χειριστεί καλύ-
τερα, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 
30% που αναφέρει κανένας.
Όπως προκύπτει από την δημοσκό-
πηση της Alco η μάχη των κομμάτων 
στην πορεία προς τις εκλογές του 2023 
θα δοθεί στο κέντρο καθώς το 23% των 
αναποφάσιστων ψηφοφόρων δηλώνει 
ότι προέρχεται από το κέντρο, το 6% 
από την κεντροδεξιά και το 11% από την 
κετροαριστερά. Μ

ε τις αποκαλύψεις για την υ-
πόθεση βιασμού και σε-
ξουαλικής κακοποίησης της 
12χρονης από τα Σεπόλια να 

είναι ραγδαίες, ο ταξίαρχος ε.α., Θανάσης 
Κατερινόπουλος, δίνει μία άλλη διάστα-
ση στην υπόθεση, τονίζοντας αν ο ίδιος 
χειριζόταν την υπόθεση, θα άφηνε για λί-
γες μέρες ακόμη ασύλληπτη τη μητέρα της 
12χρονης. Ο Θανάσης Κατερινόπουλος α-
ναφέρεται όμως και στον αστυνομικό της 
ΓΑΔΑ, ο οποίος φέρεται να συνομιλούσε 
με τη 12χρονη.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» 
και στον Alpha, ο ταξίαρχος εν αποστρα-
τεία, Θανάσης Κατερινόπουλος σημείωσε: 
«Θα ευχόμουν να μην υπάρχει αστυνομι-
κός στην υπόθεση. Μέχρι το βράδυ θα 
ξέρουμε. Αν υπάρχει αστυνομικός είναι 
ένα χτύπημα στον θεσμό», ανέφερε και 
πρόσθεσε: 
«Η ιστορία δεν έχει τελειώσει, θα μας απα-
σχολήσει για μέρες ακόμα. Το κοριτσάκι 

δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Όταν 
έμαθε ότι η μαμά προφυλακίστηκε, το 
παιδί προσωρινά θα “κλείδωσε” το στο-
ματάκι του. Βέβαια, δεν είναι να μιλήσει 
το παιδί, μιλούν τα στοιχεία.Πρόκειται για 
κύκλωμα, μην κρυβόμαστε πίσω από το 
δάχτυλό μας. Όταν το παιδί αυτό το πήγαι-
ναν στον οίκο ανοχής ήταν κύκλωμα. Δεν 
είναι εύκολο να διαπιστωθεί αν εμπλέκο-
νται και άλλα παιδιά. Εκτιμώ ότι δεν μπο-
ρεί να αφορά μόνο ένα παιδί, αφορά και 
άλλα παιδιά η υπόθεση», υπογράμμισε.
«Πολλά είδαν το φως της δημοσιότητας 
που δεν θα έπρεπε να βγουν γιατί μια προ-
ανάκριση για να είναι επιτυχημένη πρέπει 
να είναι μυστική. Αν τα στοιχεία σε βάρος 
της μάνας δεν ήταν ατράνταχτα ειδικά για 
το παιδί δεν θα είχε συλληφθεί. Αν χειριζό-
μουν την υπόθεση, θα προσπαθούσα με 
νύχια και με δόντια να την κρατήσω λίγες 
μέρες ακόμα στο περιθώριο για να μιλήσει 
το παιδί περισσότερο από όσο είχε μιλή-
σει», είπε ο κ. Κατερινόπουλος.

«Θα άφηνα τη μάνα για λίγες μέρες 
ασύλληπτη» - Τι είπε για κύκλωμα με παιδιά 
ο Κατερινόπουλος
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Ο 
χημικός ευνουχισμός βρίσκεται 
σχεδόν πάντα στο προσκήνιο και 
στη δημόσια συζήτηση μετά τη δι-
άπραξη καθ’ έξιν και κατ’ επανά-

ληψη σεξουαλικών εγκλημάτων, όπως ο βια-
σμός. Σε ορισμένες χώρες εφαρμόστηκε επί 
μακρόν ή και εφαρμόζεται ακόμη ως μέθοδος 
επανένταξης στην κοινωνία όσων έχουν δι-
απράξει κατά συρροή σεξουαλικά εγκλήμα-
τα. Η αποτελεσματικότητα και η ηθική αυτής 
της μεθόδου, ωστόσο, συζητούνται έντονα 
σήμερα.
Η υπόθεση του Κολωνού αποκάλυψε έναν 
ζοφερό κόσμο παιδόφιλων, βιαστών, 
μαστροπών εις βάρος μιας 12χρονης, και ένα 
από τα πιο σκληρά και σοκαριστικά σύγχρονα 
σεξουαλικά εγκλήματα στη χώρα μας. Ο 
υπουργός Εσωτερικών, κ. Μάκης Βορίδης σε 
ραδιοφωνική του συνέντευξη σήμερα μίλησε 
για την υπόθεση, ανοίγοντας και το θέμα του 
χημικού ευνουχισμού των παιδόφιλων και 
βιαστών παιδιών «ως μηχανισμού ποινικής 
συνδιαλλαγής της πολιτείας με αυτούς». Η 
χορήγηση φαρμάκων (φαρμακευτικός ευνου-
χισμός) έχει στόχο τη μείωση 
της σεξουαλικής επιθυμίας 
του δράστη σεξουαλικών 
εγκλημάτων.
Ωστόσο, για μια άλλη κατη-
γορία επιστημόνων ο χημι-
κός ευνουχισμός αποτελεί το 
πιο σημαντικό θεραπευτικό 
εργαλείο για τον υπ’ αριθμόν 
ένα καρκίνο των ανδρών, 
εκείνο του προστάτη.
Όπως εξηγεί, μιλώντας στο protothema.gr, 
o Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής του 
«Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου Αθηνών, κ. 
Θεόδωρος Καλογερόπουλος, «ο ευνουχισμός 
είναι το κύριο εργαλείο μας για να αντιμετωπί-
σουμε τον καρκίνο του προστάτη σχεδόν σε 
κάθε στάδιο της νόσου. Έπεται ή προηγείται 
της ακτινοθεραπείας και είναι μονόδρομος 
για τον μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Ο 
ευνουχισμός είτε είναι χειρουργικός είτε φαρ-
μακευτικός (ο χημικός δεν είναι δόκιμος ιατρι-
κός όρος) στοχεύει στο να ελέγξει την παρα-
γωγή τεστοστερόνης, της ορμόνης που ‘’τρέ-
φει’’ τα καρκινικά κύτταρα».

Τι είναι ο χειρουργικός ευνουχι-
σμός
Ειδικότερα, και όπως μαρτυρά ο όρος, ο χει-
ρουργικός ευνουχισμός είναι μία χειρουρ-
γική πράξη. «Δεν πρόκειται για αφαίρεση των 
όρχεων όπου βρίσκεται το μεγάλο εργαστή-
ριο παραγωγής τεστοστερόνης του ανδρικού 
οργανισμού, αλλά για την αφαίρεση του ορχι-

κού ιστού, που παράγει την τεστοστερόνη. 
Εφαρμόζεται και σήμερα αλλά σε ποσοστό 
1% των ασθενών με καρκίνο του προστάτη. 
Έχει το μειονέκτημα ότι το αποτέλεσμά του 
δεν είναι αναστρέψιμο, δεν επιδέχεται άλλης 
παρέμβασης ή πράξης. Δεν αποτελεί όμως, 
κακή ιατρική πρακτική καθώς ακόμα και 
σήμερα αναφέρεται ως μέθοδος στις κατευ-
θυντήριες οδηγίες όλων των μεγάλων ουρολο-
γικών εταιρειών» λέει ο κ. Καλογερόπουλος.
Ο χειρουργικός ευνουχισμός αποτέλεσε τη 
μόνη θεραπευτική λύση μέχρι να αναπτυ-
χθούν τα σκευάσματα που επέτυχαν μέσω 
ενός πολύπλοκου μηχανισμού, την καταστολή 
της τεστοστερόνης. «Επρόκειτο για τομή στην 
ιατρική η ανάπτυξη φαρμάκων που είχαν ως 
αποτέλεσμα τον ευνουχισμό – πρόκειται για 
ορμονοθεραπεία ή φαρμακευτικό ευνουχι-
σμό που αντιμετώπισε δραστικά τον καρκίνο 
του προστάτη. Εφαρμόζεται κυρίως με ενέ-
σιμη μορφή κάθε 1, 3 ή 6 μήνες. Ως αποτέ-
λεσμα, η τεστοστερόνη μειώνεται σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα, παρόμοια με αυτά του χει-
ρουργικού ευνουχισμού. Ωστόσο, με τη 

μέτρηση των επιπέδων 
τεστοστερόνης στο αίμα 
ο ειδικός έχει τη συνολική 
εικόνα για την παραγωγή 
της στον οργανισμό και 
μπορεί να παρέμβει με τα 
ενέσιμα σκευάσματα και 
να ρυθμίσει την ορμόνη 
ελέγχοντας έτσι την ανά-
πτυξη του καρκίνου του 

προστάτη. Στον μεταστατικό καρκίνο του προ-
στάτη ο φαρμακευτικός ευνουχισμός είναι 
μονόδρομος και υπολογίζεται ότι πάνω από 
5.000 ασθενείς υποβάλλονται σε αυτόν κάθε 
χρόνο» λέει ο κ. Καλογερόπουλος.

Οι παρενέργειες
Ο ευνουχισμός, χειρουργικός ή φαρμακευτι-
κός, των ανδρών έχει παρενέργειες οι οποίες 
παραλληλίζονται από τους ειδικούς με εκεί-
νες που εμφανίζονται στις γυναίκες μετά την 
εμμηνόπαυση. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, μείωση ή πλήρη απουσία σεξουαλι-
κής επιθυμίας, στυτική δυσλειτουργία, συρ-
ρίκνωση των όρχεων και του πέους, κόπωση, 
εξάψεις, γυναικομαστία. Μακροπρόθεσμα, 
ο ευνουχισμός μπορεί επίσης να οδηγήσει 
σε: οστεοπόρωση, αναιμία, απώλεια μυικής 
μάζας, αύξηση βάρους, κατάθλιψη. Τα απο-
τελέσματα είναι γενικά αναστρέψιμα, καθώς 
συνδέονται με τη χορήγηση των φαρμάκων. 
Εάν η λήψη των φαρμάκων, όμως, συνεχιστεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, ορισμένες ανε-
πιθύμητες ενέργειες μπορεί να συνεχιστούν.

Χημικός ευνουχισμός: Τι είναι, πού 
και πώς εφαρμόζεται 

«Ναι» σε διάλογο με την Ελλάδα 
λέει ο Ακάρ, αλλά «δεν θα δεχτούμε 
τετελεσμένα» 

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας 
υποστήριξε ότι η Άγκυρα είναι 
ασφαλής σύμμαχος - «Είμαστε 
έτοιμοι να συναντηθούμε» με την 
ελληνική πλευρά

Σ
ε έμμεσες απειλές προχώρησε ο 
Τούρκος υπουργός Άμυνας Χου-
λουσί Ακάρ, που δήλωσε ωστό-
σο έτοιμος για συνάντηση με την 

ελληνική πλευρά και για «να μοιραστεί 
ακριβοδίκαια όλος ο πλούτος» του Αιγαί-
ου.
Η Τουρκία, είπε ο Ακάρ, δεν είναι απειλή, 
αλλά ασφαλής σύμμαχος. Ωστόσο, πρό-
σθεσε με νόημα: «Όλοι πρέπει να γνωρί-
ζουν ότι δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετε-
λεσμένο γεγονός».
Μιλώντας στο πλαίσιο στρατιωτικής 
άσκησης με το όνομα «Ελεύθερα Πυρά» 
ο Τούρκος αξιωματούχος επανέλαβε τα 
περί δίκαιης κατανομής του πλούτου του 
Αιγαίου.
«Είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε. Λέμε 
ότι είμαστε υπέρ του να γίνει το Αιγαίο 
θάλασσα φιλίας και να μοιραστεί ακρι-
βοδίκαια όλος ο πλούτος», είπε και πρό-
σθεσε: «Εμείς λέμε ότι είμαστε υπέρ του 
να γίνει το Αιγαίο θάλασσα φιλίας και 
δίκαιης κατανομής κάθε πλούτου. Η Τουρ-
κία είναι ασφαλής σύμμαχος, δεν απειλεί 
κανέναν».
Ο Τούρκος υπουργός αναφέρθηκε και 

στο ζήτημα της άρσης του αμερικανικού 
εμπάργκο για εξοπλισμούς στην Κύπρο.
«Λέμε ότι ο εξοπλισμός του νησιού από 
τους Ελληνοκύπριους θα αυξήσει την 
ένταση. Ως εγγυητές, εκπληρώνουμε τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας. Πρέ-
πει να γίνει αποδεκτή η κυριαρχία, η ισό-
τητα κι η τουρκική ύπαρξη», ήταν η προ-
ειδοποίησή του.

Τι είπε για τη συνάντηση με Πα-
ναγιωτόπουλο
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη συνά-
ντηση που είχε με τον Έλληνα υπουργό 
Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο 
την περασμένη εβδομάδα, στη σύνοδο 
των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις 
Βρυξέλλες.
«Σε αυτήν τη συνάντηση, του εκφράσαμε 
ανοιχτά τα συναισθήματα και τις σκέψεις 
μας. Δηλώσαμε ότι για μια συνολική και 
μόνιμη λύση πρέπει να συναντιόμαστε, 
να συνομιλούμε και να διατηρούμε ανοι-
χτό το δίαυλο του διαλόγου. Δηλώσαμε 
ότι μια λύση σε αυτά τα προβλήματα μπο-
ρεί να βρεθεί στο πλαίσιο του διεθνούς 
δικαίου, μέσα από τις σχέσεις καλής γειτο-
νίας. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι 
τα προβλήματα και τα ζητήματά μας μπο-
ρούν να λυθούν αν μιλάμε και συναντιό-
μαστε ως δύο γείτονες, δύο σύμμαχοι και 
έχουμε έναν ειλικρινή διάλογο, χωρίς να 
εμπλέκονται τρίτα μέρη σε αυτό το θέμα», 
ανέφερε.
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Οι διαπραγματεύσεις σταμάτησαν 
μεταξύ του CUPE και της 
επαρχιακής κυβέρνησης, δεν 
σημειώθηκε πρόοδος

Ο
ι διαπραγματεύσεις έχουν 
σταματήσει μεταξύ του συν-
δικάτου που εκπροσωπεί το 
εκπαιδευτ ικό προσωπικό 

υποστήριξης στο Οντάριο και της επαρ-
χιακής κυβέρνησης αυτή την εβδομάδα, 
αλλά έχει οριστεί νέα ημερομηνία για 
την επανέναρξη των συνομιλιών.
Περίπου 55.000 εργαζόμενοι στον τομέα 
της εκπαίδευσης στο Οντάριο, όπως 
κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί προσχολι-
κής ηλικίας και διοικητικό προσωπικό, 
θα βρίσκονται σε νόμιμη θέση απεργίας 
από τις 3 Νοεμβρίου, εάν δεν επιτευχθεί 
συμφωνία.
Οι διαπραγματεύσεις πρόκειται να επα-
ναληφθούν λίγες μέρες πριν από αυτό, 
με έναν μεσολαβητή να ζητά συνομιλίες 
την 1η Νοεμβρίου.
Σε συνέντευξη Τύπου, η Laura Walton, 
πρόεδρος του CUPE’s Ontario School 
Boards Council of Unions, είπε ότι δεν 
έχει σημειωθεί σχεδόν καμία πρόοδος 
κατά τη διάρκεια αυτού του τελευταίου 
γύρου διαπραγματεύσεων.
Η CUPE επιδιώκει ετήσιες αυξήσεις 
μισθών κατά 11,7%, ενώ η κυβέρνηση 
του Ford προσφέρει μεταξύ 1,2 και 2 τοις 
εκατό για εργαζομένους που βγάζουν 
λιγότερα από 40.000 δολάρια και 1,25 

τοις εκατό για όλους τους άλλους εργα-
ζόμενους.
Ο Walton είπε ότι το CUPE εξακολουθεί 
να εργάζεται για να καθορίσει τι είδους 
απεργία θα λάβουν στις 3 Νοεμβρίου, 
αλλά είπε στο παρελθόν, η εκστρατεία 
«εργασία προς κανόνα» «δεν λειτούρ-
γησε με αυτήν την κυβέρνηση».
«Δεν σήμαινε τίποτα για αυτούς, στην 
πραγματικότητα, μόνο όταν προχωρή-
σαμε σε πλήρη απόσυρση των υπηρε-
σιών το 2019, όταν προχωρούσαμε προς 
αυτό, καταφέραμε να τους κάνουμε να 
έρθουν και να διαπραγματευτούν πραγ-
ματικά στο τραπέζι. Ελπίζω πραγματικά 
ότι δεν θα χρειαστεί τόση πίεση», είπε 
ο Walton.
Εκτεταμένο κλείσιμο σχολείων είχαν 
προγραμματιστεί σε περίπτωση απερ-
γίας του προσωπικού υποστήριξης του 
CUPE το 2019, είπε ο Walton. Μια απερ-
γία αποφεύχθηκε όταν η CUPE και η 
κυβέρνηση κατέληξαν σε συμφωνία την 
τελευταία στιγμή την ημέρα πριν οι εργα-
ζόμενοι αποχωρήσουν από τη δουλειά.
Ο υπουργός Παιδείας Στίβεν Λέτσε εξέ-
δωσε μια δήλωση ότι «Το εκπαιδευτικό 
σωματείο προσπαθεί για άλλη μια φορά 
να διαταράξει τη μάθηση στην τάξη 
αρνούμενος να συμβιβαστεί».

85χρονη από το Οντάριο αποφοίτησε 
από το Πανεπιστήμιο του Γιορκ

Η 
γεννημένη στην Τζαμάικα Κα-
ναδή από το Μάρκαμ του Οντά-
ριο, Hortense Valerie Anglin, 
είχε εμπνευστεί να επισ τρέ-

ψει στο σχολείο από την 79χρονη αδερ-
φή της, Osra Lindo, η οποία είχε λάβει 
πτυχίο στο York μαζί με την εγγονή της, 
Vanessa Joy Anglin, τον Ιούνιο του 2018.
Αφού παρακάμψε τη τριτοβάθμια εκπαί-
δευσή της μετά το γυμνάσιο περισσό-
τερα από 50 χρόνια νωρίτερα, η Άνγκλιν 
ανυπομονούσε να επιστρέψει στα βιβλία, 
αλλά αντιμετώπισε πολλά εμπόδια στην 
πορεία, σύμφωνα με δελτίο τύπου που 
εξέδωσε το σχολείο την Τρίτη.
«Είναι ένα απολύτως εκστατικό συναί-
σθημα», είπε η Hortense Valerie Anglin, 

η οποία ακολούθησε πτυχίο Bachelor 
of Arts σ το Πανεπιστήμιο του Γιορκ. 
«Έχω απολαύσει κάθε στιγμή αυτού του 
ταξιδιού.»
«Δεν μπορούσα να ξεκινήσω αμέσως, 
γ ιατ ί ο σύζυγός μου ήταν άρρωστος 
και έπρεπε να αφιερώσω πλήρως τον 
χρόνο μου για να τον φροντίσω», είπε 
η Άνγκλιν.
Όταν ο σύζυγος της Άνγκλιν πέθανε το 
2014 και μετά από 52 χρόνια γάμου, είπε 
ότι επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση 
του προγράμματος γεφύρωσης του Γιορκ 
για γυναίκες για 13 εβδομάδες.
Όσο για το τι ακολουθεί για την Άνγκλιν; 
Έχει ήδη εγγραφεί γ ια περισσότερα 
μαθήματα στο York αυτό το φθινόπωρο.

`
Η Οτάβα δεσμεύεται ότι θα 
ανταποκριθεί στον αμερικανικό νόμο 
για τη μείωση του πληθωρισμού

Ο Καναδάς πρέπει να ενισχύσει 
τις πρωτοβουλίες του με στόχο 
να βοηθήσει τη βιομηχανία του, 
να αυξήσει τη χρήση καθαρών 
τεχνολογιών, μετά την κίνηση 
των ΗΠΑ να ψηφίσουν μεγάλες 
επενδύσεις τον Αύγουστο, 
προκειμένου να επιταχύνουν 
τη μετάβασή τους στην πράσινη 
οικονομία, όπως ανακοίνωσε η 
Καναδή υπουργός Οικονομικών.

Ο 
σχετικός νόμος για τη μείωση 
του πληθωρισμού (IRA) στις Η-
ΠΑ υπογράφηκε σε νόμο από 
τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο 

Μπάιντεν, παρέχοντας κίνητρα για τους κα-
ταναλωτές και τις επιχειρήσεις, καθώς οι Η-
ΠΑ επιδιώκουν να μειώσουν δραστικά το 
αποτύπωμά τους στις εκπομπές άνθρακα.
«Πρόκειται για ένα 
νομοσχέδιο ευρείας 
κλίμακας, με πολλές 
και διαφορετικές 
συνέπειες για τον 
Καναδά», δήλωσε 
η υπουργός Οικο-
νομικών Κρίσ τ ια 
Φρίλαντ, μιλώντας 
σε δημοσ ιογρά-
φους στο Γουίντσορ 
του Οντάριο, όπου 
νωρίτερα είχε μιλή-
σει σε κατασκευαστές εξαρτημάτων για 
οχήματα.
Υπάρχουν «στοιχεία» στον IRA, στα οποία 
ο Καναδάς είναι αναγκαίο «να ανταποκρι-
θεί», πρόσθεσε η ίδια. «Εργαζόμαστε για 
αυτό. Θα δείτε ένα μέρος της ανταπόκρισης 
στα οικονομικά στοιχεία για το φθινόπωρο, 
ενώ θα δείτε ακόμη μεγαλύτερη ανάληψη 
δράσης στον προϋπολογισμό της άνοιξης», 
πρόσθεσε η ίδια.
Η Φρίλαντ δήλωσε ότι σύντομα θα ανακοι-
νώσει μία ημερομηνία για την ετήσια οικο-
νομική ανακοίνωση του φθινοπώρου (FES), 
που δημοσιοποιείται όταν η κυβέρνηση 
επικαιροποιεί τις οικονομικές προβλέψεις 
της, ενώ μερικές φορές γίνονται διορθώ-
σεις στα σχέδια των δαπανών.
Ο Καναδάς θα πρέπει να αποφύγει την 
προσφορά νέων οικονομικών κινήτρων 
στη FES, όπως δήλωσαν αναλυτές στο 
Reuters την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι καναδικές εταιρίες επιδιώκουν να κατα-
σκευάσουν υποδομές εγκλωβισμού του 
άνθρακα. Οι κατασκευαστές ελπίζουν ότι 
θα προσελκύσουν νέες επενδύσεις για την 
παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων ή μονά-
δων παραγωγής μπαταριών, εκφράζο-
ντας την ανησυχία τους ότι ο νόμος IRA θα 
δώσει στις ΗΠΑ ένα μη δίκαιο προβάδι-
σμα.
Κυβερνήσεις στην Ευρώπη και στην Ασία 
έχουν εκφράσει παράπονα σχετικά με προ-
βλέψεις του αμερικανικού νομοσχεδίου και 
τις επιπτώσεις που θα έχουν αυτές στις βιο-
μηχανίες τους.
Την Τετάρτη η κυβέρνηση Μπάιντεν ανα-
κοίνωσε μία ακόμη ώθηση στην πράσινη 
μετάβασή της, με χορηγήσεις 2,8 δισε-
κατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η παραγωγή ηλεκτρικών οχη-
μάτων ή ορυκτών που χρησιμοποιούνται 

στις μπαταρίες τους.
Η Φρίλαντ έχει πολ-
λές φορές καλωσορί-
σει την εισαγωγή της 
IRA, καθώς βάζει τις 
ΗΠΑ σε μία πορεία 
για την πράσινη μετά-
βασή τους, χωρίς την 
επιβολή κυρώσεων 
στον Καναδά, με φορο-
λογικά κίνητρα μόνο 
για τους Αμερικανούς 
κατασκευαστές οχημά-

των, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Φορο-
λογικά κίνητρα δίνονται μόνο για τις αυτο-
κινητοβιομηχανίες της “Βόρειας Αμερι-
κής”.
Ο νόμος IRA στο σύνολό του ενισχύει τις 
απαιτήσεις για τον εντοπισμό κρίσιμης 
σημασίας ορυκτών που χρησιμοποιούνται 
στην παραγωγή μπαταριών με συμμάχους 
με τους οποίους οι ΗΠΑ έχουν υπογράψει 
συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, όπως ο 
Καναδάς, ο οποίος έχει αφθονία τέτοιων 
ορυκτών, αλλά είναι αναγκαίο να προχω-
ρήσει στην αύξηση της παραγωγής και της 
επεξεργασίας τους.
Παράλληλα, ο Καναδός πρωθυπουργός 
μιλώντας στο Bloomberg News την Τρίτη 
από την Όταβα είπε πως θα εγγυηθεί ότι 
ο Καναδάς θα επιτύχει τον τελευταίο του 
στόχο για το κλίμα, γιατί αυτή τη φορά 
συνοδεύεται από ένα σχέδιο που δείχνει 
πώς θα τα καταφέρει.
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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
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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

Ο 
κοινοβουλευτικός υπάλληλος προϋπολογισμού(PBO) Ιβ Ζιρού λέει ότι το προτει-
νόμενο οδοντιατρικό επίδομα της Οτάβα για παιδιά κάτω των 12 ετών θα κοστί-
σει 703 εκατομμύρια δολάρια τα επόμενα τρία οικονομικά έτη.
Ο Giroux δημοσίευσε την κοστολόγηση σε νέα έκθεση το πρωί της Πέμπτης, 

αφού οι βουλευτές ψήφισαν την Τετάρτη να στείλει το νομοσχέδιο σε μια επιτροπή για 
μελέτη, φέρνοντάς το ένα βήμα πιο κοντά στο να γίνει πραγματικότητα.
Το επίδομα θα παρέχει έως και 650 $ ετησίως για την κάλυψη του οδοντιατρικού κόστους 
για παιδιά των οποίων οι οικογένειες δεν έχουν ήδη κάλυψη και κερδίζουν λιγότερα από 
90.000 $ ετησίως.
Αποτελεί βασικό στοιχείο της συμφωνίας προμήθειας και εμπιστοσύνης μεταξύ των Φιλε-
λευθέρων και του NDP, και προορίζεται να είναι ένα ενδιάμεσο μέτρο ενώ η κυβέρνηση 
εργάζεται σε ένα πιο ολοκληρωμένο σχέδιο οδοντιατρικής περίθαλψης.
Οι Συντηρητικοί αντιτίθενται στο νομοσχέδιο C-31, το οποίο περιλαμβάνει τόσο το οδοντι-
ατρικό επίδομα όσο και ένα εφάπαξ επίδομα 500 $ για ενοικιαστές χαμηλού εισοδήματος.
Υποστηρίζουν ότι τα μέτρα θα ανέβασαν τον πληθωρισμό και θα προσφέρουν ελάχιστη 
ανακούφιση στους Καναδούς.

PBO: Το προτεινόμενο 
οδοντιατρικό επίδομα για παιδιά 
θα κοστίσει 703 εκατομμύρια 
δολάρια

Οι κυβερνήσεις δεν 
συνεργαζόντουσαν κατά τη 
διάρκεια του «Freedom Convoy»

Διαφορετικά επίπεδα κυβέρνησης 
που εμπλέκονται στην προσπάθεια 
να τερματιστούν οι μαζικές 
διαδηλώσεις στην Οττάβα και σε 
πολλά συνοριακά περάσματα τον 
περασμένο χειμώνα δεν ήταν πάντα 
στο ίδιο επίπεδο συνεργασίας, 
αναγνώρισε την Τετάρτη ο 
πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

Α
λλά λέει ότι το σημαντικό είναι ό-
τι, τελικά, υπήρξε ενότητα μεταξύ 
της πόλης, της επαρχίας και της ο-
μοσπονδιακής κυβέρνησης, συ-

μπεριλαμβανομένης της απόφασης να επι-
καλεστεί τον ομοσπονδιακό νόμο έκτακτης 
ανάγκης στα μέσα Φεβρουαρίου για να τερ-
ματιστεί η εβδομαδιαία διαμαρτυρία.
Υπήρξαν «φυσικά» στιγμές κατά τη διάρ-
κεια των εξελίξεων όπου οι κυβερνήσεις 
«δεν δούλευαν τόσο σφιχτά όσο θα ήταν 
το ιδανικό», είπε ο Τριντό. 
«Αλλά το σημαντικό είναι 
ότι σταθήκαμε όλοι μαζί και 
βάλαμε πρώτα τους κατοί-
κους του Οντάριο και τους 
Καναδούς και λύσαμε την 
κατάσταση».
Τα σχόλιά του έρχονται μια 
ημέρα αφότου η δημό-
σια έρευνα σχετικά με τη χρήση του ομο-
σπονδιακού νόμου περί έκτακτων αναγκών 
παρήγαγε στοιχεία που υποδηλώνουν ότι 
περίπου 10 ημέρες μετά τη συνοδεία, ο Τρι-
ντό δεν πίστευε ότι ο πρωθυπουργός του 
Οντάριο, Νταγκ Φορντ, φερόταν πρόθυμος 
να βοηθήσει για να τον τερματίσει.
«Ο Νταγκ Φορντ δεν παίρνει την ευθύνη 
που του αναλογεί για πολιτικούς λόγους, 
όπως τονίσατε», είπε ο Τριντό στον 
δήμαρχο της Οττάβα Τζιμ Γουάτσον, σύμ-
φωνα με την ανάγνωση μιας συνομι-
λίας μεταξύ τους στις 8 Φεβρουαρίου. Ο 
Watson κατέθεσε στην έρευνα την Τρίτη και 
είπε ότι συμμεριζόταν την απογοήτευση 
του Trudeau.
Με τις τρεις ημέρες καταθέσεων να έχουν 
ολοκληρωθεί, η έρευνα έχει αρχίσει να 
απεικονίζει μια χαοτική απάντηση στο συμ-
βάν από την αστυνομία και τα διάφορα επί-
πεδα της κυβέρνησης της χώρας. Η έρευνα 
είναι μια νομική απαίτηση βάσει του νόμου 
περί έκτακτων περιστατικών για να αξιολο-
γηθεί εάν η κυβέρνηση πληρούσε το υψηλό 

όριο που απαιτείται για να τη χρησιμοποι-
ήσει.
Η επίκληση του νόμου περί έκτακτων ανα-
γκών, ο οποίος δεν είχε γίνει ποτέ από την 
ψήφισή του το 1988, επέτρεψε στην κυβέρ-
νηση να εφαρμόσει προσωρινές αλλά έκτα-
κτες εξουσίες, συμπεριλαμβανομένης της 
δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών 
των συμμετεχόντων στη συνοδεία και ανα-
γκάζοντας τις ασφαλιστικές εταιρείες να 
αναστείλουν την ασφαλιστική κάλυψη των 
οχημάτων που εμπλέκονται στη συνοδεία.
Οι Συντηρητικοί της αντιπολίτευσης είναι 
μεταξύ των επικριτών που λένε ότι η κυβέρ-
νηση δεν εκπλήρωσε το νομικό όριο και η 
επίκληση της πράξης ήταν υπέρβαση για να 
αντιμετωπιστεί αυτό που ισοδυναμούσε 
με νόμιμη έκφραση της δυσαρέσκειάς τους 
από τους ανθρώπους με την κυβέρνηση. 
Πολλοί από τους βουλευτές του κόμματος 
υποστήριξαν επίσης ανοιχτά τους διαδη-

λωτές κατά τη διάρκεια της 
κατάληψης των δρόμων έξω 
από το Λόφο του Κοινο-
βουλίου, ακόμη και όταν οι 
κάτοικοι της περιοχής παρα-
πονέθηκαν για ατελείωτα 
κορναρίσματα και οι ηγέτες 
της πόλης τους παρακαλού-
σαν να φύγουν.

Καθώς οι διαδηλώσεις του περασμένου 
χειμώνα συνεχίστηκαν, η Οτάβα προσπά-
θησε να δημιουργήσει μια τακτική συνομι-
λία μεταξύ των τριών επιπέδων της κυβέρ-
νησης για να συζητήσουν τη συνοδεία, 
αλλά η επαρχία δεν αποδέχτηκε ποτέ την 
πρόσκληση.  
Τη Δευτέρα, προτού δημοσιοποιηθεί 
η απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας 
μεταξύ Τριντό και Γουάτσον, ο Φορντ στά-
θηκε δίπλα και στους δύο σε μια ανακοί-
νωση στην Οττάβα και είπε στους δημοσι-
ογράφους ότι «στάθηκε στο πλευρό»  της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης κατά τη διάρ-
κεια της συνοδείας.
Ο Ford είναι ο πρώτος συντηρητικός πρω-
θυπουργός που έχει υποστηρίξει δημόσια 
τη χρήση του νόμου περί έκτακτων περι-
στατικών από τον Trudeau. Οι κυβερνήσεις 
του Σασκάτσουαν, της Αλμπέρτα και της 
Μανιτόμπα, των οποίων οι επαρχίες είδαν 
αποκλεισμούς στα σύνορα ή προσπάθειες 
διακοπής της κυκλοφορίας, απέρριψαν 
όλες την κίνηση ως περιττή.

Ο Καναδάς προσθέτει στο Ιράν 
κυρώσεις, σε τηλεοπτικούς 
σταθμούς και οντότητες που 
κατηγορούνται για βασανιστήρια

Ο 
Καναδάς επιβάλλει περισσότερους περιορισμούς στους Ιρανούς αξιωματού-
χους με έμφαση σε οντότητες που η Οτάβα συνδέει με την προπαγάνδα και τα 
βασανιστήρια. Οι νέες κυρώσεις στοχεύουν έξι άτομα και τέσσερις οντότητες, 
συμπεριλαμβανομένου του πρακτορείου ειδήσεων Fars, το οποίο πιστεύεται 

ότι συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Επίσης, έχει κυρωθεί 
το Συμβούλιο Φύλακας του Ιράν, το οποίο εμποδίζει τους εκλογικούς υποψηφίους που δεν 
συμφωνούν με την ιδεολογία του καθεστώτος. Μεταξύ των οντοτήτων που απαγορεύεται 
να συναλλάσσονται με τον Καναδά είναι η Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων και το Συμβούλιο 
Διάκρισης Σκοπιμότητας, τα οποία και τα δύο υποστηρίζουν τους κανόνες του καθεστώτος. 
Ο Καναδάς περιλαμβάνει επίσης τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών του Ιράν και έναν 
διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης ως αντίδραση στις βίαιες καταστολές των διαδη-
λωτών. Μέχρι σήμερα, ο Καναδάς έχει επιβάλει κυρώσεις σε 89 Ιρανικά φυσικά πρόσωπα 
και 177 ιρανικές οντότητες.
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εδώ Κύπρος

Κ
ρούει τον κώδωνα» για εκσυγχρονι-
σμό του νόμου περί κοινόκτητων οικο-
δομών, ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών 
Ανάπτυξης Γης, με αφορμή τη νέα κα-

τάρρευση στηθαίου οροφής, τα ξημερώματα 
της Πέμπτης από κτίριο στη Λεμεσό.
Ο Σύνδεσμος, σε ανακοίνωση, λέει ότι η ψήφιση 
της τροποποίησης του νομοσχεδίου που υπάρ-
χει, «έπρεπε να είχε γίνει προ πολλού».
Η νέα κατάρρευση στηθαίου οροφής, τα ξημε-
ρώματα της 20ης Οκτωβρίου, από κτίριο στη 
λεωφόρο Μακαρίου στη Λεμεσό, λέει η ανα-
κοίνωση, «φέρνει για άλλη μια φορά όλους 
τους αρμόδιους ενώπιον των ευθυνών τους και 
καταδεικνύει την άμεση ανάγκη για ψήφιση του 
εκσυγχρονισμένου νόμου περί κοινόκτητων 
κτηρίων».
Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και 
Οικοδομών, λέει ότι εκ της εμπειρίας των μελών 
του, «μπορεί να διαπιστώσει το νομικό κενό και 
να συμβουλεύσει ώστε να μην φτάσουμε στο 
σημείο να θρηνήσουμε θύματα, καθώς το περι-
στατικό της Λεμεσού δεν είναι το πρώτο στην 
Κύπρο». Αναφέρεται και στα άλλα δύο ατυχή-
ματα στην Πάφο, το καλοκαίρι, με την κατάρ-

ρευση των δύο μπαλκονιών «και τους σοβα-
ρούς τραυματισμούς συνανθρώπων μας».
Η Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου, Μερσίνα 
Ισιδώρου, τονίζει, ότι «πρέπει να προχωρήσει 
άμεσα προς ψήφιση ο περί Διαχείρισης Κοι-
νόκτητων Οικοδομών και Συναφών Θεμάτων 
Νόμος του 2022». Όπως σημείωσε, «οι εισφο-
ρές των συνιδιοκτητών στα συμπλέγματα κατοι-
κιών στο ταμείο κοινοχρήστων είναι σήμερα 
πολύ χαμηλές, γεγονός που εμποδίζει τη σωστή 
και έγκαιρη συντήρηση αυτών των κτιρίων».
Ο Σύνδεσμος επιθυμεί να ξεκαθαρίσει, λέει 
η ανακοίνωση, ότι το θέμα «είναι εξαιρετικά 
ευρύ», αφού αφορά κάθε κτήριο το οποίο χρη-
σιμοποιείται από περισσότερους του ενός χρη-
στών και επηρεάζει πέραν των ιδιοκτητών και 
των ενοίκων, τους περίοικους αλλά και όσους 
τυγχάνει να περνούν έξω από το ακίνητο. Καλεί-
ται δε η Κυβέρνηση και η Βουλή, να επιλύσουν 
τα ζητήματα αυτά, αναφέρεται.
Η ψήφιση της τροποποίησης του νομοσχεδίου 
που υπάρχει, και το οποίο αγγίζει την ουσία του 
ζητήματος, «έπρεπε να είχε γίνει προ πολλού», 
καταλήγει η ανακοίνωση.

«Άμεση ανάγκη ψήφισης του εκσυγχρονισμένου 
νόμου περί κοινόκτητων κτηρίων»

Συμβάσεις για καταπολέμηση εγκλήματος 
υπέγραψαν Κύπρος-Καζακστάν

Κ
ύπρος και Καζακστάν υπέγραψαν την 
Πέμπτη δύο συμβάσεις που αφορούν 
στην καταπολέμηση του εγκλήματος και 
στην έκδοση φυγόδικων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Υπουργός Δικαιο-
σύνης και Δημόσιας Τάξης, Στέφη Δράκου, και 
ο Γενικός Εισαγγελέας, του Καζακστάν Μπερίκ 
Ασίλοφ, υπέγραψαν δύο Συμβάσεις μεταξύ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας 
του Καζακστάν, σε τελετή που πραγματοποιή-
θηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως.
Η «Συμφωνία για τη Νομική Συνδρομή σε Ποινι-
κές Υποθέσεις» αφορά την ανάπτυξη και την ενί-
σχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών 
για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Η νομική 
συνδρομή περιλαμβάνει κυρίως την επίδοση και 
παράδοση εγγράφων και αντικειμένων, τον εντο-
πισμό και την αναγνώριση προσώπων και αντι-
κειμένων ή μαρτυριών και καταθέσεων.
Η «Συμφωνία γ ια την Έκδοση Φυγόδικων» 
αφορά την προώθηση και ενίσχυση της αμοι-

βαίας συνεργασίας σε θέματα έκδοσης φυγόδι-
κων ή οποιουδήποτε προσώπου με σκοπό την 
ποινική δίωξη ή την εκτέλεση ποινής για αδική-
ματα.
Η υπογραφή των συνθηκών καταδεικνύει τη 
σημασία που αποδίδεται σε θέματα έκδοσης 
φυγόδικων και νομικής συνεργασίας, αναφέρει 
το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του.
Προστίθεται ότι τα δύο κράτη υποστηρίζουν 
σθεναρά την προσπάθεια περαιτέρω σύσφιξης 
των μεταξύ τους σχέσεων, ώστε η συνεργασία να 
είναι επωφελής για τη διατήρηση της τάξης και 
της ασφάλειας των δύο χωρών.
Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
δήλωσε ότι η υπογραφή των Συμβάσεων αποτε-
λεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
«Είμαι στην ευχάριστη θέση να υπογράψω, εκ 
μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτές τις 
σημαντικές Συμβάσεις που εδραιώνουν και επι-
σημοποιούν την ολοένα και πιο ενεργή και παρα-
γωγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών», είπε η 
Υπουργός.

Έ
χουμε πλέον βάλει τα θεμέλια πάνω στα οποία κτίζουμε ώστε η 
Κύπρος να μην είναι μόνο ένας περιφερειακός αλλά ένας παγκό-
σμιος παίκτης στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογίας, 
ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψη-

φιακής Πολιτικής, Κυριάκος Κόκκινος, με αφορμή την έναρξη των εργα-
σιών του διήμερου Φεστιβάλ Reflect, στη Λεμεσό.
Ο κ. Κόκκινος, ο οποίος συμμετείχε με τον Έλληνα ομόλογό του στο 
συνέδριο του μη κερδοσκοπικού συνδέσμου εταιρειών τεχνολογίας 
«TechIsland», ανέφερε πως το φεστιβάλ Reflect «είναι γιορτή της και-
νοτομίας, του ανθρώπινου κεφαλαίου και βλέπω με χαρά το οικοσύ-
στημα τεχνολογίας της Κύπρου, των νεοφυών εταιρειών, των ταλέντων 
της έρευνας μας, να σμίγει και να γίνεται ένα σώμα με το διεθνές οικο-
σύστημα τεχνολογίας».
«Θέλω να πω πόσο πραγματικά εντυπωσιασμένος είμαι που το Reflect 
κατάφερε να προσελκύσει τόσες χιλιάδες άτομα από όλο τον κόσμο», 
είπε και τόνισε ότι «η Κύπρος είναι πλέον καθιερωμένη στην περιοχή ως 
ένα κέντρο τεχνολογίας, όχι μόνο στο κομμάτι της ψηφιακής τεχνολο-
γίας αλλά και στην αγροτεχνολογία, στη βιοτεχνολογία κ.α.».
Σύμφωνα με τον Κυριάκο Κόκκινο, «πλέον έχουμε βάλει τα θεμέλια 
πάνω στα οποία κτίζουμε ώστε η Κύπρος να μην είναι μόνο ένας περι-
φερειακός αλλά παγκόσμιος παίκτης» και υπενθύμισε την πρόσφατη 
κατάταξή μας στις 10 καλύτερες χώρες μέλη της ΕΕ, στον τομέα της και-
νοτομίας (European Innovation Scoreboard 2022).
«Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το διασφαλίσουμε και να το δυναμώ-
σουμε», ανέφερε και έστειλε το μήνυμα προς την κοινωνία, τους εκπαι-
δευτικούς και τους γονείς «ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να 
αναπτύξουν αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματική καινοτόμος σκέψη».
Το μέλλον είναι σε αυτή την κατεύθυνση, ανεξάρτητα αν θα γίνει 
κάποιος δικηγόρος, γιατρός, τραπεζίτης ή τεχνολόγος, σημείωσε, 
καθώς θα πρέπει να μάθουμε να παίρνουμε ρίσκα και να κεφαλαιο-
ποιούμε τις όποιες αποτυχίες για να ξαναδοκιμάζουμε και «αυτό  είναι 
πολύ σημαντικό πράγμα για την επιτυχία της Κύπρου».
Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Κόκκινος είπε πως αρκετοί νέοι της Κύπρου που 
εργάζονται στο εξωτερικό, τον έχουν προσεγγίσει και ζητούν την άποψη 
του Υφυπουργείου, κατά πόσο οι συνθήκες το επιτρέπουν να επιστρέ-
ψουν στο νησί για να εργαστούν σε νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρή-
σεις. «Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, γιατί νομίζω πως από το 
brain drain που είχαμε, έχουμε μπει στο brain gain», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο Υφυπουργός.
Είπε, επίσης, ότι λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, «έχει έρθει στην 
Κύπρο ανθρώπινο δυναμικό, επιστημονικό, ερευνητικό, τεχνικό προ-
σωπικό, της τάξεως των μερικών χιλιάδων και μαζί με τις οικογένειες 
τους μιλούμε για αρκετές χιλιάδες άτομα». Η πρόκληση, συνέχισε, είναι 
να μπορέσουν να βρεθούν οι υποδομές, όπως διαμονής και εκπαίδευ-
σης, για να ικανοποιηθούν οι νέες ανάγκες που δημιουργούνται στις 
πόλεις όπου πλέον δραστηριοποιούνται αυτά τα άτομα, ενώ ανέφερε 
ότι αποτελεί «μια πρόκληση που εξετάζουμε», το περιβαλλοντικό απο-
τύπωμα τους, όταν μια πόλη επιβαρύνεται πληθυσμιακά χωρίς να είναι 
έτοιμη.
Ο Υφυπουργός Έρευνας εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον της 
καινοτομίας στην Κύπρο και τη θέση πως «σίγουρα καλύτερες μέρες θα 
έρθουν, όχι μόνο στην καινοτομία αλλά ελπίζω και σε όλους τους τομείς 
της οικονομίας και της κοινωνικής ευημερίας».
«Αυτό είναι στα χέρια μας και δεν είναι μόνο δουλειά της Πολιτείας αλλά 
όλης της κοινωνίας, αλλά θα επιτύχουμε», κατέληξε στη δήλωση.

Υφ. Έρευνας:Κτίζουμε σε 
θεμέλια για να καταστούμε 
παγκόσμιο κέντρο 
καινοτομίας
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Ξ
επέρασαν τις 17.000 οι α-
φίξεις παράτυπων μετα-
ναστών από την αρχή του 
2022, αριθμός που είναι 

σχεδόν διπλάσιος των αφίξεων του 
2021, ενώ ο αριθμός των ασυνό-
δευτων ανηλίκων έχει σχεδόν τρι-
πλασιαστεί, ανέφεραν ενώπιον της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ε-
σωτερικών αρμόδιοι αξιωματού-
χοι, κατά τη συζήτηση την Πέμπτη 
για την τοποθέτηση συρματοπλέγ-
ματος, μήκους 11 χιλιομέτρων στη 
γραμμή κατάπαυσης του πυρός, 
αλλά και για τα προβλήματα που 
δημιουργούνται στις γύρω κοινό-
τητες.
Το Υπουργείο Εσωτερικών ανέ-
φερε ότι η αυξητική τάση στις αφί-
ξεις συνεχίζεται, καθώς οι διακι-
νητές βρίσκουν άλλα σημεία διέ-
λευσης, ενώ τόνισε ότι η τοποθέ-
τηση του συρματοπλέγματος ήταν 
απλώς ένα μέτρο, που θα χρειαστεί 
να συμπληρωθεί και με άλλα.
Η αυτεπάγγελτη εξέταση του θέμα-
τος, που ξεκίνησε έπειτα από εισή-
γηση των βουλευτών του ΑΚΕΛ, 
Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας Νικο-
λάου και Βαλεντίνου Φακοντή, 
ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο και 
συνεχίστηκε σήμερα, με σκοπό να 
τεθούν τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι κάτοικοι της περι-
οχής, οι οποίοι περνούν μέσω της 
καγκελόπορτας του συρματοπλέγ-
ματος για να μετακινηθούν από και 
προς τις κατοικίες και τις επιχειρή-
σεις τους.
Στο πλαίσιο της συζήτησης που 
αναπτύχθηκε στην Επιτροπή για τα 
αποτελέσματα περίπου εφτά μήνες 
μετά την εγκατάσταση του συρμα-
τοπλέγματος, ο Γενικός Διευθυ-
ντής του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Κώστας Κωνσταντίνου, ανέφερε 
ότι στις περιοχές εκείνες διαπιστώ-
θηκε ότι περιορίστηκε η διέλευση 
παράτυπων μεταναστών, αλλά αντί 
εκείνων χρησιμοποιούνται άλλα 
σημεία. Εξήγησε ότι από μόνο του 

το συρματόπλεγμα δεν είναι λύση, 
αλλά συμβάλλει σε περιορισμό 
της προηγούμενης κατάστασης, 
ενώ αναρωτήθηκε σε ποιο σημείο 
θα είχαν φτάσει τα πράγματα, αν 
δεν είχαν γίνει κινήσεις για αντι-
μετώπιση του φαινομένου. «Στε-
ρέψαμε από εναλλακτικές», είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Κωνσταντίνου 
και κάλεσε όσους έχουν προτάσεις 
για ελάφρυνση των υποδομών του 
κράτους, να συμβάλουν.
Επεσήμανε ότι όσο επωφελούνται 
μεγάλες εταιρείες 
από τη διακίνηση 
μεταναστών μέσω 
Τουρκίας προς την 
κατεχόμενη Κύπρο, 
όπως είναι οι Τουρ-
κικές Αερογραμ-
μές και η Πήγασος, 
το πρόβλημα θα 
εντείνεται. Εξήγησε ότι οι εταιρείες 
μεταφέρουν μαζικά ασυνόδευτους 
ανήλικους και ότι είναι σαφές πως 
τα εισιτήρια είναι επιδοτούμενα.
Μιλώντας κατά τη συνεδρίαση ο κ. 
Κωνσταντίνου, τόνισε την επιδεί-
νωση της κατάστασης, λόγω της 
γεωμετρικών ρυθμών αύξησης των 
αφίξεων παράτυπων μεταναστών 
και ιδιαίτερα των ασυνόδευτων 
ανηλίκων. Όπως είπε, με περισ-
σότερες από 17.000 αφίξεις μέχρι 
στιγμής το 2022, ο αριθμός πλησι-
άζει το διπλάσιο των αφίξεων του 
2021, ενώ ο αριθμός των ασυνό-
δευτων ανηλίκων φτάνει μέχρι και 
το τριπλάσιο, προκαλώντας μεγάλη 
πίεση στο σύστημα πρόνοιας.
Ως θετική εξέλιξη, ο κ. Κωνστα-
ντίνου επεσήμανε το γεγονός ότι 
ο κανονισμός περί εργαλειοποί-
ησης των μεταναστών συζητιέται 
και φαίνεται να υπάρχει πολιτική 
συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, με τρόπο τέτοιο, ώστε 
να μπορεί να εφαρμοστεί και στην 
Πράσινη Γραμμή, παρ’ όλο που δεν 
είναι εξωτερικό σύνορο της ΕΕ. 
Αναφέρθηκε, ακόμα, στο έργο για 

δύο νέα κέντρα που ολοκληρώνο-
νται στην Κύπρο, με συνδρομή €67 
εκ. από την Κομισιόν, για τη δια-
χείριση του αυξημένου αριθμού 
μεταναστών, που καταφθάνουν 
στην Κύπρο.
Πρόσθεσε ότι η πίεση από τις 
αυξημένες ροές επιβαρύνει και το 
κέντρο Πουρνάρα, γι’ αυτό γίνο-
νται προσπάθειες για επιτάχυνση 
των διαδικασιών καταγραφής των 
ατόμων που περνούν από εκεί, 
αν και περισσότεροι είναι αυτοί 

που φτάνουν, από 
αυτούς που φεύ-
γουν από τον χώρο. 
Σημείωσε, δε, ότι 
αυ τή τη σ τ ιγμή 
υπάρχουν περίπου 
70.000 άτομα που 
έχουν περάσει στις 
ελεγχόμενες από την 

ΚΔ περιοχής και ζουν σε πόλεις και 
χωριά.
Απαντώντας σε ερώτηση του Προ-
έδρου της Επιτροπής, Άριστου 
Δαμιανού, σχετικά με επιστολή της 
Επιτρόπου Προστασίας Προσωπι-
κών Δεδομένων, ο κ. Κωνσταντί-
νου ανέφερε ότι δεν ήταν δυνατό 
να γίνει μέχρι τώρα διαβούλευση 
με την Επίτροπο, σχετικά με τον 
τρόπο που διεξάγεται ο έλεγχος 
των προσώπων που διέρχονται του 
συρματοπλέγματος, ώστε να δια-
σφαλίζεται η προστασία των προ-
σωπικών τους δεδομένων, καθώς 
δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η 
κατάρτιση του σχετικού εγγρά-
φου από πλευράς από πλευράς της 
αρμόδιας αρχής, το οποίο θα υπο-
βληθεί στην Επίτροπο ως βάση για 
διαβούλευση. Αυτό, όπως είπε, 
αναμένεται να γίνει σύντομα.
Μιλώντας εκ μέρους της Υπηρεσίας 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
της Αστυνομίας, ο Πέτρος Ζένιου, 
ανέφερε ότι σημαντική παράμε-
τρος του ελέγχου των ροών είναι 
και ο εντοπισμός, η ταυτοποίηση 
και καταγραφή των μεταναστών 

που φτάνουν στην Κύπρο, κάτι 
στο οποίο μπορεί να βοηθήσει 
και η παρουσία του συρματοπλέγ-
ματος. Αναφέρθηκε, δε, και στην 
αντιμετώπιση της δράσης των δια-
κινητών, λέγοντας ότι έχουν γίνει 
85 συλλήψεις, σημειώνοντας όμως 
ότι οι ποινές που επιβάλλονται 
είναι συνήθως 2-3 μήνες φυλάκι-
σης. Τόνισε, όμως, ότι ο πλούτος 
που αποκομίζουν από τις παράνο-
μες δραστηριότητες, τους δίνει τη 
δυνατότητα να μεταφέρουν ακόμα 
περισσότερο κόσμο και αναφέρ-
θηκε χαρακτηριστικά σε περί-
πτωση διακινητή που συνελήφθη 
το 2020 με ταχύπλοο, και κατά-
φερε μέχρι σήμερα να αγοράσει 
τρία σκάφη, με τα οποία μεταφέρει 
μετανάστες στον κόλπο της Μόρ-
φου μέσα σε τρεις ώρες.
Με παρέμβασή της κατά της συνε-
δρίαση, η Ύπατη Αρμοστεία για 
του Πρόσφυγες στην Κύπρο, εξέ-
φρασε την αλληλεγγύη της στην 
Κυπριακή Δημοκρατία, που καλεί-
ται να διαχειριστεί έναν δυσανά-
λογα μεγάλο αριθμό αφίξεων. 
Σημείωσε ότι δεν υποστηρίζει 
πως όλοι ανεξαιρέτως θα πρέπει 
να έχουν πρόσβαση στη Δημο-
κρατία, αλλά θα πρέπει να μείνουν 
ανοικτές οι δίοδοι, ώστε μπορούν 
να αιτούνται άσυλο όσοι το έχουν 
πραγματικά ανάγκη. Πρόσθεσε ότι 
η εγκατάσταση του φράκτη είναι 
δικαίωμα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, όμως το δικαίωμα στο 
άσυλο δεν μπορεί να περιορίζε-
ται. Εξέφρασε, τέλος, τη διάθεση 
να συζητηθεί η διαδικασία για την 
εφαρμογή συστήματος που θα επι-
τρέπει την πρόσβαση ατόμων στην 
προστασία ασύλου, καθώς και τη 
πρόθεση να συμβάλει στην απο-
φυγή του εγκλωβισμού στην ουδέ-
τερη ζώνη, ατόμων που πιθανόν να 
χρήζουν προστασίας. «Ολοκληρω-
τική απαγόρευση της πρόσβασης 
παραβιάζει και το εθνικό δίκαιο 
και διεθνείς συμβάσεις», κατέληξε.

 Το Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελε-
γκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) Λάζα-
ρος Λαζάρου, επέδωσε σήμερα 
στην Πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημη-
τρίου, την Ετήσια Έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνε-
δρίου για το οικονομικό έτος 
2021, σύμφωνα με ανακοίνωση 
της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Όπως σημειώνεται, ο κ. Λαζά-
ρου αναφέρθηκε στο πολυσχι-
δές έργο και στην αποστολή του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνε-
δρίου και στον ρόλο που επιτε-
λεί ως θεσμικό όργανο και εξω-
τερικός ελεγκτής των οικονομι-
κών συμφερόντων της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης (ΕΕ), προάγοντας 
τη διαφάνεια και τη λογοδοσία 
και ενεργώντας ως ανεξάρτη-
τος θεματοφύλακας των οικονο-
μικών συμφερόντων όλων των 
πολιτών της ΕΕ.
Από την πλευρά της, η Πρόεδρος 
της Βουλής εξήρε το έργο και 
την προσφορά του κ. Λαζάρου, 
ο οποίος αποχωρεί από τη θέση 
του ύστερα από δύο θητείες και 
ο οποίος υπηρέτησε με αφοσί-
ωση και συνέπεια το αξίωμα του 
μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου, προάγοντας την 
εικόνα της Κύπρου στον ευρωπα-
ϊκό χώρο.
Προστίθεται ότι, η Πρόεδρος 
της Βουλής έκανε ιδιαίτερη μνεία 
στην αγαστή συνεργασία του κ. 
Λαζάρου με τη Βουλή των Αντι-
προσώπων και ειδικότερα στις 
διαχρονικές σχέσεις με τις αρμό-
διες κοινοβουλευτικές επιτροπές, 
στο πλαίσιο της συζήτησης των 
ετήσιων εκθέσεων του Ευρωπαϊ-
κού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Όπως αναφέρεται στην ανα-
κοίνωση, κατά τη συνάντηση 
συζητήθηκαν ευρύτερα θέματα 
δημόσιου ελέγχου, χρηματο-
οικονομικής διαχείρισης, όπως 
και ζητήματα διαφάνειας και 
λογοδοσίας.
Επίσης, σημειώνεται ότι αντηλ-
λάγησαν απόψεις προς την 
κατεύθυνση της ανάληψης πρω-
τοβουλιών προς ενδυνάμωση 
και βελτίωση του ισχύοντος στη 
Δημοκρατία θεσμικού πλαισίου 
λογοδοσίας σε όλα τα επίπεδα.

Επιδόθηκε στην 
ΠτΒ η Έκθεση 
του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου

17.000 αφίξεις παράτυπων μεταναστών το 2022-
«70.000 ζουν σε πόλεις και χωριά»
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Τ
ην παραίτησή της από την πρωθυ-
πουργία και την ηγεσία του Συντη-
ρητικού κόμματος ανακοίνωσε η Λιζ 
Τρας, έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, 

μετά τον σάλο που προκάλεσε το οικονομι-
κό της πρόγραμμα, το οποίο «γκρέμισε» τη 
λίρα και προκάλεσε έντονη αναταραχή στις 
αγορές. Η στροφή 180 μοιρών, που έφτασε 
μέχρι και την καρατόμηση του υπουργού 
Οικονομικών Κουάζι Κουάρτερνγκ και την 
αντικατάστασή του από τον Τζέρεμι Χαντ, ο 
οποίος «ξήλωσε» τον μίνι προϋπολογισμό 
του προκατόχου του, δεν διόρθωσε την κα-
τάσταση. Δύο υπουργοί της παραιτήθηκαν 
και η ίδια αντιμετώπισε τη δημόσια οργή 
των βουλευτών της. 
Μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο της 
Επιτροπής 1922, που είναι αρμόδια για τα 
εσωκομματικά, Σερ Γκράχαμ Μπρέιντι, η 
Τρας ανακοίνωσε στους πολίτες την απο-
χώρησή της από το αξίωμα και την εκλογή 
νέας ηγεσίας μέσα στην επόμενη εβδομάδα.  
«Αναγνωρίζω, δεδομένης της κατάστασης 
ότι δεν μπορώ να εκπληρώσω την εντολή 
για την οποία εξελέγην από το Συντηρη-
τικό Κόμμα» δήλωσε. Όπως ανέφερε, ανέ-
λαβε τα καθήκοντά της «σε περίοδο μεγά-
λης οικονομικής και διεθνούς αστάθειας».  
Η Βρετανία, ανέφερε, έμεινε πίσω από τη 
χαμηλή οικονομική ανάπτυξη. Η εντολή που 
της δόθηκε, όταν εξελέγη από το κόμμα της, 
ήταν να το αλλάξει. 
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι συνομίλησε 
με τον Βασιλιά Κάρολο Γ’ για να τον ενημε-
ρώσει ότι παραιτείται από 
ηγέτης του Συντηρητικού 
κόμματος. Ο νέος ηγέτης 
του Συντηρητικού Κόμμα-
τος αναμένεται να εκλεγεί 
μέχρι την επόμενη Παρα-
σκευή, δήλωσε έξω από τη 
Βουλή ο πρόεδρος της Επι-
τροπής 1922.  «Μίλησα με 
τον πρόεδρο του κόμμα-
τος Τζέικ Μπέρι και επιβε-
βαίωσε ότι είναι εφικτό να διεξαχθεί ψηφο-
φορία και εκλογή νέου αρχηγού μέχρι την 
Παρασκευή 28 Οκτωβρίου. Οπότε, μπο-
ρούμε να έχουμε νέο ηγέτη πριν την ψηφο-
φορία στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, 
στις 31 Οκτωβρίου». 
Η θητεία της κράτησε μόλις 44 ημέρες και 
η ίδια έγινε η πρωθυπουργός με την πλέον 
βραχύβια θητεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.  
Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ο Τζορτζ 
Κάνινγκ, που έγινε πρωθυπουργός για τις 
τελευταίες 118 ημέρες της ζωής του, από τον 
Απρίλιο έως τον Αύγουστο του 1827. 
Η διάρκειας έξι εβδομάδων πρωθυπουρ-

γία της, κατέρρευσε στον απόηχο της ανα-
κοίνωσης του οικονομικού της προγράμμα-
τος, προκαλώντας τριγμούς στις αγορές και 
διχάζοντας το Συντηρητικό κόμμα. 
Έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, η Λις Τρας 
δήλωσε: 
«Ανέλαβα τα καθήκοντά μου σε μια περίοδο 
αστάθειας, τόσο σε οικονομικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο. Οι οικογένειες και οι επι-
χειρήσεις ανησυχούσαν για το πώς θα πλη-
ρώσουν τους λογαριασμούς τους, ο παρά-
νομος πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία 
απειλεί την ασφάλεια ολόκληρης της ηπεί-
ρου μας και η χώρα μας έχει πιέζεται από 
την πολύ χαμηλή ανάπτυξη. Εκλέχθηκα 
από το Συντηρητικό Κόμμα με εντολή να το 
αλλάξω αυτό.
Τα καταφέραμε στους λογαριασμούς ενέρ-
γειας και στις περικοπές στην Εθνική Ασφά-
λιση. Και το όραμά μας ήταν μια οικονομία 
με χαμηλούς φόρους και υψηλή ανάπτυξη 
που θα εκμεταλλευόταν τις ελευθερίες του 
Brexit.
Αναγνωρίζω, ωστόσο, δεδομένης της 
κατάστασης, πως δεν μπορώ να υλοποι-
ήσω την εντολή με την οποία εκλέχθηκα 
από το Συντηρητικό Κόμμα. Ως εκ τούτου, 
μίλησα με τον Βασιλιά και τον ενημέρωσα 
ότι παραιτούμαι από αρχηγός του Συντηρη-
τικού Κόμματος.
Σήμερα το πρωί συνάντησα τον πρόεδρο 
της «Επιτροπής 1922», Σερ Γκράχαμ Μπρέ-
ιντι. Συμφωνήσαμε ότι θα γίνουν εκλογές 
για την ηγεσία, που θα ολοκληρωθούν 

εντός της επόμενης εβδο-
μάδας.
Αυτό θα διασφαλίσει ότι 
θα παραμείνουμε σε μια 
πορεία υλοποίησης των 
δημοσιονομικών μας σχε-
δίων και θα διατηρήσουμε 
την οικονομική σταθερό-
τητα και την εθνική ασφά-
λεια της χώρας μας. Θα 
παραμείνω ως πρωθυ-

πουργός μέχρι να αναδειχθεί διάδοχος. 
Ευχαριστώ».
Η θητεία της ήταν ιδιαίτερα θυελλώ-
δης, ενώ η απομάκρυνσή της είχε θεωρη-
θεί μονόδρομος μετά την αναταραχή στις 
αγορές, την απομάκρυνση δύο βασικών 
υπουργών και την απώλεια της εμπιστοσύ-
νης σχεδόν όλων των βουλευτών της. 
Η διαδικασία εκλογής νέου αρχηγού, όπως 
συμφωνήθηκε κατά τη συνάντησή της με 
τον πρόεδρο της Επιτροπής 1922 θα ολο-
κληρωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Η 
ίδια, ανέφερε, θα παραμείνει στην εξουσία 
μέχρι να αναδειχθεί διάδοχός της. 

Κ
άθε άλλο παρά νοσταλγική δι-
άθεση φαίνεται πως έκρυβε το 
γεύμα που είχαν την περασμέ-
νη Πέμπτη ο Γάλλος Πρόεδρος, 

Εμανουέλ Μακρόν με τον υπηρεσιακό 
Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Μάριο Ντρά-
γκι, πριν ο «super Mariο» της ευρωπα-
ϊκής οικονομικής και πολιτικής σκηνής, 
παραδώσει τη σκυτάλη στην Τζόρτζια 
Μελόνι.
Για όσους στοιχημάτιζαν ότι το άστρο του 
Ντράγκι έχει δύσει, πληροφορίες που 
μετέδωσε η εφημερίδα La Repubblica 
θέλουν τον πρώην ευρωπαίο τραπεζίτη 
να βολιδοσκοπήθηκε από τον ένοικο του 
Ελιζέ για έναν νέο και… συναρπαστικό 
ρόλο. Στη διάρκεια της δίωρης «ιδιωτικής 
συνάντησης» του Μάριο Ντράγκι με τον 
Γάλλο πρόεδρο στο Παρίσι συζητήθηκαν, 
κατά πληροφορίες, η εξέλιξη της ρωσι-
κής εισβολής στην Ουκρανία, η Σύνοδος 
Κορυφής των επόμενων ημερών, αλλά 
και οι τρέχουσες πολιτικές και οικονομι-
κές εξελίξεις στην ΕΕ, χωρίς να λείπουν 
και οι γεωπολιτικές προκλήσεις.
Απεναντίας, μεταξύ τυρού και αχλαδιού, 
οι δύο ηγέτες φέρεται να αναστοχάστη-
καν πάνω στην πρόταση που «έριξε» στο 
τραπέζι του δείπνου ο Γάλλος πρόεδρος, 
Εμανουέλ Μακρόν, ώστε ο Μάριο Ντρά-
γκι να διαδεχθεί τον Γενς Στόλτενμπεργκ 
στη θέση του Γενικού Γραμματέα του 
ΝΑΤΟ, τον προσεχή Ιούνιο.
Δεδομένης της μεγάλης αμοιβαίας εκτί-
μησης μεταξύ των δύο ανδρών, αλλά και 
της βαθιάς γνώσης του Μάριο Ντράγκι 
αναφορικά με τις προκλήσεις και τις προ-
οπτικές της Ανατολικής Μεσογείου, μια 
ενδεχόμενη θητεία του πρώην τραπε-
ζίτη στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, θα 

προσέδιδε άλλη δυναμική και κύρος στο 
ρόλο, αλλάζοντας, κατά αρκετούς αναλυ-
τές, τους συσχετισμούς ισχύος στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, υπέρ των ευρωπαϊκών 
αμιγώς συμφερόντων.
Ο Γάλλος πρόεδρος, άλλωστε, δεν 
έκρυψε ποτέ το υψηλό επίπεδο συνερ-
γασίας του με τον Μάριο Ντράγκι, για το 
οποίο έχει τοποθετηθεί πολλές φορές και 
δημόσια, με τελευταία αυτήν της Συνό-
δου της Πράγας την προηγούμενη εβδο-
μάδα, ενώ οι περισσότεροι στη Γαλλία 
εκτιμούν πως το προφίλ του Μάριο Ντρά-
γκι είναι ιδανικό, για να κατέχει διεθνείς 
σχέσεις, όπως επισημαίνει η εφημερίδα 
La Repubblica.
Παρότι καμία συζήτηση για τη διαδοχή 
του Γενς Στόλτενμπεργκ δεν έχει εκκινή-
σει επισήμως, ο νέος Γενικός Γραμματέας 
του ΝΑΤΟ, ωστόσο, καλείται παγίως να 
κρατήσει ισορροπίες μεταξύ των μελών, 
πράγμα που δε συνέβη στην ελληνο-
τουρκική περίπτωση, καθώς ο κ. Στόλ-
τενμπεργκ υπερέβη ακόμη και την πρα-
κτική των «ίσων αποστάσεων» αρκετές 
φορές απέναντι στις σχέσεις των μελών 
της Νοτιοανατολικής Πτέρυγας της Συμ-
μαχίας, όταν κάλεσε Ελλάδα και Τουρκία 
να «τα βρουν» στη διάρκεια συνέντευξής 
του και με την τουρκική προκλητικότητα 
σε πλήρη εξέλιξη, εκείνη την περίοδο.
Υπό αυτό το πρίσμα και με δεδομένη 
την πολύ καλή σχέση του πρωθυπουρ-
γού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μάριο 
Ντράγκι, η αλλαγή σκυτάλης στο ΝΑΤΟ 
θα μπορούσε να σημάνει για την Αθήνα 
περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου της 
εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, 
φρενάροντας πιθανά την τουρκική προ-
κλητικότητα στην ευρύτερη περιοχή.

La Repubblica: Ο Μακρόν 
πρότεινε στον Ντράγκι να γίνει 
Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Βρετανία: Παραιτήθηκε η Λιζ Τρας - Νέος 
πρωθυπουργός την επόμενη εβδομάδα 
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Έ
πεσαν οι τόνοι της αντιπαράθεσης 
μεταξύ της Τζόρτζια Μελόνι και του 
Σίλβιο Μπερλουσκόνι, μετά τη χθε-
σινή τους συνάντηση, όπως φαίνε-

ται και από τις δηλώσεις του Καβαλιέρε.
Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, προσερχόμενος 
στην Ιταλική Γερουσία ανακοίνωσε το νέο 
του πόστο. Θα είμαι σύμβουλος της Τζόρ-
τζια Μελόνι, μου το ζήτησε η ίδια», είπε.
Παράλληλα, ανέφερε ότι «η Μελόνι ήταν 
ικανή σε όσα έκανε και θα είναι το ίδιο ικανή 
και ως πρωθυπουργός. Εμείς ζητήσαμε για 
την Φόρτσα Ιτάλια ίση μεταχείριση με την 
Λέγκα».

Στις 20 Οκτωβρίου οι διαβουλεύ-
σεις με τα κόμματα
Σύμφωνα με  τ ην  εφημερίδα «La 
Repubblica», δε, οι διαβουλεύσεις του Ιτα-
λού προέδρου της δημοκρατίας, Σέρτζιο 
Ματαρέλα με τα κόμματα είναι πιθανό να 
αρχίσουν στις 20 του μηνός.
Παρά τους πιο χαμηλούς τόνους, κάποια 

σημεία παραμένουν αγκάθια. Ο Μπερλου-
σκόνι θα ήθελε στο υπουργείο Δικαιοσύνης 
να τοποθετηθεί στέλεχος του κόμματός του.
Ωστόσο, η Μελόνι επιμένει ότι πρέπει να 
υπουργοποιηθεί ο πρώην δικαστικός Κάρλο 
Νόρντιο, βουλευτής του κόμματός της.

Αφαιρείται η φωτογραφία του 
Μουσολίνι από υπουργείο
Την ίδια ώρα, το υπουργείο οικονομικής 
ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι θα αφαιρέσει 
από τους διαδρόμους του τη φωτογραφία 
του Μπενίτο Μουσολίνι, που είχε αναλάβει 
το χαρτοφυλάκιο του 1932.
Αν και ο νέος πρόεδρος της γερουσίας 
Ινιάτσιο Λα Ρούσα δεν είναι σύμφωνος, 
η απόφση επιδιώκει να σταματήσει νέες 
πολεμικές και εντάσεις.
Την συγκεκριμένη παρέμβαση ζήτησε, πρώ-
τος, ο Πιερλουίτζι Μπερσάνι, κεντροαρι-
στερός πρώην υπουργός οικονομικής ανά-
πτυξης και πρώην γραμματέας της ιταλικής 
κεντραριστεράς.

Μ
ια μαθήτρια στο Ιράν φέρεται να 
ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου 
μέσα στην τάξη της γιατί αρνή-
θηκε να τραγουδήσει ύμνο υπέρ 

του καθεστώτος, περιστατικό που έρχεται σε 
συνέχεια των αντιδράσεων μαθητριών που α-
ντιδρούν στη μαντίλα.
Συνδικαλιστική ένωση των εκπαιδευτικών 
ανέφερε ότι το θύμα είναι 16 ετών και ονο-
μάζεται Άσρα Παναχί. Το περιστατικό του 
ξυλοδαρμού συνέβη στις 13 Οκτωβρίου στην 
πόλη Αρνταμπίλ.
Άνδρες των αρχών ασφαλείας είχαν απαιτή-
σει από τα κορίτσια να τραγουδήσουν υπέρ 
του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ 
Αλί Χαμενεΐ. Όταν αρνήθηκαν οι άνδρες άρχι-
σαν να χτυπούν τα κορίτσια, με αποτέλεσμα 

κάποιες να χρειαστούν νοσηλεία. Μεταξύ 
τους ήταν και η Παναχί, η οποία πέθανε από 
τα τραύματα στο νοσοκομείο.
Οι αρχές αρνούνται ότι συνέβη το περιστα-
τικό. Σε κρατικά τηλεοπτικά δίκτυα εμφανί-
στηκε μάλιστα ένας άνδρας που δήλωσε 
θείος της Παναχί, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η 
16χρονη πέθανε εξαιτίας συγγενούς καρδιο-
πάθειας από την οποία έπασχε.
Μαθήτριες σε όλο το Ιράν, όπως σημειώνει ο 
Guardian, συμμετέχουν δυναμικά στις κινητο-
ποιήσεις μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, η 
οποία πέθανε έπειτα από τη σύλληψή της γιατί 
δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ. 
Οι αρχές έχουν απαντήσει με επιδρομές σε 
σχολεία, συλλήψεις, ακόμη και δακρυγόνα 
μέσα σε σχολικές μονάδες.

διεθνή νέα

Ιταλία: Ο Μπερλουσκόνι θα είναι 
σύμβουλος της Μελόνι, μετά από δικό 
της αίτημα 

Ιράν: Αστυνομικοί ξυλοκόπησαν 
μέχρι θανάτου μαθήτρια γιατί δεν 
τραγούδησε υπέρ του καθεστώτος 

O Νεϊμάρ κατηγόρησε τον πατέρα του 
για το συμβόλαιο με τη Μπαρτσελόνα: 
«Υπέγραφα ό,τι μου έλεγε» 
Συνεχίζεται η δίκη του Νεϊμάρ για 
το συμβόλαιο που υπέγραψε με 
τη Μπαρτσελόνα όταν έφυγε από 
τη Σάντος

Ο 
Νεϊμάρ έκατσε χθες για πρώ-
τη φορά στο εδώλιο του κα-
τηγορουμένου σχετικά με 
την υπόθεση της μετακίνη-

σής του από την Σάντος στην Μπαρτσε-
λόνα το καλοκαίρι του 2013, αρνούμε-
νος στην κατάθεσή του ότι είχε οποια-
δήποτε σχέση με τις διαπραγματεύσεις.
Συγκεκριμένα, ο 30χρονος πλέον μεσο-
επιθετικός κατηγορείται μαζί με άλλα 
οκτώ άτομα ότι παραποίησε τα ποσά 
της μεταγραφής του εκείνο το καλο-
καίρι με την Σάντος να λαμβάνει τελικά 
ένα πολύ μικρότερο αντίτιμο από το 
συμφωνηθέν και τον Βραζιλιάνο με τον 
πατέρα του να καρπώνονται ένα τερά-
στιο -και παράνομο- μπόνους μεταγρα-
φής.

Παρ’ όλα αυτά ο Νεϊμάρ δήλωσε 
παντελή άγνοια για τις κατηγορίες και 
όσα του προσάπτονται από το ισπα-
νικό δικαστήριο, αφού όπως τόνισε 
παρέμεινε εντελώς αμέτοχος καθ’ όλη 
την διάρκεια των διαπραγματεύσεων 
και ακολουθούσε πιστά τις οδηγίες 
του πατέρα και μάνατζέρ του, ο οποίος 
είναι επίσης κατηγορούμενος στην 
υπόθεση.
Συγκεκριμένα, ο σούπερ σ ταρ της 
Παρί δήλωσε: «Ακολουθούσα πάντα 
τις οδηγίες του πατέρα μου, υπέγραφα 
πάντα αυτό που μου έλεγε να υπο-
γράψω. Εκείνος είχε την ευθύνη για τις 
διαπραγματεύσεις στο συμβόλαιό μου. 
Μου ήταν φυσικά γνωστές οι φήμες για 
άλλους συλλόγους, όμως εγώ ήθελα 
να πάω στην Μπαρτσελόνα, αυτό ήταν 
το όνειρό μου. Ακολούθησα την καρ-
διά μου, μπορούσα να πάω στην Ρεάλ 
όμως όταν κλήθηκα να διαλέξω ανά-
μεσα στις δύο πήγα στην Μπαρτσε-
λόνα».
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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

Ξεσπάσματα θυμού μετά το 
σχολείο: Τι συμβαίνει στο παιδί;

Μ
ετά από μία απαιτητική μέ-
ρα στο σχολείο ή στον παι-
δικό σταθμό, πολλά παιδιά 
δυσκολεύονται να συγκρα-

τήσουν την ένταση και την κούρασή τους 
και συχνά ξεσπούν. Οι δάσκαλοί τους σάς 
διαβεβαιώνουν, ωστόσο, ότι στο σχολείο 
ήταν ήρεμα και χαρούμενα. Τι τους συμ-
βαίνει, λοιπόν;

Η πολυπλοκότητα της κοινωνικής 
συμπεριφοράς εξαντλεί τα παιδιά
Στο σχολικό περιβάλλον υπάρχουν όλων 
των ειδών οι προσδοκίες, οι απογοητεύ-
σεις και οι προκλήσεις προς διαχείριση 
– κι όλα αυτά χωρίς την αγαπημένη σας 
παρουσία κοντά. Αυτό συχνά μπορεί να 
είναι εξουθενωτικό για τα παιδιά.
Σε μια προσπάθεια να κάνουν ό,τι χρει-
άζεται για να είναι «καλά» στο σχολείο, 

τα παιδιά κρατούν μέσα τους ότι αισθά-
νονται. Αφού το έχουν κάνει όλη μέρα 
αυτό, φτάνουν στο σημείο να μην έχουν 
την ενέργεια να κρατήσουν άλλο τον περι-
ορισμό και είναι σαν μια μεγάλη φού-
σκα έτοιμη να σκάσει. Επιστρέφοντας 
σπίτι, δηλαδή στο μέρος όπου αισθάνο-
νται ασφάλεια, απελευθερώνουν λοιπόν 
τα αληθινά τους συναισθήματα. Μερικά 
κλαίνε, άλλα φωνάζουν και πετάνε πράγ-
ματα, δεν σας ακούν. Τα μεγαλύτερα παι-
διά μπορεί να συμπεριφέρονται με αγέ-
νεια και ασέβεια, είτε να σας αγνοούν.
Τα πιο ευαίσθητα παιδιά καθώς κι εκείνα 
που αντιμετωπίζουν μαθησιακές και 
άλλες δυσκολίες είναι πιο πιθανό να 
επηρεαστούν. Ακόμη, όμως, και τα πιο 
ήρεμα παιδιά είναι δυνατόν να έχουν 
ξεσπάσματα ως αποτέλεσμα μιας δύσκο-
λης μέρας στο σχολείο. Τα συμπτώματα 
εδώ δεν είναι απαραίτητα η γκρίνια και 
ο θυμός, όσο η εξάντληση ακόμα και η 
αδιαθεσία.
Η περίεργη αυτή συμπεριφορά μπορεί να 
διαρκέσει όλο το σχολικό έτος, αλλά είναι 
πιο συνηθισμένη τους πρώτους μήνες και 

τείνει να υποχωρεί καθώς τα παιδιά προ-
σαρμόζονται πλήρως στην αλλαγή περι-
βάλλοντος και στο πρόγραμμα του σχο-
λείου τους, με αποτέλεσμα να αισθάνο-
νται λιγότερο σωματικά και συναισθημα-
τικά εξαντλημένα στο τέλος της ημέρας.

Πότε ο καθημερινός «ανεμοστρό-
βιλος» συναισθημάτων υποδηλώ-
νει κάτι παραπάνω;
Όμως, τα ξεσπάσματα θυμού μετά το σχο-
λείο ορισμένες φορές είναι κάτι περισ-
σότερο από σωματική, πνευματική και 
συναισθηματική κόπωση, χάρη σε κάτι 
που οι ψυχολόγοι αποκαλούν «αμυντική 
απόσπαση».
Για να το εξηγήσουμε απλά: Το παιδί σας 
σάς χρειαζόταν πραγματικά και δεν ήσα-
σταν εκεί. Τώρα είστε εκεί, αλλά η αρχική 
«πλημμύρα» ανακούφισης αντικαθίστα-

ται γρήγορα από ένα «παλιρροϊκό κύμα» 
αμυντικής αποσύνδεσης – πρακτικά είναι 
θυμωμένα και σας απωθούν. Είναι όπως 
όταν ξανασμίγετε με το παιδί σας, αφού 
το χάσατε στο σούπερ μάρκετ. Αρχικά θα 
αισθανθείτε ανακούφιση που το ξανα-
βρήκατε και είναι σώο και μετά αφού το 
αγκαλιάσετε θα αρχίσετε το κήρυγμα.
Είναι σημαντικό, να σημειωθεί ότι τα 
ξεσπάσματα μετά το σχολείο δεν έχουν 
σχέση με τις εκρήξεις θυμού όπου το 
παιδί σας δοκιμάζει τα όριά σας ή προ-
σπαθεί να βρει τον δρόμο του. Απλά το 
παιδί σας είναι τόσο συναισθηματικά 
καταβεβλημένο που χρειάζεται εκτό-
νωση.
Δώστε στο παιδί σας το προβάδισμα να 
αρχίσει να μιλά όταν είναι έτοιμο. Όταν 
συμβεί αυτό, μπορείτε να ρωτήσετε για 
τυχόν συναισθηματικά έντονες στιγ-
μές που μπορεί να είχε κατά τη διάρκεια 
αυτής της ημέρας. Ενημερώστε το παιδί 
σας ότι το σπίτι είναι η ασφαλής του ζώνη 
και βοηθήστε το να μάθει πώς να επικοι-
νωνεί τις απογοητεύσεις του, για να μην 
αισθάνεται τόσο καταβεβλημένο.

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;

Σ
ύμφωνα με το ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 
ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ της 
Αθηνών (έκδ. 2014) σκυλάδικο (εί-
ναι το) νυχτερινό κέντρο όπου παί-

ζονται βαριά λαϊκά τραγούδια χαμηλής ποι-
ότητας και (συνεκδ., κυρίως στον πληθυντι-
κό) τα αντίστοιχα τραγούδια. Εξαιρετικός ο 
ορισμός του ΧΛΓΝ κατά την άποψή μας, ας 
μην ξεχνάμε άλλωστε ότι είναι ορισμός λε-
ξικού και όχι άρθρου η βιβλίου! Η ετυμο-
λογία της λέξης δεν υπάρχει καθώς είναι 
αβέβαια.
Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά άρθρα για 
τα σκυλάδικα και διάφορες ερμηνείες. Ανα-
τρέξαμε στο ιστολόγιο (μπλογκ) sarantakos.
wordpress.com του Νίκου Σαραντάκου το 
οποίο θεωρούμε ιδιαίτερα έγκυρο. Από τις 
εκδοχές για την ετυμολογία της λέξης «σκυ-
λάδικο» που παραθέτει ,πιο πιθανές κατά 
την άποψη μας είναι οι εξής:
Ο Γιώργος Δαλαμάγκας, ιδιοκτήτης της 
ταβέρνας-παράγκας «Κούτσουρα» στη 
Θεσσαλονίκη στον οποίο γίνεται ανα-
φορά στο περίφημο «Μπαξέ Τσιφλίκι» 
του Βασίλη Τσιτσάνη, σε συνέντευξή του 
στον Λευτέρη Παπαδόπουλο (1972) είπε 
ότι τα πρώτα σκυλάδικα εμφανίστηκαν στη 
Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του 1940 και το 
όνομά τους το οφείλουν στο ότι σε αυτά 
σύχναζαν οι σκληροί μάγκες, οι σκυλόμα-
γκες οι οποίοι μάλιστα χόρευαν μόνο ζεϊ-
μπέκικο. Ο Ηλίας Πετρόπουλος θεωρεί 
κι αυτός ότι τα σκυλάδικα «γεννήθηκαν» 
στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην 
περιαστική της περιφέρεια στη δεκαετία 
του ’50 ως αντίδραση στη μικροαστική 
μετεξέλιξη των λαϊκών κέντρων.
Πραγματικά η λέξη σκυλόμαγκας υπάρχει 
σίγουρα το 1930 όταν έγινε και τίτλος τρα-
γουδιού από τον Πέτρο Κυριακό (στίχοι του 
ίδιου, μουσική του Τέτου Δημητριάδη) ενώ 
και η λέξη σκυλάδικο υπάρχει τουλάχιστον 
από το 1935 όταν την κατέγραψε ο Αλέκος 
Λιδωρίκης στην εφημερίδα «Ακρόπολις». 
«Αυτοψία σε επαρχιακό σκυλάδικο, παρέα 
με την Τοσίτσα και τη Μαρίτσα» γράφει 
χαρακτηριστικά.
Πάντως σήμερα η λέξη σκυλάδικο είναι 
ταυτισμένη με τα νυχτερινά κέντρα του 
είδους τα οποία «άνθησαν» τη δεκαετία 
του 1980.
Η πιθανότερη εκδοχή για την ετυμολογία 
της… νεότερης λέξης «σκυλάδικο» είναι 
ότι προέρχεται από τη φωνή και την ερμη-
νεία των τραγουδιστών-τραγουδιστριών 
των κέντρων αυτών που θύμιζε λυγμό σκύ-
λου και τον εκκωφαντικό λαϊκοδημοτικό 
ήχο. Έτσι προέκυψαν οι λέξεις σκυλάδικο, 
σκυλάδες, κυρίως για τους θαμώνες των 
κέντρων αυτών, αλλά και όσους τραγου-

δούσαν εκεί και σκυλού, για τις τραγου-
δίστριες των σκυλάδικων. Και βέβαια, τα 
τραγούδια επιβαρύνθηκαν λεκτικά, καθώς 
εκτός από σκυλάδικα, χαρακτηρίστηκαν και 
σκυλοτράγουδα!

Η γέννηση των σκυλάδικων του 
‘80
Η δεκαετία του ’70 χαρακτηρίστηκε μου-
σικά από την επικράτηση του πολιτι-
κού τραγουδιού (μετά τη Μεταπολίτευση 
βέβαια) και άλλων τραγουδιών με μελο-
ποιημένους στίχους ποιητών ή γενικό-
τερα «ψαγμένους» στίχους. Ήδη από τα 
μέσα της δεκαετίας του ’70 όμως, τρα-
γουδιστές όπως οι Πόλυς Κερμανίδης, 
Κώστας Καφάσης, Γιάννης Φλωρινιώτης, 
Ανδρέας Ζακυνθινάκης, Γιώργος Αιγύπτιος 
κ.ά. και τραγουδίστριες όπως οι Ελευθε-
ρία Χριστοπούλου, Έλενα Γιαννακάκη, Ρένα 
Ντάλμα, Ρένα Βιολάντη, Μαριάνθη Κεφάλα 
κ.ά. σημείωναν μεγάλη επιτυχία με ερω-
τικά τραγούδια που ακούγονταν παντού. 
Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, ο κόσμος 
είχε βαρεθεί πλέον τα πολιτικά και τα άλλα 
«ψαγμένα» τραγούδια και γέμιζε εφτά 
μέρες τη βδομάδα, πολλές φορές, τα νυχτε-
ρινά κέντρα όπου εμφανίζονταν οι παρα-
πάνω τραγουδιστές και τραγουδίστριες.
Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία το 
1981 σηματοδότησε την καθολική σχεδόν 
επικράτηση των ερωτικών τραγουδιών ή 
καψουροτράγουδων ή σκυλοτράγουδων 
και το άνοιγμα εκατοντάδων νυχτερινών 
κέντρων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και 
ολόκληρη την ελληνική επαρχία.
Όπως λέει ο Θάνος Αλεξανδρής: «Οι της 
νύχτας χρωστάμε στην άνοδο του Ανδρέα 
Παπανδρέου την άνθηση του σκυλάδικου. 
Εκεί (που) αρχίζει η απομυθοποίηση του 
πολιτικού τραγουδιού. Μόλις ανεβαίνει ο 
Ανδρέας, το κοινό έχει χορτάσει μελοποι-
ημένους ποιητές. Ο λαός θέλει να ξεδώ-
σει. Κι αρχίζει ξαφνικά ένα ξέφρενο πανη-
γύρι. Τρελαίνεται για ξενύχτι. Και σαν έτοι-
μος από καιρό έχει μια λαχτάρα για έρωτα. 
Να πραγματοποιήσει όλες τις φαντασιώ-
σεις του».
Ακόμα και οι Αριστεροί και οι διανοού-
μενοι που μιλούσαν απαξιωτικά για σκυ-
λάδικα στην αρχή έγιναν σύντομα τακτι-
κοί θαμώνες τους. Αποενοχοποίηση των 
καψουροτράγουδων με ιδιαίτερα επαινε-
τικά λόγια για τα σκυλάδικα. Ενδεικτικά 
όπως αναφέρει ο Νίκος Σαραντάκος υπάρ-
χει επιστολή του Παναγιώτη Λαφαζάνη 
στον «Ριζοσπάστη» το 1984 με θετικές κρί-
σεις για το σκυλάδικο.

Η δεκαετία του 1980 και τα 
σκυλάδικα, τα καψουροτράγουδα, οι 
στίχοι και... η πολιτική αποδοχή τους 
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Έ
νας ισχυρός εγκέφαλος 
που θα εκπαιδευτεί μέσω 
του διαλογισμού, μπορεί 
να παραμείνει υγιής στη 

μέση ηλικία.
Μετά από ένα πρόγραμμα δια-
λογισμού διάρκειας 18 μηνών, 
παρατηρήθηκαν σημαντικές βελ-
τιώσεις στην προσοχή, αλλά και 
στις κοινωνικές ικανότητες και 
στη ρύθμιση των συναισθημά-
των στα άτομα άνω των 65 ετών, 
σύμφωνα με μια νέα μελέτη 
που δημοσιεύτηκε στο JAMA 
Neurology.
Παρόλα αυτά, όπως επισημαί-
νουν οι ερευνητές, δεν εντο-
πίστηκε καμία σημαντική επί-
δραση του διαλογισμού 
στον όγκο και τη λειτουρ-
γ ία των εγκεφαλικών 
δομών που μελετήθηκαν, 
σε σύγκριση με τις ομάδες 
ελέγχου, οπότε η δυνατότητα 
πρόληψης της άνοιας παραμέ-
νει ασαφής.
Αυτό όμως δε σημαίνει 
ότι θα πρέπει να υποτιμη-
θούν τα θετικά ευρήματα 
της έρευνας: «Τα αποτελέ-
σματά μας θεωρούνται σημα-
ντικά, καθώς συμπεραίνουν 
ότι ο διαλογισμός φαίνεται 
ότι βελτιώνει την ευημερία 
των ηλικιωμένων ενηλίκων, 
προσφέροντας οφέλη στην 
προσοχή και τη ρύθμιση των 
συναισθημάτων» σημειώνει 
η δρ. Natalie Marchant.

Διαλογισμός για ευεξία 
Στην παρούσα μελέτη, η ερευνη-
τική ομάδα Medit-Aging, αποτε-
λούμενη από ερευνητές από το 
Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας 
και Ιατρικών Ερευνών (Inserm), το 
Πανεπιστήμιο της Καέν της Νορ-
μανδίας, το University College του 
Λονδίνου, το Ερευνητικό Κέντρο 
Νευροεπιστημών της Λυών, το 
Πανεπιστήμιο της Λιέγης και το 
Πανεπιστήμιο της Γενεύης, εξέ-
τασε το πιθανό όφελος του δια-
λογισμού σε ηλικιωμένους ενή-
λικες.

Στην κλινική δοκιμή Age-Well 
συμμετείχαν 136 υγιείς μεσή-
λικες συμμετέχοντες, οι οποίοι 
μελετήθηκαν αναφορικά με τον 
όγκο των ιστών και την αιμάτωση 
της νησίδας και του πρόσθιου 
φλοιού του προσαγωγίου στην 
περιοχή του εγκεφάλου. Επίσης, 
εξέτασαν συγκεκριμένες γνωστι-
κές και κοινωνικο-συναισθηματι-
κές παραμέτρους.
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν 
σε τρεις ομάδες, ακολουθώντας 

διαφορετικές μορφές παρεμ-
βάσεων και τα πιθανά τους 
οφέλη. Η πρώτη ομάδα ακο-
λούθησε ένα πρόγραμμα 

διαλογισμού, η δεύτερη 
ομάδα (η ομάδα “ενερ-
γού ελέγχου”) εκπαιδεύ-

τηκε στην αγγλική γλώσσα 
και η τρίτη ομάδα (η ομάδα 

“παθητικού ελέγχου”) 
δεν ακολούθησε καμία 
παρέμβαση.
Έπειτα από 18 μήνες, δε 

διαπιστώθηκαν σημαντι-
κές αλλαγές στον όγκο ή στην 
αιμάτωση του φλοιού ή της 
νησίδας στην ομάδα που 
ακολούθησε το διαλογι-
σμό, σε σύγκριση με τις 
υπόλοιπες ομάδες.

«Το γεγονός ότι δεν παρατη-
ρήθηκαν ανατομικές διαφο-
ρές μεταξύ αυτών των δύο 
ομάδων θα μπορούσε να 
υποδηλώνει ότι ενώ ο δια-

λογισμός μπορεί να τροπο-
ποιήσει τον όγκο των νεότερων 

και πιο πλαστικών εγκεφάλων, 
18 μήνες εκπαίδευσης με διαλο-
γισμό δεν είναι αρκετοί για να 
τροποποιήσουν τις επιπτώσεις 
της γήρανσης. Επιπλέον, ενώ τα 
αποτελέσματα της μέτρησης του 
όγκου είναι αυστηρά αρνητικά, 
εκείνα της αιμάτωσης δείχνουν 
μια τάση υπέρ του διαλογισμού, 
που θα ήταν ενδιαφέρον να διε-
ρευνηθεί σε μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα παρέμβασης ή/και με 
μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού» 
συμπεραίνει η επικεφαλής συγ-
γραφέας δρ. Gaël Chételat.

Άνοια: Η εναλλακτική 
πρακτική που βελτιώνει 
την προσοχή και χαρίζει 
ευημερία στους 65αρηδεςΠ

ώς συνδέεται το άγχος με την εμφάνιση του 
καρκίνου; Όπως εξηγεί ο επικεφαλής συγ-
γραφέας δρ. Justin Moore, επίκουρος καθη-
γητής στο πρόγραμμα πρόληψης, ελέγχου 

του καρκίνου και υγείας του πληθυσμού στο Ιατρικό 
Κολέγιο της Georgia στο Πανεπιστήμιο Augusta και 
στο Κέντρο Καρκίνου της Georgia στην Ατλάντα, η α-
πάντηση γι’ αυτή τη συσχέτιση βρίσκεται σε μια έννοια 
γνωστή ως «αλλοστατικό φορτίο». Αυτό περιγράφει ό-
λο το συσσωρευμένο βάρος που φέρει ο κάθε οργανι-
σμός από τoυς στρεσογόνους παράγοντες της ζωής και 
αφορούν τόσο το σώμα όσο και την ψυχή.

Οι δείκτες που υπολογίζουν τον κίνδυνο 
Τα επίπεδα του αλλοστατικού φορτίου μπορούν να 
μετρηθούν και γι’ αυτό, οι ειδικοί εξέτασαν διάφορους 
βιολογικούς δείκτες που συγκεντρωτικά φανερώνουν 
ακριβώς πώς το στρες επηρεάζει το σώμα, όπως ο υψηλός Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), οι υψηλές τιμές της 
αρτηριακής πίεσης, του σακχάρου ή της χοληστερόλης στο αίμα ή/και τα υψηλά επίπεδα στο αίμα μιας πρωτεΐνης 
που παράγεται από το ήπαρ και ονομάζεται αλβουμίνη. Στους ίδιους δείκτες περιλαμβάνονται επίσης τα υψηλά επί-
πεδα κρεατινίνης και τα υψηλά επίπεδα της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης, μια ένδειξη φλεγμονής σε όλο το σύστημα. 
Για να διαπιστωθεί πώς αυτοί οι δείκτες αλλά και το αλλοστατικό φορτίο στο σύνολό του θα μπορούσαν να επη-
ρεάσουν τον αριθμό των θανάτων λόγω του καρκίνου, η ερευνητική ομάδα εξέτασε δεδομένα από πανεθνικές 
έρευνες υγείας στις ΗΠΑ, που συλλέχθηκαν μεταξύ του 1988 και 2019 και αφορούσαν σε περισσότερους από 41 
χιλιάδες ενήλικες διαφορετικών εθνικοτήτων. Τα επίπεδα του αλλοστατικού φορτίου όλων των συμμετεχόντων 
υπολογίστηκαν σε μια κλίμακα από 0 έως 9, με τις βαθμολογίες 3 ή και περισσότερο να ορίζονται ως ενδεικτικές 
ενός «υψηλού αλλοστατικού φορτίου».
Συνολικά, σκιαγραφήθηκε το προφίλ όσων είχαν υψηλότερες τιμές στην κλίμακα, δηλαδή λίγο λιγότεροι από τους 
μισούς συμμετέχοντες. Μεγαλύτερο αλλοστατικό φορτίο είχαν όσοι ήταν Αφροαμερικανοί, μεγαλύτεροι σε ηλι-
κία, λιγότερο μορφωμένοι και σε δεινότερη οικονομική κατάσταση, σε σύγκριση με την ομάδα χαμηλού αλλοστα-
τικού φορτίου.
Έπειτα, οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση μεταξύ του υψηλού αλλοστατικού φορτίου και του κινδύνου θανάτου 
από καρκίνο με διάφορους τρόπους. Όταν εξετάστηκαν αποκλειστικά οι Αφροαμερικανοί και οι ισπανόφωνοι, 
η σύνδεση ήταν ασθενέστερη, αλλά οι ερευνητές δήλωσαν ότι ο σχετικά μικρός αριθμός των μειονοτήτων μπο-
ρεί να επηρέασε αυτό το μέρος της ανάλυσης. Παρόλα αυτά, όταν αφαιρέθηκαν επίσης από την εξίσωση το φύλο, 
η φυλή, η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο, ο υψηλότερος κίνδυνος θανάτου από καρκίνο προσδιορίστηκε στο 
21%. Μάλιστα, μειώθηκε σε 14%, αφού οι ερευνητές έλαβαν υπόψη τους και το ιστορικό των ασθενών σχετικά με 
το κάπνισμα, κάποια προηγούμενη καρδιακή προσβολή ή προηγούμενο ιστορικό είτε καρκίνου είτε συμφορητι-
κής καρδιακής ανεπάρκειας. Χωρίς όμως την επίδραση κάποιου παράγοντα, τα άτομα με υψηλότερο αλλοστατικό 
φορτίο είχαν 2,4 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρκίνο, σε σχέση με τα άτομα με χαμηλό 
αλλοστατικό φορτίο.
Για να ισοσταθμιστούν αυτές οι επιπτώσεις, ο δρ. Justin Moore σημειώνει ως σημαντικές τις στρατηγικές δημόσιας 
υγείας για τη μείωση του χρόνιου στρες και της φλεγμονής.

Καρκίνος: Αυξημένος κατά 14% ο 
κίνδυνος για όσους ταλαιπωρούνται από 
χρόνιο στρες

Συμβουλές για να μην «κολλήσουμε»
Μένουμε μακριά από τους κρυωμένους.  Δεδομένου ότι τα σταγονίδια που εκτοξεύονται με το βήχα ή το φτέρ-
νισμα φτάνουν σε μια απόσταση άνω των 4,5 μέτρων μέσα σε ένα δευτερόλεπτο καλό είναι να τηρούμε μια 

απόσταση ασφαλείας. Εννοείται βέβαια ότι δεν κάνουμε χειραψίες, ούτε αγκαλιάζουμε όποιον είναι εμφανώς συνα-
χωμένος.
Κοιμόμαστε καλά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού είναι οι επαρκείς ώρες 
ύπνου (7-9 ώρες αναλόγως τις ανάγκες μας). Εάν ξυπνάμε νιώθοντας ότι έχουμε χορτάσει ύπνο, δεν χρειάζεται να 
ανησυχούμε.
Αερίζουμε τους κλειστούς χώρους. Ο συνωστισμός σε ανεπαρκώς αεριζόμενους χώρους αποτελεί το κατάλληλο 
πεδίο για τη μετάδοση των ιών τους χειμωνιάτικους μήνες. Φροντίζουμε λοιπόν να αερίζουμε τους χώρους στους 
οποίους περνάμε πολλές ώρες καθημερινά.
Ντυνόμαστε ζεστά αλλά όχι βαριά.  Ας προσπαθήσουμε να φοράμε αρκετά ζεστά αλλά όχι βαριά ρούχα, έτσι ώστε 
να μπορούμε να τα αφαιρούμε ένα – ένα όταν χρειαστεί. Επίσης καλό είναι να αποφεύγουμε τις απότομες εναλλαγές 
της θερμοκρασίας.

Αποφεύγουμε το συνωστισμό.  Μέσα στο λεωφορείο και το μετρό φοράμε πάντα μάσκα – ούτως ή άλλως 
δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία σε αυτά χωρίς μάσκα – και αποφεύγουμε τους κλειστούς χώρους, με 

ανεπαρκή αερισμό και μεγάλο συνωστισμό.
Πλένουμε συχνά τα χέρια Το σημαντικότερο ίσως μέτρο για την αποφυγή της μετάδοσης των 

ιών είναι το καλό πλύσιμο των χεριών για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα με σαπούνι και 
νερό. Εάν δεν έχουμε στη διάθεσή μας τρεχούμενο νερό και σαπούνι τότε μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε κάποιο αντισηπτικό τζελ ή μαντηλάκια καθαρισμού. Επίσης 
καλό είναι να θυμόμαστε ότι δεν πρέπει να ακουμπάμε με τα χέρια το πρόσωπό μας.
Κάνουμε γυμναστική. Η φυσική δραστηριότητα είναι ζωτικής σημασίας για ένα 
ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Οι ειδικοί συνιστούν 20 έως 30 λεπτά, καθημερι-
νής άσκησης. Η πιο απλή επιλογή είναι το καθημερινό περπάτημα.

Κρυολόγημα: 7 τρόποι να μην «κολλήσουμε»
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Σ
τα πρόθυρα κατάρρευσης βρί-
σκεται το σύστημα υγείας του 
Καναδά… 
Γιατροί και νοσηλευτικό προσω-

πικό κρούουν τον κώδωνα του κινδύ-
νου. Εάν δεν εφαρμοστεί τώρα άμεση, 
ισχυρή δράση από όλα τα επίπεδα της 
κυβέρνησης, θα δούμε περαιτέρω διά-
βρωση, περαιτέρω επιπτώσεις στην υγεία 
και πλήρη απώλεια εμπιστοσύνης στο 
σύστημα. 
Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, τα 
όριά τους έχουν εξαντληθεί και εγκατα-
λείπουν σωρηδόν τις δουλειές τους. Οι 
ασθενείς αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύ-
τερους χρόνους αναμονής για χειρουργι-
κές  επεμβάσεις, οι υγειονομικοί γιατροί 
εντοπίζουν σοβαρές ασθένειες σε ασθε-
νείς που θα έπρεπε να είχαν διαγνωστεί 
πολύ νωρίτερα, εκατομμύρια δεν έχουν 
πρόσβαση σε γιατρό ενώ ταυτόχρονα τα 
τμήματα πρώτων βοηθειών και οι υγειο-
νομικές μονάδες κλείνουν τις πόρτες τους 
ή μειώνουν σημαντικά τις ώρες λειτουρ-
γίας τους.
Ο λόγος γι’ αυτήν την κρίση είναι πολύ 
σαφής. Ο Καναδάς αντιμετωπίζει μια 
σοβαρή κρίση εργατικού δυναμικού στον 
τομέα της υγείας.
Για περισσότερα από δύο χρόνια, οι παρέ-
χοντες υγειονομική περίθαλψη επωμίζο-
νται το τεράστιο βάρος της πανδημίας. 
Ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, η υπο-
στελέχωση και οι σημαντικές υπερωρίες 
έχουν ως αποτέλεσμα τη χρόνια εξουθέ-
νωση, η οποία έχει ωθήσει τους νοσηλευ-

τές και τους εργαζόμενους στον τομέα της 
υγείας να ξεπεράσουν το οριακό σημείο. 
Αυτό συμβαίνει σε όλους τους τομείς της 
νοσηλευτικής πρακτικής, συμπεριλαμ-
βανομένης της νοσηλευτικής ηγεσίας. 
Οι νοσηλευτές συνταξιοδοτούνται πρό-
ωρα, προτιμούν να δουλεύουν με μερική 
απασχόληση ή εγκαταλείπουν εντελώς το 
επάγγελμά τους.
Οι νοσηλευτές εμφανίζουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό άγχους και κατάθλιψης με ένα 
ποσοστό 94% να εμφανίζει συμπτώματα 
επαγγελματικής εξουθένωσης, με αποτέ-
λεσμα  ένας στους τέσσερις να σκοπεύει να 
εγκαταλείψει ή να αλλάξει δουλειά. Πολλοί 
αντιμετωπίζουν βάρδιες 16 ή και 24 ωρών, 
δεν παίρνουν ρεπό ή διάλειμμα ενώ αρκε-
τοί έχουν ακυρώσει τις διακοπές τους. 
Μια άνευ προηγουμένου κρίση της δημό-
σιας υγείας.  Πολλοί αρμόδιοι θεωρούν 
ότι είναι πλέον πολύ αργά για γρήγορες 
λύσεις ή λύσεις Band-Aid. Οι ρωγμές στο 
σύστημα είναι  βαθιές και τη στιγμή αυτή 
δεν φαίνεται να υπάρχει λύση στην κρίση. 
Όλοι συμφωνούν ότι χρειάζονται καλύτε-
ρες και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας 
και φροντίδα ψυχικής υγείας για τους 
εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και 
ένα σχέδιο δράσης για την διαχείριση 
του ανθρώπινου δυναμικού με βάση των 
δεδομένων. Χρειάζεται μεγαλύτερη εκπαί-
δευση και επαγγελματική κατάρτιση των 
νοσηλευτών στον χώρο της υγείας, υψη-
λότερες αμοιβές και καλύτερες συνθήκες 
εργασίας. Και πρέπει να διασφαλισθεί ότι 
κάθε άτομο που ζει στον Καναδά να μπο-
ρεί να έχει πρόσβαση στη φροντίδα που 
χρειάζεται όταν τη χρειάζεται, κάτι πού 
δυστυχώς δεν συμβαίνει.   
Απαιτείται περισσότερη συνεργασία 
μεταξύ των κυβερνήσεων και λιγότερη 
πολιτική.   Μία αποτελεσματική υγειονο-
μική περίθαλψη.
Η διαρθρωτική μεταρρύθμιση επείγει. Η 
υγεία όλων των ανθρώπων που ζουν στον 
Καναδά εξαρτάται από αυτό.
Η Canadian Nurses Association προτρέπει 
τις ομοσπονδιακές, επαρχιακές και δημοτι-
κές διοικήσεις να  καθορίσουν σαφείς προ-
τεραιότητες και συγκεκριμένες λύσεις που 
θα βελτιώσουν το σύστημα υγείας και θα 
το καταστήσουν βιωσιμότερο…

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Καναδικό σύστημα υγείας
Αναπόφευκτη η κατάρρευση;

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ
 «Μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ 

ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά»

Η Σ Κ Η ΝΟΓ ΡΑΦΙ Α  ἄ λ λ α ξε 
ἐντελῶς! Ὁ πλούσιος, ποὺ 
τόσο καλὰ πέρασε στὴν 
ζωή του, ποὺ τὰ πάντα ἀπή-

λαυσε, βρίσκεται τώ ρα, ὅταν «ἀπέθανε 
καὶ ἐτάφη», στὴν ὀδύνη καὶ στὴν φρίκη 
τῆς αἰωνίου καταδίκης. Καὶ ὁ φτωχὸς 
ὁ Λάζαρος, ποὺ ὑπέφερε στὴν ζω ή του 
πολλά, ποὺ πέρασε φτώχεια καὶ πόνους 
σκληρούς, τώρα ἀνα παύεται στοὺς κόλ-
πους τοῦ ̓ Α βραάμ. Στὰ οὐράνια σκηνώ-
ματα τοῦ Θεοῦ! Γιατί αὐτὴ ἡ ἀντιστρο 
φή; Διότι αὐτὸ ἦταν τὸ ἀποτέλε σμα τῶν 
ἐξετάσεων ποὺ ἔδωσαν σ̓  αὐτὴ τὴν γῆ, 
τόσο ὁ πλούσιος ὅσο καὶ ὁ Λάζαρος!
Πρῶτος ἐξετάστηκε ὁ πλού σιος. Πεδίο 
ὅπου ἔδωσε τὶς ἐξε τάσεις του ἦταν ὁ 
πλοῦτος του. Είχε χρήματα, σπίτια, 
φίλους, συ νεγεῖς διασκεδάσεις, γλέ-
ντια. Ζοῦ σε «τὴν μεγάλη ζωή», ὅπως 
λέμε σήμερα. ̓ Απέτυχε ὅμως στὴν χρή 
ση τοῦ πλούτου του. Πλούσιος ἧ ταν 
καὶ ὁ ̓ Αβραάμ, ποὺ ὅμως κα τέχει πρω-
τεύουσα θέση στὸν οὐ ρανό. Διότι χρη-
σιμοποίησε καλὰ τὰ πλούτη του. Ἐνῶ 
ὁ πλούσιος τῆς παραβολῆς καταδικά-
σθηκε γιὰ τὴν ἐγωιστικὴ χρησιμοποί-
ηση τοῦ πλούτου του. «᾿Απέλαβες σὺ τὰ 
ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου». Τὰ δύο αὐτά 
«σου» ἦταν ἡ ἀποτυχία στὶς ἐξετάσεις 
του. Τίποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἑαυ-
τόν του δὲν τὸν ἐνδιέφερε. Γιὰ τίποτε 
ἄλλο καὶ γιὰ κανέναν ἄλλο δὲν ἤθελε 
νὰ διαθέ ση ἔστω καὶ μιὰ στιγμή, ἔστω 
καὶ μιὰ δραχμή. ̓ Αδιάφορος περνοῦ σε 
ἐμπρὸς στὶς κραυγάζουσες ἀ νάγκες 
τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου. Ὁ Θεὸς ἤθελε 
τὸν πλούσιο με γάλο φιλάνθρωπο. 
Καὶ αὐτὸς ἔγινε ἕνας τρομερὸς ἀπάν-
θρωπος. Περίμενε νὰ εἶναι ἕνας καλὸς 
δια χειριστὴς τῶν θησαυρῶν, ποὺ τοῦ 
ἔδωσε καὶ συνάντησε ἕναν ἄπλη στο 

σφετεριστή. Ἐξετάσθηκε ὁ πλούσιος 
στὴν πρώτη ἐντολή, στὴν ἐντολὴ τῆς ἀ 
γάπης πρὸς τὸν καταπληγωμένο συνάν-
θρωπό του καὶ ἀπέτυχε.
Δὲν ἐξετάσθηκε ὅμως μόνον ὁ πλού-
σιος. Ἐξετάσεις ἔδωσε καὶ ὁ Λάζαρος. 
Μὲ τὴν διαφορὰ πὼς αὐτὸς ἀρίστευσε. 
Ἐδοκίμασε ὅλα τὰ δεινά. Φτώχεια, 
ἀρρώστια, γύ μνια, πεῖνα, δίψα, κρύο, 
πόνο, πληγές. ̓ Ανάπαυση δὲν εὕρισκε 
πουθενά. Υπνος δὲν κόλλαγε ἀ πὸ τοὺς 
πόνους. Κανεὶς δὲν τὸν πλησίαζε. Τὰ 
σκυλιὰ ἔγλυφαν τὶς πληγές του. Σκληρὰ 
δοκιμάσθη κε. Δύσκολες οἱ ἐξετάσεις 
ποὺ ἔ δωσε. «Αλλος στὴν θέση του θὰ 
ἐγόγγυζε ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, θὰ βλα-
σφημοῦσε τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ Λάζαρος 
ὅμως δὲν ἔκανε κάτι τέ τοιο. Φάνηκε 
βράχος ὑπομονῆς, γρανίτης καρτερίας. 
Κανένας γογ γυσμὸς δὲν βγῆκε ἀπὸ τὸ 
στόμα του. Κανένα παράπονο γιὰ τὶς θλί 
ψεις του. ̓Απὸ τὴν πίστη ἀντλοῦσε ὑπο-
μονή. Ἐξετάσθηκε ὅμως καὶ στὴν ἀρετὴ 
τῆς ὑπομονῆς καὶ ἀρίστευ σε. Καὶ σὰν 
ἄριστος ἀγωνιστὴς κέρδισε τὴν αἰωνι-
ότητα. Πῆγε στὰ οὐράνια σκηνώματα 
τοῦ Θεοῦ.
Κι ἐμεῖς δίνουμε κάθε μέρα ἐ ξετάσεις. 
Ἐξετάσεις καὶ ὅσοι ἔ χουν ἄφθονα τὰ 
ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ ὅσοι δὲν τὰ ἔχουν 
ἄφθονα. Καὶ ὅ σοι ἔχουμε ὑγεία καὶ ὅσοι 
εἶναι ἄρ ρωστοι καὶ πονεμένοι... Καὶ 
ἄλ λοτε ἀριστεύουμε καὶ ἄλλοτε πά λι 
ἀποτυγχάνουμε. ̓́ Αλλοτε μὲ τὴν ἀγάπη 
μας στὸν πλησίον, τὴν ἀ νοχή μας, τὴν 
ὑπομονή μας ἑλκύ ουμε τὴν χάρη τοῦ 
Θεοῦ. ̓́ Αλλοτε ὅμως λατρεύουμε τὴν 
ὕλη καὶ ἀ γνοοῦμε τὸ πνεῦμα.
Ἡ ἀποτυχία στὶς ἐξετάσεις τῆς ζωῆς, 
ὅσο καὶ ἡ ἐπιτυχία, ἐ ξαρτᾶται ἀπὸ τὴν 
πίστη ἢ τὴν ἀ πιστία μας στὴν αἰωνιό-
τητα.
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τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News
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Π
ραγματοποιήθηκε με τεράστια 
επιτυχία το Οικονομικό Φόρουμ 
του Τορόντο την Δευτέρα 17 και 
Τρίτη 18 Οκτωβρίου. Το πρώ-

το Οικονομικό Φόρουμ για τις επενδύ-
σεις στην Ελλάδα έλαβε χώρα στο ξενοδο-
χείο Sheraton στην καρδιά της μεγαλύτε-
ρης πόλης του Καναδά. Το Οικονομικό Φό-
ρουμ του Τορόντο συνδιοργανώνεται από 
το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και 
την Enterprise Greece, σε συνεργασία με 
το Hellenic Initiative Canada καθώς και με 
την υποστήριξη του Ελληνο-Καναδικού και 
του Καναδο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμε-
λητηρίου. Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι 
εταιρείες Ελληνικός Χρυσός και Eldorado 
Gold, και υποστηρικτές η Eurobank και η 
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και ο Διε-
θνής Αερολιμένας Αθηνών.
Πολύ σημαντικές ήταν οι επισκέψεις από 
την Ελλάδα του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκου 
Παπαθανάση, ο οποίος ήταν ένας από 
τους «οραματιστές» του συγκεκριμένου 
φόρουμ καθώς κι ο ίδιος - έχοντας σπου-
δάσει στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο - έχει 
υπάρξει κάτοικος αυτής της πόλης. Ακόμη 
από ελληνικής πλευράς στο Τορόντο βρέ-
θηκαν ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικο-
νομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και 
Πρόεδρος της Enterprise Greece, κ. Ιωάν-
νης Σμυρλής, η Γενική Γραμματέας Τουρι-
σμού, κα Ολυμπία Αναστασοπούλου, η  
Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών, κα Αλεξάνδρα Σδούκου, 
ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων & ΣΔΙΤ, κ. Ορέστης Καβαλάκης, ο κ. 
Γρηγόρης Δημητριάδης, CEO του Υπερτα-
μείου, η κα Αθηνά Χατζηπέτρου, CEO της 
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, καθώς 
και ο κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος, Γενικός 
Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών.
Από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του 
Καναδά έδωσε το «παρών» και συμμετείχε 
σε συζήτηση ο Υπουργός Καινοτομίας, Επι-
στήμης και Βιομηχανίας, François-Philippe 
Champagne.  Από την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση παρούσες ήταν επίσης οι Βου-
λευτίνες κα Άννα Κουτράκης και κα Εμμα-
νουέλα Λαμπροπούλου. Από την επαρχι-
ακή κυβέρνηση του Οντάριο η ελληνικής 
καταγωγής Βουλευτής, κα Έφη Τριαντα-
φυλλόπουλος, συμμετείχε σε πάνελ. Επί-
σης από την επαρχιακή κυβέρνηση ο Βου-
λευτής και γνωστός φιλέλληνας, κ. Άρης 
Μπαμπικιάν, ήταν εκεί. Κορυφαία ήταν 
και η παρουσία του επίσης φιλέλληνα και 
προέδρου της μεγάλης εταιρείας Fairfax 
Financial Holdings Limited, κ. Prem Watsa, 
ο οποίος μίλησε για την δική του εμπει-
ρία που αφορούσε την οικονομική «μετα-
μόρφωση» και εξέλιξη της Ελληνικής οικο-
νομίας, η οποία παρά τις δυσκολίες που 
πέρασε είναι πλέον σε ένα εξαιρετικά καλό 
επίπεδο, τέτοιο που αποτελεί μια χώρα με 
ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον την οποία 
εμπιστεύονται οι μεγαλύτερες εταιρείες 

στον κόσμο.
Από Ελληνοκαναδικής πλευράς, όπως θα 
δείτε και στο φωτορεπορτάζ που ακολου-
θεί,  έδωσαν το «παρών» αρκετές σημα-
ντικές φυσιογνωμίες από το Τορόντο και 
το Μόντρεαλ. Μερικοί από αυτούς είναι: 
ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά, κ.κ. Σωτή-
ριος, η Πρέσβης του Καναδά, κα Κων-
σταντίνα Αθανασιάδου, ο Γενικός Πρό-
ξενος στο Τορόντο, κ. Παναγιώτης Αντω-
νάτος, η Γενική Πρόξενος του Μόντρεαλ, 
κα Κατερίνα Βαρβαρίγου, ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Κοινότητας του Μόντρεαλ, Δρ. 
Γεώργιος Τσούκας, ο πρόεδρος του Κανα-
δό-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, 
κ. Κωνσταντίνος Κατσιγιάννης, ο πρόε-
δρος του HHF, κ. Τόνυ Λουράκης, καθώς 
κι γνωστοί κι επιτυχημένοι επιχειρηματίες 
όπως ο κ. Τζιμ Κρομμύδας, κ. Στηβ Κρι-
άρης, ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, κ. 
Τζιμ Καρύγιαννης, ο γνωστός δικηγόρος κ. 
Καπέλος κι άλλοι.
Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομι-
κών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και Πρόε-
δρος της Enterprise Greece, Ιωάννης Σμυρ-
λής, απηύθυνε χαιρετισμό και στη συνέ-
χεια συμμετείχε σε πάνελ με θέμα: «Ελλη-
νο-καναδικές εμπορικές και επιχειρηματι-
κές σχέσεις» που διοργανώθηκε κατά την 
πρώτη ημέρα των εργασιών του Toronto 
Economic Forum με τη συμμετοχή κυβερ-
νητικών αξιωματούχων και εκπροσώπων 
της επιχειρηματικής κοινότητας των δύο 
χωρών. κ. Σμυρλής αναφέρθηκε σε φορείς 
που βοηθούν στην καλλιέργεια των οικο-
νομικών σχέσεων των δύο χωρών, όπως 
το Hellenic Canadian Board of Trade, το 
Canada Greece Chamber of Commerce, 
την πρωτοβουλία ‘The Hellenic Initiative 
Canada’ και την Enterprise Greece, αλλά 
και στον καταλυτικό ρόλο των ιδιωτι-
κών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, τις 
οποίες η πολιτεία οφείλει να διευκολύνει. 
«Στην κατεύθυνση αυτή», είπε ο Γενικός 
Γραμματέας, «σχεδιάστηκαν και υλοποι-
ούνται οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της 
οικονομικής διπλωματίας».
Σε πολύ φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε 
συζήτηση για την εμπορική συμφωνία των 
δύο χωρών μεταξύ του Καναδού υπουρ-
γού, κ. , François-Philippe Champagne, 

και του Έλληνα αναπληρωτή υπουργού, κ. 
Νίκου Παπαθανάση, οι οποίοι αστειεύτη-
καν πως από την πρώτη τους γνωριμία έγι-
ναν «κολλητοί». Ο Καναδός υπουργός ανα-
φέρθηκε στην εμπορική συμφωνία ΕΕ-Κα-
ναδά (CETA) και τόνισε ότι η Ελλάδα και ο 
Καναδάς μπορούν να αναπτύξουν ακόμη 
πιο στενούς δεσμούς και νέες συνεργασίες 
αλλά και συμφωνίες που αφορούν στους 
τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. 
«Με την κατάσταση που επικρατεί στην 
Ευρώπη, είναι η ώρα να κοιτάξουμε τις 
χώρες που παρέχουν αξιοπιστία, σταθε-
ρότητα και με τις οποίες μοιραζόμαστε τις 
ίδιες αξίες και πιστεύω ότι με αυτήν την 
έννοια, ο Καναδάς και η Ελλάδα μπορούν 
να κάνουν πολλά σε συνεργασία», σημεί-
ωσε ο κ.Champagne.
Ο Έλληνας αναπληρωτής επεσήμανε ότι 
είναι πολύ σημαντικό να διερευνήσουμε 
νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη διμε-
ρών συνεργασιών ενώ δεν παρέλειψε να 
αναφερθεί και στη σημασία και τον ρόλο 
της ομογένειας του Καναδά.  Σε ό,τι αφορά 
τη CETA ο κ.Παπαθανάσης επεσήμανε ότι 
υπάρχουν ακόμη κάποια εκκρεμή ζητή-
ματα αλλά όταν αυτά επιλυθούν, η Ελλάδα 
θα προχωρήσει στην κύρωση της συμφω-
νίας. Αναφερόμενος στις Ελληνο-καναδι-
κές σχέσεις, τόνισε ότι φέτος οι δύο χώρες 
γιορτάζουν 80 χρόνια διπλωματικών σχέ-
σεων και αυτό είναι μια υπενθύμιση ότι 
μοιράζονται τις ίδιες αξίες και ότι στέκο-
νται πάντα στη σωστή πλευρά της Ιστο-
ρίας.
 Τη συζήτηση συντόνισε η κα Κατερίνα 
Σώκου, ανταποκρίτρια του Washington DC 
και μέλος του Συμβουλίου του The Hellenic 
Initiative-Canada.  Η κα Σώκου συντόνισε 
και τη συζήτηση της Γενικής Γραμματέας 
Ενέργειας, κα. Αλεξάνδρας Σδούκου, με 
τον κ. Κωνσταντίνο Καραγιαννόπουλο, 
CEO της Neo Performance Materials, και 
με την κα Kathrine Farris, Ιδρύτρια και CEO 
της Vital Energy. 
«Το όραμα για την πράσινη μετάβαση 
παρέμεινε ενεργό και καθώς δεν παρεκ-
κλίναμε από τις πολιτικές μας και τα απο-
τελέσματα μιλάνε από μόνα τους», τόνισε 
η κα Σδούκου και πρόσθεσε πως ενώ ο 
πόλεμος στην Ουκρανία δυσχέραινε την 

κατάσταση η Ελλάδα κατάφερε να μειώ-
σει την εξάρτηση της από τη Ρωσία. Επε-
σήμανε, επίσης, πως η Ελλάδα θέλει να 
καταστεί ενεργειακό κέντρο και  να έχει 
σημαντικό ρόλο στον τομέα της ενέργειας 
καθώς έχει τη δυναμική και βρίσκεται σε 
εξαιρετική γεωστρατηγική θέση ως ένα 
σταυροδρόμι τεσσάρων ηπείρων. Από την 
πλευρά του ο Κωνσταντίνος Καραγιανό-
πουλος σημείωσε ότι στην Ελλάδα υπάρ-
χουν νέοι με καλή μόρφωση και πρέπει να 
δοθεί βαρύτητα στο πώς οι ξένες εταιρείες 
και οι Καναδικές εν προκειμένω, θα επεν-
δύσουν και στο ανθρώπινο δυναμικό της 
χώρας. Πρόσθεσε επίσης ότι η ενεργειακή 
μετάβαση είναι μια τεράστια ευκαιρία και 
δημιουργεί πολύ σημαντικές δυνατότητες 
για επενδύσεις στην Ευρώπη αλλά και στην 
Ελλάδα.
Τη συζήτηση για την πιθανή συνεργα-
σία του Καναδά και της Ελλάδα μέσα από 
όλες τις πτυχές της τεχνολογίας συντόνισε 
η κα Λίτσα Παναγιωτοπούλου, Συνιδρύ-
τρια και CEO EVIA IP Ltd. Ο γνωστός επι-
χειρηματίας, κ. Τόνυ Λουράκης, CEO της 
Fleet Complete και πρόεδρος του Ιδρύ-
ματος Ελληνικής Κληρονομιάς (HHF) υπο-
γράμμισε ότι η Ελλάδα έχει δείξει σημα-
ντικό ενδιαφέρον για τον τομέα της και-
νοτομίας και ο ίδιος διατηρεί επιχειρή-
σεις στην Αθήνα με στελέχη από διάφορα 
μέρη του κόσμου και στρατηγικές συνερ-
γασίες, όπως αυτή με την Cosmote. Όπως 
σημείωσε ο κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος, 
Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης και Απλούστευσης Διαδικασιών η 
γραφειοκρατία στην Ελλάδα μειώθηκε 
σημαντικά τα τελευταία τρία χρόνια και 
ειδικά μέσω της δημιουργίας του πόρ-
ταλ gov.gr. 
Ο κ. Διονύσης Πρωτόπαπας σύμβου-
λος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέ-
σεων του Γενικού Προξενείου της Ελλά-
δας στο Τορόντο συντόνισε τη συζήτηση 
μεταξύ των κ. Κωνσταντίνου Τζεμπελίκου, 
Managing Partner στην Elysian Project και 
του κ. Νίκου Στάμου, Διευθυντής Προσέλ-
κυσης Επενδύσεων της Enterprise Greece.  
Όπως είπε ο κ.Τζεμπελίκος στο παρελθόν, 
όταν και ο ίδιος προσπάθησε να επενδύσει 
στην Ελλάδα το περιβάλλον ήταν απογοη-
τευτικό ενώ σήμερα διατηρεί 8 εταιρείες 
σε τομείς που αφορούν τα κτηματομεσι-
τικά, την καινοτομία, τις μεταφορές κ.α. 
Από την πλευρά του ο Νίκος Στάμου τόνισε 
ότι πλέον το περιβάλλον στην Ελλάδα έχει 
αλλάξει και έχει γίνει πολύ φιλικό προς 
τους επενδυτές βοηθώντας την ανάπτυξη 
της Ελληνικής οικονομίας.
Ήταν μια πραγματικά άριστη διοργάνωση 
κι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τις 
επενδύσεις στην Ελλάδα -κι όχι μόνο- 
καθώς το Τορόντο, που αποτελεί πόλο 
έλξης πολλών επιχειρηματιών κι οικονομι-
κών φόρουμ από όλο το κόσμο, βάζει στον 
χάρτη και τους ελληνοκαναδούς επιχειρη-
ματίες, μικρούς ή μεγάλους.
Ακολουθεί το φωτορεπορτάζ:

Οικονομικό Φόρουμ Τορόντο
Η Ελλάδα προχωράει στην επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας 

ΕΕ-Καναδά προς την ενεργειακή μετάβαση και εξελίσσεται 
σε σημαντικό «παίκτη» της αγοράς

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Οικονομικό Φόρουμ Τορόντο
Τεράστια η επιτυχία του οικονομικού φόρουμ στο Τορόντο. 

Πολιτικοί, αξιωματούχοι και επιχειρηματίες από Ελλάδα και Καναδά 
έδωσαν εντυπωσιακό παρόν. Μπράβο σε όλους.

Η κα Λίτσα Παναγιωτοπούλου, 
Συνιδρύτρια και CEO EVIA IP Ltd

Σε πολύ φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συζήτηση για την 
εμπορική συμφωνία των δύο χωρών μεταξύ του Καναδού 

υπουργού, κ. , François-Philippe Champagne, και του 
Έλληνα αναπληρωτή υπουργού, κ. Νίκου Παπαθανάση

Ο κ. Διονύσης Πρωτόπαπας σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Τορόντο συντόνισε τη συζήτηση μεταξύ 
των κ. Κωνσταντίνου Τζεμπελίκου, Managing Partner στην Elysian Project και του 

κ. Νίκου Στάμου, Διευθυντής Προσέλκυσης Επενδύσεων της Enterprise Greece

Η κα Σώκου συντόνισε και τη συζήτηση της Γενικής Γραμματέας 
Ενέργειας, κα. Αλεξάνδρας Σδούκου, με τον κ. Κωνσταντίνο 

Καραγιαννόπουλο, CEO της Neo Performance Materials, και με την κα 
Kathrine Farris, Ιδρύτρια και CEO της Vital Energy

Η κα Ευγενία Μανωλίδου με τον κ. Συμεών Τσομώκο

Για τα ελληνικά προϊόντα στον Καναδά συζήτησαν ο πρόεδρος της Krinos Foods, κ. 
Αλέξανδρος Γεωργιάδης, η κα Άννα Αντωνοπούλου, από το Corner Collection, ο κ. 

Γιώργος Μαυρουδής, Πρόεδρος της Guardian Capital Group και ο πρόεδρος του LCBO, 
κ. Γιώργος Σολέας. Τη συζήτηση συντόνισε ο Θεόφιλος Αργίτης από το Bloomberg News

Συζήτηση για τις επενδύσεις σε μικρή χώρα και την παγκοσμιοποίηση των εταιρειών από τον 
πρόεδρο της Coca-Cola στην Ευρώπη, κ. Νίκο Κουμέττη, την δικηγόρο Γιονίντα Κουκίου, τον 

ιδρυτή της Β2Β Wave, κ. Αλέξανδρο Σεϊμανίδη και τον πρώην αντιπρόεδρο διαχείρισης 
πλούτου στην RBC, κ. Μάικλ Λαγόπουλο. Την συζήτηση συντόνισε ο κ. Βασίλειο Τσιάνος

Για τις επενδύσεις στην Ελλάδα στον τομέα του Τουρισμό συνομίλησαν η Γενική 
Γραμματέας Τουρισμού, κα Ολυμπία Αναστασοπούλου, και ο Μαρκ Νασρ, 

Αντιπρόεδρος των Προϊόντων και του Μάρκετινγκ της Air Canada. Την συνομιλία 
συντόνισε η κα Λαμπρινή Λίτσα από το Hellenic Canadian Board of Trade

H κα Κατερίνα Σώκου, ανταποκρίτρια του Washington 
DC και μέλος του Συμβουλίου του The Hellenic 

Initiative-Canada συνομιλεί με τον Γενικό Γραμματές 
Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ, κ. Ορέστη Καβαλάκη

Για τις Ελληνο-Καναδικές σχέσεις μίλησαν η κα Έφη Τριανταφυλλοπούλου, Βουλευτής  και 
Βοηθός του Υπουργού Ανάπτυξης κι Εμπορίου του Οντάριο, ο κ. Ιωάννης Σμυρλής, Γενικός 

Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και Πρόεδρος της Enterprise 
Greece, η κα Σοφία Κουνεκάκη – Εφραίμογλου Πρόεδρος του Ελληνο-Καναδικού Εμπορικού 

Επιμελητηρίου, ο κ. Κωνσταντίνος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος του Καναδο-Ελληνικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου και ο κ. Νίκος Μαντάς, Δημοτικός Σύμβουλος στο Scarborough Agincourt

H  κα Έφη Τριανταφυλλοπούλου, 
Βουλευτής  και Βοηθός του Υπουργού 
Ανάπτυξης κι Εμπορίου του Οντάριο

Ο κ. Βασίλειος Τσιάνος, πρόεδρος του 
Hellenic Canadian Board of Trade

Ο κ. Πρεμ Γουάτσα, φιλέλληνας και 
προέδρος της μεγάλης εταιρείας 

Fairfax Financial Holdings Limited, 

Με βίντεο μίλησε ο Υπουργός 
Οικονομικής Ανάπτυξης, Δημιουργίας 

Θέσεων Εργασίας και Εμπορίου του 
Οντάριο, κ. Victor Fedeli

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης

Η Πρέσβης της Ελλάδος στον Καναδά, 
κα Κωνσταντίνα Αθανασιάδου

Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων και 

Εξωστρέφειας και Πρόεδρος της 
Enterprise Greece, Ιωάννης Σμυρλής

Ο κ. Τζον Σώτος, Πρόεδρος του  
Hellenic Initiative Canada

Ο κ. Συμεών Τσομώκος, από το 
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Ο πρώην Καναδός Πρέσβης στην 
Ελλάδα, κ. Ρόμπερτ Πεκ

O Γερουσιαστής του Rhode Island, κ. 
Λου Ραπτάκης

Η Γενική Γραμματέας Τουρισμού, κα 
Ολυμπία Αναστασοπούλου

H Bουλευτής της ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης, κα Άννα Κουτράκη 

H κα Σοφία Κουνεκάκη – 
Εφραίμογλου, Πρόεδρος του Ελληνο-
Καναδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
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Μεγάλη η δυναμική Ελλάδος - Καναδά 

Ο γνωστός επιχειρηματίας, κ. Τόνυ 
Λουράκης, CEO της Fleet Complete 

και πρόεδρος του Ιδρύματος 
Ελληνικής Κληρονομιάς (HHF) 

Ο πρόεδρος του Nationa Ethnic Press and Media Council of 
Canada, κ. Θωμάς Σάρας ήταν παρών

Ο πρόεδρος του LCBO, κ. Γιώργος 
Σολέας

Η Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά, κα Κωνσταντίνα 
Αθανασιάδου, με τον κ. Αθανάσιο Κουρτέση

Από τα αριστεράη πρόεδρος του Ελληνο-Καναδικού Εμπρορικού Επιμελητηρίου, κα Σοφία 
Εφραίμογλου, ο Βουλευτής του Οντάριο, κ. Άρης Μπαμπικιάν, ο Αναπληρωτής Υπουργός 

Ανάπτυξης, κ. Νίκος Παπαθανάσης, η κα Ευγενία Μανωλίδου,  η κα Λίτσα Παναγιωτοπούλου, η 
Βουλευτής του Οντάριο, κα Έφη Τριανταφυλλοπούλου και ο Γερουσιαστής, Λου Ραπτάκης

Ο κ. Αθανάσιος Κουρτέσης και ο κ. Δημήτρης 
Καρύγιαννης

Από το Μόντρεαλ επσικέφθηκαν η Γενική Πρόξενος, κα Κατερίνα 
Βαρβαρίγου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, Δρ. Γεώργιος Τσούκας, η 
Βουλευτής της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, κα Εμμανουέλα Λαμπροπούλου 

και ο Gerry Sklavounos, πρόεδρος της Hygaemon Strategy Group

H Bουλευτής της ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, 
κα Άννα Κουτράκη με τον πρώην ομοσπονδιακό 

Βουλευτή και πρώην Δημοτικό Σύμβουλο, κ. 
Δημήτρη Καρύγιαννη

O Aναπληρωτής Υπουργός, κ. Νίκος 
Παπαθανάσης, με τον κ. Αθανάσιο Κουρτέση

Ο πρόεδρος της Krinos Foods, κ. 
Αλέξανδρος Γεωργιάδης

Στη συζήτηση για το τοπίο των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα συντονίζει ο κ. 
Διονύσης Πρωτόπαπας. Συζήτασν οι κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, CEO του 

Υπερταμείου, η κα Αθηνά Χατζηπέτρου,  CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 
και ο κ. Βασίλειο Τσιάνος, πρόεδρος του Hellenic Canadian Board of Trade

Από τα αριστερά ο Βουλευτής του Οντάριο, κ. Άρης Μπαμπικιάν,  η Βουλευτής του Οντάριο, κα 
Έφη Τριανταφυλλοπούλου,  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Νίκος Παπαθανάσης, η κα 
Άννι Κουτράκης Βουλευτής της ομοσμπονδιακής Κυβέρνησης, ο Γερουσιαστής, κ. Λου Ραπτάκης 

και η Βουλευτής της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, κα Εμμανουέλα Λαμπροπούλου

Ο πρόεδρος του HHF κ. Τόνυ Λουράκης συμμετείχε σε πάνελ για την ανταλλαγή 
τεχνολογίας μεταξύ Ελλάδας και Καναδά
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για την ανάπτυξη διμερών σχέσεων

Ο κ. Σπύρος Βολονάκης με τον κ. Αθανάσιο 
Κουρτέση

Η κα Αλεξοπούλου ανάμεσα από τον Γενικό Πρόξενο, κ. Παναγιώτη Αντωνάτο, τον 
πρόεδρο του HHF, κ. Τόνυ Λουράκη, τον κ. Γιώργο Κερογλίδη, τον κ. Τζον Βαβίτσα και 

τον κ. Ηλία Δεμάνγκο

Η κα Ευγενία Μανωλίδου, Διευθύντρια της 
Ελληνικής Αγωγής με τον κ. Αθανάσιο Κουρτέση

Από τα αριστερά η Γενική Γραμματέας Τουρισμού, κα Ολυμπία Αναστασοπούλου, ο 
Βουλευτής του Οντάριο, κ. Άρης Μπαμπικιάν, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, 
κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Γερουσιαστής, Λου Ραπτάκης, η Βουλευτής του Οντάριο, 

κα Έφη Τριανταφυλλοπούλου, η πρόεδρος του Ελληνο-Καναδικού Εμπρορικού 
Επιμελητηρίου, κα Σοφία Εφραίμογλου και η κα Λίτσα Παναγιωτοπούλου

Από τα δεξιά ο κ. Συμεών Τσομώκος, από το Οικονομικό Φόρουμ των 
Δελφών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο 

κ. Πρεμ Γουάτσα, και ο πρόεδρος του Hellenic Initiative, κ. Τζον Σώτος

Ο κ. Δημήτρης Καρύγιαννης και ο κ. 
Βασίλειος Φάτσης

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας του 
Μόντρεαλ, Δρ. Γεώργιος Τσούκας, με τον 

κ. Τζίμμη Κρομμύδα

Η Γενική Γραμματέας Τουρισμού, κα Ολυμπία 
Αναστασοπούλου, με τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά, κ.κ. 

Σωτήριο, και τον πατήρ Τριαντάφυλλο
Ο κ. Στηβ Κριάρης, ο κ. Τζορτζ Ροσσολάτος και ο κ. 

Τζον Βαβίτσας

H κα Άννα Κουτράκης και η κα Εμμανουέλα 
Λαμπροπούλου, Βουλευτίνες της ομοσπονδιακής 

κυβέρνησης του Καναδά στην περιοχή του Μόντρεαλ

Από τα αριστερά η κα Αθηνά Χατζηπέτρου, CEO της Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας, η Πρέσβης, κα Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, 

ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Τορόντο, κ. Παναγιώτης 
Αντωνάτος και η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στο Μόντρεαλ, κα 

Κατερίνα Βαρβαρίγου 

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Καναδικού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. 

Κωνσταντίνος Κατσίγιαννης και ο κ. 
Τζιμ Κρομμύδας

H Βουλευτής του Οντάριο, κα Έφη 
Τριανταφυλλόπουλος, με τον πρώην Πρέσβη 

του Καναδά στην Ελλάδα, κ. Ρόμπερτ Πεκ

Ο κ. Διονύσης Πρωτόππαπας με τον πρόεδρο της Krinos 
Foods, κ. Αλέξανδρο Γεωργιάδη, και τον κ. Βασίλειο Τσιάνο

Η κα Αθηνά Χατζηπέτρου, CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας, με τον κ. Τζον Σώτο, Πρόεδρο του Hellenic Initiative 

Canada και τον κ. Βασίλη Φάτση

Από το αριστερά ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο, κ. 
Παναγιώτης Αντωνάτος, με τον πρώην Πρέσβη του Καναδά στην 

Ελλάδα, κ. Ρόμπερτ Πεκ, και τον κ. Θεόφιλο Αργίτη
Ο Πρώην Πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα, κ. 

Ρόμπερτ Πεκ, με τον κ. Τζιμ Κρομμύδα
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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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Toronto • Montreal • Vancouver

Καινούριο προϊόν!
Κρίνος Τζατζίκι σε
ατομική συσκευασία.
Πρακτικό, Εύκολο 
και Νοστιμότατο!
krinos.ca

Τζατζίκι με 
και χωρίς 
σκόρδο.
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Μ
ετά από δυο χρόνια απουσίας εξαιτίας της παν-
δημίας το Hellenic Canadian Board of Trade 
(HCBT) επέστρεψε και την περασμένη Πέμπτη 
στην Art Gallery του κ. Πήτερ Τριαντός πραγ-

ματοποίησε μια βραδιά γεμάτη τέχνη, λαχταριστές γεύσεις 
και φυσικά έμπνευσης μέσα από τις ιστορίες των τεσσάρων 
εμβληματικών προσωπικοτήτων που βραβεύτηκαν: την κα 

Μαρία Θεοφυλακτίδου, Executive Vice President, Finance 
στη Scotiabank, με ευθύνη για τις λειτουργίες Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Διαχείρισης Κεφαλαίου, 
Παγκόσμιας Φορολογίας και Παγκόσμιων Προμηθειών στο 
Global Finance, τον κ. Κρις Γιαννέκο, πρώην Αναπληρωτής Υ-
πουργός στο Υπουργείο Υποδομών του Οντάριο, τον κ. Μάτ-
τυ Τσουμάρη, Συνιδρυτή του Honeycomb Hospitality Group 

Inc και τον κ. Μιχαήλ Γκέκα, πρώην πρόεδρο του HCBT.
Μεγάλοι χορηγοί της βραδιάς ήταν το Peter Triantos Art 
Gallery και η Scotiabank, ενώ υποστήριξαν το Kolonaki 
Group  του κ. Στηβ Κριάρη με τα απολαυστικά ποτά που 
κατανάλωσαν οι παρευρισκόμενοι, καθώς και οι Navarino 
Icons, Prepack.gr, Myth/ UNIQ Hospitality Group και 
Teramok Advertising Agency.

Επιτυχία στην απονομή των βραβείων του Hellenic 
ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Οι τρεις βραβευθέντες: στη μέση η κα Μαρία Θεοφυλακτίδης, αριστερά της ο κ. 
Κρις Γιαννέκος και ο κ. Μάττυ Τσουμάρης

Ο πρώην πρόεδρος του HCBT, κ. Μιχάλης 
Γκέκας, βραβεύτηκε από τον νυν πρόεδρο, κ. 

Βασίλειο ΤσιάνοΟ πρώην πρόεδρος του HCBT, κ. Μιχάλης Γκέκας Ο κ. Μάττυ Τσουμάρης

Ο κ. Γιαννέκος με το βραβείο του Η κα Θεοφυλακτίδου παραλαμβάνει το βραβείο της από τον κ. Βασίλειο Τσιάνο

Ο κ. Πήτερ Τριαντός ποζάρει μπροστά από ένα από τα έργα του
Η Βουλευτής του Οντάριο κα Έφη Τριανταφυλλοπούλου

 και ο κ. Βασίλειος Τσιάνος

Ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός στο Υπουργείο 
Υποδομών του Οντάριο, κ. Κρις Γιαννέκος, με τη 

σύζυγο του
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Canadian Board of Trade μετά από δυο χρόνια απουσίας

Ο κ. Διονύσης Πρωτόππαπας, 
σύμβουλος Οικονομικών και 

Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού 
Προξενείου της Ελλάδας στο Τορόντο

Ο κ. Βασίλειος Τσιάνος, ο κ. Στηβ Κριάρης και η κα Μαρίνα Δερπάνης

Η κα Λαμπρινή Λίτσα, ο κ. Βασίλειος Τσιάνος και ο κ. Ανδρέας 
Μπατάκης

Η οικογένεια της κα Μαρίας Θεοφυλακτίδου

Το ζεύγος Θεοφυλακτίδης

Μεταξύ άλλων ο κ. Τόνυ Λουράκης πρόεδρος του Hellenic Heritage Foundation έδωσε το «παρών»
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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 Κυρίες του Συλλόγου Αχαιών
πραγματοποιούν και φέτος ,το καθιερωμένο,

καθώς είναι πλέον γνωστο,

Ετήσιο Φιλανθρωπικό Τσάι
για την ενίσχυση του ευαγούς ιδρύματος της Πάτρας
 για παιδάκια με σωματικές και νοητικές αναπηρίες

«Κιβωτός της Αγάπης»
Οι ανάγκες του οποίου,με τις πρόσφατες αρνητικές 

συγκυρίες και ιδιαίτερα της οικονομικής κρίσης,
είναι τόσο πιεστικές που απειλούν ακόμα και αυτήν 

την ύπαρξη του ιδρύματος.
Η ανθρωπιστική αυτή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 

την 

Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 
στον Ι.Ναό του Αγίου Δημητρίου.

Κατά τη διάρκεια της Θ.Λειτουργίας,θα υπάρχει μπροστά 
στην κυρία είσοδο ομάδα από Αχαιές Κυρίες,με ειδικά 

κουτιά για την προσφερόμενη οικονομική σας βοήθεια.
Μετά το πέρας της Θ.Λειτουργίας,οι Κυρίες αυτές θα 

μεταβούν πίσω,στον χώρο μεταξύ της εκκλησίας και της 
αίθουσας«καφετέρια»,όπου και θα παραμείνουν 

μέχρι τις 5:00 το απόγευμα.
Προσκαλείται και πάλι όλη η ομογένεια,

σε αυτό το ετήσιο φιλανθρωπικό κάλεσμα.

Ο Κυρίες του Συλλόγου Αχαιών
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Η 
περιοχή του Kennedy Road και 
Eglinton Avenue απασχόλησε 
την αστυνομία δύο φορές την 
ίδια ημέρα.

Το πρωί της Τρίτης στη πλατφόρμα με 
τα λεωφορεία σ το σ ταθμό του μετρό 
ένας άνδρας μαχαίρωσε έναν άλλον.  Το 
θύμα, 20 ετών, δεν έφερε απειλητικά για 
την ζωή του τραύματα. Ο θύτης, ένας 
άλλος 20χρονος άνδρας, βρέθηκε και 
συνελλήφθη λίγο αργότερα από την 
αστυνομία.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας αστυνομικοί 
κλήθηκαν στο Shenley Road στην περι-
οχή Kennedy Road και Eglinton Avenue 
East για μια απροσδιόριστη έρευνα/
Η αστυνομία έφτασε και στη συνέχεια 
αν τ ιμετωπίσ τηκε με πυροβολισμούς. 
Είπαν ότ ι κάποιος μέσα σε ένα σπίτ ι 

«πυροβολούσε ενεργά» εναντίον αστυ-
νομικών.
Λίγο πριν τ ις 10:30 μ.μ., η αστυνομία 
είπε στο CP24 ότι οι πυροβολισμοί είχαν 
σταματήσει και οι αστυνομικοί διαπραγ-
ματεύονταν με το άτομο για να τους βγά-
λουν από το σπίτι.
Λίγο περισσότερο από μία ώρα μετά, η 
αστυνομία είπε ότι ο ύποπτος συνελή-
φθη και δεν υπήρχε πλέον κίνδυνος για 
τη δημόσια ασφάλεια.
Δεν έγινε αμέσως γνωστό αν υπήρχαν 
άλλα άτομα μέσα στο σπίτι. Δεν αναφέρ-
θηκαν τραυματισμοί.
Η αστυνομία συμβούλεψε τους κατοί-
κους της οδού Shenley να καταφύγουν 
στα υπόγειά τους και το κοινό να αποφύ-
γει την περιοχή ενώ η κατάσταση εκτυ-
λισσόταν.

Άνδρας πυροβόλησε κατά αστυνομικών 
στο Scarborough - Στην ίδια περιοχή 
σημειώθηκε και μαχαίρωμα

Μ
ια νεαρή γυναίκα μεταφέρθη-
κε στο νοσοκομείο με τραύ-
ματα που απειλούν τη ζωή 
της μετά από μαχαίρωμα νω-

ρίς το πρωί της Τετάρτης στην αυλή ενός 
δημοτικού σχολείου στην ανατολική περι-
οχή της Danforth.
Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στην περιοχή 
της λεωφόρου Danforth και της Patricia 
Drive (ανατολικά από τη Woodbine) γύρω 
στις 4:42 π.μ. 
Σύμφωνα με την αστυνομία, στο σημείο 
υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων και μια 
λεκτική διαμάχη κλιμακώθηκε και εξελί-
χθηκε σε σωματική στην πίσω αυλή του 

σχολείου του Gledhill Junior Public School.
Στη συνέχεια, το θύμα πήγε μόνο του περ-
πατώντας σε ένα κοντινό βενζινάδικο στη 
λεωφόρο Danforth.
Οι παραϊατρικές υπηρεσίες του Τορόντο 
είπαν ότι μετέφεραν μια νεαρή ενήλικη 
γυναίκα στο νοσοκομείο σε απειλητική για 
τη ζωή κατάσταση.
Οι δρόμοι είχαν κλείσει και το σχολείο 
παρέμεινε κλειστό λόγω των ερευνών. 
Ωστόσο, τα μαθήματα μεταφέρθηκαν σε 
άλλο σχόλειο προσωρινά.
 Η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα ύπο-
πτο που περιγράφεται να έχει ύψος πέντε 
ποδιών και φορούσε σκούρα ρούχα.

Γυναίκα μαχαιρώθηκε στα ανατολικά της 
Ντάνφορθ

Π
ιθανότατα δεν είναι μια λίστα 
που θα ήθελε να είναι στην κο-
ρυφή!
Η Orkin, η εταιρεία ελέγχου 

παρασίτων, δημοσίευσε τον ετήσιο κατά-
λογο των καναδικών πόλεων με προβλή-
ματα τρωκτικών και συμπέρανε ότι η πρω-
τεύουσα του Οντάριο έχει μεγαλύτερο 
πληθυσμό παρασίτων από οποιοδήποτε 
άλλο μέρος στη χώρα.
Η Mississauga ήταν η μόνη άλλη πόλη του 
Οντάριο που έσπασε το top 10, αλλά το 
GTA εκπροσωπείται καλά στο top 25 με 
τους Brampton, Etobicoke, North York, 
Oshawa και Scarborough να βρίσκονται 
στη λίστα. Η Οτάβα και ο Σάντμπερι ήταν 
οι άλλοι εκπρόσωποι του Οντάριο.
Η εταιρεία λέει ότι η κατάταξη βασίζε-
ται στον αριθμό των εμπορικών και οικι-
στικών κλήσεων  για να αντιμετωπί-
σουν τρωκτικά που έλαβε η Orkin από τις 
αρχές Αυγούστου 2021 έως τα τέλη Ιου-
λίου 2022. Περιλαμβάνει κλήσεις τόσο για 
αρουραίους όσο και για ποντίκια.
Σε μια ανακοίνωση, η Orkin λέει ότι η δρα-
στηριότητα τρωκτικών μετανάστευσε σε 
περισσότερες κατοικημένες περιοχές κατά 
τη διάρκεια του lockdown της πανδημίας 
COVID-19 λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας 
τροφίμων σε εμπορικές περιοχές. Όμως 
η εταιρεία προειδοποιεί ότι τα τρόφιμα 
έχουν γίνει άφθονα για άλλη μια φορά στα 
αστικά κέντρα με την επι-
στροφή της τακτικής επι-
χειρηματικής δραστηρι-
ότητας.
«Με περισσότερα διαθέ-
σιμα τρόφιμα, θα υπάρ-
ξει εκθετ ική αύξηση 
του πληθυσμού», λέει η 
Alice Sinia, Ph.D. εντο-
μολόγος με την Orkin 
Canada. «Η διαθεσιμότητα 
τροφίμων ευνοεί την αύξηση του πληθυ-
σμού, καθώς θα υπάρχει λιγότερος αντα-
γωνισμός για τρόφιμα, κάτι που θα έχει 

επίσης ως αποτέλεσμα υψηλό αναπαραγω-
γικό δυναμικό, υψηλή επιβίωση και υγιείς 
ακμάζοντες πληθυσμούς για τα τρωκτικά».
«Ορισμένες από τις επιθετικές συμπερι-
φορές μεταξύ αρουραίων και ποντικών 
που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των 
lockdown, όπως ο κανιβαλισμός, οι «καυ-
γάδες στους δρόμους» και ο εδαφικός 
χαρακτήρας, πιθανότατα θα μειωθούν», 
αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Ακολουθεί το τοπ 10:

1. Toronto
2. Vancouver
2. Burnaby
3. Kelowna

4. Mississauga
5. Calgary (mice only)

6. Victoria
7. Richmond

8. Edmonton (mice only)
9. St. John’s

Συμβουλές για να αποτρέψετε 
την είσοδο αρουραίων και 
ποντικών στο σπίτι σας καθώς 

πλησιάζει ο χειμώνας
Σφραγίστε ρωγμές ή τρύπες 
Εγκαταστήστε απογύμνωση καιρού 
γύρω από τα παράθυρα και τις πόρτες
Ανοίξτε την οθόνη αεραγωγών και επι-
σκευάστε τις φθαρμένες σίτες παρα-
θύρων
Όπου είναι δυνατόν, κρατήστε τους 
θάμνους τουλάχισ τον ένα μέτρο 
μακριά από τους εξωτερικούς τοίχους 

του σπιτιού σας 
Αφαιρέστε πηγές υγρασίας 
όπως βουλωμένες υδρορροές
Εφαρμόστε τη σωστή αποθή-
κευση απορριμμάτων
Μην αποθηκεύετε αντικεί-
μενα κοντά σε εξωτερικούς 

τοίχους, αντίθετα αποθη-
κεύστε τα σε απόσταση 

από τον τοίχο και περίπου 18 ίντσες από 
το έδαφος

Το Τορόντο είναι η πόλη με τα 
περισσότερα ποντίκια στον Καναδά
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LIFE

Πωλίνα Τριγωνίδου:
Αναλογίες που… σκοτώνουν

Εντάξει, ναι, συμφωνούμε: 
στην Ελλάδα έχουμε 
πάρα πολλές γυναίκες 
με καλλίγραμμα κορμιά 
(παρά το γεγονός 
πως «παρενεβλήθη» 
καραντίνα που επιχείρησε 
να.. ξεχειλώσει κόσμο) και 
η άτυπη «μάχη» για το νο1 
της λίστας είναι σκληρή, 
όμως ίσως καμιά να μην 
μπορεί να συγκριθεί με την 
Πωλίνα Τριγωνίδου.

Η επαγγελματίας 
αθλήτρια του βόλεϊ από 
τη Θεσσαλονίκη εδώ και 
μερικά χρόνια ζει και 
εργάζεται στην Αθήνα, 
έχοντας περάσει και από 
αρκετές τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές εκπομπές, 
ενώ στο βιογραφικό της 
υπάρχει και η εμφάνιση 
στο Survival.

Εδώ και μια διετία 
διαθέτει και τη δική της 
εταιρία ρούχων, ενώ ο 
λογαριασμός της στο 
instagram συγκρίνεται, 
από άποψη θερμότητας, 
μόνο με τον ήλιο.
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Σ
ε πελάγη ευτυχί-
ας πλέουν ο Κώ-
στας Σόμμερ και 
η σύζυγός του 

Βαλεντίνη Παπαδάκη. Το 
ζευγάρι βιώνει μία πολύ 
ξεχωριστή περίοδο, κα-
θώς πριν από λίγες ημέ-
ρες βάφτισαν το πρώτο 
τους παιδί, τον Ιάσονα, ε-
νώ σε λίγο καιρό οι δυο 
τους αναμένεται να υπο-
δέχτουν και τον δεύτερο 
καρπό του έρωτά τους. 
Λίγες ημέρες μετά τη βά-
φτιση, ο Κώστας Σόμμερ 
και η Βαλεντίνη Παπαδά-
κη φωτογραφήθηκαν και 
παραχώρησαν μια εφ’ ό-
λης της ύλης συνέντευξη 
στο περιοδικό HELLO!. 
Το ζευγάρι μίλησε μεταξύ 
άλλων για την προσμονή 
τους να υποδεχτούν στον 
κόσμο την κόρη τους, για 
τις δύο απανωτές εγκυ-
μοσύνες, για τη σχέση 
τους, ενώ αποκάλυψαν αν 
θα κάνουν και θρησκευ-
τικό γάμο.

Η απίστευτη πίσω 
όψη της Ιωάννας 
Τζανή

Τα αποκαλυπτικά μαγιό και οι 
τολμηρές πόζες δεν είναι κάτι 
σπάνιο για την Ιωάννα Τζανή, 
αφού οι 50 χιλιάδες followers 
που την ακολουθούν έρχονται 
πολύ συχνά σε επαφή με τέτοιο 
content.
Το μεγάλο της ατού είναι οι 
φωτογραφίες με μαγιό οι οποίες 
αφήνουν ελάχιστα στη φαντα-
σία και καταλαμβάνουν αρκετά 
μεγάλο μέρος από το feed της 
27χρονης κοπέλας με καταγωγή 
από το Γύθειο.

«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.

Η  ε ν τυπωσ ιακή Τ ζ ού -
λια Καραγ ιάν νη μπήκε 
σ το Love Island, το ριά-
λιτ ι γνωριμιών του ΣΚΑΪ 
άλ λαξ ε  γ ια  μ ία  ακόμα 
φορά το κλίμα στο νησί.
Έ κ α ν ε  ε ν τ υ π ω σ ι α κ ή 
ε ίσοδο και επέ λεξε γ ια 
πρώτο της ταίρι τον Πανα-
γιώτη. 
Θα είναι όμως ορισ τ ική 
αυτή η επιλογή της; Ας 
γνωρίσουμε καλύτερα την 
Τζούλια Καραγιάννη.

«Δεν μπορώ να σκεφτώ τη 
ζωή μου χωρίς τη Βαλεντίνη 
Παπαδάκη»

Μαίρη Βιτινάρος: Σέξι και όποιος 
αντέξει η νέα coach του «GNTM»

Η Μαρία ανέβασε 
επικίνδυνα τη 
θερμοκρασία

Η 
Μαρία Μενούνος ζει και εργάζεται στις Η-
νωμένες Πολιτείες της Αμερικής και είναι 
μέλος της Διεθνούς showbiz. Δίνει το πα-
ρών σε κοσμικά events, σε απονομές βρα-

βείων όσκαρ και δέχεται δεκάδες προσκλήσεις κάθε 
χρόνο αφού η παρουσία της κοσμεί κάθε εκδήλωση 
στην οποία εμφανίζεται και τα φλας των φωτογρά-
φων παίρνουν φωτιά.
Η καριέρα της τα τελευταία χρόνια έχει εκτοξευθεί 
όμως η Μαρία Μενούνος κάθε καλοκαίρι βρίσκεται 
στην Ελλάδα την οποία αγαπά πολύ. Συχνά μέσα από 

τα social media ανεβάζει τον υδράργυρο με κuτές 
φωτογραφίες ενώ μόλις μία φορά έχει τολμήσει 
να το παρακάνει. Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια 
μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία 
ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία φαίνεται να 
ποζάρει γuμvή στο κρεβάτι, ενώ δεν παρέλειψε να 
διευκρινίσει ότι δυσκολεύτηκε για να πάρει την από-
φαση να φωτογραφηθεί όπως τη γέννησε η μητέρα 
της. «Όταν κοιτάζω αυτή την φωτογραφία μου θυμί-
ζει πόσο θάρρος χρειάστηκε να βρω για να κάνω τη 
(φωτογράφηση)», έγραψε στη λεζάντα.

Η Μαρία Μενούνος σόκαρε τους 
followers της με την ολόγυμνη 
φωτογραφία της

Τ
ο GNTM 5 έχει κά-
νει ολική επαναφο-
ρά. Έτσι, στον νέο 
κύκλο του δημοφι-

λούς ριάλιτι μόδας έχουν 
μπει νέα πρόσωπα που θα 
μας απασχολήσουν. Μετά 
την αποχώρηση της Σοφί-
ας Χατζηπαντελή, η οποία 
ήταν πολύ συμπαθής στο 
τηλεοπτικό κοινό, σειρά έ-
χει η Μαίρη Βιτινάρος. Η 
υπερκαλλονή έκανε την 
πρώτη της εμφάνιση στο 
ριάλιτι μόδας στο επεισό-
διο της Τρίτης, δημιουργώ-
ντας ερωτήματα στο κοινό 
για το ποιο είναι το πανέ-
μορφο μοντέλο. Η Μαί-
ρη Βιτινάρος στο GNTM 
θα έχει το ρόλο της model 
instructor και coach. Θα 
μάθει δηλαδή στις υπο-
ψήφιες παίκτριες να ποζά-
ρουν, ενώ δεν αποκλείε-
ται να έχει και ρόλο γκεστ 
κριτή.
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Μ
π ο ρ ε ί  σ τ ο 
γκολφ να μην 
έκανε την κα-
ριέρα που ο-

νειρευόταν, ωστόσο η Πέιτζ 
Σπίρανακ έχει γίνει ίσως και 
πλουσιότερη αξιοποιώντας 
την εικόνα της. Η 29χρονη α-
πό το Κολοράντο κυκλοφό-
ρησε το πρώτο της ημερο-
λόγιο και φυσικά περιλαμ-
βάνει σέξι πόζες. «Πάντα ή-
θελα να κάνω ένα ημερολό-
γιο», ανέφερε χαρακτηριστι-
κά η 29χρονη στη New York 
Post, ενώ έδωσε μια πρώτη 
γεύση στα εκατομμύρια των 
followers της στο Instagram.

Μ
πορεί να μην... 
πιάνει ούτε βαλ-
σαμωμένο που-
λί, όμως φαίνε-

ται πως μακριά από την εστία 
του «παίζει» μεγάλη μπάλα. Ο 
λόγος για τον Λορίς Κάριους, 
ο οποίος φημολογείται ότι έ-
χει βάλει στα... δίχτυα του τη 
Ντιλέτα Λεότα. Ο 29χρονος 
Γερμανός τερματοφύλακας, ο 
οποίος τη σεζόν 2017-18 είχε 
γίνει ο αρνητικός πρωταγωνι-
στής στον τελικό του Τσάμπι-
ονς Λιγκ με τη φανέλα της Λί-
βερπουλ, κάνοντας «δώρο» 
δυο γκολ στη Ρεάλ Μαδρίτης, 
έχει δεσμό με την 31χρονη Ι-
ταλίδα παρουσιάστρια, σύμ-
φωνα με τα ιταλικά μέσα. Η 
σούπερ σταρ του δικτύου 
DAZN μετά τον χωρισμό της 
από το μοντέλο Τζιακόμο Κα-
βάλι, τον οποίο σταμάτησε να 
ακολουθεί και στο Instagram 
βρήκε νέο φίλο. Η Λεότα γύρι-
σε σελίδα και έχει δημιουργή-
σει έναν πολύ ισχυρό δεσμό 
με τον τερματοφύλακα της 
Νιουκάστλ, Λόρις Κάριους, ό-
πως αναφέρει το «Gente».

Η Ντιλέτα Λεότα στα... δίχτυα του 
Λορίς Κάριους

Μ
ία ιδιαίτε-
ρη συνή-
θε ια έ χε ι 
μια 21χρο-

νη οπαδός της Μπάρι, με 
την εντυπωσιακή κοπέλα 
να φωτογραφίζεται με το… 
παντελόνι της κατεβασμένο 
στο γήπεδο! Η νεαρή είναι 
γνωστή ως Coyote Cutee 
και βιοπορίζεται μέσω του 
OnlyFans, από το οποίο φέ-
ρεται να βγάζει πάνω από 
4.000€ σε μηναία βάση. Και 
μπορεί οι φωτογραφίες της 
στα ματς της Serie B να έχουν 
γίνει viral, ωστόσο ενδέχεται 
να υπάρξουν μπελάδες για τη 
νεαρά! Κι αυτό γιατί οι φωτο-
γραφίες ερευνώνται από την α-
στυνομία, με την Coyote να κιν-
δυνεύει με τσουχτερό πρόστι-
μο, πιθανότατα για προσβολή 
της δημοσίας αιδούς…

Σούπερ σέξι ημερολόγιο από το 
καυτό κορίτσι του γκολφ

Αλεχάντρα Ονιέβα, η Αλεχάντρα Ονιέβα, η 
εντυπωσιακή νέα σύντροφος εντυπωσιακή νέα σύντροφος 

του Ίκερ Κασίγιαςτου Ίκερ Κασίγιας

Ι
δού η νέα σύντροφος του Ίκερ Κα-
σίγιας. Όπως αναφέρουν τα ισπα-
νικά ΜΜΕ, επιβεβαιώθηκε πως ο 
θρυλικός τερματοφύλακας της Ρεάλ 

και της εθνικής Ισπανίας είναι σε σχέση 
με την Αλεχάντρα Ονιέβα. 
Πρόκειται για μια 30χρονη ηθοποιό, 
που έχει ήδη αρκετές επιτυχίες στο 
ενεργητικό της, με τελευταία τη συμ-
μετοχή της στη σειρά Alta Mar για το 
Netflix.

O 41χρονος Κασίγιας ήταν ζευγάρι 
με την δημοσιογράφο Σάρα Καρμπο-
νέρο από το 2009 μέχρι το 2021, με την 
οποία παντρεύτηκε το 2015 και απέκτη-
σαν δύο παιδιά. 
Μετά το διαζύγιο, έχει προχωρήσει τη 
ζωή του και πλέον έχει στο πλευρό του 
την εντυπωσιακή Αλεχάνδρα Ονιέβα, η 
οποία στο παρελθόν είχε σχέση με τον 
ηθοποιό Σεμπάστιαν Σταν.

Η αστυνομία ερευνά οπαδό της 
Μπάρι που φωτογραφίζεται χωρίς 

παντελόνι στο γήπεδο
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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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Συναντιούνται δύο φίλοι μετά από πολύ καιρό 
τυχαία στον δρόμο κι αρχίζουν να λένε τα νέα 
τους. «Τι κάνει η οικογένεια σου; Εμένα πέθανε 
πριν λίγες μέρες ο πεθερός μου.» λέει ο πρώ-
τος.
«Μα τι μου λες τώρα; Θυμάμαι ότι ήταν νέος 
και γερός! Τι έγινε;» 
«Ένα απόγευμα όπως καθόταν στην κουνι-
στή πολυθρόνα του, την κούνησε αρκετά πιο 
δυνατά κι έπεσε πάνω στην καυτή σόμπα!» 
«Πωπω, φρικτός θάνατος!» 
«Μα δεν πέθανε έτσι! Παραπάτησε και χτύ-
πησε πάνω στον μπουφέ. Έσπασε το τζάμι του 
και όλα τα ποτήρια που είχε μέσα!» 
«Α τον καημένο, έφυγε με δυνατό χτύπημα…» 
«Μα ούτε έτσι πέθανε. Απλά ζαλίστηκε, 
έπεσε πάνω σε ένα κρυστάλλινο τραπεζάκι κι 
έσπασε κι αυτό!» 
«Αχ φαντάζομαι γυαλιά και αίματα παντού; 
Έτσι πέθανε;» 
«Ούτε έτσι… κατάφερε να σηκωθεί αλλά από 
την ζαλάδα του σκόνταψε στην βιτρίνα και τον 
πλάκωσε.» 
«Αμάν, μετά απ’ αυτό σίγουρα σκοτώθηκε.» 
«Όχι, ξανασηκώθηκε ακόμα και μετά 
απ’αυτό…» 
«Και τελικά πως έγινε το μοιραίο;» 
«Ε, στο τέλος τον σκότωσα εγώ γιατί θα μας 
γκρέμιζε όλο το σπίτι ο παλιόγερος!»

Έναw τύπος μπαίνει σ’ ένα μπαρ, κάθεται στη 

μπάρα και ζητάει πέντε ποτήρια ουίσκι.
«Όλα μαζί;» ρωτάει ο σερβιτόρος.
«Ναι. και τα πέντε» απαντά ο πελάτης, «σκέτα, 
χωρίς πάγο». Τον σερβίρει, και ο πελάτης τα 
πίνει μονορούφι. «Σερβιτόρε» λέει. «Τώρα, 
βάλε μου τέσσερα ποτήρια ουίσκι, χωρίς 
πάγο». Ενώ αυτός τα σερβίρει, αρχίζει να βλέ-
πει ότι ο πελάτης έχει αποκτήσει ένα χαζό 
χαμόγελο. Αφού πιεί συνεχόμενα και τα τέσ-
σερα ποτήρια, προσπαθεί να σηκωθεί όρθιος. 
και καθώς αρπάζεται από τη μπάρα αναφωνεί 
«Αγόρι! Φέρε μου άλλα τρία ποτήρια ουίσκι». 
Γελάει λίγο και προσθέτει «Χωρίς πάγο».
Ο σερβιτόρος υπακούει και ο πελάτης τα ξανα-
πίνει γρήγορα. Τώρα δεν είναι χαζό μόνο το 
χαμόγελο αλλά και το βλέμμα.
«Φίλε!» λέει τώρα με δυνατά φωνή, «βάλε 
μου δύο ποτήρια από το ίδιο». Το κατεβάζει 
και φωνάζει για γι’ άλλη μια φορά στον σερ-
βιτόρο
«Αδελφέ! Είσαι σαν αδελφός για μένα...» 
Γελάει με λόξυγκα και προσθέτει: «Βάλε μου 
άλλο ένα ποτήρι ουίσκι, χωρίς πάγο. Αλλά 
μόνο ένα, έτσι; Μονάχα ένα...»
Ο μπάρμαν τον σερβίρει. Ο τύπος κατεβάζει το 
ποτήρι και με μία μόνη γουλιά και εξ αιτίας μιας 
ακαταμάχητης ζαλάδας. πέφτει στο πάτωμα 
εντελώς και οριστικά μεθυσμένος. Από εκεί 
κάτω, λέει στο σερβιτόρο:
«Ο γιατρός δε θέλει να με πιστέψει, αλλά εσύ 
είσαι μάρτυρας: Όσο λιγότερο πίνω. τόσο χει-
ροτέρα γίνομαι!!!!»

ΚΡΙΟΣ
Ακόμα και αν η καθημερινή σας κίνηση 
δηλώνει εξωστρέφεια, στην πραγματικό-
τητα θα διανύσετε μια περίοδο έντονης 
εσωστρέφειας, μια περίοδο που θα σας 
βοηθήσει για απολογισμούς και που θα 
κρατάτε κρυφές σκέψεις και συναισθήματα 
από τους γύρω σας. Έχετε ανοίξει έναν και-
νούργιο, περισσότερο ευοίωνο κύκλο στη 
ζωή σας. Η περίοδος αυτή ενδέχεται να σας 
δώσει οικονομικές ανέσεις, αλλά και μια 
αυξημένη καταναλωτική διάθεση που θα 
πρέπει να προσέξετε. 

ΤΑΥΡΟΣ
Οι μέρες αυτές ευνοούν επιτυχίες σε όλα 
τα επίπεδα. Η καριέρα σας πιθανότατα θα 
ωφεληθεί και ενδεχομένως θα ανταμει-
φθείτε με μια προαγωγή που ίσως φέρει 
περισσότερες ευθύνες από όσες θα θέλατε 
να αναλάβετε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Στο επαγγελματικό σας περιβάλλον, υπάρχουν 
αρκετές ελπίδες να βελτιωθεί η θέση σας αν το 
αποφασίσετε και το επιδιώξετε. Εξασφαλίστε 
την υποστήριξη μερικών προσώπων, τα οποία 
μπορούν να σας προσφέρουν μεγάλη βοή-
θεια. Δεν υπάρχει λόγος να καταπιέζεστε από 
τίποτα και φροντίστε να συνειδητο-
ποιήσετε τις αλλαγές που έχουν 
γίνει. Η ανασφάλειά σας θα 
μειωθεί εντελώς αν επιδι-
ώξετε την ειλικρίνεια.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αποφύγετε οικονο-
μικές συναλλαγές και 
αφιερώστε το χρόνο 
σας στο να διευθετή-
σετε τις υποθέσεις σας 
και κυρίως οικονομικής 
φύσης θέματα. Προσοχή σας 
πάσης φύσεως νομικά θέματα 
καθώς και επαφές με άτομα του νόμου. Θα 
ασχοληθείτε με θέματα ταξιδιού και ίσως 
αποφασίσετε (αν δεν έχετε ήδη αποφασί-
σει) κάποιο ταξίδι που θα υλοποιήσετε. 

ΛΕΩΝ
Ήρθε η εποχή για σημαντικά και φιλόδοξα 
ξεκινήματα. Θα είστε περισσότερο κοινωνι-
κοί και μάλιστα μπορεί να γνωρίσετε νέους 
ενδιαφέροντες ανθρώπους. Η συμπερι-
φορά ατόμων του φιλικού σας χώρου πιθα-
νόν να σας απογοητεύσει. Αποκτάτε ευελι-
ξία και διπλωματικότητα και αυτό θα σας 
επιτρέψει να κάνετε αυτό που θέλετε χωρίς 
αντιδράσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Είσαστε ψυχικά κουρασμένοι γιατί περι-
μένετε ανταλλάγματα από την υπερβο-
λική προσφορά σας στους άλλους. Πρώτα, 
όμως, πρέπει να σκεφθείτε ότι το κάνετε 
μόνο γιατί το αισθάνεστε πραγματικά. Ηρε-
μήστε και ξεκουραστείτε. Να μην χάσετε 
την ψυχραιμία σας, να μην χάσετε τον μπού-
σουλα, τις συμφωνίες σας, κι ότι άλλο 
θέλετε να κρατήσετε, καθώς η επιθυμία σας 
να συμπαρασταθείτε σε όλους σας βάζει σε 
μπελάδες

ΖΥΓΟΣ
Εντάξει, μπορεί να είχατε κάποια οικονο-
μικά προβλήματα που να σας έκαναν να προ-
σέξετε λίγο τον τρόπο που διαχειρίζεστε 
τα χρήματά σας, αλλά προσοχή, αυτό δεν 
σημαίνει πως πρέπει να περάσετε στο άλλο 
άκρο και να γίνετε τσιγκούνηδες. Για αυτό 
λοιπόν μην αναλαμβάνετε δουλειές μόνο 
επειδή θα σας φέρουν χρήματα. Να θυμά-
στε ότι τα χρήματα δεν φέρνουν πάντα την 
ευτυχία. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Κάποιο άτομο από το φιλικό περιβάλλον 
σας θα χρειαστεί τη συμβουλή σας. Εάν 
περιμένατε κάποια αύξηση στις αποδοχές 
σας, ίσως τη λάβετε τώρα. Όμως δεν είναι 
καλή περίοδος για να αναλάβετε επιπλέον 
επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τα επαγγελ-
ματικά θέματα φαίνεται πως θα σας απα-
σχολήσουν έντονα την περίοδο αυτή, ενώ 
παράλληλα θα μπορέσετε να προσεγγίσετε 
άτομα που κατέχουν ανώτερη επαγγελμα-
τική θέση. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζετε εδώ και 
λίγο καιρό έχουν τις ρίζες τους στα σφάλ-
ματα του πρόσφατου παρελθόντος. Φρο-

ντίστε λοιπόν, όσο είναι δυνατόν, να 
επανορθώσετε κυρίως τα λάθη 

σας και όλα θα πάνε πολύ 
πολύ καλύτερα. Οι επό-
μενες μέρες υπόσχονται 
πολλά στους περισσό-
τερους από σας, καθώς 
έχει αρχίσει αυτή η 
αλλαγή που από καιρό 
προετοιμάζατε με τη 

συμπεριφορά σας και τη 
δραστηριότητά σας. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις, 

ενώ σκέψεις επαγγελματικής και οικονομι-
κής φύσης θα σας απασχολήσουν έντονα. 
Αποφύγετε οικονομικού τύπου διευθετήσεις 
γιατί υπάρχει κίνδυνος μπερδέματος. Δείξτε 
σύνεση και υπευθυνότητα στη δουλειά σας 
για να μη δημιουργηθούν παρατράγουδα. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Βρίσκεστε σε εκείνη την κατά γενική ομο-
λογία άβολη και περίεργη κατάσταση, 
όπου ενώ είστε γεμάτοι από ενέργεια, δεν 
έχετε που να την εκτονώσετε. Οι επιλογές 
σας δυστυχώς περιορίζονται ανάμεσα στο 
να βρείτε μία νέα ασχολία ή στο να έρθετε 
σε επαφή με φίλους που αντιμετωπίζουν 
κάποιο πρόβλημα για να τους βοηθήσετε. 

ΙΧΘΕΙΣ
Μετά τα γεγονότα που προέκυψαν το τελευ-
ταίο διάστημα θα πρέπει να έχετε αντιλη-
φθεί, ότι εκτός από τις φιλίες υπάρχουν και 
οι λυκοφιλίες. Κρατήστε λοιπόν τις αποστά-
σεις σας και κυρίως μην ανοίγετε «τα χαρτιά 
σας». Αυτό όσο περνά ο καιρός θα πρέπει 
να το θυμάστε γιατί τα πράγματα θα γίνουν 
λίγο πιο δύσκολα και θα χρειάζονται την 
υποστήριξή σας.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 1936. 
Έλληνες στρατιώτες του 

Ιππικού σε ώρα ανάπαυσης 
στον Εθνικό Κήπο

12 Οκτωβρίου 1912. 
Απελευθέρωση της Φιλιππιάδας

Μάταλα 1967

Λήμνος , περίοδος 
1946/49

Λυσσαρέα
(Μπουγιάτι) 15/03/1949 

Ιωάννινα, 14 Οκτωβρίου 
1944. Η απελευθέρωση, 

αυτοκίνητα της συμμαχικής 
αποστολής

Αθήνα , Νοέμβρης του 
1976 . Μετά από μια 
ξαφνική χιονόπτωση 

Χιονισμένο τοπίο στα Γιάννενα , 
Φεβρουάριος του 1962 

Δεκαετία 1920/30 στο 
Πολυτεχνείο
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Εξωτικά νερά, απέραντοι ελαιώνες, 
θρυλικά κάστρα που αγναντεύουν 
τη θάλασσα. Εκεί όπου η Ήπειρος 
συναντά το Ιόνιο ανακαλύπτεις έναν 
κοσμοπολίτικο προορισμό.

Τ
έτοια εποχή οι σχολικές εκδρομές 
είναι παντού. «Λες και είμαστε σε 
νησί δεν είναι;» μου λέει μια μι-
κρή, ενθουσιασμένη, και τρέχει να 

συναντήσει τις φίλες της, δίχως να περι-
μένει απάντηση. Ξέρει εκείνη – στην Πάρ-
γα νιώθεις πράγματι σαν να είσαι σε νη-
σί. Μαζί τους κάνεις πρόβα καλοκαιριού, 
γιατί η Πάργα είναι ό,τι ακριβώς ονειρεύ-
εται κανείς για τα Σαββατοκύριακα τoυ 
Μάη. Αμμουδερές παραλίες με κρυστάλ-
λινα νερά, μια περαντζάδα για απολαυ-
στικούς περιπάτους, ένας αμφιθεατρικά 
χτισμένος οικισμός με όμορφα σπίτια και 
στενά σοκάκια, απολαυστικός ύπνος στα 
νέα boutique ξενοδοχεία που αλλάζουν το 
προφίλ της. Υπάρχουν κι άλλα, γι’ αυτούς 
που επιθυμούν εναλλαγές. Οι μαθητές, ας 
πούμε, θα φτάσουν έως τον μυθικό ποτα-
μό Αχέροντα και το φημισμένο Νεκρομα-
ντείο του, που δεν απέχουν από εδώ ούτε 
30 χλμ. προς τα ανατολικά, ενώ στα βό-
ρεια ξεδιπλώνεται η διάσημη στην Ελλάδα 
οδική διαδρομή προς τα Σύβοτα, περίπου 
30 χλμ. κι αυτή, γεμάτη εξωτικές παραλίες.

Νησιωτικό χρώμα  
Τα πρώτα ιστιοπλοϊκά έχουν κάνει την 
εμφάνισή τους και μοιάζουν να αιωρούνται 
στα διάφανα νερά. Το καλοκαίρι ο διπλός 
κόλπος γεμίζει πλεούμενα και κολυμβητές 
– η θέση της στις ακτές της Ηπείρου και η 
εύκολη οδική πρόσβαση μέσω της Εγνα-
τίας οδού εξασφαλίζουν τη δημοφιλία της. 
Θέση, βέβαια, που ευθύνεται για τη δια-
χρονική διεκδίκησή της, η οποία φτάνει 
έως τις μέρες μας. Η Πάργα βρίσκεται στα 
γεωγραφικά όρια της Θεσπρωτίας, διοικη-
τικά όμως ανήκει στην Πρέβεζα, δημιουρ-
γώντας σύγχρονες έριδες.
Η ομορφιά της δεν αφήνει κανέναν αδιά-
φορο. Τα πολύχρωμα σπίτια που ανηφο-
ρίζουν στον λόφο, μάρτυρες του γνωστού 
τραγουδιού που μιλάει για «της Πάργας 
τον ανήφορο», οι κατάφυτες πλαγιές, η 
νησίδα της Παναγίας στα νερά του Ιονίου 
δημιουργούν μία από τις εντυπωσιακότε-
ρες καρτ ποστάλ της Ελλάδας.
Το ωραιότερο σημείο της πολιτείας φαί-
νεται να είναι το κάστρο της. Εποπτεύει 
το Ιόνιο και όλη την Πάργα πίσω από την 
ισχυρή του πύλη με τον φτερωτό λέο-
ντα του Αγίου Μάρκου. Ώρες μπορείς 
να κάθεσαι στο καφέ που λειτουργεί στο 
εσωτερικό των παλιών στρατώνων και να 
αγναντεύεις. Το έχτισαν οι Ενετοί το 1792 
πάνω σε προηγούμενη οχύρωση, εκμε-
ταλλευόμενοι την απόκρημνη τοποθε-
σία του ακρωτηρίου. Αργότερα, όταν η 
Πάργα πουλήθηκε στους Τούρκους και οι 
κάτοικοί της έφυγαν για τους γειτονικούς 
Παξούς και την Κέρκυρα, ο Αλή πασάς το 
ανακαίνισε και το οχύρωσε περαιτέρω. Αν 
περιηγηθείτε εντός των τειχών, πάντως, 
θα απογοητευτείτε ελαφρώς. Κτίσματα, 

θολωτοί διάδρομοι, καλντερίμια, όλα 
παραδομένα στα αγριόχορτα. Παρ’ όλα 
αυτά, αξίζει να το περπατήσετε: η θέα στο 
Ιόνιο και στην παραλία του Βάλτου από τη 
νότια και τη δυτική πλευρά είναι εντυπω-
σιακή.
Για να φτάσετε έως το κάστρο, προηγου-
μένως θα έχετε περπατήσει στα στενά, 
ανηφορικά καντούνια του οικισμού. Θα 
έχετε δει τα μαγαζάκια, θα έχετε κοντο-
σταθεί στις καμάρες –τα βόλτα, όπως τα 
λένε οι ντόπιοι–, θα έχετε συνομιλήσει με 
τις κυράδες που πλένουν τις αυλές τους 
και ποτίζουν τις γλάστρες τους. Στην περα-
ντζάδα του λιμανιού ο περίπατος είναι πιο 
εύκολος και μοσχοβολά θάλασσα και… 
θαλασσινά από τα παραταγμένα ουζερί. 
Στην τεράστια «άγκυρα» κλείνονται τα 
ραντεβού, στην προβλήτα σάς περιμένουν 
τα εκδρομικά σκάφη για θαλάσσιες βόλτες 
ή τα θαλάσσια ποδήλατα για να φτάσετε 
έως το νησάκι της Παναγίας, και όλα αυτά 
με φόντο τα χρωματιστά καπετανόσπιτα 
με τις κεραμοσκεπές. Μάρτυρες του αλλο-
τινού πλούτου, τον οποίο εξασφάλιζαν το 
λάδι και τα κίτρα που εξήγαν οι φημισμέ-
νοι Παργινοί έμποροι. Μεγάλη υπόθεση 
για τους ντόπιους το λάδι. Από την εποχή 
των Βενετών, που φύτεψαν τον ελαιώνα, 
μέχρι και σήμερα, οι Παργινοί ασχολού-
νται με την καλλιέργεια της ποικιλίας Λια-
νολιά Κέρκυρας και την παραγωγή λαδιού.
Μια βόλτα γύρω από την Πάργα θα σας 
πείσει για του λόγου το αληθές, αφού τα 
δέντρα καταλαμβάνουν κάθε εκατοστό 
ελεύθερης γης. Το τεράστιο μέγεθός τους, 
σπάνιο για το συγκεκριμένο είδος, βρίσκει 
την ερμηνεία του στην παλιά πρακτική των 
ντόπιων που κλάδευαν τις ελιές από κάτω 
για να βρουν ήλιο κι έπειτα τοποθετού-
σαν τεράστια δίχτυα όπου έπεφταν οι καρ-
ποί. Οι νέοι κόβουν πλέον τα δέντρα, κρα-
τώντας τα σε χαμηλό ύψος, ώστε ο καρ-
πός να συλλέγεται και να έχει ακόμα καλύ-
τερη ποιότητα. Αυτά και άλλα πολλά θα 
μάθετε στο παλιό ελαιοτριβείο των αδελ-

φών Λέκκα, το πρώτο μηχανοκίνητο ελαι-
οτριβείο της Πάργας που ιδρύθηκε το 
1929 και σήμερα λειτουργεί ως μουσείο 
υπό την ονομασία Paragaea. Οι δραστή-
ριοι ιδιοκτήτες του, Αθηνά και Ηλίας Λιά-
κρης, φρόντισαν για την αναστήλωσή του 
και τη διαφύλαξη της σχετικής ιστορίας και 
διατηρούν κτήματα όπου παράγουν έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο και άλλα προϊόντα, 
που μπορείτε να δοκιμάσετε στον εκθεσι-
ακό χώρο του μουσείου. Επίσης, διοργα-
νώνουν σεμινάρια μαγειρικής και βραδιές 
γευσιγνωσίας.
Αν αγαπάτε τα μουσεία, επισκεφτείτε και 
το Εκκλησιαστικό, όπου φιλοξενούνται 
οι ιδιαίτερες φορεσιές της Πάργας και τα 
λάβαρα της πόλης, τα οποία πήραν μαζί 
τους οι Παργινοί όταν μετακινήθηκαν 
στους Παξούς επί τουρκοκρατίας.  

Βουτιές και κάστρα
Μια άλλη βόλτα που αξίζει να κάνετε, 
παρά την ανηφορική πορεία, είναι εκείνη 
που οδηγεί στο εκκλησάκι της Αγίας Ελέ-
νης με την πανοραμική θέα στην Πάργα. 
Οι περισσότεροι την επιχειρούν το από-
γευμα, για να αποφύγουν τον καυτό ήλιο, 
αλλά και για να μη χάσουν ούτε μία βουτιά 
στις παραλίες της.
Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής συνη-
θίζουν να πηγαίνουν για μπάνιο στη διά-
σημη Λούτσα, 25 χλμ. νοτιότερα, εσείς 
όμως δεν έχετε κανέναν λόγο να τους ακο-
λουθήσετε. Το Κρυονέρι, η παραλία του 
οικισμού δηλαδή, το Πίσω Κρυονέρι στη 
μία άκρη και η παραλία του Βάλτου στην 
άλλη –από όπου έχετε θέα στην πίσω 
πλευρά του κάστρου (εκεί μπορείτε να 
δείτε και το ιστορικό μοναστήρι της Βλα-
χέρνας)– είναι οργανωμένες και υπέρο-
χες. Το ίδιο ισχύει και για τον διάσημο 
Λύχνο και τον Αϊ-Γιαννάκη στα νότια. Ανη-
φορίζοντας στη διαδρομή που καταλή-
γει στα Σύβοτα, θα έχετε την ευκαιρία να 
κολυμπήσετε στο Σαρακήνικο και κατό-
πιν στο Καραβοστάσι και στον Αρίλλα, 

ενώ τα ενδιαφέροντα δεν λείπουν και στα 
χωριά έξω από την Πάργα. Στο Μαργαρίτι 
θα βρείτε ένα καλοφτιαγμένο λαογραφικό 
μουσείο και το έλος Καλοδικίου, όπως 
αποκαλείται «η λίμνη με τα νούφαρα», 
που τέτοια εποχή θα είναι σκεπασμένη 
στο μεγαλύτερο μέρος της από τα άνθη 
τους.
Η Ανθούσα και η Αγιά είναι δύο συμπα-
θέστατα χωριά που κρύβουν τις εκπλήξεις 
τους. Στην Ανθούσα βρίσκεται ένας μεγά-
λος καταρράκτης, καθώς και ο αναστη-
λωμένος μύλος του Λούκα, ο μοναδικός 
από τους δέκα νερόμυλους που δούλευαν 
μέχρι τη δεκαετία του ’60 στο φαράγγι, 
που λειτουργεί και ως καφέ. Ανάμεσα 
στην Ανθούσα και την Αγιά βρίσκεται 
το κάστρο του Αλή πασά. Άψογα διατη-
ρημένο, με θέα στο Ιόνιο και στα παρά-
λια, αποτέλεσε το ορμητήριο του Τουρ-
καλβανού πασά όσο καιρό πολιορκούσε 
την Πάργα. Αυτό που αξίζει να αναζητή-
σετε είναι το τουριστικό τρενάκι που κάνει 
βόλτα στην περιοχή. Τα δρομολόγια ξεκι-
νούν από την Πάργα και το ένα καταλήγει 
στον νερόμυλο της Ανθούσας μέσω της 
παραλίας του Βάλτου, ενώ το άλλο οδηγεί 
στο κάστρο του Αλή.
Τελευταία στάση μπορείτε να κάνετε στην 
Αγιά. Όμορφο, ζωντανό χωριό με άπλετη 
θέα στα νησιά του Ιονίου, λαογραφικό 
μουσείο και ένα ιδιαίτερο ταβερνάκι, την 
Όαση, όπου ο Γιάννης Λέκκας θα σας μιλή-
σει για τα έθιμα που αναβιώνουν στον 
οικισμό και για το μονοπάτι της Γκούβας 
μέσα στη ρεματιά, με τα πλατάνια και τα 
πέτρινα τοξωτά γεφύρια. Και για όσους 
λόγους ακόμα χρειάζεστε για να παρατεί-
νετε τη διαμονή σας.

Μετάβαση
Η Πάργα απέχει 430 χλμ. από την Αθήνα 
και 343 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. Το 
κόστος για διόδια και βενζίνη υπολογίζε-
ται στα 136 ευρώ και 76 ευρώ αντίστοιχα, 
με την επιστροφή.

Πάργα: Καρτ ποστάλ στο Ιόνιο
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Η φετινή, τέταρτη ανασκαφική 
περίοδος έφερε τους 
αρχαιολόγους ακόμα πιο 
κοντά στο στόχο τους, 
που είναι η διερεύνηση 
των προχριστιανικών 
οικοδομικών φάσεων στην 
ακρόπολη της Αμφίπολης

Χ
ρόνο με τον χρόνο, η α-
κρόπολη της αρχαίας Αμ-
φίπολης αποκαλύπτει τα 
«μυστικά» της, δίνοντας 

την ευκαιρία σε αρχαιολόγους και 
ιστορικούς να λάβουν σημαντικές 
πληροφορίες και γνώσεις γι’ αυτή 
τη φημισμένη αρχαία πόλη, που ό-
πως δείχνουν τα γεγονότα (ανακά-
λυψη του ταφικού μνημείου στον 
τύμβο Καστά) έχει πολλά ακόμη να 
μας αποκαλύψει.
Δεν είναι, εξάλλου, τυχαίο ότι στη 
διάρκεια της περσινής ανασκαφι-
κής περιόδου, που ολοκληρώθηκε 
τον Αύγουστο του 2021, οι αρχαιο-
λόγοι έφεραν στο φως ένα νέο γλυ-
πτό θωρακοφόρου κορμού, που 
αποδίδεται σε Ρωμαίο αξιωματικό 
ή και αυτοκράτορα. Το εντυπω-
σιακό γλυπτό είχε βρεθεί εντοιχι-
σμένο σε τοίχο βυζαντινής εποχής, 
σε μια περιοχή που ήταν καλυμ-
μένη από τα μπάζα παλαιότερων 
ανασκαφών. Ο θώρακας φέρει 
ανάγλυφη διακόσμηση, όπου στο 

κέντρο του μοτίβου υπάρχει ένα 
τρόπαιο νίκης, δεξιά και πάνω μια 
φτερωτή νίκη, ένας πισθάγκωνα 
δεμένος αιχμάλωτος και άλλες μορ-
φές, μεταξύ των οποίων και μια 
μορφή του μυθικού Ηρακλή.
Η φετινή, τέταρτη ανασκαφική 
περίοδος, που ολοκληρώθηκε στα 
τέλη Αυγούστου του 2022 έφερε 
τους αρχαιολόγους ακόμα πιο 
κοντά στο στόχο τους, που είναι 
η διερεύνηση των προχριστιανι-
κών οικοδομικών φάσεων στην 
ακρόπολη της Αμφίπολης, από την 
ίδρυση της πόλης το 437 π.Χ. και 
εξής, για τις οποίες οι αρχαιολογι-
κές γνώσεις είναι λιγοστές.

Το πενταετές ανασκαφικό πρό-
γραμμα στην ακρόπολη της αρχαίας 
Αμφίπολης υλοποιείται στο πλαί-
σιο της συνεργασίας ανάμεσα στην 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών και 
του πανεπιστημίου Πατρών, υπό 
τη διεύθυνση της προϊσταμένης 
της Εφορείας Δρ. Δημητρίας Μαλα-
μίδου και του καθηγητή κλασι-
κής αρχαιολογίας Δημήτρη Δαμά-
σκου. Στην ακρόπολη δεσπόζουν, 
σήμερα, ο περίβολος και οι πέντε 
πρωτοβυζαντινές εκκλησίες, του 
5ου και 6ου αιώνα μ.Χ., μνημεία 
που έχουν έρθει στο φως χάρη σε 
προγενέστερες ανασκαφικές έρευ-
νες υπό την αιγίδα της «Εν Αθήναις 

Αρχαιολογικής Εταιρείας».
Τα όσα έφερε στο φως η αρχαιο-
λογική σκαπάνη κατά τη φετινή 
ανασκαφική περίοδο παρουσιά-
στηκαν στη διάρκεια εκδήλωσης, 
που διοργανώθηκε στην έδρα του 
δήμου Παγγαίου, την Ελευθερού-
πολη. Η κ. Μαλαμίδου παρουσίασε 
τα κυριότερα στοιχεία της τοπο-
γραφίας της Αμφίπολης, καθώς 
και τα σημεία στα οποία διεξάγε-
ται η ανασκαφή, ενώ ο καθηγητής 
του πανεπιστημίου Πατρών Δημή-
τρης Δαμάσκος, με καταγωγή από 
την Ελευθερούπολη, παρουσίασε 
αναλυτικά τα ευρήματα της ανα-
σκαφής.

Μ
ια μεσαιωνική περγαμηνή στην 
ελληνορθόδοξη Μονή Αγίας Αι-
κατερίνης του Σινά στην Αίγυπτο 
έκρυβε μια μεγάλη έκπληξη: κά-

τω από το χριστιανικό κείμενο ανακαλύφθη-
κε ένα μέρος από τον θεωρούμενο χαμένο 
κατάλογο άστρων του αρχαίου Έλληνα α-
στρονόμου Ίππαρχου, την πρώτη στον κόσμο 
προσπάθεια για μια πλήρη «χαρτογράφηση» 
του νυχτερινού ουρανού.
Οι επιστήμονες αναζητούν το έργο του 
Ίππαρχου εδώ και αιώνες, γι’ αυτό οι ιστορι-
κοί της αστρονομίας χαρακτήρισαν την ανα-
κάλυψη σπάνια και σημαντική. Η σχετική 
επιστημονική δημοσίευση έγινε στο περι-
οδικό ιστορίας της αστρονομίας «Journal 
for the History of Astronomy», σύμφωνα 
με το «Nature». Το εύρημα αποδεικνύει ότι 
ο Ίππαρχος, θεωρούμενος ο σημαντικότε-
ρος αστρονόμος της αρχαίας Ελλάδας, πράγ-
ματι είχε φτιάξει έναν «χάρτη» των ουρανών 
αρκετούς αιώνες προτού επιχειρηθεί κάτι 
παρόμοιο.
Η περγαμηνή ανήκε στη Μονή της Αγίας 
Αικατερίνης, αλλά το μεγαλύτερο μέρος από 
τα 146 φύλλα της σήμερα έχει περάσει στην 

κατοχή του Μουσείου της Βίβλου στην Ουά-
σινγκτον. Η περγαμηνή περιέχει τον Κώδικα 
Climaci Rescriptus, μια συλλογή συριακών 
κειμένων του 10ου ή 11ου αιώνα. Ο κώδι-
κας είναι παλίμψηστο, δηλαδή από κάτω ήταν 
γραμμένο ένα αρχαιότερο κείμενο.
Αρχικά θεωρείτο ότι το αρχαιότερο αυτό κεί-
μενο ήταν επίσης χριστιανικό. Όταν όμως 
το 2012 ο ειδικός σε βιβλικά κείμενα Πίτερ 
Ουίλιαμς του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ 
ζήτησε από τους φοιτητές του να μελετήσουν 

τον Κώδικα, απρόσμενα εντοπίστηκε μια 
παράγραφος στα ελληνικά που αποδιδόταν 
σε έναν άλλο σημαντικό Έλληνα αστρονόμο, 
τον Ερατοσθένη. Το 2017 έγινε νέα ανάλυση 
με πιο σύγχρονη τεχνολογία πολυφασματι-
κής απεικόνισης από Αμερικανούς ερευνη-
τές, οι οποίοι φωτογράφησαν τις σελίδες της 
περγαμηνής σε διαφορετικά μήκη κύματος 
του φωτός και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν 
υπολογιστικούς αλγόριθμους για να διαβά-
σουν το κρυμμένο από κάτω κείμενο.

Πέθανε ο σπουδαίος 
ιστορικός της 
Τέχνης Χάρης 
Καμπουρίδης

Πέθανε, χτυπημένος από την 
επάρατο νόσο, ο σημαντι-
κός ιστορικός Tέχνης, Χάρης 
Καμπουρίδης, σε ηλικία 72 
ετών. Ανθρωπος βαθιά ευγε-
νής και με μια εξαιρετικά λεπτή 
αίσθηση του χιούμορ, ο Χάρης 
Καμπουρίδης αντιμετώπισε 
με αξιοπρέπεια, δύναμη και 
ψυχραιμία την μάχη με την 
ασθένειά του.
Ο Χάρης Κμπουρίδης είχε σπου-
δάσει στις Φιλοσοφικές Σχολές 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
και του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, καθώς 
και στο Πανεπιστήμιο του 
Άαχεν. Από το 1981 δημοσίευσε 
πληθώρα δοκιμίων και μελε-
τών σε ελληνόγλωσσα και ξενό-
γλωσσα περιοδικά και σε συλλο-
γικούς τόμους. Διατέλεσε τεχνο-
κρίτης στον αθηναϊκό ημερή-
σιο και περιοδικό Τύπο (με πιο 
πρόσφατη την εφημερίδα «Τα 
Νέα»), μέλος ερευνητικών ομά-
δων, επιστημονικών και καλλιτε-
χνικών επιτροπών στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό, διοικητικών 
συμβουλίων της Διεθνούς Ενώ-
σεως Σημειωτικών Σπουδών, 
της Εταιρείας Ελλήνων Τεχνοκρι-
τών, της Τέχνης Θεσσαλονίκης, 
κ.ά. Έλαβε μέρος σε επιστημο-
νικά συμπόσια, όπως στο Άαχεν, 
στη Βιέννη, στο Βερολίνο, στη 
Βουδαπέστη, στη Γάνδη, στην 
Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο 
Ηράκλειο. Ήταν διευθυντής από 
το 1975 έως το 1982 του διε-
θνούς περιοδικού για τη Σημει-
ωτική «Κώδικας/Code» και σει-
ράς συναφών τομών που εκδό-
θηκαν στη Γερμανία. Το 1983 
εξελέγη εθνικός επίτροπος 
ζωγραφικής για την Μπιενάλε 
Σάο Πάολο. Δραστηριοποιή-
θηκε ιδιαιτέρως με την ίδρυση 
εταιρείας μελέτης της νεοελλη-
νικής τέχνης.
Υπήρξε, επίσης, καλλιτεχνικός 
διευθυντής του Μουσείου Νεο-
ελληνικής Τέχνης (Ρόδος), σύμ-
βουλος της Εθνικής Πινακοθή-
κης (1990-94), επίκ. καθηγητής 
Επικοινωνιολογίας (1992-95) 
στο ΑΠΘ, μέλος της Academia 
Europaea, υποψήφιος διδάκτωρ 
Ιστορίας της Τέχνης στη Φιλοσο-
φική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

Η ακρόπολη της αρχαίας Αμφίπολης συνεχίζει να 
αποκαλύπτει τα «μυστικά» της

Βρέθηκε μέρος του «χαμένου» πρώτου στον κόσμο «χάρτη» 
του ουρανού από τον Έλληνα αστρονόμο Ίππαρχο 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο 
ΠΑΟΚ έφυγε με ένα σπουδαίο αποτέ-
λεσμα από το Γεώργιος Καραϊσκάκης. 
Ο Δικέφαλος επικράτησε 2-1 του Ο-
λυμπιακού για την 8η αγωνιστική της 

Super League και πλέον πέρασε πάνω από τους 
ερυθρόλευκους στη βαθμολογία και φώναξε πα-
ρών για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, κα-
θώς έφτασε στους 15 πόντους. Στους βαθμούς 
και στο -10 από την κορυφή η ομάδα του Μίτσελ.
Οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου πήραν το 
προβάδισμα σ το 8ο λεπτό με αυτογκόλ του 
Παπασταθόπουλου. Ο Χάμες Ροντρίγκες ισο-
φάρισε στο 37ο λεπτό, με τον Νάρεϊ 
στο 56’ να πετυχαίνει το νικητή-
ριο γκολ.

Το ματς
Το παιχνίδι ξεκίνησε με 
τον ΠΑΟΚ να μπαίνε ι 
από νωρίς μπροστά στο 
σκορ. Συγκεκριμένα στο 
8ο λεπτό ο Τσαούσης 
εκτέλεσε κόρνερ από τα 
δεξιά, ο Παπασταθόπου-
λος στην προσπάθειά του 
να διώξει την μπάλα, την 
έστειλε στα δίχτυα της ομάδας 
του. κάνοντας το 1-0 για τον Δικέ-
φαλο.
Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός πήρε την κατοχή 
της μπάλας στα πόδια του προσπαθώντας να χτί-
σει παιχνίδι. Οι ερυθρόλευκοι αναπτύσσονταν 
κυρίως από τα δεξιά με τον Βρουσάι να ανεβαί-
νει. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ περίμενε πίσω από τη 
σέντρα, ενώ όταν κέρδιζε την κατοχή δεν έδιω-
χνε, αλλά προσπαθούσε με κοντινές πάσες να 
βγάλει την μπάλα. Ωστόσο αρκετές φορές έχανε 
κατοχή.
Η πίεση των ερυθρόλευκων απέδωσε και στο 37’ 
έφτασαν στην ισοφάριση. Ο Ρέαμπτσουκ έκανε 
τη σέντρα από τα αριστερά, ο Κοτάρσκι ξεκίνησε 
να βγαίνει, αλλά δίστασε, ο Χάμες Ροντρίγκες 
σηκώθηκε πολύ ψηλά και με πανέμορφη καρ-
φωτή κεφαλιά σκόραρε. Μέχρι και το φινάλε του 
πρώτου μέρους ο Ολυμπιακός είχε ακόμη μία 

καλή στιγμή με τον Μπακαμπού.
Ο ΠΑΟΚ ανέβασε λίγο περισσότερο τις γραμμές 
του στο β’ μέρος και συνέχιζε στο ίδιο τέμπο, 
χωρίς υψηλά γεμίσματα. Μάλισ τα, ο Δικέφα-
λος σ το 56ο λεπτό της αναμέτρησης πήρε εκ 
νέου προβάδισμα. Ο Λύραντζης από τα δεξιά 
άντεξε στο μαρκάρισμα του Αγκιμπού, γύρισε 
στον Νάρει, ο οποίος με ένα δυνατό σουτ από 
τα δεξιά της περιοχής έσ τειλε την μπάλα στα 
δίχτυα.
Στο 61ο λεπτό ο ΠΑΟΚ κέρδισε αρχικά πέναλτι. 

Ο Ολιβέιρα γκρεμίσ τηκε πρώτα από τον 
Μπα και έπειτα από τον Τζολάκη, 

ωστόσο ο Τρεϊμάνις έλεγξε τη 
φάση στο μόνιτορ και πήρε 

πίσω το πέναλτι, αλλά και 
την κ ίτ ρινη κάρτα που 
είχε δείξει στον κεντρικό 
αμυντικό των ερυθρό-
λευκων. Οι ερυθρόλευ-
κοι προσπάθησαν να 
βρουν απάντηση με τον 
Μίτσελ να προχωράει 

σε αλλαγές, προκειμέ-
νου να κάνει πιο επιθετικό 

το σχήμα του. Στο 78ο λεπτό 
ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη 

στιγμή. Ο Χουάνγκ έβγαλε καλή 
σέντρα από τα δεξιά, ο Μπακαμπού 

πήρε την κεφαλιά, όμως ήταν άστοχος. Στο 89’ 
ο Αραμπί δεν μπόρεσε να νικήσει τον Σάστρε 
από κοντά, με τον Κοτάρσκι εξουδετερωμένο.

Οι δηλώσεις του Μίτσελ:
Για το ματς: «Είναι κακό αποτέλεσμα, η ομάδα 
άξιζε κάτι καλύτερο, ήμασταν κατώτεροι του 
αντιπάλου μας στην περιοχή και το πληρώσαμε»
Αν μπορεί να επιστρέψει παρά το -10: «Πάντα 
υπάρχουν πιθανότητες, αν κάνουμε σωστά τα 
πράγματα, αν πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε. 
Δεν μπορούμε να δωρίζουμε παιχνίδια σαν αυτό 
που κάναμε σήμερα».
Για την αλλαγή του Χάμες: «Ο Χάμες έν ιωθε 
κούραση και χρειαζόμασταν ενέργεια, γι’ αυτό 
μπήκε ο Βαλμπουενά».

Ο ΠΑΟΚ ήταν ψυχωμένος και πήρε το διπλό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης επικρατώντας 2-1 του 
Ολυμπιακού για την 8η αγωνιστική της Super League, με τον Νάρεϊ στο 56ο λεπτό να πετυχαίνει το 
νικητήριο γκολ.

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-2: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-2: 
θρίαμβος μέσα στο Καραϊσκάκης θρίαμβος μέσα στο Καραϊσκάκης 
με βολίδα του Νάρεϊμε βολίδα του Νάρεϊ

Λαμία - Παναθηναϊκός 0-2:
Τρένο δίχως φρένα το 
τριφύλλι, έκανε το 8Χ8 
χάνοντας όμως πέντε παίκτες

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να προελαύνει και να φτάνει στη 
μία νίκη μετά την άλλη και το ίδιο έκανε και στην πρωτεύουσα 
της Φθιώτιδας επικρατώντας της Λαμίας με 2-0 με τα γκολ των 
Παλάσιος και Σάντσες και έφτασε στο οκτώ στα οκτώ σε μια 
νίκη όμως που δεν μπορεί να την πανηγυρίσει όσο θα έπρεπε. 
Φυσικά παραμένει μόνος πρώτος είναι στο +6 από υτην ΑΕΚ 

και στο +7 από το Βόλο και περιμένει το ν τέρμπι της Δευτέρας 
(17/10) ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ για να δει αν θα βγει 
και άλλο κερδισμένος απ’ αυτή την αγωνιστική.
Αυτό γιατί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είδε πέντε παίκτες του να αποχω-
ρούν τραυματίες. Ο λόγος για τους Αϊτόρ, Τσέριν, Παλάσιος, Ιωαν-
νίδη και Τρουιγιέ με τους δύο τελευταίους μάλιστα να πηγαίνουν 
στο νοσοκομείο ενώ για τον τραυματισμό του Γάλλου στο γόνατο, 
στο ντεμπούτο του με το τριφύλλι, υπάρχουν φόβοι πως μπορεί να 
αποδειχτεί αρκετά σοβαρός.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός, 
μπήκε από την αρχή του ματς αρκετά δυνατά στην αναμέτρηση 
καθώς ήξερε πως θα έπρεπε να βρει ένα γκολ νωρίς για να ανοίξει 
την άμυνα της Λαμίας. Το κατάφερε στο 23’ μετά από ένα ωραίο 
«τρίγωνο» των Ιωαννίδη-Μπερνάρ και Παλάσιος και σκόρερ τον 
Αργεντινό και εν συνεχεία έκανε διαχείριση της αναμέτρησης.
Το τριφύλλι είχε και άλλες ευκαιρίες στο πρώτο 45λεπτο για να 
πετύχει και άλλα γκολ τόσο με τον Παλάσιος όσο και με τον Αϊτόρ 
αλλά και τον Μάγκνουσον αλλά δεν τα κατάφερε και το πρώτο 
μέρος έληξε με τους πράσινους να είναι μπροστά στο σκορ με 1-0.
Το δεύτερο 45λεπτο ξεκίνησε με μια αναγκαστική αλλαγή για τον 
Παναθηναϊκό με τον Αϊτόρ να μην μπορεί να συνεχίσει καθώς είχε 
μια διάταση στον προσαγωγό και τον Βέρμπιτς να μπαίνει στο 
ματς αντί του Ισπανού. Με την έναρξη στο δεύτερο μέρος όμως 
τραυματίστηκε και ο Τσέριν με το Τσόκαϊ να πραγματοποιεί τη 
δεύτερη συμμετοχή του και το τριφύλλι να χάνει το ρυθμό του. 
Χωρίς όμως η Λαμία να μπορεί να απειλήσει την εστία του Μπρι-
νιόλι.
Ο Γιοβάνοβιτς είδε και τον Ιωαννίδη να βγαίνει «off» και μάλι-
στα με κάταγμα στη μύτη και πέρασε στη θέση του τον Τρουιγιέ. 
Και εκεί που όλα έδειχναν πως οι πράσινοι θα έμεναν πίσω για να 
διαφυλάξουν το σκορ βρήκαν ένα ακόμη γκολ από τον Σάντσες ο 
οποίος με διπλή προσπάθεια στο 73’ μετά από κόρνερ του Μπερ-
νάρ από τα αριστερά έκανε το 2-0.
Επτά λεπτά αργότερα ήρθε ο σοβαρός τραυματισμός του Τρουγιέ 
στο αριστερό γόνατο με τον Γάλλο να αποχωρεί με φορείο από τον 
αγωνιστικό χώρο και τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει με δέκα παί-
κτες καθώς είχε ολοκληρώσει τις αλλαγές του.
Με δέκα παίκτες έπαιξε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και η 
Λαμία καθώς ο Σλίβκα χτύπησε κεφάλι με κεφάλι με τον Σάντσες 
δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο ματς και όπως ήταν λογικό μέχρι το 
τέλος της αναμέτρησης ο ρυθμός έπεσε και το μυαλό όλων ήταν 
περισσότερο σε όσους είχαν αποχωρήσει ως τραυματίες.
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Μ
ετά από τρεις σερί ήττες η 
Μαρία Σάκκαρη επέστρεψε 
στις επιτυχίες επικρατώντας 
της Ουκρανής και Νο58 του 

κόσμου, Μάρτα Κόστιουκ με 6-4, 6-4 
μετά από 2 ώρες, εξασφαλίζοντας τη 
συμμετοχή της στις “16” του Guadalajara 
Open και διατηρώντας τις ελπίδες ζω-
ντανές για την πρόκριση στα WTA Finals.
Η Ελληνίδα τενίστρια εκμεταλλεύτηκε με 
τον καλύτερο τρόπο το τραγικό service 
της Κόστιουκ, η οποία τελείωσε το παι-
χνίδι με 15 διπλά λάθη, αλλά και το 8/33 
στο 2ο service (24%), ενώ παράλληλα η 
ίδια κατάφερε να σβήσει τα 11/13 break-
points της Ουκρανής.
Μετά από 66 λεπτά, στο 1ο σκέλος του 
αγώνα, η Σάκκαρη χρειάστηκε τρία break 
για να κάμψει την αντίσταση της Κόστι-
ουκ, με την Ελληνίδα τενίστρια να βρί-
σκει λύσεις από το 1o service 
(70%) κερδίζοντας το 63% 
των πόν των,  καθώς 
σ το 2o ε ίχε μόλις 
31% (4 /13),  τ ην 
ίδια ώρα που η 
Ουκρανή τελεί-
ωνε το set με 8 
διπλά λάθη τα 
οποία κόσ τ ι -
σαν.
Το set ξεκίνησε 
με τη Σάκκαρη 
να βρίσκει break 
(1-0) εκμεταλλευό-
μενη κυρίως τα τρία 
διπλά λάθη της Κόστι-
ουκ, δύο συνεχόμενα στο 
τέλος, αλλά και το γεγονός ότι 
η Ουκρανή σέρβιρε ουσιαστικά με 2ο 
service έχοντας μόλις 38% περασμένα 
πρώτα.
Ωστόσο, η Κόστικουκ κατάφερε να αντι-
δράσει σ τη συνέχεια και μετά από 5 
break-point να πάρει πίσω το χαμένο 
service, ισοφαρίζοντας σε 1-1 μετά από 
20 λεπτά αγώνα!
Λίγο αργότερα ήρθε και νέο break για τη 
(3-2) μετά από ένα ακόμα διπλό λάθος 
της Κόστιουκ, αλλά για 2η σερί φορά η 
Ουκρανή κατάφερε να το πάρει άμεσα 
πίσω ισοφαρίζοντας σε 3-3 και με ένα 

σχετικά εύκολο στη συνέχεια έκανε το 
4-3.
Αυτό ήταν και το τελευταίο κερδισμένο 
game στο set για την Ουκρανή, με τη 
Σάκκαρη να κάνει το 4-4 και λίγο αργό-
τερα να φτάνει στο τρίτο break στο set 
και πάλι μετά από διπλό λάθος της Κόστι-
ουκ (5-4).
Η Ελληνίδα τενίστρια πήρε τις μπάλες 
στα χέρια για να κλείσει το set, αλλά για 
να το κάνει χρειάστηκε να σώσει 2 break-
points φτάνοντας στο πιο καθοριστικό 
hold του set. Στο 2ο set οι δύο τενίστριες 
βρήκαν ρυθμό στο service τους με την 
Κόστιουκ, ωστόσο να απειλεί σ το 6ο 
game με διπλό break-point (15/40) με τη 
Σάκκαρη ωστόσο να βρίσκει λύσεις από 
το service της φτάνοντας στο ένα από τα 
δύο μεγάλα hold που έκανε στο set (3-3).
Το καθοριστικό break για την Ελληνίδα 

τενίστρια ήρθε, όπως και στο 1ο 
set, στο 9ο game και πάλι 

από διπλό λάθος της 
Κόστιουκ (15ο), με τη 

Σάκκαρη να παίρ-
ν ε ι  τ ι ς  μπάλε ς 
στα χέρια για να 
κλείσει το ματς, 
κάτι που έκανε 
αφ ού π ρώτα 
έσβησε τριπλό 
b r e a k - p o i n t 

τ ης  Ουκρανής 
(0/40), η οποία 

κατέρρευσε ψυχο-
λογικά στους τελευ-

ταίους πόντους ξεσπώ-
ντας σε κλάματα. Στη φάση 

των “16” η Σάκκαρη θα αντιμε-
τωπίσει μια εκ των Ντανιέλ Κόλινς και 
Μαγκνταλένα Φρεχ.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θέλησε να 
ευχαριστήσει τον κόσμο του Μεξικού για 
τη στήριξη και την αγάπη που της έχουν 
δείξει.
«Έρχομαι από μία μακρινή χώρα και η 
αγάπη που έχω πάρει από τους Μεξικα-
νούς με κάνει να νιώθω ευγνώμων. Θα 
προσπαθήσω να μείνω ως το τέλος και 
να το διασκεδάσω. Μου αρέσει ο τόπος 
εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά η Σάκ-
καρη μετά το τέλος του αγώνα.

Η 
ΑΕΚ δυσκολεύτηκε κόντρα 
στον Ατρόμητο, ο Γιαννιώτης 
έμοιαζε ακίνητος για κάτι πα-
ραπάνω από 90 λεπτά, όμως ο 

Νορντίν Άμραμπατ τον νίκησε από την ά-
σπρη βούλα στο 90+4’ και χάρισε το τρί-
ποντο στην Ένωση. 
Η Ένωση είχε αρκετές τελικές προσπά-
θειες και στα δύο ημίχρονα για να πετύχει 
κάποιο τέρμα, βγάζοντας κάποιες καλές 
φάσεις, όμως ο Γιαννιώτης την σταμάτησε 
με εξαίρεση το πέναλτι του Ολλανδομα-
ροκινού στις καθυστερήσεις.
Η ΑΕΚ παραμένει στη δεύτερη θέση με 18 
βαθμούς, πετυχαίνοντας την τέταρτη δια-
δοχική της νίκη στη Super League, ενώ ο 
Ατρόμητος παραμένει στους 11 βαθμούς.

Με την ίδια εδεκάδα η ΑΕΚ, δύο 
αλλαγές ο Ατρόμητος
Ο Ματίας Αλμέιδα δεν έκανε κάποια 
αλλαγή σε σχέση με το παιχνίδι με τον 
Άρη στο Βικελίδης, διατηρώντας τους 
ίδιους παίκτες. Στον αντίποδα ο Κόουλ-
μαν προχώρησε σε δύο αλλαγές στον 
άξονα. Οι Μουνίθ και Έρλινγκμαρκ ξεκί-
νησαν βασικοί αντί των Κούεν και Φρι-
ντζόνσον.

Μπρα ντε φερ το πρώτο μέρος
Στο πρώτο μέρος η ΑΕΚ μπήκε με διάθεση 
να πάρει την μπάλα και να περιορίσει τον 
Ατρόμητο στα καρέ του, όμως οι Περιστε-
ριώτες ήταν απειλητικοί ειδικότερα στα 
πρώτα 20 λεπτά του αγώνα.
Η Ένωση απείλησε για πρώτη φορά 
στο έκτο λεπτό με τον Λιβάι Γκαρσία. Ο 
24χρονος επιθετικός μπήκε στην περιοχή 
από τα δεξιά και με ωραίο σουτ έστειλε 
την μπάλα ελάχιστα άουτ. Έξι λεπτά μετά 
ο Ατρόμητος έφτασε κοντά στο να ανοίξει 
το σκορ. Ο Ρομπάιγ έκανε γλυκιά σέντρα 
και ο Κιάρτανσον που πετάχτηκε στην 
πλάτη του Βίντα, νικήθηκε από κοντά από 
τον Αθανασιάδη. Οι φιλοξενούμενοι προ-
σπάθησαν να απειλήσουν κυρίως μέσω 
αντεπιθέσεων.
Στο 28ο λεπτό ο Πινέδα με ωραία ενέρ-
γεια μπήκε στην περιοχή και έκανε το 
δυνατό σουτ, αλλά ο Γιαννιώτης έπεσε 

στη γωνιά του και μπλόκαρε την μπάλα. 
Μετά το 30’ η Ένωση κυριάρχησε πλήρως 
μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους και 
απείλησε σε κάποιες περιπτώσεις με τον 
Λιβάι Γκαρσία, αλλά και με τα σουτ εντός 
περιοχής των Αραούχο και Γκατσίνοβιτς 
που πέρασαν ανεκμετάλλευτα.

Πίεσε η ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος 
και βρήκε αυτό που ήθελε
Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ μπήκε φουρι-
όζα, θέλοντας να βρει το γρήγορο γκολ. 
Αρχικά ο Πινέδα με όμορφο πλασέ από 
κοντά νικήθηκε από τον Γιαννιώτη, έπειτα 
από γύρισμα Λιβάι Γκαρσία στο 48ο 
λεπτό. Ένα λεπτό μετά ο Αραούχο με ένα 
δυνατό σουτ εντός περιοχής ανάγκασε 
τον Γιαννιώτη να πέσει στη γωνιά του και 
να μπλοκάρει σωτήρια την μπάλα.
Η ομάδα του Κρις Κόουλμαν έγινε απει-
λητική στο 60ο λεπτό. Ο Ρομπάιγ έκανε 
το γύρισμα στον Κιάρτανσον που ξέφυγε 
από το μαρκάρισμα του Μουκουντί, αλλά 
το πλασέ του πέρασε άουτ. Στην αντε-
πίθεση η ΑΕΚ είχε τις προϋποθέσεις να 
απειλήσει, αλλά το δυνατό σουτ του Ρότα 
μέσα από την περιοχή εξουδετερώθηκε 
από τον εξαιρετικό Γιαννιώτη.
Η Ένωση έφτασε κοντά στο 1-0 στο 67ο 
λεπτό με τον Μουκουντί. Ο Καμερουνέζος 
στόπερ έπιασε μια σκαστή κεφαλιά, μετά 
από εκτέλεση κόρνερ του Άμραμπατ και ο 
Γιαννιώτης με μια εκπληκτική επέμβαση 
έστειλε την μπάλα στην εστία.
Όσο περνούσε η ώρα, η ΑΕΚ πίεζε και 
περισσότερο, αλλα αυξανόταν και η πίεση 
για το αρνητικό αποτέλεσμα. Ο Αραούχο 
εκμεταλλεύτηκε την ασταθή επέμβαση 
του Γιαννιώτη αλλά το σουτ που εξαπέ-
λυσε πέρασε ελάχιστα άουτ. Πέντε λεπτά 
ο Κλωναρίδης προσπάθησε με ένα έξυ-
πνο σουτ να αιφνιδιάσει τον Αθανασι-
άδη, αλλά ο Έλληνας κίπερ απομάκρυνε 
σε κόρνερ.
Μετά το γκολ του Άμραμπατ η ΑΕΚ είχε 
άλλες δύο τελικές για να διευρύνει το 
προβάδισμά της, όμως οι τελικές προ-
σπάθειες των Αραούχο και Άμραμπατ δεν 
κατάφεραν να κερδίσουν τον Γιαννιώτη, 
με το 1-0 να παραμένει μέχρι τέλους.

Tennis

Κόστιουκ - Σάκκαρη 0-2: Στις 
«16» του Guadalajara Open 

ΑΕΚ - Ατρόμητος 1-0:

Λύτρωση στο 90+4’ με τον 
Άμπραμπατ για την Ένωση
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

Ο
ύτε σε αθλητικά γεγονότα 
φαίνεται πως δεν μπορούν 
να δείξουν ανωτερότητα στην 
Τουρκία, καθώς ο εθνικός μας 

ύμνος κόπηκε απότομα στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Χειροπάλης που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Αττάλεια, ο Γιώργος 
Χαραλαμπόπουλος ανέβηκε στο υψηλό-
τερο σκαλί του βάθρου.
Συγκεκριμένα ο κορυφαίος Έλληνας 
αθλητής στη χειροπάλη, Γιώργος Χαρα-
λαμπόπουλος, κατάφερε να επαναλάβει 
το επίτευγμά του 2017 και να κατακτήσει 
ξανά τον παγκόσμιο τίτλο.
Μάλιστα ο Γιώργος Χαραλαμπόπου-
λος κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό 
μετάλλιο στα 100+ κιλά στο αριστερό 
χέρι μέσα στην Τουρκία νικώντας τον 
Τούρκο αντίπαλό του Μουσταφά Αλτου-
ντάς, ένα από τα μεγαλύτερα από τα 
ονόματα στο άθλημα στη χώρα του, ο 
οποίος πήρε το αργυρό μετάλλιο, ενώ 
την τρίτη θέση κατάκτησε και πάλι Τούρ-
κος.
Όμως όπως φαίνεται και στο βίντεο της 
απονομής του εθνικού ύμνου οι Τούρκοι 
τον έκοψαν απότομα, δείχνοντας ασέ-
βεια όσον αφορά την ευγενή άμιλλα και 
το ευ αγωνίζεσθαι.
Αυτός είναι ο τρίτος παγκόσμιος τίτλος 
που κατακτάει ο Γιώργος Χαραλαμπό-
πουλος καθώς το 2017 στην Ουγγαρία 
είχε κατακτήσει την 1η θέση δεξί χέρι 
και το 2015 την 1η θέση αριστερό χέρι 
στη Μαλαισία.

Ο Γιώργος Χαραλαμπόπουλος είναι 
Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής χει-
ροπάλης και πολιτισμιολόγος. Γεννήθηκε 
στην Αθήνα στις 25 Ιανουαρίου 1975 και 
κατάγεται από τη Σελιάνα Αχαΐας.
Ξεκίνησε την πορεία του στον αθλητισμό 
σε ηλικία μολίς οκτώ ετών από την ελλη-
νορωμαική πάλη, στη συνέχεια μεταπή-
δησε στο άθλημα της άρσης βαρών γιατί 
γονείς και προπονητές έβλεπαν μια ασυ-
νήθιστη πηγαία δύναμη.
Μάλιστα σε ηλικία 15 ετών εντάχθηκε 
στην εθνική ομάδα άρσης βαρών όπου 
και κατετάγη στα ταλέντα της ομάδας 
ενώ στα 17 του “έσπασε” το πανελλήνιο 
ρεκόρ παίδων. Το 1995 αποφάσισε να 
συμμετάσχει σε αγώνες σωματικής διά-
πλασης (BodyBuilding) στη Λαμία στο 
κύπελλο Π.Ε.Σ.Δ. και κέρδισε την πρώτη 
θέση στην κατηγορία ανδρών +95kg.
Η χειροπαλή ή μπραντρεφερ αποτελεί 
το “κρυφό” του πάθος και ένα άθλημα 
με το οποίο ασχολείται τα τελευταία 25 
χρόνια.
Όλα αυτά τα χρόνια έχει συλλέξει πάνω 
από 140 τίτλους και είναι ο λόγος που 
τον έχουν ονομάσει “Βασιλιά των δυνα-
μικών αθλημάτων”. Παράλληλα με το 
επάγγελμα, τις οικογενειακές υποχρεώ-
σεις και τον πρωταθλητισμό σπούδασε 
στο ΕΑΠ στο πρόγραμμα “Ιστορία και 
τέχνες στον Ελληνικό πολιτισμό” λαμβά-
νοντας πτυχίο πολιτισμιολόγου.
Το 2020 εκλέχθηκε Πρόεδρος επιτροπής 
διοίκησης χειροπάλης.

Απίστευτη πρόκληση Τούρκων: 
Έκοψαν στη μέση τον εθνικό 
ύμνο της Ελλάδας
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Παρκούρ: Παγκόσμιος 
πρωταθλητής ο Κυρσανίδης

Ο 
Δημήτρης Κυρσανίδης αγωνί-
στηκε στο πρώτο επίσημο Πα-
γκόσμιο πρωτάθλημα παρ-
κούρ, που διοργανώθηκε από 

την Παγκόσμια ομοσπονδία γυμναστικής 
στο Τόκιο, και αναδείχθηκε νικητής στο 
freestyle.
Ο 26χρονος πρωταθλητής του παρκούρ, 
που έχει ήδη κατακτήσει τέσσερις παγκό-
σμιους τίτλους σε -ανεπίστημα/που δεν 
διεξάγονταν από την ομοσπονδία- πρω-
ταθλήματα άρπαξε την ευκαιρία και πήρε 
το πρώτο του επίσημο χρυσό σήμερα στο 
Τόκιο.

Mε συνολική βαθμολογία 26.0 (12.0 βαθ-
μός δυσκολίας και 14.0 εκτέλεση) στο 
freestyle κέρδισε επάξια το χρυσό και 
μάλιστα κάτω από μη ευνοϊκές συνθή-
κες καθώς από χθες βρέχει συνεχώς στην 
ιαπωνική πρωτεύουσα. Νωρίτερα, ο Κυρ-
σανίδης είχε προκριθεί στον τελικό ως 
πρώτος (ανάμεσα σε 49 άτομα) με βαθμο-
λογία 25.5.
Στο ίδιο αγώνισμα ο Ιωακείμ Θεοδωρί-
δης , που εκπροσωπεί επίσης την Ελλάδα, 
κατέλαβε τη 19η θέση στον προκριματικό 
με βαθμολογία 20.6 (10.5 δυσκολία και 
10.0 εκτέλεση).
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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! 

Ν
έα σελίδα στην προεδρία του Η-
ροδότου με την Κατερίνα Τσα-
ντηράκη - Δερμιτζάκη να βρί-
σκεται πλέον στο συγκεκριμένο 

πόστο.
Στο ΔΣ που έλαβε χώρα την Παρασκευή 
στον Ηρόδοτο αποφασίστηκε πως στην 
προεδρία του συλλόγου θα βρίσκεται 
πλέον η Κατερίνα Τσαντηράκη - Δερμι-
τζάκη.
Η Κατερίνα Τσαντηράκη - Δερμιτζάκη 
έχει υπηρετήσει τον Ηρόδοτο από όλα τα 
πόστα και έχει προσφέρει ανιδιοτελώς 
τις υπηρεσίες της για μεγάλο χρονικό διά-
στημα.

Ο Σαλπιγγίδης στην Ακαδημία 
της Νίκης Βόλου: «Είστε παιδιά, 
μην το ξεχνάμε»
Ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης βρέθηκε στην 
Ακαδημία της Νίκης Βόλου και συμβού-
λεψε τα παιδιά να έχουν προτεραιότητα 
το σχολείο τους, ενώ τόνισε πως αυτό που 
έχει αξία είναι να απολαμβάνουν το παι-
χνίδι.
Η ενημέρωση της ομάδας του Βόλου:
Το πρωινό του Σαββάτου, το «Παντελής 
Μαγουλάς», γέμισε με πολλά παιδικά 
χαμόγελα. Γέμισε με… λάμψη. Αυτή που 
χάρισε η παρουσία ενός «κοσμήματος» 
του ελληνικού αθλητισμού, του Δημήτρη 
Σαλπιγγίδη.
Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, τιμή-
θηκε για την προσφορά του στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο και του παραδόθηκε μία 
φανέλα της Νίκης Βόλου από τον αντιπρό-
εδρο της ομάδας μας, Βασίλη Βενέτη.
Μάλιστα, κατά την είσοδό του στο γήπεδο, 
ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης αποθεώθηκε από 
τους παρευρισκόμενους, ενώ τα παιδιά 
μας είχα την ευκαιρία να τον ρωτήσουν ό,τι 
ήθελαν για την καριέρα του και να πάρουν 
συμβουλές για το μέλλον της στο σχολείο 
και στα γήπεδα.
Το μήνυμα που έστειλε στη νέα γενιά ο 

Δημήτρης Σαλπιγγίδης είναι σαφής και 
ξεκάθαρο:
«Ευχαριστώ για την πρόσκληση, είναι 
χαρά μου που βρίσκομαι κοντά σας. Θέλω 
να σας ευχηθώ να έχετε υγεία εσείς και 
οι οικείοι σας. Να κάνετε αυτό που αγα-
πάτε με όλες σας τις δυνάμεις, να προσπα-
θείτε. Το πιο βασικό είναι να μην ξεχνάμε 
τα μαθήματα – είναι βασική αρχή. Είναι 
πολύ ωραίο να ασχολείσαι με τον αθλη-
τισμό, με το ποδόσφαιρο, αλλά η πρώτη 
προτεραιότητα στη ζωή μας είναι το σχο-
λείο. Θα πρέπει να ακούτε τους δασκάλους 
σας, να ακούτε και να δείτε βάση σε ό,τι 
σας λένε και από εκεί και έπειτα το ιδανικό 
είναι αφού έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη 
σας, τον ελεύθερό σας χρόνο να τον περ-
νάτε στα γήπεδα. Σ’ αυτό που αγαπάτε. Να 
παθιάζεστε, να προσπαθείτε για τον εαυτό 
σας, για τον διπλανό σας και να χαίρεστε 
το παιχνίδι. Είστε παιδιά, δεν πρέπει να το 
ξεχνάμε αυτό. Υπάρχουν οι αντίπαλοι, η 
ευγενής άμιλλα. Παίζουμε για να διασκε-
δάσουμε, παίζουμε για να κερδίσουμε, 
υπάρχει κι ο αντίπαλος που θα μας κερδί-
σει και στο τέλος πρέπει να είμαστε 
ευχαριστημένοι γι’ αυτό που 
προσπαθήσαμε σήμερα. 
Να πούμε στον εαυτό μας 
“προσπαθήσαμε και 
περάσαμε όμορφα”».

Ισόπαλο 2-2 το 
φιλικό της ΑΕΚ Β’ 
με την Προοδευτι-
κή στα Σπάτα
Φιλικό προπονητικού 
χαρακτήρα έλαβε χώρα 
στα Σπάτα με την ΑΕΚ Β’ να 
αναδεικνύεται ισόπαλη με 2-2 
κόντρα στην Προοδευτική.
Η ΑΕΚ Β’ άνοιξε το σκορ στο 10’ όταν ο 
Γερολέμου με ένα δυνατό μακρινό σουτ 
ξεγέλασε τον Αστρά γράφοντας το 1-0. 
Η απάντηση της Προοδευτικής ήρθε στο 
19’ όταν έπειτα από λάθος αντίδρασης της 
άμυνας της ΑΕΚ Β’, ο Γιαννιτσιάνης από 
κοντά με πλασέ ισοφάρισε σε 1-1.
Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ Β’ πήρε ξανά το 
προβάδισμα στο 71’. Ο Γεωργέας έκλεψε 
τη μπάλα από δεξιά, έκανε τη σέντρα και 
ο Ευθύμης Χριστόπουλος στο δεύτερο 
δοκάρι με κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-1. 

Όμως η Προοδευτική στο 86’ έφερε και 
πάλι το ματς στα ίσια. Ο Φλένσμποργκ 
έφυγε απέναντι από τον Θεοχάρη και πλά-
σαρε σωστά για το 2-2 που ήταν και το 
τελικό σκορ.

Προοδευτική: Ολική ρήξη χια-
στού ο Μαρκοπουλιώτης
Ο άτυχος της φιλικής αναμέτρησης της 
Προοδευτικής με την ΑΕΚ Β’ ήταν ο Άλκης 
Μαρκοπουλιώτης, αφού υπέστη ολική 
ρήξη χιαστού.
Ο 26χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός 
αποχώρησε τραυματίας από την φιλική 
αναμέτρηση των δύο ομάδων και η διά-
γνωση που έγινε ήταν πως έχει υποστεί 
ολική ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο.
Αυτό σημαίνει πως η Προοδευτική δεν 
θα έχει τον Άλκη Μαρκοπουλιώτη στην 
διάθεσή της για το μεγαλύτερο μέρος της 
φετινής σεζόν. Το χειρουργείο του ανα-
μένεται να γίνει την Δευτέρα (17/10) στο 
«Metropolitan» και θα το διενεργήσει ο 
ιατρός της ομάδας, Κώστας Φραγκόπου-
λος.

Πιερικός - ΠΑΟΚ Β’ 1-1: Ο Δα-
ρέλας βοήθησε την ομάδα του 
Γκαρσία να αποφύγει την ήττα
Ισόπαλοι με 1-1 αναδείχθηκαν ο ΠΑΟΚ 
και ο Πιερικός σε φιλικό προετοιμασίας 
ενόψει της έναρξης της φετινής σεζόν της 
Super League 2.
Η δέκατη φιλική αναμέτρηση της φετι-
νής μακράς προετοιμασίας του ΠΑΟΚ Β’ 
έληξε χωρίς νικητή, με τον Δικέφαλο να 
μένει στο 1-1 με τον Πιερικό, στην Κατε-
ρίνη. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 75′ 
και ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Δαρέλα να 
ευστοχεί, στο 89′ στο πέναλτι που κέρδισε 
ο Μελετίδης.
Στο αρχικό σχήμα αγωνίστηκαν οι: Τσι-
όπτσης, Μελετίδης, Ζίλο, Αχμάντ, Τασι-
ούρας, Γρόσδης, Ρούμιαντσεβ, Δαρέλας, 
Σπυρίδης, Κουλούρης, Μανέ, ενώ χρόνο 
συμμετοχής πήραν και οι Μάροβιτς, 

Παναγιώτου , Κουτεντάκης, Σελιμάι, 
Μανωλιούδης.

Ο ΠΑΟΚ Β’ θα δώσει νέο 
φιλικό την Κυριακή (16/10), 
15:00, στο Βόλο, με αντί-
παλο την τοπική Νίκη 
Βόλου.

Ηρακλής: «Πάγω-
σαν» με Χρουσιέλ 
που χτύπησε στο 

κεφάλι σε φιλικό
Ο Χρουσιέλ τραυματίστηκε 

σε φιλικό του Ηρακλή και είχε 
απώλεια μνήμης αλλά και πρό-

βλημα στο κεφάλι. Με βάση την ενη-
μέρωση του Ηρακλή δεν έχει τελικά κάτι 
σοβαρό.
Στο 17’ του φιλικού του Ηρακλή με τη 
Δόξα Δράμας ο Χρουσιέλ τραυματίστηκε 
σε σύγκρουση με αντίπαλο ποδοσφαι-
ριστή και χρειάστηκε να διακομιστεί σε 
νοσοκομείο για να κάνει εξετάσεις. Το 
ματς διεκόπη για πέντε λεπτά προκειμέ-
νου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοή-
θειες και στη συνέχεια διακομίστηκε σε 
νοσοκομείο.
Αρχικά είχε απώλεια μνήμης και στη συνέ-

χεια διαγνώστηκε με κάκωση στο κεφάλι. 
Υποβλήθηκε σε εξετάσεις και διαπιστώ-
θηκε ότι δεν υπήρχε κάποιο σοβαρό προ-
βλημα και πήρε εξιτήριο, όπως ενημέρωσε 
η ΠΑΕ Ηρακλής.

Ο Παπαβασιλείου προ των πυ-
λών της Επισκοπής
Ο Σάκης Παπαβασιλείου φαίνεται πως θα 
αντικαταστήσει τον Νταρίλ Γουίλαρντ στον 
πάγκο της Επισκοπής.
Σε αλλαγή προπονητή φαίνεται πως θα 
προχωρήσει η Επισκοπή, λίγες ημέρες 
πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super 
League 2. Ο Νταρίλ Γουίλαρντ ανέλαβε την 
ομάδα τον περασμένο Μάιο και μετά το 
φινάλε της περσινής σεζόν, όμως όλα δεί-
χνουν πως θα αποχωρήσει και διάδοχός 
του θα είναι ο Σάκης Παπαβασιλείου.
Ο 46χρονος τεχνικός ήταν πέρσι στην 
Κοζάνη, ενώ παλαιότερα έχει μεταξύ 
άλλων εργαστεί σε Βατανιακό, Χανιά, ΑΕ 
Καραϊσκάκης και Ιάλυσο Ρόδου.

Παναθηναϊκός Β’ - Ηλιούπολη 2-
1: Αλμπάνης και Ηλιάδης καθάρι-
σαν για τους «πράσινους»
Ο Παναθηναϊκός Β’ συνέχισε τις νίκες στα 
φιλικά του μετά την επικράτηση και κόντρα 
στην Ηλιούπολη με 2-1. Η δεύτερη ομάδα 
των «πρασίνων» κέρδισε χθες (16/10) σε 
φιλικό παιχνίδι την Ηλιούπολη με 2-1 στο 
«Γ.Καλαφάτης» συνεχίζοντας με νίκες στα 
φιλικά προετοιμασίας της. Ο Παναθηναϊ-
κός Β’ είχε τον απόλυτο έλεγχο στο πρώ-
τος μέρος και κατόρθωσε να πετύχει δύο 
τέρματα.Στο 21ο λεπτό ο Ταβάρες έβγαλέ 
ωραία κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυ-
νας για τον Αλμπάνη, ο οποίος εκτέ-
λεσε από το ύψος της μεγάλης περιοχής 
κι έκανε το 1-0. Στο 40’ ήρθε το δεύτερο 
γκολ του «τριφυλλιού», όταν ο Τουρκοχω-
ρίτης πάσαρε στον χώρο στον Αλμπάνη, 
εκείνος γύρισε την μπάλα στο ύψους του 
πέναλτι και ο επερχόμενος Ηλιάδης τελεί-
ωσε τη δουλειά κάνοντας το 2-0 με ωραίο 
πλασέ. Η Ηλιούπολη κατόρθωσε απλώς να 
μειώσει σε 2-1 στο 53ο λεπτό με υπέροχο 
πλασέ του Φελίπε που έστειλε την μπάλα 
πρώτα στο δεξί δοκάρι του Χριστογεώρ-
γου κι ύστερα στα δίχτυα της εστίας του. 
Οι φιλοξενούμενοι έχασαν ακόμα μία καλή 
στιγμή για να μειώσουν σε 2-1 στο 81’, 
όταν ο Τριανταφυλλάκος εκτέλεσε απευ-
θείας φάουλ, αλλά ο Έλληνας κίπερ του 
Παναθηναϊκού απέκρουσε εντυπωσιακά.

Ολυμπιακός Β’: Πήρε τον ταλα-
ντούχο Μιχαήλ
Ένα από τα ταλέντα της Κύπρου έκλεισε 
ο Ολυμπιακός για την Β’ ομάδα, καθώς ο 
Παντελής Μιχαήλ ανακοινώθηκε από τον 
ελληνικό σύλλογο. Συνεχίζεται η ενίσχυση 
του Ολυμπιακού Β’, με την άφιξη του 
Γιάννη Οκκά, να φέρνει και ένα ταλέντο 
από την Κύπρο. Ο λόγος για τον Παντελή 
Μιχαήλ ο οποίος ανακοινώθηκε από τους 
«ερυθρολεύκους» και αποτελεί την πρώτη 
προσθήκη μετά την έλευση του Κύπριου 
κόουτς στην ομάδα του Πειραιά. Ο 17χρο-
νος πορτιέρε άφησε τις ακαδημίες του 
Απόλλωνα Λεμεσού και ήρθε στην Ελλάδα 
για να ενσωματωθεί στη Β’ ομάδα των Πει-
ραιωτών.



66 21 Οκτωβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά



6721 Οκτωβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Ο ΑΠΟΕΛ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας δύσκολα του 
Ακρίτα στο «Στέλιος Κυριακίδης». Πρωταγωνιστής ο Εφραίμ, ο 
οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ, καθώς και ο Σαρφό, που πιστώ-
θηκε δύο ασίστ.
Προηγήθηκε η ομάδα της Λευκωσίας με τον Κρέσπο (27′), ισο-
φάρισαν οι γηπεδούχοι με πέναλτι του Άμπραχαμ (70′), για να 

έρθει η λύτρωση για τους φιλοξενούμενους με τον Κύπριο διεθνή (78′). 
Πέναλτι κέρδισε και ο ΑΠΟΕΛ στο 90’+5, ωστόσο ο Κβιλιτάια νικήθηκε 
από τον Περντρέου.
Οι γαλαζοκίτρινοι ανέβηκαν στους 12 βαθμούς και έπιασαν τον Άρη που 
είναι τρίτος, ενώ οι πράσινοι έμειναν στους τέσσερις και στον βυθό της 
βαθμολογίας.

Το ματς
Χωρίς να θέλξει με την απόδοσή του ο ΑΠΟΕΛ, ήταν καλύτερος στο 
πρώτο ημίχρονο, είχε τις ευκαιρίες και πήγε δικαίως με το προβάδισμα 
στα αποδυτήρια. Σκόρερ ο Κρέσπο με κοντινό πλασέ στο 27’, έπειτα από 
εκτέλεση κόρνερ του Σαρφό.
Οι γαλαζοκίτρινοι θα μπορούσαν να προηγηθούν προηγουμένως, όταν 
στο 8’ ο Εφραίμ είδε την μπάλα να χτυπά στο δοκάρι μετά από εκτέ-
λεση φάουλ. Σημαντικότερη στιγμή για να διπλασιάσει τα γκολ της η 
ομάδα της Λευκωσίας ήταν όταν ο Μπλουμ σούταρε και υποχρέωσε τον 
Περντρέου σε δύσκολη απόκρουση στο 45’.
Το δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο υποτονικό και στα πρώτα στάδιά του είχε 
να επιδείξει τη χαμένη κεφαλιά του Γαβιρήλ στο 53’. Ο Νταουσβίλι ανέ-
τρεψε τον Γαβριήλ απρόσετα και ο Άμπραχαμ νίκησε στον Χριστοδού-
λου από τα 11 βήματα. Οι γαλαζοκίτρινοι δεν πανικοβλήθηκαν, όμως, 
και στη συνέχεια πίεσαν για να φτάσουν στη νίκη, κάτι που κατάφεραν 
στο 78’. Ο Σαρφό σέρβιρε και ο Εφραίμ με εντός περιοχής σουτ χάρισε τη 
νίκη στην ομάδα της Λευκωσίας.
Ο Ακρίτας έφτασε κοντά σε νέα ισοφάριση σε αντεπίθεση και σουτ του 
Ραμίρες στο 81’, ενώ ο Κβιλιτάια νικήθηκε από τον Περντρέου σε εκτέ-
λεση πέναλτι στο 90’+5, που κέρδισε προηγουμένως ο Σαρφό για ανα-
τροπή από τον Ραμίρες.
*Το παιχνίδι άρχισε με σημαντικό λάθος του Παναγιώτη Χατζηγεωργίου, 
όταν απέβαλε τον Σαραβάνια για φάουλ στον Κβιλιτάια, θεωρώντας πως 
ήταν τελευταίος αμυντικός. Ευτυχώς, τον γλίτωσε ο Αντόνιο Τζούα (var), 
ο οποίος τον κάλεσε να πάει στο on field review με αποτέλεσμα να γίνει 
κίτρινη η κόκκινη.
* Τρεις αναγκαστικές αλλαγές στο ματς, μία για τον Ακρίτα (Μπεράρντι) 
και δύο για τον ΑΠΟΕΛ (Καρώ, Ντάλσιο).
Ηλίθιο χαρακτήρισε το πέναλτι που στο οποίο υπέπεσε ο Νταουσβίλι και 
με το οποίο ο Ακρίτας ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1, ο προπονητής του 
ΑΠΟΕΛ, Βλάνταν Μιλόγεβιτς μετά τη νίκη (2-1) επί της ομάδας της Χλώ-
ρακας. «Εγώ δεν είμαι προπονητής που θα κατηγορήσω κανένα, εκτιμώ 
όλους τους συναδέλφους, εκτιμώ τον Σωφρόνη», απάντησε σε ερώτηση 
δημοσιογράφου αναφορικά με τη φυσική κατάσταση των παικτών του…
«Είμαι πολύ ευχαριστημένος που είμαι ξανά στο κυπριακό πρωτάθλημα. 
Ήταν ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν υπάρχουν 
εύκολα παιχνίδια. Ο Ακρίτας έπαιξε πολύ καλά και το περιμέναμε. Συγ-
χαρητήρια στους παίκτες μου, κάναμε μια καλή προσπάθεια. Ναι κάναμε 
και λάθη αλλά τώρα μετράνε οι βαθμοί. Σήμερα χάσαμε πάλι δυο παί-
κτες, σε κάθε παιχνίδι έχουμε δυο παίκτες σοβαρά τραυματισμένους 
που βγαίνου έξω. Κάποιοι ποδοσφαιριστές έχουν πολλή αποχή και 
φαίνεται, δεν μπορούμε να βρούμε ρυθμό. Το πέναλτι για μένα ήταν… 
ηλίθιο. Δεν κρυβόμαστε. Σε αυτό το επίπεδο δεν μπορούμε να ‘τρώμε’ 
τέτοια πέναλτι αλλά δεν κατηγορώ κανένα. Ευχαριστώ τον κόσμο που 
μας στήριξε, τους θέλουμε πάντα μαζί μας γιατί τα παιδιά τους έχουνε 
ανάγκη. Κάτω το κεφάλι χωρίς πολλά λόγια».

Η Νέα Σαλαμίνα διατήρησε το 1-0 
με το οποίο προηγείτο πριν από τη 
ψεσινή διακοπή, στα 24 λεπτά +4 που 
παίχθηκαν στην αποψινή συνέχεια του 
ματς με την Ομόνοια.

Έ
τσι, έσπασε κατάρα 26 χρόνων, αφού είναι η 
πρώτη φορά που νικά εκτός έδρας του πράσι-
νους από το 1996 και πρώτη στο ΓΣΠ.
Η προηγούμενη εκτός έδρας ν ίκη των 

ερυθρολεύκων επί των πρασίνων ήταν πριν 
από 17 χρόν ια με 2-0 σ τα χαρτ ιά. Το παι-
χν ίδι διεξήχθη σ το Μακάρειο γ ια την πρε-
μιέρα τη σεζόν 1996-97, συγκεκριμένα σ τ ις 
22 /9/1996, και ε ίχε διακοπε ί ενώ το σκορ 
ήταν 3-2 για τους φιλοξενούμενους.
Οι ερυθρόλευκοι προσπέρασαν τον ΑΠΟΕΛ, 
ανέβηκαν στην πέμπτη θέση και έπιασαν την 
ΑΕΚ στους 13 βαθμούς (υπερέχουν οι Λαρνα-
κείς λόγω της νίκης στο μεταξύ τους 
ματς).
Όσο γ ια  τους  « τ ριφυλ λο -
φόρους», έμε ιναν σ τους 
ενν ιά βαθμούς και γνώ-
ρισαν την τέταρτη ήττα 
τους σε εφτά αγων ι-
σ τικές, μεγαλώνοντας 
τον προβληματ ισμό. 
Είναι δεύτερη συνεχό-
μενη άλλωσ τε, αφού 
προέρχον ταν από το 
1-2 σ το Τσίρειο με την 
ΑΕΛ.
Όσο γ ια το παιχ ν ίδι,  η 
α π ο ψ ι ν ή  σ υ ν έ χ ε ι α  α π ό 
το 67’  ήταν μονόλογος της 
Ομόνοιας, που προσπάθησε με 
πάθος να ισοφαρίσε ι  το γκολ που 
πέ τυχε ο Τιάγκο (49’).  Ωσ τόσο, πέραν της 
ευκαιρίας του Χούπερ στο 68’, ο οποίος σού-
ταρε από κοντά και είδε τον Μελίσσα να του 
λέει «όχι», δεν είχε να επιδείξει κάποια άλλη 
μεγάλη φάση.
Από την πλευρά της, η Νέα Σαλαμίνα μπήκε 
σ τον αγωνισ τικό χώρο του ΓΣΠ με σ τόχο να 
δια τηρήσε ι  το υπέρ της σκορ.  Ενδιαφέρ-
θηκε πάνω από όλα να αμυνθεί, άν τεξε την 
πίεση που δέχ τηκε και σ το τέ λος θα φύγε ι 
από τη Λευκωσίας με το τρίποντο, που είναι 
το πρώτο εκτός έδρας της τρέχουσας σεζόν.
Το ματς έως το σημείο της ψεσινής διακοπής 
στο 66’:
Μετά το αναγνωριστικό πρώτο πεντάλεπτο η 
Ομόνοια ανέλαβε την πρωτοβουλία των κινή-

σεων και υποχρέωσε τον Μελίσσα σε εν τυ-
πωσ ιακέ ς αποκρούσε ις.  Στο 14’ ο Γιούσ τε 
με κοντινή κεφαλιά νικήθηκε από τον τερμα-
τοφύλακα των ερυθρόλευκων, ο οποίος ένα 
λεπτό αργότερα απέκρουσε το συρτό σουτ 
του Χαραλάμπους. Στο 24’ ήταν η σειρά του 
Ουζόχο να δείξει τα αντανακλαστικά του στο 
σουτ του Μάν τζ εκ και κράτησε απαραβία-
στη την εστία των πρασίνων. Οι γηπεδούχοι 
άσκησαν εκ νέου πίεση στο τελευταίο δεκά-
λεπτο του πρώτου ημιχρόνου, όμως βρήκαν 
και πάλι απέναντί τους τον Μελίσσα, ο οποίος 
απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Λέτσγι-
ακς στο 35’, ενώ πέντε λεπτά προηγουμένως 
ο Κασάμα δεν βρήκε στόχο.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Νέα Σαλαμίνα έδειξε 
από νωρίς τ ις προθέσεις της, με τον Φελίπε 
σ το 48’ να «αγγίζει» το γκολ με σουτ εκτός 
περιοχής,  αλ λά ο Ουζόχο ε ίπε «όχ ι».  Ένα 

λεπτό αργότερα ο Τιάγκο Φερέ ιρα 
πλήγωσε την πρώην ομάδα του 

και έβαλε σε θέση οδηγού τη 
Νέα Σαλαμίνα. Ο Βραζιλιά-

νο ς  ε υ νο ήθ ηκε  α π ό  τ ι ς 
κόν τρες και με ψύχραιμο 
πλασέ έστειλε την μπάλα 
σ τ α  δ ί χ τ υ α .  Η  Ο μ ό -
ν ο ια  ήθ ε λ α  ν α  α ν τ ι -
δράσε ι,  αλ λά με εξαί -
ρεση το άσ τοχο τ ε λε ί -
ωμα του Ζαχαρίου (55’) 

σ την εξαιρε τ ική κάθε τη 
πάσα του Χαραλάμπους 

δε ν  μπόρεσ ε  να  απε ιλή -
σει ουσιαστικά την εστία της 

Σαλαμίνας, μέχρι το σημείο της 
διακοπής του αγώνα στο 66’.

Ο Νιλ Λένον ανέφερε στην αποψινή συνέντευξη 
Τύπου μετά την ήττα 0-1 από τη Νέα Σαλαμίνα ότι η 
ζημιά έγινεμε γκολ οφσάιντ, πριν από τη χθεσινή δια-
κοπή, ενώ ανέλαβε την ευθύνη για τις τέσσερις ήττες 
της Ομόνοιας σε εφτά αγωνιστικές.
Οι δηλώσεις του προπονητή των πρασίνων
«Περνάμε γενικά κάποιες δύσκολες στιγμές. Νοιώθω 
τους παίκτες. Οι παίκτες μου τα δίνουν όλα. Η ζημιά 
έγινε χτες καθώς το γκολ της Νέας Σαλαμίνας ήταν 
οφσάιντ. Είχαμε τις ευκαιρίες για να σκοράρουμε. 
Απέναντι στην ΑΕΛ και τη Νέα Σαλαμίνα, φτιάξαμε 
ευκαιρίες όμως στο τελείωμα δεν κάναμε τις καλύτε-
ρες επιλογές. Δεν έχω κανένα ερωτηματικό για τους 
παίκτες, μου έπαιξαν πολύ καλό ποδόσφαιρο στα 
τελευταία παιχνίδια. Υπάρχει μια διαφορά στη ψυχο-
λογία στις δυο διοργανώσεις που αγωνιζόμαστε και 
θα πρέπει να βρούμε τη λύση σε αυτό».

Ομόνοια – Νέα Σαλαμίνα 0-1: Έσπασε 
την κατάρα 26 χρόνων σε δόσεις

Ακρίτας – ΑΠΟΕΛ 1-2: Σαρφό 
ο «σερβιτόρος», Εφραίμ ο 
λυτρωτής
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αθλητικά

Ο MVP
Ο Κώστας Σλούκας «έκλεψε» το βραβείο από τα χέρια 
του Σάσα Βεζένκοβ, χάρη στους τέσσερις σερί, στους 
τέσσερις κρίσιμους, στους τέσσερις νικητήριους 
πόντους που έβαλε στο φινάλε. 14 πόντοι, 4 ριμπά-
ουντ, 7 ασίστ, 20 μονάδες στο σύστημα αξιολόγη-
σης, απέναντι στο NBA stat-line του Βούλγαρου φόρ-
γουορντ που ουδείς μπορεί να περιορίσει αυτή τη 
στιγμή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο αδύναμος κρίκος
Η εύκολη λύση είναι να χαρακτηριστεί αδύναμος 
κρίκος ο Μάριο Χεζόνια, που ήταν απαράδεκτος (5 
πόντοι σε 14:34 από 1/2 δίποντα και 1/6 τρίποντα). 
Και όμως, ο αδύναμος κρίκος αυτή τη βραδιά ήταν 
ο Έντι Ταβάρες, τον οποίο ο Ολυμπιακός χτύπησε 
ξανά και ξανά, με ορμή και με αποφασιστι-
κότητα, με αποτελεσματικότητα και με 
θράσος. Ο κορυφαίος αμυντικός 
της EuroLeague είδε τους αντι-
πάλους του να βάζουν 29 
δίποντα και τον αντίπαλο 
προπονητή να κερδίζει 
κατά κράτος τη μάχη 
των πάγκων.
Τα στατιστικά που 
ξεχώρισαν
Ο Ολυμπιακός έκλεισε 
την πρώτη περίοδο με 
7/9 δίπον τα απέναν τ ι 
στον Ταβάρες, που έπαιξε 
σε όλο το δεκάλεπτο και είχε 
μόλις ένα λάθος, απλώς έμεινε 
στα 2/9 τρίποντα και γι’ αυτό δεν είχε 
το προβάδισμα και μια καλή διαφορά. Στο 
ημίχρονο οι Πειραιώτες μετρούσαν 26 εκτελεσμένα 
δίποντα για 11 τρίποντα, είχαν μόλις τρία λάθη, στο 
30’ είχαν 39 δίποντα για 15 δίποντα και 15 ασίστ για 
οκτώ λάθη. Και στο τέλος της βραδιάς, η ομάδα του 
Γιώργου Μπαρτζώκα είχε θριαμβεύσει με μόλις έξι 
εύστοχα τρίποντα, αλλά και με 29 δίποντα (!) απένα-
ντι σε μία ονειρική front-line. 0-7 οι πόντοι στον αιφ-
νιδιασμό, 23-11 η αναλογία ασίστ/λαθών για τους 
γηπεδούχους και 18-9 για τους φιλοξενούμενους.

Ο αγώνας
Την ώρα που ο Ματέο ξεκινούσε με τους Ροντρίγκεθ, 
Χεζόνια, Ντεκ, Γιαμπουσέλε, Ταβάρες, ο Μπαρτζώκας 
επέλεγε τους Γουόκαπ, Κάναν, ΜακΚίσικ, Βεζένκοβ, 
Φαλ. Οι Πειραιώτες ακολούθησαν στο σκορ, αλλά 
έδειξαν από νωρίς ότι δεν φοβήθηκαν το σκιάχτρο 
της Ρεάλ στην καρδιά της ρακέτας, ο Γουόκαπ έβαλε 

σουτ για το 12-11 στο 5’ και ο Βεζένκοβ ισοφάρισε 
στο 15-17 στο 7’, όταν είδαμε το πρώτο timeout της 
βραδιάς. Ακολούθησε μια ασύλληπτη κυκλοφορία 
της μπάλας που κατέληξε σε τρίποντο του Βεζένκοβ 
από τη γωνία για το προσπέρασμα του Ολυμπιακού 
(18-16 στο 8’) προς τα τέλη της περιόδου.
Ο Μπαρτζώκας ήθελε επίθεση κατά μέτωπο απένα-
ντι στον Ταβάρες και ο ΜακΚίσικ συνέχισε σε αυτή 
την κατεύθυνση στις αρχές της δεύτερης, όμως η δεύ-
τερη πεντάδα του Ολυμπιακού δεν λειτούργησε καλά. 
Ο Κοζέρ με γκολ-φάουλ έγραψε το 29-24 στο 14’, 
σημείο στο οποίο οι Πειραιώτες πήραν πέντε σερί 
πόντους από τον Πίτερς για το 29-29 στα μέσα του 
δεκαλέπτου. Αυτός που έκανε βήμα προς τα εμπρός 
ήταν ο Πετρ Κορνελί, που με δύο τρίποντα από τη 

δεξιά γωνία έγραψε το 35-29, σε ένα ματς 
ξεσπασμάτων και απαντήσεων, αντι-

δράσεων και χαρακτήρων. Σαν 
αυτό που είχαν οι ερυθρό-

λευκοι για το 38-37 του 
ημιχρόνου.
Ο Ολυμπιακός συνέχισε 
να επιτίθεται απένα-
ντι στον Ταβάρες και 
στην έναρξη του β’ 
μέρους, με τον Μακ-
Κίσικ να κερδίζει ξανά 

τον ψηλό της Ρεάλ, τον 
Βεζένκοβ να είναι απο-

τελεσματικός και τον Γου-
όκαπ να σκοράρει από μέση 

απόσταση για το 49-49 στο 25’. 
Ο Μπαρτζώκας αισθανόταν καλά με 

την εικόνα της ομάδας του, ο ΜακΚίσικ «δεν 
έβλεπε» τον Ταβάρες, ο Βεζένκοβ σκόραρε κατά ριπάς 
και ο Σλούκας σκόραρε στην εκπνοή της τρίτης μετά 
από timeout για το 62-63 που οδηγούσε σε μεγάλο 
φινάλε.
Μούσα και Κορνελί (73-67 στο 33’) κράτησαν ξανά 
τον Ολυμπιακό σε μια απόσταση δύο κατοχών, με 
τον Λαρεντζάκη να βάζει εκεί τεράστιο τρίποντο, 
αλλά τον Γιουλ να του απαντάει με σουτ από τα οκτώ 
μέτρα. Στα 2:38 ο Σλούκας έκανε βήματα με το σκορ 
στο 83-79, όμως Λαρεντζάκης με τεράστιο τρίποντο 
και Σλούκας με ανάποδο λέι-απ έβαλαν τον Ολυμπι-
ακό μπροστά με 84-83 στο 1:14. Στα 32.7» ο Σλούκας 
έκανε το 85-87 με βολές, αυτός έκανε και το 87-89 
με απίθανο τελείωμα κοντά στο καλάθι αφού πρώτα 
άδειασε τον Ταβάρες στα 3». Σε αυτόν, στον Ταβάρες, 
πήγε η τελευταία μπάλα, όμως το χουκ ήταν άστοχο κι 
ο Ολυμπιακός νικητής.

Ρεάλ - Ολυμπιακός 87-89: Ο Σλούκας 
υπέγραψε το έπος στη Μαδρίτη

Τεράστια εμφάνιση από τον Ολυμπιακό στη Μαδρίτη, τεράστια νίκη για τους Πειραιώτες απέναντι στη 
Ρεάλ (89-87), το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της EuroLeague. Ασύλληπτος Βεζένκοβ, ηγέτης και 
clutch Σλούκας.

Άλμπα - Παναθηναϊκός 
94-65: Ωσεί παρών στο 
Βερολίνο

O MVP
Ο Λουκ Σίκμα ανέκαμψε μετά 
από μια κακή βραδιά, πριν από 
μια βδομάδα, κάνοντας ό,τ ι 
ήθελε απέναντι στους ψηλούς 
του Παναθηναϊκού. Στα 26’16’’ 
που έμεινε στο παρκέ πρόλαβε 
να γράψει ένα αν μη τι άλλο 
εντυπωσιακό νταμπλ νταμπλ, 
με 16 πόντους (με 4/7 δίπο-
ντα, 2/3 τρίποντα και 2/2 βολές) 
και 15 ριμπάουντ. Δεν περιο-
ρίστηκε σε αυτά βέβαια, αφού 
γέμισε ακόμη περισσότερο την 
στατιστική του, με 6 ασίστ και 
2 λάθη.

Ο αδύναμος κρίκος
Σε μια τέτοια βραδιά που όλα 
πήγαν καταστροφικά, δεν είναι 
εύκολο να επιλέξεις μόνο έναν. 
Ας πούμε λοιπόν ότι ο Ματέ-
ους Πονίτκα ήταν ο χειρότερος 
εκ των κακών του Παναθηναϊ-
κού στο παιχνίδι, δεδομένου 
πως έκλεισε την βραδιά με 5 
πόντους, έχοντας 1/8 σουτ και 
3/4 βολές. Μαζί με 6 ριμπάουντ, 
4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη.

Το στατιστικό που ξεχώρισε
Το 30.8% του Παναθηναϊκού 
στα δίποντα και το 59.1% στις 
βολές εξηγεί πολλά για την απο-
γοητευτική εικόνα της ελληνι-
κής ομάδας στη Mercedes Benz 
Arena.

Ο αγώνας
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλά 
το παιχνίδι, κυρίως γιατί αμυ-
ντικά έκανε τη δουλειά. Από 
το 4’ κι έπειτα όμως, τα πάντα 
άλλαξαν. Προς το χειρότερο. Οι 
παίκτες του Ντέγιαν Ράντονιτς 
δεν κατάφεραν να σκοράρουν 
εντός παιδιάς μέχρι το τέλος της 
περιόδου, με αποτέλεσμα το -8 
(17-9). Με 2/13 εντός παιδιάς 
και 1 ασίστ για 4 λάθη άλλωστε, 
ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε 
να προσδοκά σε κάτι ιδιαίτερο 
στη Mercedes Benz Arena.
Η έναρξη της δεύτερης περιό-
δου βρήκε τη b unit (Άντριου 

Άντριους, Λευτέρης Μαντζού-
κας, Λευτέρης Μποχωρίδης) να 
κάνουν σπουδαία δουλειά, με 
τον Άντριου Άντριους ειδικά 
να ηγείται στην επίθεση. Χάρη 
σε δικά του προσωπικά καλά-
θια, ο Παναθηναϊκός κατάφερε 
να μαζέψει τη διαφορά στο -4 
(25-21 στο 15’). Ξανά όμως, 
δύο λεπτά ταχύτητας οδήγησαν 
την Άλμπα στο +11 (32-21 στο 
17’), με τον Ταμίρ Μπλατ και τον 
Λουκ Σίκμα να ξεχωρίζουν.
Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε 
με τους γηπεδούχους στο +10 
(43-33), κάτι που εξηγούνταν 
απόλυτα από τα 4/16 δίποντα 
και τις 7 ασίστ για 6 λάθη του 
Παναθηναϊκού.
Η τρίτη περίοδος βρήκε το 
γήπεδο να κατηφορίζει (ακόμη 
περισσότερο) σε βάρος του 
Παναθηναϊκού. Σε τέτοιο βαθμό 
που η διαφορά εκτοξεύτηκε 
στο +27 (60-33) για την Άλμπα 
στο 25ο λεπτό, την ώρα που η 
ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς 
έμενε για πέντε λεπτά δίχως 
πόντο. Οι μαζεμένες αλλαγές 
και η διαφορετική τακτική προ-
σέγγιση έφεραν τη μικρή ανά-
καμψη. Ξανά όμως, το -19 (64-
45) του 30ού λεπτού μόνο χαμό-
γελα δεν μπορούσε να φέρει 
στην πλευρά της ελληνικής ομά-
δας, ενόσω τα ποσοστά στα 
δίποντα (8/29 - 27.6%) παρέμε-
ναν απογοητευτικά.
Από εκεί και πέρα, το παιχνίδι 
απέκτησε διαδικαστικό χαρα-
κτήρα, δεδομένου πως οι παί-
κτες του Ίσραελ Γκονθάλεθ δεν 
έδωσαν το παραμικρό δικαί-
ωμα να αμφισβητηθεί η υπε-
ροχή τους. 
Η διαφορά παρέμεινε αρκετά 
μακριά από το σημείο που ο 
Παναθηναϊκός θα μπορούσε 
να αισθανθεί ότι... μπορεί να 
κάνει κάτι ουσιαστικό, τα δίπο-
ντα συνέχισαν να αποτελούν 
πρόβλημα και κάπως έτσι προ-
έκυψε η δεύτερη ήττα σε τρεις 
αγώνες στην EuroLeague για το 
2022/23.
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