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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

«Παντα νικαει 
το δικιο!

Μια μερα θα νικησει 
ο ανθρωπος.

Μια μερα η λευτερια 
θα νικησει τον 

πολεμο.
Μια μερα θα 

νικησουμε για 
παντα.»

Γιάννης Ρίτσος
1940

ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Να είστε όλοι καλά με υγεία και να γιορτάσετε 

όσο μπορείτε την εθνική μας επέτειο.

Αυτό που πραγματικά εύχομαι από την καρδιά μου ως Έλληνας, 
όπως εσείς, να πάρετε την ώρα και να πείτε στα παιδιά 

και στα εγγόνια σας όπως καλύτερα μπορεί ο κάθε γονιός, 
γιαγιά, παππούς, την σημασία αυτής της εθνικής εορτής, 

τι έγινε, γιατί έγινε και πως βγήκε το θρυλικό «ΟΧΙ».
Καλοί μου αναγνώστες, ειδικά οι προχωρημένης ηλικίας 

είμαστε ένας λαός με τεράστια ιστορία και σχεδόν οι μισοί 
από εμάς διασκορπισμένοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. 
Μην αφήνουμε την ευκαιρία να διαιωνίζουμε την ιστορία μας. 

ΕΧΟΥΜΕ ΙΕΡΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.
Οι καιροί αλλάζουν και πρέπει μέσω των παιδιών μας να 

διαιωνίζουμε αυτήν την ιστορία.
ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Ανδρέας Πάτσης: «Ηθικοί 
αλλά και νομικοί οι λόγοι» για 
την αποπομπή του από τη ΝΔ 

Μαρία Κάλλας: Πότε θα ανοίξει και τί θα περιέχει το νέο μουσείο αφιερωμένο στην κορυφαία ντίβα της 
όπερας 

Φράιμπουργκ - Ολυμπιακός 
1-1: Εκτός Ευρώπης οι 
ερυθρόλευκοι, πάλι γκολ 
στις καθυστερήσεις

ΕΜΠ-28η Οκτωβρίου: Η 
συμβολή του Πολυτεχνείου 
στο Έπος του 1940
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Μήνυμα Μητσοτάκη σε Τουρκία από το Καλπάκι: «Το ΟΧΙ αποτελεί 
εθνική μας θέση» 

Ν
έο μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καλ-
πάκι Ιωαννίνων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μη-
τσοτάκης σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι το «Ο-
ΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου 1940 έρχεται από μα-

κριά και πηγαίνει μακριά.
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του 
με αφορμή την 82η επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ανέφερε 
ότι το Καλπάκι Ιωαννίνων αποτελεί σύμβολο που εκπέμπει 
παγκόσμιες αξίες, αξίες που δεν εγκλωβίζονται στο χθες 
αλλά ανανεώνονται στο χρόνο.
«Επιλέγω να αναδείξω την κινητήρια δύναμη που είναι πηγή 
κάθε θαύματος του ελληνισμού. Την αγάπη δηλαδή για την 
εθνική ανεξαρτησία που ενώνει τους πολίτες. Είναι πρου-
πόθεση της εθνικής μας ευημερίας» ανέφερε, ο πρωθυ-
πουργός.
Συνέχισε τονίζοντας πως το «ΟΧΙ» έρχεται από μακριά και 
πηγαίνει μακριά..
«Σήμερα απευθύνεται σε έναν άλλο εισβολέα. Στη Ρωσία 
που καταπατά το διεθνές δίκαιο, το απαραβίαστο των συνό-
ρων και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και ανάβει μία 
διπλή φωτιά στην Ευρώπη προκαλώντας αίμα στα μέτωπα 
με τα όπλα και αποζητώντας αστάθεια στις δυτικές κοινω-
νίες με μοχλό την ακρίβεια» ανέφερε ο Πρωθυπουργός.
Συνεχίζοντας έστειλε μήνυμα και προς την Τουρκία.
«Το ΟΧΙ αποτελεί εθνική μας θέση απέναντι σε κάθε επι-
βουλή. Ειδικά όταν προέρχονται από χώρες που όσο υψώ-
νουν την ρητορική τους τόσο βυθίζονται στην απομόνωση. 
Τα τρία αυτά γράμματα απευθύνονται σε όσους προκαλούν 
και απειλούν. Η άλλη όψη του ελληνικού όχι είναι το ναι στη 
σταθερότητα και τη συνεργασία. Οι θέσεις μας είναι στα-
θερές.. Στην επιθετικότητα αντιτάσσουμε την ετοιμότητα. 
Τα επιχειρήματα μας βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και το 
δίκαιο της θάλασσας» υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, ο Πρωθυπουργός παρακο-
λούθησε την επιμνημόσυνη δέηση, κατέθεσε στεφάνι στο 
Μνημείο του Μαχητή και άναψε ένα κερί προς τιμήν των 167 
πεσόντων στρατιωτών τα λείψανα των οποίων φυλάσσονται 
στο οστεοφυλάκιο του Μνημείου.
Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Αισθάνομαι 
ειλικρινά συγκινημένος που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας σε 
αυτόν τον τόπο που τον αρδεύει η Ιστορία, στα βήματα του 
Βασιλιά Πύρρου, στο δρόμο του προς τη Ρώμη, αλλά και 
απέναντι από τις κορυφές που πριν από 82 χρόνια το «ΟΧΙ» 
στον φασισμό και στον ξένο εισβολέα γράφτηκε με αίμα και 
θρίαμβο.
Εδώ, οι δυνάμεις της ελευθερίας πέτυχαν την πρώτη τους 
νίκη κατά του Άξονα. Το Καλπάκι συνεπώς αποτελεί σύμ-
βολο που διαπερνά τα σύνορα και τους καιρούς, εκπέμπο-

ντας από την Ελλάδα αξίες παγκόσμιες που δεν φυλακίζο-
νται στο χθες, αλλά αντίθετα ανανεώνονται συνέχεια μέσα 
στο χρόνο.
Είμαστε, κύριε Δήμαρχε, όλοι πολύ χαρούμενοι που φέτος 
τα Καλπάκεια επιστρέφουν ύστερα από τους περιορισμούς 
της πανδημίας. Θα τιμήσουμε έτσι όπως πρέπει, όπως τους 
αρμόζει, τους μαχητές της 8ης Μεραρχίας που τον Οκτώ-
βριο του 1940 έδωσαν -σε αυτά εδώ τα βουνά- τις πρώτες 
μάχες, κρατώντας και απωθώντας τις επίμονες επιθέσεις του 
στρατού του Μουσολίνι, διαμορφώνοντας, όμως, ταυτό-
χρονα ένα μοναδικό υπόδειγμα πολεμικής αρετής και ετοι-
μότητας, ατόφιου πατριωτισμού και πίστης στην ελευθερία. 
Πάνω απ΄ όλα, όμως, ένα υπόδειγμα εθνικής ενότητας και 
συλλογικής δράσης.
Γιατί μπορεί η οξυδέρκεια και οι χειρισμοί του Στρατηγού 
Κατσιμήτρου, που μάλιστα επέμεινε να εκδηλωθεί εδώ η 
πρώτη αντίσταση, να έφεραν τελικά τη νίκη, όμως όλους 
τους προηγούμενους μήνες οι Ηπειρώτες είχαν μεριμνή-
σει να οχυρώσουν την περιοχή υπό την καθοδήγηση του 
Συνταγματάρχη Μαυρογιάννη.
Άλλοι, πολύ πιο ειδικοί από εμένα, έχουν μιλήσει, ασφα-
λώς, πολύ εκτενέστερα για το πολεμικό θαύμα που κατα-
γράφηκε σε τούτα εδώ τα χώματα. Προσωπικά επιλέγω να 

αναδείξω την κινητήρια δύναμη που είναι και πηγή κάθε 
θαύματος του ελληνισμού. Την αγάπη, δηλαδή, για την 
εθνική μας ανεξαρτησία, που ενώνει λαό και ένοπλες δυνά-
μεις, αλλά ενώνει και τους πολίτες μεταξύ μας.
Γιατί αυτή είναι προϋπόθεση της κοινής μας ευημερίας. 
Μπροστά της κάθε άλλη διαφορά μικραίνει. Κι όταν απει-
λείται, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ενώνονται και μεγαλουρ-
γούν. Αυτό ακριβώς έγινε εδώ πριν από 82 χρόνια.
Και δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι σε αυτά τα μέρη 
«έδρευε» από τις ταραγμένες δεκαετίες του ’20 και του 
’30 ένας πειθαρχικός ουλαμός στρατευμένων ποινικών 
και πολιτικών κρατουμένων, δείγμα του διχασμού και του 
αυταρχισμού εκείνης της εποχής. Κι όμως, ο άνεμος της 
πατριωτικής ενότητας του ’40 παρέσυρε διαφορές και λάθη, 
φέρνοντας όλους τους Έλληνες δίπλα-δίπλα στα χαρακώ-
ματα κατά των Ιταλών, μετά στην εποποιία της εθνικής αντί-
στασης, για να μας διχάσει μετά και πάλι ο εμφύλιος.
Ανάμεσα στα άλλα, λοιπόν, το Καλπάκι προβάλλει και ως 
τόπος που ανατέλλει στην πράξη η νικηφόρα εθνική συμ-
φιλίωση. Αυτό το «ΟΧΙ» που είναι χαραγμένο στην πλαγιά 
του Προφήτη Ηλία έρχεται από μακριά και πηγαίνει μακριά, 
συνοδεύοντας την Ιστορία μας.
Έτσι, σήμερα, απευθύνεται και σε έναν άλλον εισβολέα, στη 
Ρωσία που καταπατά το Διεθνές Δίκαιο, το απαραβίαστο 
των συνόρων και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Και ανά-
βει έτσι μια διπλή φωτιά στην Ευρώπη, προκαλώντας αίμα 
στα μέτωπα με τα όπλα και αποζητώντας αστάθεια στις δυτι-
κές κοινωνίες με μοχλό την ακρίβεια.
Αλλά και κάτι ακόμα, προβάλλοντας ένα αυταρχικό τετε-
λεσμένο ως πρότυπο μίμησης άλλων ταραξιών, πιθανώς 
και εδώ στη γειτονιά μας. Να γιατί λοιπόν η Ουκρανία μας 
αφορά και γιατί στις πεδιάδες της δίνονται ανάλογες μάχες 
με εκείνες του 1940 στα βουνά των Ιωαννίνων και γιατί το 
«ΟΧΙ» αποτελεί την εθνική μας θέση απέναντι σε κάθε επι-
βολή.
Ειδικά όταν προέρχεται από χώρες που όσο υψώνουν τη 
ρητορική τους, τόσο βυθίζονται στη δική τους απομόνωση. 
Όπως είπα, όμως, τα τρία αυτά γράμματα απαντούν μόνο σε 
όσους απειλούν και δεν προκαλούν αλλά προσκαλούν στο 
δρόμο της νομιμότητας, στο δρόμο της ειρήνης. Γι΄ αυτό και 
η άλλη όψη του ελληνικού «ΟΧΙ» είναι το «ΝΑΙ» στη σταθε-
ρότητα και τη συνεργασία.
Από την πλευρά μας, λοιπόν, οι θέσεις μας είναι σταθε-
ρές: στην επιθετικότητα αντιτάσσουμε την ετοιμότητα. Τα 
επιχειρήματά μας βασίζονται στο Διεθνές Δίκαιο και στο 
Δίκαιο της Θάλασσας. Και ασφαλώς την αμυντική μας επα-
γρύπνηση και τη διπλωματική μας θωράκιση που μας προ-
σφέρουν οι ισχυρές μας συμμαχίες.

Ο πρωθυπουργός κατέθεσε 
στεφάνι στο Μνημείο του 
Μαχητή και παρακολούθησε την 
αναπαράσταση της Μάχης του 
Καλπακίου
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Σ
υνάντηση πραγματοποίησε το με-
σημέρι της Τρίτης 25 Οκτωβρίου 
2022 ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
κ. κ. Βαρθολομαίος με τον Βασιλιά 

Κάρολο Γ’ στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.
Κατά τη διάρκεια της ημίωρης κατ’ ιδίαν 
συνάντησής τους, ο Προκαθήμενος της 
Ορθοδοξίας εξέφρασε για άλλη μια φορά 
τα συλλυπητήριά του για το θάνατο της 
Μητέρας του Βασιλιά, Βασίλισσας Ελι-
σάβετ Β’ καθώς και τις προσευχές και τις 
ευχές του εκ μέρους της Μητέρας Εκκλη-
σίας για μια επιτυχημένη και καρποφόρα 
βασιλεία. Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε επί-
σης στους εορτασμούς της Εκατονταετηρί-
δας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρετανίας.

Επίσης, κατά τη συνάντησή τους ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης και ο Βασιλιάς Κάρο-
λος αναφέρθηκαν και σε άλλα θέματα 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Στο τέλος της συνάντησης, ο Οικουμενι-
κός Πατριάρχης σύστησε και τα μέλη της 
Πατριαρχικής αντιπροσωπείας που τον 
συνοδεύουν, τον Αρχιεπίσκοπο Θυατεί-
ρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτα, τον 
Μητροπολίτη Λαοδικείας κ. Θεοδώρητο 
και τον Μητροπολίτη Βελγίου κ. Αθηνα-
γόρα.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο 
Ιωάννης Ραπτάκης, Πρέσβης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο  
Matthew Lodge, Πρέσβης του Ηνωμένου 
Βασίλειου στην Ελλάδα.

Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη 
με το Βασιλιά Κάρολο

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 
1940 στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο

Μ
ε μια σημαντική ομιλία του 
πρύτανη του ΕΜΠ Ανδρέα 
Μπουντουβή και τον πανηγυ-
ρικό της ημέρας από τον Δη-

μήτρη Καρώνη, Καθηγητή της Σχολής Χη-
μικών Μηχανικών του ΕΜΠ, με τίτλο:«Α-
νεφοδιασμός και Υποστήριξη: O ρόλος 
της επιμελητείας κατά τη διάρκεια του πο-
λέμου» έγινε ο επίσημος εορτασμός της 
82ης εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρί-
ου 1940 χθες στην Πολυτεχνειούπολη Ζω-
γράφου.
Ο κ. Μπουντουβής αφού επισήμανε ότι 
δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός γιατί 
«η πανδημία μας τριγυρίζει και συγκεκρι-
μένα δύο Κοσμήτορες, τώρα που μιλάμε, 
είναι σε ανάρρωση», αναφέρθηκε στο 
ΟΧΙ της Ελλάδας απέναντι 
στον άξονα φασισμού-να-
ζισμού που οδήγησε στο 
έπος του Αλβανικού μετώ-
που και σηματοδότησε την 
είσοδο της χώρας στον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
και στα 100 χρόνια από 
τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή. «Η διαπίστωση 
«από την καταστροφή του 
1922 στο έπος του 1940», τόνισε, «μας 
στέλνει στη συνταρακτική περίοδο του 
μεσοπολέμου για την αναζήτηση της κατα-
νόησης που για να επιτευχθεί προϋποθέ-
τει την αποφυγή της αγιοποίησης και της 
δαιμονοποίησης προσώπων και καταστά-
σεων τόσο από ιστορικούς όσο και από 
αναγνώστες».
Ακολούθως, διηγήθηκε ιδιαίτερα παρα-
στατικά σε μια προσωπική του εμπειρία 
κατά την επίσκεψη στο οχυρό Λίσσε, ένα 
από τα 21 οχυρά της επονομαζόμενης 
γραμμής Μεταξά που είχε οικοδομηθεί για 
την από βορρά προστασία των ελληνικών 
συνόρων.
«Εκεί άκουσα από τον ξεναγό, ταγματάρχη 
του ελληνικού στρατού, τόνισε, την ανα-
φορά στη σημαντική συμβολή του ΕΜΠ 
στην αποτελεσματικότητα της οχύρωσης 
με την τεχνογνωσία του στο κρίσιμο υλικό 
των οχυρών, το τσιμέντο. Και απόρησα 
γιατί δεν είχα ακούσει ή διαβάσει ποτέ και 
πουθενά γι’ αυτή τη συνεισφορά του ΕΜΠ. 

Και έψαξα κι ακόμη ψάχνω για πηγές πλη-
ροφορίας. Το μόνο που έχω καταφέρει να 
βρω είναι ένα άρθρο του Θεοδόση Τάσιου 
στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), Τεύχος 2189, 4 
Μαρτίου 2002.
Πριν από αυτό και μετά από αυτό τίποτε. 
Eπικεφαλίδα του άρθρου: «Ελληνικά 
χέρια, ελληνικά λεφτά, ελληνική διευθυ-
ντική οργάνωση κι ελληνική τεχνογνωσία, 
κατασκεύασαν ένα μέγιστο τεχνικό έργο: 
Την οχύρωση των Βορείων Συνόρων της 
Χώρας»». Διαβάστε το πλήρες κείμενο της 
ομιλίας του κ. Μπουντουβή εδώ:
Ακολούθησε η ομιλία του καθηγητή Δ. 
Καρώνη με θέμα τον ρόλο της Επιμελη-
τείας στον ανεφοδιασμό και την υποστή-
ριξη κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με καλλιτε-
χνικό πρόγραμμα από τη χορωδία του 
ΕΜΠ και την ανάκρουση του Εθνικού 
Ύμνου

Το Μετσόβιο Πο-
λ υ τ ε χ ν ε ί ο  1 o 
σ την Ελλάδα - 
Στην  422η θέ -
ση στον κόσμο 
στην κατάταξη QS 
World University 
Rankings 2023
Στην παγκόσμια κατά-
ταξη των πανεπισ τη-

μίων QS World University Rankings 2023, 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κατα-
τάσσεται στη θέση 422 και στη θέση 45 
μεταξύ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων 
στην περιοχή Engineering and Technology.
To ΕΜΠ κατέχει την 1η θέση μεταξύ των 
ελληνικών πανεπιστημίων και ακολου-
θούν: Πανεπιστήμιο Κρήτης (στην περιοχή 
591-600), ΕΚΠΑ (601-650), ΑΠΘ (651-700), 
Πανεπιστήμιο Πατρών (801-1000), ΟΠΑ 
(1001-1200).
Όπως λέει ο πρύτανης Ανδρέας Γ. Μπου-
ντουβής «Η πορεία του ΕΜΠ στην παγκό-
σμια κατάταξη είναι ανοδική, δεδομένου 
ότι το 2020 ήταν στη θέση 454. Tα κριτήρια 
αξιολόγησης στην κατάταξη του QS είναι 
τα εξής: Academic reputation, Employer 
reputation, Faculty/student ratio, Citations 
per faculty, International student ratio & 
International faculty ratio. Δεδομένων των 
κριτηρίων, η θέση του ΕΜΠ έχει σημαντικά 
περιθώρια βελτίωσης με ενίσχυση της διε-
θνοποίησης και της εξωστρέφειάς του».

ΕΜΠ-28η Οκτωβρίου: Η συμβολή του 
Πολυτεχνείου στο Έπος του 1940 
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Η εμπλοκή του σε «κόκκινα δάνεια», η αμοιβή από τα ΕΛΤΑ και οι εταιρίες στο εξωτερικό οδήγησαν στη 
διαγραφή του βουλευτή Γρεβενών από την ΚΟ της ΝΔ - Πολλά ερωτήματα για τους διάτρητους ελέγχους 
της Επιτροπής «Πόθεν Έσχες»

Γ
ια ηθικούς αλλά και νομικούς λό-
γους αποπέμφθηκε από τη γαλάζια 
Κοινοβουλευτική Ομάδα ο βου-
λευτής Γρεβενών Ανδρέας Πάτσης, 

ο οποίος αναμένεται να βρεθεί αντιμέτω-
πος και με τη νομοθεσία για το «πόθεν έ-
σχες», καθώς οι επαγγελματικές δραστη-
ριότητές του φαίνεται να μη συνάδουν με 
την ιδιότητα του μέλους του Κοινοβουλί-
ου που κατέχει από τον Ιούλιο του 2019.
Αρμόδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η 
κυβέρνηση κινήθηκε με ταχύτητα ζητώ-
ντας άμεσα εξηγήσεις από τον βουλευτή 
μόλις καταγγέλθηκε ότι ήταν ιδιοκτήτης 
εισπρακτικής εταιρείας που είχε αγορά-
σει “κόκκινα δάνεια”, ενώ το νομικό του 
γραφείο είχε συνάψει σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών προς τα ΕΛΤΑ, κάτι που δεν 
είναι επιτρεπτό για εκλεγμένους βουλευ-
τές αφού πρόκειται για επιχείρηση του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα.
«Και μόνον η εμπλοκή ενός εν ενερ-
γεία βουλευτή σε υποθέσεις πλειστηρι-
ασμών, είναι ένα ηθικό παραστράτημα 
που δεν μπορούσε να παραβλεφθεί», 
δήλωναν κυβερνητικές πηγές για να 
δικαιολογήσουν την κλήση σε απολο-
γία που έγινε με οδηγία του Μεγάρου 
Μαξίμου μόλις είδαν το φως της δημοσι-
ότητας οι καταγγελίες κατά του βουλευτή 
Γρεβενών που διατυπώθηκαν από το 
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Επιπλέον, κατά πληροφορίες, ο κ. 
Πάτσης εμφανίζεται να μετέχει σε εται-
ρείες με έδρα στο εξωτερικό, κάτι που 
απαγορεύεται ρητώς από τη νομοθεσία 
για το “πόθεν έσχες”. Ο ίδιος τόσο στη 
διαδικασία των εξηγήσεων που κλήθηκε 
να δώσει όσο και σε δημόσιες δηλώ-
σεις του δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι 
όλα αυτά τα είχε περιλάβει στις δηλώσεις 
περιουσιακής κατάστασης που υπέβαλε 
στη Βουλή, χωρίς κανείς να του επισημά-
νει ότι είχε προβεί σε επιλήψιμες πράξεις.
Χωρίς να αποτελεί άλλοθι για τον βου-
λευτή, καθώς “άγνοια νόμου δεν επιτρέ-
πεται” για κανέναν πολίτη, πόσω μάλλον 
για έναν νομικό και μέλος του Κοινοβου-
λίου, η υπόθεση ανέδειξε με τον πλέον 
πανηγυρικό τρόπο τις διάτρητες προβλέ-
ψεις του θεσμοθετημένου ελέγχου της 

περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών 
προσώπων.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα μέλη της 
αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου είναι εκτε-
θειμένα εφόσον όντως ο κ. Πάτσης, 
όπως ισχυρίζεται, είχε περιλάβει τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητά του στις 
δηλώσεις του, με την κυνική, μάλιστα, 
προσθήκη ότι αν του είχε επισημανθεί 
ότι υπήρχε ασυμβίβαστο θα είχε μεταβι-
βάσει τις εταιρείες του σε συγγενικό του 
πρόσωπο…
Το “θέμα Πάτση” συζητήθηκε στον 
“πρωινό καφέ” που έγινε την Τρίτη στο 
Μέγαρο Μαξίμου και ο πρωθυπουρ-

γός έδωσε οδηγία να κληθεί για εξηγή-
σεις από τον γραμματέα της Κ.Ο. της ΝΔ 
Ιωάννη Μπούγα. Η διαγραφή του βου-
λευτή κατέστη αναπόφευκτη μετά τα όσα 
διημείφθησαν στη συνάντηση Μπούγα - 
Πάτση που ακολούθησε.
Έτσι, αφού ενημερώθηκε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης, εξεδόθη αμέσως μετά 
από το Μέγαρο Μαξίμου μια λιτή αλλά 
και εύγλωττη ανακοίνωση που ανέφερε 
τα εξής: “Οι εξηγήσεις του βουλευτή 
Ανδρέα Πάτση για επαγγελματικές του 
δραστηριότητες, που δεν συνάδουν με 
την ιδιότητα του βουλευτή και τις αρχές 
της Νέας Δημοκρατίας, δεν κρίθηκαν 
επαρκείς. Κατόπιν τούτου, με απόφαση 
του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη ο βουλευτής Γρεβενών Ανδρέας 
Πάτσης, τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας της ΝΔ”.

Μένει (ανεξάρτητος) βουλευτής 
ο Πάτσης
Ο βουλευτής, πάντως, δεν έδειξε να… 
μεταμελείται μετά την καρατόμησή του 

και αντιθέτως έσπευσε να ανακοινώσει 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν 
προτίθεται να παραιτηθεί από την έδρα 
του. Απευθυνόμενος στους ψηφοφό-
ρους του, ανέφερε: «Αγαπητοί Γρεβε-
νιώτες και Γρεβενιώτισσες, παραμένω 
βουλευτής σας, ανεξάρτητος, σε λίγη 
ώρα θα ανεβεί δελτίο Τύπου από εμένα 
και από το κόμμα της Νέας Δημοκρα-
τίας με τις λεπτομέρειες». Και συμπλή-
ρωσε: «Μέχρι τελευταίας στιγμής θα 
είμαι ο Ανδρέας που ξέρετε. Σας ευχα-
ριστώ θερμά».

Έκπτωση από βουλευτικό αξί-
ωμα
Ωστόσο, ο κ. Πάτσης «κινδυνεύει» 
ούτως ή άλλως με έκπτωση από το βου-
λευτικό του αξίωμα καθώς η παράλ-
ληλη επαγγελματική του δραστηριότητα 
εκτός από τα ηθικά και νομικά ζητήματα 
που εγείρει φαίνεται ότι παραβιάζει και 
τις συνταγματικές υποχρεώσεις που 
ισχύουν για τους βουλευτές. Όπως έχει 
αποκαλυφθεί οι εταιρείες του κ. Πάτση 
έχουν συνάψει συμβάσεις με ΝΠΔΔ, 
εταιρείες ή οργανισμούς του Δημοσίου 
όπως με τα ΕΛΤΑ, νοσοκομεία κλπ.

Φυλακή τουλάχιστον 2 έτη
Πέραν όμως από τις συνταγματικές πρό-
νοιες που ενεργοποιούνται για την περί-
πτωση Πάτση, ο βουλευτής Γρεβενών 
φαίνεται ότι θα έρθει αντιμέτωπος και 
με τις βαρύτατες νομικές ευθύνες που 
προβλέπει η νομοθεσία για την συμμε-
τοχή πολιτικών προσώπων σε εξωχώ-
ριες εταιρείες.
Σύμφωνα με τον νόμο 3213 του 2003 
«Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής 
κατάστασης βουλευτών, δημόσιων 
λειτουργών…» όπως έχει τροποποιη-
θεί και ισχύει σήμερα: «Η κατά παρά-
βαση της παραγράφου 1 άμεση ή δια 
παρένθετου προσώπου συμμετοχή 
σε εταιρεία, που έχει έδρα στην αλλο-
δαπή τιμωρείται με φυλάκιση τουλά-
χιστον δύο (2) ετών και με χρηματική 
ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ 
έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) 
ευρώ»

Ανδρέας Πάτσης: «Ηθικοί αλλά και νομικοί οι 
λόγοι» για την αποπομπή του από τη ΝΔ 

Κληρονομιά Τράγκα: Η 
Μαρία Καρρά ερευνάται για 
30 εκατ. ευρώ αδήλωτα και 
12 αναληθή «πόθεν έσχες» 

Ο νέος φάκελος εστάλη στον αρμόδιο 
εισαγγελέα από την Αρχή Προστασίας 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 
Δραστηριότητες

Σ
το στόχαστρο των ερευνών από τις αρμόδιες αρ-
χές φαίνεται ότι έχει μπει για τα καλά η Μαρία 
Καρρά, αφού φέρεται να απέκρυψε εισοδήματα 
ύψους 30.000.000 ευρώ από το 2010 μέχρι και 

φέτος, ενώ ελέγχεται και για αναληθείς δηλώσεις πόθεν 
έσχες.
Ο νέος φάκελος, που αφορά αποκλειστικά την Μαρία 
Καρρά, εστάλη πριν λίγες ημέρες στον αρμόδιο εισαγγε-
λέα από την Αρχή Προστασίας Νομιμοποίησης Εσόδων 
από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, περιέχει ντοκουμέντα, έγγραφα και στοιχεία 
που «δένουν» τη συγκεκριμένη υπόθεση, σύμφωνα με 
την οποία, η χήρα του εκδότη-δημοσιογράφου Γιώργου 
Τράγκα κατέθετε επί σειρά ετών αναληθείς δηλώσεις 
πόθεν έσχες.
Τα στοιχεία της έρευνας, που φέρεται να επεκτάθηκε και 
σε χώρες του εξωτερικού, δείχνουν ότι η Μαρία Καρρά 
από το 2010 μέχρι και τώρα απέκρυψε συνολικά εισοδή-
ματα, ύψους 30.000.000 ευρώ.
Επίσης, σύμφωνα με τα λίγα στοιχεία που διαρρέουν, οι 
δηλώσεις πόθεν έσχες που είχε υποχρέωση να καταθέ-
τει ως δημοσιογράφος τα τελευταία 12 χρόνια, αποδει-
κνύονται, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, αναληθείς.
Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη στην υπόθεση της κλη-
ρονομιάς του Γιώργου Τράγκα με τα δεκάδες ακίνητα, 
τα εκατομμύρια των καταθέσεων σε χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα του εξωτερικού και τις θυρίδες με τις ράβδους 
χρυσού.
Πλέον, η υπόθεση παίρνει άλλη τροπή, αφού η Μαρία 
Καρρά είναι πλέον το κεντρικό πρόσωπο αυτού του κλη-
ρονομικού θρίλερ που ξεκίνησε στα τέλη του περασμέ-
νου χρόνου. Η συγκεκριμένη εξέλιξη επισκιάζει και τα 
όσα έγιναν γνωστά χθες το βράδυ, όταν κυκλοφόρησε η 
είδηση ότι η παραδόθηκε στους γιους του εκλιπόντος και 
τη χήρα του, η απογραφή της κληρονομιάς στο Ειρηνοδι-
κείο Αμαρουσίου.
Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, αφού η ειρηνοδίκης απλά διό-
ρισε έναν συμβολαιογράφο για να ξεκινήσει την απο-
γραφή των περιουσιακών στοιχείων που άφησε ο Γιώρ-
γος Τράγκας -διαδικασία που θα διαρκέσει για ένα 
εύλογο χρονικό διάστημα, μέχρι να απογραφούν τα 
πάντα και να ενημερωθούν οι τρεις κληρονόμοι.
Από αυτούς, ο Φρέντι Τράγκας έχει αποποιηθεί την κλη-
ρονομιά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Μονακό, ενώ ο 
αδερφός του Γιάννης και η Μαρία Καρρά έμειναν στο 
παιχνίδι.
Η τελευταία είναι πλέον βασική πρωταγωνίστρια μιας 
υπόθεσης που άφησε άφωνη την κοινή γνώμη, όταν έγι-
ναν σταδιακά τα αποκαλυπτήρια του εύρους της περιου-
σίας του Γιώργου Τράγκα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
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Η 
Άννα Κορακάκη διακρίθη-
κε στο πρόσφατο Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα -κατέκτησε το α-
σημένιο μετάλλιο στον τελικό 

των 10μ αεροβόλο πιστόλι- και εξασφά-
λισε τη συμμετοχή τους στους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες που θα λάβουν χώρα το 
2024 στο Παρίσι.
Ωστόσο, κατά την επιστροφή της στην 
πατρίδα δεν υπήρχε κάποιο μέσο ενη-
μέρωσης για να την υποδεχτεί και αυτό 
της άφησε πικρία, με αποτέλεσμα η ολυ-
μπιονίκης να στηλιτεύει το γεγονός μέσα 
από μια αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.
Η ανάρτησή της
«Πέντε σε αριθμό (όσοι και οι Ολυμπια-
κοί κύκλοι)… Τόσοι ήταν εκείνοι που μας 
υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο, κατά την 
άφιξή μας στην Ελλάδα από το Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα, απ’ όπου επιστρέ-
ψαμε και με μετάλλιο και με πρόκριση 
για τους ΟΑ «Παρίσι 2024».
Οι «λίγοι και καλοί» που λέει ο λαός 

μας, φίλοι, που ήταν ήδη εκεί, από τα 
πρώτα μου μετάλλια (και πριν από αυτά), 
ως μικρό κορίτσι. Είναι εκείνοι, που, θα 
σπρωχτούν άγαρμπα (ναι, κυριολεκτικά 
θα σπρωχτούν), αν επιστρέψω από τους 
επόμενους Ολυμπιακούς με ένα μετάλ-
λιο για τη χώρα.
Θα σπρωχτούν, εξαιτίας των -χωρίς 
υπερβολή- επιδρομικών διαθέσεων και 
«ληστρικών κινήτρων» δημοσιογρά-
φων, που με περισσό πάθος, θα κατη-
γορούν στην TV -με αφορμή το Ολυμπι-
ακό μετάλλιο- οτιδήποτε και οποιονδή-
ποτε άλλο «φταίει», που δεν προβάλ-
λονται «τα παιδιά που μας κάνουν τόσο 
περήφανους με τις τεράστιες διακρίσεις 
τους».
Κι όταν εγώ θα προσπεράσω τότε τα 
μικρόφωνα, και τρέξω στη μάνα μου, 
τη Νίκη, τον Ηλία, το Νίκο, την Έλενα, 
τον Βαγγέλη, το Θοδωρή και όοολους 
εσάς, θα είμαι «σνομπ». Δεν πειράζει, 
θα είμαι τουλάχιστον αληθινή, όπως 
πάντα».

επικαιρότητα

Κορακάκη: «Πέντε άνθρωποι μας 
υποδέχτηκαν – Όταν προσπεράσω τα 
μικρόφωνα θα είμαι σνομπ»

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Η 
σπάνια έξοδος στο κέντρο της 
Αθήνας με μέλη της οικογένειάς 
του

Πήγε για γεύμα στην «καρδιά» 
της Αθήνας - Περαστικοί 
αναγνώρισαν τον τέως βασιλιά 
και την πρώην βασίλισσα της 
Ισπανίας, Σοφία

Μ
ια σπάνια έξοδο, στο κέ-
ντρο της Αθήνας, πραγ-
ματοποιήσε την περα-
σμένη ε-

βδομάδα ο τέως βασι-
λιάς Κωνσταντίνος με 
μέλη της οικογένειάς 
του.
Ο τέως βασιλιάς Κων-
σταντίνος μαζί με τη 
σύζυγό του,  Άν να 
Μαρία, και τις αδελ-
φές του, την πρώην 
βασίλισσα της Ισπαν ίας, Σοφία, 
και την Ειρήνη, ευχαριστήθηκαν τη 
μεσημεριανή τους βόλτα στην «καρ-
διά» της πρωτεύουσας, την Τετάρτη 
19 Οκτωβρίου, 03.30 το μεσημέρι, 
σε γνωστό κεντρικό καφέ-εστιατό-
ριο της Αθήνας, όπως φαίνεται και 
στις φωτογραφίες του «Secret» των 
Παραπολιτικών.
Οι φωτογραφίες είναι από τη στιγμή 
που η βασιλική οικογένεια αποχω-
ρούσε από το γνωστό μαγαζί επί της 

Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου. 
Ηρεμοι, χαλαροί, μόλις είχαν γευμα-
τίσει και επέστρεφαν στην οικία τους. 
Είχαν επισκεφτεί το γνωστό εστια-
τόριο δύο ώρες νωρίτερα, περίπου 
στη 1.30 το μεσημέρι. Ηρεμοι, χαλα-
ροί, μόλις είχαν γευματίσει και επέ-
στρεφαν στην οικία τους. Είχαν επι-
σκεφτεί το γνωστό εστιατόριο δύο 
ώρες νωρίτερα, περίπου στη 1.30 το 

μεσημέρι.
Ο τέως, στο καρο-
τσάκι, με ριν ικούς 
καθετήρες, απαραί-
τητους για οξυγονο-
θεραπεία, μιλούσε 
ή ρ ε μ α  κα ι  σ τ α -
θερά σ τους οικεί-
ους του. Ολοι τους, 
σε μια ήσυχη γωνιά 

καφέ-εστιατορίου, ντυμένοι απλά 
και σικάτα, δίχως να τραβούν τα 
βλέμματα όσων έτυχαν να βρίσκο-
νται στο κέντρο εκείνη την ώρα. Γευ-
μάτισαν και αποχώρησαν. Βέβαια, 
ενώ διέσχιζαν την Ακαδημίας, ένα 
ζευγάρι τουριστών αναγνώρισε τη 
Σοφία και, ενθουσιασμένοι, έτρεξαν 
προς το μέρος της, προκειμένου να 
χαιρετήσουν την ίδια και τους συγγε-
νείς της. Ομοίως και ένας Ελληνας, ο 
οποίος αναγνώρισε τον τέως βασιλιά.

«Στην αρχή της καριέρας μου, 
όταν μου έκοβαν ένα τραγούδι 
από το πρόγραμμα μπορεί να 
έκλαιγα δύο μέρες» πρόσθεσε

Γ
ια τα πρώτα βήματα στην κα-
ριέρα του ως τραγουδιστής 
αλλά και τον «πόλεμο» που 
δέχεται το λαϊκό τραγούδι μί-

λησε ο Στέλιος Διονυσίου.
Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα 
της εκπομπής «Ελένη» ο Στέλιος Διο-
νυσίου αποκάλυψε ακόμη, ότι έχει 
δεχθεί πισώπλατες μαχαιριές και 
υπήρξε στιγμή που είχε σκεφτεί να 
τα παρατήσει.
«Δεν κοιμάμαι και ξυπνάω με το 
άγχος να κάνω ένα σουξέ. Κάνω 
καλά τη δουλειά μου και σαφώς 
βοηθάει και το όνομα μου» ανέφερε 
αρχικά και στη συνέχεια πρόσθεσε 

ότι: «Πολεμούν το λαϊκό τραγούδι 
και μου έχουν πει ευθέως ότι τα τρα-
γούδια μου δεν παίζονται επειδή 
έχουν μέσα μπουζούκι».
«Στην αρχή της καριέρας μου πλη-
γωνόμουν με το παραμικρό. Όταν 
μου έκοβαν ένα τραγούδι από το 
πρόγραμμα έκλαιγα δύο μέρες. Σκε-
φτόμουν να αποσυρθώ από το τρα-
γούδι. Κάποιοι μπροστά σου σε 
κάνουν Θεό ενώ σε μαχαιρώνουν 
πισώπλατα και σε βρίζουν» συνέ-
χισε.
Στην ερώτηση αν μοιάζει με τον 
πατέρα του, Στράτο Διονυσίου, είπε 
ότι ο «λόγος» του είναι «συμβό-
λαιο» σαν του πατέρα του. «Ο πατέ-
ρας μου με συμβούλευε να προσέχω 
τις παρέες μου και να μην μπλέξω. 
Ήθελε να ξέρει τα πάντα… που 
ήμουν και με ποιον» κατέληξε ο τρα-
γουδιστής.

Στέλιος Διονυσίου: Mου έχουν πει ότι δεν 
παίζουν τα τραγούδια μου, επειδή έχουν 
μέσα μπουζούκι



1128 Οκτωβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Στις 11 μονάδες καταγράφηκε και 
πάλι το προβάδισμα Μητσοτάκη - 
Θετικά αξιολογεί το 41% τα μέτρα για 
το ηλεκτρικό ρεύμα - Παραμένει η 
ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά

Σ
τις 7,5 μονάδες με αναγωγή επι των 
εγκύρων καταγράφει την διαφορά 
της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ η μέτρηση 
της Pulse που παρουσιάστηκε στο κε-

ντρικό δελτίο ειδήσεων του Skai. Η διαφο-
ρά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αλέξη 
Τσίπρα ως προς την καταλληλότητα για την 
πρωθυπουργία παρέμεινε σταθερή σε σχέ-
ση με τον Σεπτέμβριο - στις 11 μονάδες. Αμε-
τάβλητη και η παράσταση νίκης,  στις 30 μο-
νάδες υπέρ της Νέας Δημοκρατίας.
Σημειώνεται ότι όλα τα  κόμματα της Βουλής 
πλην ΚΚΕ εμφανίζουν απώλειες στην πρό-
θεση ψήφου - καθώς διαπι-
στώνεται μία μικρή αποσυ-
σπείρωση μετά από το ορι-
στικό ξεκαθάρισμα ότι οι 
εκλογές θα γίνουν στο τέλος 
της τετραετίας και η ατμό-
σφαιρα δεν έχει πλέον προ-
εκλογικά χαρακτηριστικά: 
η ΝΔ χάνει μία μονάδα, ο 
ΣΥΡΙΖΑ μισή όπως και το 
ΠΑΣΟΚ. Μισή μονάδα είναι το κέρδος του 
ΚΚΕ, ενώ απώλεια μισής μονάδας έχουν 
τόσο η Ελληνική Λύση, όσο και το ΜεΡΑ25, 
που μένει στο 2,5% και με την αναγωγή επί 
των εγκύρων. 
Στο 70% μετρήθηκε η συσπείρωση της ΝΔ 
και του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στο 65% εμφανίζεται 
η συπείρωση του ΠΑΣΟΚ, ενώ αυξήθηκε 
κατά μία μονάδα το ποσοστό των αναποφά-
σιστων.  Σημειώνεται ότι πάν από ένας στους 
τρεις ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, πάνω από 
4 στους 10 ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ  και 7 
στους δέκα ψηφοφόρους της ΝΔ επιθυμούν 
να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση από 
τις εθνικές κάλπες. 

Τα μέτρα για το ηλεκτρικό ρεύμα
Σημαντική αποδοχή της τάξης του 41% - 
χωρίς να είναι πλειοψηφική - καταγράφεται 
στα μέτρα στήριξης για το ηλεκτρικό ρεύμα 
και 37% για το φυσικό αέριο.Είναι ωστόσο 
ενδιαφέρον ότι τα μέτρα αυτά κρίνονταΙ ως 
θετικά τόσο από τους ψηφοφόρους της ΝΔ, 
όσο και τους ψηφοφόρους του Κινήματος 

Αλλαγής, ενώ από τον  ΣΥΡΙΖΑ μόνον οι δύο 
στους δέκα τα επικροτούν. 
Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες - ανεξαρτήτως 
της οικονομικής τους κατάστασης - δηλώ-
νουν ότι προβληματίζονται κυρίως για τα 
έξοδα για το ηλεκτρικό ρεύμα και τα τρό-
φιμα, παρότι η ανησυχία για τους λογαρια-
σμούς έχει υποχωρήσει σε σχέση με τον 
Σεπτέμβριο, ενώ έχει ανέβει εντυπωσιακά 
για τα έξοδα του σούπερ μάρκετ. Παράλ-
ληλα, αυξάνεται ο προβληματισμός για τις 
τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου θέρ-
μανσης. 

H ανησυχία για τα ελληνοτουρκι-
κά 
Το 51% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ανη-
συχεί για την στάση της Τουρκίας και τα 
ελληνοτουρκικά - πρόκειται για ένα ποσο-
στό υψηλό, αλλά ελαφρά μειωμένο σε 

σχέση με τον Σεπτέμβριο, 
καθώς έχουν λιγοστέψει 
το τελευταίο διάστημα οι 
προκλητικές δηλώσεις 
των Τοιύρκων αξιωμα-
τούχων, ενώ και η έξοδος 
του Oruc  Reis στην ανα-
τολική Μεσόγειο μέχρι 
στιγμής δεν συνοδεύτηκε 
από ένταση. 

Από τα υπόλοιπα ευρήματα της μέτρησης, 
άξια επισήμανσης είναι:
*Η σημαντική ανησυχία του κόσμου για τα 
ελληνοτουρκικά και την ένταση που διατηρεί 
σε υψηλά επίπεδα η Άγκυρα: το 73% ανησυ-
χεί από μέτρια έως πολύ, ενώ μόλις το 20% 
δεν φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη σημασία.
*Η αρνητική αξιολόγηση των κυβερνητικών 
μέτρων για την ακρίβεια, καθώς ξεπερνούν 
το 50% οι πολίτες που εκφράζουν δυσα-
ρέσκεια. Ωστόσο, αποδοχή της τάξης του 
41% καταγράφεται στα μέτρα στήριξης για 
το ηλεκτρικό ρεύμα και 37% για το φυσικό 
αέριο.
Οι πολίτες -ανεξαρτήτως της οικονομικής 
τους κατάστασης- δηλώνουν ότι προβλη-
ματίζονται κυρίως για τα έξοδα για το ηλε-
κτρικό ρεύμα και τα τρόφιμα, παρότι η ανη-
συχία για τους λογαριασμούς έχει υποχω-
ρήσει σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, ενώ έχει 
ανέβει εντυπωσιακά για τα έξοδα του σού-
περ μάρκετ. Παράλληλα, αυξάνεται ο προ-
βληματισμός για τις τιμές των καυσίμων και 
του πετρελαίου θέρμανσης.

Δημοσκόπηση Pulse: Στις 7,5 
μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ, 
αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 
47% 

Θεσσαλονίκη: Αθλήτρια-πρότυπο η 
16χρονη Βεατρίκη που κέρδισε τις 
εντυπώσεις στην παρέλαση 

Μ
ια εξαιρετική αθλήτρια, πρό-
τυπο για όλους τους συνα-
θλητές της, είναι η 16χρονη 
Βεατρίκη Ντούγκου, με κα-

ταγωγή από την Κένυα, που παρέλασε για 
πρώτη φορά σήμερα με το σχολείο της 
στη Θεσσαλονίκη και κέρδισε τις εντυ-
πώσεις.
Όπως ανέφερε στο protothema.gr, ο 
προπονητής της στον Αθλητικό Σύλλογο 
“Ρήγας”, Λάζαρος Τοσίδης, η 16χρονη 
μαθήτρια και αθλήτρια του στίβου αποτε-
λεί ένα πρότυπο για όλους του συναθλη-
τές της, ενώ τον τελευταίο χρόνο εκπρο-
σωπεί την χώρα μας στα ευρωπαϊκά πρω-
ταθλήματα.
«Προπονείται μαζί μου τα τελευταία 
πέντε χρόνια και τον τελευταίο ένα χρόνο 
εκπροσωπεί και την χώρα μας με την 
Εθνική Ομάδα του στίβου. Είναι μια πάρα 
πολύ καλή αθλήτρια που έχει εξαιρε-
τικό χαρακτήρα στο σχολείο της και στον 
αθλητισμό. Αγωνίζεται καθημερινά και 
κάνει πολύ καλά τα πράγματα που αγα-
πάει», τονίζει ο κ. Τοσίδης.
Η 16χρονη αθλήτρια έτρεχε μέχρι πέρυσι 
σε αγώνες μετ’ εμποδίων, όμως φέτος 
αγωνίζεται στα 100-200 μέτρα καθώς 
οι επιδόσεις της είναι εξαιρετικές. «Είναι 
πολύ ανταγνωστικό το περιβάλλον σε 
αυτά τα αγωνίσματα και πλάθει χαρα-
κτήρες. Η Βεατρίκη κάνει περίπου οκτώ 
προπονήσεις την εβδομάδα, ενώ κάποιες 
ημέρες έχει διπλή προπόνηση, μία το 

πρωί πριν πάει στο σχολείο, στις 06.00, 
και μία το απόγευμα. Όσοι την ξέρουμε 
από πολύ μικρή ηλικία, γνωρίζουμε ότι 
είναι πολύ αφοσιωμένη σε αυτά που 
κάνει και σε αυτά που αγαπάει. Εγώ 
νιώθω πιο πολύ βοηθός της πάρα προ-
πονητής της, αφού κάποια άτομα, όπως 
είναι και η Βεατρίκη, είναι σαν να μπαί-
νουν στον «αυτόματο» και να πηγαίνουν 
από μόνα τους», τονίζει με υπερηφάνεια.
Μάλιστα ο κ. Τοσίδης, επισημαίνει για 
μία ακόμη φορά ότι η συγκεκριμένη 
αθλήτρια αποτελεί παράδειγμα και για 
τους υπόλοιπους αθλητές που προπο-
νεί, ενώ ξεκάθαρος στόχος της Βεατρί-
κης είναι κάθε χρόνο να βελτιώνεται και 
να τα πηγαίνει καλύτερα στο άθλημα που 
αγαπάει.
Σημειώνεται ότι ο πατέρας της Βεατρί-
κης Ντούγκου, είναι ο γνωστός καθηγη-
τής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, Σαμουήλ Ντούγκου. Ο πατέρας 
της έχει καταγωγή από την Κένυα, ενώ η 
μητέρα της είναι από την Ελλάδα.
«Ο μπαμπάς μου είναι από την Κένυα και 
η μητέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν η 
πρώτη φορά που έκανα παρέλαση και 
ήταν μια εξαιρετική εμπειρία με πάρα 
πολύ καλή οργάνωση» ανέφερε η ίδια 
μετά το τέλος της μαθητικής παρέλασης. 
Όπως τόνισε, μάλιστα, «νιώθω περή-
φανη για την πατρίδα μου και χαρά που 
εκπροσώπησα το σχολείο μου».
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καναδάς

Οι ανησυχίες για ύφεση κράτησαν 
χαμηλά την αύξηση επιτοκίων

Η 
Κεντρική Τράπεζα του 
Καναδά (BoC) αύξησε το 
επιτόκιο δανεισμού της 
κατά 0,50%, στο 3,75%.

Η κεντρική τράπεζα του Καναδά (BoC) 
προχώρησε την Τετάρτη σε αύξηση 
των βασικών της επιτοκίων με μικρό-
τερο εύρος από αυτό που ανέμεναν οι 
αναλυτές, εν μέσω των ανησυχιών για 
αύξηση του κινδύνου της ύφεσης λόγω 
της σύσφιξης της νομισματικής πολιτι-
κής των μεγάλων οικονομιών του κόσμο.
Η BoC αύξησε το επιτόκιο δανεισμού της 
κατά 0,50%, στο 3,75%, ενώ οι αναλυτές 
ανέμεναν μια αύξηση 0,75%, σύμφωνα με 
το Bloomberg.
Η αύξηση του 0,50% έρχεται ενώ τον 
Σεπτέμβριο η BoC είχε αυξήσει το επιτόκιο 
κατά 0,75% και κατά 1% τον Ιούλιο.
Όπως αναφέρει το Bloomberg, η κίνηση 
της BoC αναμένεται να εγείρει ερωτήματα 
για τις επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων 

άλλων κεντρικών τραπεζών, όπως των 
ΗΠΑ (Fed), σχετικά με το κατά πόσο πρέ-
πει να συνεχίσουν στις επιθετικές αυξήσεις 
των επιτοκίων με στόχο την καταπολέμηση 
των πληθωριστικών πιέσεων.
Η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής 
αυξάνει το κόστος δανεισμού για νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις, ενισχύοντας τις ανη-
συχίες για ύφεση στην οικονομία
Σημειώνεται πως αύριο, Πέμπτη, συνεδρι-
άζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που 
αναμένεται να αυξήσει τα βασικά επιτόκια 
της κατά 0,75%.
«Η τρέχουσα φάση σύσφιξης πλησιάζει 
στο τέλος της. Πλησιάζουμε, αλλά δεν 
είμαστε ακόμη εκεί», ανέφερε ο κεντρικός 
τραπεζίτης Τιφ Μάκλεμ στις δηλώσεις του.
Την ερχόμενη εβδομάδα, 1 και 2 Νοεμ-
βρίου, συνεδριάζει η Fed και αναμένε-
ται να ανακοινώσει με τη σειρά της μια 
αύξηση των βασικών της επιτοκίων κατά 
0,75%.

Οι μετανάστες αποτελούν σχεδόν 
το ένα τέταρτο του καναδικού 
πληθυσμού το 2021

Η 
τελευταία έκδοση των στοιχεί-
ων της απογραφής του 2021 δεί-
χνει ότι οι μετανάστες αποτελούν 
σχεδόν το ένα τέταρτο του συνό-

λου των ανθρώπων στον Καναδά και προ-
βλέπεται ότι θα αντιπροσωπεύουν το ένα 
τρίτο των ανθρώπων στη χώρα μέχρι το 
2041.
Η μετανάστευση αποτελεί πλέον το μεγα-
λύτερο μέρος του πληθυσμού μετά τη 
Συνομοσπονδία, με περισσότερους από 
8,3 εκατομμύρια ανθρώπους στη χώρα 
που ήταν, ή είχαν υπάρξει ποτέ, μετανά-
στης ή μόνιμος κάτοικος της χώρας.
Οι στατιστικές του Καναδά λένε ότι η μετα-
νάστευση είναι ο κύριος μοχλός της αύξη-
σης του πληθυσμού, εν μέρει λόγω της 
γήρανσης του πληθυσμού και των χαμη-
λών ποσοστών γονιμότητας στη χώρα.
Οι μετανάστες αποτέλεσαν επίσης τα τέσ-
σερα πέμπτα της αύξησης του εργατικού 
δυναμικού από το 2016 έως το 2021.

Παλαιότερα, η πλειοψηφία των μετανα-
στών στον Καναδά προερχόταν από την 
Ευρώπη, αλλά τώρα οι περισσότεροι μετα-
νάστες προέρχονται από την Ασία, συμπε-
ριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής. 
Ένας στους πέντε μετανάστες στον Καναδά 
γεννήθηκε στην Ινδία, καθιστώντας τον την 
κορυφαία χώρα γέννησης για τις πρόσφα-
τες αφίξεις.

`
Η χρήση της τράπεζας τροφίμων σε 
ολόκληρο τον Καναδά έφτασε σε 
υψηλό όλων των εποχών τον Μάρτιο

Ο αριθμός των ανθρώπων που 
χρησιμοποιούν τράπεζες τροφίμων 
σε όλη τη χώρα αυξήθηκε σε υψηλό 
όλων των εποχών νωρίτερα φέτος, 
με τον υψηλό πληθωρισμό και 
τα χαμηλά ποσοστά κοινωνικής 
πρόνοιας να αναφέρονται ως 
βασικοί παράγοντες στην άνοδο, 
σύμφωνα με μια νέα έκθεση της Food 
Banks Canada.

Η 
ετήσια έκθεση που δημοσιεύ-
θηκε την Πέμπτη ανέφερε ότι 
υπήρξαν σχεδόν 1,5 εκατομ-
μύριο επισκέψεις σε τράπεζες 

τροφίμων τον Μάρτιο, αριθμός που ήταν 
15% υψηλότερος από τον αριθμό των ε-
πισκέψεων τον ίδιο μήνα πέρυσι και 35% 
υψηλότερος από τις επισκέψεις τον Μάρ-
τιο του 2019, πριν από την χτύπημα παν-
δημίας.
Η έκθεση, η οποία 
εξέτασε σ τοιχεία 
από περισσότερες 
από 4.750 τράπε-
ζες τροφίμων και 
κοινοτικούς οργα-
νισμούς, ανέφερε 
ότι το αυξανόμενο 
κόστος των τροφί-
μων και της στέγα-
σης, καθώς και ο 
υψηλός πληθωρι-
σμός και τα χαμηλά 
ποσοσ τά κοινω-
ν ικής βοήθε ιας, 
συνέβαλαν στην αύξηση της χρήσης των 
τραπεζών τροφίμων.
Η Kirstin Beardsley, η διευθύνουσα σύμ-
βουλος της Food Banks Canada, χαρα-
κτήρισε τους αριθμούς «καταστροφι-
κούς».
«Αυτό που βλέπουμε είναι ο συνδυα-
σμός μακροπρόθεσμων επιπτώσεων σε 
ένα σπασμένο δίχτυ κοινωνικής ασφά-
λειας σε συνδυασμό με τ ις επιπτώ-
σεις του πληθωρισμού και του υψηλού 
κόστους που οδηγούν περισσότερους 
ανθρώπους να χρησιμοποιούν τράπε-
ζες τροφίμων από ποτέ στην ιστορία του 
Καναδά», είπε σε μια τηλεφωνική συνέ-
ντευξη.
«Πίσω από κάθε έναν από αυτούς τους 
αριθμούς κρύβεται ένα άτομο που 

παλεύει πάρα πολύ να τα βγάλει πέρα».
Ομάδες σταθερού εισοδήματος, όπως 
οι ηλικιωμένοι και οι εργαζόμενοι, αλλά 
άτομα με χαμηλό εισόδημα, όπως οι 
φοιτητές, έχουν πληγεί περισσότερο 
επειδή οι μισθοί τους δεν μπορούν να 
συμβαδίσουν με τον πληθωρισμό, είπε 
η  Beardsley.
Η έκθεση ανέφερε ότι περίπου 500.000 
πελάτες τραπεζών τροφίμων - περίπου 
το ένα τρίτο - είναι παιδιά, που αποτε-
λούν περίπου το 20 τοις εκατό του συνο-
λικού πληθυσμού της χώρας.
Η πείνα μεταξύ των παιδιών είναι ένα 
ζήτημα που μπορεί να έχει διαρκή αντί-
κτυπο, είπε η Beardsley.
«Αυτό είναι το μέλλον της χώρας μας, 
αυτοί θα είναι οι μελλοντικοί ηγέτες, οι 
επιστήμονες, οι καλλιτέχνες μας», είπε. 
«Όταν πηγαίνεις στο σχολείο πεινα-

σμένος, δεν μαθαί-
νεις, δεν εσ τ ιάζεις, 
δε ν προε τοιμάζ ε ις 
τον εαυτό σου για να 
ευδοκιμήσει».
Η Food Banks Canada 
ανέφερε ότι η επισι-
τ ισ τ ική ανασφάλεια 
είναι ιδιαίτερα τρο-
μερή σ τον Βόρε ιο 
Καναδά, ζητώντας την 
ανάπτυξη προσεγγί-
σεων με βάση την κοι-
νότητα σε αυτές τ ις 
περιοχές για την αντι-
μετώπιση του ζητήμα-

τος.
Η Beardsley χαρακτήρισε την έκθεση μια 
«κλήση αφύπνισης» που θα πρέπει να 
πυροδοτήσει κινήσεις για την αντιμε-
τώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας 
και των ζητημάτων που συμβάλλουν σε 
αυτήν.
Η έκθεση προτείνει μακροπρόθεσμες 
και βραχυπρόθεσμες λύσεις, συμπε-
ριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός 
καθολικού κατώτατου ελάχιστου εισο-
δήματος για τους Καναδούς χαμηλότε-
ρου εισοδήματος και της παροχής πιο 
προσιτών και υποβοηθούμενης από 
ενοικίαση κατοικιών. Προτείνει επίσης 
ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις στην 
ασφάλιση απασχόλησης και στα προ-
γράμματα Canada Workers Benefit.
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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.
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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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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Έ
ως το ένα τέταρτο των υπαλλήλων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης εξακολουθούν 
να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις αμοιβές τους λόγω του προβληματικού συ-
στήματος αμοιβών του Phoenix και η κυβέρνηση ενδέχεται να μην έχει χρόνο για να 
εισπράξει υπερπληρωμές.

Μια νέα έκθεση από τον γενικό ελεγκτή του Καναδά λέει ότι το 28 τοις εκατό των δημοσίων 
υπαλλήλων στη δειγματοληψία του είχαν σφάλματα στις αμοιβές τους, το οποίο είναι χαμη-
λότερο από 47 τοις εκατό που εκτιμάται ότι ήταν πέρυσι.
Εν τω μεταξύ, περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια σε υπερπληρωμές έγιναν σε 
περισσότερους από 100.000 υπαλλήλους, ορισμένες από τις οποίες χρονολογούνται περισ-
σότερο από τρία χρόνια. Εάν η κυβέρνηση δεν εισπράξει σύντομα αυτές τις υπερπληρωμές, 
λέει ο ελεγκτής, μπορεί να εξαντληθεί ο χρόνος για τη χρήση ορισμένων μηχανισμών ανά-
κτησης λόγω νομικών περιορισμών.
Το σύστημα Phoenix κυκλοφόρησε το 2016 και προοριζόταν να ενοποιήσει δεκάδες απαρ-
χαιωμένα συστήματα αμοιβών και να εξοικονομήσει εκατομμύρια στην κυβέρνηση κάθε 
χρόνο. Αντίθετα, οδήγησε σε μαζικές αναταραχές και κόστισε στην κυβέρνηση περισσότερα 
από 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Γενικός Ελεγκτής: Πρέπει 
να εισπραχθούν 500 εκατ. 
δολάρια από υπερπληρωμές σε 
δημόσιους υπαλλήλους

Ο Φορντ αναγκάστηκε 
να ανακαλέσει σχόλια 
που κατηγορούσαν τους 
Φιλελεύθερους ότι είναι «η 
πιο διεφθαρμένη πολιτικά 
κυβέρνηση» στην ιστορία

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ 
Φορντ αναγκάστηκε να αποσύρει 
ένα σχόλιο που έγινε στο νομοθετικό 
σώμα την Πέμπτη, αφού κατηγόρησε 
έναν Φιλελεύθερο βουλευτή ότι 
«κρυβόταν στο υπόγειό του» κατά τη 
διάρκεια μαζικών διαδηλώσεων στην 
Οτάβα και ότι ήταν μέρος της «πιο 
διεφθαρμένης πολιτικά κυβέρνησης» 
στην ιστορία της επαρχίας.

Ο
ι έντονες δηλώσεις του Ford ήρ-
θαν ως απάντηση σε μια σειρά 
ερωτήσεων από τον Φιλελεύ-
θερο επαρχιακό Βουλευτή John 

Fraser, ο οποίος διερεύνησε γιατί ο πρωθυ-
πουργός αρνήθηκε να συμμετάσχει στην 
έρευνα του νόμου έκτακτης ανάγκης που 
εξέταζε την εβδομαδιαία «κατάληψη» της 
Οττάβα από διαδηλωτές.
«Όπως είδε το κοινό, ήμουν εκεί έξω 
ασταμάτητα και μιλούσα 
στον κόσμο. Το μέλος (των 
Φιλελεύθερων) από την 
Οτάβα, κρυβόταν στο υπό-
γειό του», είπε ο Φορντ. 
Ωστόσο, τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης ισχυρίζο-
νται ότι ο πρωθυπουργός 
ήταν «αόρατος» όταν διε-
ρεύνησαν την αδράνειά 
του στις διαδηλώσεις του 
Φεβρουαρίου.
«Πρέπει να του υπενθυμίσω ότι ήταν 
μέρος της πιο διεφθαρμένης πολιτικά 
κυβέρνησης που έχει δει ποτέ αυτή η 
επαρχία», είπε ο Φορντ.
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της νομοθετικής 
συνέλευσης κάλεσε τον πρωθυπουργό να 
αποσύρει τα σχόλιά του. Ο Φορντ το παρα-
δέχτηκε καθώς καθόταν στη θέση του και 
είπε: «Η εγγραφή αποσύρθηκε». Τα σχό-
λιά του έρχονται ως απάντηση στο ότι ο 
Φρέιζερ ζήτησε από τον πρωθυπουργό 

να παραιτηθεί από το δικαστήριο της κλή-
τευσης για να εμφανιστεί στην έρευνα του 
νόμου περί έκτακτων περιστατικών.
Ο Φρέιζερ προέτρεψε τη Φορντ να «κάνει 
το σωστό» και να «αναλάβει την ευθύνη» 
καταθέτοντας στην Οτάβα.
Σε ευθυγράμμιση με τις παρατηρήσεις 
του την Τετάρτη, ο Ford ισχυρίστηκε ότι η 
έρευνα ήταν ένα ομοσπονδιακό ζήτημα, 
όχι ένα επαρχιακό.
«Δεν κατευθύνω την αστυνομία. Δεν 
κατευθύνω τη δημοτική αστυνομία. Δεν 
κατευθύνω την επαρχιακή αστυνομία και 
δεν κατευθύνω ποτέ το RCMP», είπε ο 
Ford.
Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό κατέ-
θεσε στην έρευνα την περασμένη εβδο-
μάδα και παραδέχτηκε ότι τα διαφορετικά 
επίπεδα διακυβέρνησης δεν ήταν πάντα 
στο ίδιο επίπεδο όταν επρόκειτο για την 
αντιμετώπιση των μαζικών διαδηλώσεων 

στην Οττάβα. Ο πρω-
θυπουργός του Οντά-
ριο απουσίαζε από 
την Περίοδο Ερωτή-
σεων στο Queen’s 
Park την Τρίτη, καθώς 
οι κλήσεις έγιναν όλο 
και πιο δυνατές για 
τον Φορντ να επιταχύ-
νει και να καταθέσει. 
«Είναι η ομοσπονδι-
ακή κυβέρνηση που 

θέσπισε τον ομοσπονδιακό νόμο έκτακτης 
ανάγκης. Είναι μια ομοσπονδιακή έρευνα», 
δήλωσε την Τρίτη ο αρχηγός της Κυβερνη-
τικής Βουλής, Paul Calandra.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Φορντ είπε 
στους δημοσιογράφους ότι δεν του ζητή-
θηκε να εμφανιστεί στην έρευνα, αλλά οι 
δικηγόροι της Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης 
Δημόσιας Τάξης λένε ότι ο πρωθυπουρ-
γός αρνήθηκε επανειλημμένα αιτήματα να 
εμφανιστεί οικειοθελώς.

Το εθνικό «πάγωμα» των 
πωλήσεων όπλων τίθεται σε ισχύ

Λ
ιγότερα όπλα σημαίνει ασφαλέστερες κοινότητες. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο η κυβέρνηση του Καναδά εφαρμόζει μερικά από τα ισχυρότερα μέτρα ελέγ-
χου των όπλων σε μια γενιά. Τα πιστόλια είναι το όπλο επιλογής στα περισσότερα 
εγκλήματα που σχετίζονται με πυροβόλα όπλα, γι’ αυτό ο περιορισμός του αριθ-

μού των όπλων είναι ένα κρίσιμο μέρος του σχεδίου  για την προστασία των Καναδών από 
την ένοπλη βία. Ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε ότι τίθεται σε ισχύ το εθνικό 
πάγωμα για την πώληση, την αγορά και τη μεταφορά όπλων. Από τώρα και στο εξής, οι 
άνθρωποι δεν μπορούν να αγοράσουν, να πουλήσουν ή να μεταφέρουν πιστόλια εντός του 
Καναδά και δεν μπορούν να φέρουν στη χώρα όπλα που αποκτήθηκαν πρόσφατα. Το εθνικό 
πάγωμα των όπλων ανακοινώθηκε για πρώτη φορά μαζί με το Bill C-21, τα ισχυρότερα μέτρα 
ελέγχου των όπλων σε περισσότερα από 40 χρόνια, τον Μάιο του 2022.  Το εθνικό πάγωμα 
των όπλων είναι μέρος του ολοκληρωμένου σχεδίου της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση 
της ένοπλης βίας. «Οι Καναδοί έχουν το δικαίωμα να αισθάνονται ασφαλείς στα σπίτια τους, 
στα σχολεία τους και στους χώρους λατρείας τους. Καθώς αυξάνεται η βία με τα όπλα σε όλο 
τον Καναδά, είναι καθήκον μας να αναλάβουμε επείγουσα δράση για να αφαιρέσουμε αυτά 
τα θανατηφόρα όπλα από τις κοινότητές μας. Σήμερα, κρατάμε περισσότερα όπλα έξω από 
τις κοινότητές μας και προστατεύουμε τα παιδιά μας», είπε ο Τριντό.
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Ε
νώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου, που 
συνεδριάζει στη Λευκωσία, εμφανίστηκαν 
σήμερα για πρώτη φορά οι τέσσερις κατηγο-
ρούμενοι στην ποινική υπόθεση, που αφορά 

τόσο στο ρεπορτάζ του δημοσιογραφικού δικτύου Al 
Jazeera, όσο και σε γεγονότα στο πλαίσιο των κατ’ ε-
ξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών 
και επιχειρηματιών, βάσει του πορίσματος που ετοί-
μασε η Επιτροπή Νικολάτου.
Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο πρώην Πρόε-
δρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Δημήτρης Συλ-
λούρης, ο πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χριστάκης 
Τζιοβάνη, ο δικηγόρος, Αντρέας Πιττάτζιης, και ο εκ 
των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας του κ. Τζιο-
βάνη, Αντώνης Αντωνίου.
Αρχικά, ο συνήγορος υπεράσπισης του Δημήτρη 
Συλλούρη, αφού διευκρίνισε ότι ο πελάτης του δεν 
εκπροσωπείται μόνο από τον ίδιο και οι πέντε δικηγό-
ροι που αναφέρθηκαν στον Τύπο προέρχονταν από το 
γραφείο του, πρόσθεσε ότι κατά το στάδιο της παρα-
πομπής είχε εγείρει τρία ζητήματα. Τόνισε ότι με επι-
στολή του στις 12 Σεπτεμβρίου στον Γενικό Εισαγγε-
λέα, είχε ζητήσει να μάθει εάν ο «αλλοδαπός» που 
αναφέρεται στις κατηγορίες 4 και 5 είναι υπαρκτό 
πρόσωπο, καθώς υπάρχουν άλλοι 7,2 δις πληθυσμού 

που μπορούν να περιγράφουν ως αλλοδαποί. Πρό-
σθεσε ότι πριν ένα μήνα, στις 26 Σεπτεμβρίου, είχε 
στείλει δεύτερη επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα, 
ζητώντας να μάθει εάν ο ίδιος και ο Βοηθός του συμ-
μετείχαν ως υπουργοί στη λήψη αποφάσεων για τα 
διαβατήρια, τα οποία αναφέρονται στις κατηγορίες 
1,2 και 3 με σκοπό να στοιχειοθετήσει την ένσταση.
Τόνισε όμως ότι δεν πήρε απάντηση, γι αυτό τον λόγο 
δεν μπόρεσε να συμβουλέψει το πελάτη του τι θα 
απαντήσει στις κατηγορίες. «Ζητώ ο πελάτης μου να 
μην απαντήσει σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε 
μια άλλη παρέμβασή του, σημείωσε ότι «δεν απαντά 
ο πελάτης μου αλλά διευκρινίζω ότι δηλώνει αθώος 
με μεγάλα γράμματα».
Λαμβάνοντας τον λόγο ο συνήγορος υπεράσπισης του 
Χριστάκη Τζιοβάνη, Γιώργος Παπαϊωάννου, συμφώ-
νησε με τον Τριανταφυλλίδη, ζητώντας επίσης χρόνο 
για να απαντήσει ο πελάτης του. Έθεσε επίσης ζήτημα 
για τον «αλλοδαπό», ενώ συμπλήρωσε ότι ζητάει 
αναβολή επειδή υπολείπεται μαρτυρικό υλικό.
Από την πλευρά του ο δικηγόρος, Αντρέας Πιττάτζιης, 
ο οποίος εκπροσωπεί τον εαυτό του, δήλωσε στο 
δικαστήριο ότι «συνιστά λαϊκή απαίτηση αυτή η υπό-
θεση να αρχίσει το συντομότερο. Ακόμα και αύριο 
προτίθεμαι να έρθω στο Δικαστήριο».

Δίκη Al Jazeera: Ήλθον, είδον και απήλθον- 
Πολλές ενστάσεις, καμιά απάντηση

Καρούσος:Η ανάπτυξη της μαρίνας στη 
Λάρνακα η μεγαλύτερη επένδυση σε Κύπρο

Τ
ο έργο της ενιαίας ανάπτυξης λιμανιού – 
μαρίνας στη Λάρνακα, με κόστος 1,2 δι-
σεκατομμύρια ευρώ, είναι η μεγαλύτερη 
ανάπτυξη που έγινε ποτέ στην Κύπρο, α-

νέφερε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Εργων Γιάννης Καρούσος, εκφράζοντας ικα-
νοποίηση από το γεγονός ότι ο επενδυτής προ-
χωρεί στην υλοποίηση της σύμβασης.
Σε χαιρετισμό του σε τελετή, το βράδυ της Τρί-
της, κατά την οποία η μαρίνα Λάρνακας άνοιξε τις 
πύλες της στο κοινό, ο κ.  Καρούσος αναφέρθηκε 
στην «ολοκληρωμένη τουριστική εμπειρία» και 
είπε πως για να γίνει αυτό θα πρέπει να δημιουρ-
γηθούν σημεία αναφοράς, υποδομές και εμπει-
ρίες.
«Ως Υπουργείο Μεταφορών είμαι περήφανος 
για ό,τι έχουμε πετύχει για τη Λάρνακα, μεταξύ 
των οποίων την μεγάλη ανάπτυξη του λιμανιού 
και της μαρίνας που είναι ένα έργο που θα αλλά-
ξει κατά πολύ τη πόλη του Ζήνωνα, ενώ η ανά-
πλαση ιδιαίτερα της μαρίνας, θα προσφέρει πολ-
λές εμπειρίες», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι το έργο της ενιαίας ανάπτυξης 
λιμανιού και μαρίνας της Λάρνακας είναι η μεγα-
λύτερη επένδυση που έχουμε στη Κύπρο αυτή 
τη στιγμή, μία επένδυση του 1,2 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ.
«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε ότι ο επεν-
δυτής προχωρεί στην υλοποίηση της σύμβα-
σης. Είμαστε τυχεροί που υπάρχουν τέτοιοι αξι-
όπιστοι επενδυτές και το να ανοίξει η μαρίνα της 
Λάρνακας για το κοινό, σημαίνει ότι σιγά-σιγά 
αρχίζει να υλοποιείται το μεγάλο αυτό όραμα για 
την πόλη» , είπε ο Υπουργός.
Πρόσθεσε ότι μεταξύ των έργων που έγιναν στην 
Λάρνακα είναι η ολοκλήρωση του Αρχαιολογι-
κού Μουσείου και η αναβάθμιση του δρόμου 
Λάρνακας – Δεκέλειας, ένα έργο που ζητούσε η 
τοπική κοινωνία εδώ και δεκαετίες.
Είπε ότι το Υπουργείο έβαλε και το δικό του λιθα-
ράκι στην μετακίνηση των πετρελαιοειδών από 
το παραλιακό μέτωπο ούτως ώστε να έχει και 
η Λάρνακα μια εξαιρετική προοπτική για ανά-
πτυξη.

Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης παρέ-
λαβε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την ετήσια έκθεση 
της ΡΑΕΚ για το 2021.
Επιδίδοντας την έκθεση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΡΑΕΚ κ. Ανδρέας Πουλλικκάς είπε, μεταξύ άλλων, 
ότι «το 2021 ήταν ένα ιδιόμορφο έτος. Με την ανάκαμψη από την 
πανδημία, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν, 
όπως και οι τιμές των δικαιωμάτων των εκπομπών θερμοκηπικών 
αερίων, για αυτό τον λόγο υπήρξε αύξηση στα τιμολόγια του ηλε-
κτρισμού.
Το 2022 ήταν πολύ πιο δύσκολο με τον πόλεμο στην Ουκρανία και 
πλέον η Ευρώπη βρίσκεται σε ενεργειακή κρίση και πιο συγκεκρι-
μένα σε κρίση φυσικού αερίου.
Εντούτοις στην Κύπρο, η εγκατεστημένη ισχύς των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας έχει αυξηθεί κατά πολύ, έχει διπλασιαστεί  σε 
σχέση με το 2018. Η εγκατεστημένη ισχύς σήμερα βρίσκεται στα 550 
μεγαβάτ και η συμβατική παραγωγή είναι στα 1500 μεγαβάτ».
Πρόσθεσε ότι αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στα επόμενα χρό-
νια η ισχύς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Είπε, ωστόσο, ότι «το ηλεκτρικό δίκτυο έχει σχεδόν φτάσει στα όρια 
του», σημειώνοντας ότι χρειάζονται αναβαθμίσεις υποσταθμών και 
γραμμών μεταφοράς για να μπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπενθύμισε ακόμα τη σχετική ρυθμι-
στική απόφαση της ΡΑΕΚ για επανασχεδιασμό του συστήματος, όπως 
και του συστήματος αποθήκευσης, για να γίνει αμφίδρομο και έξυ-
πνο, σημειώνοντας ότι τα συστήματα αποθήκευσης με τις ηλεκτρικές 
διασυνδέσεις με τη Ευρώπη είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, ο κ. Πουλλικ-
κάς είπε ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες.
Πρόσθεσε εξάλλου ότι οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν παρασύ-
ρει και τις τιμές πετρελαίου, σημειώνοντας ότι η ΡΑΕΚ παρακολου-
θεί τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα μέτρα που 
εισηγείται.
Τέλος, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το έντονο 
ενδιαφέρον του για το έργο που επιτελεί η ΡΑΕΚ. 
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τη 
ΡΑΕΚ για το έργο της και είπε, μεταξύ άλλων, ότι η τιμολογιακή πολι-
τική στην Κύπρο είναι καλύτερη από άλλων χωρών στην Ευρώπη, αν 
και το κόστος είναι υψηλό, σημειώνοντας ότι σημασία έχει να δούμε 
πώς επιταχύνεται η ελευθεροποίηση της αγοράς, και αυτό εξαρτά-
ται από την ενίσχυση ηλεκτρικού δικτύου και των αποθηκευτικών 
συστημάτων.
Επεσήμανε την ανάγκη επίσπευσης όλων όσων απαιτούνται και για 
την αδειοδότηση και για τα άλλα εργαλεία που θα συμβάλουν στη 
μείωση της τιμής και υπογράμμισε πως από πλευράς της η Κυβέρ-
νηση έχει μειώσει τη φορολογία στα καύσιμα.
Πρόσθεσε ότι η όλη προσπάθεια πρέπει να είναι η επικέντρωση στο 
πώς επιτυγχάνουμε να συμβάλουμε στην ανακούφιση των ευάλω-
των ομάδων και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται και το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο.
Αναφερόμενος στον Eurasia interconnector είπε ότι πρόκειται για 
επανάσταση που όταν υλοποιηθεί το 2027 θα σταματήσει την ενερ-
γειακή απομόνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα ενισχύσει τη 
θέση της Κύπρου σε σχέση με την Ευρώπη.
Τέλος εξέφρασε την πεποίθηση ότι μέσα από την άψογη  συνεργασία 
και αλληλοκατανόηση ΡΑΕΚ και ΑΗΚ θα υπάρξει επίσπευση για την 
ενίσχυση του δικτύου μεταφοράς.

Ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας παρέλαβε την 
ετήσια έκθεση της ΡΑΕΚ
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Την ανάγκη λήψης 
συγκεκριμένων αποφάσεων 
και μέτρων για να αλλάξουν 
προς το θετικότερο τα 
δεδομένα στον τομέα της 
Ασφάλειας και Υγείας 
στην εργασία, «για να μην 
θρηνούμε θύματα, για 
να μην ερχόμαστε με εκ 
των υστέρων αναλύσεις 
και εκθέσεις με το τι πήγε 
στραβά», εξέφρασε η 
ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα 
Χαραλάμπους σε ομιλία 
της στην εκδήλωση που 
διοργάνωσε η ΠΕΟ το 
απόγευμα της Τετάρτης με 
την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας για την Ασφάλεια 
και Υγεία, υπό το σύνθημα 
«Οι ζωές των εργαζομένων 
πάνω από τα κέρδη».

 

Σ
ύμφωνα με ανακοίνωση 
της ΠΕΟ, οι συμμετέχοντες 
στην εκδήλωση, αφού ε-
ξέφρασαν «τις έντονες α-

νησυχίες τους για την αρνητική 
πορεία στον τομέα της Ασφάλει-
ας και Υγείας στην εργασία», ενέ-
κριναν υπόμνημα για τον Υπουρ-
γό Εργασίας και Κοινωνικών Α-
σφαλίσεων Κυριάκο Κούσιο στο 
οποίο αναφέρουν ότι «υπάρ-
χει ελλιπής πρόληψη και επίβλε-
ψη εκ μέρους των εργοδοτών και 
του κράτους για την εφαρμογή της 
σχετικής νομοθεσίας» και ζητούν 
την λήψη συγκεκριμένων μέτρων.
Συγκεκριμένα, στο υπόμνημα 
ζητούν μεταξύ άλλων την έναρξη 
εκστρατείας για δημιουργία Επι-
τροπών Ασφάλειας και Υγείας σε 
όλους τους χώρους εργασίας, τις 
οποίες έμπρακτα το Τμήμα Επιθε-
ώρησης Εργασίας να στηρίξει, οι 
εργοδότες, με σχετική νομοθεσία, 
να υποχρεώνονται να παρέχουν 
κατάρτιση σε θέματα Ασφάλειας 

και Υγείας σε όλους τους νεοει-
σερχόμενους εργαζόμενους, να 
υπάρξει υποχρεωτική εισαγωγή 
των συμφωνημένων Προτύπων 
Ασφάλειας και Υγείας σε όλους 
τους κλάδους και διασύνδεση με 
θέματα Ασφάλειας και Υγείας.
Επίσης, να εισαχθεί η υποχρέωση 
για κατοχή  πιστοποιητικών συμ-
μόρφωσης σε θέματα Ασφάλειας 
και Υγείας για όσες επιχειρήσεις 
αιτούνται δημόσιας προσφοράς 
ή δημόσιων χορηγιών, να στε-
λεχωθεί το Τμήμα 
Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η ς 
Εργασίας, να προ-
ωθηθούν μέ τρα 
που να κάνουν πιο 
διαφανείς τις δια-
δικασίες διερεύ-
νησης εργατικών 
ατυχημάτων και να 
καταργηθούν τα τέλη που χρεώ-
νει το Τμήμα τους εργαζόμενους, 
για παραχώρηση της έκθεσης διε-
ρεύνησης εργατικού ατυχήματος.
Σ’ ότι αφορά την θερμική κατα-
πόνηση των εργαζομένων και τις 
εργασίες σε συνθήκες ψηλών επι-
πέδων σκόνης, οι συμμετέχοντες 
στην εκδήλωση της ΠΕΟ θεωρούν 
ότι πρέπει να προωθηθούν πολύ 
πιο συγκεκριμένα μέτρα, συμπε-
ριλαμβανομένης και της υπο-
χρεωτικής διακοπής της εργα-
σίας χωρίς απώλεια μισθού, εάν 
οι συνθήκες εργασίας το επιβάλ-
λουν.
Στην ομιλία της η ΓΓ της ΠΕΟ είπε 
ότι από το 2013-2017 ο δείκτης 
συχνότητας των εργατικών ατυχη-
μάτων αυξήθηκε κατά 27,3% και 
πρόσθεσε πως «ιδιαίτερα αυξη-
μένα είναι τα ατυχήματα σε τομείς 
έντασης εργασίας όπως ο επισιτι-
στικός τομέας και οι κατασκευές».
«Το οικονομικό θαύμα που κατά 
κάποιους συντελέστηκε πέραν 
από το ότι στηρίχθηκε στην υπο-
βάθμιση των μισθών στο να γίνει 
η εργασία πιο φθηνή, έγινε και σε 

βάρος της εργασίας με Ασφάλεια 
και Υγεία», πρόσθεσε.
Η κ. Χαραλάμπους είπε ότι «οι 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές που 
επικράτησαν τα τελευταία χρό-
νια σχεδόν σ’ ολόκληρο τον 
κόσμο και ιδιαίτερα οι πολιτικές 
που εφαρμόστηκαν για την αντι-
μετώπιση της χρηματοπιστωτι-
κής κρίσης του 2008, οι οποίες 
κατά κύριο λόγο στόχευσαν στη 
μείωση του εργατικού κόστους 
μέσα από την απορρύθμιση της 

εργασίας, ανάμεσα 
στις πολλές αρνη-
τ ικές επιπτώσεις 
που είχαν για τον 
κόσμο της εργασίας 
επίδρασαν αρνη-
τικά και στον τομέα 
της Ασφάλειας και 
Υγείας».

«Τα εργατικά ατυχήματα στην 
καταπληκτική τους πλειοψηφία 
έχουν ένα κοινό συντελεστή και 
αυτός ακούει στο όνομα κέρδος 
με κάθε τίμημα, ακόμα και αν το 
τίμημα είναι η ίδια η ανθρώπινη 
ζωή», πρόσθεσε.
Ανέφερε ότι οι επενδύσεις σε 
εξοπλισμούς που να προστατεύ-
ουν τους εργαζόμενους από ατυ-
χήματα, η λήψη μέτρων για την 
ασφάλεια και την υγεία θεωρού-
νται «αχρείαστες δαπάνες».
Πρόσθεσε πως η μείωση του 
εργατικού προσωπικού για μεί-
ωση του εργατικού κόστους οδη-
γούν σε εντατικοποίηση της εργα-
σίας που με τη σειρά της οδηγεί 
σε περισσότερα ατυχήματα ενώ 
ταυτόχρονα οι εκτεταμένες απο-
λύσεις εξειδικευμένου προσωπι-
κού και πάλι με στόχο τη μείωση 
του εργατικού κόστους και η αντι-
κατάσταση τους με φθηνό ανει-
δίκευτο προσωπικό, μετανάστες 
κατά κύριο λόγο, χωρίς να τους 
δίνεται η κατάλληλη εκπαίδευση, 
αυξάνει την επικινδυνότητα της 
εργασίας.

Αναφέροντας ότι για τη διασφά-
λιση αυτού του βασικού εργασια-
κού δικαιώματος δεν είναι αρκετό 
ένα καλό νομοθετικό πλαίσιο, η ΓΓ 
της ΠΕΟ είπε ότι χρειάζονται πρα-
κτικά μέτρα στο πεδίο και «πρώτα 
χρειάζεται ανάληψη της ευθύνης 
από τους εργοδότες, στην πράξη, 
με επενδύσεις σε εξοπλισμό 
Ασφάλειας και Υγείας και παράλ-
ληλα ανάληψη της πλήρους πολι-
τικής ευθύνης για έλεγχο και επι-
βολή της συμμόρφωσης στους 
νόμους και στους κανονισμούς 
για την Ασφάλεια και Υγεία».
«Αν κάποιος ανατρέξει σε εκθέ-
σεις που γίνονται για τα εργατικά 
ατυχήματα θα δει ότι η τεράστια 
πλειοψηφία των ατυχημάτων έγι-
ναν γιατί ο εργοδότης δεν πήρε 
τα κατάλληλα προστατευτικά 
μέτρα ως όφειλε», ανέφερε και 
πρόσθεσε πως με βάση τον Νόμο 
πρέπει να υπάρχουν επιτροπές 
Ασφάλειας και Υγείας, ή Λειτουρ-
γός Ασφάλειας σε κάθε χώρο 
εργασίας.
Η κ. Χαραλάμπους είπε ότι από τα 
115.000 υποστατικά που με βάση 
το Νόμο πρέπει να επιθεωρού-
νται για σκοπούς συμμορφώσεως 
με το Νόμο για τη Ασφάλεια και 
Υγεία στο σύστημα καταχώρησης 
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργα-
σίας (Τ.Ε.Ε.) υπάρχουν 43.000 και 
«από αυτές τις 43.000 μόνο σε 
546 χώρους υπάρχουν δηλωμέ-
νες Επιτροπές Ασφαλείας».
«Η σημερινή εκδήλωση ας είναι 
μια μέρα μνήμης για όλους τους 
συναδέλφους μας στην Κύπρο 
και στο εξωτερικό που έχασαν τη 
ζωή τους ή τραυματίστηκαν στον 
αγώνα για το μεροκάματο», αλλά 
«και μια έκφραση της αποφασι-
στικότητας μας να συνεχίσουμε 
τον αγώνα διεκδικώντας το δικαί-
ωμα κάθε εργαζόμενου να επι-
στρέψει στο σπίτι του στην οικο-
γένεια του υγιής και αρτιμελής», 
κατέληξε.

Το Σχέδιο Κινήτρων για τις 
αεροπορικές εταιρείες για τη 
χρονική περίοδο 2023 – 2027 
ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό 
Συμβούλιο μετά από πρόταση 
που υπέβαλαν από κοινού το 
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοι-
νωνιών και Έργων και το Υπουρ-
γείο Οικονομικών. Το Σχέδιο 
αφορά την περίοδο 2023-2027, 
με συγχρηματοδότηση από το 
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοι-
νωνιών και Έργων και την εται-
ρεία Hermes Airports Ltd.
Η εφαρμογή των σχεδίων κινή-
τρων για την περίοδο 2012 – 
2022 αποτέλεσε ένα δυναμικό 
και απαραίτητο εργαλείο στις 
προσπάθειες για ανάπτυξη της 
αεροπορικής συνδεσιμότη-
τας της χώρας μας και είχε ως 
πρωταρχικό στόχο την ανά-
πτυξη νέων δρομολογίων και 
την αύξηση της επιβατικής κίνη-
σης. Συγκεκριμένα, αναπτύ-
χθηκαν 113 νέα δρομολόγια, 
η επιβατική κίνηση αυξήθηκε 
από 6,9 εκ. επιβάτες το 2011 σε 
11,3 εκατομμύρια το 2019, με 
επιπλέον €67 εκ. έσοδα προς 
το κράτος μέσω της σύμβασης 
παραχώρησης.
Το νέο σχέδιο κινήτρων απο-
τελεί συνέχεια των σχετικών 
εμπορικών συμφωνιών που 
εφαρμόστηκαν για την περί-
οδο 2012 – 2022, με συμμετοχή 
του διαχειριστή των αεροδρο-
μίων (Hermes Airports Ltd) και 
του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων βάσει 
σχετικών εμπορικών συμφω-
νιών.
Ο στόχος για την περίοδο 2023 
– 2027 είναι η περαιτέρω βελτί-
ωση της αεροπορικής συνδεσι-
μότητας της χώρας με την ανά-
πτυξη νέων δρομολογίων, τη 
διατήρηση και εμβάθυνση των 
υφιστάμενων, την επέκταση της 
τουριστικής περιόδου αλλά και 
την ανάκαμψη των αερομετα-
φορών από τις επιπτώσεις της 
πανδημίας, του πολέμου στην 
Ουκρανία και των προκλήσεων 
που αντιμετωπίζουν οι αερο-
μεταφορές στο σημερινό αντα-
γωνιστικό και μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον.

Το Υπουργικό 
Συμβούλιο ενέκρινε το 
Σχέδιο Κινήτρων για 
αεροπορικές εταιρείες

ΓΓ ΠΕΟ: Ζητά μέτρα για αλλαγή δεδομένων στην 
Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία
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Π
έμπτος πρωθυπουργός της Βρετανίας 
σε έξι χρόνια. Τρίτος πρωθυπουργός 
σε διάστημα τριών μηνών. 42 ετών. 
Ινδικής καταγωγής. Ινδουιστής. Παιδί 

μεταναστών. Golden Boy με προϋπηρεσία στην 
Goldman Sachs. Κροίσος. Ο Ρίσι Σούνακ είναι 
γεμάτος αντιφάσεις. Κανείς, όμως, δεν μπορεί 
να τον κατηγορήσει για ηττοπάθεια ή έλλειψη 
προσπάθειας. Έχασε και ξαναπροσπάθησε. Έ-
πεσε και ξανασηκώθηκε. Και με τούτα και με 
εκείνα, έγινε χθες πρωθυπουργός, υποσχόμε-
νος να υπηρετήσει το Ηνωμένο Βασίλειο «με 
ακεραιότητα και ταπεινότητα», προειδοποιώ-
ντας ωστόσο ότι η χώρα αντιμετωπίζει «βαθιά 
οικονομική πρόκληση».
Ο νέος ηγέτη των Συντηρητικών και Πρωθυ-
πουργός πλέον της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ, 
μιλώντας νωρίτερα στην κοινοβουλευτική 
ομάδα του κόμματος του, έθεσε ως βασική 
προτεραιότητα της κυβέρνησής του την επί-
τευξη οικονομικής σταθερότητας και στη συνέ-
χεια την υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέ-
λαβε το κόμμα πριν από τις εκλογές του 2019. 
Ο Σούνακ υποσχέθηκε επίσης ότι στην κυβέρ-
νησή του θα εκπροσωπηθούν «όλες οι πτέρυ-
γες» του κόμματος, σύμφωνα με την εφημε-
ρίδα Sun. Όπως είπε, θα επικεντρωθεί «στην 
πολιτική και όχι στις προσωπικότητες», τονίζο-
ντας ότι το κόμμα έχει μία ευκαιρία για να πετύ-
χει τους στόχους του. Ο Σούνακ έκανε έκκληση 
ενότητας και απέκλεισε το ενδεχόμενο προκή-
ρυξης βουλευτικών εκλογών. Σύμφωνα δε με 
την αναπληρώτρια πολιτική συντάκτρια του 
Guardian, Jessica Elgot, ο Σούνακ προειδοποί-
ησε τους βουλευτές στη συνά-
ντηση αυτή λίγο νωρίτερα ότι 
το Συντηρητικό Κόμμα αντι-
μετωπίζει μια «υπαρξιακή 
απειλή».
Μέσα στο Σαββατοκύριακο 
αναμένεται να παρουσιάσει 
τη νέα κυβέρνηση, ζητώντας 
και ψήφο εμπιστοσύνης. Την 
προσεχή Δευτέρα, θα παρου-
σιάσει το νέο δημοσιονομικό 
πλαίσιο και στις 3 Νοεμβρίου η Κεντρική Τρά-
πεζα της Αγγλίας θα ανακοινώσει την απόφαση 
για το επιτόκιο βάσης. Γεγονός παραμένει ότι 
λίγοι γνωρίζουν τις θέσεις του νέου πρωθυ-
πουργού για βασικά ζητήματα που δεν άπτο-
νται της οικονομίας. Σύμφωνα με πολιτικούς 
αναλυτές, πιθανολογείται να παρουσιάσει μία 
αρκετά σκληρή μεταναστευτική και προσφυ-
γική πολιτική, καθώς υποστήριξε το αμφιλε-
γόμενο σχέδιο ασύλου της Ρουάντα που ανα-
κοινώθηκε νωρίτερα. Πρόκειται για τη σύναψη 
συμφωνίας να μεταφέρονται αιτούντες άσυλο 
στη χώρα της Αφρικής, που προκαλεί ανησυ-
χίες και επικρίσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ο Σουνάκ πιθανότατα θα ταχθεί υπέρ 
μίας μεγαλύτερης οικονομικής και εμπορικής 
διπλωματίας. Σε ό,τι αφορά στο Brexit, ήταν επί-
σης υπέρμαχος της «αποχώρησης» και αναμέ-
νεται να πιέσει για περαιτέρω αποσύνδεση από 
την ενιαία αγορά και την ΕΕ. Πιθανότατα θα πιέ-
σει για τη Βόρεια Ιρλανδία Protocol Bill και το 
νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση των δεδο-
μένων μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, που 
και τα δύο επιδιώκουν να αποδεσμεύσουν το 
Ηνωμένο Βασίλειο από τα ρυθμιστικά πλαίσια 
της ΕΕ.
Οι Εργατικοί έσπευσαν να αποδοκιμάσουν τον 
νέο Βρετανό πρωθυπουργό για το ρόλο που 
διαδραμάτισε στην κυβέρνηση των Συντηρη-
τικών.Ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ, 
δήλωσε ότι ο Σούνακ πρέπει να αναλάβει την 
ευθύνη για το «χάος» στο οποίο βρίσκεται 
σήμερα η οικονομία. Σε μια συνέντευξη στην 
εφημερίδα Metro, ο Στάρμερ είπε: «Ο Σούνακ 
είναι μέρος του προβλήματος. Αν κοιτάξετε τι 
είπαν ο ένας για τον άλλον το καλοκαίρι, αυτός 
και η Τρας τσακώνονταν για να πουν πόσο απαί-
σιο ήταν το χάος που οι ίδιοι δημιούργησαν και 
ότι θα έπρεπε να είναι πρωθυπουργοί για να 
λύσουν το χάος που οι ίδιοι δημιούργησαν».
Η αντιπρόεδρος των Εργατικών Άντζελα Ρέι-
νερ είπε ότι ο Σούνακ στέφθηκε πρωθυπουρ-
γός «χωρίς να πει ούτε μια λέξη για το πώς θα 
διοικήσει τη χώρα και χωρίς κανείς να έχει την 
ευκαιρία να ψηφίσει». Ο ηγέτης των Φιλελευθέ-
ρων Δημοκρατών Εντ Ντέιβι είπε ότι οι βουλευ-
τές των Τόρις «εγκατέστησαν έναν άλλον άγνω-
στο πρωθυπουργό χωρίς σχέδιο για την αποκα-

τάσταση της ζημιάς και χωρίς 
να δώσουν λόγο στον βρετα-
νικό λαό». Η πρωθυπουργός 
της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον 
είπε ότι ο κ. Σούνακ θα πρέπει 
να προκηρύξει πρόωρες γενι-
κές εκλογές και δεν πρέπει να 
«ξεκινήσει άλλον έναν γύρο 
λιτότητας».
Η Νίκολα Στέρτζον αναφέρ-
θηκε και στην ανάγκη εκλο-

γών. Οι επόμενες εκλογές είναι προγραμμα-
τισμένες για το το 2024. Ο νέος πρωθυπουρ-
γός δεν έχει καμία υποχρέωση να προκηρύξει 
πρόωρες εκλογές βάσει του κοινοβουλευτικού 
πολιτικού συστήματος του Ηνωμένου Βασι-
λείου. Νέα δημοσκόπηση του YouGov, όμως, 
έδειξε ότι η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει 
ότι ο Ρίσι Σουνάκ πρέπει να προκηρύξει πρό-
ωρες γενικές εκλογές. Τα αποτελέσματα, που 
δημοσιεύθηκαν λίγες ώρες αφότου επιβεβαιώ-
θηκε ότι ο Σουνάκ θα είναι ο επόμενος πρωθυ-
πουργός, διαπίστωσαν ότι το 56% των ερωτη-
θέντων είπαν ότι «οφείλει να το κάνει», έναντι 
του 29% που δεν βρίσκουν κανένα λόγο.

«Δεν το έκανα για να βγάλω 
περισσότερα χρήματα, αναγνωρίζω 
ότι μπορεί να αποτύχω» έγραψε 
στην ανάρτησή του

Ο 
Έλον Μασκ επιβεβαίωσε σήμε-
ρα ότι αγόρασε το Twitter πριν 
από την προθεσμία που είχε ο-
ρισθεί από το δικαστήριο για 

την εξαγορά της εταιρείας ύψους 44 δισε-
κατομμυρίων δολαρίων.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla επιβε-
βαίωσε τη συμφωνία με ένα tweet. «Αγα-
πητοί διαφημιστές του Twitter, ήθελα να 
επικοινωνήσω προσωπικά για να μοιρα-
στώ τα κίνητρά μου για την απόκτηση του 
Twitter», έγραψε αρχικά. «Υπήρξαν πολ-
λές εικασίες σχετικά με το γιατί αγόρασα 
το Twitter. Τα περισσότερα από αυτά είναι 
λάθος».
Συνέχισε γράφοντας ότι απέκτησε την 
εταιρεία «επειδή είναι σημαντικό για το 
μέλλον του πολιτισμού να υπάρχει μια 
κοινή ψηφιακή πλατφόρμα όπου μπορεί 
κανείς να συζητήσει με υγιή τρόπο, χωρίς 
να καταφεύγει στη βία».
Όμως, έγραψε ο 51χρονος δισεκατομμυ-
ριούχος, «μεγάλο μέρος των παραδοσι-
ακών μέσων ενημέρωσης τροφοδοτεί 
και εξυπηρετεί» είτε την ακροδεξιά είτε 
την άκρα αριστερά «καθώς πιστεύουν ότι 
αυτό είναι που φέρνει τα χρήματα, αλλά 
με αυτόν τον τρόπο, η ευκαιρία για διά-
λογο χάνεται».
«Γι’ αυτό αγόρασα το Twitter», έγραψε 
ο Μασκ. «Δεν το έκανα γιατί θα ήταν 
εύκολο. Δεν το έκανα για να βγάλω περισ-
σότερα χρήματα. Το έκανα για να προσπα-
θήσω να βοηθήσω την ανθρωπότητα, 

την οποία αγαπώ. Και το κάνω με ταπει-
νότητα, αναγνωρίζοντας ότι η αποτυχία 
στην επιδίωξη αυτού του στόχου, παρά 
τις καλύτερες προσπάθειές μας, είναι μια 
πολύ πραγματική πιθανότητα».
Στο μεταξύ, το προσωπικό του Twitter 
αγωνιά για το μέλλον του στην εταιρεία, 
την ώρα που φημολογείται πως θα υπάρ-
ξουν απολύσεις. Μερικοί μάλιστα, υπάλ-
ληλοι πήγαν στην εταιρεία το βράδυ της 
Τετάρτης για να μοιραστούν τις ανασφά-
λειές τους με τον νέο ιδιοκτήτη ο οποίος 
μπήκε στα κεντρικά γραφεία κρατώντας 
έναν πορσελάνινο νιπτήρα.
Πάντως, αργότερα ο Έλον Μασκ αποθα-
νατίστηκε να μιλάει με μερικούς υπαλλή-
λους, σε μια προσπάθεια να διαψεύσει τις 
φήμες ότι θα διώξει το μεγαλύτερο μέρος 
του προσωπικού.

Twitter: Αναστολή διαπραγμά-
τευσης μετοχών την Παρασκευή 
εν όψει της εξαγοράς
Η μετοχή της Twitter Inc θα τεθεί την 
Παρασκευή εκτός διαπραγμάτευσης στην 
Wall Street, σύμφωνα με τον δικτυακό 
τόπο του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρ-
κης, καθώς εκείνη την ημέρα λήγει η προ-
θεσμία που έχουν δώσει οι δικαστικές 
αρχές στον Έλον Μασκ για να ολοκληρώ-
σει τη συμφωνία εξαγοράς ύψους 44 δισ. 
δολαρίων.
Με επικεφαλής τη Morgan Stanley, οι 
τράπεζες έχουν ολοκληρώσει τη σύναψη 
της τελικής σύμβασης πίστωσης και βρί-
σκονται στη διαδικασία υπογραφής της 
τεκμηρίωσης, σηματοδοτώντας ένα από 
τα τελευταία βήματα για την παροχή 13 
δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη συμ-
φωνία.

Έλον Μασκ: «Γι’ αυτό αγόρασα 
το Twitter» - Επιβεβαίωσε με ένα 
tweet την εξαγορά της εταιρείας 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
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Μεγάλη Βρετανία: Νέος 
πρωθυπουργός ο Ρίσι Σούνακ
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Ο 
βασιλιάς Κάρολος Γ’ φέρεται να 
έχει κάποια προβλήματα υγείας, 
σύμφωνα με την γαλλόφωνη Le 
Matin. Μάλιστα, σύμφωνα με το 

ρεπορτάζ μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ε-
λισάβετ Β’, ο βασιλιάς έχει καταρρεύσει ψυ-
χικά αλλά και σωματικά.
Οι ειδικοί κάνουν λόγο για «τεράστια 
κρίση» που θα πρέπει να ξεπεράσει. Είναι 
όμως έτοιμος ο 73χρονος Κάρολος για τη 
θέση του αρχηγού του βρετανικού κράτους 
για την οποία προετοιμάζεται σε όλη του 
τη ζωή; Σύμφωνα με πολλαπλές πηγές και 
υπαλλήλους του Παλατιού, όχι. «Πάσχει 
από κατάθλιψη και είπε στη γυναίκα του 
Καμίλα ότι η νέα του ζωή είναι πολύ 
δύσκολη για αυτόν. Είναι κουρασμένος και 
πανικόβλητος για το τι τον περιμένει ως 
βασιλιά», γράφουν τα μέσα ενημέρωσης.
Όπως υποστηρίζει η Le Matin, η βασιλεία 
του Καρόλου θα είναι μια από τις «συντομό-
τερες των τελευταίων 200 ετών».
Αν και το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι πληρο-
φορίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με 

επιφύλαξη, ωστόσο επισημαίνει ότι το πρό-
βλημα υγείας του Καρόλου δεν είναι μόνο 
ψυχολογικής φύσης καθώς ο 73χρονος κλη-
ρονόμος του βρετανικού θρόνου εμφανίζε-
ται με πρησμένα κόκκινα χέρια σε αρκετές 
φωτογραφίες.
«Τα κόκκινα και πρησμένα δάχτυλά του 
μπορεί να υποδηλώνουν οίδημα, που είναι 
σημάδι καρδιακής ανεπάρκειας», προειδο-
ποιούν οι γιατροί. «Αν η καρδιά είναι αδύ-
ναμη, το αίμα δεν διοχετεύεται στα άκρα», 
εξηγούν.
Αρκετοί άνθρωποι στο Παλάτι λέγεται ότι 
ανησυχούν και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει 
ήδη ενημερωθεί για την κατάσταση. «Οι 
γιατροί είπαν στον Ουίλιαμ να είναι έτοιμος. 
Η βασιλεία του Καρόλου θα είναι μια από 
τις συντομότερες των τελευταίων 200 ετών. 
Ακόμη και πριν από το θάνατο της βασίλισ-
σας, η υγεία της ήταν ήδη ανησυχητική για 
τους ίδιους λόγους. Πράγματι, ήδη από το 
2019, τα πρησμένα χέρια και τα δάχτυλά 
του ήταν πηγή ανησυχίας», σημειώνει το 
άρθρο.

Η 
αμερικανική ταμπλόιντ εφημερί-
δα New York Post υποστηρίζει ό-
τι έπεσε θύμα κυβερνοπειρατείας 
και μάλιστα από υπάλληλό της, ο 

οποίος ανέβασε άρθρα και μηνύματα στο 
Twitter που προέτρεπαν να δολοφονηθούν 
ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και άλλοι πολι-
τικοί.
«Η έρευνα της New York Post δείχνει ότι 
οι μη εγκεκριμένες ενέργειες διαπράχθη-
σαν από έναν υπάλληλο και λαμβάνουμε τα 
κατάλληλα μέτρα» ανέφερε η συντηρητική 
εφημερίδα σε ανακοίνωση προς το Γαλλικό 
Πρακτορείο.
Το πρωί της Πέμπτης αναρτήθηκαν στον 
λογαριασμό της εφημερίδας στο Twitter 
μηνύματα που προέτρεπαν τον κόσμο να 
δολοφονήσει τον Μπάιντεν ή τη Δημοκρα-
τική βουλευτίνα της Νέας Υόρκης Αλεξά-

ντρια Οκάσιο-Κορτές. Οι αναρτήσεις είχαν 
το συνηθισμένο στυλ των μηνυμάτων που 
ανεβάζει η εφημερίδα, η οποία ανήκει στη 
News Corp, την «αυτοκρατορία» των μέσων 
ενημέρωσης του δισεκατομμυριούχου Ρού-
περτ Μέρντοκ.
Μια ανάρτηση ρατσιστικού περιεχομένου 
σε βάρος του Αφροαμερικανού δημάρ-
χου της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς περιείχε 
έναν υπερσύνδεσμο που οδηγούσε σε ένα 
άρθρο με τον ίδιο τίτλο, σύμφωνα με τον 
δημοσιογράφο του BuzzfeedNews, Ντέβιντ 
Μακ.
«Ο υπάλληλος απολύθηκε» διαβεβαίωσε 
η New York Post, διευκρινίζοντας ότι απο-
σύρθηκε αμέσως το «καταδικαστέο» περι-
εχόμενο από τον ιστότοπό της και από τους 
λογαριασμούς της στις πλατφόρμες κοινω-
νικής δικτύωσης.

διεθνή νέα

Βασιλιάς Κάρολος: Ανησυχητικά 
δημοσιεύματα για την υγεία του 

Θύμα υπαλλήλου-χάκερ η New York 
Post – Αναρτούσε προτροπές για τη 
δολοφονία του Μπάιντεν 

Ο Μπαράκ Ομπάμα εμπλέκεται στην 
αγορά των Φοίνιξ Σανς 
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, 
Μπαράκ Ομπάμα, συμμετέχει 
σε γκρουπ επενδυτών που 
ενδιαφέρονται για την αγορά των 
Σανς

Κ
ατά τη διάρκεια της προεδρικής 
του θητείας δεν είχε κρύψει την 
αγάπη του για τον αθλητισμό και 
ειδικά για το μπάσκετ.

Ο Μπαράκ Ομπάμα, αν και οπαδός των 
Σικάγο Μπουλς, εμπλέκεται συμφωνα με 
δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, στην αγοραπω-
λησία των Φοίνιξ Σανς.
Στην ομάδα της Αριζόνα, η οποία πρό-
περσι είχε φτάσει μέχρι τους τελικούς του 
NBA (για να ηττηθεί από τους Μιλγουόκι 
Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο) έχει 
μπει πωλητήριο από τον ιδιοκτήτη της, 
Ρόμπερτ Σάρβερ, μετά από την τιμωρία 
που του επιβληθηκε από τη λίγκα.
Ο Σάρβερ τιμωρήθηκε με ετήσιο αποκλει-
σμό από τις δραστηριότητες της ομάδες 
για ρατσιστική και σεξιστική συμπερι-
φορά, κι όπως αποκάλυψε ο δημοσιογρά-
φος Μπιλ Σίμονς, σ’ ένα από τα επενδυτικά 

γκρουπ που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέ-
ρον, εμπλέκεται και ο Ομπάμα.
«Οι εποχές όπου ένας άνθρωπος μπο-
ρούσε να βάλει λίγα χρήματα και να ‘τρέ-
ξει’ μια ομάδα έχουν περάσει...», ανέφερε 
αρχικά ο Σίμονς και στη συνέχεια μιλώντας 
για τα επενδυτικά σχήματα που έχουν πλη-
σιάσει τον Σάρβερ αποκάλυψε ότι «σ’ ένα 
από αυτά έχει ρόλο κι ο Μπαράκ Ομπάμα, 
ο οποίος ουσιαστικά είναι το δημόσιο 
πρόσωπο, αυτός που θα βγει μπροστά 
εκπροσωπώντας τους επενδυτές»
Η πρώτη τοποθέτηση σε ενδεχόμενη 
εμπλοκή του Ομπάμα στους Σανς ήρθε 
από τον Τσάρλς Μπάρκλεϊ ο οποίος 
δήλωσε ενθουσιασμένος σ’ αυτήν την 
προοπτική και όπως είπε χαρακτηριστικά: 
«αν με καλέσει θα πάω αμέσως γιατί έχω 
μεγάλη αγάπη και θαυμασμό γι’ αυτόν τον 
τύπο».
Να σημειώσουμε ότι οι εκτιμήσεις στις 
ΗΠΑ για την αγοραπωλησία των Σανς 
κάνουν λόγο για ποσό που μπορεί να φτά-
σει έως και τα 4 δις δολάρια, ενώ το προ-
ηγούμενο ρεκόρ ήταν τα 2.4 δις που πλή-
ρωσε ο Τζο Τσάι το 2019 για να αγοράσει 
τους Νετς.
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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

Τα 5 «κάτι» που πρέπει να έχει 
κάθε παιδικό δωμάτιο

Ή
ρθε η ώρα να αναβαθμίσετε το δω-
μάτιο από βρεφικό σε παιδικό; Ό-
ταν πρόκειται για το σχεδιασμό παι-
δικών δωματίων, δεν υπάρχουν 

κανόνες. Οι επιλογές είναι αμέτρητες και τα 
παιδιά αλλάζουν τόσο γρήγορα, χωρίς να το 
καταλάβουμε. Το γεγονός αυτό μπορεί να σας 
φαίνεται χαοτικό και να σας αγχώνει. Υπάρ-
χουν ωστόσο 6 «κάτι» που μπορείτε να χρη-
σιμοποιήσετε ως πυξίδα για να δημιουργή-
σετε έναν κατάλληλο χώρο που θα μεγαλώνει 
μαζί με το παιδί σας.

1. Κάτι για ύπνο
Όταν διαλέγετε κρεβάτι είναι σημαντικό να 
έχετε κατά νου αυτά τα ερωτήματα:
• Είναι ασφαλές;
Όλοι έχουμε βιώσει μια πτώση από το κρε-
βάτι. Για να αποφευχθούν αυτά τα περιστα-
τικά, σιγουρευτείτε ότι οι άκρες του κρεβα-

τιού είναι στρογγυλεμένες. Όσον αφορά τα 
μικρότερα παιδιά σκεφτείτε το ενδεχόμενο να 
τοποθετήσετε κάγκελα στο πλάι του κρεβα-
τιού ώστε να τα προστατεύουν από απρόβλε-
πτους τραυματισμούς. Όταν το παιδί φτάσει 
σε μια ορισμένη ηλικία που δεν θα διατρέ-
χει πλέον τον κίνδυνο τα προστατευτικά δεν 
είναι δεσμευτικά. Μπορούν να αφαιρεθούν 
όταν πια θα ενοχλούν το παιδί. Τα μικρά στρι-
φογυρίζουν σαν σβούρες στον ύπνο τους. 
Μια προσωρινή λύση είναι να τοποθετήσετε 
κάποιο πάνελ στον τοίχο ή μαξιλάρια για να 
μην χτυπήσουν τη νύχτα στον κρύο τοίχο.
• Ποιο είναι το ιδανικό ύψος κρεβατιού για 
τα παιδιά;
Για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή άνεση 
και επαρκή χαλάρωση, είναι σημαντικό 
να επιλέξετε το σωστό ύψος. Στόχος είναι 
να μάθουν να ξαπλώνουν μόνα τους χωρίς 
περαιτέρω βοήθεια. Μη φοβηθείτε να υπο-
στηρίξετε την ανεξαρτησία τους παρά την 
μικρή τους ηλικία. Τα κρεβάτια είναι για να 
προσαρμόζονται στις εξελικτικές τους ανά-
γκες.
• Ποιο είναι το ιδανικό πλάτος ενός παιδικού 
κρεβατιού;
Το παιδί σας μεγαλώνει εξαιρετικά γρήγορα 
και τα παπούτσια που του αγοράσατε πριν 
από ένα μήνα δεν φαίνεται να του κάνουν πια; 
Αν ναι εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα και 
προτιμήστε από τώρα ένα φαρδύτερο κρε-
βάτι έτσι ώστε να είναι πάντα ευρύχωρο, 
ακόμη και όταν αρχίσει να πηγαίνει σχολείο.
• Τι στρώμα χρειάζεται;

Ο παιδοορθοπεδικός σας θα σας επιβεβαιώ-
σει ότι το πιο σημαντικό μέρος του κρεβατιού 
είναι το στρώμα. Για να αποφύγετε την αντιμε-
τώπιση αναπτυξιακών παραμορφώσεων ή 
σκολίωσης, επιλέξτε ένα στρώμα με υψηλό-
τερο επίπεδο ανθεκτικότητας.

2. Κάτι που λάμπει
Συχνά θεωρούμε τον φωτισμό δεδομένο. 
Είναι ένα τόσο συνηθισμένο στοιχείο του σπι-
τιού μας, που σπάνια σκεφτόμαστε την άνεση, 
τη λειτουργία, την ασφάλεια και την προσω-
πικότητα που φέρνει στο χώρο μας. Η αλή-
θεια είναι ότι ο σωστός φωτισμός μπορεί να 
κάνει μεγάλη διαφορά, ειδικά στο δωμάτιο 
του παιδιού.

3. Κάτι που λέει την ώρα
Αδράξτε την ευκαιρία να μάθετε στο παιδί σας 
την ώρα με ένα ρολόι που θα αναβαθμίσει 

τη διακόσμηση του χώρου. Ακόμη και αν το 
παιδί δεν καταλαβαίνει ακόμη την ώρα, μπο-
ρεί να το βοηθήσει να ακολουθήσει ένα πρό-
γραμμα. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνετε στο 
παιδί σας υπευθυνότητα και ίσως καταφέρετε 
να μην σας ξυπνάει από τα χαράματα τα σαβ-
βατοκύριακα.

4. Κάτι για αγκαλιές
Θυμάστε τον πρώτο σας καλύτερο φίλο; 
Χαμογελούσε όταν εσείς χαμογελούσατε; 
Σας κρατούσε το χέρι όταν φοβόσασταν; Σας 
προστάτευε από τα άσχημα πράγματα και σας 
παρηγορούσε μπροστά στα θλιβερά; Αν το 
σκεφτείτε καλύτερα, αυτός ο πρώτος καλύ-
τερος φίλος δεν ήταν καν άνθρωπος, μάλλον 
είχε μαλακό τρίχωμα και διαμαντένια σκληρά 
μάτια. Αν θέλετε να βοηθήσετε το παιδί να μη 
νιώθει μόνο του τα βράδια, δώστε του ένα 
αντικείμενο που να του προσφέρει ανακού-
φιση. Για κάποια παιδιά μπορεί αυτό να είναι 
ένα λούτρινο παιχνίδι ή μια κουβέρτα.

5. Κάτι για διάβασμα
Τα βιβλία τροφοδοτούν τη φαντασία των παι-
διών και τρέφουν το μυαλό τους. Συσφίξτε 
τους συναισθηματικούς δεσμούς μεταξύ εσάς 
και του παιδιού σας διαβάζοντας ένα βιβλίο 
μαζί του. Ακόμη κι αν είναι σε ηλικία που απλά 
κοιτάνε τις εικόνες, η αφήγηση συμβάλει στην 
εκμάθηση της γλώσσας, των λέξεων και των 
ήχων. Η πρώιμη ανάγνωση πυροδοτεί τη 
δημιουργικότητα, εξάπτει την περιέργεια και 
διεγείρει τη φαντασία των μικρών παιδιών.

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;

Ε
ξαιρετική είναι η ανάλυση του Λεωνί-
δα Οικονόμου για τα σκυλάδικα στο 
βιβλίο «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 
ΤΟΥ ‘80». Ας δούμε μερικά απ’ όσα 

γράφει.
«Η δεκαετία του 1980 μπορεί να χαρακτηρι-
στεί ως δεκαετία διασκέδασης, μια δεκαετία 
στην οποία το ευρύτερο κλίμα που διαμορ-
φώθηκε ώθησε ανθρώπους από όλα τα κοι-
νωνικά στρώματα και κατηγορίες να διασκε-
δάσουν με περισσότερη διάθεση και λιγότε-
ρους περιορισμούς απ’ ό, τι οι δεκαετίες που 
προηγήθηκαν ή εκείνες που ακολούθησαν… 
Η δεκαετία του 1980 ήταν επίσης δεκαετία 
μεγάλης απήχησης και σημαντικών ιδεολογι-
κών ανακατατάξεων στους τρόπους πρόσλη-
ψης του λεγόμενου «λαϊκού» τραγουδιού. Οι 
πελάτες των κέντρων (ενν. των σκυλάδικων) 
πλήθυναν, το κοινωνικό τους φάσμα διευρύν-
θηκε και είχαν πολλά χρήματα να ξοδέψουν».
Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι στίχοι των σκυλά-
δικων τραγουδιών. Διαρκείς αναφορές στην 
τρέλα, την αμαρτία, το αλκοόλ, τη νύχτα, τον 
έρωτα και το χρήμα. Ξεχωριστή αναφορά 
γινόταν επίσης στο ουίσκι που ήταν σχεδόν το 
μοναδικό αλκοολούχο ποτό που υπήρχε στα 
σκυλάδικα. Πάντως σύμφωνα με τον Λεω-
νίδα Οικονόμου: «Τα θέματα αυτά πάντως 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντλούσαν από 
τον πολιτισμό του σκυλάδικου καθώς ορι-
σμένα τουλάχιστον από αυτά όπως για παρά-
δειγμα «η τρέλα» απαντούν και σε άλλες μορ-
φές και κατηγορίες ελληνικής μουσικής και 
πολιτισμού και φαίνεται να χαρακτηρίζουν 
πιο γενικά το έθος (συνήθειες) της δεκαετίας».

Τα σκυλάδικα σε Αθήνα και επαρχία
Τα σκυλάδικα στην Αθήνα ήταν δεκάδες και 
βρίσκονταν σε διάφορες περιοχές του λεκα-
νοπεδίου. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος στο 
βιβλίο του «Έρωτες στη Μεταπολίτευση» 
παραθέτει αρκετά: «Παγκόσμιο», «Κουίν 
Αν», «Όνειρο», «Πρόσωπο», «Λουζιτά-
νια», «Ξημερώματα» στην Εθνική Οδό Αθη-
νών-Λαμίας, «Κανόνι», «Σεραφίνο» στη Λεω-
φόρο Συγγρού, «Ρεγγίνα», «Ιφιγένεια», «Τού-
νελ», «Λα Σιτέ», «Φαληρικό» στο Μοσχάτο, 
«Αννέτα», «Λατρεία», «Αμπάρες», «Μονσι-
νιόρ» στην οδό Ηπείρου, «Σκορπιός» στη 

Ζωοδόχου Πηγής, «Νεράιδα της Αθήνας», 
στη Δροσοπούλου (εκεί έγινε το βράδυ της 
25ης Φεβρουαρίου 1973 το τριπλό φονικό 
από τον Νίκο Κοεμτζή), «Στοπ», «Καν Καν», 
«Τεν Τεν», «Σου Μου», «Μωρό» στην Ιερά 
Οδό και τη Θηβών, «Σταλαχτίτες» στην Αλε-
ξάνδρας, «Αχίλλειο» και «Στορκ» στις Τρεις 
Γέφυρες, «14» και «Αραπάκια» στον Κηφισό 
κ.ά. Στη Θεσσαλονίκη επίσης δεκάδες σκυ-
λάδικα αποτελούσαν στέκια για… μερακλή-
δες και όχι μόνο: «Έπαυλη», και «Καλύβα» 
στη Σταυρούπολη, «Δειλινά» στη Νεάπολη, 
«Ζυγός», «Ρομέο», «Διογένης», «Ντέφι» στον 
Εύοσμο, «Αβαντάζ», «Σκορπιός», «Ενυδρείο» 
κ.ά. Όσο για τις επαρχιακές πόλεις;
Ιδιαίτερα σε περιοχές με αγροτικό πληθυ-
σμό, τα σκυλάδικα έκαναν θραύση. Ήταν η 
εποχή με τις αγροτικές επιδοτήσεις και το 
χρήμα που έρρεε άφθονο στην επαρχία. Ο 
Θάνος Αλεξανδρής αναφέρει χαρακτηριστικά 
ότι υπήρχαν κάποιοι που ξόδευαν ακόμα και 
1.000.000 δραχμές τη βραδιά σε ορισμένα 
από αυτά, όχι μόνο βέβαια για να ακούσουν 
τα τραγούδια…
Και παραθέτει το παράδειγμα μιας ώριμης και 
εύσωμης γυναίκας την οποία «κυνηγούσε» 
καψούρης εργολάβος οικοδομών που αφού 
της έδωσε μια περιουσία, συνευρέθηκε ερω-
τικά μαζί της στην καρότσα του φορτηγού του 
δίπλα στο χαλίκι που κουβαλούσε!
Και βέβαια οι γυναίκες δεν χρειαζόταν να 
έχουν ιδιαίτερα φωνητικά προσόντα. «Οι 
γυναίκες όμορφες ή άσχημες αδύνατες ή το 
αντίθετο, ψηλές ή όχι γίνονταν ανάρπαστες. 
Όλες! Δεν χρειαζόταν καν να τραγουδάνε 
αρκούσε να είναι γυναίκες! Βρίσκαμε κοπέλες 
σε σούπερ μάρκετ ή εργοστάσια για τα μπα-
λέτα. Και έπαιρναν νυχτοκάματο στις αρχές 
του ’80 κάπου 6.000 δραχμές επί μέσου 
μισθού 3.000 δραχμών τον μήνα» προσθέτει 
ο Θάνος Αλεξανδρής.
«Βαριά» ερωτικά λαϊκά, άφθονο ουίσκι, σπά-
σιμο γύψινων πιάτων, λουλούδια, μπραβιλίκι, 
ντουμάνι από καπνούς, ναρκωτικά, κάποιες 
φορές, κονσομασιόν σε πολλά από αυτά 
και… χρυσόσκονη ήταν τα βασικά χαρακτη-
ριστικά των σκυλάδικων.

Η δεκαετία του 1980 και τα σκυλάδικα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
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υγεία

Σ
ύμφωνα με τον δρ. Joaquin 
Sanchez – Sotelo, Ορθο-
πεδικό – Χειρουργό της 
Mayo Clinic στο Rochester, 

οι λόγοι εκφύλισης του χόνδρου 
είναι διάφοροι και μπορεί να σχε-
τίζονται είτε με την κληρονομικό-
τητα, είτε με τον τρόπο ζωής. Για 
παράδειγμα, τα εκ γεννήσεως α-
τελώς σχηματισμένα οστά, ο εκ 
φύσεως ασθενέσθερος χόνδρος, 
η παχυσαρκία, η υπερβολική επι-
βάρυνση και οι τραυματισμοί εί-
ναι μερικοί από τους λόγους που 
μπορούν να οδηγήσουν σε δυ-
σλειτουργία του χόνδρου, βλά-
πτοντας παράλληλα τις αρθρώ-
σεις.
«Όταν ο χόνδρος εκφυλίζεται, 
το σώμα σχηματίζει οστεό-
φυτα, που δημιουργούν τρι-
βές μεταξύ τους, προκαλώ-
ντας πόνο. Πρόκειται για μια 
αντίδραση του οργανισμού 
στο κύριο ζήτημα, την εκφύλιση 
του χόνδρου. Η απλή αφαί-
ρεσή τους δεν αντιμετωπίζει 
το πρόβλημα, εκτός από πολύ 
σπάνιες περιπτώσεις», εξηγεί 
ο δρ. Sanchez-Sotelo.
Όπως διευκρινίζει ο ίδιος, 
ωστόσο, υπάρχουν απλοί τρό-
ποι που μπορούν να συμβάλ-
λουν στην επιβράδυνση της 
εκφύλισης των χόνδρων, ώστε 
να αποφευχθεί η χειρουργική 
επέμβαση.

Ν α ι  σ τ η  σ ω μ α τ ι κ ή 
άσκηση… αλλά με σωστές 
επιλογές!
Ένας αποτελεσματικός τρό-
πος προστασίας των αρθρώ-
σεων είναι το χτίσιμο δυνατών 
μυών μέσω της τακτικής σωμα-
τικής άσκησης. Οι δυνατοί μύες 
μπορούν να αφαιρέσουν μέρος 
της πίεσης από τις αρθρώσεις. 
Ωστόσο, είναι σημαντικό να γίνο-
νται σωστές επιλογές άσκησης, 
καθώς μια έντονη προπόνηση 
μπορεί να επιβαρύνει το πρό-
βλημα, αντί να βοηθήσει στον 
περιορισμό του. Για παράδειγμα, 
καλό θα είναι να αποφεύγονται 

αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο 
και το bodybuilding, καθώς ενέ-
χουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης 
αρθρίτιδας.
Επιπλέον, τα άτομα με αρθριτικό 
πόνο μπορούν να τροποποιή-
σουν τις δραστηριότητές τους. 
Για παράδειγμα, εάν το πρόβλημα 
είναι η άρθρωση του γόνατος ή 
του ισχίου, δοκιμάστε να κάνετε 
ποδήλατο αντί να τρέχετε, προτεί-
νει ο γιατρός.

Προσοχή στη… ζυγαριά!
Η διατήρηση ενός υγιούς 
βάρους είναι μια ακόμη πρα-
κτική που υποστηρίζει την 
υγεία των αρθρώσεων.

Τα υποστηρικτικά μέσα 
είναι σύμμαχοι
Μπορεί σε πολλούς να ξενί-
ζει η ιδέα να κρατήσουν… 
μπαστούνι, όμως ένα τέτοιο 
υποστηρικτικό μέσο μπο-
ρεί να ελαφρύνει το φορτίο 

σε μια πονεμένη άρθρωση 
ισχίου, γόνατος ή αστραγάλου. 
Ένα ακόμη μέσο είναι ο νάρ-
θηκας: Εύκολος στη χρήση, 
εφαρμόζεται έξω από τα 
ρούχα και μπορεί να μετατο-
πίσει το φορτίο στην πιο υγιή 

πλευρά της άρθρωσης του 
γόνατος.

Αναζητήστε τις φαρ-
μακευτ ικέ ς  λύσ ε ι ς , 

αλλά μην βασίζεστε στα 
συμπληρώματα

Τα μη συνταγογραφούμενα φάρ-
μακα, όπως η ακεταμινοφαίνη  και 
η ιβουπροφαίνη θα μπορούσαν 
επίσης να ανακουφίσουν από τον 
επίμονο πόνο. Ωστόσο, η χρήση 
τους δεν πρέπει να γίνεται αλόγι-
στα, καθώς έχουν σοβαρές παρε-
νέργειες, όπως νεφρικά ή καρ-
διακά προβλήματα και έλκη, προ-
ειδοποιεί ο γιατρός. Ο ίδιος υπο-
γραμμίζει, επιπλέον, ότι η γλυκο-
ζαμίνη και η χονδροϊτίνη, δημο-
φιλή συμπληρώματα για τον πόνο 
στις αρθρώσεις, είναι αμφιβόλου 
αποτελεσματικότητας.

Πόνος στις αρθρώσεις: 4 
tips που ανακουφίζουν 
και μας «γλιτώνουν» το 
χειρουργείοΗ 

σχέση του φυσικού περιβάλλοντος με την 
καλή ποιότητα της υγείας είναι ήδη γνω-
στή. Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι τα πιθα-
νά οφέλη φτάνουν πιο μακριά από εκεί 

που πιστεύαμε, εξασφαλίζοντας το πιο σημαντικό 
απ’ όλα: Περισσότερα χρόνια ζωής! Τα νέα ευρήμα-
τα δημοσιεύθηκαν στο Journal of Epidemiology of 
Community Health.
Ερευνητικοί συνεργάτες από το Πανεπιστήμιο Massey 
της Νέας Ζηλανδίας, τη Δασική Υπηρεσία USDA του 
Portland και το Κέντρο Καρκίνου Fred Hutchinson 
των ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τον δείκτη «χαμένων ετών 
ζωής», θέλοντας να ανακαλύψουν εάν η ύπαρξη φυσι-
κών χώρων στις κατοικημένες περιοχές σχετίζεται ή όχι 
με μειωμένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Συνέλεξαν 
δεδομένα από το 2016 Scottish Burden of Disease, στο 
οποίο αντανακλάται το χάσμα μεταξύ της αναμενόμε-
νης και της πραγματικής διάρκειας ζωής ανδρών και 
γυναικών κάτω των 65 ετών που, τη στιγμή του θανά-
του τους, διέμεναν στην Σκωτία.
Οι ερευνητές χώρισαν στη συνέχεια «ζώνες δεδομένων», δηλαδή γεωγραφικές μονάδες νοικοκυριών 500-1000 
κατοίκων με παρόμοια κοινωνικά χαρακτηριστικά. Ως φυσικοί χώροι ορίστηκαν πράσινες περιοχές, όπως δάση, 
γεωργικές εκτάσεις, δέντρα και γρασίδι, μπλε περιοχές, όπως θάλασσα, και εδάφη όπως βράχια και χώμα.
Παρατηρήθηκε ότι οι φτωχότερες περιοχές είχαν το χαμηλότερο μέσο ποσοστό κάλυψης φυσικού χώρου και 
κήπων (58,5%, 49–65%), ενώ οι άνθρωποι που ζούσαν σε αυτές τις περιοχές κατέγραφαν τα υψηλότερα επίπεδα 
κακής υγείας.
Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κάθε ενίσχυση του φυσικού τοπίου κατά 10% σε μια περιοχή συσχετί-
στηκε με 7% μείωση της συχνότητας των πρόωρων θανάτων σε ανθρώπους κάτω των 65 ετών. Παράλληλα, η 
αύξηση φυσικών χώρων σε υποβαθμισμένες περιοχές μείωσε το χάσμα στο προσδόκιμο ζωής μεταξύ των κατοί-
κων αυτών των περιοχών και όσων διαμένουν σε εύπορες γειτονιές.
«Δεν μπορούν όλοι να ζουν σε μέρη με υψηλό ποσοστό πρασίνου. Ωστόσο, ακόμη και μέτρια επίπεδα φυσικού 
περιβάλλοντος φαίνεται να κάνουν τη διαφορά», επισημαίνουν οι ερευνητές, προσθέτοντας ότι «οι φυσικοί χώροι 
θα πρέπει να αποτελούν σημαντικό χαρακτηριστικό κάθε σχεδιασμού κτιρίου/ανάπτυξης».
Όπως ισχυρίζονται, οι ευεργετικές ιδιότητες του φυσικού περιβάλλοντος στην υγεία εξηγούνται από το γεγονός ότι 
έχει διαμορφώσει την ανθρώπινη εξέλιξη, διευκολύνει τη σωματική δραστηριότητα, απορροφά τους ατμοσφαι-
ρικούς ρύπους και ενισχύει την ποικιλία των χρήσιμων μικροβίων.
Ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης, που δεν μπορεί να παρουσιάσει τη σχέση 
αιτίου – αποτελέσματος. Επιπλέον, δεν εξετάστηκαν παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέ-
σματα, όπως ο ατομικός τρόπος ζωής των κατοίκων, οι προσωπικές οικονομικές συνθήκες, ο βαθμός αξιοποίησης 
και η ποιότητα του υπάρχοντος φυσικού τοπίου, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η πρόσβαση στην υγειονομική περί-
θαλψη. Ωστόσο, οι μελετητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματά τους συγκλίνουν με αυτά άλλων ερευνών και υποστη-
ρίζουν ότι εάν τα ευρήματά τους επαληθευθούν, αυτό «θα μπορούσε να προσφέρει ένα πρόσθετο εργαλείο δημό-
σιας υγείας, με στόχο τη μείωση των μεγάλων ανισοτήτων στην υγεία που βιώνουν οι άνθρωποι των κατώτερων 
κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων».

Μακροζωία: Ο φυσικός παράγοντας που 
αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Φαίνεται όμως πως πολλοί αγνοούν ότι κίνδυνοι κατά το καθάρισμα για το αφτί όπως η ώθηση του κεριού 
(κυψελίδα) πίσω στον ακουστικό πόρο, ο τραυματισμός του τυμπάνου ή η φλεγμονή, μπορεί να οδηγή-
σουν σε απώλεια της ακοής. «Ορισμένοι μπορεί να μην έχουν κανένα πρόβλημα για χρόνια. Υπάρχουν 

επίσης πολλοί άνθρωποι που αισθάνονται ότι πρέπει να καθαρίζουν τα αυτιά τους για να είναι υγιή και να παρα-
μένουν καθαρά, κάτι που δεν ισχύει», σημειώνει o Δρ Jason A. Brant, καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας – Χει-
ρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου στην Ιατρική Σχολή Perelman του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια. Όπως επι-
σημαίνουν και η Αμερικανική Ακαδημία Ωτορινολαρυγγολογίας και το Ίδρυμα Χειρουργικής Κεφαλής και Τρα-
χήλου, εφόσον η ακοή λειτουργεί ανεμπόδιστα δεν πρέπει κανείς να πειράζει τα αφτιά του.
«Η ύπαρξη κεριού στο αφτί δεν σημαίνει ότι βρώμικα» τονίζει ο Δρ Brant και εξηγεί πως προκύπτει φυσιολογικά 
από τη λειτουργία των ακουστικών πόρων. Χάρη στο κερί, διατηρείται η καθαριότητα του αυτιού, αφού φράζει 
την είσοδο σε έντομα, βακτήρια και νερό.
Ακόμη και για την περίπτωση που η παραγωγή κεριού αποτελεί πρόβλημα ή δεν φαίνεται φυσιολογική, ο Δρ 
Brant επισημαίνει πως θα χρειαστεί ιατρική επίσκεψη. Ειδικότερα:

άτομα που χρειάζονται τακτικό καθαρισμό θα πρέπει να επισκέπτονται τον ωτορινολαρυγγολόγο (ΩΡΛ) 
και όχι να αναλαμβάνουν μόνα τους θέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο τραυματισμού

σε περίπτωση πόνου, απώλειας ακοής ή ανησυχητικών εκκριμάτων -ξηρό ή κολλώδες κερί 
είτε με συνοδεία αίματος ή πύου- είναι αναγκαία η ιατρική βοήθεια.

άτομα με προηγούμενες λοιμώξεις του αυτιού, χειρουργική επέμβαση ή διάτρηση 
του τυμπάνου θα πρέπει να συμβουλευτούν ΩΡΛ πριν «σκαλίσουν» με οτιδήποτε τα 

αφτιά τους ή κάνουν χρήση μη συνταγογραφούμενων σταγόνων για το αφτί.
«Κι όταν μπαίνει νερό στο αφτί;» θα αναρωτηθούν κάποιοι. Στην περίπτωση αυτή, 
σύμφωνα με τον ειδικό, μπορεί να γίνει χρήση μιας πετσέτας ή άλλου υφάσματος 
για το καθάρισμα των αφτιών και, αν το πρόβλημα επιμένει, ένας ΩΡΛ ή ο φαρ-
μακοποιός μπορούν να συστήσουν ειδικές μη συνταγογραφούμενες σταγόνες.

Η συνήθεια που πρέπει όλοι να κόψουμε μετά 
το ντους
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ιστορίες

Δέκα άγνωστες ιστορίες για την 28η Οκτωβρίου
Οι παγόπληκτοι, τα μουλάρια και ο Ιταλός που χτύπησε την Βέμπο

Για την επέτειο του ΟΧΙ και το θρυλικό έπος του ’40 
έχουν γραφτεί πολλά. Από άρθρα σε εφημερίδες και 
περιοδικά μέχρι βιβλία και εγκυκλοπαίδειες.

Σ
ας παρουσιάζουμε δέκα ενδιαφέρουσες πληροφο-
ρίες από τη μικροϊστορία του έπους, που ίσως να 
χάνονται στις σελίδες της ιστορίας:

1.    Πριν από την εισβολή στην Ελλάδα, ο 
Μουσολίνι προσπαθούσε να παρουσιάσει την 
Ιταλία ως σύμμαχη χώρα και υποστήριζε πως 
έκανε προσπάθειες για την “αναθέρμανση των 
σχέσεων” μεταξύ των δύο χωρών. Στην πραγμα-
τικότητα “έριχνε στάχτη στα μάτια”.
Στις 25 Οκτωβρίου 1940, ο γιος του διάσημου συνθέτη, 
Πουτσίνι, παρακολούθησε στο Βασιλικό Θέατρο Αθηνών 
την επίσημη πρεμιέρα της όπερας “Μαντάμ Μπάτερφλάι”.

Την πρόσκληση είχε απευθύνει ο Ιταλός πρέσβης στην 
Αθήνα, Γκράτσι, κατόπιν εντολής του Μουσολίνι, καθώς η 
ιταλική πρεσβεία θα παραχωρούσε δεξίωση την επόμενη 
ημέρα, στις 26 του μήνα, όπου καλεσμένη ήταν η γνωστή 
αθηναϊκή κοινωνία.

2. Τα πολυτιμότερα ζώα του πολέμου ήταν τα 
μουλάρια!
Στον ελληνοϊταλικό πόλεμο τα γαϊδούρια και τα μουλάρια 
έκαναν τη διαφορά με τους Ιταλούς, που δεν είχαν υποζύ-
για. Μάλιστα οι στρατηγοί τους, διαμαρτύρονταν ότι δεν 
έχουν ζώα που θα μπορούσαν να κινηθούν στα χιονισμένα 
βουνά και στη λάσπη, όπως οι  Έλληνες.
Εκεί που τα ιταλικά άρματα μάχης κολλούσαν και γίνονταν 
ακίνητοι στόχοι, ο ελληνικός στρατός με τα παραδοσιακά 
μέσα, έλυνε καίρια προβλήματα τροφοδοσίας και μεταφο-
ράς υλικού.

3. Ανάμεσα στους χιλιάδες φαντάρους που πολέ-
μησαν κατά των εισβολέων το 1940 ήταν και διά-
σημοι ηθοποιοί και καλλιτέχνες. 
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Διονύσης Παπαγιαννό-
πουλος, ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο Μάνος Κατράκης, ο 
“πατέρας του ελληνικού κινηματογράφου” Φίνος, ο Μίμης 
Φωτόπουλος είναι μερικοί από τους διάσημους ηθοποιούς 
που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή.

4. Εκτός από τους φωτογράφους και κινημα-
τογραφιστές, στο μέτωπο του ελληνοϊταλικού 
πολέμου βρέθηκαν και ζωγράφοι, όπως ο Γεώρ-

γιος Προκοπίου, ο Ουμβέρτος Αργυρός και ο 
Αλέξανδρος Αλεξανδράκης.
Ο Προκοπίου βρέθηκε στα αλβανικά βουνά σε ηλικία 70 
ετών και πέθανε άρρωστος σε ένα αυτοκίνητο στο Τεπε-
λένι. Ο Αργυρός συνόδευσε τα ελληνικά στρατεύματα στα 
60 του και ήταν ο μοναδικός ζωγράφος που στους πίνακές 
του δε συναντάται ούτε μια σταγόνα αίμα. Ενώ η εικαστική 
κληρονομιά του Αλεξανδράκη θεωρείται μέχρι σήμερα 
από τις ακριβέστερες πολεμικές ανταποκρίσεις.

5. Μια ημέρα πριν την 28η Οκτωβρίου, ο Ιταλός 
πρέσβης Γκράτσι, αποφάσισε να μεταβεί ο ίδιος 
στην έπαυλη του Μεταξά, στην Κηφισιά, για να 
του παραδώσει το πολεμικό τελεσίγραφο. Πριν 
πάει στην Κηφισιά επέλεξε να περάσει το βράδυ 
του ήρεμα, παίζοντας μπριτζ σε φιλικό σπίτι στην 
Βασιλίσσης Σοφίας.

Σύμφωνα με την αφήγηση του τότε υπουργού Κ. Κοτζιά 
“εκτός από μπριτζ, είπαν και πολλά ανέκδοτα”.

6. Οι παγόπληκτοι στρατιώτες ξεπέρασαν τους 
23.000 κατά του διάρκεια του Έπους.
Σύμφωνα με την ιστορικό Ελένη Δημητρίου «οι στρατιώτες 
ήταν εντελώς ανέτοιμοι για τα κρυοπαγήματα, δεν γνώρι-
ζαν πώς να τα αντιμετωπίσουν και για να γιατρευτούν πλη-
σίαζαν τα πόδια τους κοντά στη φωτιά». Οι οδηγίες του 
Ερυθρού Σταυρού ήταν σαφείς:
“πρέπει να αλείφετε τα πόδια σας τακτικά με οτιδήποτε χοι-
ρινό ή άλλο.  Αν τα πόδια σας αρχίζουν να παγώνουν και 
δεν τα αισθάνεστε πρέπει να βγάλετε τις κάλτσες και να τα 
τρίψετε με χιόνι.  Να τα βάλετε σε κρύο νερό και να τα στε-
γνώσετε καλά πριν ξαναβάλετε τις κάλτσες και τις αρβύ-
λες».
Δεν ήταν όμως το ίδιο εύκολο να εφαρμοστούν. “Οι για-
τροί στο μέτωπο έκοβαν συνέχεια μέλη, παγωμένα από 
το κρύο για να προλάβουν την γάγγραινα και χειρουργού-
σαν τους τραυματίες στρατιώτες κάτω από πολύ δύσκολες 
συνθήκες, με τρομερές ελλείψεις φαρμάκων” εξήγησε στη 
“Μηχανή του χρόνου”, ο τέως πρέσβης κ. Ιάκωβος Σπέ-
τσιος.
Στην Έκθεση της Διευθύνσεως Υγειονομικής Υπηρεσίας του 
Γενικού Στρατηγείου αναφέρεται συγκεκριμένα:
“… Καθ’ όλον το εξάμηνον διάστημα του πολέμου διεκομί-
σθησαν εβδομήντα πέντε χιλιάδες περίπου (75.000)  τραυ-
ματίαι, παγόπληκτοι και ασθενείς ήτοι αναλυτικώς τριάντα 
δύο χιλιάδες (32.000) τραυματίαι, είκοσι τρεις χιλιάδες 
(23.000) παγόπληκτοι και είκοσι χιλιάδες (20.000) ασθε-

νείς… “

7. Ο Γκαλεάτσο Τσιανό, γαμπρός του Μουσολίνι, 
συμμετείχε στον πρώτο αεροπορικό βομβαρδι-
σμό της Θεσσαλονίκης, την 1η Νοεμβρίου του 
1940, αφού εκτός από υπουργός εξωτερικών και 
διπλωμάτης ήταν και πιλότος.
 Στο ημερολόγιό του έγραφε:
«1η Νοεμβρίου 1940. Ο ήλιος έχει φανεί επιτέλους. Δράτ-
τομαι της ευκαιρίας για να εκτελέσω ένα θεαματικό βομ-
βαρδισμό της Θεσσαλονίκης. Στην επιστροφή μου επι-
τέθηκαν ελληνικά αεροπλάνα. Όλα πάνε καλά. Δύο δικά 
τους αεροπλάνα καταρρίπτονται, αλλά πρέπει να ομολο-
γήσω ότι ήταν η πρώτη φορά που με καταδίωξαν. Ήταν ένα 
άσχημο συναίσθημα».

8.  Τρεις ημέρες μετά από την έναρξη του πολέ-
μου στην Ελλάδα, ο Μεταξάς εξήγησε σε εκδότες 
και σημαντικούς δημοσιογράφους, γιατί δεν είπε 
“ΝΑΙ”.
“Για να αποφύγουμε τον πόλεμο θα έπρεπε να γίνουμε 
εθελόδουλοι και να πληρώσουμε με άπλωμα του δεξιού 
χεριού της Ελλάδας για ακρωτηριασμό από την Ιταλία και 
το αριστερό χέρι θα μας το έκοβε η Βουλγαρία. Φυσικά, 
δεν είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς ότι σε μια τέτοια 
περίπτωση, οι Άγγλοι θα έκοβαν τα πόδια της Ελλάδας. Και 
με το δίκιο τους.
Καθώς είναι κυρίαρχοι στην θάλασσα, δεν θα παρέλειπαν, 
αφού έβλεπαν την υποδούλωση της Ελλάδας να καταλά-
βουν την Κρήτη και άλλα νησιά μας, υπερασπιζόμενοι τα 
συμφέροντά τους.”
Με λίγα λόγια, πίστευε ότι το ΝΑΙ θα σηματοδοτούσε τον 
ακρωτηριασμό της χώρας σε τρία μέρη.

9. Ένα βράδυ, την ώρα που η Βέμπο επέστρεφε 
από τη βραδινή της παράσταση στο θέατρο, την 
πλησίασε ένας Ιταλός και τη χτύπησε δυνατά με 
μια σιδερογροθιά.
Η τραγουδίστρια της νίκης δεν βοηθούσε τον αγώνα μόνο 
με τα τραγούδια της. Πολλές φορές πραγματοποιούσε 
εμφανίσεις και παραχωρούσε όλα τα έσοδα για τις ανά-
γκες των στρατιωτών. Η φήμη της ήταν γνωστή στους Ιτα-
λούς, γι’ αυτό και αποφάσισαν να την εκδικηθούν. Άλλω-
στε η εντολή του Ιταλού συνταγματάρχη, Κ. Μεόλι, μεταξύ 
άλλων, ανέφερε:
“Η Διεύθυνσις Αστυνομίας παρακαλείται να καλέσει την 
καλλιτέχνιδα Βέμπο να παύση την δράσιν της εις το τρα-
γούδι, εις όλα τα θέατρα της Ελλάδος. Εις την ιδίαν θα αφαι-
ρεθή το δελτίον καλλιτέχνιδος και του λοιπού θα απαγο-
ρεύεται να ανέλθη επί σκηνής”

10.  Το 1943 οι Ιταλοί γύρισαν μία ταινία, η οποία 
παρουσίαζε τους Έλληνες, ισχυρούς σαν το 
στρατό του Ξέρξη και τους Ιταλούς γενναίους και 
αποφασισμένους σαν τους 300 του Λεωνίδα.
Σύμφωνα με την υπόθεση, το ελληνικό ορεινό πυροβο-
λικό εξολοθρεύει τους Ιταλούς και τραυματίζει θανάσιμα 
τον λοχαγό διοικητή τους. Λίγο πριν αυτός πεθάνει, οι ενα-
πομείναντες στρατιώτες του ορκίζονται να πέσουν μέχρι 
ενός, παρά να αφήσουν τους Έλληνες να καταλάβουν την 
κορυφή.
Από τους 300 αλπινιστές που βρίσκονταν αρχικά στο 
ύψωμα μόνο 19 επιβιώνουν. Στο τέλος οι επιζώντες μετα-
φέρουν μαζί τους στα μετόπισθεν τη σορό του διοικητή 
τους.
Πρόκειται για τη μοναδική εμπορική ταινία που οι Ιταλοί 
γύρισαν με θέμα τον Πόλεμο της Αλβανίας. Η ταινία έκοψε 
ελάχιστα εισιτήρια και τον Σεπτέμβριο του 1943 έπαψε να 
προβάλλεται, λόγω της ιταλικής ανακωχής με τους Συμμά-
χους. Από τότε δεν προβλήθηκε ποτέ ξανά στους ιταλικούς 
κινηματογράφους ή την τηλεόραση και φυσικά ξεχάστηκε.



25ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ28 Οκτωβρίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ26 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

28 Οκτωβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com



27ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ28 Οκτωβρίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ28 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

28 Οκτωβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com



28 Οκτωβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

Έ
φτασε το Χάλογουιν. Η πολυπό-
θητη γιορτή των παιδιών. 
Κάθε χρόνο σ τ ις 31 Οκτω-
βρίου ο δυτικός κόσμος γιορ-

τάζει το Halloween «All Hallows» (των 
αγίων πάντων), μια γιορτή που θυμί-
ζει τις απόκριες με σύμβολο την κολο-
κύθα. Σύμφωνα με εγκυκλοπαιδικά 
στοιχεία, το έθιμο αυτό προέρχεται από 
τον 7ο μ.Χ. αιώνα.  Αρχικά εορτάζονταν 
στις 13 Μάιου και ήταν μια νύχτα μνή-
μης των νεκρών αγίων και μαρτύρων. Η 
ημερομηνία άλλαξε αργότερα και έγινε 
1η Νοεμβρίου, προκειμένου η δυτική 
εκκλησία να «εκχριστιανίσει» τις παγα-
νιστικές εορτές της εποχής. 
Ωστόσο, το Halloween αποτελεί εξέλιξη 
της αρχαίας Κελτικής γιορτής Samhaim. 
Ενώ προήλθε αρχικά από την Ιρλανδία, 
γιορτάζεται περισσότερο στην βόρεια 
Αμερική. 
Οι Κέλτες θεωρούσαν ότι η μέρα αυτή 
σημάδευε το τέλος της συγκομιδής και 
την αρχή του χειμώνα. Παράλληλα, 
η μεταβατική περίοδος από το φθινό-
πωρο προς τον χειμώνα θεωρείτο ως μία 
είδους γέφυρα μεταξύ των ζωντανών και 
των νεκρών.
Η γιορτή είναι πολύ δημοφιλής στις ΗΠΑ 
και στον Καναδά (ήδη άρχισε να εδραι-
ώνεται και στην Ευρώπη), ενώ ακόμα 
ανάμεσα στους χριστιανούς έχει γίνει 
αποδεκτή με πολλές Διαμαρτυρόμενες 
εκκλησίες να διοργανώνουν επίσημες 
γιορτές. Αντίθετα, η Ορθόδοξη εκκλη-
σία αντιδρά έντονα και πολλοί ιερείς 
θεωρούν «έθιμο θανάτου» το μασκά-

ρεμα των παιδιών με τρομακτικές κολο-
κύθες και σκελετούς...
Σκληρή κριτική στην περίφημη γιορτή 
του Χάλογουιν, που κορυφώνεται τα 
μεσάνυχτα, ασκεί η εκκλησία της Ελλά-
δος θεωρώντας ότι επιχειρεί να βυθίσει 
την νεολαία σε έναν κόσμο σκοτεινό με 
βρικόλακες, σατανάδες και φαντάσματα 
στο όνομα της διασκέδασης και του κέρ-
δους. 
Στον Καναδά, ορισμένοι ιερείς μας προ-
ειδοποιούν ότι η γ ιορτή ουσιαστικά 
υμνεί την κουλτούρα του θανάτου και 
καλούν τη νεολαία να απέχει, ενώ την 
ημέρα αυτή προσκαλούν τα παιδιά σε 
κατηχητικό σαν ένα κίνητρο για να ασχο-
ληθούν με άλλα θέματα ώστε να απο-
σπαστεί η προσοχή τους από τις μάγισ-
σες και τους δαίμονες... 
Η επίσημη εκκλησία βέβαια έχει ήδη 
τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη και κατά 
του καρναβαλιού και άλλων εθίμων και 
συμβόλων όπως ο Santa Claus, οι elfs, 
το πασχαλινό κουνέλι, κλπ που τα θεω-
ρεί αντίθετα προς την Ορθόδοξη παρά-
δοση. 
Αντίθεση με την εκκλησία εκφράζουν οι 
κολοκυθοπαραγωγοί οι οποίοι δηλώ-
νουν ότι μόνο η γιορτή αυτή έχει μεί-
νει να συντηρεί τον πολύπαθο κλάδο. Το 
Χάλογουιν πάντως έχει σαν πρωταγω-
νιστές τα μικρά παιδιά, τα οποία μεταμ-
φιεσμένα γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι 
θέτοντας το ερώτημα: «Trick or treat» 
«Σκανταλιά ή κέρασμα». 
Τελευταία η γιορτή έχει γίνει πολύ δημο-
φιλής και στην Ελλάδα. 
Εν όψει αυτής της πραγματικότητας, η 
εκκλησία καλείται πλέον να επιλέξει 
ανάμεσα στην αναπόφευκτη προσαρ-
μογή στη ρεαλιστική ροή των πραγμά-
των με τις όποιες επακόλουθες συνέ-
πειες και τη διατήρηση του status quo 
καθεστώτος, το οποίο θα μπορούσε να 
την φέρει αντιμέτωπη με αντιδραστι-
κές δυνάμεις, με κίνδυνο να οδηγηθεί σ’ 
έναν κυκεώνα πολύμορφων αντιπαρα-
θετικών αντιλήψεων. 
Οι επιλογές της εκκλησίας πάντως, σε 
ότι αφορά ειδικότερα το συγκεκριμένο 
θέμα, διαφαίνονται ασφυκτικά περιο-
ρισμένες... 

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει
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Των αγίων πάντων…
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ΜΗΝΥΜΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, κ. Α. ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗ, 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 
ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ε
λληνίδες και Έλληνες απανταχού 
της γης,
Αγαπητές συμπατριώτισσες, αγα-
πητοί συμπατριώτες,

Κάθε χρόνο τέτοια μέρα ο νους όλων μας 
ανακαλεί το ηχηρό και υπερήφανο «ΟΧΙ» 
του Έθνους μας στον επίδοξο κατακτητή. 
Η γενναιότητα του λαού μας και η απο-
φασιστικότητά του να δώσει τον υπέρ 
πάντων Αγώνα για την Πατρίδα, οδήγησε 
έναν αριθμητικά υπέρτερο αντίπαλο στην 
πρώτη του ήττα. 
Οι πρόγονοί μας, υπερασπιζόμενοι τις δια-
χρονικές αξίες της ελευθερίας, της δημο-
κρατίας και της δικαιοσύνης, έγιναν σύμ-

βολα ηρωισμού και αυτοθυσίας. Το έπος 
του ’40 αναδεικνύει με τον πιο εμφατικό 
τρόπο την ενότητα και την ομοθυμία του 
λαού μας, ο οποίος δε δείλιασε μπροστά 
στην υπεροχή του εχθρού. Μια χώρα σε 
έκταση μικρή, με μεγάλη όμως ψυχή και 
αδούλωτο φρόνημα, αποτέλεσε παρά-
δειγμα για  ολόκληρο τον κόσμο.
Η 28η Οκτωβρίου είναι για τον Ελληνισμό 
ημέρα τιμής και μνήμης. Είναι η μέρα που 
η ομοψυχία νίκησε τη διχόνοια, η ελπίδα 
νίκησε το φόβο. Είναι η μέρα που δόθηκε 
γενναία μάχη υπέρ των υψηλών ιδανικών 
που οι Έλληνες έχουμε κληροδοτήσει στην 
ανθρωπότητα. 
Ο εορτασμός της φετινής Επετείου συμβαί-
νει, ωστόσο, σε έναν κόσμο που μοιάζει να 
έχει χάσει το βηματισμό του. Πανανθρώ-
πινες αξίες –η ελευθερία, η εθνική κυρι-
αρχία, η εδαφική ακεραιότητα, το διεθνές 
δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα- αντιμε-
τωπίζονται ως αμφισβητούμενες αφηγή-
σεις του παρελθόντος. Πριν ακόμη θερα-

πεύσει τα πολλαπλά τραύματα που της 
άφησε η πανδημία, η ανθρωπότητα έρχε-
ται αντιμέτωπη με δυνάμεις αναθεωρητι-
σμού, στρατηγικές έντασης, αυταρχισμού 
και ρητορικές μίσους. 
Ελληνίδες και Έλληνες, 
η εποχή δεν επιτρέπει εφησυχασμό. 
Σήμερα περισσότερο από ποτέ, καλούμα-
στε όλοι μαζί να αναδείξουμε το διαχρο-
νικό μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου. Κάθε 
απειλή, κάθε καταπάτηση, κάθε εκβιασμός 
έχει μόνο μία, ομόφωνη και βροντερή απά-
ντηση: «ΟΧΙ»! 
Η ικανότητα, το πνεύμα, η αποφασιστικό-
τητα, το φιλότιμο όλων των Ελλήνων, εντός 

και εκτός εθνικών συνόρων, κρατούν ψηλά 
το όνομα της χώρας μας στη διεθνή συνεί-
δηση. Η εθνική μας μνήμη τροφοδοτεί το 
παρόν και το μέλλον με τα υψηλά ιδεώδη 
που συνθέτουν διαχρονικά την ταυτότητα 
του Έθνους μας.
Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,
ο Ελληνισμός υπήρξε πάντοτε σημείο ανα-
φοράς για την ανθρωπότητα,  είτε ως κιβω-
τός οικουμενικών αξιών, είτε ως θεματο-
φύλακας του μακραίωνου πολιτισμού μας. 
Ο χρόνος και η ιστορία συχνά δοκίμασαν 
το Έθνος μας, σφυρηλατώντας την ανθεκτι-
κότητά του και αναδεικνύοντας την οικου-
μενική διάσταση του Ελληνισμού. 
Σήμερα, με πίστη στις δημιουργικές μας 
δυνάμεις, με ανοιχτό μυαλό, ενότητα και 
περισσή εθνική αυτοπεποίθηση προχω-
ρούμε μαζί προς έναν καλύτερο και πιο 
δίκαιο κόσμο.
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου! Ζήτω η Ελλάδα!

Ανδρέας Κατσανιώτης

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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Πολύ όμορφη κι εποικοδομητική η παρουσία-πρόσκληση της 
Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά στο νέο Γενικό Πρόξενο 

κ. Παναγιώτη Αντωνάτο. Όμορφη η παρουσίαση με τον λόγο του 
Προέδρου κ. Γιώργου Δημητρακόπουλου και η λιτή αντιφώνηση 

του Γενικού Προξένου. Καλή επιτυχία στο έργο σας!
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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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Γιορτάζοντας την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Έ
χει επικρατήσει να γιορτάζουμε επε-
τείους. Λογιών-λογιών επετείους. Και 
είναι όμορφη συνήθεια.
Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας, που γιορ-

τάζουμε την επέτειο του ΟΧΙ του 1940. Κι 
εμείς εδώ στον Καναδά κάνουμε γιορτή αλη-
θινή. Με λειτουργίες. Με δοξολογίες. Με σχο-
λικές γιορτές. Με πανηγυρικούς, εθνικά και 
θρησκευτικά χρωματισμένους λόγους. Με 
δείπνα και χορούς. Βέβαια, στην περίοδο του 
κορωνοϊού δεν εκάναμε όλα τα ανωτέρω. 
Εφέτος είναι καιρός να οργανώσουμε τις εκδη-
λώσεις αυτές με τον καλύτερο τρόπο και με 
περισσότερο ενθουσιασμό. Αυτό μας πρέπει. 
Αυτό μας ταιριάζει. Αυτό είναι δίκαιο για την 
Πατρίδα μας και για τους ήρωες του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Παρακαλώ ο καθένας 
να κάνει το καθήκον του στο ακέραιο.
Καλά όλα αυτά. Και μάλιστα στην εποχή που 
ζούμε και η γαλάζια μας πατρίδα Ελλάδα 
αντιμετωπίζει τόσους κινδύνους. Η έξαρση 
του εθνικού φρονήματος είναι απόλυτα ανα-
γκαία. Όλοι πρέπει να είμαστε στις επάλ-
ξεις. Και οι επάλξεις δεν είναι τα γεωγρα-
φικά σύνορα της Ελλάδας. Οι επάλξεις για 
την Ελλάδα, την Ορθοδοξία και τον Ελληνι-
σμό είναι τα πέρατα της οικουμένης. Μαζί με 

τα πέρατα της οικουμένης οι επάλξεις για τον 
ελληνορθόδοξο είναι ο ίδιος του ο εαυτός. 
Ο νους του. Η καρδιά του. Οι σκέψεις του. Τα 
συναισθήματά του. Για να είναι στις εθνικές 
και θρησκευτικές επάλξεις πρέπει να είναι στις 
επάλξεις του εαυτού του. Να ελέγχει απόλυτα 
το νου του. Τις σκέψεις του. Τα συναισθήματά 
του. Τις επιθυμίες της καρδιάς του. Είμαστε 
στις εθνικές και θρησκευτικές μας επάλξεις, 
όχι τυπικά γιορτάζοντας μια επέτειο. Ή για να 
διασκεδάσουμε και να χαρούμε και να ευχαρι-
στηθούμε. Είμαστε στις επάλξεις, όταν ζούμε 
το νόημα της επετείου. Το βαθύτερο νόημα.
Το βαθύτερο νόημα του ΟΧΙ του ́40 είναι η μη 
υποχώρηση στα ιδανικά μας. Η πάση θυσία 
διατήρηση της ελευθερίας μας. Ελευθερίας 
εθνικής, θρησκευτικής, ατομικής. Η προστα-
σία της διατήρησης αυτής της ελευθερίας που 
κάνει τον άνθρωπο, άνθρωπο. Που τον δια-
κρίνει απ’το ζώο που έχει το σχοινί στο λαιμό 
του. Που τον κάνει να αισθάνεται ίσος προς 
όλους μέσα στην κοινωνία και ενώ σέβεται 
την κληρονομιά των άλλων και την ελευθερία 
τους, δεν απεμπολεί τίποτε απ΄τη δική του κλη-
ρονομιά και ελευθερία.
Και να τα κάνουμε αυτά λιανότερα. Να τα 
καταλάβουμε καλύτερα. Να τα θέσουμε σε 

πρακτική εφαρμογή. Γιορτάζοντας το ΟΧΙ του 
4́0 σημαίνει, όπου κι αν είσαι να παραμένεις 
ελληνορθόδοξος και καθημερινά να γίνεσαι 
καλύτερος. Να γίνεσαι άνθρωπος, όπως σε 
θέλει ο Χριστός. Να μιλάς ελληνικά παντού 
και κυρίως στο σπίτι σου. Να υποστηρίζεις τα 
δίκαια της Ελλάδας, όχι μια φορά τον χρόνο 
στην επέτειο, αλλά κάθε μέρα της ζωής σου. 
Να ζεις ορθόδοξη ζωή, όχι Χριστούγεννα και 
Πάσχα, αλλά κάθε ώρα της ζωής σου. Να είσαι 
δακτυλοδεικτούμενο παράδειγμα έντιμου 
πολίτη και ορθόδοξου χριστιανού. Να λες όχι 
στον κάθε πειρασμό που θέλει να σε αναπο-
δογυρίσει. Να κάνεις πάντοτε το θετικό και 
ποτέ το αρνητικό. Το καλό και ποτέ το κακό. Το 
δίκαιο και ποτέ το άδικο.
Γιόρταζε την επέτειο. Κάθε επέτειο. Μα σκέ-
ψου το βαθύτερο νόημά της. Ειδικά στην 
επέτειο του ΟΧΙ σκέψου την Ελλάδα και την 
Ορθοδοξία. Κράτησε στο νου σου και αυτά 
που είπαμε παραπάνω. Και προσπάθησε να 
εφαρμόζεις όσα μπορείς. Ζήσε την Ελλάδα και 
την Ορθοδοξία.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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PRIME STREET LEVEL RETAIL SPACE 
7 KING STREET EAST, UNIT 5D, TORONTO, ON

Not intended to solicit those under contract with another brokerage

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

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

www.7KingStEast.ca

FOR LEASE

www.7KingStEast.ca

THE PROPERTY FEATURES INCLUDE:

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

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

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

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

••  CCoonnddoo  ffeeeess  aarree  $$440033  ppeerr  mmoonntthh

••  NNeett  rreenntt;;  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  lliissttiinngg  aaggeenntt

••  PPrriioorr  wwaass  VVaarriieettyy  SSttoorree  ffoorr  1177  yyeeaarrss

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

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

••  SShhoorrtt  bblloocckk  aawwaayy  ffrroomm  GGooooggllee’’ss  bbrraanndd  nneeww  
        440000,,000000  ssqq  fftt..  HHeeaadd  OOffffiiccee  aatt  6655  KKiinngg  EEaasstt
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

ΑΣ ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ δεν πιθηκίζει. Δεν μιμείται 
τα καμώματα του αμαρτωλού κόσμου. 
Στέκει πάνω από τον χυδαϊσμό της 

χωρίς ηθικής εποχής. Οδηγεί, δεν οδηγείται. 
Βλέπει, ακούει, αλλά και κρίνει την δικαία 
κρίσι. Δεν δέχεται όσα χωρίς σκέψιν και πνευ-
ματικά κριτήρια, ακολουθούν τυφλά άλλοι. 
Και γι’ αυτό ίσως θεωρείται «ξεπερασμένος» 
από τους πιθηκίζοντας τη συμπεριφορά, τη 
στάσι, τις πράξεις , που παρουσιάζονται σαν 
τελευταία λέξι της άστατης, της χωρίς ηθικόν 
έρμα μόδας.
Μά, ή εσωτερική ποιότης του αληθινού, του 
συνεπούς Χριστιανού είναι να αγρυπνή, ώστε 
να μη σύρεται από τα είδωλα του παραπαίο-
ντος κόσμου «Εχει στραμμένα τα μάτια στα 
μένοντα , στα «όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, 
όσα δίκαια... όσα εύφημα, εί τις άρετή και εί 
τις έπαινος» (Φιλιπ. δ́  8). 
Προοπτική του δεν είναι η κατάκτησις μέ 
κάθε μέσον της ύλης και η αποκλειστική 
απορρόφησης από τα γήϊνα, από τα παρερχό-
μενα, που πολλές φορές είναι μάταια, ίσως 
και αμαρτωλά. Βλέψις του τελική είναι αυτός 
ο ουρανός και όσα μεγάλα, υψηλά και άγια 
περικλείει ο ουρανός. Διότι σύνθη μά του 
είναι «άνω σχώμεν τας καρδίας». 
Δεν τρέχει δορυάλωτος πίσω από τους πειρα-
σμούς του «αμαρτωλού κόσμου». 
Σύνθημά του είναι η θεία εντολή που δίνει 
προς τους μαθητάς του ο Καλός Ποιμήν της 
ψυχής του: «Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, ίνα 
μή είσέλθητε είς πειρασμόν».
Βωμολοχουν οι γύρω, βλασφημούν, χυδαιο-
λογούν; οι άνθρωποι του Χριστού έχουν προ 
οφθαλμών την σύσταση του Πνεύματος «πάς 
λόγος σαπρός μη έκπορευέσθω εκ του στόμα-
τος υμών». 
Συνήθως οι αφώτιστοι άνθρωποι, όταν βλέ-
πουν να θίγεται η υπόληψίς τους , να όλά-
πτωνται τά συμφέροντά τους, ξεσπούν σε 
κραυγές, θυμώνουν, οργίζονται, γεμίζουν 
από κακία. Οι άνθρωποι όμως του Θεού δέν 
κάνουν το ίδιο. Ακούνε τη φωνή του Πνεύ-
ματος, που παραγγέλλει «πάσα όργή και 
θυμός και κραυγή συν πάση κακία αρθήτω 
αφ’ υμών».
«Αλλοι καταφεύγουν σε κατάρες φρικτές που 
δείχνουν ότι «πόρω απέχει η καρδία αυτών» 
από την αναγέννηση, που προσφέρει ο Σωτήρ. 
«Οσοι ανήκουν στο Χριστό, ακούνε την φωνή 
του, που τους συμβουλεύει τούτο το υπέροχο 
και το καινούργιο: «εύλογείτε τους καταρω-
μένους υμάς» (Ματθ. ε’ 44). «Οχι μόνον να μη 
ανταποδίδουν κατάρες, αλλά να εύχονται 
προς τον Θεόν να τους ευλογή.

Ξεύρουμε όλοι μας ποιά δύναμι έχει το μίσος 
και πόσο εύκολα αυτό γεννιέται στις ψυχές 
των ανθρώπων και πόσο γρήγορα θεριεύει. 
Γι’ αυτό βλέπουμε πολλούς να ανταποδίδουν 
κακό στο κακό και μίσος στο μισος.
‘Αλλ’ όσοι φωτίσθηκαν από το φως του Χρι-
στού, όσοι αφήκαν τη θεία αλήθεια του να 
αναγεννηση την καρδιά τους και το ανυπέρ-
βλητο παράδειγμα του να επηρεάση τη ζωή 
τους, σκέπτονται και φέρονται τελείως δια-
φορετικά. Στο μίσος προβάλλουν σαν και-
νούργιοι άνθρωποι, την καινούργια εντολή 
της αγάπης. Την κακία, την αδικία των 
άλλων, την αντιμετωπίζουν με την συγχώ-
ρησι και την αγαθοποιΐα.
Εμπρός πάλιν στην κακεντρέχεια, στους 
κατατρεγμούς, στις συκοφαντίες και στην 
κακότητα των γειτόνων, των συναδέλφων, 
των πρώην φίλων οι άνθρωποι του Χριστού, 
ακούνε ισχυρή τη φωνή του θείου Διδασκά-
λου: «Εγώ δε λέγω υμίν αγαπάτε τους εχθρούς 
υμών... Καλώς ποιείτε τους μισούσιν υμάς και 
προσεύχεσθε υπέρ των επηρεαζόντων υμας 
και διωκόντων υμάς» (Ματθ. ε’ 44)
«Ακούμε συχνά τους γύρω μας να παραπο-
νούνται ότι οι άλλοι τους φέρονται ανάγωγα, 
τους κακομεταχειρίζονται, τους κατακρίνουν, 
τους αδικούν. Και δυστυχώς δεν είναι σπάνιο 
αυτό στην κοινωνία μας. Και παραπονούμα-
στε για την συμπεριφορά τους αυτή και δια-
μαρτυρόμαστε.
Ποιά όμως οφείλει να είναι η συμπεριφορά 
των πιστών, των συνειδητων Χριστιανών; 
Τη διατυπώνει ο ‘Αναμορφωτής μας Σωτήρ 
με τα εξής απλά και τόσο παραστατικά λόγια: 
«Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρω-
ποι, και υμείς ποιείτε αυτούς ομοίως» (Λουκ. 
στ’ 31). 
Θα πητε ίσως. -Μα αυτός ο Χριστιανός δεν 
είναι συνηθισμένος άνθρωπος. Είναι άγγελος.
Και βέβαια είναι «ο καινός άνθρωπος, ο κατά 
Χριστόν κτισθείς». Είναι η καινούργια ύπαρ-
ξις, «η καινή κτίσις», και μεταμορφωμένος 
άνθρωπος, που σφυρηλατεί ο Χριστός με τη 
θεία, την άνακαινιστική χάρι του. Είναι ο Χρι-
στιανός με την καρδιά, τον νου και την όλη 
ύπαρξι, που ξεκαινουργώθηκαν μέσα στη θεία 
χάρι, που δίδεται στα μυστήρια της ιεράς εξο-
μολογήσεως και της θείας Κοινωνίας. 
Και τέτοιους καινούργιους, αγγελικούς, 
μεταμορφωμένους ανθρώπους, αξίους για τη 
Βασιλεία του Θεού, θέλει να κάνη κάθε Χρι-
στιανό ο Σωτήρ. Θα παραδώσουμε τον εαυτό 
μας στην καινοποιό χάρι του: «Αν ναι, τότε θα 
γίνουμε Χριστιανοί αληθινοί, άξιοι του ονό-
ματος Χριστιανός.

Η Ελλάδα μεγαλώνει 
χάρη στους ομογενείς 

Υ
περδιπλάσιες οι πολιτογραφήσεις 
ανδρών και γυναικών που ζουν 
στο εξωτερικό και έχουν καταγω-
γή από τη χώρα μας· Ανάμεσά τους 

η Νία Βαρντάλος και ο Νικ Κασσαβέτης που 
θέλουν να αποκτήσουν την ελληνική ιθα-
γένεια.
Μεγαλώνει το ενδιαφέρον των ομογενών να 
αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, με τα 
στοιχεία να δείχνουν υπερδιπλασιασμό των 
πολιτογραφήσεων που πραγματοποιούνται 
τα τελευταία χρόνια.
Η Ελλάδα... μεγαλώνει χάρη στους ομο-

γενείς, με όλο και περισσότερους πολίτες 
άλλων χωρών με καταγωγή από τη χώρα 
μας να θέλουν να αποκτήσουν ελληνική 
ιθαγένεια. Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα 
πραγματοποιούνται συνολικά 1.200 πολι-
τογραφήσεις ομογενών που ζουν σε διάφο-
ρες χώρες του εξωτερικού - μεταξύ αυτών 
Αμερική, Αυστραλία, Αφρική, Νότια Αμε-
ρική, χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. Ενδεικτικό 
του αυξημένου ενδιαφέροντος απόκτησης 
ελληνικής ιθαγένειας είναι το γεγονός ότι 
μέχρι πριν από το 2020 οι πολιτογραφήσεις 
ομογενών που ζουν στην Αμερική ανέρχο-
νταν σε 100 - 200 ετησίως ενώ πλέον, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας 
Ιθαγένειας, ο αριθμός αυτός φτάνει ή και 
ξεπερνά τις 500.
Η τάση αυτή των τελευταίων δύο ετών 
φάνηκε και στην πρόσφατη επίσκεψη του 
γενικού γραμματέα Ιθαγένειας Νάσου Μπα-
λέρμπα στις ΗΠΑ μετά από πρόσκληση του 
προέδρου της National Hellenic Society, 
Ντρέικ Μπεχράκη, όπου είχε συναντήσεις 
με οργανώσεις της ελληνικής ομογένειας.
«Υπήρχε η εσφαλμένη εντύπωση πως 
επειδή ο παππούς ήταν έλληνας πολίτης και 
οι απόγονοι έπαιρναν αυτόματα την ελλη-
νική ιθαγένεια. Ηταν κάτι που ταλάνιζε πολ-
λούς ομογενείς, οι οποίοι πλήρωναν δικη-
γόρους προκειμένου να βρουν έγγραφα 
και στοιχεία για να στηρίξουν την υπόθεσή 
τους. Τα πράγματα, όμως, είναι απλά, με το 
άρθρο 10 του ν. 3284, διά της πολιτογραφή-
σεως. Αυτή η πιο έντονη επιθυμία για επι-
σημοποίηση της σχέσης τους με την Ελλάδα 
είναι αποτέλεσμα και της καλής εικόνας που 
πλέον έχει η χώρα μας και εκτός συνόρων» 
εξηγεί στα «ΝΕΑ» ο κ. Μπαλέρμπας.
Μάλιστα, ανάμεσα σε εκείνους που έχουν 
εκδηλώσει έντονα ενδιαφέρον για να γίνουν 

πολίτες του ελληνικού κράτους είναι η γνω-
στή ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός του Χόλι-
γουντ Νία Βαρντάλος αλλά και ο βραβευ-
μένος σκηνοθέτης, γιος του Τζον Κασσα-
βέτη, Νικ, ο οποίος μάλιστα εξέφρασε την 
επιθυμία να ζήσει μόνιμα στην Ελλάδα μετά 
την απόκτηση της ιθαγένειας. Υπενθυμίζε-
ται πως στις αρχές της χρονιάς ορκίστηκε 
έλληνας πολίτης στο προξενείο της Βοστώ-
νης ο βραβευμένος σκηνοθέτης και σεναρι-
ογράφος Αλεξάντερ Πέιν, ο οποίος μάλιστα 
κίνησε ο ίδιος τη διαδικασία για την πολιτο-
ράφησή του.

Αρκεί η πιστοποίηση
Οπως επισημαίνει ο Νάσος Μπαλέρμπας, 
αρκεί να γίνει πιστοποίηση της ελληνικής 
καταγωγής και να υπάρξει θετική εισή-
γηση του προξένου μετά από συνέντευξη 
με τον αιτούντα για να πάρει κάποιος την 
ιθαγένεια. «Πρόκειται, ουσιαστικά, για 
μια σαφώς πολύ μικρότερης κλίμακας 
μικρογραφία της διαδικασίας που ακολου-
θείται για την απόκτηση ιθαγένειας από 
αλλοδαπούς που ζουν στη χώρα μας. «Πιο 
συγκεκριμένα, η συνέντευξη των 30-40 
λεπτών είναι αρκετή για να γίνει αντιληπτή 
η σχέση των υποψηφίων με την Ελλάδα, 
εάν μιλούν την ελληνική γλώσσα, εάν είναι 
χριστιανοί - ορθόδοξοι ή και σε κάποιες 
περιπτώσεις καθολικοί - κι εάν μετέχουν 
σε σημαντικό βαθμό σε ομογενειακές 
οργανώσεις και συλλόγους. Τους γίνονται, 
για παράδειγμα, ερωτήσεις για το πολί-
τευμα της χώρας, τη γεωγραφία της, τα 
ήθη και έθιμα» συμπληρώνει ο γενικός 
γραμματέας.

Χιλιάδες αιτήσεις
Στο μεταξύ, για την απόκτηση του Πιστο-
ποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολι-
τογράφηση χιλιάδες αλλοδαποί που ζουν 
στη χώρα μας θα εξεταστούν την Κυριακή 
6 Νοεμβρίου. Οι αιτήσεις συμμετοχής που 
έχουν υποβληθεί φτάνουν τις 4.500. Αξί-
ζει να σημειωθεί πως οι πανελλαδικού 
τύπου εξετάσεις για την απόκτηση ιθα-
γένειας πραγματοποιούνται για τέταρτη 
φορά. Οι προηγούμενες είχαν διεξαχθεί 
τον Μάιο, στις οποίες συμμετείχαν 8.500 
αλλοδαποί ενώ το 2021 - χρονιά κατά την 
οποία έκανε πρεμιέρα η νέα διαδικασία 
απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας - πήραν 
μέρος συνολικά σχεδόν 8.000. 
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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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“Λόντρα – Παρίσι-Αθήνα” 
Μουσική: Λεό Ραπίτης - Στίχοι: Μίμης Τραϊφόρος - Α! Ερμηνεία: Σοφία Βέμπο (1946)

Τ
ο «Λόντρα- Παρίσι-Αθήνα » είναι ένα από τα  έξοχα 
τραγούδια σε στίχους  Μίμη Τραϊφόρου και μουσι-
κή  Λεό  Ραπίτη, ενώ το ερμήνευσε μοναδικά η Σοφία 
Βέμπο. Το τραγούδι γράφτηκε τη χρονιά του 1943 

στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και ηχογραφήθηκε αργό-
τερα, το 1946.

 Η Σοφία Βέμπο στην Αίγυπτο
Την «μαύρη χρονιά» του 1942, η Βέμπο που  είχε γίνει στό-
χος των Γερμανών και των Ιταλών, αναγκάστηκε να διαφύγει 
στη Μέση Ανατολή. Όταν έφτασε, μετά από πολλές περιπέ-
τειες, οργάνωσε και την διαφυγή του αγαπημένου της Μίμη 
Τραϊφόρου, ώστε να τον φέρει κοντά της, όπως βεβαίως και 
τα αδέλφια της. Εγκαταστάθηκαν στην Αίγυπτο,  στην Ελλη-
νική παροικία του Καΐρου. Την χρονιά του 1943, η Βέμπο με 
τον Τραϊφόρο, θα αρραβωνιαστούν επισήμως!

Ο Θίασος Βέμπο
Εκεί οργάνωσαν ένα θίασο από Έλληνες και ντόπιους ηθο-
ποιούς, κυρίως για την ψυχαγωγία του στρατού μας, που 
ανασυντασσόταν στην Μέση Ανατολή.  
Το καλοκαίρι του 1943, ο θίασος εμφανιζότανε στο θέα-
τρο «Λούνα – Παρκ» της Ιμπραημίας, στη Αλεξάνδρεια. 
Ήτανε η εποχή που ο πόλεμος, είχε αρχίσει να γέρνει προς 
την πλευρά των συμμάχων και όλοι ανυπομονούσαν για την 
επιστροφή τους στα πάτρια εδάφη. Ονειρευόντουσαν  την 
Ελλάδα, την όμορφη τότε Αθήνα, τις ακρογιαλιές, τα πεύκα 
,τη ρετσίνα, ενώ λαχταρούσαν την αγκαλιά των αγαπημένων  
προσώπων!

Η δημιουργία του τραγουδιού!
Εκείνες τις μέρες, ο μαέστρος και συνθέτης Λεό Ραπίτης είχε 
γράψει μια θαυμάσια μελωδία και ζήτησε από τον Τραϊφόρο  
στίχους:
 Θέλω να μου γράψεις ωραίους Σπανιόλικους στίχους …
ξέρεις; Τον ρώτησε.

Αμέ!!,  πως δεν ξέρω..!  Απάντησε ο Τραϊφόρος, ενώ συγ-
χρόνως  απομνημόνευε την μελωδία, που του έπαιζε ο Ραπί-
της στο πιάνο.
Έπειτα  από λίγη ώρα, στο δωματιάκι του πια,  άρχισε να 
γράφει ενώ σκεφτόταν: Μα τι  Σπανιόλικους στίχους θέλει ο 
Ραπίτης;  Η αλήθεια ήταν, ότι στο μυαλό του κυριαρχούσε, τι 
άλλο;  Η Αθήνα, που του έλειπε αφάνταστα!
Άρχισε τότε να γράφει δεκάδες σκόρπια στιχάκια, με επίκε-
ντρο την αγαπημένη του πόλη.  Έγραφε –έγραφε ασταμά-
τητα,  ώσπου κάποια στιγμή, μέσα από  χιλιάδες σκέψεις και 
συνειρμούς, του βγαίνει ένα υπέροχο τετράστιχο ….
Σε κατοικούνε θεοί, ξελογιάστρα Αθήνα,
που κατεβαίνουν στην Πλάκα να πιούνε ρετσίνα.
Και ζαλισμένοι το βράδυ κολώνα – κολώνα,
να κοιμηθούνε πηγαίνουν μες στον 
Παρθενώνα!
Ο Τραϊφόρος ξετρελάθηκε μ’ αυτό 
που έγραψε …!
Μπράβο Τραϊφοράκι έσκισες! …Ανα-
φώνησε... Ενθουσιασμένος και κατα-
χαρούμενος  συνέχισε, μέχρι που 
ολοκλήρωσε το υπέροχο «Λοντρα –
Παρίσι».
Στο τέλος διαβάζοντας το, άρχισε 
συγκινημένος να φυλάει το χαρτί ..!
Ήταν σίγουρος, ότι είχε γράψει ένα 
μεγάλο τραγούδι, που θα χάλαγε 
κόσμο!
Ντύθηκε αμέσως, πήρε το χαρτί και 
τράβηξε για το θέατρο, έπρεπε να το 
διαβάσει  πρώτα –πρώτα στη Σοφία.
Την βρήκε εκείνη την  ώρα να καυγα-
δίζει με τον αδερφό της τον Τζώρτζη. 
Τους σταμάτησε και τους το διάβασε. 
Όμως ούτε που κατάλαβαν τίποτε, 
έτσι όπως είχαν το μυαλό τους, στο 
καβγαδάκι.
Έτρεξε τότε και βρήκε τον μαέστρο τον Λεό Ραπίτη, λέγο-
ντας του ..
Έγραψα μια τραγουδάρα που θα σκίσει! Και του το διάβασε 
…
Τι είναι αυτό; Εγώ σου είπα να γράψεις ένα Σπανιόλικο!..
Τι Σπανιόλικο ρε!….Σπανιολομάπα! Αυτό θα είναι το τρα-
γούδι της ζωής μας! Ακομπανιάρισε με… να τραγουδήσω….
να δεις!

 επιτυχία και η αποθέωση!
Το θέατρο «Λούνα -Πάρκ» ήταν καλοκαιρινό ξεσκέπαστο 
και τις ώρες που δεν είχε παράσταση, λειτουργούσε ως 
καφενείο. Εκείνη την ώρα που άρχισε ο Ραπίτης, να ακο-
μπανιάρει,  ήταν γεμάτο κόσμο. Όταν άρχισε ο Τραϊφόρος 
να τραγουδάει, οι πελάτες σταμάτησαν τις συζητήσεις θέλο-
ντας ν’ ακούσουν. Μια πρόσκαιρη  ησυχία  απλώθηκε, ενώ 
ορισμένοι από τους θαμώνες άρχισαν να πλησιάζουν δειλά- 
δειλά  προς το πιάνο. Ύστερα από  μερικά λεπτά, άρχισαν 
όλοι σχεδόν, να σιγοψιθυρίζουν το καινούργιο τραγούδι,  
κάνοντας σεγόντο στον Τραϊφόρο. Η Βέμπο, που ήταν λίγο 
πιο πέρα ακούγοντας, πλησίασε και άρχισε και κείνη να 
τραγουδάει με τους πελάτες. Στο τέλος όλοι στο καφέ- θέα-
τρο και ολόκληρη η γειτονιά της Ιμπραημίας, που είχε στο 
μεταξύ μαζευτεί,  τραγουδούσαν  το «Λοντρα- Παρίσι». Το 
είπαν αμέτρητες φορές ,μέσα σ’ ένα κλίμα χαράς και απί-

στευτου ενθουσιασμού που συνοδευόταν από χειροκροτή-
ματα και μπράβο!
Έπειτα από  δυο  χρόνια το 1945, με την επιστροφή της 
Βέμπο και του Τραϊφόρου,  το τραγουδούσε η Αθήνα, και 
από το 1946 που κυκλοφόρησε σε δίσκο, ολόκληρη η 
Ελλάδα!

Όπου κι αν πάω ο νους μου διαρκώς τριγυρνά
Μές’ στα στενά της Αθήνας και στα καπηλειά της
Και κάθε βράδυ τρικλίζοντας στα σκοτεινά
Λέει μεθυσμένη η ψυχή μου απ’ τα γιασεμιά της.
Λόντρα,  Παρίσι,  Νιού Γιόρκ, Βουδαπέστη,  Βιέννη
Μπρός στην Αθήνα καμμιά μα καμμιά σας δε βγαίνει
Γιατ’ είναι πάντα γεμάτες με ρόδα οι ποδιές της

Κι άσπρες δαντέλες τυλίγουν τις ακρογιαλιές της
Έχει  ομορφιές χιλιάδες ζωγραφιές
Και στις ανηφοριές τις γραφικές της
Κάθε βραδιά κάτω από μια μουριά
Ο έρως ξενυχτά κλεφτά- κλεφτά
Σε  κατοικούνε  θεοί  ξελογιάστρα μου Αθήνα
Που κατεβαίνουν στην πλάκα να πιούνε ρετσίνα
Και ζαλισμένοι το βράδυ κολώνα κολώνα
Να κοιμηθούνε πηγαίνουνε στον Παρθενώνα
Αχ! Ο υμηττός λέει με κέφι στην Πεντέλη
Αχ! Λέει η ρετσίνα στο βαρέλι
Αχ! Λέν’ οι γαζίες  στο φεγγάρι οι ερωτιάρες
Αχ! Λέν’ οι πλακιώτικες κιθάρες
Πόσα ταξίδια δεν κάναμε εμείς μακρινά
Μα εσύ Αθήνα ποτέ μα ποτέ δεν πεθαίνεις
Κι όπου κι αν πάμε η ψυχή μας διαρκώς θα γυρνά
Στις αμμουδιές του Φαλήρου και της βουλιαγμένης
Έχει ομορφιές χιλιάδες ζωγραφιές
Και στις ανηφοριές τις γραφικές της
Κάθε βραδιά κάτω από μια μουριά
Ο έρως ξενυχτά κλεφτά- κλεφτά
Σε κατοικούνε θεοί ξελογιάστρα μου Αθήνα
Που κατεβαίνουν στην πλάκα να πιούνε ρετσίνα
Και ζαλισμένοι το βράδυ κολώνα -κολώνα
Να κοιμηθούνε πηγαίνουνε στον Παρθενώνα

Πόρτ Σάιντ 1943. Η 
Βέμπο, η αδελφή της 

Αλίκη και ο Τραϊφόρος, με 
τους αξιωματικούς του 

Αβέρωφ
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Η 
αστυνομία του Τορόντο ταυτοποί-
ησε τον άνδρα που σκοτώθηκε α-
πό πυροβολισμούς στο κέντρο της 
πόλης νωρίς το πρωί του Σαββά-

του.
Οι αστυνομικοί απάντησαν σε αναφορές για 
συμπλοκή στην περιοχή της Queen Street 
και της λεωφόρου Augusta γύρω στις 12:49 
π.μ.
Η αστυνομία είπε ότι μάρτυρες άκουσαν 
πολλούς πυροβολισμούς.
Κατά την άφιξη τους οι αστυνομικοί εντόπι-
σαν έναν άνδρα με τραύμα από πυροβολι-
σμό στο έδαφος. Διαπιστώθηκε ο θάνατος 
του στο σημείο, σύμφωνα με την αστυνο-
μία. Το απόγευμα του Σαββάτου, η αστυ-
νομία αναγνώρισε το θύμα ως τον 38χρονο 
Πέτρο Αλέξανδρο Μαδιμένο.
Η μονάδα ανθρωποκτονιών της αστυνομίας 
του Τορόντο ερευνά. Δεν έχουν δοθεί πλη-
ροφορίες για τους υπόπτους.

Ο Μαδιμένος είναι το 57ο θύμα ανθρωπο-
κτονίας της πόλης αυτής της χρονιάς και το 
36ο θανατηφόρο περιστατικό όπου χρησι-
μοποιείται πυροβόλο όπλο.
Κατά τη διάρκεια του θανατηφόρου περι-
στατικού, σφαίρες χτύπησαν επίσης ένα 
αυτοκίνητο, το οποίο ρυμουλκήθηκε και το 
παράθυρο ενός κοντινού εστιατορίου φαστ 
φουντ.

Ένας νεκρός από πυροβολισμούς στο 
Queens Street West 

Τ
ο κόστος ενοικίασης ενός δια-
μερίσματος στο Τορόντο και το 
GTA συνεχίζει να αυξάνεται στα 
ύψη, σύμφωνα με τα τελευταία 

στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα 
το Περιφερειακό Συμβούλιο Ακινήτων 
του Τορόντο (TRREB) την Πέμπτη.
Η TRREB είπε ότι το μέσο κόστος για ένα 
διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου αυξή-
θηκε κατά 20,4 τοις εκατό στα 2.481 $ 
μεταξύ του τρίτου τριμήνου του 2022 
και της ίδιας περιόδου του 2021.
Το μέσο ενοίκιο για ένα διαμέρισμα δύο 
υπνοδωματίων αυξήθηκε κατά 14,5 τοις 
εκατό στα 3.184 δολάρια, σε σύγκριση 

με την ίδια περίοδο το 2021. Το ενοί-
κιο για ένα ενοίκιο τριών υπνοδωμα-
τίων αυξήθηκε κατά 10,9 τοις εκατό στα 
4.139 δολάρια, ενώ το ενοίκιο για τη 
μονάδα εργένηδων αυξήθηκε κατά 21,3 
ανά σεντ στα 2.057 $.
Η TRREB αποδίδει την αύξηση της τιμής 
στους επίδοξους αγοραστές για πρώτη 
κατοικία που αναβάλλουν τις αγορές 
ακινήτων λόγω υψηλότερων επιτοκίων. 
Με την υψηλή ζήτηση για ενοικιάσεις 
διαμερισμάτων εν μέσω μειωμένης 
προσφοράς, ο ανταγωνισμός έχει εντα-
θεί και έχει αυξήσει το κόστος ενοικί-
ασης.

Το μέσο ενοίκιο για διαμέρισμα ενός 
δωματίου αυξήθηκε κατά 20% από το 
2021

Ο 
Τζον Τόρι, ο οποίος εκλέχθηκε 
την Δευτέρα ως Δήμαρχος της 
πόλης του Τορόντο για τρίτη φο-
ρά,  λέει ότι προωθεί μια προ-

εκλογική υπόσχεση για την οικοδόμηση 
περισσότερων κατοικιών στο Τορόντο και 
προσθέτει ότι δεν θα διστάσει να χρησιμο-
ποιήσει τις νέες του «ισχυρές δήμαρχες» ε-
ξουσίες για να ολοκληρώσει το σχέδιο.
Δίνοντας την πρώτη του συνέντευξη Τύπου 
για την τρίτη του θητεία το πρωί της Τετάρ-
της, ο Τόρι ανακοίνωσε ένα σχέδιο αναδιορ-
γάνωσης και δημιουργίας ενός νέου τμήμα-
τος ανάπτυξης για τη στέγαση.
«Είμαστε σε μια στεγαστική κρίση στον 
Καναδά. Και αυτό γίνεται έντονα αισθητό 
στο Τορόντο», είπε ο Τόρι. «Πρέπει απλώς 
να τα πάμε καλύτερα ως πόλη»
«Μπορούμε να κάνουμε (πράγματα) πολύ 
πιο γρήγορα, ώστε να κατασκευάσουμε τη 
στέγαση που χρειαζόμαστε, συμπεριλαμβα-
νομένης της πιο προσιτής στέγης».
Στόχος είναι το σχέδιο να βοηθήσει στον 
εξορθολογισμό της διαδικασίας για την 
ταχύτερη κατασκευή των εξελίξεων επιτα-
χύνοντας τους χρόνους έγκρισης. Ο Τόρι λέει 
ότι ελπίζει ότι το νέο τμήμα θα λειτουργήσει 
μέχρι τις αρχές του 2023.
«Αυτό το σχέδιο θα συμ-
βάλει σημαντικά στη δια-
σφάλιση της όσο το δυνα-
τόν πιο αποτελεσματι-
κής κίνησης των εφαρμο-
γών ανάπτυξης μέσω του 
συστήματός μας, χωρίς 
να θυσιάζεται η απαραί-
τητη επιμέλεια», λέει.
Ο δήμαρχος πρόσθεσε 
ότι δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τις 
ισχυρές δημαρχιακές του εξουσίες που του 
έχουν παραχωρηθεί πρόσφατα προκειμέ-

νου να ολοκληρωθεί το σχέδιο.
«Θέλω να είμαι πολύ σαφής, αυτό είναι ένα 
θέμα στο οποίο εστιάζω περισσότερο», είπε 
ο Τόρι. «Θα ενεργήσουμε όσο το δυνατόν 
πιο επειγόντως».
Οι νέες εξουσίες τέθηκαν σε ισχύ μετά τις 

δημοτικές εκλογές της Δευτέρας. Παρα-
χωρήθηκαν από την επαρχία στους 
δημάρχους του Τορόντο και της Οτάβα, 
επιτρέποντάς τους να ασκήσουν βέτο σε 
ορισμένους καταστατικούς νόμους που 
έρχονται σε αντίθεση με τις επαρχιακές 
προτεραιότητες.
Η κίνηση θεωρήθηκε ως προσπάθεια 
της επαρχίας για να διασφαλίσει ότι οι 
κατοικίες θα μπορούσαν να κατασκευ-
αστούν πιο γρήγορα και ο Τόρι είχε 
εκφράσει την υποστήριξή του για την 
προτεινόμενη αλλαγή. Το δημοτικό 
συμβούλιο θα μπορούσε να παρακάμ-

ψει το βέτο του δημάρχου με πλειοψηφία 
δύο τρίτων. Ο Τόρι αναμενόμενα επανε-
ξελέγη τη Δευτέρα, και έγινε ο πρώτος 
δήμαρχος του Τορόντο μετά τη συγχώ-
νευση που κέρδισε την κορυφαία θέση 
της πόλης για τρίτη φορά. Η επικείμενη 
στεγαστική κρίση και το άνευ προηγου-
μένου έλλειμμα προϋπολογισμού της 
πόλης θεωρήθηκαν ευρέως ως οι δύο 
μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντι-

μετωπίσει στο επόμενο κεφά-
λαιο του ως δήμαρχος. Η επαρ-
χιακή κυβέρνηση εισήγαγε μια 
νέα σειρά μέτρων την Τρίτη που 
στοχεύουν στην επιτάχυνση 
της κατασκευής νέων σπιτιών. 
Αυτά περιλαμβάνουν μειωμέ-

νες χρεώσεις προγραμμα-
τιστών και επιτρέποντας 

περισσότερες μονάδες σε ένα μόνο οικό-
πεδο κατοικιών.

Τρίτη θητεία για τον Τζον Τόρι:  Θα 
χρησιμοποιήσει τις ισχυρές εξουσίες 
δημάρχου για να δημιουργήσει  νέο 
τμήμα για την ανάπτυξη κατοικιών
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LIFE

Μαρία Πεδράθα: 
H ηθοποιός  του La Casa de 
Papel, ποζάρει γυμνή

Η Μαρία Πεδράθα που έγινε 
γνωστή για τους ρόλους της στις 
σειρές La casa de papel, Elite 
και Toy Boy, δημοσιεύει πολύ 
συχνά φωτογραφίες της στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, με τους 
followers της στο Instagram να 
ξεπερνούν τους 11 εκατομμύρια. 
Η Ισπανίδα ηθοποιός μάλιστα, 
δεν διστάζει να δημοσιεύει 
και πιο προκλητικές πόζες. 
Ωστόσο, δύο νέες φωτογραφίες 
που ανέβασε τις προάλλες στο 
Instagram, έκαναν αρκετούς 
θαυμαστές της να απορήσουν.

Η 26χρονη ποζάρει γυμνή σε 
μία πισίνα, όμως το πρόσωπό της 
φαίνεται αρκετά αλλαγμένο. 
Κανείς δεν γνωρίζει αν πρόκειται 
για κάποια επεξεργασία 
εικόνας μέσω photoshop, η 
συγκεκριμένη εικόνα πάντως 
δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η ηθοποιός μετά την επιτυχία 
της σειράς του Netflix εργάζεται 
ασταμάτητα σε πολλά πρότζεκτ 
εντός και εκτός Ισπανίας. Αυτό 
το διάστημα ξεκουράζεται και 
απολαμβάνει τις διακοπές 
της. Στον λογαριασμό της στο 
Instagram είχε ανεβάσει πριν 
μερικές εβδομάδες πολλές 
φωτογραφίες και από την Ίμπιζα, 
ωστόσο αυτές που ξεχώρισαν 
στους διαδικτυακούς της φίλους, 
ήταν εκείνες που κάνει τόπλες 
ηλιοθεραπεία.
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Τ
ην ονομασ τ ι-
κή του γιορτή έ-
χει σήμερα ο Δη-
μήτρης Αλεξάν-

δρου και η σύντροφός 
του, Ιωάννα Τούνη, του 
ευχήθηκε με μία κοινή 
τος φωτογραφία στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύω-
σης. Η instagrammer, η 
οποία θα φέρει στον κό-
σμο το πρώτου τους ε-
πέλεξε να ανεβάσει μέ-
σα από το προφίλ της στο 
Instagram μία φωτογρα-
φία τους στην οποία στέ-
κονται μπροστά από έναν 
καθρέφτη. Οι δυο τους 
βρίσκονται στο μπάνιο 
και φορούν μπουρνού-
ζι και πετσέτες. Στη λεζά-
ντα της δημοσίευσής της, 
η Ιωάννα Τούνη έγραψε: 
«Χρόνια πολλά στον πιο 
ΚΟΥΚΛΟ ΑΝΤΡΑ του κό-
σμου, που μου κάνει κά-
θε μέρα την ζωή πατί-
νι. Σ’αγαπώ βάσανο @
dimitris_alexandrou (+θα 
πάθω εγκεφαλικό αν ο 
γιος μας γίνει σαν εσένα).

Παναγιώταρου: 
Ποζάρει φορώντας 
το μπουρνούζι της

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.

Νίκος Αναδιώτης: Ο 
ηθοποιός μίλησε για 
την καριέρα που άφησε

Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπο-
μπή «Ελένη» και αρχικά, δήλωσε 
πως για τον ίδιο ο πιο σπουδαίος 
ρόλος είναι εκείνος του «συζύ-
γου» και του «πατέρα». «Ο πιο 
σπουδαίος ρόλος για εμένα είναι 
εκείνος του συζύγου και του 
πατέρα. Από τότε που θυμάμαι 
τον εαυτό μου ήθελα να κάνω 
οικογένεια», είπε αρχικά και ανα-
φέρθηκε στη συνέχεια, στους 
γονείς του: «Είναι ακόμα παντρε-
μένοι, γεγονός που δεν είναι 
φυσιολογικό πλέον στις μέρες 
μας».

Μπορεί η τηλεοπτική της 
εμφάνιση να ολοκληρώθηκε, 
ωστόσο, το διάσημο μοντέλο 
με τα πυκνά φρύδια συνεχίζει 
να αναστατώνει, μέσα από τον 
προσωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram.
Τολμηρή και πρωτότυπη, η 
Σοφία Χατζηπαντελή δεν διστά-
ζει να δημοσιεύει φωτογραφίες 
είτε με εκκεντρικά σύνολα είτε 
με ελάχιστα ρούχα, όπως έκανε 
στην τελευταία της ανάρτηση.

Ιωάννα Τούνη: Εύχεται 
«χρόνια πολλά» στον 
Δημήτρη Αλεξάνδρου

Ακατάλληλες φωτογραφίες της 
Ασημίνας Ιγγλέζου ανέβηκαν… 
κατά λάθος στο Instagram

Ποζάρει μόνο με 
τα εσώρουχα και… 
ζητάει «αμήν»

Ε
δώ και πολύ καιρό η Ελευθερία Ελευθερί-
ου έχει βαλθεί να αρρωστήσει τους πάντες 
με τις εντυπωσιακές φωτογραφίες που α-
ναρτά στα social media και όπου προκαλεί 

αναταραχή με τις εμφανίσεις της.
Η Κύπρια τραγουδίστρια έχει ανεβάσει πολύ ψηλά 
τις μετοχές της τα τελευταία χρόνια ειδικά μετά την 
συμμετοχή της στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ 
όπου πραγματικά μας μάγεψε με τα μικροσκοπικά 
μαγιό που φορούσε όχι μόνο στην παραλία του 
νησιού, αλλά και στα αγωνίσματα.

Ναζιάρα, εντυπωσιακή γυναίκα με ταλέντο στο 
τραγούδι, η Ελευθερία Ελευθερίου έχει κερδίσει 
την αγάπη του κόσμου και όπως ήταν αναμενό-
μενο και τον θαυμασμό του ανδρικού πληθυσμού!
Τώρα, που η θερμοκρασία έχει πλέον κατέβει σε 
επίπεδα φθινοπώρου η 33χρονη τραγουδίστρια 
καταφέρνει και μας τρελαίνει με μερικές πόζες 
από το νησί της Σαντορίνης όπου όπως θα δείτε 
και εσείς ποζάρει με κόκκινο μαγιό και είναι πιο 
καυτn και από το παγκοσμίως γνωστό ηφαίστειο 
του νησιού.

Ελευθερία Ελευθερίου: Ποζάρει με το 
μικροσκοπικό κόκκινο μπικίνι της

H 
Α σ η μ ί ν α  Ι γ -
γλέζου ανέβα-
σε φωτογραφί-
ες που δεν άφη-

σαν τίποτα στη φαντασία 
και ξετρέλαναν το κοινό 
της. Η πρώην παίκτρια του 
Survivor έφερε το καλοκαί-
ρι σε μια φθινοπωρινή η-
μέρα, ποζάροντας μόνο με 
το κάτω μέρος του μαγιό 
της μέσα στο δάσος. «Κε-
ρασμένο», έγραψε η Αση-
μίνα Ιγγλέζου και μέσα σε 
λίγα λεπτά η δημοσίευσή 
της συγκέντρωσε χιλιάδες 
likes. Ωστόσο, η εντυπω-
σιακή ξανθιά έσπευσε λίγο 
μετά να σβήσει τις φωτο-
γραφίες μάλλον γιατί έκρι-
νε ότι ήταν πολύ αποκαλυ-
πτικές.
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Τ
η λένε Σίντι Μαρί-
να και κρατά... κα-
θηλωμένο το κοινό 
της Αλβανίας στις 

αθλητικές εκπομπές Mετά 
την Εύα Μουράτι, η αλβα-
νική τηλεόραση ομορφαί-
νει κι άλλο στις αθλητικές 
εκπομπές. Η Σίντι Μαρίνα 
είναι από το 2021 η παρου-
σιάστρια και ρεπόρτερ που 
είναι επιφορτισμένη με την 
Serie A. Η 24χρονη ξανθιά 
καλλονή έχει γεννηθεί στο 
Σικάγο από Αλβανούς γονείς, 
το 2019 είχε αναδειχθεί Μις 
Αλβανία και την ίδια χρονιά 
είχε μπει στην πρώτη εικοσά-
δα στον διαγωνισμό ομορ-
φιάς Μις Υφήλιος. Μάλιστα, 
πέρα από τις σπουδές της στο 
Duke και το USC στις ΗΠΑ, έ-
χει υπάρξει διεθνής με την ε-
θνική ομάδα βόλεϊ της Αλβα-
νίας.

Ο
ι αλλαγές στην εμ-
φάνισή του είναι 
συχνό φαινόμενο 
για τον Ζακ Έφρον, 

που υποδύεται κάθε φορά έ-
ναν διαφορετικό ρόλο. Ωστό-
σο, στην ταινία για τη ζωή του 
παλαιστή, Κέβιν φον Έριχ, η 
εμφάνιση του ηθοποιού έχει 
ήδη να προκαλεί αντιδράσεις. 
Όπως ήταν αναμενόμενο, ο 
‘Εφρον κλήθηκε να διαμορ-
φώσει τη σωματική του διά-
πλαση έτσι ώστε να θυμίζει 
το σώμα ενός παλαιστή. Απ’ 
ό,τι φαίνεται όμως, ο 35χρο-
νος πωρώθηκε λίγο παραπά-
νω με αυτή την πρόκληση και 
ίσως το παράκανε. Οι παπα-
ράτσι πέτυχαν τον πρωταγω-
νιστή του επερχόμενου φιλμ 
με τίτλο «The Iron Claw» την 
ώρα των γυρισμάτων και οι 
φωτογραφίες του κάνουν ήδη 
τον γύρο του διαδικτύου.

Ζακ Έφρον: «Παραφούσκωσε» για τον 
νέο του ρόλο και δίχασε τους φαν

Μ
ε πάνω από 
2,5 εκατομ-
μύρια ακο-
λ ο ύ θ ο υ ς 

στο Instagram, η Veronika 
Rajek έχει μεγάλο κοινό με 
το οποίο μοιράζεται τις ε-
ντυπωσιακές της φωτο-
γραφίες, ωστόσο σύμφω-
να με τα λεγόμενά της, και 
οι… ωραίοι έχουν προβλή-
ματα.  «το σώμα μου είναι 
απειλητικό για το ίντερνετ, 
συνέχεια μου επιτίθενται ε-
πειδή ανεβάζω φωτογραφί-
ες με το σώμα μου. Bλέπεις 
πολλές γυναίκες με παραπα-
νίσια κιλά να μιλούν για body 
positivity. Αλλά όταν μία ό-
μορφη, ψηλή γυναίκα θέλει 
να νιώσει καλά με τον εαυτό 
της, της κάνουν επιθέσεις και 
μιλούν για προνόμια. Απλά 
ζηλεύουν το φυσικό μου σώ-
μα. Μερικοί μου κάνουν μέχρι 
και αναφορές στο Instagram 
επειδή προσβάλλονται από το 
αδύνατο παρουσιαστικό μου 
και χάνω χρήματα ως αποτέλε-
σμα. »

Η Μαρίνα κάνει θραύση σε αθλητική 
εκπομπή

Πάμελα Άντερσον: Μοιράζει Πάμελα Άντερσον: Μοιράζει 
αγάπη με ζαρτιέρεςαγάπη με ζαρτιέρες

Π
ρώτα ήταν η επιστροφή κατα-
στροφή της Μόνικα Μπελού-
τσι με τη διαφανή ρόμπα που 
φανέρωνε το πλούσιο στήθoς 

της. Τώρα είναι η σειρά της Πάμελα Ά-
ντερσον, της ξανθιάς ανταγωνίστριας, να 
δώσει την απάντηση της με ανάλογο τρό-
πο.Θα μπορούσε κανείς να πει ότι μέχρι 
και τα μέσα της περασμένης δεκαετίας η 
Πάμελα ήταν το απόλυτο seΧ symbol σε 
ξανθιά έκδοση. Και αυτό όσο και να θέ-
λουμε να το ξεχάσουμε- που δεν θέλου-
με- είναι αδύνατο.

Γιατί η Πάμελα έχει βρει τον εαυτό της 
ξανά και με το κοντό μαλλί δίνει ρεσι-
τάλ στη πρόσφατη φωτογράφηση για το 
ημερολόγιο του περιοδικού Love, γεμί-
ζοντας μας με αγάπη για τις γιορτές.
Με μαύρα εσώpoυχα και ζαρτιέρες 
η Πάμελα κάθεται σε έναν δερμάτινο 
καναπέ και σε black & white φόντο παί-
ζει με τις φούσκες. Το μπαμ γίνεται όταν 
την βλέπουμε να ξαπλώνει και το ταλαί-
πωρο το σουτιέv δεν μπορεί να συγκρα-
τήσει το στήθoς που λατρέψαμε και να 
ξεπετάγονται οι θnλές της.

«Το σώμα μου είναι απειλητικό 
για το ίντερνετ – Μου επιτίθενται 

επειδή με ζηλεύουν»
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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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Σε μια εταιρεία ρωτάει ο προϊστάμενος 
τον υπάλληλο: 
«Δε μου λες Θανάση, πιστεύεις στη μετα-
θανάτια ζωή;»
«Εννοείται ότι πιστεύω!» απαντάει ο 
υπάλληλος. 
«Ααα χαίρομαι για σένα» του λέει ο προϊ-
στάμενος, και συμπληρώνει: 
«Εχθές το μεσιμέρι που έφυγες νωρίτερα 
για να πας στην κηδεία του θείου σου,  
ο θείος σου πέρασε από δω και σε έψα-
χνε!!!»

Μια γυναίκα αποφασίζει να κάνει λίφτινγκ 
στο πρόσωπο για δώρο γενεθλίων. 
Ξόδεψε 3.000 ευρώ και ένοιωθε ικανο-
ποιημένη από το τελικό αποτέλεσμα.
Στο δρόμο για το σπίτι, σταματάει σε ένα 
περίπτερο για να αγοράσει μια εφημε-
ρίδα.
Προτού φύγει ρωτάει τον περιπτερά:
– Πόσο χρονών με κάνετε;
– Τριάντα, της απαντάει ο περιπτεράς.
– Και όμως, είμαι 55! λέει εκείνη ευχαρι-
στημένη.
Λίγο αργότερα, πάει σ’ ένα τυροπιτάδικο 
και κάνει την ίδια ερώτηση στη κοπέλα 
που είναι στο ταμείο. Εκείνη της απαντάει:
– Γύρω στα 28 σας κάνω.
Και η γυναίκα λέει:
– Όχι, είμαι 55!

Τώρα πλέον η γυναίκα πετάει στον 
έβδομο ουρανό. Σταματάει σε ένα φαρ-
μακείο και αφού φτάνει στο ταμείο και 
αγοράζει ασπιρίνες ρωτάει το φαρμακο-
ποιό την ίδια ερώτηση.
Εκείνος απαντά:
– Σίγουρα 29.
Εκείνη λέει όλο χαρά:
– Είμαι 55!!!.
Στη στάση του λεωφορείου, ρωτάει ένα 
παππούλη την ίδια ερώτηση.
Εκείνος της απαντάει:
– Κυρία μου, είμαι 80 ετών και η όρασή 
μου δεν είναι και πολύ καλά. Όσο ήμουν 
νέος ωστόσο, είχα ένα τρόπο για να δια-
πιστώνω την ηλικία μιας κυρίας. Απαιτεί 
όμως την τοποθέτηση των χεριών μου στο 
εσωτερικό του σουτιέν σας. Τότε θα είμαι 
σε θέση να πω την ηλικία σας.
Η κυρία λέει:
– Εντάξει, θα σας αφήσω.
Βάζει και τα δύο του χέρια κάτω από την 
μπλούζα της και στο εσωτερικό του σου-
τιέν. Έπειτα από ένα λεπτό, εκείνος λέει:
– Κυρία μου, είστε 55 ετών.
Έκπληκτη τον ρωτάει:
– Απίστευτο! Πώς το καταλάβατε;
– Ήμουν ακριβώς από πίσω σας στο τυρο-
πιτάδικο.

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.



LIFE54 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

28 Οκτωβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

Φθινώπορο 1944. 
Συγκεντρωμένοι Αθηναίοι 

παρακολουθουν την μπάντα 
του 5ου Βρετανικού Τάγματος 

αλεξιπτωτιστών με τύμπανα και 
γκάιντες στην πλατεία 

Συντάγματος

Η αγόρευση του Γεωργίου Β΄ 
στο αμερικανικό Κογκρέσο, 

15.06.1942

ΡΟΔΟΣ 31.03.1947. Από την 
τελετή παράδοσης της νήσου 

στις Ελληνικές Αρχές.

Απελευθέρωση 
Ιωαννίνων 1912/13 . ΄́  

Αγναντεύοντας τα 
Γιάννενα’’

Ελληνοϊταλικός 
πόλεμος του 1940-41 

Αποχαιρετισμός....

Στην κατοχή στην Λάρισα

Επίθεση Βρετανικών 
αεροσκαφών εναντίον 

Ιταλικής βάσης 
υδροπλάνων στη Πρέβεζα

Εύζωνες ποζάρουν στον 
φωτογράφο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Οκτώβριος 1941, 
τα πρώτα μέτρα των Γερμανών 
κατά του Εβραϊκού πληθυσμού
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Στο κέντρο του Αιγαίου η πανέμορφη 
και αυστηρή Σκύρος περιμένει να 
μας φιλοξενήσει με οργιώδη φύση, 
χαμηλούς τόνους και φθινοπωρινή 
διάθεση.

Π
οια είναι η καλύτερη εποχή για να ε-
πισκεφθούμε ένα μέρος; Είναι ορι-
σμένοι τόποι που δεν επιτρέπουν τις 
ξεκάθαρες απαντήσεις και- ευτυχώς- 

η ελληνική επικράτεια έχει αρκετούς τέτοιους. 
Όπως η Σκύρος. Το «νησί του Αχιλλέα» στέκει 
στη μέση του Αιγαίου, σε μικρή απόσταση από 
την Εύβοια και ευθεία απέναντι από την έξοδο 
του Ελλησπόντου, και περιμένει να το ανακα-
λύψουμε.
Οι καιρικές συνθήκες εκεί είναι ήπιες και το 
κλίμα οικογενειακό. Με καλό φαγητό, φοβερές 
διαδρομές για πεζοπορία, αλλά και μπόλικη 
ιστορία για τους φιλομαθείς, η Σκύρος είναι 
ιδανικός φθινοπωρινός προορισμός, κατάλ-
ληλη τόσο για τους εκδρομείς του Σαββατο-
κύριακου, που αναζητούν ένα σύντομο διά-
λειμμα αναψυχής, όσο και για απαιτητικούς 
ταξιδιώτες. 
Η Σκύρος είναι ένας «θυρωρός» του Αιγαίου 
και οι κάτοικοί της, αυστηροί και φιλόξενοι 
μαζί, έχουν πάρει κάτι από τον χαρακτήρα του 
τόπου τους. Δεν θα πάει κάποιος στην Σκύρο 
για την έντονη ζωή της.  Αυτό δεν σημαίνει πως 
δεν έχει θερινή ζωή, αλλά ότι η ζωή αυτή δεν 
έχει τους ξέφρενους ρυθμούς των υπερτουρι-
στικών κυκλαδίτικων νησιών, της Ρόδου ή της 
Κρήτης. Θα μπορούσε να περιληφθεί σε λίστα 
με τα λιγότερα τουριστικά νησιά του Αιγαίου, 
καθώς διαθέτει τα πολύτιμα πλέον χαρακτη-
ριστικά των νησιών της «άγονης γραμμής». 
Αρκεί να αναφέρουμε ότι   το πρώτο beach bar 
στο νησί άνοιξε το 2010, και σήμερα αριθμεί 
όλα και όλα τέσσερα, τα οποία λειτουργούν την 
θερινή σεζόν. Και δεν της λείπουν οι (ωραίες) 
παραλίες. Όσοι δεν διστάζουν να βουτήξουν 
και τέτοια εποχή, ας σημειώσουν τον αμμου-
δερό Άγιο Φωκά, τον Πεύκο, τα Μαγαζιά, τον 
ερημικό Άγιο Πέτρο, την «κρυφή» παραλία 
Μαρκέσι στα βόρεια του νησιού, και τα Γυρί-
σματα.
Τον Αύγουστο το νησί σφύζει από κόσμο, τόσο 
από ημεδαπούς (πρωτίστως Ευβοιώτες), όσο 
και από αλλοδαπούς (οι Γάλλοι φαίνεται να 
έχουν την μερίδα του λέοντος στον σκυριανό 
τουρισμό). Τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου 
στην Σκύρο θα πάει ο επισκέπτης που αγαπά 
τη φύση, που θέλει τοπίο και από Κυκλάδες 
και από Σποράδες, που απολαμβάνει την ηρε-
μία και τους χαμηλούς τόνους. Αν αναγνωρί-
σατε κάτι από εσάς, συνεχίστε την ανάγνωση.

Φθινόπωρο στη Σκύρο
Οι πεζοπορικές διαδρομές είναι από τα κεντρι-
κότερα σημεία του φθινοπωρινού τουρι-
σμού στη Σκύρο. Διαθέτοντας ένα μεγάλο 
δίκτυο μονοπατιών, κυρίως γύρω από το όρος 
Κόχυλα, το νησί αποτελεί προορισμό περιπα-
τητών ή και αθλητών της πεζοπορίας, και προ-
σφέρεται για διαδρομές στην άγρια- ή λιγό-
τερο άγρια- φύση. Στο allovergreece  μπορείτε 
να δείτε προτάσεις σηματοδοτημένης περιή-
γησης στην σκυριανή εξοχή, χωρισμένες ανά-
λογα με τις δυνατότητές των ενδιαφερομένων.   
Το λιμάνι της Σκύρου στα Λινάρια προσφέρει 

πολύ ικανοποιητικό επίπεδο φιλοξενίας ιστι-
οπλοϊκών και ταχύπλοων σκαφών με περισ-
σότερες παροχές από τις πιο πολλές μαρίνες. 
Τα έξι χρυσά και ένα ασημένιο βραβεία του-
ρισμού που έχει αποσπάσει εγγυώνται ότι 
οι υπηρεσίες προς τα σκάφη, αν και χαμηλού 
κόστους, είναι υψηλού επιπέδου, όπως το του-
ριστικό καταφύγιο εντός του λιμένα ή ο παρα-
θαλάσσιος σταθμός καυσίμων. Αξίζει να ανα-
φερθεί το σχεδιαζόμενο καταδυτικό πάρκο 
της Σκύρου, οι εργασίες για το οποίο, ωστόσο, 
είναι ακόμη στο στάδιο της προέγκρισης.
Στην περιοχή του υγροτόπου της Καλαμίτσας 
στο κεντρικό τμήμα του νησιού, αλλά στο όρος 
Κόχυλας, οι γνωρίζοντες θα έχουν την ευκαι-
ρία να επιδοθούν σε birdwatching: γλαρόνια, 
θαλασσοπούλια, ερωδιοί, σουσουράδες, σπί-
ζες, τσιχλόνια και πολλά άλλα δίποδα σταμα-
τούν ή διαμένουν στο φιλόξενο φυσικό κατα-
φύγιο της Σκύρου, δίνοντας τέλεια αφορμή για 
φυσιολατρικές εμπειρίες. Οι θαλάσσιες σπη-
λιές σε διάφορα με΄ρη του νησιού και η περι-
οχή Natura στο νότιο τμήμα δίνουν ακόμη 
περισσότερες επιλογές για συνάντηση με την 
φύση.

Η Χώρα
Η Χώρα της Σκύρου αξίζει την περιήγηση του 
ταξιδιώτη. Στα μικρά της στενά η κυκλαδίτικη 
ομορφιά συναντά το σκληρό παρελθόν των 
πειρατικών επιδρομών. Χτισμένη στο σκαρ-
φάλωμα ενός μεγάλου βράχου που δεσπό-
ζει στο τοπίο, κρύβεται από την θάλασσα και 
τους κινδύνους που έρχονταν από εκεί.  Η πολύ 
όμορφη πλατεία της, όπως και το καστρομο-
νάστηρο με το κατανυκτικό εκκλησάκι του 
Άη Γιώργη θα χρειαστούν οπωσδήποτε μία 
ημέρα. Στον συγκεκριμένο περίπατο θα πρέ-
πει να περιλάβετε και το Μουσείο Φαλτάιτς, 
ένα πραγματικά μοναδικό ίδρυμα αφιερω-
μένο βασικά στην σπουδαία προσωπικότητα 
του επιφανούς σκυριανού Μάνου Φαλτάιτς, 
ο οποίος υπήρξε καλλιτέχνης, πνευματικός 
άνθρωπος του νησιού αλλά και συλλέκτης κει-
μηλίων της ελληνικής ιστορίας και της σκυρια-
νής λαογραφίας.  
Τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμ-
βριο που οι θερμοκρασίες σίγουρα το επιτρέ-
πουν, η περιπλάνηση στα ανηφορικά σοκάκια 

της Χώρας και η προσπέλαση χαριτωμένων ή/
και παραδοσιακών καταστημάτων είναι από 
τις πιο ωραίες βόλτες που μπορεί να απολαύ-
σει κανείς στην Σκύρο.      
Στο κτήμα Μουριές, στο κεντρικό τμήμα του 
νησιού, ο χώρος αναπαραγωγής της μοναδικής 
φυλής του σκυριανού αλόγου φιλοξενεί πλη-
θυσμό άνω των εκατό ζώων. Με ανοιχτές πόρ-
τες για εθελοντική εργασία, αλλά και για υιοθε-
σία του χαρακτηριστικού μικρόσωμου αλόγου 
του νησιού, ο υπεύθυνος του κτήματος, Μανώ-
λης Τραχανάς ζητά ενίσχυση για να μπορέσει 
η φιλοζωική του προσπάθεια να επιβιώσει. 
Τα έσοδά του προέρχονται από το εξαιρετικό 
εστιατόριο του αγροκτήματος και από τις βόλ-
τες που οι μικροί φίλοι των (μικρών) αλόγων 
κάνουν μαζί τους σε ελεγχόμενο από το προ-
σωπικό και απολύτως ασφαλή χώρο. «Κάθε 
χρόνο έρχονται δεκάδες εθελοντές για να φρο-
ντίσουν τα άλογα και να μείνουν μαζί μας εδώ 
στο κτήμα. Σχεδόν κανένας από αυτούς δεν 
είναι Έλληνας», μας είπε ο Μανώλης.

Η λαογραφική παράδοση
Η Σκύρος έχει έντονη λαογραφική παράδοση. 
Οι πτυχές της είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον 
στοιχείο του νησιού που καλείται να εξερευ-
νήσει ο επισκέπτης της. Η ξυλογλυπτική παρά-
δοση και τα σκυριανά έπιπλα ήταν για πολλές 
δεκαετίες «σήμα κατατεθέν» του νησιού. Όλα, 
αλλά κυρίως, το μικρό χαρακτηριστικό σκα-
μνάκι, παρότι θυμίζουν… μινιατούρες, είναι 
απόλυτα λειτουργικά και άνετα. Τα σκαλίσματά 
τους είναι γεωμετρικά σχήματα ή απεικονίζουν 
ζώα, πουλιά, λουλούδια ή ακόμη και φαντα-
στικά πλάσματα. Όπως αναφέρει η σκυριανή 
δημοσιογράφος Άννα Φαλτάις «σε επίπεδο 
τεχνικής, το χαρακτηριστικό τους είναι πως το 
σκάλισμα τους είναι απλό και χωρίς μεγάλο 
βάθος, διαφοροποιώντας τα από τα άλλα ξυλό-
γλυπτα έπιπλα, κυρίως τα βυζαντινά. Πάνω απ’ 
όλα όμως, είναι το μεράκι των τεχνητών που 
τα κατασκευάζουν και τα διακοσμούν, αυτή η 
προσωπική πινελιά που κάνει το κάθε ένα έπι-
πλο πραγματικά μοναδικό». 

Στο Μουσείο Φαλτάιτς
- αν και όπως εξηγήσαμε δεν πρόκειται για 
αμιγώς λαογραφικό μουσείο- μπορεί κανείς 

να θαυμάσει πολλές και διαφορετικές πτυχές 
της λαογραφικής παράδοσης του νησιού: έπι-
πλα και παραδοσιακές στολές αλλά και ένα 
ολόκληρο σκυριανό σπίτι, το οποίο αποτελεί 
μέρος του μουσείου περιμένουν τον επισκέ-
πτη. Κοιτάζοντας τις περιορισμένες του δια-
στάσεις και τους στενούς χώρους της παραδο-
σιακής σκυριανής κατοικίας εύκολα κατανοεί 
κανείς ότι το μικρό μέγεθος των επίπλων ήταν 
επιβεβλημένο από την χρηστικότητα και όχι 
από την τάση να είναι τα έπιπλα «χαριτωμένα».
Σήμερα, επισκέψιμα εργαστήρια σκυριανής 
ξυλογλυπτικής είναι αυτά του Λευτέρη Αυγο-
κλούρη, του Γιάννη Μπαλωτή και της οικογέ-
νειας Ανδρέου. Εκεί θα μπορέσετε να δείτε τα 
στάδια της επεξεργασίας του επίπλου, αλλά και 
να αγοράσετε κάποιο από αυτά.
Λιγότερο διάσημα, αλλά εξίσου όμορφα είναι 
τα σκυριανά κεραμικά που που ήρθαν στο 
νησία μέσω της... πειρατείας και απο τότε κατα-
σκευάζονται κατασκευάζονται με παραδοσι-
ακές μεθόδους από τεχνίτες του είδους. Τα 
πολλά κοινά στοιχεία σταματούν εκεί, καθώς 
ο κάθε ένας διαθέτει το δικό του προσωπικό 
στυλ ζωγραφικής των κεραμεικών. Ο Γιάννης 
Φτούλης, ο οποίος συνεχίζει την τέχνη του 
πατέρα του, ο Μανώλης Μαυρίκος ο οποίος 
φτιάχνει κόκκινα κεραμικά παρασκευάζοντας 
ο ίδιος και τα πήλινα σκεύη, ο Στάθης Κατσαρέ-
λιας, η Όλγα Ζαχαράκη και ο Λευτέρης Μαδι-
ανός, είναι οι άνθρωποι που δίνουν συνέχεια 
στην παραδοσιακή κεραμοποιεία του νησιού. 
Ο Λ. Μαδιανός μάλιστα, πουλά τα παραδοσι-
ακά κεραμικά του και στην Αθήνα, στο 75 της 
Χαριλάου Τρικούπη, όπου λειτουργεί το κατά-
στημα Αργώ.
Εξάλλου, ξεχωριστή πτυχή της σκυριανής λαο-
γραφικής παράδοσης αποτελούν οι απόκριες, 
όπου το έθιμο του «γέρου» και της «κορέλ-
λας» γεφυρώνει την βυζαντινή-χριστιανική 
παράδοση με την παγανιστική παράδοση του 
ελληνικού χώρου σε μια εμπειρία καθαρά διο-
νυσιακή. Οι ενδιαφερόμενοι να ζήσετε από 
κοντά τα «κουδούνια» να τριγυρνούν με ανα-
τρεπτική διάθεση στα στενά της Χώρας προτι-
μήστε όχι το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, 
αλλά το Σαββατοκύριακο μετά την Τσικνοπέ-
μπτη για να πάρετε  γεύση αληθινής ελληνικής 
παράδοσης.         

Σκύρος: Το φθινόπωρο πάει… Αιγαίο
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Ποια είναι τα σημαντικότερα 
εκθέματα και πως πέρασαν 
στην κατοχή του Δήμου 
Αθηναίων που έχει αναλάβει 
την δημιουργία του μουσείου

Τ
ο καλοκαίρι του 2023, χρονιά 
επετειακή καθώς συμπληρώ-
νονται 100 χρόνια από την 
γέννηση της Μαρίας Κάλλας, 

θα ανοίξει τις πύλες του το πολυα-
ναμενόμενο μουσείο που θα φιλο-
ξενήσει τα ντοκουμέντα από τη με-
γαλειώδη διεθνή καριέρα της. Στην 
καρδιά της Αθήνας, σε ένα νεοκλα-
σικό κτίριο που βρίσκεται επί της ο-
δού Μητροπόλεως, θα στεγαστεί το 
σύνολο του αρχειακού υλικού που 
σχετίζεται με την ανεπανάληπτη Ελ-
ληνίδα ντίβα της όπερας.
Ένα υλικό που συγκεντρώνεται, στα-
διακά, εδώ και χρόνια, στο οποίο 
πρόσφατα προστέθηκαν 50 πολύ-
τιμα προσωπικά αντικείμενα της 
Μαρίας Κάλλας τα οποία δώρισαν 
στον Δήμο Αθηναίων ο Πρόεδρος 
και το μέλος του Συλλόγου Φίλων 
της Μουσικής, Κωνσταντίνος και 
Βικτωρία Πυλαρινού. Ανάμεσά τους 
βρίσκονται το ιδιόχειρο σχολικό 
της λεύκωμα, εννέα μετάλλια με τα 
οποία είχε τιμηθεί, ένα δίπλωμα που 
τής είχε απονείμει το 1961 ο Δήμος 
Αθηναίων, πλήθος φωτογραφιών 
και προσωπογραφιών της αλλά και 

εντυπωσιακά κοστούμια και αξε-
σουάρ από την τις ιστορικές εμφανί-
σεις της στα μεγαλύτερα λυρικά θέα-
τρα του κόσμου, μαζί με παρτιτούρες 
και προσωπικές σημειώσεις της.
Αξίζει να σημειωθεί πως για την ιδι-
ωτική αυτή συλλογή είχαν ενδιαφερ-
θεί κι άλλα, μεγάλα πολιτιστικά ιδρύ-
ματα του εξωτερικού οι ιδιοκτήτες 
της ωστόσο επέλεξαν, συνειδητά, να 
την δωρίσουν στην πόλη των Αθη-
νών.
Τα παραπάνω, πολύτιμα αντικεί-
μενα θα προστεθούν στο υλικό που 
έχει ήδη συγκεντρώσει ο Δήμος 
Αθηναίων, από το 2000 και μετά, 
το οποίο προέρχεται από πλειστη-

ριασμό που πραγματοποιήθηκε 
στο Παρίσι αλλά και από σημαντι-
κές δωρεές ιδιωτών και φορέων 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό 
οι οποίοι θέλησαν να συνδράμουν 
ενεργά την προσπάθεια της δημι-
ουργίας του πρώτου μουσείου που 
είναι αφιερωμένο στην σπουδαι-
ότερη σοπράνο όλων των εποχών. 
Έτσι λοιπόν έχει ήδη συγκεντρω-
θεί ένας μεγάλος όγκος υλικού προς 
έκθεση το οποίο περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, σπάνιες ηχογραφή-
σεις, ηχητικά ντοκουμέντα, πολυά-
ριθμους δίσκους αλλά και δεκάδες 
προσωπικά αντικείμενα της γυναί-
κας που μάγεψε με τη φωνή της ολό-

κληρο τον κόσμο.
Τη σημαντικότητα της ιδιωτικής πρω-
τοβουλίας για την ολοκλήρωση της 
δημιουργίας του Μουσείου Μαρία 
Κάλλας στην Αθήνα υπογράμμισε ο 
Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπα-
κογιάννης παραλαμβάνοντας την 
πολύτιμη δωρεά του ζεύγους Πυλα-
ρινού: «Νιώθω ιδιαίτερα συγκινη-
μένος όχι μόνο διότι η Αθήνα τιμά 
την ντίβα της με ένα ξεχωριστό Μου-
σείο που θα είναι έτοιμο το ερχό-
μενο καλοκαίρι, αλλά και για το γεγο-
νός ότι η συλλογή των εκθεμάτων 
που θα περιλαμβάνονται σε αυτό, 
σήμερα μεγαλώνει κι άλλο από μία 
συγκινητική δωρεά.»

Μ
ε μεγάλες πρεμιέρες ταινιών 
Ελλήνων και ξένων δημιουρ-
γών, αφιερώματα σε σημα-
ντικούς κινηματογραφιστές 

και στην χρυσή εποχή του ελληνικού σινε-
μά, τέσσερα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα, 
podcast αλλά και ειδικές εκδόσεις επιστρέ-
φει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα του οποίου 
παρουσιάστηκε επίσημα σήμερα. Από τις 
3 έως τις 13 Νοεμβρίου, στις αίθουσες Ο-
λύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες 
του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρ-
κετάκη, Τζον Κασσαβέτης, Σταύρος Τορνές, 
καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονι-
κόν θα προβληθούν 99 μεγάλου μήκους και 
68 μικρού μήκους ταινίες στις οποίες προ-
στίθενται και οι 93 τις οποίες το κοινό θα έ-
χει την ευκαιρία να παρακολουθήσει διαδι-
κτυακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του 
Φεστιβάλ.
Η αυλαία θα ανοίξει με την προβολή 
της ταινίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ  «The 
Fabelmans» η οποία απέσπασε, το Βρα-
βείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Τορόντο και 
οδεύει με αξιώσεις προς τα Όσκαρ.
Στο μεταξύ πρωταγωνιστική φιγούρα της 
φετινής διοργάνωσης αποτελεί ο σπουδαίος 
Θόδωρος Αγγελόπουλος. Με αφορμή τη 

συμπλήρωση δέκα χρόνων από τον ξαφνικό 
και πρόωρο θάνατό του το Φεστιβάλ Θεσ-
σαλονίκης διοργανώνει ένα μεγάλο, πρω-
τοποριακό αφιέρωμα στο έργο του το οποίο 
περιλαμβάνει την έκθεση με τίτλο «Αναπα-
ράσταση (Anaparastasi): Reconstruction, 
Reenactment, Reconstitution», με πρω-
τότυπα έργα 12 εικαστικών καλλιτεχνών, 
έκθεση φωτογραφίας του Νίκου Νικολό-
πουλου, φωτογράφου πλατό στην ανολο-
κλήρωτη ταινία του σκηνοθέτη « Η άλλη 
θάλασσα», ειδική δίγλωσση έκδοση με τίτλο 
«Αγγελόπουλος για πάντα», που επικεντρώ-
νεται στη μυσταγωγική δύναμη των εικόνων 

που έπλαθε το σινεμά και προβολή του ντο-
κιμαντέρ «Θόδωρος Αγγελόπουλος - Νίκος 
Παναγιωτόπουλος: Ο καθένας και η μουσική 
του» των Αντώνη Κόκκινου και Γιάννη Σολ-
δάτου.
Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν αφιερώ-
ματα στον κινηματογράφο των αυτοχθόνων, 
στη φιλμογραφία του Βρετανού -με ελληνι-
κές ρίζες- Πίτερ Στρίκλαν, στο έργο των πει-
ραματικών δημιουργών, Πέτερ Τσερκάσκι 
και Ιβ Χέλερ, στον πρωτοπόρο σκηνοθέτη 
και θρύλο του γιουγκοσλαβικού σινεμά, 
Αλεξάνταρ Πέτροβιτς αλλά και στον σπου-
δαίο σκηνοθέτη Πίτερ Μπρουκ.

Γιάννης Μόραλης: Ο 
θαυμαστός κόσμος 
του στο Μουσείο 
Μπενάκη

Χρησιμοποιώντας ως βασικά 
«εργαλεία» την προσωπικότητα 
και τον προσωπικό του χώρο 
προσπαθεί να «φωτίσει» την 
πολύπλευρη καλλιτεχνική προ-
σωπικότητα του Γιάννη Μόραλη 
η έκθεση με τίτλο «Γιάννης 
Μόραλης – Ιδιωτικός Χώρος» 
που ανοίγει σήμερα τις πύλες 
της για το κοινό στο Μουσείο 
Μπενάκη  της οδού Κουμπάρη.
Η έκθεση, που συνδιοργανώ-
νεται με την Εταιρεία Μελέτης, 
Έρευνας και Προβολής της Νεο-
ελληνικής Τέχνης - Εργαστήριο 
Γιάννης Μόραλης διαρθρώνε-
ται σε τρεις μεγάλες ενότητες: Η 
πρώτη αναφέρεται στην οικο-
γένεια, την παιδική ηλικία και 
τα νεανικά χρόνια του ζωγρά-
φου και περιλαμβάνει ένα εν 
πολλοίς ανεξερεύνητο πρω-
τογενές υλικό σχεδιασμάτων, 
σημειώσεων και πρωτολείων 
του ζωγράφου.
Η δεύτερη ενότητα εστιάζει 
στον κατεξοχήν προσωπικό 
χώρο του, το εργαστήριο της 
οδού Δεινοκράτους 9, το περι-
βάλλον, δηλαδή, στο οποίο 
εργάστηκε κατά το μεγαλύτερο 
διάστημα της καλλιτεχνικής του 
ζωής. Ο χώρος αυτός αναδει-
κνύεται στην έκθεση με ένα 
μοναδικό τρόπο, πλαισιωμένος 
με τον εξοπλισμό, τα σύνεργα 
της ζωγραφικής, τα χρωματικά 
του δοκίμια και τα προσωπικά 
του αντικείμενα.
Τέλος, η τρίτη ενότητα επικε-
ντρώνεται στη «μετάβαση στην 
ωριμότητα» και τις σχέσεις 
του Μόραλη με τους φίλους 
και συνεργάτες του, παρου-
σιάζοντας γνωστές και άγνω-
στες συνεργασίες, αλλά και 
έργα άλλων σπουδαίων καλλι-
τεχνών, όπως του επιστήθιου 
φίλου του Γιάννη Παππά και του 
Γιάννη Τσαρούχη.
Στην έκθεση παρουσιάζο-
νται περισσότερα από εκατό 
ζωγραφικά έργα, σχέδια και 
χαρακτικά, καθώς και μελέ-
τες, μακέτες, γλυπτά, κεραμικά, 
εικονογραφήσεις βιβλίων και 
εξώφυλλα δίσκων. Ψηφιακές 
εφαρμογές και φωτογραφίες 
από το οικογενειακό αρχείο 
του ζωγράφου πλαισιώνουν τα 
έργα τέχνης.

Μαρία Κάλλας: Πότε θα ανοίξει και τί θα περιέχει το νέο 
μουσείο αφιερωμένο στην κορυφαία ντίβα της όπερας 

63o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
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Ο 
Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 στο 
Europa Park Stadion απέναντι στη Φράι-
μπουργκ για την 5η αγωνιστική των ομί-
λων του Europa League και σε συνδυα-

σμό με τη νίκη της Ναντ με 2-1 επί της Καραμπάγκ, 
οι ερυθρόλευκοι είναι εκτός ευρωπαϊκών διοργα-
νώσεων.
Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν χάρη στο γκολ του 
Αραμπί στο 17ο λεπτό, ωστόσο στο 90+3’ το γκολ 
του Κίμπλερ έβαλε τέλος στα όνειρα των ερυ-
θρόλευκων.
Την τελευταία αγωνιστική ο Ολυ-
μπιακός υποδέχεται τη Ναντ 
στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, 
όμως δεν θα έχει ενδιαφέ-
ρον. Οι Γάλλοι είναι στο 
+4 και εξασφάλισαν την 
3η θέση.

Η βαθμολογία
Φράιμπουργκ 13
Καραμπάγκ 7
Ναντ 6
Ολυμπιακός 2

Το ματς
Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης η 
Φράιμπουργκ ήταν εκείνη που είχε την κατοχή της 
μπάλας. Χτυπούσε κυρίως από την δεξιά πλευρά, 
ενώ αρκετές φορές έψαχνε κενά στην πλάτη της 
ερυθρόλευκης άμυνας. Οι παίκτες του Ολυμπια-
κού έψαχναν τρόπο να δημιουργήσουν απειλές 
στην κόντρα, ωστόσο αυτό δεν γινόταν με ευκολία.
Το σκηνικό άλλαξε στο 17ο λεπτό, όταν και ο Ολυ-
μπιακός απέκτησε προβάδισμα. Ο Γκάρι Ροντρί-
γκες στα δεξιά, είδε την κίνηση του Μασούρα, ο 
οποίος μπήκε στην περιοχή, γύρισε στον Μπιέλ, 
που σούταρε με τον Φλέκεν να αποκρούει. Ο Αρα-
μπί ακολουθούσε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 
για το 1-0.

Μάλιστα, στο 23ο λεπτό ο Ολυμπιακός είχε νέα 
μεγάλη ευκαιρία. Οι ερυθρόλευκοι έφυγαν στην 
κόντρα με δύο εναντίον ενός, έπειτα από ωραία 
μεταβίβαση του Εμβιλά μετά από κόρνερ των Γερ-
μανών. Ο Γκάρι Ροντρίγκες, τροφοδότησε τον 
Μασούρα, ο οποίος πάτησε περιοχή, πέρασε τον 
Φλέκεν, βρέθηκε σε δύσκολη γωνία και σούταρε 
στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.
Οι ερυθρόλευκοι πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας 

αυτό το προβάδισμα, με την αμυντική τους 
συμπεριφορά να παίρνει άρισ τα, 

καθώς δεν επέτρεψαν στους Γερ-
μανούς να γίνουν επικίνδυνοι.

Στο δεύτερο μέρος η Φράι-
μπουργκ αύξησε την πίεσή, 
με τον Ολυμπιακό να μην 
μπορε ί να βγάλε ι την 
μπάλα από την άμυνα 
του. Οι Γερμανοί προσπα-
θούσαν να φέρουν την 
μπάλα στην ερυθρόλευκη 

περιοχή και να βάλουν 
δύσκολα στους Πειραιώτες.

Όποτε χρειαζόταν ο Αλέξαν-
δρος Πασχαλάκης ήταν παρών, 

όπως συνέβη στο 58ο λεπτό σε 
σουτ του Κίμπλερ, αλλά και στο 77’ όταν 

ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απέκρουσε 
μία προσπάθεια του Πέτερσεν σ την κίνηση. 
Ωστόσο, γι’ ακόμη μία φορά ο Ολυμπιακός ισοφα-
ρίστηκε στο φινάλε. Ο Γκίντερ έκανε τη σέντρα από 
τα δεξιά, ο Κίμπλερ πήρε την κεφαλιά και έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πασχαλάκης, Ντόι, Μπα, Άβιλα, 
Βρουσάι, Ίνμπομ Χουάνγκ, Εμβιλά, Μασούρας, 
Γκάρι Ροντρίγκες (39’ Ρέαμπτσουκ), Μπιέλ, Αρα-
μπί.
ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ: Φλέκεν, Κούμπλερ, Γκίντερ, Λίν-
χαρτ, Γκούντερ, Ντοάν, Καϊτέλ, Χέφλερ, Γκρίφο, 
Γκρέγκοριτς, Κιέρεχ.

Ο Ολυμπιακός δέχθηκε γι’ ακόμη μία φορά γκολ στις καθυστερήσεις, ο Κίμπλερ έκανε το 1-
1 στο 90+3’ για τη Φράιμπουργκ και κάπως έτσι οι ερυθρόλευκοι έμειναν εκτός ευρωπαϊκών 
διοργανώσεων.

Φράιμπουργκ - Ολυμπιακός 1-1: Φράιμπουργκ - Ολυμπιακός 1-1: 
Εκτός Ευρώπης οι ερυθρόλευκοιΕκτός Ευρώπης οι ερυθρόλευκοι

Παναθηναϊκός - Άρης 1-0:
Το 9Χ9 με γκολ στο 92’, 
πλήγμα με Αϊτόρ που χάνει το 
υπόλοιπο της σεζόν

Ο Παναθηναϊκός αποδείχτηκε πολύ σκληρός για να πεθάνει και 
κόντρα στον Άρη και πήρε τη νίκη και το τρίποντο στη Λεωφόρο 
στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με κεφαλιά οβίδα του Σπό-
ραρ που είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς αντί του Ιωαννίδη. Το τρι-
φύλλι μάλιστα μετά το εννιά στα εννιά στη φετινή σεζόν ισοφάρισε 
το ρεκόρ της ομάδας του Χουάν Ραμόν Ρότσα που κρατούσε από 

την αγωνιστική περιόδο 1994-95 και είχε φέρει το νταμπλ για το τριφύλλι.
Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα 
κόντρα στον Άρη που στην αρχή της αναμέτρησης ήρθε για να παίξει 
μπάλα αλλά όσο περνούσε η ώρα έπαιζε κλειστά στην περιοχή του και 
προς το τέλος του αγώνα ακόμα και αντιαθλητικά με αποτέλεσμα να ολο-
κληρώσει το παιχνίδι με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Πάλμα στις 
καθυστερήσεις.
Οι πράσινοι έχασαν αρκετές ευκαιρίες, είδαν να τους ακυρώνεται γκολ 
με τη χρήση του VAR για φάουλ του Βέρμπιτς πάνω στον Ετέμπο, είδε τον 
Αϊτόρ να τραυματίζεται στο γόνατο μετά από μόλις δύο λεπτά συμμετο-
χής αλλά παρόλα αυτά δεν λυγίσε. Αντίθετα με τον κόσμο να σπρώχνει 
το τριφύλλι μέχρι το τέλος του αγώνα κυνήγησε το γκολ, το βρήκε με τον 
Σπόραρ που αποκτήθηκε για αυτόν ακριβώς το λόγο το καλοκαίρι και ο 
Σλοβένος με τον έξαλλο πανηγυρισμό του σήκωσε στο πόδι την κατάμε-
στη Λεωφόρο.
Το τριφύλλι απείλησε πρώτο με τον Τσέριν στο πρώτο ημίχρονο και εν 
συνεχεία με τον Ιωαννίδη που σούταρε άουτ αλλά και τον Μπερνάρ αλλά 
ο Κουέστα με μια εντυπωσιακή επέμβαση κράτησε το μηδέν. Ο Άρης 
βγήκε στην επίθεση και με τον Ιτούρμπε προσπάθησε να απαντήσει αλλά 
την πρώτη φορά ο Σένκεφελντ έβαλε το πόδι του και τη δεύτερη ο Μπρι-
νιόλι το χέρι του για να διώξει τη μπάλα σε κόρνερ.
Όλα αυτά πριν τη συμπλήρωση των πρώτων 25 λεπτών. Εν συνεχεία ο 
Άρης έκλεισε τους διαδρόμους μπροστά από την εστία του με αποτέλε-
σμα το πρώτο ημίχρονο να τελειώσει ισόπαλο χωρίς τέρματα. Στο δεύτερο 
μέρος ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε και πάλι καλύτερα αλλά το ματς σημαδεύ-
τηκε αρχικά από μια σύρραξη στο 59’ ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές 
των δύο ομάδων που έφερε κάρτες και στους δύο. Στο 62’ οι δύο προπο-
νητές προχώρησαν σε αλλαγές με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ρίχνει στο παι-
χνίδι τον Σπόραρ αντί του Ιωαννίδη και τον Πάρντιου τους Γκρέι και Πάλμα 
αντί των Ιτούρμπε και Ζερβινιό.
Επτά λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός κατάφερε να σκοράρει. Σε μια 
ωραία επίθεση από τα αριστερά η μπάλα έφτασε στον Μπερνάρ μέσα 
στην περιοχή, αυτός πλάσαρε η μπάλα πήγε στα δίχτυα αλλά ο διαιτητής 
κλήθηκε να δει το VAR και εν τέλει έδωσε φάουλ νωρίτερα του Βέρμπιτς 
πάνω στον Ετέμπο πριν η μπάλα πάει στον Βραζιλιάνο μέσο. Ο Γιοβάνο-
βιτς στο 79’ έριξε στο παιχνίδι τους Αϊτόρ και Τσοκάι αντί των Παλάσιος 
και Μπερνάρ αλλά οι πράσινοι στάθηκαν άτυχοι με τον Ισπανό εξτρέμ δύο 
λεπτά αργότερα να πέφτει στο έδαφος και να γίνεται αλλαγή με τον Βαγιαν-
νίδη να μπαίνει στη θέση του.
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει και να ψάχνει το γκολ που θα του έδινε 
τη νίκη. Τελικά αυτό ήρθε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με την 
κεφαλιά του Σπόραρ.
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Η 
ΑΕΚ διεύρυνε το σερί της στη 
Λιβαδειά (φτάνοντας τις πέντε 
διαδοχικές νίκες), καθώς νίκη-
σε τον Λεβαδειακό 2-0 για την 

ένατη αγωνιστική της Super League, έχο-
ντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λιβάι 
Γκαρσία, ο οποίος με δύο γκολ στο δεύτε-
ρο μέρος υπέγραψε το διπλό της Ένωσης.
Η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος δυσκολευό-
ταν να διασπάσει την καλά οργανωμένη 
άμυνα του Λεβαδειακού, όχι όμως και 
στο δεύτερο μέρος, στο οποίο μπήκε 
φουριόζα και κατάφερε από νωρίς να 
ξεκλειδώσει την αντίπαλη άμυνα. Αρχικά 
στο 50ο λεπτό έκλεψε την μπάλα ψηλά 
και ο Ελίασον με ωραία κίνηση 
από τα δεξιά έκανε γλυκιά 
σέντρα στον Γκαρσία, 
ο οποίος με κεφαλιά 
έσ τειλε την μπάλα 
στα δίχτυα.
Στο 66’ ο Γκατσ ί-
ν ο β ι τ ς  κ έ ρ δ ι σ ε 
πέναλτι σε μαρκάρι-
σμα του Χάμοντ. Ο 
διαιτητής VAR κάλεσε 
τον Βεργέτη να δει τη 
φάση στο μόνιτορ, αλλά 
εκείνος δεν ανακάλεσε την 
αρχική του απόφαση. Ο Γκαρ-
σία ανέλαβε την εκτέλεση και μετέτρεψε 
σε γκολ το πέναλτι του Σέρβου. Στο υπό-
λοιπο του αγώνα ο ρυθμός του παιχνι-
διού έπεσε με την Ένωση να κρατάει το 
2-0.

Την μπλόκαρε στο πρώτο μέρος
Στο πρώτο μέρος ο ρυθμός του παιχνι-
διού ήταν αργός, με την ΑΕΚ να έχει την 
κατοχή της μπάλας, αλλά να μην μπο-
ρεί να διασπάσει εύκολα την άμυνα του 
Λεβαδειακού. Ενδεικτικό είναι ότι η 
πρώτη τελική προσπάθεια ήταν ένα σουτ 
του Αραούχο εκτός περιοχής, το οποίο 
πέρασε άουτ στο 20ο λεπτό, δίχως να 
ανησυχήσει ιδιαίτερα ο Μάρκοβιτς.
Η Ένωση συνέχισε να έχει την μπάλα στα 
πόδια της, ωστόσο με εξαίρεση κάποιους 
συνδυασμούς των Γκατσίνοβιτς - Σιντι-
μπέ, δυσκολευόταν στο να διασπάσει την 
πολυπρόσωπη άμυνα των γηπεδούχων. 
Ο Μάρκοβιτς ήλεγχε την πορεία της μπά-

λας στο ωραίο σουτ του Γκατσίνοβιτς στο 
25ο λεπτό, ενώ στο 42’ το δυνατό σουτ 
του Πινέδα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Ξεμπλόκαρε και πήρε το ματς 
στο δεύτερο μέρος
Σε αντίθεση με το πρώτο ημίχρονο, 
στο δεύτερο η ΑΕΚ μπήκε πιο καλά και 
έπαιξε πολύ πιο γρήγορα, δημιουργώ-
ντας περισσότερα προβλήματα σ τον 
Λεβαδειακό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
να μην αργήσει να βρει το γκολ, το οποίο 
βρήκε με τον Γκαρσία στο 50’. Το γκολ του 
24χρονου φορ απελευθέρωσε την ΑΕΚ η 
οποία έπαιζε χωρίς άγχος και έθεσε τον 

Λεβαδειακό σε εντελώς παθη-
τικό ρόλο. Στο 64’ οι γηπε-

δούχοι απείλησαν με ένα 
ωραίο σουτ του Καζέν-
γκα Λούα Λούα από 
μακρινή απόσταση, 
αλλά ο Αθανασιάδης 
ήλεγχε την πορεία 
τ η ς  μ π ά λ α ς  κα ι 
μπλόκαρε την μπάλα. 

Οκτώ λεπτά μετά ο 
Μουτ ίν ιο με πλασέ 

μέσα από την περιοχή 
έστειλε την μπάλα λίγο άουτ. 

Η ΑΕΚ βρήκε και δεύτερο γκολ 
χάρη στο πέναλτι που κέρδισε ο Γκατσί-
νοβιτς και το μετέτρεψε σε γκολ ο Γκαρ-
σία. Από εκείνο το σημείο ο ρυθμός του 
παιχνιδιού έπεσε, με τις δύο ομάδες να 
δημιουργούν ελάχιστες καλές φάσεις. Στο 
90+5’ ο Σκβάρκα με ωραίο σουτ έστειλε 
την μπάλα προς την εστία, αλλά ο Αθανα-
σιάδης επενέβη σωστά. Το 2-0 παρέμεινε 
μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.
Ο Αλμέιδα μετά τη νίκη της ΑΕΚ με 2-0 
επί του Λεβαδειακού στάθηκε στην προ-
σπάθεια των ποδοσφαιριστών του και 
στη βελτίωση που έδειξαν στο δεύτερο 
45λεπτο.
«Μια δύσκολη αναμέτρηση γιατί γνωρί-
ζαμε πως θα μας περίμενε ο αντίπαλος. 
Θα έπρεπε να αποφύγουμε φάουλ, αντε-
πιθέσεις και επίσης θα έπρεπε να δεί-
ξουμε υπομονή και κατοχή γιατί και ο 
αγωνιστικός χώρος ήταν δύσκολος αλλά 
σε γενικές γραμμές προσπαθήσαμε να 
φτάσουμε στη νίκη».

Ο 
ΠΑΟΚ υπέστη ψυχρολουσία 
από τον Αστέρα Τρίπολης, 
αλλά κατάφερε να σώσει τον 
βαθμό στο 90+7’. Οι Στάν-

κο και Τιλίκα (εύστοχη εκτέλεση πέναλ-
τι) έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων 
στους Αρκάδες, με τον Κούρτιτς να μειώ-
νει στο 81ο λεπτό από την άσπρη βούλα 
και τον Ολιβέιρα να σώζει την παρτίδα 
στο 90+7’ έπειτα από εκτέλεση κόρνερ 
και τελείωμα από κοντά.
Ο Δικέφαλος δεν μπόρεσε να θέσει υπό 
τον έλεγχό του το ματς και ο Αστέρας 
κατάφερε να τον πληγώσει σε δύο περι-
πτώσεις. Οι παίκτες του Λουτσέσκου 
πίεσαν ασφυχτικά για να πάρουν κάτι 
από το ματς και το πέτυχαν στην τελευ-
ταία φάση του αγώνα.
Οι Αρκάδες προηγήθηκαν στο 45+2’. 
Έπειτα από εκτέλεση φάουλ από τα 
αριστερά, αρχικά ο Ατιένθα με ωραία 
γυριστή κεφαλιά έστειλε την μπάλα 
στο δοκάρι και ο Στάνκο με νέα κοντινή 
κεφαλιά νίκησε τον Κοτάρσκι.
Στο δεύτερο μέρος οι παίκτες του Ηρα-
κλή Μεταξά κέρδισαν πέναλτι στο 53’ 
σε πάτημα του Ζίβκοβιτς στον Ρετζίς. 
Την εκτέλεση ανέλαβε ο Τιλίκα, ο οποίος 
νίκησε τον Κοτάρσκι από τα 11 μέτρα.
Με τον ίδιο τρόπο κατάφερε ο ΠΑΟΚ να 
μειώσει σε 2-1 στο 81ο λεπτό. Ο Κων-
σταντέλιας κέρδισε πέναλτι σε μαρκά-
ρισμα του Γκαρντάβσκι, με τον Κουμπα-
ράκη να δίνει και αυτό το πέναλτι μέσω 
VAR. Ο Κούρτιτς ήταν εύστοχος και μεί-
ωσε για τον ΠΑΟΚ.
Στις καθυστερήσεις ο Ολιβέιρα μετά από 
εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά στο πρώτο 
δοκάρι νίκησε από κοντά τον ανήμπορο 
Παπαδόπουλο που δεν μπορούσε να 
κάνει κάτι στη φάση.
Ο ΠΑΟΚ απώλεσε με προβλήματα τραυ-
ματισμού τους Τσαούση (πρώτη εκτί-
μηση για διάταση που τον αφήνει εκτός 
για περίπου ένα μήνα, Λύρατζη (θα υπο-
βληθεί σε μαγνητική) και Ελ Καντουρί.

Το πρώτο χτύπημα του Αστέρα 
έγινε στις καθυστερήσεις
Ο ΠΑΟΚ είχε την πρωτοβουλία των κινή-

σεων στο πρώτο μέρος, αλλά δεν κατά-
φερε να επιβάλει τον έλεγχό του στο 
παιχνίδι. Στον αντίποδα ο Αστέρας είχε 
κάποιες ευκαιρίες για να απειλήσει και 
κατάφερε να βρει το γκολ που έψαχνε 
στο πρώτο μέρος.
Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι ήταν 
το δυνατό σουτ του Γκαρντάβσκι μέσα 
από την περιοχή στο 29’, αλλά ο Κοτάρ-
σκι ήταν καλά τοποθετημένος και μπλό-
καρε την μπάλα. Τέσσερα λεπτά μετά 
ο Μπαρτόλο απείλησε με σουτ από το 
ημικύκλιο της περιοχής, αλλά και πάλι ο 
Κροάτης απομάκρυνε.
Ο Δικέφαλος απείλησε με Νάρεϊ και Ντά-
ντας στο 34’ και το 40’, αλλά τέσσερα 
λεπτά μετά ο Πορτογάλος μέσος σπα-
τάλησε τη σημαντικότερη ευκαιρία του 
Δικεφάλου στο πρώτο μέρος, όταν με 
σουτ από το ύψος του πέναλτι νικήθηκε 
από τον Παπαδόπουλο με τα πόδια. Ο 
Αστέρας κατάφερε να «παγώσει» την 
Τούμπα με το γκολ του Στάνκο στο 45+2’.

Πλήγωσε τον ΠΑΟΚ δεύτερη 
φορά αλλά δεν άντεξε ως το τέ-
λος
Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ μπήκε ξανά 
«παγωμένος» και το πλήρωσε με το 
εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Τιλίκα για 
πέναλτι που κέρδισε ο Ρετζίς. Ο Δικέ-
φαλος προσπάθησε να μπει στο ματς 
ψάχνοντας κάποιο γκολ που θα τον επα-
νέφερε στη διεκδίκησή του, αλλά δεν 
τα κατάφερε. Αρχικά στο 62’ οι Νάρεϊ 
και Ντάντας απώλεσαν σημαντική διπλή 
ευκαιρία, ενώ δύο λεπτά πριν από το 
κερδισμένο πέναλτι (79’) ο Ολιβέιρα με 
τον ώμο, στην προσπάθειά του να πιά-
σει μια κεφαλιά, έστειλε την μπάλα ελά-
χιστα άουτ.
Ο ΠΑΟΚ πήρε νέα πνοή μετά το εύστοχο 
χτύπημα του Κούρτιτς και προσπάθησε 
να πάρει το καλύτερο δυνατό από το 
παιχνίδι. Ο Λουτσέσκου φόρτωσε την 
περιοχή του Παπαδόπουλου, μιας και το 
παιχνίδι «μεταφέρθηκε» εκεί. Ο Κουλι-
εράκης από κοντά στο 90+3’ αστόχησε 
με κεφαλιά, αλλά στο 90+7’ ο Ολιβέιρα 
έσωσε τον βαθμό.

Λεβαδειακός - ΑΕΚ 0-2

Πέμπτη σερί νίκη για την 
Ένωση

ΠΑΟΚ - Αστέρας 2-2

Με buzzer beater του Ολιβέιρα 
στο 90+7’ ο Δικέφαλος
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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

Σ
πουδαία διάκριση για την Ελίνα 
Τζένγκο, η οποία αναδείχθηκε 
κορυφαία νέα αθλήτρια της Ευ-
ρώπης για το 2022, εξαργυρώ-

νοντας το χρυσό μετάλλιο στο ευρω-
παϊκό πρωτάθλημα ανδρών / γυναικών 
στο Βερολίνο.
Η Ελίνα Τζ έ ν γκο “εξαργύρωσε” 
σήμερα τα σπουδαία επιτεύγματα του 
2022 με τον τίτλο της κορυφαίας ανερ-
χόμενης αθλήτριας στην Ευρώπη, στο 
Γκαλά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
σ το Ταλίν. Η αθλήτρια του Γιώργου 
Μποτσκαριώβ ήταν στο Ταλίν και είχε 
την ευκαιρία να παραλάβει το σπου-
δαίο βραβείο, που αποτελεί μία επι-
πλέον επιβράβευση της προσπάθειας 
που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία 
είναι μέλος της team future της bwin, 
κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο σ το 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών/
Γυναικών, είχε επιδόσεις που για το 
μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν την 
έφερναν στην κορυφή του κόσμου και 
μια σειρά από σπουδαίες εμφανίσεις, 
δείγμα της αγωνιστικής της ωρίμανσης 
και σταθερότητας.
Παράλληλα δείχνει πως αποτελεί μια 
από τις πλέον ανερχόμενες και εξελί-
ξιμες αθλήτριες, και πως είναι ικανή 
να κυνηγά την κορυφή όχι μόνο στην 
Ευρώπη, αλλά και στις διοργανώσεις 
παγκοσμίου επιπέδου.
Η αθλήτρια παρέλαβε το βραβείο της, 
την ώρα που οι φίλοι του στίβου, αλλά 

και ο προπονητής της, στην αίθουσα 
την χειροκροτούσαν παρατεταμένα. 
Το Γκαλά της ΕΑ είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν ο γενικός γραμμα-
τέας του ΣΕΓΑΣ, Γιώργος Γιατρουδάκης, 
διευθυντής αγώνων Ανδρέας Γκόγκας 
και ο τεχνικός διευθυντής, Χρήστος 
Μελέτογλου, που είχαν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν και το συνέδριο 
της ΕΑ.
Η Τζένγκο στο Μόναχο έγινε η νεό-
τερη νικήτρια στο αγώνισμα του ακο-
ντισμού, αφού την ημέρα που αναδεί-
χθηκε νικήτρια δεν είχε συμπληρώσει 
ακόμη τα 20 της χρόνιας.

Φιλιππίδης: Σταματά το επί 
κοντώ ο Έλληνας πρωταθλη-
τής
Ο Κώστας Φιλιππίδης, Έλληνας πρωτα-
θλητής και κάτοχος αρκετών μεταλλίων 
στο επί κοντώ, αποφάσισε να βάλει 
τέλος στην αθλητική καριέρα ΤΟΥ σε 
ηλικία 36 ετών.
Ο Έλληνας πρωταθλητής και κορυ-
φαίος όλων των εποχών στο επί κοντώ, 
Κώστας Φιλιππίδης, έβαλε τέλος στην 
αθλητική του καριέρα σε ηλικία 36 
ετών. Την απόφαση του έκανε γνωστή 
στην πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακο-
ράφα, σε συνάντηση που είχαν την 
Παρασκευή το πρωί.
Ο 36χρονος πρωταθλητής αποφάσισε 
να αφήσει πίσω του το κομμάτι του 
πρωταθλητισμού και να ασχοληθεί με 
κάτι άλλο στη ζωή του.

Η Ελίνα Τζένκο είναι η κορυφαία νέα 
αθλήτρια της Ευρώπης για το 2022
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

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

Η 
Κηφισιά ήταν η νικήτρια στο φι-
λικό με την ΑΕΚ Β’, με την ομάδα 
των Βορείων Προαστίων να επι-
κρατεί με 2-1 στην Καισαριανή.

Με το πρωτάθλημα να είναι να αρχίσει 
εκτός εξαιρετικού απροόπτου στις 6 Νοεμ-
βρίου, οι ομάδες της Super League 2 συνε-
χίζουν τα φιλικά παιχνίδια. Στην Καισα-
ριανή είχαμε ένα από αυτά, με την Κηφισιά 
να επικρατεί της ΑΕΚ Β’ με 2-1.
Οι γηπεδούχοι αρχικά είχαν δοκάρι με τον 
Καλλέργη στο 4’ και μετά από ευκαιρίες 
των φιλοξενούμενων, κατάφεραν στο 36’ 
να ανοίξουν το σκορ με τον Ποζατζίδη με 
το 1-0 να είναι και το σκορ ημιχρόνου. Στο 
2ο η ΑΕΚ Β’ κατάφερε να ισοφαρίσει στο 
50’ με τον Σπυριδάκη, αλλά η Κηφισιά είχε 
την απάντηση και με τον Βαφέα στο 62’ 
κατάφερε να πάρει την φιλική νίκη.

Ευγενίου κατά Παπαδόπουλου 
για αγορά Ηρακλή: «Βιάζεται να 
μιλήσει ενώ δεν έχει ολοκληρω-
θεί η πώληση»
Παρότι ο Τομ Παπαδόπουλος έκανε λόγο 
για αγορά του Ηρακλή, ο Στράτος Ευγενίου 
με δηλώσεις του ανέφερε πως δεν έπρεπε 
να δημοσιοποιηθεί το συμφωνητικό και 
πως ο Παπαδόπουλος δεν πρέπει να μιλάει 
αν η πώληση δεν ολοκληρωθεί.
Και που όλα έδειχναν πως η αγορά του 
Ηρακλή από τον Τομ Παπαδόπουλο έχει 
ολοκληρωθεί, μετά και την δική του 
δήλωση, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς 
έτσι αν κρίνουμε από τις δηλώσεις του 
Στράτου Ευγενίου.
Ο νυν πρόεδρος του Ηρακλή μιλώντας 
στον ραδιοφωνικό σταθμό Metropolis, 
ανέφερε μεταξύ άλλων πως δεν θα έπρεπε 
ο Παπαδόπουλος να δημοσιοποιήσει το 
συμφωνητικό και συνολικά δεν πρέπει να 
μιλάει από την στιγμή που ακόμα δεν έχει 
ολοκληρωθεί κάτι.
Αναλυτικά επισήμανε τα εξής:
Για το προσύμφωνο: «Είναι αλήθεια πως 

έχουμε υπογράψει ένα προσύμφωνο, 
όμως δεν υπάρχει τίποτα οριστικό. Υπάρ-
χει κάποιο fund που ενδιαφέρεται να επεν-
δύσει στον Ηρακλή και πρέπει να υπάρχει 
μια προσυμφωνία για να δούμε αν αυτό θα 
καρποφορήσει. Τίποτα παραπάνω. Υπάρ-
χουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να 
γίνουν ώστε να οριστικοποιηθεί η συμφω-
νία. Σε πρώτη φάση πρέπει να πάρει την 
έγκριση του Γ.Σ., να καταβάλει το αντίτιμο 
και έπειτα θα πρέπει να στείλουμε έναν 
φάκελο στην ΕΕΑ η οποία και αυτή θα πρέ-
πει να δώσει την έγκρισή της. Είναι πάρα 
πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν γι’ 
αυτό και δεν βγαίνω να μιλήσω.»
Για το θέμα του με τον Παπαδόπουλο: «Βιά-
ζεται να βγει και να πει το οτιδήποτε, χωρίς 
να έχει ολοκληρωθεί κάτι στο 100%. Αυτό 
είναι το θέμα μου εδώ και τόσο καιρό. 
Κακώς ανακοίνωσε τα όσα έγιναν, κάνει 
ζημιά στην ομάδα, δεν υπάρχει ηρεμία. 
Κάνει τα ίδια λάθη συνέχεια και με στενα-
χωρεί αυτό. Από τις δηλώσεις που έκανε 
δεξιά και αριστερά μας κάλεσαν σε απο-
λογία στην ΕΕΑ πριν απο δύο βδομάδες. 
Μου ζήτησαν να τους δείξω το συμ-
βόλαιο. Δεν υπάρχει συμβό-
λαιο, ένα προσυμφωνητικό 
υπάρχει μόνο. Είπαμε να 
μην δημοσιοποιήσουμε 
τίποτα και αυτός βγήκε 
στο ραδιόφωνο και τα 
είπε. Και μετά στραβώ-
νει κάτι και πρέπει να 
βγαίνουμε να εξηγούμε 
πάλι. Γι’αυτό δεν βγαίνω 
να μιλήσω. Γινόμαστε 
γραφικοί, κουράζουμε τον 
κόσμο και κουραζόμαστε και 
οι ίδιοι.»
Για το οικονομικό σκέλος της συμφω-
νίας: «Το κάναμε... Κωτσόβολο. Σε δόσεις 
διετίας θα καταβληθεί το ποσό. Υποτίθεται 
αυτό θα είναι για το καλό της ομάδας, ώστε 
τα λεφτά που περισσεύουν να βοηθήσουν 
τον σύλλογο να τρέξει δυναμικά. Πάντα 
μιλάμε όμως υποθετικά. Γιατί προέχουν 
άλλα πράγματα. Δεν έχει δοθεί ευρώ. Δεν 
έχουν δοθεί οι εγκρίσεις. Δεν έχουμε δει 
ακόμα τις λεπτομέρειες πίσω από το fund. 
Δεν έχει γίνει τίποτα. Το μόνο που υπάρ-
χει είναι μια υπόσχεση για μία χορηγία, 
που θα είναι λίγο μικρότερη από την περ-

σινή που άγγιζε τις 150.000 συν το ΦΠΑ. 
Δηλαδή αν η φετινή για παράδειγμα είναι 
120.000, θα κοπεί τιμολόγιο, θα αφαιρε-
θεί ο ΦΠΑ και θα φτάσει τις 90-95.000. 
Ξαναλέω όμως ότι δεν έχει δοθεί ευρώ 
ακόμα για την φετινή χρονιά στο ποδό-
σφαιρο. Μόνο στο μπάσκετ. Και μην μου 
λέτε πως είναι ακόμα αρχή της σεζόν, γιατί 
ήδη έχουμε καταβάλει 400.000 ευρώ σαν 
Ηρακλής σε έξοδα.»
Για το αν ο ίδιος θα δώσει την έγκρισή του: 
« Εγώ θα εμπιστευτώ τον Γ.Σ. Αν κρίνει ότι 
η παραχώρηση θα βοηθήσει τον Ηρακλή, 
εγώ θα συμφωνήσω. Άλλωστε, εγώ προ-
σωπικά, τα χρήματα θα τα πάρω, είτε με 
τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Το θέμα 
είναι να βοηθηθεί η ομάδα. Όταν μιλού-
σαμε για την αναγέννηση του Ηρακλή, δεν 
το λέγαμε για να το πούμε και να σταμα-
τήσει εδώ. Πριν δύο χρόνια δεν υπήρχε 
ομάδα και αυτή τη στιγμή είναι στην κατη-
γορία που είναι και προσωπικα πιστεύω 
πως είναι ισχυρός, δεν χρωστάει τίποτα 
και σε κανέναν.»

Το έκανε ξανά η Κηφισιά: Για 
δεύτερη σερί σεζόν άφησε ε-
κτός Κύπελλου, ομάδα της 
Superleague
Η Κηφισιά έριξε στο... κανναβάτσο τον 
ΟΦΗ και πήρε το εισιτήριο για τους «16» 
του Κυπέλλου Ελλάδας, ώστόσο, δεν είναι 
η πρώτη φορά που αφήνει εκτός θεσμού 
μία ομάδα της Superleague 1. Για την ακρί-
βεια το έχει ξανακάνει, ένα χρόνο πριν.
Μετά την Καλαμάτα, η Κηφισιά πρόσφερε 
ακόμα μία έκπληξη στην 5η φάση του 
Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς άφησε εκτός 
συνέχειας τον ΟΦΗ της Superleague 1, 
νικώντας τον με 1-0 στην Καισαριανή.
Το γκολ του Κουϊρουκίδη ήταν αυτό που 
έκρινε την αναμέτρηση και έστειλε το 
σύνολο του Πετράκη στους «16» της διορ-
γανώσης. Όπως είναι φυσικό, η πρόκριση 
έφερε πολλά χαμόγελα στην ομάδα των Β. 
Προαστίων και όχι άδικα.

Δεν είναι μόνο το γεγονός πως 
πέρασε από μία ομάδα που 

είναι σε μεγαλύτερη κατη-
γορία αλλά και το «παρά-
σημο» πως το έκανε για 
δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά και με λίγο... deja 
vu.
Συ γ κε κ ριμ έ να ,  έ να 
χρόνο πριν, για την ίδια 

φάση του Κυπέ λ λου 
Ελλάδας, η Κηφισιά συνά-

ντησε τον Απόλλωνα Σμύρ-
νης που ήταν στη Superleague 

1. Μάλιστα οι Κηφισιώτες ήταν 
νεοφώτιστοι στη Superleague 2 κάτι που 

έκανε ακόμα πιο δύσκολο το έργο της πρό-
κρισης.
Τελικά, το γκολ του Μανώλη Καλλέργη στο 
89’ χάρισε μία ιστορική πρόκριστη στην 
ομάδα των Β. Προαστίων με σκορ 1-0. 
Βέβαια στους «16» κληρώθηκε με την ΑΕΚ 
από την οποία και αποκλείστηκε, όμως 
τίποτα δεν αναιρούσε το συγκεκριμένο 
επίτευγμα.
Εκτός από το σκορ και τις συνθήκες, υπάρ-
χουν δύο ακόμα κοινά στοιχεία του αγώνα 
με τον ΟΦΗ με αυτό κόντρα στον Απόλ-

λωνα Σμύρνης. Αρχικά, στην άκρη του 
πάγκου για την Κηφισιά ήταν δύο νέοι προ-
πονητές που θεωρούνται ανερχόμενοι στο 
ποδόσφαιρο της χώρας.
Πέρσι ήταν ο Νίκος Κούστας που ήταν 37 
ετών (τώρα βρίσκεται στον Πανιώνιο) και 
φέτος ήταν ο Γιώργος Πετράκης που είναι 
34 ετών. Από την άλλη, ούτε με τον Απόλ-
λωνα αλλά ούτε με τον ΟΦΗ, η Κηφισιά δεν 
είχε ξεκινήσει σε επίπεδο πρωταθλήμα-
τος, καθώς η Superleague 2 δεν είχε πραγ-
ματοποιήσει την πρώτη σέντρα της σεζόν. 
Δηλαδή πήγαν στα εν λόγω παιχνίδια με 
μόνο τα προηγούμενα ματς του Κυπέλλου 
Ελλάδας.

Πρόβλημα με Αγκοστίνιο, νοκ ά-
ουτ για δύο μήνες
Ο Πάουλο Αγκοστίνιο δεν θα υπολογίζεται 
για περίπου οκτώ εβδομάδες στη δεύτερη 
ομάδα του Παναθηναϊκού.
Νοκ άουτ για περίπου δύο μήνες τέθηκε ο 
Πάουλο Αγκοστίνιο και αυτόματα δεν υπο-
λογίζεται στον Παναθηναϊκό για τα πρώτα 
ματς της Super League 2, καθώς ο Πορτο-
γάλος επιθετικός έχει ενταχθεί στη δεύ-
τερη ομάδα του «τριφυλλιού».
Ο 20χρονος φορ υποβλήθηκε σε μαγνη-
τική λόγω ενοχλήσεων που τον ταλαιπω-
ρούσαν και τα αποτελέσματά της έδειξαν 
πως έχει υποστεί οστικό οίδημα στον έσω 
μηριαίο κόνδυλο του δεξιού γονάτου του, 
ενώ ο χρόνος της αποθεραπείας του υπο-
λογίζεται σε οκτώ εβδομάδες.

Παναθηναϊκός: Εκτός για ένα μή-
να ο Φουρτάδο
Μία ημέρα μετά την απώλεια του Αγκο-
στίνο, ο Παναθηναϊκός Β’ χάνει για μεγάλο 
διάστημα και τον Γκουστάβο Φουρτάδο.
Δεν έχει τελειωμό η ατυχία της δεύτερης 
ομάδας του Παναθηναϊκού, αφού χωρίς 
καν να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, είχε 
και τρίτο σοβαρό τραυματισμό. Μετά τον 
Αγκοστίνο, που έγινε γνωστό χθες (20/10) 
πως έχει οστικό οίδημα στο γόνατο, και ο 
Φουρτάδο θα χρειαστεί να μείνει εκτός για 
μεγάλο διάστημα ελέω τραυματισμού.
Ο 21χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ, που 
ήρθε το καλοκαίρι από την πορτογαλική 
Τροφένσε, χτύπησε στην προπόνηση και 
μετά την μαγνητική τομογραφία στην 
οποία υποβλήθηκε, φάνηκε πως υπέστη 
κάταγμα στο μεγάλο δάκτυλο του δεξιού 
του ποδιού. Ο Φουρτάδο θα χρειαστεί να 
κάνει χειρουργείο και υπολογίζεται πως 
θα επιστρέψει στις υποχρεώσεις της ομά-
δας τον επόμενο μήνα. Αυτό είναι ο τρίτος 
σοβαρός τραυματισμός, αφού νωρίτερα 
στα τέλη Αυγούστου είχε υποστεί ρήξη 
έσω πλαγίου συνδέσμου ο Εμπό κι έλειψε 
δύο μήνες.

ΕΕΑ: Πιστοποιητικό συμμετοχής 
σε Ηρακλή και Διαγόρα Ρόδου
Σημαντική μέρα για τον Ηρακλή και τον 
Διαγόρα Ρόδου καθώς η ΕΕΑ ανακάλεσε 
την ανάκληση του πιστοποιητικού συμ-
μετοχής και οι δύο ομάδες το εξασφάλι-
σαν ενόψει της νέας σεζόν. Αυτό σημαίνει 
πως θα αγωνιστούν στη Superleague 2 και 
χωρίς περιορισμούς, με τους Ηρόδοτο και 
Απόλλωνα Λάρισας να είναι μόνες ομάδες 
πλέον που δεν το έχουν πάρει.
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αθλητικά

Ο
ι Βαυαροί κλείδωσαν την πρώτη 
θέση του ομίλου, ενώ οι Κατα-
λανοί γνώριζαν ότι αποκλείστη-
καν πριν από το παιχνίδι.

H Μπάγερν συνεχίζει να είναι ο κακός δαί-
μονας της Μπαρτσελόνα. Οι Βαυαροί επι-
βλήθηκαν 3-0 των Καταλανών και πήραν 
την έκτη συνεχόμενη νίκη απέναντι τους 
και δεύτερη σερί φορά στο Καμπ Νόου.
Έτσι, η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν 
εξασφάλισε την πρώτη θέση του τρίτου 
ομίλου του Champions League. Η Μπαρ-
τσελόνα θα συνεχίσει στο Europa League, 
κάτι που έμαθε πριν από την έναρξη του 
αγώνα, μετά τη νίκη της Ίντερ.
Η Μπάγερν μπήκε πολύ δυνατά και κατόρ-
θωσε να πάρει το προβάδισμα στο 10ο 
λεπτό. Ο Γκνάμπρι τροφοδότησε τον Μανέ 
στην πλάτη του Μπεγερίν, μπήκε στην 
περιοχή, πλάσαρε και έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα. Οι Βαυαροί διατήρησαν τον 
έλεγχο παρά τις προσπάθειες των Καταλα-
νών να απαντήσουν.
Στο 31ο λεπτό η Μπάγερν διπλασίασε τα 
τέρματά της. Ο Γκνάμπρι είχε πάλι ανάμειξη 

στο γκολ. Είδε την κίνηση του Τσούπο-Μό-
τινγκ στα στα δεξιά, εκείνος μπήκε περιοχή 
και πλάσαρε για το 2-0.
Λίγο πριν από το ημίχρονο ο διαιτητής 
έδωσε πέναλτι σε γκρέμισμα του Ντε Λιχτ 
πάνω στον Λεβαντόβσκι. Ωστόσο, το πήρε 
πίσω έπειτα από εξέτασή στο μόνιτορ, κρί-
νοντας πως ο Ολλανδός στόπερ είχε βρει 
πρώτα την μπάλα.
Το ματς στο δεύτερο μέρος είχε γρήγορο 
ρυθμό, με τις άμυνες να μπαίνουν σε δεύ-
τερη μοίρα. Στο 56’ η Μπάγερν βρήκε 
ξανά δίχτυα, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε 
καθώς ο Γκνάμπρι ήταν εκτεθειμένος στην 
πάσα που πήρε από τον Κίμιχ.
Η Μπαρτσελόνα έβρισκε κενούς χώρους, 
προσπαθούσε να δημιουργήσει προ-
ϋποθέσεις μπροστά από την εστία του 
Ούλραϊχ, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. 
Μάλιστα η Μπάγερν έβαλε το κερασάκι 
στην τούρτα στο 90+5’.
Ο Γκνάμπρι έκανε την σκαστή σέντρα-
σουτ, ο Παβάρ βρέθηκε στην πορεία 
της μπάλας στο δεύτερο δοκάρι και την 
έσπρωξε στα δίχτυα για το 3-0.

Μπαρτσελόνα - Μπάγερν 0-3: Οι 
Βαυαροί άλωσαν ξανά το Καμπ Νόου 
και εξασφάλισαν την πρώτη θέση

Ο 
Γιούργκεν Κλοπ γλίτωσε με 
πρόστιμο ύψους 34.000 
ευρώ για την συμπεριφορά 
του στο πρόσφατο ντέρμπι 

της Λίβερπουλ με την Μάντσεστερ Σίτι, 
κάτι που σημαίνει πως δεν θα αναγκα-
στεί να βρεθεί εκτός πάγκου σε κάποιο 
ματς των ρεντς.
Η Λίβερπουλ είχε πάρει μεγάλη νίκη 
από βαθμολογ ική και ψυχολογ ική 
άποψη κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι 
(1-0 με το γκολ του Σαλάχ) όμως δεν 
την είχε χαρεί 100% λόγω της αποβο-
λής του Γιούργκεν Κλοπ λίγο πριν το 
φινάλε, με την FA να τον καλεί σε απολο-
γία για «σχόλια που είναι ακατάλληλα, 
που φέρνουν το παιχνίδι σε ανυπολη-

ψία, που είναι απειλητικά, υβριστικά, 
απρεπή ή προσβλητικά».
Ωστόσο, ο κίνδυνος που κρεμόταν σαν 
δαμόκλεια σπάθη από πάνω του δεν 
υφίσταται πλέον, με την ανεξάρτητη 
ρυθμιστική επιτροπή που εξέτασε την 
υπόθεση να μην του επιβάλλει τ ιμω-
ρία μεν, αλλά να του ρίχνει πρόστιμο 
δε, ύψους 30 χιλιάδων λιρών (34.610 
ευρώ).
Αυτό σημαίνει πως ο Γερμανός προπο-
νητής δεν θα στερηθεί ούτε για ένα παι-
χνίδι το δικαίωμα να βρίσκεται σ τον 
πάγκο της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ , με 
τα αγγλικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως η FA 
έχει δικαίωμα να υποβάλλει έφεση κατά 
της απόφασης.

Λίβερπουλ: Πρόστιμο 34.000 ευρώ 
σε Κλοπ για την αποβολή του στο 
ντέρμπι με την Σίτι, επιστρέφει 
κανονικά στον πάγκο

Γιουβέντους: Η εισαγγελία βρήκε 
ιδιωτικό συμφωνητικό του 
Ρονάλντο που «καίει» το σύλλογο

Η 
έρευνα άρχισε πριν από 17 
μήνες και περιλαμβάνει ακό-
μα και νόμιμες επισυνδέσεις. 
Η οικονομική αστυνομία κάνει 

φύλλο και φτερό τις συμφωνίες του συλ-
λόγου και εντόπισε ένα έγγραφο «που 
δεν θα έπρεπε θεωρητικά να υπάρχει», 
σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στις υ-
ποκλοπές.
Το έγγραφο αυτό αφορά τον Πορτογάλο 
σούπερ σταρ. Η Γιουβέντους κατέβαλε 
ένα ποσό ύψους 19.900.000 ευρώ που 
κατά την εισαγγελία δεν εμφανίζεται 
στους ισολογισμούς των «μπιανκονέρι».
Επιπλέον, ο σύλλογος είχε συμφωνή-
σει με τους ποδοσφαιριστές τον Μάρτιο 
2020 να «χαρίσουν» τους τελευταίους 
τέσσερις μήνες της σεζόν λόγω ύστερα 

από τη διακοπή της σεζόν λόγω κορο-
νοϊού, όμως η εισαγγελία υποστηρίζει 
ότι τελικά δεν καταβλήθηκε μόνο ένας 
μήνας.
Η υπόθεση ενδέχεται να οδηγήσει σε 
απαγγελία κατηγοριών εις βάρος 15 
στελεχών της Γιουβέντους, μεταξύ των 
οποίων ο πρόεδρος Αντρέα Ανιέλι, ο 
αντιπρόεδρος Πάβελ Νέντβεντ, ο πρώην 
διευθυντής Φάμπιο Παράτιτσι, το μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου, Μαουρί-
τσιο Αριβαμπένε και άλλοι.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Stampa τη 
Δευτέρα, ο Ρονάλντο κλήθηκε από την 
εισαγγελία, όμως αρνήθηκε να προσέλ-
θει, ενώ υπήρξε ακόμα και αίτημα για 
ποινή κατ’ οίκον περιορισμού στον Ανι-
έλι, το οποιο απορρίφθηκε.

Ατλέτικο - Λεβερκούζεν 2-2: 
Αδιανόητος αποκλεισμός για τους 
Ισπανούς με χαμένο πέναλτι στο 
90+7’

Η 
Ατλέτικο κέρδισε πέναλτι 
ύστερα από εξέταση του VAR 
μετά το τελευταίο σφύριγμα του 
διαιτητή, όμως ο Λούκας Χρα-

ντέτσκι απέκρουσε την εκτέλεση του Για-
νίκ Καράσκο στο 90+7’ και ύστερα από 
ακόμα δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες στην 
επαναφορά το 2-2 άφησε τους Ισπανούς 
εκτός νοκ άουτ. 
Ο αγώνας στο «Μετροπολιτάνο» άρχισε 
με τους Γερμανούς να παγώνουν τις κερκί-
δες χάρη στο γκολ του Μουσά Ντιαμπί από 
λάθος των γηπεδούχων. Το άγχος τους φαι-
νόταν σε όλες τις κινήσεις, όμως στο 22’ ο 
Γιανίκ Καράσκο έπειτα από ωραία ομαδική 
ενέργεια ισοφάρισε σε 1-1 και επανέφερε 
τη ζωντάνια στο γήπεδο.
Η απάντηση των Γερμανών ήταν παρό-
μοια με το πρώτο τέρμα τους. Λάθος έξω 
από την περιοχή της Ατλέτικο και ο Κάλουμ 
Χάντσον Οντόι ανέκτησε το προβάδισμα 
της Λεβερκούζεν.
Ο Ντιέγκο Σιμεόνε έριξε στη μάχη τους 
Ροντρίγκο ντε Πολ και Σαούλ στην ανά-
παυλα και η εικόνα της Ατλέτικο βελτιώ-
θηκε αισθητά. Το παιχνίδι μεταφέρθηκε 
στο γήπεδο των φιλοξενουμένων και οι 
γηπεδούχοι άρχισαν να χάνουν ευκαιρίες 
από νωρίς.

Στο 50’, ο Αργεντινός μέσος δικαίωσε τον 
προπονητή του και ισοφάρισε σε 2-2, με 
τον Ματέους Κούνια να γίνεται η επόμενη 
κίνηση του Σιμεόνε. Η ομάδα του Τσάμπι 
Αλόνσο κλείστηκε στα μετόπισθεν για να 
κρατήσει έστω το βαθμό της ισοπαλίας 
που τη διατηρούσε ζωντανή στη μάχη του 
Europa League.
Όλα έδειχναν ότι θα τα κατάφερνε, έστω κι 
αν στα τελευταία λεπτά η Ατλέτικο έπαιζε 
και με τον Γιαν Όμπλακ στην επίθεση (ο 
οποίος νωρίτερα είχε σώσει γκολ του Ντι-
αμπί) για τις στημένες φάσεις!
Το νικητήριο γκολ δεν ήρθε ποτέ και ο 
διαιτητής σφύριξε για τελευταία φορά, 
στέλνοντας τις ομάδες στα αποδυτήρια. 
Έτσι νόμιζε, αφού στην τελευταία φάση 
όπου υπήρξε αναμπουμπούλα έπειτα από 
κόρνερ ο Οντιλόν Κοσουνού είχε κάνει 
χέρι που δεν ξέφυγε από όλους τους διαι-
τητές.
Όπως έχει δικαίωμα, ο VAR ενημέρωσε 
τον πρώτο διαιτητή και τον κάλεσε να δει 
το VIDEO της φάσης. Όταν αντιλήφθηκε 
το χέρι, πήρε πίσω το... τελικό σφύριγμα, 
καταλόγισε πέναλτι, αλλά εις μάτην. Η τρι-
πλή ευκαιρία της Ατλέτικο να σκοράρει 
έπεσε στο κενό και το 2-2 παρέμεινε μέχρι 
τέλους.
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Έσβησαν τα όνειρα του Απόλλωνα για πρόκριση στα μπα-
ράζ για τους «16» του Κόνφερενς Λιγκ! Η ομάδα της Λεμε-
σού γνώρισε την ήττα (0-1) από την Ντνίπρο στην «Κοσί-
τσκα Φουτπάλοβα Αρένα», για την 5η αγωνιστική των ομί-
λων του θεσμού και έμεινε ορισ τ ικά εκτός ευρωπαϊκής 

συνέχειας.
Η δεύτερη ήττα από τους Ουκρανούς άφησε τους κυανόλευκους 
στους 4 βαθμούς, με τις Αλκμάαρ (νίκησε τη Βαντούζ ) και Ντνί-
προ να ανεβαίνουν σ τους 12 και 10 αν τ ίσ τοιχα. Απομένει το 
εντός έδρας βαθμολογικά αδιάφορο ματς κόντρα στην ομάδα 
του Λίχτενσταϊν για την 6η και τελευταία αγωνιστική, προτού ο 
Απόλλων αποχαιρετήσει την Ευρώπη για τη φετινή σεζόν.
Με δέκα παίκτες ολοκλήρωσε την αναμέτρηση η ομάδα της 
Λεμεσού, αφού στο 88ο λεπτό ο Ζράντι αποβλήθηκε από τον 
Πορτογάλο διαιτητή, Νόμπρε γ ια αψυχολόγητο χτύπημα στον 
Αντάμιουκ.

Το ματς
Σε παθητικό ρόλο στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημι-
χρόνου «ανάγκασε» τον Απόλλωνα η Ντνίπρο. Αν και στα πρώτα 
λεπτά το ματς ήταν ισορροπημένο, σταδιακά η ουκρανική ομάδα 
πήρε την πρωτοβουλία και την κατοχή της μπάλας. Οι κυανόλευ-
κοι προσπάθησαν να «χτυπήσουν» μέσω αντεπιθέσεων, χωρίς 
ωστόσο επιτυχία, αφού δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο να 
απειλήσουν την εστία του Βάλεφ. Αμύνθηκαν όμως καλά, έκλει-
σαν χώρους και διαδρόμους προς την περιοχή και με εξαίρεση τη 
φάση του 34ου λεπτού δεν κινδύνεψαν.
Ένα φοβερό σουτ του Πικχαλόνοκ στο 39’ ήταν αρκετό για να 
δώσει το προβάδισμα στην Ντνίπρο. Ο Ουκρανός μέσος βρήκε 
χώρο εκτός περιοχής και με δυνατό φαλτσαριστό σουτ νίκησε 
τον Γιοβάνοβιτς, που δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση.
Στην επανάληψη οι παίκτες του Νταβίδ Καταλά πήραν μέτρα στο 
γήπεδο, ανέβηκαν και είχαν διάθεση να επιτεθούν ψάχνοντας το 
γκολ της ισοφάρισης. 
Ξανά ωστόσο, οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που είχαν τις ευκαιρίες, 
κυρίως απειλώντας με μακρινά σουτ, όπως αυτά των Ρουμπτσίν-
σκι (48’) και Χαμάτς (58’).
Στα τελευταία 20 λεπτά του ματς, ο Καταλά ρίσκαρε, έριξε στον 
αγωνιστικό χώρο ότι επιθετικό «όπλο» είχε στα χέρια του, προ-
κειμένου η ομάδα του να βρει κάποιο γκολ. Μάταια όμως, αφού 
οι Ουκρανοί οπισθοχώρησαν και δεν επέτρεψαν στον Απόλλωνα 
να δημιουργήσει. Όσο ο χρόνος κυλούσε η πίεση των κυανολεύ-
κων μειωνόταν, ο ρυθμός του αγώνα έπεφτε, με το 1-0 που δια-
μορφώθηκε στο 39’ να μένει μέχρι τέλους.
Ντ ν ίπρο (Ολεξάν τρ Κούτσερ):  Βάλεφ, Αν τάμιουκ, Σβάτοκ, 
Σαράπι, Χαμάτς, Ρουμπτσίνσκι (70′ Κόχουτ), Μπαμπένκο, Πικ-
χαλόνοκ (85′ Λογκίνοφ), Τάντσικ (82′ Κονόνοφ), Ναζαρένκο (85′ 
Μπουσανέλο), Ντόβμπικ.
Απόλλων (Νταβίδ Καταλά): Α. Γιοβάνοβιτς, Καμπράλ (79′ Ζρά-
ντι), Β. Γιοβάνοβιτς, Χ. Κυριάκου, Αλεσάμι, Κολ, Σπόλιαριτς (68′ 
Χαμάς), Ονγκεντά (68′ Νταμπό), Πίττας, Γιόστεν (68′ Βα), Χέντι 
(68′ Ντιγκινί).

Η ΑΕΚ έγραψε ιστορία απόψε καθώς 
έγινε η δεύτερη κυπριακή ομάδα 
μετά τον ΑΠΟΕΛ, που συνεχίζει 
μετά από φάση ομίλων ευρωπαϊκής 
διοργάνωσης. 

Έ
φερε 3-3 με την Ντίναμο Κιέβου στο ΑΕΚ Α-
ρένα, διατήρησε τη μεταξύ τους διαφορά των 
τριών βαθμών και δεν χάνεται την τελευταία 
αγωνιστική η τρίτη θέση του 2ου ομίλου του 

Γιουρόπα Λιγκ, λόγω της νίκης εις βάρος των Ουκρα-
νών στο ματς της Πολωνίας (1-0). Κάτι που της δίνει το 
δικαίωμα να συμμετάσχει στα μπαράζ του Κόνφερενς 
Λιγκ, με στόχο την πρόκριση στους «16».
Μια βραδιά ονειρική για τους Λαρνακείς, με μεγάλο 
πρωταγωνιστή τον Άλτμαν, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, 
με το πρώτο να διεκδικεί το βραβείο της αγωνιστικής! 
Άξιοι συμπαραστάτες οι Φαράζ και Λέντες με συμ-
μετοχή σε δύο τέρματα, καθώς και ο Εγγλέζου με μια 
ασίστ.
Πλέον, οι κιτρινοπράσινοι θα αντι-
μετωπίσουν αδιάφοροι βαθ-
μολογικά τη Ρεν για την 6η 
και τελευταία αγωνιστική. 
Έπειτα θα περιμένουν την 
7η Νοεμβρίου, ημέρα που 
θα γίνει η κλήρωση για να 
μάθουν τον αντίπαλό τους 
στα μπαράζ.

Το ματς
Μετά το καλύτερο μπάσιμο 
της Ντίναμο και την ευκαι-
ρία του Μπουγιάλσκι (4’), η 
ΑΕΚ άρχισε να ανεβαίνει και να 
γίνεται πιο επικίνδυνη. Αν και δεν 
δημιούργησε τη μεγάλη ευκαιρία, είχε 
τις προϋποθέσεις και ήταν πιο επικίνδυνη.
Το καλό… πράμα, όμως, ήρθε στην πρώτη καλή 
φάσης της. Στο 26’ ο Φαράζ σέντραρε και ο Άλτμαν με 
απίθανο γυριστό άνοιξε το σκορ. Η κυπριακή ομάδα 
είχε την ψυχολογία στη συνέχεια και διαχειριζόταν 
πολύ καλά το προβάδισμα.
Εντούτοις, στο ποδόσφαιρο αρκεί μια φάση για να 
κάνει τη ζημιά. Όπως και έγινε στο 45’, όταν ο Μπου-
γιάλσκι σέρβιρε στον Βανάτ, ο οποίος έστειλε με 
κοντινό πλασέ την μπάλα στα δίχτυα, παρά το ότι ο 
Πίριτς την άγγιξε.
Ευτυχώς για τους κιτρινοπράσινους, στην πρώτη 
ευκαιρία τους στο δεύτερο ημίχρονο πήραν ξανά 
κεφάλι στο σκορ με ωραία ομαδική προσπάθεια. Ο 
Λέντες έδωσε έξυπνη πάσα στον Εγγλέζου στα αρι-
στερά, αυτός σέντραρε εκεί που έπρεπε και ο Λόπες 
με ιδανική κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ε, όταν ο Άλτμαν αξιοποίησε με διπλή προσπάθεια 
την ωραία συνεργασία κατά σειρά των Ροσάλες, 
Λέντες και Φαράζ στο 72’, φαινόταν πως όλα είχαν 
κριθεί και πως η ΑΕΚ είχε στην τσέπη το εισιτήριο 
για τα μπαράζ. Η Ντίναμο, όμως αρχικά μείωσε στο 
82’ με κεφαλιά του Χαρμάς, ενώ ο ίδιος ισοφάρισε 
με κοντινό σουτ στο 90’+2. Μάλιστα, παραλίγο να 
έρθουν τα πάνω κάτω στο 90’+3, όταν ο Πίριτς είπε 
«όχι» σε σουτ του Παρίς.
Έστω και με δόση άγχους τελικά, η κυπριακή ομάδα 
πέτυχε τον στόχο της, αφού τη βόλευε και η ισοπαλία.
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Φενέρμπαχτσε και Ρεν 
έμειναν επίσης στο 3-3.

Όλτρα: «Θέλω περισσότερα με την ΑΕΚ»
Ευτυχισμένος για την πρόκριση της ΑΕΚ στα μπαράζ 
του Κόνφερενς Λιγκ, παρουσιάστηκε ο Χοσέ Λουίς 
Όλτρα μετά το 3-3 με την Ντίναμο Κιέβου. Έσταζε μέλι 
για τους παίκτες του, ενώ η επιτυχία άνοιξε την όρεξή 

του, λέγοντας πως θέλει περισσότερα.
Το αρχικό σχόλιο: «Είμαι πάρα πολύ 

χαρούμενος για αυτό που πετύ-
χαμε απόψε. Γράψαμε ιστορία 

για την ομάδα αλλά και για το 
νησί μας. Περήφανος για τον 
κόσμο μας, για την ατμό-
σφαιρα γιατί αυτή τη στιγμή 
είναι έξω και πανηγυρίζουν. 
Ήταν δύσκολο παιχνίδι, με 
ικανό και ξεχωριστό προπο-
νητή (σ.σ.: Μιρτσέα Λουτσέ-

σκου). Αν και υποφέραμε στα 
τελευταία λεπτά, πήραμε την 

πρόκριση και τώρα βλέπουμε 
τον επόμενο αγώνα με την Καρμι-

ώτισσα».
Για το αν πίστευε ότι η ομάδα θα ερχό-

ταν μέχρι εδώ έχοντας έξι απουσίες (Άνχελ, Τρι-
σκόφσκι, Σανχούρχο και οι τρεις εκτός λίστας): «Ο 
Τρίσκο είναι πολύ σημαντικός για εμάς, όλοι φυσικά 
είναι. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, όχι μόνο η εντε-
κάδα αλλά όλοι οι παίκτες. 
Το ρόστερ είναι φτιαγμένο από τον Τσάβι. Για μένα, 
στην Ευρώπη παίζουμε καταπληκτικά. Με τη Ρεν 
και τη Φενέρ χάσαμε στο τέλος, αλλά παίξαμε πολύ 
καλό ποδόσφαιρο με ομάδες που έχουν επίσης πολύ 
καλούς ποδοσφαιριστές. Είναι πολεμιστές, όχι απλοί 
ποδοσφαιριστές! Θέλουν να παίζουν, να πιέζουν σε 
κάθε παιχνίδι. Το μόνο που έχω να τους πω είναι ένα 
μεγάλο ευχαριστώ γιατί πάντα παλεύουν. Τώρα θα 
παίξουμε με το ίδιο σκεπτικό και στο πρωτάθλημα. 
Έχω εμπιστοσύνη σε όλους μου τους ποδοσφαιρι-
στές. Πρέπει να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί και 
στο επόμενο παιχνίδι».

ΑΕΚ – Ντίναμο Κιέβου 3-3: Έφυγε για 
μπαράζ, έγραψε ιστορία

Ντνίπρο – Απόλλων 1-0: 
Έσβησαν τα όνειρα για 
πρόκριση
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Ο MVP
Καλός ο Μάικ Τζέιμς, σπουδαίος για την ακρί-
βεια, αυτή τη φορά όμως τη διαφορά την έκανε 
ο Ελί Οκομπό που σταμάτησε στους 23 πόντους 
από δέκα μόλις σουτ. Είχε 4/5 δίποντα, 3/5 τρίπο-
ντα και 6/7 βολές, όλα αυτά σε 25 λεπτά συμμετο-
χής, γεμίζοντας τη στατιστική του με τρία ριμπά-
ουντ, τέσσερις ασίστ και μόλις ένα λάθος για 28 
μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο αδύναμος κρίκος
Ο Κώστας Παπανικολάου επέστρεψε στο ρόστερ 
της EuroLeague, όμως δεν ήταν σε καλή κατά-
σταση. Θα χρειαστεί ένα-δύο παιχνίδια για να 
ανακτήσει τον ρυθμό και την αυτοπεποίθησή 
του, απέναντι στη Μονακό πήρε 18:37 και 
ήταν άποντος (0/1 δίποντο, 0/2 τρί-
ποντα), με τη στατιστική του να 
αναφέρει ένα ριμπάουντ, 
μία ασίστ, ένα λάθος και 
-3 στο σύστημα αξιολό-
γησης.
Τα στατιστικά που 
ξεχώρισαν
Με 1 / 7  τ ρ ίπον τα , 
αλλά και με μόλις ένα 
λάθος έκλεισε ο Ολυ-
μπιακός  τ ην  πρώτη 
περίοδο.  Με σ χεδόν 
διπλάσια ριμπάουντ (13-
7) την έκλεισε η Μονακό, 
που όμως ε ίχε κάνει πέν τε 
λάθη. Στο ημίχρονο τα ριμπάουντ 
ήταν 13-23, τα λάθη 3-10, οι πόντοι στον 
αιφνιδιασμό όμως ήταν 10-4 και οι πόντοι από τα 
λάθη του αντιπάλου 9-3 με αποτέλεσμα ο Ολυ-
μπιακός να καλύπτει έτσι τα 4/16 τρίποντά του. 
Η Μονεγάσκοι πήραν με 23-14 την τρίτη και στο 
τέλος της βραδιάς οι Πειραιώτες προσπαθού-
σαν να καταλάβουν τι έφταιξε. Σίγουρα το γεγο-
νός ότι έδωσαν 13 πόντους από τα λάθη τους στη 
Μονακό στο β’ μέρος, έπαιξε ρόλο στο αποτέλε-
σμα.
Ο αγώνας
Με την κλασική του πεντάδα (Γουόκαπ, Κάναν, 
Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Φαλ) άνοιξε το ματς ο 
Μπαρτζώκας, με τον Γουόκαπ να έχει 3/3 δίποντα 
πηγαίνοντας μέχρι την καρδιά της ρακέτας για το 
8-6 στο 4’ και τον Τζέιμς να έχει εννέα πόντους 
από 2/2 τρίποντα και 3/3 βολές για το προσπέρα-
σμα της Μονακό. Οι Μονεγάσκοι περιόρισαν τα 

λάθη των πρώτων λεπτών, ο Τζον Μπράουν τελεί-
ωσε φάσεις για το 11-15, οι Πειραιώτες απάντη-
σαν με γρήγορο 5-0 με Βεζένκοβ - Φαλ, όμως το 
φινάλε της περιόδου βρήκε τις δύο ομάδες σχε-
δόν στο σημείο της εκκίνησης.
Με τον Οκόμπο να σκοράρει από μέση απόσταση 
(20-24 στο 13’), η Μονακό έδειξε ικανή να χτί-
σει ένα μικρό προβάδισμα στις αρχές της δεύτε-
ρης. Ο Βεζένκοβ της έκοψε τη φόρα με το δεύτερο 
τρίποντό του, ο ΜακΚίσικ έκανε το ίδιο για το 
26-27 και οι Σλούκας - Μπόλομποϊ συνεργάστη-
καν άψογα για το 30-29 στο 16’, σε έναν αγώνα 
που είχε δείξει από νωρίς ότι θα πάει σε αυτό το 
τέμπο μέχρι το τέλος. Ο ΜακΚίσικ ήταν αυτός που 

έδινε ποτάμια ενέργειας, αλλά ταυτό-
χρονα και σκορ με κάθε τρόπο, με 

σουτ, με κλεψίματα και αιφνι-
διασμούς, με καρφώματα, 

έως το 37-33 του ημιχρό-
νου. Το σερί του Ολυ-
μπιακού συνεχίστηκε 
στην έναρξη του β’ 
μέρους, έφτασε στο 
9 -0 γ ια το 41-33, 
πριν ο Λόιντ πάρει 
φωτιά, βάλει οκτώ 

συνε χόμενους και 
μαζ ί  με τον Τζ έ ιμς 

δώσουν στη Μονακό το 
προβάδισμα (43-41). 18 

εναλλαγές είδαμε έως το 25’, 
με τους Μονεγάσκους να παίρ-

νουν τέσσερις πόντους από τον Ντόντα 
Χολ για το 49-53 και τον Ομπράντοβιτς να έχει 
ένα απίθανο ροτέισον. Έβγαζε τον Λόιντ, έβαζε 
τον Τζέιμς, έβγαζε τον Μοτιεγιούνας, έβαζε τον 
Χολ μέχρι το 51-56 του 30’.
Ο Οκόμπο άνοιξε την τέταρτη με τρίποντο για το 
51-59, αυτό το +8 ήταν το μεγαλύτερο προβάδι-
σμα των Μονεγάσκων στο ματς, με τον Πίτερς να 
απαντάει με τον ίδιο τρόπο, αλλά τον Ντιάλο να 
σκοράρει ένα τρελό σουτ για το 54-62 με τη βοή-
θεια του ταμπλό, στο τέλος της επίθεσης. Λαρε-
ντζάκης και ΜακΚίσικ έβαλαν τεράστιας αξίας 
τρίποντα για το 66-72, ο κόσμος σήκωσε το ΣΕΦ 
στον αέρα, όμως ο Ολυμπιακός δεν είχε κάτι άλλο 
να προσφέρει. Ο Οκόμπο έβαλε βολές για το 
66-76 στο 37’ και κάπου εκεί το ματς είχε πλέον 
κριθεί, με την καλύτερη ομάδα της βραδιάς να 
παίρνει το αποτέλεσμα.

Ολυμπιακός - Μονακό 76-81: 
Τζέιμς και Οκομπό ανάγκασαν τους 
Πειραιώτες στην πρώτη τους ήττα

Μάικ Τζέιμς και Ελί Οκομπό έβαλαν μαζί 43 πόντους, για να οδηγήσουν τη Μονακό σε θρίαμβο στο ΣΕΦ 
(81-76) απέναντι στον Ολυμπιακό που γνώρισε την πρώτη φετινή του ήττα σε όλες τις διοργανώσεις.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - 
Παναθηναϊκός 85-74: 
Απογοητευτικός στην 
άμυνα γι’ ακόμη ένα 
βράδυ

Ο αγώνας
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλά 
το παιχνίδι, σε επίπεδο αμυντι-
κής συνέπειας και προστασίας 
της μπάλας στην επίθεση, πήρε το 
προβάδισμα (7-11 στο 4’), αλλά 
από τα μισά της πρώτης περιόδου 
κι έπειτα έκανε μαζεμένα λάθη. Το 
χειρότερο όλων όμως ήταν πως 
κάθε δικό του λάθος οδηγούσε σε 
καλάθι της Μακάμπι στο ανοιχτό 
γήπεδο, με αποτέλεσμα οι γηπε-
δούχοι να ανακάμψουν γρήγορα 
και να κλείσουν την περίοδο, όντες 
αυτοί σε θέση οδηγού (20-17).
Με τον Ματέους Πονίτκα να λει-
τουργεί υποδειγματικά ως βασι-
κός χειριστής και τον Γιώργο Παπα-
γιάννη να τελειώνει τις φάσεις 
τόσο κοντά όσο και μακριά από 
το καλάθι (σ.σ.: σκόραρε για τρεις 
από την κορυφή), ο Παναθηναϊκός 
ξαναβρήκε ρυθμό στις δύο πλευ-
ρές του παρκέ, με την έναρξη της 
δεύτερης περιόδου. Οι πράσινοι 
γύρισαν γρήγορα από το -6 (25-
19 στο 12’) και έφτασαν μέχρι το 
+4 (30-34 στο 17’). Ξανά όμως, 
τα μαζεμένα λάθη άλλαξαν την 
εικόνα του αγώνα μέσα σε τρία 
λεπτά. Σε τέτοιο βαθμό, που το 
τριφύλλι πήγε στα αποδυτήρια, 
όντας στο -5 (47-42) παρά το γεγο-
νός πως είχε 53.8% στο τρίποντο 
(7/13) και 12 ασίστ. Στο δεύτερο 
μέρος, το παιχνίδι έδειξε να παίρ-
νει τον δρόμο του, υπέρ της Μακά-
μπι. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας 
διατήρησε το προβάδισμα δίχως 
το παραμικρό πρόβλημα, δίχως 
να πιεστεί ή να χρειαστεί να κάνει 
πράγματα εκτός λογικής. Ο Γουέ-
ιντ Μπάλντγουιν με τον Λορέντζο 
Μπράουν δεν αντιμετώπισαν προ-
βλήματα από την περιφερειακή 
άμυνα του Παναθηναϊκού, όντες 
οι βασικοί υπεύθυνοι για το +10 
(61-51) του 25ου λεπτού.
Το χειρότερο όλων για τους πρά-
σινους μάλιστα ήταν πως δεν έβρι-
σκαν τρόπους να απειλήσουν, 

παρά το γεγονός πως τα ποσοστά 
τους παρέμεναν αξιοπρεπή. Αν 
δεν υπήρχε μάλιστα η επιθετική 
έφεση του Ντέρικ Γουίλιαμς (16 
πόντοι με 4/5 τρίποντα στο 30’), 
τότε η διαφορά θα μπορούσε να 
ήταν πολύ μεγαλύτερη με την ολο-
κλήρωση της τρίτης περιόδου 
(69-59). Το ισραηλινό προβάδι-
σμα έφτασε μέχρι το +14 (76-62 
στο 34’) με τον Λορέντζο Μπρά-
ουν να τελειώνει τις φάσεις είτε 
κοντά είτε μακριά από το καλάθι, 
αλλά ο Παναθηναϊκός δεν πέταξε 
λευκή πετσέτα. Με τους κοντούς 
να αναλαμβάνουν περισσότερες 
ευθύνες (κατά βάση με προσω-
πικές φάσεις), η ομάδα του Ντέ-
γιαν Ράντονιτς επέστρεψε δριμύ-
τερη (76-70 στο 36’) μέσα σε ενά-
μιση λεπτό, δείχνοντας πως έχει 
σφυγμό στο παιχνίδι. Στην πράξη 
βέβαια, δεν πλησίασε περισ-
σότερο από το -6 αφού στα τρία 
λεπτά που ακολούθησαν έβαλε 
μόλις μία βολή, με αποτέλεσμα η 
Μακάμπι Τελ Αβίβ να επιστρέψει 
στο διψήφιο προβάδισμα και να 
φτάσει, εν τέλει, στη νίκη.
Ο MVP
Μετά από την κατάκτηση του τίτ-
λου στο EuroBasket 2022, ο Λορέ-
ντζο Μπράουν δείχνει διαρκώς 
πόση αυτοπεποίθηση (παρα-
πάνω) κουβαλάει στο παιχνίδι 
του. Ο έμπειρος περιφερειακός 
ήταν ξανά εξαιρετικός, κάνοντας 
τη ζημιά στην άμυνα του Παναθη-
ναϊκού είτε με δημιουργία είτε με 
εκτέλεση. Συνολικά, ήταν αυτός 
που προβλημάτισε περισσότερο 
από κάθε άλλον παίκτη της Μακά-
μπι Τελ Αβίβ, σε ένα παιχνίδι που 
-έτσι κι αλλιώς- η άμυνα του τρι-
φυλλιού δεν τα πήγε καλά, τόσο σε 
ατομικό όσο και σε ομαδικό επί-
πεδο. Στα 34’22’’ που έμεινε στο 
παρκέ, ο Λορέντζο Μπράουν είχε 
22 πόντους (με 9/13 σουτ και 2/2 
βολές), 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 
κλεψίματα και 4 λάθη.
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Φράιμπουργκ - Ολυμπιακός Φράιμπουργκ - Ολυμπιακός 
1-1: Εκτός Ευρώπης οι 1-1: Εκτός Ευρώπης οι 
ερυθρόλευκοιερυθρόλευκοι σελ. 61σελ. 61 σελ. 68σελ. 68

Με buzzer beater του Με buzzer beater του 
Ολιβέιρα στο 90+7’ ο Ολιβέιρα στο 90+7’ ο 
ΔικέφαλοςΔικέφαλος

Πλήρωσε λάθη, αστοχία Πλήρωσε λάθη, αστοχία 
στις βολές και «κενά» στις βολές και «κενά» 
διαστήματαδιαστήματα

σελ. 62σελ. 62

28 Οκτωβρίου 2022

SPORTS
www.hellasnews-radio.com


